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แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เพื่อเป็นส่ือในการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ การคน้ควา้วิจยั
ทางสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สัตวศาสตร์และชีวเวชศาสตร์ โดยใชร้ะบบ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ (peer review) ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ไดรั้บรองใหเ้ป็นวารสารวชิาการระดบัชาติ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ผูเ้ขียนสามารถส่งตน้ฉบบั (Manuscript) ของผลงานทางวชิาการท่ีตอ้งการตีพิมพ ์ มายงักอง
บรรณาธิการ  โดยตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าการเตรียมตน้ฉบบัอยา่งเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในกระบวนการพิจารณาผลงาน ดงันั้นผูเ้ขียนควรอ่านค าแนะน าส าหรับผูเ้ขียนอยา่งละเอียด 
หรือถา้มีขอ้สงสัยประการใดใหติ้ดต่อบรรณาธิการของวารสารโดยตรง เกณฑก์ารพิจารณาตน้ฉบบั
เพื่อตีพิมพจ์ะใชเ้กณฑม์าตรฐานวารสารระดบัชาติ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สกอ. 
เช่น  ผลงานทางวชิาการของบุคคลากรภายในคณะฯ จะมีคณะกรรมการพิจารณาเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกทั้งหมด 

นอกจากน้ี เพื่อใหก้ารตีพิมพผ์ลงานทางวชิาการ เป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการ
นานาชาติของบรรณาธิการวารสารดา้นการแพทย ์ (International Committee of Medical Journal 
Editors) วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. จึงใหผู้เ้ขียนเตรียมตน้ฉบบัเป็นไปตามคู่มือ Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for 
Biomedical Publication ตน้ฉบบัท่ีส่งมาใหพ้ิจารณาลงพิมพใ์นวารสาร ตอ้งไดรั้บการรับรองจาก
ผูเ้ขียนร่วมทุกท่าน ตน้ฉบบัหรือบางส่วนของตน้ฉบบัตอ้งไม่เคยตีพิมพม์าก่อน หรือก าลงัอยู่
ระหวา่งการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพใ์นวารสารหรือหนงัสืออ่ืน ยกเวน้การตีพิมพบ์ทคดัยอ่ท่ีมีความ



ยาวไม่เกิน 250 ค า ผลงานทางวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. แลว้ถือวา่เป็น
ลิขสิทธ์ิของวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 
คุณสมบัติการเป็นผู้เขียน (Authorship)  

บุคคลท่ีจะมีช่ือในฐานะเป็นผูเ้ขียนในผลงานทางวชิาการท่ีตอ้งการตีพิมพ ์  ควรจะมีคุณสมบติั
ครบทั้ง 3 ขอ้ ดงัน้ี 

1) มีส่วนร่วมอยา่งเด่นชดัในผลงานนั้น ไดแ้ก่ การก าหนดกรอบแนวคิดและออกแบบ การ
คน้ควา้หรือ เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจ  าเป็น  การวเิคราะห์และการแปรผลขอ้มูลการศึกษาหรือ
วจิยั 

2) มีส่วนส าคญัในการร่างและแกไ้ขตน้ฉบบัในเน้ือหาส าคญัท่ีตอ้งใชค้วามรู้ 
3) มีโอกาสท่ีจะรับทราบและมีส่วนร่วมในกระบวนการแกไ้ขตน้ฉบบัในขั้นตอนต่าง ๆ และ

ใหก้ารรับรองตน้ฉบบัก่อนการตีพิมพ ์
บุคคลท่ีมีส่วนรับผดิชอบเก่ียวกบัการหาทุนวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล หรือใหค้  าปรึกษา

ทัว่ไปเพียงอยา่งเดียว ไม่ถือวา่มีคุณสมบติัเป็นผูเ้ขียน 
กติติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 
 เป็นส่วนท่ีให้ระบุช่ือบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในงานวจิยัแต่มีคุณสมบติัการเป็นผูเ้ขียนไม่
ครบถว้น สามารถระบุเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน (contributors) และอาจระบุหนา้ท่ีในการใหก้าร
สนบัสนุน ตวัอยา่งเช่น ผูใ้หค้วามช่วยเหลือเฉพาะงานดา้นเทคนิค  ผูใ้หค้วามช่วยเหลือในการเขียน 
และหวัหนา้งานท่ีใหก้ารสนบัสนุนโดยทัว่ไป นอกจากน้ีผูเ้ขียนตอ้งระบุแหล่งทุนทั้งหมดท่ีใหก้าร
สนบัสนุนไวใ้นส่วนน้ีดว้ย 
การใช้สัตว์ในการศึกษาหรือทดลอง 
 ในกรณีมีการใชส้ัตวมี์ชีวิตในการศึกษาหรือการทดลอง ตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใชส้ัตวท์ดลองของสถาบนัท่ีผูเ้ขียนสังกดั และผูว้จิยัตอ้งมี
ใบอนุญาตใชส้ัตวเ์พื่องานทางดา้นวทิยาศาสตร์ ออกโดย สถาบนัพฒันาการด าเนินการต่อสัตวเ์พื่อ
งานทางวทิยาศาสตร์ ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (สพสว.วช.)     ถา้สัตวถู์กเมตตาฆาต 
(euthanasia) ผูเ้ขียนตอ้งระบุวธีิท่ีใชใ้นการท าเมตตาฆาตไวใ้นส่วนของวสัดุอุปกรณ์และวธีิ
การศึกษาใหช้ดัเจน 
สไตล์การเขียนโดยทัว่ไป 
 ตน้ฉบบัภาษาไทย ควรใชถ้อ้ยค าและศพัทภ์าษาไทยใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ โดยใชต้าม
พจนานุกรมศพัทแ์พทยศาสตร์องักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถานเป็นบรรทดัฐาน และศพัท์
บญัญติัวชิาการในสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อความสะดวกผูเ้ขียนอาจตรวจสอบศพัทบ์ญัญติั
ออนไลน์ของราชบณัฑิตยสถานไดท่ี้ http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php  ค  าศพัท์
ภาษาองักฤษท่ีบญัญติัเป็นภาษาไทยแลว้ แต่ยงัไม่เป็นท่ีทราบกนัแพร่หลาย หรือแปลแลว้เขา้ใจยาก 



ใหใ้ส่ภาษาเดิมก ากบัไวใ้นวงเล็บหรือถา้ยงัไม่เป็นศพัทบ์ญัญติั อนุโลมใหใ้ชภ้าษาองักฤษได ้ โดย
การเขียนทบัศพัทภ์าษาองักฤษตามหลกัของราชบณัฑิตยสถาน  ยาและสารเคมีใหต้รวจสอบการ
สะกดท่ีถูกตอ้งจาก USP Dictionary of USAN และ International Drug Name ช่ือการพิมพช่ื์อ
วทิยาศาสตร์ของจุลชีพ พืชหรือสัตว ์ ใหใ้ชต้ามประมวลนามศาสตร์สากล (International code of 
nomenclature) ท าใหเ้ด่นชดัแตกต่างจากการพิมพข์อ้ความอ่ืนๆ โดยพิมพด์ว้ยตวัเอน ผลิตภณัฑ์ 
เคร่ืองมือ และยา ควรใชช่ื้อสามญั หรือใหค้  าจ  ากดัความ ช่ือการคา้อาจใชใ้นกรณีท่ีเป็นผลิตภณัฑ ์
เคร่ืองมือ หรือยาท่ีเฉพาะ และมีผลส าคญัต่อการศึกษา 
 ควรใชต้วัยอ่ใหน้อ้ยท่ีสุด ยกเวน้เป็นตวัยอ่มาตรฐานและหน่วยของการวดั ตวัยอ่ท่ีปรากฏ
เฉพาะในรูปภาพ หรือตาราง ใหร้ะบุขยายความในค าอธิบายประกอบรูปภาพหรือตาราง ในการ
เขียนตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ไม่ควรใชต้วัยอ่ข้ึนตน้ประโยค ยกเวน้บางค า เช่น ELISA, ACTH, 
EDTA, DNA, RNA ตวัยอ่ไม่ควรใชใ้นช่ือเร่ือง ตวัยอ่ท่ีใชค้ร้ังแรกในบทคดัยอ่หรือในเน้ือหาตอ้ง
ใหช่ื้อเตม็ก่อน แลว้วงเล็บตวัยอ่ คร้ังต่อไปสามารถใชต้วัยอ่ไดเ้ลย หน่วยการวดัต่างๆ เช่น ความยาว 
ความสูง น ้าหนกั ปริมาตร ใหใ้ชร้ะบบ SI Unit อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส ความดนัเลือดเป็น
มิลลิเมตรปรอท 

ประเภทผลงานทีต่ีพมิพ์ 
 งานวจัิย (Original research) เป็นผลงานจากการคน้ควา้ทดลองหรือวิจยัทางวชิาการท่ี
ผูเ้ขียนหรือกลุ่มผูเ้ขียนไดค้น้ควา้วจิยัดว้ยตวัเอง 
 รายงานทางคลนิิก (Clinical report) เป็นรายงานสัตวป่์วยทางคลินิก อาจรวมถึงรายงานผล
ทางพยาธิวทิยา (Pathological report) สัตวป่์วยท่ีรายงานอาจมีจ านวนเท่าใดก็ได ้ แต่ตอ้งไม่เคย
ตีพิมพม์าก่อน หรือทางคณะบรรณาธิการพิจารณาเห็นประโยชน์ต่อวชิาการสัตวแพทย ์
 บทความปริทศัน์ (Review article) เป็นบทความทบทวนวชิาการ หรือบทความเทคนิค 
(Technical article) ท่ีเขียนอยา่งกระชบัในเน้ือหาและแสดงถึงความกา้วหนา้อยา่งส าคญั ซ่ึงเกิดข้ึน
ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา และมีขอ้มูลท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นทางคลินิก โดยเรียบเรียงจากการ
ตรวจเอกสารวชิาการในสาขานั้น ๆ 
 การศึกษาต่อเน่ืองทางสัตวแพทย์ (Veterinary continuing education) เป็นคอลมัน์เพื่อ
สนบัสนุนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองของผูป้ระกอบวชิาชีพสัตวแพทย ์ อาจมีไดห้ลายรูปแบบและใน
วารสารแต่ละฉบบัอาจมีไม่ครบทุกรูปแบบ เช่น การตอบค าถามจากแบบฝึกหดั การอภิปรายกรณี
ตวัอยา่งสัตวป่์วย การปรับใหเ้ป็นปัจจุบนั (update) ในหวัขอ้เร่ืองทางคลินิก หรือประเด็นพิเศษ ท่ี
คณะผูจ้ดัท าเห็นสมควร  
 การเตรียมต้นฉบับผลงานการวจิัย 



 ตน้ฉบบัจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้ พิมพบ์นกระดาษขาวเอ 4 โดยพิมพห์นา้
เดียว เวน้ขอบกระดาษดา้นซ้าย-บน 1.5 น้ิว ดา้นขวา-ล่าง 1 น้ิว โดยความยาวของเร่ืองพร้อมตาราง
และภาพประกอบรวมแลว้ไม่เกิน 10 หนา้ และใส่หมายเลขหนา้และหมายเลขบรรทดัก ากบัไว ้ 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัพิมพว์ารสารเป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดจดัเตรียม
ไฟลต์น้ฉบบัอิเลคโทรนิค  บนแผน่ CD ขอ้มูล ตน้ฉบบัภาษาไทยพิมพด์ว้ยตวัอกัษร Thai Saraban 
ขนาดตวัอกัษร 16 ตน้ฉบบัภาษาองักฤษพิมพด์ว้ยตวัอกัษร Times New Roman ขนาดตวัอกัษร 12 
โดยการบนัทึกเอกสารส่วนท่ีเป็นเน้ือเร่ือง ดว้ยโปรแกรม Microsoft word (รุ่น 2003 หรือสูงกวา่) 
พร้อมดว้ยตาราง และรูปภาพ (ถา้มี) การสร้างรูปภาพหรือกราฟ ท่ีมีส่วนประกอบยอ่ยภายใน เช่น 
ลูกศร กล่องค า และเส้นต่างๆ จะตอ้งท าการบนัทึกมาให้ทุกองคป์ระกอบรวมเป็นภาพเดียวกนั และ
องคป์ระกอบของภาพไม่เคล่ือนท่ีเม่ือขยบัภาพ 

การล าดับเร่ืองควรเรียงดังนี้ 
หน้าที ่1 (หน้าน า หรือ Title page) ประกอบดว้ย 
ช่ือเร่ือง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ช่ือเร่ือง ควรสั้น กะทดัรัด ส่ือความหมายได้

ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในเร่ือง  ไม่ควรใชค้  ายอ่ ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตวัอกัษร ถา้ช่ือ
เร่ืองยาวมากอาจตดัเป็นช่ือเร่ืองรอง (Subtitle) ควรหลีกเล่ียงการใส่วลีท่ีไม่จ  าเป็น เช่น “การศึกษา
...” หรือ “การสังเกต...” หรือ “การทดลอง...” 

 ช่ือผู้เขียน (Authors)  ระบุช่ือของผูเ้ขียนใหค้รบทุกท่านทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ  พร้อม
สถานท่ีท างาน  และผูเ้ขียนท่ีใหก้ารติดต่อ (Corresponding author) ใหก้ ากบัดว้ยเคร่ืองหมายดอก
จนั และใหแ้ยกรายละเอียดของสถานท่ีติดต่อ  หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร และ/หรือ e-mail 
address ใหช้ดัเจนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ 
      หน้าที ่2 ประกอบดว้ย  

บทคัดย่อ (Abstract) บทความท่ีเป็นงานวิจยั ปริทศัน์ และรายงานทางคลินิก ใหเ้ขียนใน
รูปบทคดัยอ่เชิงโครงสร้าง (Structured abstract) ประกอบดว้ย: วตัถุประสงค ์ วสัดุและวธีิการ ผล
การศึกษา และขอ้สรุป ควรเขียนสั้น ๆ ใหค้รอบคลุมสาระส าคญัของเร่ืองทั้งหมด มีทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ไม่ควรเกิน 250 ค า และไม่ควรใชค้  ายอ่ในบทคดัยอ่ ตน้ฉบบัท่ีเป็นภาษาองักฤษ 
ตอ้งส่งบทคดัยอ่ภาษาไทยดว้ย  

ค าส าคัญ (Keywords) ค  าหรือขอ้ความสั้นๆ ใส่ไวท้า้ยบทคดัยอ่ เป็นหวัขอ้เร่ืองส าหรับท า
ดชันีเร่ือง (Subject index) อาจใช ้Medical Subject Headings (MeSH) ของ U.S.A. National Library 
of Medicine เป็นแนวทางในการใหค้  าส าคญั รวมกนัแลว้ไม่ควรเกิน 5 ค า มีทั้งภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ  



หน้าที่ 3 และ หน้าต่อๆ ไป ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี โดยพิมพติ์ดต่อกนัตามล าดบั    
ยกเวน้ผลการศึกษาในส่วนท่ีเป็นรูปภาพ กราฟ ตาราง และค าอธิบายประกอบ ซ่ึงใหแ้ยกและแนบ
ไวใ้นส่วนทา้ยสุดของตน้ฉบบั (ต่อจากเอกสารอา้งอิง) ใหใ้ส่หมายเลขบรรทดัและหมายเลขหนา้ใน
เอกสารส่วนน้ีดว้ย  

บทน า (Introduction)  อธิบายถึงพื้นฐานท่ีมาและความส าคญัของปัญหาโดยมีขอ้มูลท่ี
เพียงพอส าหรับใหผู้อ่้านเขา้ใจและแปรผลการศึกษาได ้ และตอ้งทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
เฉพาะส่วนท่ีมีความส าคญัเท่านั้น นอกจากน้ีตอ้งระบุเหตุผล สมมุติฐานและวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาใหช้ดัเจน  

วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ (Materials and methods) แยกเป็น 2 หวัขอ้ใหญ่ 1) วสัดุอุปกรณ์ 
ใหบ้อกรายละเอียดและลกัษณะเฉพาะ ส่ิงท่ีน ามาศึกษา เช่น ชนิดสัตว ์ จ  านวนสัตว ์ เพศ น ้าหนกั 
อาย ุ เป็นตน้ ถา้ใชส้ัตวใ์นการศึกษา ตอ้งระบุการไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ
การใชส้ัตวเ์พื่อการทดลองของสถาบนัท่ีผูเ้ขียนสังกดั 2) วธีิการ เร่ิมจากการอธิบายการออกแบบ
การศึกษาหรือการทดลอง (study or experimental design) มีรายละเอียดเพียงพอท่ีผูอ่ื้นสามารถท า
ตามได ้ ถา้เป็นวธีิการท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่ควรอธิบายโดยละเอียด แต่ถา้เป็นวธีิการท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้
และมีผูเ้คยตีพิมพม์าก่อน ไม่ตอ้งอธิบายซ ้ าแต่ควรเขียนแบบอา้งอิงและอธิบายเฉพาะส่วนท่ี
ดดัแปลงหรือเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุแหล่งท่ีมาของยา หรือสารเคมี  และวธีิวเิคราะห์ผลการศึกษา
ทางสถิติ ซ่ึงรวมถึงการสรุปขอ้มูล วธีิการทดสอบสมมุติฐาน และระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

ผลการศึกษา (Results)  ควรรายงานผลการศึกษาตามล าดบัหวัขอ้ท่ีอยูใ่นการออกแบบ
การศึกษา อยา่งชดัเจน ดูไดง่้าย ถา้ผลไม่ซบัซอ้น ไม่มีตวัเลขมาก ใหบ้รรยายเป็นร้อยแกว้ ถา้มี
ตวัเลขและตวัแปรมาก ควรใชต้าราง กราฟ หรือแผนภูมิโดยไม่ตอ้งอธิบายตวัเลขซ ้ าอีกในเน้ือเร่ือง 
ยกเวน้ขอ้มูลส าคญัๆ นอกจากน้ี ถา้มีช่ือรูปภาพ ป้ายในรูปภาพ ช่ือตาราง หมายเหตุทา้ยตาราง และ
เน้ือหาในตารางตอ้งท าเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด   

วจิารณ์ (Discussion) เนน้ในประเด็นหรือมุมมองท่ีใหม่และส าคญัของการศึกษา ไม่ตอ้งอธิบาย
ขอ้มูลในรายละเอียดซ ้ าในส่วนบทน า วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ ส าหรับการศึกษาท่ีเป็นการทดลอง 
การอภิปรายอาจเร่ิมท่ีการสรุปสั้นๆ ในประเด็นหลกัท่ีคน้พบ ใหอ้ธิบายกลไก เหตุผล หรือตรรกะ
ส าหรับส่ิงท่ีคน้พบ เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกบัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ระบุ
ขอ้จ ากดัของการศึกษา วิจารณ์ผลท่ีไม่ตรงตามท่ีคาดหวงัอยา่งไม่ปิดบงั และระบุความส าคญัของส่ิง
ท่ีคน้พบกบัการศึกษาวจิยัต่อไปในอนาคตและต่อคลินิกปฏิบติั  

ข้อสรุป (Conclusion)  ผลท่ีไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาหรือไม่ หลีกเล่ียงการใช้
ขอ้ความสรุปท่ีไม่มีคุณภาพ เพราะขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอท่ีจะสรุปไดแ้บบนั้น ควรเขียนอยา่งยอ่ๆ 
โดยกล่าวถึงผลสรุปท่ีไดจ้ากการศึกษาทดลอง  และคุณค่าของงาน  เพื่อผูอ่้านจะไดเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 
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หมายเหตุ (1): การอ้างองิเอกสาร (Citations) 
  เอกสารอา้งอิงควรเป็นบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการประเภทมีผูท้รงคุณวฒิุในการ
พิจารณา (peer-reviewed journals) การอา้งอิงเอกสารทางวิชาการในรูปแบบอ่ืนควรหลีกเล่ียงยกเวน้
ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นยิง่ การเขียนอา้งอิงเอกสารในบทความทางวชิาการทุกประเภท จ าเป็นตอ้งมี
การอา้งอิงไวท้ั้ง 2 ส่วน คือ ส่วนเน้ือเร่ือง และส่วนทา้ยเร่ือง วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 
ก าหนดใหก้ารเขียนอา้งอิงเอกสารเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) 
โดยไดด้ดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัการน ามาใชใ้นวารสารฯ  
การอ้างองิในส่วนเนือ้เร่ือง (In-text citations) 
 การอา้งอิงในส่วนเน้ือเร่ือง เป็นการบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลโดยการอา้งอิงคละไปในส่วน
เน้ือเร่ือง ท าใหท้ราบวา่ขอ้ความในส่วนนั้นน ามาจากแหล่งใด โดยวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 
ก าหนดใหใ้ช ้การอา้งอิงแบบตวัเลข (Number style) โดยระบุหมายเลขของเอกสารท่ีตอ้งการอา้งไว้
ทา้ยขอ้ความ เพื่อบอกแหล่งท่ีมาของขอ้ความนั้น โดยการใส่หมายเลขไวใ้นเคร่ืองหมาย [ ] เช่น [1] 
ในกรณีท่ีตอ้งการอา้งอิงเอกสารหลายๆ ช้ินส าหรับขอ้มูลเดียวกนั ใหใ้ส่หมายเลขของเอกสารท่ีอา้ง
นั้นตามล าดบั โดยคัน่แต่ละหมายเลขดว้ยเคร่ืองหมาย , เช่น [3,5,7,9] ในกรณีท่ีตอ้งการอา้งอิง
เอกสารหลาย ๆ ช้ินส าหรับขอ้มูลเดียวกนั และเอกสารอา้งอิงเหล่านั้นมีหมายเลขทั้งท่ีต่อเน่ืองและ
ไม่ต่อเน่ืองกนั เช่น 1, 2, 3, 4, 5, 9 ใหใ้ชเ้คร่ืองหมาย - คัน่ระหวา่งเอกสารหมายเลขเร่ิมตน้และ
หมายเลขสุดทา้ยในส่วนท่ีต่อเน่ืองกนั เขียนการอา้งอิงในเน้ือหาไดด้งัน้ี [1-5, 9]  
 การอา้งอิงแบบตวัเลขน้ี ใหอ้า้งอิงโดยใส่ตวัเลขตามล าดบัในเน้ือเร่ือง (Cited-order 
number) โดยเร่ิมจากหมายเลข 1  2  3  4  ... ไปตามล าดบัจนจบเร่ือง หากมีการอา้งซ ้ าก็ใหใ้ส่
หมายเลขเดิมซ ้ าไดอี้ก รายการเอกสารอา้งอิงทา้ยเล่มก็ใหจ้ดัเรียงตามล าดบัการอา้งอิงในเน้ือเร่ือง
เช่นเดียวกนั โดยไม่จ  าเป็นตอ้งจดัเรียงตามล าดบัอกัษรของช่ือผูแ้ต่ง บทความท่ีบรรณาธิการรับ
ตีพิมพแ์ลว้แต่ยงัไม่เผยแพร่ ใหร้ะบุ “ก าลงัพิมพ”์ หลีกเล่ียง “ติดต่อส่วนตวั” มาใชอ้า้งอิง เวน้แต่มี
ขอ้มูลส าคญัมากท่ีหาไม่ไดท้ัว่ๆ ไปใหร้ะบุช่ือ และวนัท่ีติดต่อในวงเล็บทา้ยช่ือเร่ืองท่ีอา้งอิง  
การอ้างองิส่วนท้ายเร่ือง (Reference citations) 
 การอา้งอิงส่วนทา้ยเร่ือง ผูเ้ขียนสามารถดูตวัอย่างไดจ้ากบทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารสัตว
แพทยศาสตร์ มข. ฉบบัล่าสุด การเขียนอา้งอิงทา้ยเร่ืองตอ้งเขียนเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด เพื่อความ



สะดวกในการท าอา้งอิงโยงเป็นฐานขอ้มูล ในกรณีบทความท่ีตีพิมพเ์ป็นภาษาไทยนั้น ให้แปลเป็น
ภาษาองักฤษ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

อารินี ชชัวาลชลธีระ, จีระศกัด์ิ ถิระธนบูรณ์, เรืองทอง กิจเจริญปัญญา, พิสิทธ์ิ สุวรรณโชติ, ธนิ
กุล ศรีธญัรัตน์, พรพลอย ทองจุไร, และคณะ. การศึกษาฤทธ์ิการยบัย ั้งเช้ือ Candida spp. ของ
กรดน ้าส้ม  น ้าส้มสายชู  และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด.์ วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 2551; 
17(3): 23-31. 

แปลเป็น 
Chatchawanchonteera A, Thiratanaboon J, Kitcharoenpunya R, Suwannachot P, Srithunyarat 
T, Thongjurai P, et al. The study of inhibitory effect of acetic acid, vinegar and hydrogen 
peroxide against Candida spp. KKU Vet J. 2007; 17(3): 23-31. 
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หมายเหตุ (2):   การเขยีนค าบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง  

ค าอธิบายประกอบรูปภาพและตารางใหใ้ชเ้ป็นภาษาองักฤษ ควรระบุความหมายของสัญลกัษณ์
ท่ีใช ้ ในกรณีท่ีก าหนดเคร่ืองหมายแสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ใหก้ ากบั P-value 
และจ านวนสัตว ์(n) ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ผลการทดลองในแต่ละกลุ่ม 

 
หมายเหตุ (3): การเตรียมรูปภาพ  และตาราง   



รูปภาพ (Figures) ภาพประกอบท่ีเป็นภาพถ่ายขาว-ด า ควรมีความชดัเจน พิมพบ์นกระดาษมนั
ผวิหนา้เรียบ ขนาดประมาณ 3.5 x 5 น้ิว (โปสการ์ด) หากตอ้งการใหตี้พิมพภ์าพสี คณะผูจ้ดัท า
วารสารฯ ขอใหผู้เ้ขียนเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี แต่ไฟลบ์ทความท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซด์
สามารถตีพิมพเ์ป็นภาพสีไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ถา้มีรูปภาพท่ีสแกนประกอบในเอกสารตอ้งส่ง
ภาพตน้ฉบบัมาดว้ย รูปภาพท่ีถ่ายจากกลอ้งดิจิตลั ใหส่้งไฟลรู์ปภาพพร้อมภาพท่ีพิมพใ์นกระดาษ
ไฟลภ์าพจากการสแกนหรือถ่ายจากกลอ้งดิจิตลัความมีความละเอียด 300 dpi  ภาพประกอบท่ีเป็น
ลายเส้น รูปวาดหรือกราฟ ควรเขียนดว้ยหมึกอินเดียสีด า (Indian ink) บนกระดาษอาร์ตสีขาว ขนาด
พอเหมาะกบัหนา้กระดาษของวารสาร ทางดา้นหลงัของรูปภาพทุกภาพ ใหก้ ากบัหมายเลขภาพ 
ลูกศรบอกดา้นหวัของรูปภาพ พร้อมทั้งใหช่ื้อเร่ืองยอ่ และช่ือผูเ้ขียนบทความคนแรกเอาไวด้ว้ย  

ตาราง (Tables) ตอ้งไม่มีเส้นแนวตั้ง บรรจุขอ้มูลท่ีเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด และสรุปจากผล 
อยา่งชดัเจนใหพ้อเหมาะกบัหนา้กระดาษในแนวตั้ง ถา้มีมากกวา่ 1 ตาราง ใหพ้ิมพแ์ยกแผน่และ
เรียงตามล าดบั หมายเลขของตารางใหพ้ิมพเ์หนือตารางนั้นๆ   

การส่งต้นฉบับ 
 การส่งตน้ฉบบัสามารถท าได ้2 วธีิ 
1. ส่งผา่นระบบออนไลน์ (Online submission) ไดท่ี้อีเมล ์kochakrn@kku.ac.th  
2. ส่งทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยูด่า้นล่าง 

            ส่งถึง  บรรณาธิการวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. 
                 ส านักงานคณบด ี
     คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
      ต าบลในเมอืง       อ าเภอเมอืง 
      จังหวดัขอนแก่น    40002 
 
                             โทรศัพท์   0-4320-2404 
    โทรสาร    0-4320-2404 
  

 เอกสารมดีังนี ้
 

1. ตน้ฉบบัจริง  จ  านวน   1   ชุด 
2.  รูปภาพตวัจริง (ถา้มี) จ านวน  1 ชุด 
3. แผน่ CD ขอ้มูล  

****************** 


