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นโยบายบรรณาธิการ (Editorial policies)

วารสารสั ต วแพทยศาสตร์ มข. หรื อ KKU Veterinary Journal จั ด ท� ำ โดยคณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพือ่ เป็นสือ่ ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจยั ทาง
สัตวแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัตวศาสตร์และชีวเวชศาสตร์ โดยใช้ระบบ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (peer review) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับรองให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับ (Manuscript) ของผลงานทางวิชาการที่ต้องการตีพิมพ์ มายังกอง
บรรณาธิการ  โดยต้องปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำการเตรียมต้นฉบับอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก
และรวดเร็ ว ในกระบวนการพิ จ ารณาผลงาน ดั ง นั้ น ผู ้ เ ขี ย นควรอ่ า นค� ำ แนะน� ำ ส� ำ หรั บ ผู ้ เ ขี ย น
อย่ า งละเอี ย ด หรื อ ถ้ า มี ข ้ อ สงสั ย ประการใดให้ ติ ด ต่ อ บรรณาธิ ก ารของวารสารโดยตรง
เกณฑ์การพิจารณาต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์จะใช้เกณฑ์มาตรฐานวารสารระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของ สกอ. เช่น  ผลงานทางวิชาการของบุคคลากรภายในคณะฯ จะมีคณะกรรมการ
พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด
นอกจากนี้ เพื่อให้การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการ
นานาชาติของบรรณาธิการวารสารด้านการแพทย์ (International Committee of Medical Journal
Editors) วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. จึงให้ผู้เขียนเตรียมต้นฉบับเป็นไปตามคู่มือ Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for
Biomedical Publication ต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณาลงพิมพ์ในวารสาร ต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้เขียนร่วมทุกท่าน ต้นฉบับหรือบางส่วนของต้นฉบับต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน หรือก�ำลังอยู่
ระหว่างการพิจารณาเพือ่ ลงตีพมิ พ์ในวารสารหรือหนังสืออืน่ ยกเว้นการตีพมิ พ์บทคัดย่อทีม่ คี วามยาว
ไม่เกิน 250 ค�ำ  ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. แล้วถือว่าเป็นลิขสิทธิ์
ของวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.

คุณสมบัติการเป็นผู้เขียน (Authorship)

บุคคลทีจ่ ะมีชอื่ ในฐานะเป็นผูเ้ ขียนในผลงานทางวิชาการทีต่ อ้ งการตีพมิ พ์  ควรจะมีคณ
ุ สมบัติ
ครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1) มีส่วนร่วมอย่างเด่นชัดในผลงานนั้น ได้แก่ การก�ำหนดกรอบแนวคิดและออกแบบ
การค้นคว้าหรือ เก็บรวบรวมข้อมูลที่จ�ำเป็น  การวิเคราะห์และการแปรผลข้อมูลการศึกษาหรือวิจัย
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2) มีส่วนส�ำคัญในการร่างและแก้ไขต้นฉบับในเนื้อหาส�ำคัญที่ต้องใช้ความรู้
3) มีโอกาสที่จะรับทราบและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขต้นฉบับในขั้นตอนต่าง ๆ
และให้การรับรองต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์
บุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับการหาทุนวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล หรือให้ค�ำปรึกษา
ทั่วไปเพียงอย่างเดียว ไม่ถือว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้เขียน

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)

เป็ น ส่ ว นที่ ใ ห้ ร ะบุ ชื่ อ บุ ค คลที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในงานวิ จั ย แต่ มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเป็ น ผู ้ เ ขี ย น
ไม่ครบถ้วน สามารถระบุเป็นผู้ให้การสนับสนุน (contributors) และอาจระบุหน้าที่ในการให้การ
สนับสนุน ตัวอย่างเช่น ผู้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะงานด้านเทคนิค  ผู้ให้ความช่วยเหลือในการเขียน
และหัวหน้างานที่ให้การสนับสนุนโดยทั่วไป นอกจากนี้ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนทั้งหมดที่ให้
การสนับสนุนไว้ในส่วนนี้ด้วย

การใช้สัตว์ในการศึกษาหรือทดลอง

ในกรณี มี ก ารใช้ สั ต ว์ มี ชี วิ ต ในการศึ ก ษาหรื อ การทดลอง ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองของสถาบันที่ผู้เขียนสังกัด ถ้าสถาบันที่ผู้เขียนสังกัด
ไม่ มี ค ณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้ สั ต ว์ ท ดลอง ให้ ร ะบุ ว ่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทางปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัยแห่งชาติ (http://www.nrct.go.th/~animal/guide2.htm)
หรือไม่ ถ้าสัตว์ถูกเมตตาฆาต (euthanasia) ผู้เขียนต้องระบุวิธีที่ใช้ในการท�ำเมตตาฆาตไว้ในส่วนของ
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษาให้ชัดเจน

สไตล์การเขียนโดยทั่วไป

ต้นฉบับภาษาไทย ควรใช้ถ้อยค�ำและศัพท์ภาษาไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ โดยใช้ตาม
พจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ−ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นบรรทัดฐาน และศัพท์
บัญญัตวิ ชิ าการในสาขาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ความสะดวกผูเ้ ขียนอาจตรวจสอบศัพท์บญ
ั ญัตอิ อนไลน์
ของราชบัณฑิตยสถานได้ที่ http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php  ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่บัญญัติเป็นภาษาไทยแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่ทราบกันแพร่หลาย หรือแปลแล้วเข้าใจยาก ให้ใส่ภาษา
เดิมก�ำกับไว้ในวงเล็บหรือถ้ายังไม่เป็นศัพท์บัญญัติ อนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ โดยการเขียน
ทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน   ยาและสารเคมีให้ตรวจสอบการสะกด
ที่ถูกต้องจาก USP Dictionary of USAN และ International Drug Name ชื่อการพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์
ของจุลชีพ พืชหรือสัตว์ ให้ใช้ตามประมวลนามศาสตร์สากล (International code of nomenclature)
ท� ำ ให้ เ ด่ น ชั ด แตกต่ า งจากการพิ ม พ์ ข ้ อ ความอื่ น ๆ โดยพิ ม พ์ ด ้ ว ยตั ว เอน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งมื อ
และยา ควรใช้ชื่อสามัญ หรือให้ค�ำจ�ำกัดความ ชื่อการค้าอาจใช้ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

233

หรือยาที่เฉพาะ และมีผลส�ำคัญต่อการศึกษา
ควรใช้ตัวย่อให้น้อยที่สุด ยกเว้นเป็นตัวย่อมาตรฐานและหน่วยของการวัด ตัวย่อที่ปรากฏ
เฉพาะในรูปภาพ หรือตาราง ให้ระบุขยายความในค�ำอธิบายประกอบรูปภาพหรือตาราง ในการเขียน
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ไม่ควรใช้ตวั ย่อขึน้ ต้นประโยค ยกเว้นบางค�ำ เช่น ELISA, ACTH, EDTA, DNA,
RNA ตัวย่อไม่ควรใช้ในชื่อเรื่อง ตัวย่อที่ใช้ครั้งแรกในบทคัดย่อหรือในเนื้อหาต้องให้ชื่อเต็มก่อน
แล้ววงเล็บตัวย่อ ครั้งต่อไปสามารถใช้ตัวย่อได้เลย หน่วยการวัดต่างๆ เช่น ความยาว ความสูง
น�้ำหนัก ปริมาตร ให้ใช้ระบบ SI Unit อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส ความดันเลือดเป็นมิลลิเมตรปรอท

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์

งานวิจัย (Original research) เป็นผลงานจากการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางวิชาการ
ที่ผู้เขียนหรือกลุ่มผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตัวเอง
รายงานทางคลินิก (Clinical report) เป็นรายงานสัตว์ป่วยทางคลินิก อาจรวมถึงรายงาน
ผลทางพยาธิวิทยา (Pathological report) สัตว์ป่วยที่รายงานอาจมีจ�ำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องไม่เคย
ตีพิมพ์มาก่อน หรือทางคณะบรรณาธิการพิจารณาเห็นประโยชน์ต่อวิชาการสัตวแพทย์
บทความปริทัศน์ (Review article) เป็นบทความทบทวนวิชาการ หรือบทความเทคนิค
(Technical article) ที่เขียนอย่างกระชับในเนื้อหาและแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างส�ำคัญ ซึ่งเกิด
ขึ้นในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และมีข้อมูลที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในทางคลินิก โดยเรียบเรียงจาก
การตรวจเอกสารวิชาการในสาขานั้น ๆ
การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ (Veterinary continuing education) เป็นคอลัมน์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ อาจมีได้หลายรูปแบบและ
ในวารสารแต่ละฉบับอาจมีไม่ครบทุกรูปแบบ เช่น การตอบค�ำถามจากแบบฝึกหัด การอภิปราย
กรณีตัวอย่างสัตว์ป่วย การปรับให้เป็นปัจจุบัน (update) ในหัวข้อเรื่องทางคลินิก หรือประเด็นพิเศษ
ที่คณะผู้จัดท�ำเห็นสมควร

การเตรียมต้นฉบับผลงานการวิจัย

ต้นฉบับจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ พิมพ์บนกระดาษขาวเอ 4 โดยพิมพ์หน้าเดียว
เว้นขอบกระดาษด้านซ้าย-บน 1.5 นิว้ ด้านขวา-ล่าง 1 นิว้ โดยความยาวของเรือ่ งพร้อมตารางและภาพ
ประกอบรวมแล้วไม่เกิน 10 หน้า และใส่หมายเลขหน้าและหมายเลขบรรทัดก�ำกับไว้
เพื่อให้การด�ำเนินการจัดพิมพ์วารสารเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดจัดเตรียม
ไฟล์ต้นฉบับอิเลคโทรนิค  บนแผ่น CD ข้อมูล ต้นฉบับภาษาไทยพิมพ์ด้วยตัวอักษร Thai Saraban
ขนาดตัวอักษร 16 ต้นฉบับภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12
โดยการบันทึกเอกสารส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง ด้วยโปรแกรม Microsoft word (รุ่น 2003 หรือสูงกว่า)
พร้อมด้วยตาราง และรูปภาพ (ถ้ามี) การสร้างรูปภาพหรือกราฟ ที่มีส่วนประกอบย่อยภายใน เช่น
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ลูกศร กล่องค�ำ  และเส้นต่างๆ จะต้องท�ำการบันทึกมาให้ทุกองค์ประกอบรวมเป็นภาพเดียวกัน
และองค์ประกอบของภาพไม่เคลื่อนที่เมื่อขยับภาพ

การล�ำดับเรื่องควรเรียงดังนี้

หน้าที่ 1 (หน้าน�ำ หรือ Title page) ประกอบด้วย
		ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชื่อเรื่อง ควรสั้น กะทัดรัด สื่อความหมาย
ได้ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาในเรื่อง   ไม่ควรใช้ค�ำย่อ ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร
ถ้าชื่อเรื่องยาวมากอาจตัดเป็นชื่อเรื่องรอง (Subtitle) ควรหลีกเลี่ยงการใส่วลีที่ไม่จ� ำเป็น เช่น
“การศึกษา...” หรือ “การสังเกต...” หรือ “การทดลอง...”
ชือ่ ผูเ้ ขียน (Authors)  ระบุชอื่ ของผูเ้ ขียนให้ครบทุกท่านทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  พร้อม
สถานที่ท�ำงาน  และผู้เขียนที่ให้การติดต่อ (Corresponding author) ให้ก�ำกับด้วยเครื่องหมายดอกจัน
และให้แยกรายละเอียดของสถานที่ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ/หรือ e-mail address ให้
ชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ
หน้าที่ 2 ประกอบด้วย
		บทคัดย่อ (Abstract) บทความที่เป็นงานวิจัย ปริทัศน์ และรายงานทางคลินิก ให้เขียน
ในรูปบทคัดย่อเชิงโครงสร้าง (Structured abstract) ประกอบด้วย: วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการ ผล
การศึกษา และข้อสรุป ควรเขียนสั้น ๆ ให้ครอบคลุมสาระส�ำคัญของเรื่องทั้งหมด มีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ไม่ควรเกิน 250 ค�ำ  และไม่ควรใช้ค�ำย่อในบทคัดย่อ ต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ
ต้องส่งบทคัดย่อภาษาไทยด้วย
		ค�ำส�ำคัญ (Keywords) ค�ำหรือข้อความสั้นๆ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อ เป็นหัวข้อเรื่องส�ำหรับ
ท�ำดัชนีเรื่อง (Subject index) อาจใช้ Medical Subject Headings (MeSH) ของ U.S.A. National
Library of Medicine เป็นแนวทางในการให้ค�ำส�ำคัญ รวมกันแล้วไม่ควรเกิน 5 ค�ำ  มีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
หน้าที่ 3 และหน้าต่อๆ ไป ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ โดยพิมพ์ติดต่อกันตามล�ำดับ  ยกเว้น
ผลการศึกษาในส่วนที่เป็นรูปภาพ กราฟ ตาราง และค�ำอธิบายประกอบ ซึ่งให้แยกและแนบไว้
ในส่วนท้ายสุดของต้นฉบับ (ต่อจากเอกสารอ้างอิง) ให้ใส่หมายเลขบรรทัดและหมายเลขหน้า
ในเอกสารส่วนนี้ด้วย
		บทน�ำ (Introduction)   อธิบายถึงพื้นฐานที่มาและความส�ำคัญของปัญหาโดยมีข้อมูล
ที่เพียงพอส�ำหรับให้ผู้อ่านเข้าใจและแปรผลการศึกษาได้ และต้องทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะส่วนที่มีความส�ำคัญเท่านั้น นอกจากนี้ต้องระบุเหตุผล สมมุติฐานและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน
		วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ (Materials and methods) แยกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ 1) วัสดุอุปกรณ์
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ให้บอกรายละเอียดและลักษณะเฉพาะ สิ่งที่น�ำมาศึกษา เช่น ชนิดสัตว์ จ�ำนวนสัตว์ เพศ น�้ำหนัก
อายุ เป็นต้น ถ้าใช้สัตว์ในการศึกษา ต้องระบุการได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์เพื่อการทดลองของสถาบันที่ผู้เขียนสังกัด 2) วิธีการ เริ่มจากการอธิบายการออกแบบ
การศึ ก ษาหรื อ การทดลอง (study or experimental design) มี ร ายละเอี ย ดเพี ย งพอที่ ผู ้ อื่ น
สามารถท�ำตามได้ ถ้าเป็นวิธีการที่คิดค้นขึ้นใหม่ควรอธิบายโดยละเอียด แต่ถ้าเป็นวิธีการที่ทราบกัน
อยู่แล้วและมีผู้เคยตีพิมพ์มาก่อน ไม่ต้องอธิบายซ�้ำแต่ควรเขียนแบบอ้างอิงและอธิบายเฉพาะส่วน
ที่ดัดแปลงหรือเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มาของยา หรือสารเคมี   และวิธีวิเคราะห์ผลการศึกษา
ทางสถิติ ซึ่งรวมถึงการสรุปข้อมูล วิธีการทดสอบสมมุติฐาน และระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
		ผลการศึกษา (Results)  ควรรายงานผลการศึกษาตามล�ำดับหัวข้อที่อยู่ในการออกแบบการ
ศึกษา อย่างชัดเจน ดูได้ง่าย ถ้าผลไม่ซับซ้อน ไม่มีตัวเลขมาก ให้บรรยายเป็นร้อยแก้ว ถ้ามีตัวเลข
และตัวแปรมาก ควรใช้ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิโดยไม่ต้องอธิบายตัวเลขซ�้ำอีกในเนื้อเรื่อง
ยกเว้นข้อมูลส�ำคัญๆ นอกจากนี้ ถ้ามีชื่อรูปภาพ ป้ายในรูปภาพ ชื่อตาราง หมายเหตุท้ายตาราง
และเนื้อหาในตารางต้องท�ำเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  
		วิ จ ารณ์ (Discussion) เน้ น ในประเด็ น หรื อ มุ ม มองที่ ใ หม่ แ ละส� ำ คั ญ ของการศึ ก ษา
ไม่ต้องอธิบายข้อมูลในรายละเอียดซ�้ำในส่วนบทน�ำ  วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ ส�ำหรับการศึกษา
ที่เป็นการทดลอง การอภิปรายอาจเริ่มที่การสรุปสั้นๆ ในประเด็นหลักที่ค้นพบ ให้อธิบายกลไก
เหตุผล หรือตรรกะส�ำหรับสิ่งที่ค้นพบ เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกับการศึกษาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ระบุข้อจ�ำกัดของการศึกษา วิจารณ์ผลที่ไม่ตรงตามที่คาดหวังอย่างไม่ปิดบัง และระบุ
ความส�ำคัญของสิ่งที่ค้นพบกับการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตและต่อคลินิกปฏิบัติ
		ข้อสรุป (Conclusion) ผลที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่ หลีกเลี่ยงการใช้
ข้อความสรุปที่ไม่มีคุณภาพ เพราะข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะสรุปได้แบบนั้น ควรเขียนอย่างย่อๆ
โดยกล่าวถึงผลสรุปที่ได้จากการศึกษาทดลอง  และคุณค่าของงาน  เพื่อผู้อ่านจะได้เข้าใจง่ายขึ้น
		กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)  ดูหลักเกณฑ์จากที่กล่าวถึงแล้วข้างต้น
		เอกสารอ้างอิง (References)  กรุณาดูหมายเหตุ (1)
		ค�ำบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง   กรุณาดูหมายเหตุ (2)
		การเตรียมรูปภาพ และตาราง   กรุณาดูหมายเหตุ (3)

หมายเหตุ (1): การอ้างอิงเอกสาร (Citations)

เอกสารอ้ า งอิ ง ควรเป็ น บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการประเภทมี ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในการพิจารณา (peer-reviewed journals) การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการในรูปแบบอื่นควรหลีก
เลี่ยงยกเว้นในกรณีที่มีความจ�ำเป็นยิ่ง การเขียนอ้างอิงเอกสารในบทความทางวิชาการทุกประเภท
จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารอ้ า งอิ ง ไว้ ทั้ ง 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นเนื้ อ เรื่ อ ง และส่ ว นท้ า ยเรื่ อ ง วารสารสั ต ว
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แพทยศาสตร์ มข. ก�ำหนดให้การเขียนอ้างอิงเอกสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระบบแวนคูเวอร์
(Vancouver style) โดยได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการน�ำมาใช้ในวารสารฯ
การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง (In-text citations)
การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง เป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการอ้างอิงคละไปในส่วน
เนื้อเรื่อง ท�ำให้ทราบว่าข้อความในส่วนนั้นน�ำมาจากแหล่งใด โดยวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
ก�ำหนดให้ใช้ การอ้างอิงแบบตัวเลข (Number style) โดยระบุหมายเลขของเอกสารที่ต้องการอ้างไว้
ท้ายข้อความ เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น โดยการใส่หมายเลขไว้ในเครื่องหมาย [ ] เช่น [1]
ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงเอกสารหลายๆ ชิ้นส�ำหรับข้อมูลเดียวกัน ให้ใส่หมายเลขของเอกสารที่อ้าง
นัน้ ตามล�ำดับ โดยคัน่ แต่ละหมายเลขด้วยเครือ่ งหมาย , เช่น [3,5,7,9] ในกรณีทตี่ อ้ งการอ้างอิงเอกสาร
หลาย ๆ ชิน้ ส�ำหรับข้อมูลเดียวกัน และเอกสารอ้างอิงเหล่านัน้ มีหมายเลขทัง้ ทีต่ อ่ เนือ่ งและไม่ตอ่ เนือ่ ง
กัน เช่น 1, 2, 3, 4, 5, 9 ให้ใช้เครื่องหมาย − คั่นระหว่างเอกสารหมายเลขเริ่มต้นและหมายเลขสุดท้าย
ในส่วนที่ต่อเนื่องกัน เขียนการอ้างอิงในเนื้อหาได้ดังนี้ [1-5, 9]
การอ้างอิงแบบตัวเลขนี้ ให้อ้างอิงโดยใส่ตัวเลขตามล�ำดับในเนื้อเรื่อง (Cited-order number)
โดยเริ่มจากหมายเลข 1  2  3  4  ... ไปตามล�ำดับจนจบเรื่อง หากมีการอ้างซ�้ำก็ให้ใส่หมายเลขเดิม
ซ�้ำได้อีก รายการเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มก็ให้จัดเรียงตามล�ำดับการอ้างอิงในเนื้อเรื่องเช่นเดียวกัน
โดยไม่จ�ำเป็นต้องจัดเรียงตามล�ำดับอักษรของชื่อผู้แต่ง บทความที่บรรณาธิการรับตีพิมพ์แล้ว
แต่ยังไม่เผยแพร่ ให้ระบุ “ก�ำลังพิมพ์” หลีกเลี่ยง “ติดต่อส่วนตัว” มาใช้อ้างอิง เว้นแต่มีข้อมูล
ส�ำคัญมากที่หาไม่ได้ทั่วๆ ไปให้ระบุชื่อ และวันที่ติดต่อในวงเล็บท้ายชื่อเรื่องที่อ้างอิง
การอ้างอิงส่วนท้ายเรื่อง (Reference citations)
การอ้างอิงส่วนท้ายเรื่อง ผู้เขียนสามารถดูตัวอย่างได้จากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
สัตวแพทยศาสตร์ มข. ฉบับล่าสุด การเขียนอ้างอิงท้ายเรื่องต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
เพื่อความสะดวกในการท�ำอ้างอิงโยงเป็นฐานข้อมูล ในกรณีบทความที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยนั้น
ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อารินี ชัชวาลชลธีระ, จีระศักดิ์ ถิระธนบูรณ์, เรืองทอง กิจเจริญปัญญา, พิสทิ ธิ์ สุวรรณโชติ, ธนิกลุ
ศรีธญ
ั รัตน์, พรพลอย ทองจุไร, และคณะ. การศึกษาฤทธิก์ ารยับยัง้ เชือ้ Candida spp. ของกรดน�ำ้ ส้ม  
น�้ำส้มสายชู  และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์. 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): การเขียนค�ำบรรยายประกอบรูปภาพ ตาราง

ค�ำอธิบายประกอบรูปภาพและตารางให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ ควรระบุความหมายของ
สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ใ ช้ ในกรณี ที่ ก� ำ หนดเครื่ อ งหมายแสดงความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ให้ก�ำกับ P-value และจ�ำนวนสัตว์ (n) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองในแต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ (3): การเตรียมรูปภาพ และตาราง

รูปภาพ (Figures) ภาพประกอบที่เป็นภาพถ่ายขาว-ด�ำ  ควรมีความชัดเจน พิมพ์บนกระดาษ
มันผิวหน้าเรียบ ขนาดประมาณ 3.5 x 5 นิ้ว (โปสการ์ด) หากต้องการให้ตีพิมพ์ภาพสี คณะผู้จัดท�ำ
วารสารฯ ขอให้ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ แต่ไฟล์บทความที่เผยแพร่บนเว็บไซด์
สามารถตีพิมพ์เป็นภาพสีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถ้ามีรูปภาพที่สแกนประกอบในเอกสารต้อง
ส่ งภาพต้ น ฉบั บมาด้ว ย รูป ภาพที่ถ ่ายจากกล้ อ งดิ จิ ตั ล ให้ ส่ งไฟล์ รู ป ภาพพร้ อ มภาพที่ พิ มพ์ ใ น
กระดาษไฟล์ภาพจากการสแกนหรือถ่ายจากกล้องดิจิตัลความมีความละเอียด 300 dpi  ภาพประกอบ
ที่เป็นลายเส้น รูปวาดหรือกราฟ ควรเขียนด้วยหมึกอินเดียสีด�ำ  (Indian ink) บนกระดาษอาร์ตสีขาว
ขนาดพอเหมาะกับหน้ากระดาษของวารสาร ทางด้านหลังของรูปภาพทุกภาพ ให้ก�ำกับหมายเลข
ภาพ ลูกศรบอกด้านหัวของรูปภาพ พร้อมทั้งให้ชื่อเรื่องย่อ และชื่อผู้เขียนบทความคนแรกเอาไว้ด้วย
ตาราง (Tables) ต้องไม่มีเส้นแนวตั้ง บรรจุข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และสรุปจากผล
อย่างชัดเจนให้พอเหมาะกับหน้ากระดาษในแนวตั้ง ถ้ามีมากกว่า 1 ตาราง ให้พิมพ์แยกแผ่น
และเรียงตามล�ำดับ หมายเลขของตารางให้พิมพ์เหนือตารางนั้นๆ  

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

การส่งต้นฉบับ

การส่งต้นฉบับสามารถท�ำได้ 2 วิธี
1. ส่งผ่านระบบออนไลน์ (Online submission) ได้ที่อีเมล์ http://vmj.kku.ac.th
2. ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง
		
ส่งถึง บรรณาธิการวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.

			
		
		
			
			

ส�ำนักงานคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4336-4496 หรือ 0-4320-2404
โทรสาร 0-4320-2404

เอกสารมีดังนี้
1. ต้นฉบับจริง  จ�ำนวน   1   ชุด
2. รูปภาพตัวจริง (ถ้ามี) จ�ำนวน  1 ชุด
3. แผ่น CD ข้อมูล
******************
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