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ขอแนะนําสําหรับผูเ ขียน
วารสารชีวผลิตภัณฑ กําหนดออกปละ 2 ฉบับ คือ เดือนมีนาคมและกันยายน
1. เรื่องที่จะนําลง
1.1 ผลงานวิจัย (Research article) เป นการเสนอผลการวิจัยที่ ผูเขี ยนได ทํ าขึ้นเอง มีการกําหนด
ปญหาและวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
อันนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ
1.2 บทความทางวิชาการ (Technical article) เปนงานเขียนขนาดสั้น ซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่
ชัดเจนโดยผูเขียนเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือของผูอื่นในลักษณะที่เปน
การวิเคราะห วิจารณ หรือเสนอแนวความคิดใหม ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการนั้นๆที่ร วบรวม
ขอมูลความคิดเห็นและประสบการณ ของผูเขียน
1.3 บทความปริทรรศน (Review article) คือบทความที่รวบรวมผลงาน หรือแนวคิดเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเคยลงตีพิมพมาแลว นํามาวิเคราะห วิจารณ เพื่ อใหเกิดความกระจางใน
เรื่องนั้นยิ่งขึ้น
1.4 เรื่องอื่น ๆที่คณะบรรณาธิการวารสารพิจารณาเห็นสมควร
2. การจัดทําตนฉบับ
2.1 ตนฉบับที่จะเผยแพรในวารสารชีวผลิตภัณฑตองไดรับการอนุมัติใหเผยแพรจากตนสังกัด และ
ตองไมเปนเรื่องที่เคยเผยแพรหรืออยูระหวางการพิจารณาเพื่อเผยแพรในสื่ออื่น
2.2 การพิมพผลงานทางวิชาการ
2.2.1 ตั วพิ มพ ใช ตั วอั กษร Angsana New แบบปกติ ขนาด 15 ชื่ อหั วข อใหญ เช น ชื่ อเรื่ อง

บทคัด ยอ บทนํา อุปกรณและวิธีการ ผล วิจารณ สรุป กิตติกรรมประกาศ
และ เอกสารอางอิง ใชตัวอักษรแบบหนา (Bold) ขนาด 17 สวนหัวขอยอย เชน คําสําคัญ
ตาราง รูปภาพ เปนตน พิมพโดยใชตัวอักษรแบบหนา ขนาด 15
2.2.2 กระดาษที่ใชพิมพ ใชกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว จํานวนไมเกิน 10 หนา
2.2.3 การเวนที่วางขอบกระดาษ ดานบนที่ 6.5 ซม. และดานซายที่ 4.5 ซม. สวนดานขวาและ
ลางที่ 1.5 ซม.
2.2.4 การลําดับหนา ใชหมายเลข 1,2,3…... ที่กึ่งกลางหนา ดานบน และใชตัวอักษรปกติ
ขนาด 15
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2.2.5 ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ จัดพิมพแยกหนาเฉพาะ และจัดวางหลังเอกสารอางอิง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ตาราง ระบุ เ ลขที่ ข องตาราง (table number) ชื่ อ ของตาราง (table title) หั ว ตาราง
(table heading) และที่มาของตาราง (ถามี) ใหทําเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยทั้ง
ตาราง พิมพอยูในหนาเดียวกันทั้งหมด ถาตารางมีความยาวเกิน 1 หนา ใหพิมพสวน
ที่เหลือในหนาถัดไปโดยพิมพเลขที่ตารางและตามดวยคําวา (ตอ) คําบรรยายตาราง
ใหเขียนไวดานบนของตาราง
 รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ควรเปนภาพขาวดํา และทําเชนเดียวกับตาราง แตคําบรรยาย
ใหเขียนไวดานลาง
2.2.6 การพิมพชื่อวิทยาศาสตรของสิ่งมีชีวิต ชื่อ วิท ยาศาสตรเ ปน ไปตามการตั้งชื่อ ระบบ
ทวินาม (Binomial nomenclature) พิม พดว ยตัว เอน เชน Escherichia coli ในกรณี ไม
ระบุชื่อสปชีสหรือตองการกลาวถึงหลายสปชีส เชน Salmonella spp.
3. ตนฉบับเพื่อพิจารณาเผยแพรในวารสารชีวผลิตภัณฑ
3.1 จั ด ทํ า ต น ฉบั บ ผลงานทางวิ ช าการ (original manuscript) แ ล ะ สํ า เน า (photocopied
manuscript) อีก จํ า นวน 3 ชุด พรอ มแผน บัน ทึก ไฟลข อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิก ส ที ่ร ะบุ
รายละเอียดชื่อผลงาน ชื่อเจาของผลงาน และที่อยูพรอมเบอรโทรศัพท
3.2 สงตนฉบับทั้งหมดพรอมเอกสารนําสงถึง
กองบรรณาธิการวารสารชีวผลิตภัณฑ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท 0-4431-1476 ตอ 122, 123 โทรสาร 0-4431-5931
3.3 ไมสงคืนตนฉบับ
3.4 ตนฉบับที่สงใหพิจารณาจะมีใบตอบรับใหเจาของผลงาน และจะแจงผลการพิจารณาใหทราบ
ภายใน 2 เดือน
3.5 ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในวารสาร เจาของผลงาน (เฉพาะชื่อแรก) จะไดรับ
วารสารชีวผลิตภัณฑ จํานวน 1 เลม พรอม reprint จํานวน 5 ชุด
4. การลําดับเรื่อง
4.1 ชื่อเรื่อง (Title) ตั้งชื่อใหสั้นและสื่อความหมายไดดี
4.2 ชื่อ ผู เ ขีย นและผู รว มงาน (Author and co-workers) เขีย นชื ่อ นามสกุล เต็ม ทั ้ง ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ วางกึ่งกลางใตชื่อเรื่อง พรอมทั้งสถานที่ทํางานที่ติดตอไดสะดวก พิมพเปน
เชิงอรรถ
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4.3 บทคัดยอ (Abstract) สั้นไดเนื้อความคลุมเรื่องทั้งหมด โดยเฉพาะวัตถุประสงค วิธีการ และผล
การทดลองความยาวไมควรเกิน 15 บรรทัด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเขียนแยกหนา
4.4 คําสําคั ญ (Key words) คําหรื อข อ ความสั้ น ๆ ที่ มีค วามหมายแสดงถึงความเป น ไปของการ
ทดลองนั้น ๆ ไมเกิน 5 คําสําคัญ โดยพิมพอยูใตบทคัดยอ
4.5 เนื้อหา (Text) สําหรับผลงานวิจัยประกอบดวย
4.5.1 บทนํา (Introduction) บรรยายถึงความเปนมาและวัตถุประสงค รวมทั้งควรมีการทบทวน
วรรณกรรม (literature review) ประกอบ
4.5.2 อุปกรณและวิธีการ (Materials and Methods) ถาเปนการคิดคนขึ้นใหมควรอธิบายอยาง
ละเอียด แตถาเปนที่ทราบกัน ควรเขียนในลักษณะอางอิงถึง ถาเปนชื่อการคาใหทําเปน
เชิงอรรถ
4.5.3 ผล (Results) บรรยายผลการทดลองใหเขาใจงาย อาจเสนอเปนตาราง รูป ภาพ หรือ
กราฟ พรอมคําบรรยายประกอบ
4.5.4 วิ จ ารณ (Discussion) วิจ ารณถ ึง หลัก การที ่แ สดงออกมาจากผลการทดลอง เพื ่อ
สนับ สนุน หรือคัดคานทฤษฎีที่มีผูเสนอมากอน เพื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองและ
การตีความหมายของผูอื่น เนนถึงปญหาขอโตแยงในสาระสําคัญของเรื่องที่กําลังกลาวถึง
และการนําผลไปใชใหเปนประโยชน
4.5.5 สรุป (Conclusion) เขียนใจความที่สําคัญและคุณคาของงานเพื่อผูอานเขาใจไดงายขึ้น
4.5.6 กิ ต ติ ก รรมประกาศ (Acknowledgement) ระบุแ หลง สนับ สนุน ทุน วิจัย เครื ่อ งมือ
อุปกรณ และความชวยเหลือจากบุคคลตาง ๆ
4.5.7 เอกสารอางอิง (References)
ก. การอางอิงในเนื้อเรื่อง
1. วารสารหรือหนังสือ เมื่ออยูตนประโยค เชน นพพร (2539), Lin and Lee (1981)
เมื่ออยูกลางหรือทายประโยค เชน (วิไลและคณะ, 2532; Kumakai et al., 1961)
กรณี อางอิงเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแตงคนเดียวกันและปที่พิมพซ้ํากัน ให
ใช a b c หรือ d ตามหลังปที่พิมพสําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ และใช ก ข
ค หรือ ง ตามหลังปที่พิมพ สําหรับเอกสารภาษาไทย เชน เจือ และคณะ (2516ก),
Katz (1984a)
2. บุคคลหรือขอมูลที่ไมเคยลงพิมพมากอน ใหอางเฉพาะในเนื้อเรื่องเทานั้น ไมตอง
นํ า ไปรวมในรายชื่ อ เอกสารอ างอิ ง เช น .....similar results (Layton, R. B. and
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Weathers, C. C., unpublished data), .....for other bacteria (Jones, A. X., personal
communication)
3. เอกสารที่หนวยงานเปนผูจัดทํา ใหระบุชื่อหนวยงานเต็มในการอางถึงครั้งแรก
และระบุชื่อยอที่เปนทางการหลังเครื่องหมายจุลภาค (,) การอางถึงครั้งตอไปให
ใชชื่อยอนั้น กรณีที่ไ มมีชื่อยอ ใหร ะบุชื่อหนวยงานเต็มทุกครั้ง เชน (องคการ
รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ร.ส.พ., 2519)
ข. การเขียนเอกสารอางอิงทายเรื่อง เริ่ ม จากเอกสารอ า งอิ ง ภาษาไทยเขี ย นเรี ย ง
ตามลํา ดั บพยัญชนะของผูเขียน เอกสารอางอิงภาษาอังกฤษเขียนเรียงลําดับชื่อสกุล
ตามดวยชื่อยอของผูเขียน
1) วารสาร ระบุชื่อผูเขียน ตามดวยป ชื่อเรื่อง ชื่อยอวารสาร ปที่ ฉบับที่ และหนาที่
อางถึง เชน
สายพิณ ขุมทรัพย สุรพล ขุมทรัพย และจาตุรนต พลราช 2544 การเจริญเติบโตของ
เซลล IFFA-3 ชนิด แขวนลอยในมีเ ดี ย มที่ มี กรดอะมิโนและวิตามินผสม
สําเร็จ วารสารชีวผลิตภัณฑ 11(1-2): 27-35
Johnson, R. H. and Collings, D. F. 1971. Transplacental infection of piglets with
a porcine parvovirus. Res. Vet. Sci. 12: 570-572.
กรณีอางอิงเอกสารหลายเรื่องที่เขียนโดยผูแตงคนเดียวกันและปที่พิมพซ้ํากัน ให
ใช a b c หรือ d ตามหลังปที่พิมพ สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ และใช ก ข ค
หรือ ง ตามหลังปที่พิมพ สําหรับเอกสารภาษาไทย เชน
Carter, G.R. 1963a. A discussion of recent developments relating to Pasteurella hemolytica
with special reference to strains pathogenic for cattle. Can. Vet. J. 4(7):
170–174.
Carter, G.R. 1963b. Immunological differentiation of type B and E strains of
Pasteurella multocida. Can. Vet. J. 4(3): 61–63.
2) หนังสือ ระบุชื่อผูเขียน ปที่พิมพ ชื่อเรื่อง บรรณาธิการ (ถามีบรรณาธิการหลายคน
ใหอางทุกคน) ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ สํานักพิมพ เมืองที่พิมพ ประเทศ หนาแรก
และหนาสุดทายที่อางถึง สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ ถาอางเพียง 1 หนา ใช p.
ถาอางอิงหลายหนาใช pp. เชน
กองแผนงาน กรมปศุสัตว 2543 ขอมูลจํานวนปศุสัตวในประเทศไทย โรงพิมพ
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด กรุงเทพฯ หนา 81
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ไพโรจน จวงพานิช 2520 โรคออยที่เกิดจากเชื้อรา ใน เกษม สุขสถาน และอุดม พูลเกษ
บรรณาธิการ หลักการทํ าไรอ อย มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร กรุ งเทพฯ
หนา 141-145
Office International des Epizooties. 2000. Principles of Veterinary Vaccine
Production. In Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 4th
ed. OIE. Paris, France. p. 42.
Dutta, S. K., Shankarappa, B. and Mattingly-Napier, B. 1991. Antigenic analysis of
Ehrlichia risticii isolates. In Plowright, W., Rossdale, P. D., Wade, J. F. (ed.),
Equine Infectious Diseases VI Proceedings of the Sixth International Conference
7-11 July 1991. R&W Publication (Newmarket) Limited. Suffolk, UK.
pp. 61-65.
Van Oirschot, J. T. 1986. Hog Cholera. In Leman, A. D. (ed.), Diseases of
Swine, 6th ed. Iowa State University Press. Iowa. pp. 293-297.
3) เว็บไซต ระบุชื่อผูเขียน ปที่พิมพ ชื่อเรื่อง ชื่อหนังสือ (ถามี) แหลงที่มาและวันที่
เขาถึง เชน
จันทรา แปนตุม จุฑาพร ศรีวิพัฒน วรวิทย แสงสิงแกว และพึ่งพิศ ดุลยพัชร 2541
อาห ารจากข าวโพ ด คู มื อ ส งเส ริ ม ก าร เก ษ ต ร ที่ 4 3 แ ห ล งที่ ม า
http://www.ku.ac.th/agri/cornn/corn.htm 27 มีนาคม 2541
Boscos, C. M. 2004. Canine TVT: Clinical findings, Diagnosis and Treatment. The
29 th World Congress of the World Small Animal Veterinary
Association. 6-9 October 2004. Rhodes, Greece. Available from
http://www.vin.com/proceedings/Proceedings.plx [Accessed 10 January 2006].

