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วารสารประสาทวิทยาศาสตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คําแนะนําสําหรับผูเขียน
วารสารประสาทวิทยาศาสตรเปนวารสารทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ เผยแพรความรูโ รคทางระบบประสาทและ
ความรูทางประสาทวิทยาศาสตรตอสมาชิกสมาคมฯ แพทยสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักวิทยาศาสตร ผูสนใจ
ดานประสาทวิทยาศาสตร เปนสื่อกลางระหวางสมาชิกสมาคมฯ และผูสนใจ เผยแพรผลงานทางวิชาการ
และผลงานวิจยั ของสมาชิกสมาคมฯ นักศึกษาสาขาประสาทวิทยาศาสตร และเพือ่ พัฒนาองคความรูใ หม
สงเสริมการศึกษาตอเนื่อง โดยกองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตรวจทางแกไขตนฉบับและพิจารณา
ตีพิมพตามความเหมาะสมบทความทุกประเภท จะไดรับการพิจารณาถึงความถูกตอง ความนาเชื่อถือ
ความนาสนใจ ตลอดจนความเหมาะสมของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิจากในหรือนอกกองบรรณาธิการ
วารสารมีหลักเกณฑและคําแนะนําทั่วไป ดังตอไปนี้
1. ประเภทของบทความ บทความที่จะไดรับการตีพิมพในวารสารอาจเปนบทความประเภทใด
ประเภทหนึ่งดังตอไปนี้
1.1. บทบรรณาธิการ (Editorial) เปนบทความสั้น ๆ ที่บรรณาธิการและผูทรงคุณวุฒิที่
กองบรรณาธิการเห็นสมควร เขียนแสดงความคิดเห็นในแงมุมตาง ๆเกี่ยวกับบทความในวารสารหรือ
เรื่องที่บุคคลนั้นเชี่ยวชาญ
1.2 บทความทั่วไป (General article) เปนบทความวิชาการดานประสาทวิทยาศาสตร และ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ ไมเนนวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะที่คนทั่วไปสามารถอานเขาใจได
1.3 บทความปริทศั น (Review article) เปนบทความทีเ่ ขียนจากการรวบรวมความรูใ นเรือ่ ง
ใดเรื่องหนึ่งทางประสาทวิทยาศาสตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ ที่ผูเขียนไดจากการอานและวิเคราะห
จากวารสารตาง ๆ ควรเปนบทความที่รวบรวมความรูใหม ๆ ที่นาสนใจที่ผูอานสามารถนําไปประยุกตได
โดยอาจมีบทสรุปหรือขอคิดเห็นของผูเ ขียนดวยก็ได บทความประเภทนีป้ ระกอบดวยบทคัดยอภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ พรอมคํารหัส ”key word„ บทนํา เนื้อเรื่อง และเอกสารอางอิง
1.4 นิพนธตนฉบับ (Original article) เปนเรื่องรายงานผลการศึกษาวิจัยทางประสาท
วิทยาศาสตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของของผูเขียนเองประกอบดวยบทคัดยอ บทนํา วัสดุและวิธีการ
ผลการศึกษา สรุปแบะวิจารณผลการศึกษา และเอกสารอางอิง
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1.5 ยอบทความ (Abstract) เปนเรื่องยอของบทความที่นาสนใจทางประสาทวิทยาศาสตร
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
1.6 วิทยาการกาวหนา (Progress news) เปนบทความสั้น ๆ ที่นาสนใจแสดงถึงความรู
ความกาวหนาทางวิชาการดานประสาทวิทยาศาสตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
1.7 จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) อาจเปนขอคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ
ทีต่ พี มิ พไปแลวในวารสารและกองบรรณาธิการไดพจิ ารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ ผูอ า นทานอืน่ หรือ
อาจเปนผลการศึกษาการคนพบความรูใหม ๆ ที่สั้นและสมบูรณในตัว
1.8 บทความอื่น ๆ ที่กองบรรณาธิการเห็นสมควรเผยแพร
2. การเตรียมตนฉบับ
2.1 ใหพมิ พตน ฉบับในกระดาษขาวขนาด A 4 (8.5 x 11 นิว้ ) โดยพิมพหนาเดียวเวนระยะหาง
ระหวางบรรทัด 2 ชวง (double space) เหลือขอบกระดาษแตละดานไมนอยกวา 1 นิ้ว และใสเลขหนา
กํากับไวทุกหนา
2.2 หนาแรกประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียนและสถานที่ทํางานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และระบุชอื่ ผูเ ขียนทีร่ บั ผิดชอบในการติดตอ (corresponding author) ไวใหชดั เจน ชือ่ เรือ่ งควรสัน้ และ
ไดใจความตรงตามเนื้อเรื่อง
2.3 เนื้อเรื่องและการใชภาษา เนื้อเรื่องอาจเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ถาเปนภาษาไทย
ใหยึดหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและควรใชภาษาไทยใหมากที่สุด ยกเวนคําภาษาอังกฤษ
ที่แปลแลวไดใจความไมชัดเจน
2.4 รูปภาพและตาราง ใหพิมพแยกตางหาก หนาละ 1 รายการ โดยมีคําอธิบายรูปภาพเขียน
แยกไวตา งหาก รูปภาพทีใ่ ชถา เปนรูปจริงใหใชรปู ถายขาว-ดํา ขนาด 3„ x 5„ ถาเปนภาพเขียนใหเขียนดวย
หมึกดําบนกระดาษมันสีขาว
2.5 นิพนธตนฉบับใหเรียงลําดับเนื้อหาดังนี้
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษพรอมคํารหัส (Keg word) ไมเกิน 5 คํา บทนํา
(Introduction) วัสดุและวิธีการ (Material and Methods) ผลการศึกษา (Results) สรุปและวิจารณ
ผลการศึกษา (Conclusion and Discussion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) และเอกสาร
อางอิง (References)
2.6 เอกสารอางอิงใชตามระบบ Vancouver’s International Committee of Medical
Journal โดยใสหมายเลขเรียงลําดับที่อางอิงในเนื้อเรื่อง (Superscript) โดยบทความที่มผี ูเขียนจํานวน
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6 คน หรือนอยกวาใหใสชื่อผูเขียนทุกคน ถามากกวา 6 คน ใหใสชื่อเฉพาะ 6 คนแรก ตามดวยอักษร
et al ดังตัวอยาง
วารสารภาษาอังกฤษ
Leelayuwat C, Hollinsworth P, Pummer S, Lertmemongkolchai G, Graeme T, Mullberg
J, et al. Antibody reactivity profiles following immunisation with diverse peptides of
the PERB11 (MIC) family. Clin Exp Immunol 1996;106:568-76.
วารสารที่มีบรรณาธิการ
Solberg He. Establishment and use of reference values with an introduction to
statistical technique. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of Clinical Chemistry. 3rd. ed.
Philadelphia: WB Saunders, 1987:202-12.
3. การสงตนฉบับ
สงตนฉบับ 1 ชุด และสําเนา 2 ชุด ของบทความทุกประเทศพรอมแผนไฟลเอกสารไปที่ ผูชวย
ศาสตราจารยแพทยหญิงวรินทร พุทธรักษ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
40002 พรอมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช และชื่อไฟลเอกสารของบทความใหละเอียดและ
ชัดเจน
4. เงื่อนไขในการพิมพ
4.1 เรือ่ งทีส่ ง มาลงพิมพตอ งไมเคยตีพมิ พหรือกําลังรอตีพมิ พในวารสารอืน่ หากเคยนําเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการใดใหระบุเปนเชิงอรรถ (foot note) ไวในหนาแรกของบทความ ลิขสิทธิ์ในการพิมพ
เผยแพรของบทความที่ไดรับการตีพิมพเปนของวารสาร
4.2 ขอความหรือขอคิดเห็นตาง ๆ เปนของผูเขียนบทความนั้น ๆ ไมใชความเห็นของกอง
บรรณาธิการหรือของวารสาร และไมใชความเห็นของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4.3 วารสารจะมอบวารสาร 1 เลม ใหกับผูเขียนที่รับผิดชอบในการติดตอเปนอภินันทนาการ
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