
เกณฑก์ารเสนอและเขยีนเรือ่งลงเผยแพร่
ข้อเสนอการเขียนเร่ืองลงวารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เขียนจะต้องด าเนินการดังน้ี

รายงานวิชาการและบทความทางวิชาการด้านการประมง ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ช่ือเรื่อง จะต้องมีช่ือเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ก ากับด้วย
2. ช่ือผู้เขียน เขียนช่ือเต็ม และมีช่ือผู้เขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
3. บทคัดย่อ เป็นเรื่องย่อของรายงานหรือบทความสั้น ๆ มีข้อความค่อนข้างสั้นเมื่ออ่านแล้วเข้าใจ

เน้ือหาสาระส าคัญของเรื่องน้ัน ๆ ระบุตัวเลขทางสถิติท่ีส าคัญ ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ และมีส่วนประกอบ 
คือ สถานท่ีศึกษา ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ 
ถ้าเน้ือเรื่องเป็นภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ถ้ามีเน้ือเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทย

4. ค าส าคัญ เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระบุไว้ใต้บทคัดย่อ หรือ abstract จ านวน  3 - 5 ค า
5. สถานท่ีติดต่อ ช่ือสถานท่ีท างานหรือสถานท่ีท าการวิจัยซึ่งสามารถติดต่อได้โดยตรง (กรณีมีผู้เขียน

ร่วมกันหลายคนให้ระบุรายละเอียดทุกคน) พร้อมท้ัง E-mail และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ส่งบทความที่สามารถติดต่อได้  
6. เน้ือหา ควรมีความยาวไม่เกิน 30 หน้า A 4 ใช้อักษร TH SarabunPSK, Angsana New และ 

Tahoma ขนาด 16 พอยท์ วิธีการด าเนินงานทดลองวิจัยควรย่อพอสังเขป รวมท้ัง ควรจะมีการวิจารณ์ผลการวิจัยและ
แสดงความคิดเห็นรวมอยู่ด้วย ส่วนเน้ือเรื่องบทความทางวิชาการน้ัน ควรเขียนในแนวอ่านง่าย หน่วยต่าง ๆ ให้ใช้ระบบ SI 
(The International System of Units) คือ ระบบของการวัดแบบเมตริก การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ ให้ยึดถือ 
ค าบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ช่ือสถานท่ีต่าง ๆ ให้ใช้ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน 

7. ตารางและภาพประกอบ (หากไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของผู้เขียนต้องมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาให้ชัดเจน) จัดเรียง
ตามล าดับหรือหมายเลขท่ีอ้างถึงในบทความโดยวิธีเขียนควรระบุช่ือตารางไว้เหนือตารางแต่ละตาราง และระบุช่ือหรือ
ค าอธิบายภาพแต่ละภาพไว้ใต้ภาพน้ัน ๆ

8. การอ้างอิงเอกสารอ้างอิงในเน้ือความใช้ระบบนาม-ปี ในวงเล็บ และเรียงล าดับ ตามตัวอักษรไว้
ตอนท้ายของบทความ โดยให้ภาษาไทยอยู่ก่อนภาษาอังกฤษ เอกสารอ้างอิงทุกรายการในท้ายบทความจะต้องถูกอ้างใน
เน้ือความ และเอกสารท่ีถูกอ้างในเน้ือความต้องปรากฏในรายการท้ายบทความ (ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ
เอกสารอ้างอิง) การอ้างอิงเอกสารให้ปฏิบัติตามคู่มือการจัดท ารายงานวิชาการ กรมประมง 2548 หน้า 10 - 15 
(http://www.fisheries.go.th/technical_group/ดาวน์โหลด/เล่ม - คู่มือการจัดท ารายงานวิชาการ.pdf) ส าหรับ
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง มีดังน้ี

8.1 วารสารภาษาไทย จัดเรียงล าดับดังน้ี ช่ือตัว และช่ือสกุลของผู้แต่งทุกคน ปีท่ีพิมพ์ ช่ือเรื่อง 
ช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบับท่ี และหน้า หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

8.2 วารสารภาษาอังกฤษ ล าดับท่ี ช่ือผู้แต่ง (ช่ือสกุล อักษรย่อของช่ือ) ปีท่ีพิมพ์ ช่ือเรื่อง ช่ือวารสาร 
(ตามค าย่อของ ISI Journal Title Abbreviations) ปีท่ี ฉบับท่ี หน้าแรก-หน้าสุดท้าย

8.3 ต าราหรือหนังสือ จัดเรียงล าดับเหมือนวารสาร คือ ช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ ช่ือหนังสือ ครั้งท่ีพิมพ์ 
(ถ้าไม่ใช่ครั้งแรก) ส านักพิมพ์ เมืองท่ีพิมพ์ และจ านวนหน้า



8.4 กรณีที่เป็นหนังสือ มีผู้แต่งแต่ละบทแยกกัน และมีบรรณาธิการเป็นผู้รวบรวมการอ้างอิงให้อ้างช่ือ
ผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์เผยแพร่ ช่ือบทความท่ีอ้างอิง ช่ือหนังสือ ช่ือบรรณาธิการส านักพิมพ์ เมืองท่ีพิมพ์ และเลขท่ีหน้าแรกและ
หน้าสุดท้ายของบทความที่อ้างอิง

8.5 การอ้างถึงบุคคลหรือเรื่องราวท่ีไม่เคยลงพิมพ์มาก่อน (personal communication) จะอ้างได้
เฉพาะในเน้ือเรื่องเท่าน้ัน ไม่ต้องน ามาลงในรายช่ือเอกสารอ้างอิง

8.6 แหล่งอ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ ถ้ามีช่ือผู้เขียนหรือเจ้าของ web page ให้ขึ้นต้นด้วยช่ือผู้เขียน หรือ
ถ้าไม่มีให้ข้ึนต้นด้วยบริษัท หรือองค์กรท่ีเป็นเจ้าของ ปีท่ีพิมพ์ ช่ือบทความ ช่ือของ website แหล่งท่ีมา ระบุ URL จาก
web page ท่ีอ้างถึง

สารคดี
ไม่จ าเป็นจะต้องมีบทคัดย่อ ส่วนช่ือเรื่องและช่ือผู้เขียน โปรดระบุเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ก ากับไว้ พร้อมท้ังช่ือสถานท่ีท างานหรือท่ีอยู่ พร้อมท้ัง E-mail และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ส่งบทความที่สามารถติดต่อได้

หมายเหตุ
1. สิ่งท่ีต้องแนบมาด้วย ได้แก่ ไฟล์ดิจิตอล และส าเนาเอกสาร จ านวน 3 ชุด พร้อมท้ัง ระบุช่ือเรื่อง 

ช่ือผู้เขียน ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. บุคลากรในสังกัดกรมประมงซึ่งประสงค์ลงเผยแพร่ผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานวิชาการจากคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงานมาด้วย
3. หากแนบมาไม่ครบทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเร่ือง เพื่อตีพิมพ์ 

ส าคัญ
1.  ต้นฉบับท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมง 

ห้ามน าข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ าเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากกรมประมงเป็นลายลักษณ์อักษร
2.  บทความท่ีลงพิมพ์ในวารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการหรือการวิจัย

และวิเคราะห์ ตลอดจนเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของกรมประมงหรือกองบรรณาธิการแต่ประการใด
ผู้เขียนจ าต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์/ โทรสาร : 0 2579 2919
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 6510
E-mail : dof.public@gmail.com


