เกณฑ์การเสนอและเขียนเรือ่ งลงเผยแพร่
ข้อเสนอการเขียนเรื่องลงวารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เขียนจะต้องดาเนินการดังนี้
รายงานวิชาการและบทความทางวิชาการด้านการประมง ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ชื่อเรื่อง จะต้องมีชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ กากับด้วย
2. ชื่อผู้เขียน เขียนชื่อเต็ม และมีชื่อผู้เขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
3. บทคัดย่อ เป็นเรื่องย่อของรายงานหรือบทความสั้น ๆ มีข้อความค่อนข้างสั้นเมื่ออ่านแล้วเข้าใจ
เนื้อหาสาระสาคัญของเรื่องนั้น ๆ ระบุตัวเลขทางสถิติที่สาคัญ ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ และมีส่วนประกอบ
คือ สถานที่ศึกษา ระยะเวลาที่ทาการศึกษา วัตถุประสงค์ วิธี การศึกษา ผลการศึกษา และวิจ ารณ์หรือข้อเสนอแนะ
ถ้าเนื้อเรื่องเป็นภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ถ้ามีเนื้อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทย
4. คาสาคัญ เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระบุไว้ใต้บทคัดย่อ หรือ abstract จานวน 3 - 5 คา
5. สถานที่ติดต่อ ชื่อสถานที่ทางานหรือสถานที่ทาการวิจัยซึ่งสามารถติดต่อได้โดยตรง (กรณีมีผู้เขียน
ร่วมกันหลายคนให้ระบุรายละเอียดทุกคน) พร้อมทั้ง E-mail และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ส่งบทความที่สามารถติดต่อได้
6. เนื้อหา ควรมีความยาวไม่เกิน 30 หน้า A 4 ใช้อักษร TH SarabunPSK, Angsana New และ
Tahoma ขนาด 16 พอยท์ วิธีการดาเนินงานทดลองวิจัยควรย่อพอสังเขป รวมทั้ง ควรจะมีการวิจารณ์ผลการวิจัยและ
แสดงความคิดเห็นรวมอยู่ด้วย ส่วนเนื้อเรื่องบทความทางวิชาการนั้น ควรเขียนในแนวอ่านง่าย หน่วยต่าง ๆ ให้ใช้ระบบ SI
(The International System of Units) คือ ระบบของการวัดแบบเมตริก การใช้ศัพ ท์วิทยาศาสตร์ ให้ยึดถือ
คาบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ให้ใช้ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน
7. ตารางและภาพประกอบ (หากไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของผู้เขียนต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน) จัดเรียง
ตามลาดับหรือหมายเลขที่อ้างถึงในบทความโดยวิธีเขียนควรระบุชื่อตารางไว้เหนือตารางแต่ละตาราง และระบุชื่อหรือ
คาอธิบายภาพแต่ละภาพไว้ใต้ภาพนั้น ๆ
8. การอ้างอิงเอกสารอ้างอิงในเนื้อความใช้ระบบนาม-ปี ในวงเล็บ และเรียงล าดับ ตามตัวอักษรไว้
ตอนท้ายของบทความ โดยให้ภาษาไทยอยู่ก่อนภาษาอังกฤษ เอกสารอ้างอิงทุกรายการในท้ายบทความจะต้องถูกอ้างใน
เนื้อความ และเอกสารที่ถูกอ้างในเนื้อความต้องปรากฏในรายการท้ายบทความ (ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ
เอกสารอ้างอิง ) การอ้ า งอิ งเอกสารให้ปฏิ บัติต ามคู่มือ การจัดท ารายงานวิ ชาการ กรมประมง 2548 หน้ า 10 - 15
(http://www.fisheries.go.th/technical_group/ดาวน์โ หลด/เล่ ม - คู่มื อการจัด ทารายงานวิ ชาการ.pdf) ส าหรั บ
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง มีดังนี้
8.1 วารสารภาษาไทย จัด เรี ยงล าดับ ดัง นี้ ชื่อ ตัว และชื่อ สกุ ล ของผู้แ ต่ง ทุก คน ปี ที่พิ มพ์ ชื่ อเรื่อ ง
ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ และหน้า หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
8.2 วารสารภาษาอังกฤษ ลาดับที่ ชื่อผู้แต่ง (ชื่อสกุล อักษรย่อของชื่อ ) ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร
(ตามคาย่อของ ISI Journal Title Abbreviations) ปีที่ ฉบับที่ หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
8.3 ตาราหรือหนังสือ จัดเรียงล าดับเหมือนวารสาร คือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อ หนังสือ ครั้ง ที่พิมพ์
(ถ้าไม่ใช่ครั้งแรก) สานักพิมพ์ เมืองที่พิมพ์ และจานวนหน้า

8.4 กรณีที่เป็นหนังสือ มีผู้แต่งแต่ละบทแยกกัน และมีบรรณาธิการเป็นผู้รวบรวมการอ้างอิงให้อ้างชื่อ
ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์เผยแพร่ ชื่อบทความที่อ้างอิง ชื่อหนังสือ ชื่อบรรณาธิการสานักพิมพ์ เมืองที่พิมพ์ และเลขที่หน้าแรกและ
หน้าสุดท้ายของบทความที่อ้างอิง
8.5 การอ้างถึงบุคคลหรือเรื่องราวที่ไม่เคยลงพิมพ์มาก่อน (personal communication) จะอ้างได้
เฉพาะในเนื้อเรื่องเท่านั้น ไม่ต้องนามาลงในรายชื่อเอกสารอ้างอิง
8.6 แหล่งอ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ ถ้ามีชื่อผู้เขียนหรือเจ้าของ web page ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อผู้เขียน หรือ
ถ้าไม่มีให้ขึ้นต้นด้วยบริษัท หรือองค์กรที่เป็นเจ้าของ ปีที่พิมพ์ ชื่อบทความ ชื่อของ website แหล่งที่มา ระบุ URL จาก
web page ที่อ้างถึง
สารคดี
ไม่จ าเป็นจะต้องมีบทคัดย่อ ส่วนชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียน โปรดระบุเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กากับไว้ พร้อมทั้งชื่อสถานที่ทางานหรือที่อยู่ พร้อมทั้ง E-mail และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ส่งบทความที่สามารถติดต่อได้
หมายเหตุ
1. สิ่งที่ต้องแนบมาด้วย ได้แก่ ไฟล์ดิจิตอล และสาเนาเอกสาร จานวน 3 ชุด พร้อมทั้ง ระบุชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. บุค ลากรในสังกัด กรมประมงซึ่ง ประสงค์ล งเผยแพร่ ผ ลงานเพื่อแต่ งตั้งให้ ดารงต าแหน่ง ที่สูงขึ้ น
ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองผลงานวิชาการจากคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงานมาด้วย
3. หากแนบมาไม่ครบทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเรื่อง เพื่อตีพิมพ์
สาคัญ
1. ต้นฉบับที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมง
ห้ามนาข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้าเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากกรมประมงเป็นลายลักษณ์อักษร
2. บทความที่ลงพิมพ์ในวารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการหรือการวิจัย
และวิเคราะห์ ตลอดจนเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของกรมประมงหรือกองบรรณาธิการแต่ประการใด
ผู้เขียนจาต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน

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

