การเตรียมต้ นฉบับ
เรื่องเต็มวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
1. ต้ นฉบับ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด (Microsoft word) และส่งต้ นฉบับ พร้ อม
สาเนา 1 ชุด และแผ่นบันทึกข้ อมูล(CD) มาที่บรรณาธิการวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
1.1 บทคัดย่ อ มีทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิ น 1 หน้ ากระดาษ A4 หรื อไม่เกิน
250 คา
1.2 เรื่ องเต็ม ความยาวควรไม่เกิ น 10 หน้ ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รู ปภาพ ตารางและอื่น ๆ)
2. รู ปแบบ
2.1 ตัวอักษร ใช้ ตวั อักษร Cordia New
2.2 ชื่อเรื่ อง มีทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษ พิมพ์ตวั หนาขนาด 18 pt จัดให้ อยู่กงึ่ กลางหน้ า
2.3 ชื่อผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษ พิมพ์ตวั อักษรหนาขนาด 14 pt จัดให้
อยู่กงึ่ กลางหน้ า
2.4 หมายเหตุข้างท้ าย (footnote) ใช้ ตวั อักษรขนาด 12 pt
2.5 หัวข้ อเรื่ อง (บทคัดย่อ Abstract คานา อุปกรณ์ และวิธีการ ฯลฯ) ใช้ ตวั อักษรหนาขนาด 16pt จัด
ให้ อยู่กงึ่ กลางหน้ า
2.6 เนือ้ หาในบทคัดย่ อและเรื่ องเต็ม ให้ ใช้ ตวั อักษรขนาด 15 pt
2.7 เนือ้ หาในเรื่ องเต็ม
- ชื่อเรื่ อง ต้ องมีทงภาษาไทย
ั้
และภาษาอังกฤษ
- ชื่อ – ที่อยู่ ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ให้ บอกรายละเอียด (footnote) โดยใช้ หมายเลขกากับ
- บทคัดย่ อ เป็ น การเขี ย นสรุ ปสาระสาคัญ ของเรื่ อง โดยเฉพาะวัตถุป ระสงค์ วิ ธี ก ารและ
ผลการวิจยั
- คานา อธิบายถึงปั ญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจยั ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ โดยรวม
การตรวจเอกสาร (Literature review) ถึงผลงานวิจยั ที่เกี่ยวกับผู้อื่นได้ ทาไว้ ด้วย
- อุปกรณ์และวิธีการ ควรจะประกอบด้ วยคาอธิบายเกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการ
ทดลอง และคาอธิบายถึงขอบเขตของการวิจยั วิธีการที่ใช้ ในการทดลอง แต่ไม่จาเป็ นต้ องอธิบายวิธีการที่เป็ น
แบบฉบับซึง่ เป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไป
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- ผลการวิจยั ควรเขียนให้ กระชับและเป็ นขันตอนที
้
่เหมาะสม ถ้ าเป็ นไปได้ ควรเสนอในรู ปของ
ตาราง กราฟ หรื อรู ปภาพ
- กราฟ รู ปภาพและตาราง ให้ เขียนคาอธิบายเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ หมด
- วิจารณ์ผล ควรประกอบด้ วยหลักการที่แสดงออกมาจากผลการทดลองที่อาจสนับสนุนหรื อ
คัด ค้ า นทฤษฎี ที่ มี ผ้ ู เสนอมาก่ อ น ควรเน้ น ถึ ง ปั ญ หาหรื อ โต้ แ ย้ งในสาระส าคัญ ของเรื่ อ งที่ วิ จั ย ตลอดจน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในอนาคต และแนวทางการนาไปใช้ ประโยชน์
- สรุ ปผล อาจรวมกับวิจารณ์ผล โดยสรุ ปสาระสาคัญของเนื ้อหาเพียงสัน้ ๆ
- คาขอบคุณ/กิตติกรรมประกาศ อาจมีหรื อไม่มีก็ได้
- เอกสารอ้ างอิง: วิธีเขียนดูตามตัวอย่าง 2.9
2.8 การตัง้ ค่ า ขอบกระดาษ ขอบบน (top) 3.0 ซม. ขอบล่าง (bottom) 2 ซม. ขอบซ้ าย (left) 3.0
ซม. ขอบขวา (right) 2.5 ซม.
2.9 เอกสารอ้ างอิง ซึ่งได้ อ้างอิงในเนือ้ เรื่ องและบรรณานุกรม ให้ เขียนเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ หมด
ดังนี ้
2.9.1 การอ้ างอิงในเนือ้ เรื่ อง ใช้ ระบบ ชื่อสกุลเป็ นภาษาอังกฤษ และตามด้ วยปี ค.ศ. เช่น
Chitmanat (2010) รายงานว่า.............หรื อ (Thomas and James, 1999) ในกรณี ที่มีผ้ ูวิจัยตังแต่
้ สามคนขึน้
ไปให้ ใช้ et al. ต่อท้ ายผู้แต่งคนแรก แต่ในบรรณานุกรมให้ ใส่ชื่อหมดทุกคน
- การอ้ างอิงเอกสารที่อ้างอิงถึงในเอกสารอื่น ระบุนามผู้แต่งและปี พิมพ์ ของ
เอกสารแรก ตามด้ วย “cited in” และนามผู้แต่งและปี พิมพ์ของเอกสารอันดับรอง เช่น (Choi et al., 2004 cited
in Kaewipitoon et al., 2008)
- ระบบออนไลน์ เช่น (Singh, 2002: online)
2.9.2 การอ้ างอิงในบรรณานุกรม
- ไม่ต้องใส่เลขที่ หากเป็ นเอกสารภาษาไทยให้ พิมพ์คาว่า [in Thai] ต่อท้ าย
Peerapornpisal, Y. 2008. Edible freshwater Macroalgae in Northern Thailand. Journal of Fisheries
Technology Research (2)178 – 189. [in Thai]
- เรี ยงลาดับตัวอักษรและสระ ตามด้ วยจานวนผู้วิจยั /ผู้เขียน กรณีเป็ นคนเดียวกันให้
เรี ยงตามปี
- วารสาร (Journal) ควรเรี ยงลาดับดังนี ้ ชื่อ-สกุล ผู้เขียน. ปี . ชื่อเรื่ อง. ชื่อวารสาร. ปี
ที่.(ฉบับที่):หน้ าแรก-หน้ าสุดท้ าย.
- ตารา (text books) หรื อหนังสือที่ ออกไม่เป็ นวาระ ควรเรี ยงลาดับดังนี ้ ชื่ อ-สกุล
ผู้เขียน. ปี . ชื่อหนังสือ. สานักพิมพ์หรื อหน่วยงานที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จานวนหน้ า.
- เอกสารวิชาการอื่น ๆ ชื่ อ-สกุล ผู้เขี ยน. ปี . ชื่ อหนังสือหรื อชื่ อเรื่ อง. ประเภทของ
เอกสาร. หน่วยงานหรื อสถาบันที่จดั พิมพ์. เมืองที่พิมพ์. หน้ าแรก-หน้ าสุดท้ าย.
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- ปั ญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์ ชื่อ-สกุล ผู้เขียน. ปี . ชื่อเรื่ อง. ปั ญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์
(ตรี , โท, เอก) ชื่อมหาวิทยาลัย เมืองที่มหาวิทยาลัยตังอยู
้ ่. จานวนหน้ า.
- เอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอื่น ให้ ระบุข้อมูลของเอกสารทัง้ 2 รายการ โดยระบุ
ข้ อมูลของเอกสารอันดับแรก ตามด้ วยคาว่า “cited in” แล้ วระบุข้อมูลของเอกสารอันดับรอง เช่น
Wallis, O.A. 1997. Introduction to Aquaculture. Berfley, Calif.: Adam Osborne&Assoc. 198 p. cited in
Morris, M. 1991. Aquaculture in Asian. White Plains, NY: Lndustry Publications. 144 p.
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก. ชื่อแฟ้มข้ อมูล. [Online] ปี ที่จดั ทา (ถ้ ามี).
แหล่ ง ที่ ม า: ชื่ อ ของแหล่ ง ที่ ม า [ปี , วั น เดื อ น ที่ เ ข้ าถึ ง ข้ อมู ล ]. เช่ น Bangkokhealth.com. Omega-3 in
freshwater fish. [Online] Available from http://www.oknation.net/blog/print.php?id=278133 [2011,
February 28]
2.10 ต้ นฉบับที่ไม่ ได้ จัดเตรี ยมตามคาแนะนาจะถูกส่ งคืนกลับเพื่อให้ แก้ ไขทันที
3. งานเขี ย นที่ จ ะได้ รั บ การตีพิ มพ์ ต้องผ่ านการกลั่น กรองและประเมิน คุณ ภาพจากกองบรรณาธิ ก ารและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. งานเขี ยนที่ เสนอเพื่อการตีพิมพ์ ในวารสารวิจัยเทคโนโลยี การประมง ต้ องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น หรื อตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนแล้ ว
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Guide for Authors
The Journal of Fisheries Technology Research (J. Fish. Tech. Res.) welcomes the
submission of manuscripts that meet the general criteria of significance and scientific
excellence.
Preparation and Submission of Manuscripts
Authors submitting manuscripts for publication must follow the following guidelines.
1. Manuscript texts must be written using high-quality language in Microsoft Word. The cover
letter and two copies of manuscript with CD will be sent to the editorial office, The Journal of
Fisheries Technology Research, Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources,
Maejo University, Chiangmai, 50290 THAILAND
1.1 The Title should be a brief phrase describing the contents of the paper. The Title
Page should include the author(s)'s full names and affiliations, the name of the corresponding
author along with phone, fax and e-mail information. Present address of authors should appear
as a footnote.
1.2 Abstracts should not exceed than 250 words. The Abstract should be informative
and completely self-explanatory, briefly state the scope of the experiments, indicate significant
data, and point out major findings and conclusions. No literature should be cited. About 5
keywords should also be provided.
1.3 Manuscript texts should not exceed than 10 pages including abstract, figures, and
tables.
2. Format
2.1 Cordia New font must be applied.
18 pt Cordia New Bold fonts must be used for title and set in the middle of the page.
14 pt Cordia New Bold fonts must be used for authors and set in the middle of the page.
16 pt Cordia New Bold fonts must be used for all headings including Abstract,
Introduction, Materials and Methods, etc.
15 pt Cordia New fonts should be used throughout manuscript and all pages numbered
consecutively.
12 pt Cordia New Bold fonts must be used for footnote.
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2.2 Manuscript texts should be prepared single column, with margins (right = 2.5 cm;
left = 3.0 cm; top = 3.0 cm; bottom = 2 cm).
2.3 The Introduction should provide a clear statement of the problem, the relevant
literature on the subject, and the proposed approach or solution. It should be understandable
to colleagues from a broad range of scientific disciplines.
2.4 Materials and Methods should be complete enough to allow experiments to be
reproduced. However, only new procedures should be described in detail; previously
published procedures should be cited, and important modifications of published procedures
should be mentioned briefly. Capitalize trade names and include the manufacturer's name and
address. Subheadings should be used. Methods in general use need not be described in
detail.
2.5 Results should be presented with clarity and precision. The results should be written
in the past tense when describing findings. Results should be explained, but largely without
referring to the literature. Discussion, speculation and detailed interpretation of data should not
be included in the results but should be put into the discussion section.
2.6 The Discussion should interpret the findings in view of the results obtained in this
and in past studies on this topic. State the conclusions in a few sentences at the end of the
paper.
2.7 Acknowledgment is optional and should be as brief as possible.
2.8 Tables, figures, and references must be written in English.
2.9 Citations of published literature in the text and at the end of the manuscript must be
written in English.
2.9.1 Citations in the text should be given in the form of author and year in parentheses;
(James et al., 2011), or, if the name forms part of a sentence, it should be followed by the year
in parenthesis; Tomas and James (2010).
Citing two or more documents by multiple authors; List authors’ names by alphabetical
order, followed by year of publication, link each document with “;”(Keiser and Utzinger, 2005;
McCarthy and Moore, 2000; Nawa, et al., 2005)
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Citing documents cited in other documents; Put author’s name and year of original
document’s publication, followed by “cited in” and secondary document’s author’s name and
year of publication; (Choi et al., 2004 cited in Kaewipitoon et al., 2008)
Online materials; (Yu and Mott, 1994: online)
2.9.2 Citation in reference list;
All references mentioned in the reference list must be cited in the text, and vice versa.
The references section at the end of the manuscript should list all. For papers printed in a
language other than English, indicate the language in parentheses at the end of that reference.
The following are examples of reference writing.
Reference to a journal article:
Khuantrairong, T., and Traichaiyaporn, S. 2010. Efficiency of carotenoid and nutritional values
of an alga Kai (Cladophora sp.) for economic utilization. J. Fish. Tech. Res. 4: 54 – 64. [in Thai]
Reference to article or abstract in conference proceedings:
Cliche, G., Hébert, D., and Bourgeois, M. 2007. Evaluation of different parameters to optimize
the collection strategy of the sea scallop (Placopecten magellanicus) in commercial
operations. Proceedings of the 16th International Scallop Aquaculture Workshop.
Canada, May 11 – 18, 2007. 24 – 28.
Reference to a book:
Boyd, C.E., and Tucker, C.S. 1998. Pond aquaculture water quality management. Kluwer
Academic Publishers, Massachusetts. USA. 700 p.
Reference to an edited book:
Shotts, E.B. 1994. Flow chart for the presumptive identification of selected bacteria from fish.
In: Bacterial Diseases of Fish. 4th ed., edited by Thoesen, J.C. Chapman & Hall, London.
pp.131 -135 .
Reference to an electronic data source):
Yi, Y., Yang, Z., and Zhang, S. Ecological risk assessment of heavy metals in sediment and
human health risk assessment of heavy metals in fishes in the middle and lower
reaches of the Yangtze River basin. Environmental Pollution [Online]. Available from
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026974911100337X[2011,
December 12].
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2.10 Manuscript must be followed the guidelines of manuscript preparation, otherwise
they will be sent back or even rejected.
3. All manuscripts considered for publication will be peer-reviewed by qualified editors and
independent referees.
4. The submitted manuscripts are not already published or are not currently under
consideration for publication elsewhere. Manuscripts, parts of which have been previously
published in conference proceedings, may be accepted if they contain additional material not
previously published.
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