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                      วารสารวิจยัเทคโนโลยีการประมง   คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน า้  มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

ชื่อเร่ืองภาษาไทย 

ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ 
 

ชื่อผู้ เขียนหลกั1  ชื่อผู้ เขยีนคนที่ 22  และชื่อผู้ เขียนร่วมคนที่ 33 (ภาษาไทย) 
ชื่อผู้ เขียนหลกั1  ชื่อผู้ เขยีนคนที่ 22  และชื่อผู้ เขียนร่วมคนที่ 33 (ภาษาองักฤษ) 

 
1สงักดั/หน่วยงาน (ภาษาไทย) 

1สงักดั/หน่วยงาน (องักฤษ) 
2สงักดั/หน่วยงาน และชื่อผู้ เขียนร่วมคนที่ 33 (ภาษาไทย) 

2สงักดั/หน่วยงาน และชื่อผู้ เขียนร่วมคนที่ 33  (องักฤษ) 
Corresponding author: e-mail author's 

 

บทคดัย่อ  (Cordia New, 16 point) 

 บทความนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ.......................วิธีการด าเนินงาน/วิจยั ผลการด าเนินงาน/วิจยั และผล
การด าเนินงาน/วิจยั ที่สรุปตามวตัถุประสงค์ (สรุปให้ครบถ้วนตามชื่อเร่ืองและวตัถุประสงค์ ไม่ควรใช้ค าเกิน 
250-300) ............... (Cordia New, 15 point)............................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................ค าส าคญั: 3-5 ค า  จดัเรียงความส าคญัตามอกัษร และคัน่ด้วยเคร่ืองหมาย (,) 

 
 

Abstract (Cordia New, 16 point) 
 บทความนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ.......................วิธีการด าเนินงาน/วิจยั ผลการด าเนินงาน/วิจยั และผล
การด าเนินงาน/วิจยั ที่สรุปตามวตัถุประสงค์ (สรุปให้ครบถ้วนตามชื่อเร่ืองและวตัถุประสงค์ ไม่ควรใช้ค าเกิน 
250-300) ............... (Cordia New, 15 point) ............................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
Keywords: 3-5 Words (,) (Cordia New, 15 point) 

 
 
 
 

Cornia New, 18 point 

Cornia New, 14 point 

Cornia New, 12 point 
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บทน า  (Cordia New, 16 point) 
 .....ระบสุภาพของปัญหาหรือประเด็นที่จะต้องศกึษา วิจยั พร้อมการอ้างอิง(ภาษาองักฤษเท่านัน้)...... 
................................................................................................................................................................ 
 .......................หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการ แนวทางการด าเนินงาน การปฏิบตัิ 
การวิจยั การแก้ไขปัญหา พร้อมการอ้างอิง(ภาษาองักฤษเท่านัน้)  
................................................................................................................................................................ 
 ……………………การศกึษาข้อมลูเชิงพืน้ที่ พร้อมการอ้างอิง(ภาษาองักฤษเท่านัน้)........................ 
................................................................................................................................................................ 
 ..................... สรุปประเด็น เพือ่เชื่อมโยงไปสูก่ารปฏิบตัิ การวิจยั เหตผุลความคาดหวงั ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ
................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

วิธีการด าเนินงาน/การวิจัย   (Cordia New, 16 point) 
(เรียงล าดบัตามวิธีการปฏิบตัิงาน ด าเนินงาน การวิจยั) เช่น 
 1. การเตรียมตวัสถานที ่
 2. การเตรียมสตัว์ทดลอง 
 3. การเตรียมอาหาร 
 4. การวิเคราะห์คณุภาพน า้ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ
 

ผลการด าเนินงาน/การวิจัย   (Cordia New, 16 point) 
 1. ล าดบัผลการด าเนินงาน การวิจยั ตามวตัถปุระสงค์ 
 2. ล าดบั ชื่อ รายละเอียดการแสดงผลของตาราง/กราฟ ใช้อกัษรภาษาองักฤษเท่านัน้ 
 

วิจารณ์ผลการด าเนินงาน/การวิจัย   (Cordia New, 16 point) 
(ล ำดบัควำมส ำคญัตำมผลกำรด ำเนินงำน/กำรวิจยั และให้เชื่อมโยงตำมล ำดบัอย่ำงชดัเจน) 
 ตวัอย่าง  ผลการด าเนินงาน/การวิจยัตามวตัถปุระสงค์ที่ว่า...............................พบว่า……………… 
ทัง้นีเ้พราะ............................ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัของ ................อ้างอิง(ภาษาอังกฤษ
เท่านัน้)..................................................................................................................................................... 
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ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ (Cordia New, 16 point) 
 1............................... 
 2.............................. 
 

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  (Cordia New, 16 point) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
เอกสารอ้างอิง   (Cordia New, 16 point) 
 1. ใช้รูปแบบภาษาอังกฤษทัง้หมด และให้เรียงล าดับอักษร A-Z 
 2. หากเป็นเอกสารภาษาไทยให้พิมพ์ค าว่า [in Thai] ต่อท้าย   
 Reference to a journal article: 
Chantharasophon, K. and Prawitthana, S. 2015. Effects of Bacillus brevis and Saccharomyces 

cerevisiae as probotics on Nile tilapia (Oreochromis niloticus) growth and immune 

responses. J. Fish. Tech. Res. 6(1):23-35. [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/S02697411003[2011, December 12]. 

http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Claude+E.+Boyd%22
http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Craig+S.+Tucker%22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S02697411003%5b2011

