วารสารวิจัย มทร.ศรีวชิ ัย
นโยบายการตีพมิ พ์ ทั่วไป
วารสารวิจยั มทร. ศรี วิชยั เป็ นสื่ อกลางการเผยแพร่ บทความวิจยั (Research article) ในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยรับพิจารณาตี พิมพ์ตน้ ฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วารสารมีกาหนด
เผยแพร่ ออนไลน์ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดื อน) ผลงานที่ ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอ หรื อกาลังเสนอตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการใดมาก่อน
รู ปแบบการจัดเตรียมต้ นฉบับ
ต้นฉบับต้องจัดหน้ากระดาษให้ได้ในกระดาษ A4 โดยตั้งหน้ากระดาษ ขอบบน 2.5 cm. ขอบล่าง 2.5 cm.
ขอบซ้าย 3 cm. ขอบขวา 2 cm. บทความภาษาไทยใช้ตวั อักษร Angsana UPC/New บทความภาษาอังกฤษ ใช้
ตัวอักษร Time New Roman โดยมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า
รายละเอียดการจัดเตรียมต้ นฉบับ
ชื่ อเรื่ อง ต้องมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดให้อยู่ก่ ึงกลางหน้ากระดาษ ชื่ อภาษาอังกฤษขึ้นต้นคาให้
พิมพ์ดว้ ยตัวพิมพ์ใหญ่ บทความภาษาไทยให้ใช้ตวั อักษรขนาด 22 ตัวหนา บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษร
ขนาด 16 ตัวหนา
ชื่ อผู้นิพนธ์ ต้องมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดให้อยู่ก่ ึงกลางหน้ากระดาษ บทความภาษาไทยให้ใช้
ตัวอักษรขนาด 15 บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษรขนาด 12 ให้กากับหมายเลขยกกาลังไว้ต่อท้ายด้วย สาหรับ
ชื่ อของหน่วยงานให้พิมพ์ไว้ในส่ วนเชิ งอรรถ โดยพิมพ์ชื่อหน่ วยงานต้นสังกัดให้ตรงกับตัวเลขยกกาลังที่ กากับไว้
ในหน้าเดียวกัน พร้อมทั้งระบุผนู ้ ิ พนธ์ประสานงาน (corresponding author) โดยทาเครื่ องหมาย * ไว้หลังตัวเลข
ระบุ E-mail และเบอร์ โทรศัพท์ของผูน้ ิ พนธ์ประสานงาน โดยบทความภาษาไทยให้ใช้ตวั อักษรขนาด 12 บทความ
ภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษรขนาด 10
บทคัดย่ อและ Abstract เนื้ อหาต้องครอบคลุมถึงบทนา วิธีดาเนิ นการวิจยั สรุ ปและวิจารณ์ผลตาม ลาดับ
ความยาวไม่เกิ น 300 คา พิมพ์หัวข้อเป็ นตัวหนาขนาด 18 สาหรับบทความภาษาไทย และ 14 สาหรั บบทความ
ภาษาอังกฤษ สาหรับเนื้ อความใช้ตวั อักษรขนาด ขนาด 15 สาหรับบทความภาษาไทย และ 12 สาหรับบทความ
ภาษาอังกฤษ
คาสาคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเลือกคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ
3-5 คา โดยพิมพ์ต่อจากส่ วนเนื้อหาของบทคัดย่อและ Abstract บทความภาษาไทยให้ใช้ตวั อักษรขนาด 15 บทความ
ภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษรขนาด 12
เนื้อหา ประกอบด้วย บทนา วิธีดาเนินการวิจยั ผลการวิจัยและวิจารณ์ ผล สรุ ป กิตติกรรมประกาศ และ
เอกสารอ้ างอิง บทความภาษาอังกฤษประกอบด้วย เนื้ อความบทความภาษาไทยให้ใช้ตวั อักษรขนาด 15 บทความ
ภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษรขนาด 12 การพิมพ์หัวข้อใหญ่ บทความภาษาไทยให้ใช้ตวั อักษรขนาด 18 ตัวหนา

บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษรขนาด 14 ตัวหนา ส่ วนหัวข้อย่อย บทความภาษาไทยให้ใช้ตวั อักษรขนาด 15
บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษรขนาด 12 ตัวหนา
ภาพและตาราง การนาเสนอรู ปภาพและตาราง ให้พิมพ์เป็ นตัวหนา เช่น ตารางที่ 1 หรื อ Table 1 และ
ภาพที่ 1 หรื อ Figure 1 โดยมีคาอธิ บาย บทความภาษาไทยขนาดตัวอักษร 15 บทความภาษาอังกฤษขนาดตัวอักษร
12 ขนาดของรู ปและตารางตามความเหมาะสมของแต่ละบทความ จัดคาอธิ บายใต้ภาพให้อยู่ก่ ึงกลาง โดยให้อยู่ใน
รู ปแบบบทความพร้อมตีพิมพ์ และส่ งไฟล์รูปเฉพาะด้วย
การอ้ างอิง เอกสารที่นามาอ้างอิงในเนื้ อความจะต้องตรงกับเอกสารที่ปรากฏในส่ วนรายการเอกสารและ
สิ่ งอ้างอิ ง ระบบการอ้างอิงให้ใช้ระบบนาม-ปี ให้เขียนเอกสารอ้างอิงทั้งในส่ วนของเนื้ อหาบทความ และ
ส่ ว นท้า ยบทความ เป็ นภาษาอัง กฤษ โดยใช้ชื่ อสกุล กรณี เอกสารอ้า งอิ งที่ มี ก ารแปลจากภาษาไทยเป็ น

ภาษาอังกฤษ ให้เขียนวงเล็บไว้ดา้ นหลังเอกสารอ้างอิงรายการนั้นเป็ น ( in Thai) ตัวอย่าง
สุ วจั น์ ธัญรส. 2550. วิทยาศาสตร์ ทางทะเลเบื้องต้ น. โอเดียนสโตร์, กรุ งเทพฯ.
Tanyaros, S. 2007. Introduction to marine science. Odeon Store, Bangkok. (in Thai)
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