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นโยบายการตพีมิพ์ทั่วไป 
 วารสารวิจยั มทร. ศรีวิชยั เป็นส่ือกลางการเผยแพร่บทความวิจยั (Research article) ในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยรับพิจารณาตีพิมพต์น้ฉบบัของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  วารสารมีก าหนด
เผยแพร่ออนไลน์ปีละ 3 ฉบบั (ราย 4 เดือน) ผลงานท่ีส่งมาจะตอ้งไม่เคยเสนอ หรือก าลงัเสนอตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการใดมาก่อน 

 
รูปแบบการจดัเตรียมต้นฉบับ 
 ตน้ฉบบัตอ้งจดัหนา้กระดาษใหไ้ดใ้นกระดาษ A4 โดยตั้งหนา้กระดาษ ขอบบน 2.5 cm. ขอบล่าง 2.5 cm. 
ขอบซา้ย 3 cm. ขอบขวา 2 cm. บทความภาษาไทยใชต้วัอกัษร Angsana UPC/New บทความภาษาองักฤษ ใช้
ตวัอกัษร Time New Roman โดยมีความยาวไม่เกิน 15 หนา้   
 
รายละเอยีดการจดัเตรียมต้นฉบับ 
 ช่ือเร่ือง  ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  จดัใหอ้ยู่ก่ึงกลางหนา้กระดาษ ช่ือภาษาองักฤษข้ึนตน้ค าให้
พิมพด์ว้ยตวัพิมพใ์หญ่  บทความภาษาไทยใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 22 ตวัหนา บทความภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัอกัษร
ขนาด 16 ตวัหนา 
 ช่ือผู้นิพนธ์  ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  จดัใหอ้ยู่ก่ึงกลางหนา้กระดาษ บทความภาษาไทยใหใ้ช้
ตวัอกัษรขนาด 15 บทความภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 12 ใหก้ ากบัหมายเลขยกก าลงัไวต่้อทา้ยดว้ย ส าหรับ
ช่ือของหน่วยงานใหพิ้มพไ์วใ้นส่วนเชิงอรรถ โดยพิมพช่ื์อหน่วยงานตน้สังกดัใหต้รงกบัตวัเลขยกก าลงัท่ีก ากบัไว้
ในหนา้เดียวกนั  พร้อมทั้งระบุผูนิ้พนธ์ประสานงาน (corresponding author) โดยท าเคร่ืองหมาย * ไวห้ลงัตวัเลข  
ระบุ E-mail และเบอร์โทรศพัทข์องผูนิ้พนธ์ประสานงาน โดยบทความภาษาไทยใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 12 บทความ
ภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 10 
 บทคัดย่อและ Abstract  เน้ือหาตอ้งครอบคลุมถึงบทน า วิธีด าเนินการวิจยั สรุปและวิจารณ์ผลตาม ล าดบั 
ความยาวไม่เกิน 300 ค า พิมพห์ัวขอ้เป็นตวัหนาขนาด 18 ส าหรับบทความภาษาไทย และ 14 ส าหรับบทความ
ภาษาองักฤษ  ส าหรับเน้ือความใชต้วัอกัษรขนาด ขนาด 15 ส าหรับบทความภาษาไทย และ 12 ส าหรับบทความ
ภาษาองักฤษ 
 ค าส าคัญ (Keywords)  ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ควรเลือกค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทความ  ประมาณ 
3-5 ค า  โดยพิมพต่์อจากส่วนเน้ือหาของบทคดัยอ่และ Abstract บทความภาษาไทยใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 15 บทความ
ภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 12 
 เน้ือหา ประกอบดว้ย  บทน า  วธีิด าเนินการวจิยั  ผลการวจิัยและวิจารณ์ผล  สรุป  กิตติกรรมประกาศ และ 
เอกสารอ้างอิง บทความภาษาองักฤษประกอบดว้ย เน้ือความบทความภาษาไทยใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 15 บทความ
ภาษาองักฤษให้ใช้ตวัอกัษรขนาด 12 การพิมพห์ัวขอ้ใหญ่ บทความภาษาไทยให้ใช้ตวัอกัษรขนาด 18 ตวัหนา 



บทความภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 14 ตวัหนา ส่วนหวัขอ้ย่อย  บทความภาษาไทยใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 15 
บทความภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 12 ตวัหนา 
 ภาพและตาราง  การน าเสนอรูปภาพและตาราง ใหพิ้มพเ์ป็นตวัหนา เช่น ตารางที่ 1 หรือ Table 1 และ 
ภาพที่ 1 หรือ Figure 1 โดยมีค าอธิบาย บทความภาษาไทยขนาดตวัอกัษร 15 บทความภาษาองักฤษขนาดตวัอกัษร 
12 ขนาดของรูปและตารางตามความเหมาะสมของแต่ละบทความ จดัค าอธิบายใตภ้าพใหอ้ยู่ก่ึงกลาง โดยใหอ้ยู่ใน
รูปแบบบทความพร้อมตีพิมพ ์และส่งไฟลรู์ปเฉพาะดว้ย  
 การอ้างอิง  เอกสารท่ีน ามาอา้งอิงในเน้ือความจะตอ้งตรงกบัเอกสารท่ีปรากฏในส่วนรายการเอกสารและ
ส่ิงอา้งอิง  ระบบการอา้งอิงให้ใช้ระบบนาม-ปี  ให้เขียนเอกสารอา้งอิงทั้งในส่วนของเน้ือหาบทความ และ
ส่วนท้ายบทความ เป็นภาษาองักฤษ โดยใช้ช่ือสกุล  กรณีเอกสารอ้างอิงท่ีมีการแปลจากภาษาไทยเป็น
ภาษาองักฤษ ใหเ้ขียนวงเล็บไวด้า้นหลงัเอกสารอา้งอิงรายการนั้นเป็น ( in Thai)  ตวัอยา่ง  
 

สุวจัน ์ ธญัรส.  2550.  วทิยาศาสตร์ทางทะเลเบ้ืองต้น.  โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.  
Tanyaros, S.  2007.  Introduction to marine science. Odeon Store, Bangkok. (in Thai) 
 

ตัวอย่างการอ้างองิ 
 

1.1 การอ้างองิในเน้ือหา 
    1.1.1 Single author (Sano, 1987) 
    1.1.2 Two authors (Smith and Hardy, 1953) 
    1.1.3 More than two authors (Ikejima et al., 1959) 
            กรณี เอกสารท่ีน ามาอา้งอิงมากกว่า 1 รายการ ใหเ้รียงล าดบัปีท่ีพิมพจ์ากนอ้ยไปหามากและคัน่แต่ละชุด
ดว้ยเคร่ืองหมาย (;) 
    1.1.4 Multiple references (Sano, 1987; Kon and Kurokura, 1990; Rooster, 2000) 

 
1.2 การอ้างองิเอกสารท้ายบทความ 

วารสาร 
ช่ือผูเ้ขียน (ให้นามสกุลข้ึนก่อน  ตามดว้ยอกัษรย่อตวัแรกของช่ือตวั ช่ือกลาง ตามล าดบั).  ปีท่ีพิมพ.์  ช่ือ

บทความ.  ช่ือวารสาร (ใชช่ื้อเตม็) ปีท่ี(ฉบบัท่ี): หนา้ท่ีปรากฏบทความ. 
Gensemer, R.W.  1991.  The effects of pH and aluminum on the growth of the acidoplilic diatom 

Asterionella ralfsii var. americana.  Limnology and Oceanography 36(1): 123–131. 
Prapainop, R. and Maneeratana, K.  2004.  Simulation of ice formation by the finite volume method. 

Songklanakarin Journal of Science and Technology 26(1): 55–70. 
Sultana, N., Kasem, M.A., Hossain, M.D. and Alam, M.S.  1998.  Biochemical changes of some 

promising lines of Yard Long Bean due to the infection of Yellow Mosaic virus.  Thai Journal  



of Agricultural Science 31(3): 322–327. 
Katayama, S.  2002.  Coexistence of resident and anadromous pond smelt, Hypomesus nipponensis, in 

Lake Ogawa.  Fisheries Science 68(Suppl. I): 33–44. 
 

หนังสือ 
 ผู้แต่งคนเดยีวหรือหลายคน 
  ช่ือผูแ้ต่ง.  ปีท่ีพิมพ.์  ช่ือหนังสือ.  คร้ังท่ีพิมพ.์  ผูจ้ดัพิมพ,์ สถานท่ีพิมพ.์ 

Underwood, A.J.  1997.  Experiments in Ecology: Their Logical Design and Interpretation Using 
Analysis of Variance.  Cambridge University Press, Cambridge. 

Hutcheson, G.D. and Sofroniou, N.  1999.  The Multivariate Social Scientist: Introductory Statistics  
Using Generalized Linear Models.  SAGE Publications, London. 

Brower, J.E., Zar, J.H. and von Ende, C.N.  1990.  Field and Laboratory Methods for General 
Ecology (3rded).  Wm. C. Brown Publishers, Dubuque. 

 
อ้างองิบทหน่ึงในหนังสือ 
ช่ือผูเ้ขียนบทท่ีอา้ง.  ปีท่ีพิมพ.์  ช่ือบทท่ีอา้ง, หนา้ท่ีบทนั้นตีพิมพ.์ ใน ช่ือบรรณาธิการ หรือผูร้วบรวม, 

บรรณาธิการ หรือผูร้วบรวม.  ช่ือหนังสือ.  ส านกัพิมพ,์ สถานท่ีพิมพ.์ 
Jacobeer, L.F. and Rand, A.G.  1982.  Biochemical of seafood, pp. 347-365.  In Martin, R.E., Flick, G.J., 

Hebard, C.E. and Ward, D.R., eds.  Chemistry and Biochemistry of Marine Food Products.  
AVI Inc, Westport.   

 
รายงานการประชุม/สัมมนา 
ช่ือผูแ้ต่ง.  ปีท่ีพิมพ.์  ช่ือเร่ือง, หนา้ท่ีตีพิมพ.์ ใน ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ (ถา้มี).  ช่ือการประชุม  คร้ังที่.  

ส านกัพิมพ ์(หรือหน่วยงานท่ีจดัการประชุม), สถานท่ีพิมพ.์  
Henderson, S.  1978.  An evaluation of the filter feeding fishes, Silver and bighead Carp, for Water 

quality improvement, pp. 121-136.  In R.O. Smitherman, W.L. Shelton and J.H.  Grover, eds.  
Symposium on The Culture of Exotic Fishes.  American Fisheries Society, Auburn 
University, Alabana. 

 
วทิยานิพนธ์ 

 ช่ือผูแ้ต่ง.  ปีท่ีพิมพ.์  ช่ือวิทยานิพนธ์.  ระดบัวิทยานิพนธ์, ช่ือสถาบนัการศึกษา. 
Tongnunui, P.  2000.  Identification and distribution of fish larvae in mangrove forest at Sikao district, 

Trang province. Master Thesis of Scienc, Chulalongkorn University. 
 



ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์   
ซีดรีอม (CD-ROM) 
ช่ือผูแ้ต่ง.  ปีท่ีพิมพ.์  ช่ือบทความ (ซีดี-รอม).  ช่ือวารสาร ปีท่ี (ล าดบัท่ี): เลขหนา้ท่ีปรากฏบทความใน 

วารสาร, สาระสงัเขป  จาก: ช่ือฐานขอ้มูลและหมายเลขเอกสารเพ่ือการคน้ 
Preston, W.  1982.  Poetry ideas in teaching literature and writing to foreign student (CD-ROM).  

TESOL Quart.  16: 489-502 Abstract from: Dialog File: ERIT Item: EJ274529   
 
 ข้อมูลสารสนเทศ (World Wide Web)  
 ช่ือผูเ้ขียน.  ปีท่ีพิมพ.์  ช่ือเร่ือง.  ช่ือหวัของเวป็ไซด.์  แหล่งท่ีมา: วนั เดือน ปี  ท่ีสืบคน้ขอ้มูล. 

Sillery, B.  1998.  Urban rainforest: An African jungle come to life on New York’s west side.  
Popular Science.  Available Source: http://WWW.epnet.com/hostrial/hostrial/login.htm, March 
27, 1998.  

 
การส่งต้นฉบับ 
 ผูส้นใจตีพิมพจ์ะตอ้งส่งไฟลต์น้ฉบบัในรูปแบบ Microsoft Office Word รูปแบบ PDF และไฟลรู์ปภาพ
จริง พร้อมแบบฟอร์มส่งบทความเพ่ือพิจารณามายงั กองบรรณาธิการวารสารวิจยั มทร.ศรีวิชยั ผ่านระบบ Online 
submission ของวารสาร ทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsvrj/index 
 
หลกัเกณฑ์การประเมนิบทความเพ่ือตอบรับการตพีมิพ์ 
 กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบ้ืองตน้  เก่ียวกบัความถูกตอ้งของรูปแบบทัว่ไป  ถา้ไม่ผ่านการ
พิจารณา  จะส่งกลบัไปแกไ้ขหรือปฏิเสธการรับเขา้สู่กระบวนการตีพิมพ ์ ถา้ผา่นจะเขา้สู่การพิจารณาของผูป้ระเมิน
จากภายนอก  เม่ือผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแกไ้ขจะแจง้ผลให้ผูนิ้พนธ์ทราบ  และเม่ือบทความ
ไดรั้บการเผยแพร่  ผูนิ้พนธ์จะไดรั้บการแจง้เตือนจากวารสาร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วารสารวจิยั มทร. ศรีวชิยั 
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    กองบรรณาธิการแจง้ยืนยนัการรับบทความ 



แบบฟอร์มส่งบทความเพ่ือพจิารณา 
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ต าแหน่งทางวิชาการ...................................................................................................................................................... 
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ขอส่งบทความ       
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