ขอเชิญชวนส่ งบทความวิชาการ
เพื่อพิจารณาลงตีพมิ พ์ ใน “วารสารแม่ โจ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม”
 วารสารแม่โจ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ)
บทความวิชาการ มี บ ทบาทส าคัญ ในฐานะที่ เป็ นรู ป แบบอัน เป็ นสากลในการเผยแพร่ ค วามรู ้ ความคิ ด และพัฒ นาการที่ ได้จาก
การศึกษา ค้นคว้า วิจยั ในแง่มุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จดั ทา “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ขึ้น เพื่อส่ งเสริ ม
การผลิตและเผยแพร่ บทความวิชาการ โดยมีกาหนดการตีพิมพ์เป็ นราย 6 เดือน หรื อ กาหนดออกปี ละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม และเดือน
กรกฎาคม ของทุกปี

 ประเภทผลงานทีร่ ับตีพมิ พ์
-

บทความปริ ทศั น์ (Review Article) ทั้งในรู ปแบบของการเรี ยบเรี ยงผลงานวิจยั ที่ ผ่านมา และการเรี ยบเรี ยงสรุ ปความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านใดด้านหนึ่ง หรื อ บทความแนะนาองค์ความรู ้ในสาขาการวิจยั ที่น่าสนใจ (Tutorial Article)
บทความวิชาการ (Academic Article) ที่ให้ความรู ้อนั เป็ นประโยชน์แก่นกั วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อประชาชนทัว่ ไป
บทความวิจัย (Research Article) ด้านนวัต กรรมการศึ ก ษาและการจัด การเรี ย นการสอนในสาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์

ขอบเขตของบทความวิชาการ
- งานวิจัยและบทความทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- งานวิจัยและบทความในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้
- งานวิจัยและบทความด้านอื่น ๆ ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทั่วประเทศ





อัตราค่าใช้จา่ ยในการขอลงตีพิมพ์เผยแพร่
1. ประเภทบุคคลภายใน -> ผู้เขียนบทความชาระเงินค่าดาเนินการในอัตรา 1,500 บาท ต่อ 1
บทความ (รวมค่าสมัครเป็นสมาชิกวารสาร 100 บาท / ปี)
2. ประเภทบุคคลภายนอก -> ผู้เขียนบทความชาระเงินค่าดาเนินการในอัตรา 2,000 บาท ต่อ 1
บทความ (รวมค่าสมัครเป็นสมาชิกวารสาร 100 บาท / ปี)
พร้อมส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเงินสด หรือ โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายสมชาย อารยพิทยา เลขที่บญ
ั ชี 587 – 0 – 54031 – 6 สาขาแม่โจ้

 การเตรียมต้นฉบับ
รับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A4 โดยดาวน์โหลดรู ปแบบต้นฉบับ (Template)
และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mitij.mju.ac.th
- บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พิมพ์ดว้ ยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) เวอร์ ชนั 2003 หรื อ 2007 เท่านั้น และ
จัดเก็บไฟล์เป็ น .doc ใช้ตวั อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ (Normal) ยกเว้นชื่อเรื่ องให้ใช้ตวั อักษร TH SarabunPSK ขนาด
16 (Bold)

 คุณภาพของวารสาร
-

ทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารได้ผา่ นการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผูท้ รงคุณวุฒิ (Peer Review)
เป็ นวารสารวิชาการระดับชาติดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 กระบวนการพิจารณา
1. ตรวจสอบเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ
2. ตรวจสอบเชิงวิชาการ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ (Peer Review)

 กาหนดการส่ งต้นฉบับ
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนกรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558 กาหนดส่ งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 กาหนดส่ งภายในวันที่ 30 เมษายน 2559

 วิธีการส่ งต้นฉบับ
-

หรื อ E-mail: mitij@mju.ac.th โดยสามารถดาวน์โหลดรู ปแบบต้นฉบับได้จากเว็บไซต์ http://www.mitij.mju.ac.th
หรื อ ส่ งต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ไปยัง
กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

 สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทรศัพท์ 0 5387 3601 โทรสาร 0 5387 3042

