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1. นโยบายการจัดพิมพ์
วารสารเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มทร.พระนคร จัดท�ำโดยคณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ และวิทยาการทางนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนท์ มัลติมีเดีย การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วารสารเปิดรับบทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยรับบทความแบบเต็มรูปแบบ
(Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) ซึ่งสามารถเสนอบทความได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวารสาร
จะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับได้ โดยตรงที่บรรณาธิการ
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามที่
อยู่ข้างล่าง หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ ในวารสาร การประชุมวิชาการ
หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น
2. ก�ำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
3. การส่งต้นฉบับ
ส่งต้นฉบับบทความฉบับเต็มรูปแบบ (Full Paper) โดยส่งต้นฉบับที่ระบุชื่อผู้เขียน จ�ำนวน 1 ชุด และส่งต้นฉบับที่ ไม่ระบุ
ชื่อผู้เขียน จ�ำนวน 3 ชุด ซีดี 1 แผ่น พร้อมทั้งแบบฟอร์มน�ำส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งมาที่
กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน
นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์ และ นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย โทร. 02-6653777 ต่อ 6817, 6833
Website: http://mct.rmutp.ac.th/jmct/  e-mail: jmct@rmutp.ac.th
4. ลิขสิทธิ์
บทความที่ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยี
สือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ห้ามน�ำข้อความทัง้ หมดไปตีพมิ พ์ซำ 
�้ ยกเว้นได้รบั อนุญาตจากคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. ความรับผิดชอบ
เนื้อหาและข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
เท่านั้น
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บทบรรณาธิการ
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดท�ำเป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เพื่อน�ำเสนอผลงานวิชาการและ
วิจัย ซึ่งเป็นพันธกิจที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน วิทยาการคอมพิวเตอร์ การสื่อสารเครือข่าย การส�ำรวจและการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ทางเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ในฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เพื่อให้
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ บทความที่น�ำเสนอตลอดทั้งเล่ม
เป็นบทความทีม่ าจากนักวิชาการและนักวิจยั ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและ
วิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยผ่านการพิจารณาจากผูป้ ระเมินบทความทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒมิ ปี ระสบการณ์ทงั้ จากภายในและหน่วย
งานภายนอก ได้ ให้ข้อเสนอแนะก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการต่อไป นอกจากนี้
กองบรรณาธิการยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่อง ทุกบทความที่ตีิพิมพ์กับวารสารเทคโนโลยีสื่อสาร
มวลชน มทร.พระนคร มีคณ
ุ ภาพได้ตามมาตรฐานเพือ่ ให้สามารถก้าวสูค่ วามเป็นสากลตามทีศ่ นู ย์ดชั นีการอ้างอิงวารสาร
ไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI) ตามที่ TCI ได้ก�ำหนดเงื่อนไขไว้ ในอนาคตอันใกล้
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