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1. นโยบายการจัดพิมพ์ 
 วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดท าโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ และวิทยาการทางนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนท์ มัลติมีเดีย การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม และสาขาวิชาอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง วารสารเปิดรับบทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยรับบทความแบบ
เต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) ซึ่งสามารถเสนอบทความได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
โดยวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ผู้สนใจสามารถส่งบทความต้นฉบับได้โดยตรงที่
บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ตามที่อยู่ข้างล่าง หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร การ
ประชุมวิชาการ หรือส่ิงพิมพ์อ่ืนใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น 
 
2. ก าหนดการตีพิมพ์เผยแพร่  
 วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)  
 ฉบับที ่1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที ่2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
 
3. การส่งต้นฉบับ 
 ส่งต้นฉบับบทความฉบับเต็มรูปแบบ (Full Paper) โดยส่งต้นฉบับที่ระบุชื่อผู้เขียน จ านวน 1 ชุด และส่งต้นฉบับที่ไม่ระบุ
ชื่อผู้เขียน จ านวน 3 ชุด ซีดี 1 แผ่น พร้อมทั้งแบบฟอร์มน าส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งมาที ่ 
     กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 
  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
  399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน 
  นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร ์และ นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย โทร. 02-6653777 ต่อ 6817, 6833 
  Website: http://mct.rmutp.ac.th/jmct/   e-mail: jmct@rmutp.ac.th  
 
4. ลิขสิทธิ์ 
 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยี 
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ห้ามน าข้อความทั้งหมดไปตีพิมพ์ซ้ า ยกเว้นได้รับอนุญาตจากคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
5. ความรับผิดชอบ 
 เนื้อหาและข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
เท่านั้น 
 
6. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มวารสาร 
 ดร.ฉันทนา ปาปัดถา  ออกแบบรูปเล่ม และตรวจสอบความสมบูรณ์ 
 Mr.Holger Kieckbusch   พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ 
 นางกชพรรณ กระตุฤกษ์  พิสูจน์อักษรภาษาไทย 
 นายสุภิวัฒน ์จันธิมา  พิสูจน์อักษรภาษาไทย 
  นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร ์  ประสานงาน และพิสูจน์อักษรภาษาไทย 
 นางภัคประวีร ์กลิ่นมาลัย  ประสานงาน                                                                                   
 นายสุรสิทธิ ์ เลขมาศ  ออกแบบปก 
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ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

 
1. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3. รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท   รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4. อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์  คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

บรรณาธิการ 
 

ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

กองบรรณาธิการ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 
 ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอดด้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ การสื่อสารและการพัฒนา        
 /สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3. รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อ านวยการ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) 
4. รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
5. ผศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6. ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
7. ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
8. ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ บริษัท ดิจิทัลมีเดีย แมนเนจเมนท์ จ ากัด 
9. ดร.รัฐพล ศรุติรัตนวรกุล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
1. ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน   สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
2. ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
3. ดร.ฉันทนา ปาปัดถา   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
4. ดร.ชิษยรัสย์ ศิริไปล์   สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
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ผู้ทรงคุณวุฒผิู้ประเมินบทความ (Peer Review) 

ประจ าฉบับ ปีที ่3 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 
 
1. รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2. ผศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวบิูลย ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
3. รศ.วาริศา พลายบัว คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
4. ผศ.ดร.มนนวิภา วงรุจิระ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
5. ดร.กอบเกยีรติ สระอุบล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
6. ดร.นาวิน คงรักษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
7. ดร.สุดาสวรรค ์งามมงคลวงศ ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาท์อีส บางกอก 
8. ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศร ี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต 
9. ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต 
10. รศ.ดร.กฤษณ ์ทองเลิศ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
11. รศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
12. ผศ.เธียรชัย อิศรเดช วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
13. ดร.รัตนาวลี ไม้สกั คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
14. รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
15. ผศ.อัญชุล ีวงษ์บุญงาม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
16. ดร.วิชชพร เทียบจตุรัส  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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บทบรรณาธิการ 

 
 วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดท าเป็นปีที่ 3 ฉบับที ่1 เพื่อน าเสนอผลงานวิชาการ
และวิจัยที่เป็นพันธกิจที่ส าคัญ่าของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิชาการ
และวิจัย ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนเิทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน 
และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาการคอมพิวเตอร์ การสื่อสารเครือข่าย การส ารวจและการรับรู้จาก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการศึกษา และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  
 ในฉบับนี้ มีบทความที่หลากหลายและน่าสนใจ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านนิ เทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่น าเสนอแนวคิดจากการวิเคราะห์สังเคราะห์  เช่น 
การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ  การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แนวทางการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ โดยทุกบทความที่่ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ได้ผ่าน
การพิจารณาจากผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ทั้งจากภายในและหน่วยงานภายนอก 
ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการต่อไป  

 
ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา 

บรรณาธิการ 
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 
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ข้อความที่ปรากฎในบทความแต่ละบทความในวารสารเล่มนี้  
เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนแต่ละท่าน  

ไม่เกี่ยวข้องกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและคณาจารย์ท่านอื่นๆ  
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แต่อย่างใด  

ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทความ  
เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีข้อผิดพลาดใดๆ  

ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตนเองแต่เพียงผู้เดียว 
 
  


