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1. นโยบายการจัดพิมพ์
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดทาโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ และวิทยาการทางนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนท์ มัลติมีเดีย การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม และสาขาวิชา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารเปิดรับบทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยรับ
บทความแบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) ซึ่งสามารถเสนอบทความได้ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ผู้สนใจสามารถส่งบทความ
ต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามที่อยู่ข้างล่าง หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคย
เผยแพร่ในวารสาร การประชุมวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น
2. กาหนดการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถนุ ายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
3. การส่งต้นฉบับ
ส่งต้นฉบับบทความฉบับเต็มรูปแบบ (Full Paper) โดยส่งต้นฉบับที่ระบุชื่อผู้เขียน จานวน 1 ชุด และส่งต้นฉบับที่ไม่
ระบุชื่อผู้เขียน จานวน 3 ชุด ซีดี 1 แผ่น พร้อมทั้งแบบฟอร์มนาส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ส่งมาที่
กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน
นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์ และ นางภัคประวีร์ กลิน่ มาลัย โทร. 02-6653777 ต่อ 6823, 6833
Website: http://mct.rmutp.ac.th/jmct/ e-mail: jmct@rmutp.ac.th
4. ลิขสิทธิ์
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ห้ามนาข้อความทั้งหมดไปตีพิมพ์ซ้า ยกเว้นได้รับอนุญาตจากคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. ความรับผิดชอบ
เนื้อหาและข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ถื อเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียนเท่านั้น
6. คณะกรรมการจัดทารูปเล่มวารสาร
ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส
นางสาวธนิตา ถวิลวิสาร
นายสุภวิ ัฒน์ จันธิมา
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นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย
นายสุรสิทธิ์ เลขมาศ

ออกแบบรูปเล่ม และตรวจสอบความสมบูรณ์
พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
พิสูจน์อักษรภาษาไทย
พิสูจน์อักษรภาษาไทย
ประสานงาน และพิสูจน์อักษรภาษาไทย
ประสานงาน
ออกแบบปก
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บทบรรณาธิการ
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดทาเป็นปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เพื่อนาเสนอผลงานวิชาการ
และวิจัยที่เป็นพันธกิจที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิชาการและ
วิจัย ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิช านิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
และเทคโนโลยี สื่อ สารมวลชน วิ ท ยาการคอมพิวเตอร์ การสื่ อ สารเครือ ข่าย การส ารวจและการรับรู้จาก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการศึกษา และศาสตร์อื่ นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ในฉบั บ นี้ มี บ ทความที่ ห ลากหลายและน่ า สนใจ ครอบคลุ ม เนื้ อ หาทั้ ง ด้ า นนิ เ ทศศาสตร์ แ ละ
สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่นาเสนอผลงานวิจัย และบทความวิชาการ อาทิ
การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัล การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สต๊อกสินค้าออนไลน์ การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิน ใจเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ อุดมการณ์
ในภาพยนตร์ และบทความวิชาการเกี่ยวกับ การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีระบุตัวตน
แบบคลื่นวิทยุเชื่อมโยงสรรพสิ่ง โดยทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ทั้งจากภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการต่อไป
ดร.ฉันทนา ปาปัดถา
บรรณาธิการ
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ข้อความที่ปรากฎในบทความแต่ละบทความในวารสารเล่มนี้
เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนแต่ละท่าน
ไม่เกี่ยวข้องกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและคณาจารย์ท่านอื่นๆ
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แต่อย่างใด
ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทความ
เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีข้อผิดพลาดใดๆ
ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตนเองแต่เพียงผู้เดียว

