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วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 

(RMUTP RESEARCH JOURNAL)

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของ 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre) โดยผ่านการรับรองคุณภาพ

ของ TCI และจะได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป และได้รับการจัดระดับคุณภาพ

วารสารวิชาการภายในประเทศ จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

1.  ลักษณะของบทความที่ตีพิมพ์

 1. บทความที่รับตีพิมพ์เป็นบทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น 

 2. รับตีพิมพ์บทความทั้งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

 3. การเสนอต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ ผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความฉบับเดียวกันกับที่เคยตีพิมพ์ ใน                             

                วารสารอื่นมาก่อน เว้นแต่ผ่านการเรียบเรียงใหม่ 

 4. ต้นฉบับรับทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.  กำาหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับเดือนมีนาคม และฉบับเดือนกันยายน

3.  การส่งต้นฉบับ

 ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ ดังนี้ 

 1. ส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์  

   โดยส่งต้นฉบับจำานวน 3 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น

   ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

   399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

          2. ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

   e-mail: j_rmutp@rmutp.ac.th

4.  ลิขสิทธิ์ 

 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ห้ามนำาข้อความทั้งหมดไปตีพิมพ์ซำ้า ยกเว้นได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร

5.  ความรับผิดชอบ

 เนื้อหาและข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ถือเป็นความรับผิดชอบของ

ผู้เขียนเท่านั้น

6.  สำานักงานกองบรรณาธิการ

 กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 โทรศัพท์ 0 2282 9009-15 ต่อ 6093, 6094   โทรสาร 0 2282 0423

 http://journal.rmutp.ac.th  e-mail: j_rmutp@rmutp.ac.th

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์  0 2218 3549-50  โทรสาร 0 2215 3612 

นางศรินทิพย์ นิมิตรมงคล ผู้พิมพ์ผู้ โฆษณา

http://www.cuprint.chula.ac.th


