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วิศวกรรมสารฉบับ วิจั ยและพัฒ นา วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
มีกาหนดการตีพิม พ์ปี ล ะ 4 ฉบั บ (ประจาเดือนมกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุน ายน, กรกฎาคม-กันยายน
และตุ ล าคม-ธั น วาคม) เพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ค วามรู้ ผลงานด้ า นวิ ช าการ และงานวิ จั ย
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี
วิศวกรรมสารฉบับ วิจัย และพัฒ นา อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1
(จนถึง 31 ธันวาคม 2562) ตามเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ ก.พ.อ. และอยู่ในฐานข้อมูล
ASEAN Citation Index (ACI)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก
สู่สังคมวิศวกรรม ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
2. เพื่ อ ยกระดั บ งานวิ จั ย และพั ฒ นา รวมถึ ง เป็ น สื่ อ กลางระหว่ า งนั ก วิ จั ย ในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ ในการน าองค์ ค วามรู้ที่ เกิ ด ขึ้น ไปก่ อให้ เกิด ประโยชน์ สู งสุ ด ในการพั ฒ นาวิช าชี พ
วิศวกรรม
3. สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒ นาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับใน
วงการวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
วิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขต
1. บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุ ณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน
โดยเป็ น ไปตามเงื่อ นไขของศู น ย์ ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ งวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index
Centre) และตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
2. สาขาวิ ช าที่ รั บ ตี พิ ม พ์ ในวารสาร เป็ น ผลงานวิ จั ย ทางด้ านวิ ศ วกรรมศาสตร์ ทุ ก สาขาทั้ งที่ เป็ น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น
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สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม
สาขาวิศวกรรมวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. บทความทุ ก เรื่ องต้อ งไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือ สิ่ งพิ มพ์ ใดมาก่ อน และไม่ อยู่ ระหว่างการ
พิจารณาของวารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
วิธีการส่งบทความ
- ส่งบทความมาที่ e-mail: editor-rd@eit.or.th
- ส่งบทความออนไลน์มาที่ www.tci-thaijo.org/index.php/eit-researchjournal/index
- หรือเป็นเอกสาร ส่งไปรษณีย์มายัง
กองบรรณาธิการวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 ซอยรามคาแหง 39 ถนนรามคาแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และเงื่อนไขการลงตีพิมพ์บทความได้ที่ www.eit-researchjournal.com
หรือสอบถามได้ที่ 0-2184-4600-9 ต่อ 516
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