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บทบรรณาธิการ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ดาเนินการจัดทาวารสารวิชาการ วารสารการอาชีวและเทคนิคศึกษา เป็นฉบับที่ 17 โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวนมาก เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเสนอบทความวิชาการและ
บทความวิจัยที่จาแนกตามประเภททางอาชีวศึกษาอาทิ สาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรม
ประมง ศิลปกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งด้านอุตสาหกรรมศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี วารสารรับพิจารณาบทความที่มีขนาด
ระหว่าง 5-15 หน้ากระดาษ A4 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก เป็นผู้พิจารณาบทความ วารสารเผยแพร่บทความ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์อันเป็นเงื่อนไขในการสาเร็จการศึกษา ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของ
นักวิชาการโดยพิมพ์เผยแพร่ จานวนไม่มาก ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์บทความได้จากเว็บไซต์ของวารสาร
http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE ทั้งผู้เขียนและผู้พิจารณาบทความจะได้รับวารสารฉบับสิ่งพิมพ์ในเล่มที่
เกี่ยวข้อง
วารสารดาเนินการตามมาตรฐานวารสารที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ได้รับการจัดอันดับ
ให้อยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ประจาปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม
2561 จนถึง 31 ธันวาคม 2562 ทาให้บทความจานวนหนึ่งไม่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ ก็หวังว่าผู้เขียนจะได้ปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อมาตรฐานทางวิชาการตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer review) จากสถาบันต่าง ๆ ได้ให้
ข้อเสนอแนะ ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปวารสารได้ลงรายนามผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเพื่อเป็นเกียรติที่ ให้ความกรุณาต่อ
วารสารในการพิจารณาบทความโดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ ขอความสุขและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
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