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บทบรรณาธิการ 
 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมาปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ได้คัดเรื่องบทความวิจัย บทความวิชาการ 
ในหลากหลายกลุ่มสาขาวิชา ทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารการศึกษา และ
อื่นๆ บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยนครราชสีมา และจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่สนใจ
ส่งผลงานมาน าเสนอเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  ซึ่งเป็นวารสารที่ได้ท าการ
ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 และเป็นวารสารวิชาการที่ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกประการ 

ในนามของกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบคุณผู้เขียนบทความ
ทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความลงตีพิมพ์ และขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่พิจารณา
บทความ และให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการและขอขอบคุณผู้บริหารวิทยาลัยนครราชสีมา ที่ให้การ
สนับสนุนการจัดท าวารสารฉบับนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับ
ประโยชน์จากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ สุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญ
คณาจารย์และนักวิชาการได้ส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์สู่สาธารณะ รวมทั้งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น กอง
บรรณาธิการยินดีรับค าแนะน าด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง 
 
 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศณิ  ส าเรงิรมัย ์
บรรณาธกิาร 
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