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บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยนครราชสี มา จัดทาขึ้นฉบับนี้เป็ นปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เป็ นแหล่ งเผยแพร่ บ ทความวิจยั บทความวิช าการบทวิจารณ์ ห นังสื อตลอดจนบทความปริ ท ศั น์
ที่มีคุณภาพของคณาจารย์นกั วิชาการนักวิจยั และบุคคลทัว่ ไปตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
และเพื่ อ ส่ งเสริ ม และกระตุ ้น ให้ เกิ ด การเผยแพร่ ค วามรู ้ ท างวิ ช าการและงานวิจ ัย สู่ ส าธารณชน
ทางกองบรรณาธิ การ มี กระบวนการจัดท าวารสารตั้งแต่การรับ บทความ ผ่านการกลัน่ กรองจาก
กองบรรณาธิ การคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญในแต่ละสาขาที่จะพิจารณาบทความ
แต่ละบทความ ซึ่ งเป็ นเป็ นเกณฑ์มาตรฐานหลัก ของการขอรับรองมาตรฐาน สาหรับวารสารฉบับนี้
มีท้ งั บทความวิจยั และบทความวิชาการของคณาจารย์และนักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึกษา ทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยนครราชสี มา โดยแยกเป็ นบทความวิจยั จานวน 27 บทความ และบทความ
วิชาการอีก 7 บทความ รวมจานวนทั้งสิ้ น 34 บทความ ดังปรากฏในหน้าสารบัญ ซึ่ งบทความใน
วารสารฉบับนี้ มีลกั ษณะที่หลากหลาย ซึ่ งครอบคลุมกลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
และเป็ นเป้ าหมายที่สาคัญประการหนึ่ งของการจัดทาวารสารทางวิชาการ คือเป็ นการเปิ ดเวทีระดม
ความคิ ดเห็ น ตลอดจนเป็ นเวที ให้กบั นัก ศึ กษาระดับ บัณฑิ ตศึ ก ษาได้นาผลงานวิจยั ออกเผยแพร่
ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ม าตรฐานการขอส าเร็ จการศึก ษา กองบรรณาธิ ก าร ยิน ดี ที่ จะรับ บทความวิจยั และ
บทความวิชาการในสาขามนุ ษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ ไปสู่ สถาบันการศึ กษาและ
อื่นๆ ในครั้งต่อไป
กองบรรณาธิ การ วารสารวิ ท ยาลัยนครราชสี มา ขอขอบคุ ณ ผู ้ส่ งบทความทุ กท่ านที่ ให้
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