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บทบรรณาธิการ 
 

วารสารวิทยาลยันครราชสีมา จดัทาํข้ึนฉบบัน้ีเป็นปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจยับทความวิชาการบทวิจารณ์หนังสือตลอดจนบทความปริทัศน์         
ท่ีมีคุณภาพของคณาจารยน์กัวิชาการนกัวิจยัและบุคคลทัว่ไปตลอดจนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
และเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยสู่สาธารณชน       
ทางกองบรรณาธิการ มีกระบวนการจัดทําวารสารตั้ งแต่การรับบทความ ผ่านการกลั่นกรอง         
จากกองบรรณาธิการคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาท่ีพิจารณาบทความ
แต่ละบทความ ซ่ึงเป็นเป็นเกณฑม์าตรฐานหลกัของการขอรับรองมาตรฐาน  

สาํหรับวารสารฉบบัน้ี มีทั้งบทความวิจยัและบทความวิชาการของคณาจารยแ์ละนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลยันครราชสีมา รวมจาํนวนทั้งส้ิน 37 บทความ 
แยกเป็นบทความวิจยัจาํนวน 34 เร่ือง และบทความวิชาการจาํนวน 3 เร่ือง ดงัปรากฏในหนา้สารบญั 
ซ่ึงบทความในวารสารฉบบัน้ี มีลกัษณะท่ีหลากหลาย ซ่ึงครอบคลุมกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ และเป็นเป้าหมายท่ีสําคญัประการหน่ึงของการจดัทาํวารสารทางวิชาการคือ    
เป็นการเปิดเวทีระดมความคิดเห็น ตลอดจนเป็นเวทีให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นํา
ผลงานวิจัยออกเผยแพร่ ซ่ึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานการขอสําเร็จการศึกษา และในปีหน้าวารสาร
วิทยาลยันครราชสีมา จะปรับกาํหนดการออกตีพิมพว์ารสารเป็น 3 ฉบบัต่อปี ซ่ึงไดท้าํหนงัสือแจง้
ไปยงัศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กองบรรณาธิการยินดีท่ีจะรับบทความวิจัยและ
บทความวิชาการในสาขามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ไปสู่สถาบนัการศึกษาและ
แหล่งอ่ืน ๆ ในคร้ังต่อไป 

กองบรรณาธิการ วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  ขอขอบคุณผูท่ี้ส่งบทความทุกท่าน           
ท่ีให้ความสนใจส่งบทความมาลงตีพิมพเ์ผยแพร่ และผูบ้ริหาร บุคลากรของวิทยาลยันครราชสีมา   
ท่ีให้ความร่วมมือร่วมใจจนทาํให้วารสารได้สําเร็จตามกาํหนดเวลา ตลอดจนขอขอบพระคุณ
ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้เสียสละเวลาในการพิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะอนัจะเป็นประโยชน์     
ในการพฒันาและปรับปรุงวารสารใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึนต่อไป  
 
 

อาจารย ์ดร. เพญ็ศรี  บางบอน 
บรรณาธิการ 
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