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ส าหรับวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้เป็น   
ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560 ของปีที่ 11 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความ
วิจัยจ านวน 25 เรื่อง และบทความวิชาการ 5 เรื่อง ส าหรับบทความวิจัยนั้นในฉบับนี้จะประกอบด้วย
งานวิจัยด้านการศึกษา ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารรัฐกิจและด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม     
ส่วนบทความวิชาการนั้นเน้นไปที่กฎหมายและการปกครอง โดยภาพรวมแล้วคาดหวังว่า ผู้อ่านจะได้
องค์ความรู้เพ่ิมจากสิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยและความรู้จากบทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี ้
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วิชาการมาตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ
ให้กับสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยของนักวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ได้ตามความ
เหมาะสมของบริบทปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เผชิญหน้า 
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