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บทบรรณาธิการ

 วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วยบทความวิชาการ จำานวน 2 
เรื่อง และบทความวิจัย จำานวน 3 เรื่อง ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ทางการศึกษา โดย 
ทุกบทความได้รับการพิจารณาทางวิชาการอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิบทความละ 2 ท่าน เพื่อ
คงคุณภาพทางวิชาการและการเผยแพร่ในฐานข้อมูลวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ กอง
บรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี
แก่วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์
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