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1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวิช าการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในสาขาศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจั ดการ
และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์การวิจัย ของคณาจารย์ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย
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กาหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ จานวนพิมพ์ 250 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
ข้อ ความและบทความในวารสารบัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริน ทร์ เป็น บทความ
เป็น แนวคิด ข้อ ค้น พบของผู้เ ขีย นและจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากบทความ
และงานวิจัยนั้นๆ ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคณะผู้จัดทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้จะได้รับการพิจารณาและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน วารสารมีขั้นตอนดาเนินการจัดพิมพ์ดังนี้
1. กองบรรณาธิการ ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับ
2. จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อ่านประเมินต้นฉบับบทความ
3. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) สามารถอธิบายหรือชี้แจงข้อสงสัย
ผ่านบรรณาธิการ
4. กองบรรณาธิการ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ต้นฉบับ
5. จัดส่งต้นฉบับให้กับโรงพิมพ์ดาเนินการจัดทารูปเล่ม
6. กองบรรณาธิการ ดาเนินการเผยแพร่วารสาร
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บรรณาธิการ
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่
ผลงานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ์ และบทความวิ ช าการ ทางด้ า นมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ในสาขาศึ ก ษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ และสหวิทยาการทางด้านมนุษย์ศ าสตร์
และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจภายนอก
มหาวิ ทยาลั ย และเพื่อเป็ นสื่ อกลางแลกเปลี่ ย นความรู้ ทางวิช าการ และประสบการณ์การวิจั ย ของคณาจารย์และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย ฉบับนี้เป็น ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
เนื้อหาสาระของบทความเกี่ยวกับทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมในรูปแบบบทความวิจัย ประกอบด้วยบทความ
วิชาการ จานวน 7 เรื่อง ได้แก่ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ บริษัท โซล่าร์ ฟาร์ม แห่งหนึ่ง
การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารกิจการที่ดีในสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผลของการสอนโดยใช้กิจกรรมการจั ดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ เทคนิค STAD ที่มีต่อทักษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผลของการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่ อ
ความสามารถในการพู ด ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต 2 ผลของการสอนอ่ า นโดยใช้ ผั ง กราฟิ ก ที่ มี ต่ อ ความเข้ า ใจในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ข องเทศบาลนครแหลมฉบั ง อ าเภอศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุ รี และเรื่ อ งแนวทางในการดู แ ลด้ า นสภาพจิ ต ใจ
ของผู้สูงอายุในเทศบาลตะเคียนเตี้ย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จะเห็นได้ว่า เนื้อหาบทความมีความหลากหลาย
และน่าสนใจสาหรับนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป กองบรรณาธิการจึงได้ทาการเผยแพร่วารสารไปยังหน่วยงาน บุคคล
คณะบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้า อ้างอิงทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ
กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ได้ให้ความสนใจติดตามวารสารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ หากผู้ อ่ า นจะมี ข้ อ เสนอแนะใดในการปรั บ ปรุ ง วารสารนี้ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น
กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง
อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก
บรรณาธิการ
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