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บทบรรณาธิการ
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 4 เนื้อหาในฉบับนี้ประกอบ
ด้วยบทความวิชาการจำนวน 3 เรื่อง และบทความวิจัยในด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมจำนวน
6 เรื่อง ตัวอย่างเช่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร. มัธยมสมบูรณ์ จ.บอริคำไชย ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ การพัฒนารูปแบบ
การสร้างความรู้จากการปฏิบัติของอาจารย์พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งบทความวิจัย
เหล่านี้เป็นผลงานของนักวิชาการและนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและการพัฒนาสังคม และเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาสังคมไทยและสังคมโลกในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทความวิชาการเรื่อง...
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจและนับว่าเป็น
แนวทางในการพัฒนาสังคมโลกให้ยั่งยืนได้ในอนาคต นอกจากนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนของชาติซึ่งจะเป็นผู้สร้างสังคมในอนาคต ก็นับเป็น
บทความวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน โดยเฉพาะท่านที่เป็นครูอาจารย์ในสถานศึกษาต่างๆ
กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านที่สนใจวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม และหากท่านผู้อ่านประสงค์จะนำเสนอแนวคิดของท่านในรูปแบบบทความวิชาการ หรือเป็นผลงานวิจัยใน
วารสารฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับผลงานของท่านในวารสารฉบับนี้
ให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเพื่อตีพิมพ์
ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการจัดทำต้นฉบับ จนกระทั่งลุล่วงตามวัตถุประสงค์เป็นวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมปีที่ 4
ฉบับที่ 2 ในครั้งนี้
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