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บรรณาธิการ

 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) ไดเขาสูปพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเน่ืองโดยสภาวิทยาลัยไดพิจารณาใหการยอมรับ วารสารทางวิชาการ สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการได 
โดยเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 3 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 และในปนี้ 2559 อยูระหวางเสนอเพื่อพิจารณาเขาสูฐาน TCI ซึ่งจะพิจารณา
นําเสนอในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2560 บทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับน้ี 
เปนผลงานทางวิชาการของ คณาจารย นักวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา
ทัง้ภายใน 6 เร่ือง และภายนอกสถาบัน 7 เรือ่ง รวม 13 เรือ่ง วารสารวิทยาลยับณัฑติเอเซีย สามารถใชเปนแหลงคนควา
อางอิงทางวิชาการได สําหรับฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสาขา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาสังคมวิทยา 
และสาขาเศรษฐศาสตร เปนตน  ซึ่งลวนแตเปนประโยชนตอทานผูอานเปนอยางยิ่ง
 กองบรรณาธกิารยินดีรบับทความในกลุม สาขาวทิยาศาสตรการแพทย สาขาวศิวกรรมศาสตรและอตุสาหกรรม 
สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร สาขาสังคมวิทยา สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร สาขาการศึกษา จากทุกองคกรทั้งภาครัฐ และเอกชน บทความทุกเรื่องจะได
รบัการพจิารณาตรวจประเมินคณุภาพจากผทูรงคุณวฒุปิระจํากองบรรณาธิการ 2 ทาน ตอ 1 เร่ือง ทีเ่ชีย่วชาญในแตละ
สาขาเพื่อใหไดคุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
หวังเปนอยางยิ่งวา วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะเปนประโยชนสําหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผูอาน
ทุกทาน ทายที่สุดนี้ขอขอบคุณเจาของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเร่ืองท่ีใหความสนใจและเชื่อมั่นใน
คุณภาพวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และขอบคุณทานผูอานท่ีใหความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
มาอยางตอเนื่อง และทางกองบรรณาธิการมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพ ของวารสารใหสูงข้ึนท้ังในระดับชาติ
และระดับนานาชาติตอไป พบกันใหมฉบับหนาปที่ 7 ฉบับที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2560 นี้ 
 อนึ่งทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะนําบทความวารสารในฉบับนี้ Up load ไวใน 
Website ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียตอไป สามารถติดตามและเปดดูไดที่ www.casjournal.cas.ac.th  

ดวยความปรารถนาดี
กองบรรณาธิการ
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