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บรรณาธิการ

 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557) ไดเขาสูปแหงการพัฒนาอยาง
ตอเนือ่ง บทความท่ีไดรบัการตพีมิพเปนผลงานวจิยัของ คณาจารย นกัวจิยั ผลงานวทิยานพินธและการศกึษาคนควาอสิระ

ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสามารถใชเปนแหลงคนควาอางอิงทางดานวิชาการ วารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความ

ทางวิชาการหลากหลายสาขา ทั้งดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ทานสามารถเลือกอานไดตามความสนใจ สําหรับเลมนี้บทความวิชาการ คือเรื่อง “คุณคาแหงชีวิต” 

โดย รศ.นฤมล  สินสุพรรณ อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรม

การจดัการสุขภาพ ซึง่นาํเสนอการใชชวีติแบบมีคณุคาตามหลักวถิชีาวพทุธ มแีงมมุทีน่าสนใจซึง่คาดวาจะเปนประโยชน

ตอผูอานที่ตองการพัฒนาตามบทบาทหนาที่ไดอยางถูกตอง คือ “การประพฤติธรรมนั่นเอง”

 กองบรรณาธิการยินดีรบับทความจากทุกองคกร บทความทุกเรือ่งจะไดรบัการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพ 

จากผูทรงคุณวุฒิประจํากองบรรณาธิการ ที่เช่ียวชาญในแตละสาขา เพ่ือใหมีคุณภาพไดมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ

มาตรฐานของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) หวังเปนอยางยิง่วา วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซยีจะเปน

ประโยชนสําหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผูอานทุกทาน ทายที่สุดนี้ขอขอบคุณทานผูอานที่ไดใหความสนใจ

ติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมาอยางตอเนื่อง พบกันใหมฉบับขึ้นปที่ 5 ฉบับที่ 1 ในเดือน มิถุนายน 2558 นี้

ดวยความปรารถนาดี

          กองบรรณาธิการ
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The achievement on the study at the Sustainable Community

Development for Good Life Quality Foundation, Khon Kaen province 

of the 1st Master of public Health in Leadership and Innovative 

Health Management Students, 2557 academic year, Graduate School, 

College of Asian Scholars
นฤมล สินสุพรรณ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร กุหลาบ ปุริสาร

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุนที่ 2 ปการศึกษา 2557 สุจิตตา ชํานาญ 

ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการผลิตวิทยานิพนธผานเครือขายอินเทอรเน็ต 95

INFORMATION SYSTEM FOR THESIS PRODUCTS TRACKING ON INTERNET
อรรถกร สุมแกว  ผศ.สุรเดช บุญลือ
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วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2557

การจัดการการตลาดที่สงผลตอความตองการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน

นอกระบบของผูบริโภคจังหวัดนครสวรรค 104

Marketing management factors that affected the needs of customer to learn 

Chinese language in out of system private school
หลี่ เจียนหมิง ผศ.ดร.วริศรา เหลาบํารุง

บทบาทการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก 

อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 112

Roles of sub-district administrative organization management in promotion

of living according to suffi ciency economy in Nakhonsawantok community.
สมศรี พิณเกษม ดร.บุษกร จารุวชิราธนากุล
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