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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

 
v เจ้าของ 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
v สำนักงาน 

179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ 043-246537 ต่อ 403  โทรสาร 043-246539  
www.cas .ac.th 

v วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนิเทศศาสตร์สาขาการศึกษา 
ในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทางวิชาการ 

2. เพ่ือเป็นส่ือกลางแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์วิชาการและ

ประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขา
นิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่
ผลงานของสมาชิกวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

v ที่ปรึกษา 
นายกสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

v บรรณาธิการ 
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ ์

v บรรณาธิการผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน ์
อาจารย์ ดร.กุหลาบ  ปุริสาร 

v กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย 
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ละเอียด  จงกลนี    
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  อารีรัตน ์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  จันทร์จรัส 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  สมปราชญ์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก  
              วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

 
v กองบรรณาธิการ (ต่อ) 
       รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  ธรรมทัศนานนท ์         
                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
       รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร  
                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา     
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ 
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชัยยุทธ  สิริสุทธิ ์
 มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อารีย์  นัยพนิิจ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นงค์นิตย์  จันทร์จรัส
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง  
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อำนาจ  ชนะวงศ ์  
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

 ดร.นิกัญชลา  ล้นเหลือ    
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 
 ดร.กุหลาบ  ปุริสาร    
  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ดร.ดาวรุวรรณ   ถวิลการ  
 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

v ฝ่ายจัดการและเลขานุการ 
อาจารยจ์ิราพร วิชระโภชน ์
อาจารย์กุสุมา  ดำรงชัย 
อาจารย์ชัยวัฒน์ วัลละภา 
นางสาวอัญชุล ี มูลทิพย ์
นางสาวกัญญาลักขณ์  กว้างสวาสดิ ์

v กำหนดออก  ปีละ 2 ฉบับ 
มกราคม  –  มิถุนายน 
กรกฎาคม  –  ธันวาคม 

v การส่งเรื่องลงตีพิมพ�์
www.casjournal.cas.ac.th 

v พิมพ์ที ่
บริษัท เพ็ญพรินติ้ง จำกัด 
เลขที่ 2 หมู่ 3 ถนนโพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 043-220582, 043-326739 ,089-4224139 
Fax.043-328459  
E-mail: penprint@hotmail.com 

 
• บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง จากภายในและภายนอกวิทยาลัย 
• การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี ้ เนื้อหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารถือว่าเป็นของ

ผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย 
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v เจ้าของ 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
v สำนักงาน 

179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40000  
โทรศัพท ์043-246537 ต่อ 403  โทรสาร 043-246539  
www.cas .ac.th 

v วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเผยแพร่บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนิเทศศาสตร์สาขาการศึกษา 
ในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทางวิชาการ 

2. เพ่ือเป็นส่ือกลางแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์วิชาการและ
ประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขา
นิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่
ผลงานของสมาชิกวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

v ที่ปรึกษา 
นายกสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

v บรรณาธิการ 
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ ์

v บรรณาธิการผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน ์
อาจารย์ ดร.กุหลาบ  ปุริสาร 

v กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย 
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ละเอียด  จงกลนี    
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  อารีรัตน ์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  จันทร์จรัส 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  สมปราชญ์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก  
              วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

 
v กองบรรณาธิการ (ต่อ) 
       รองศาสตราจารย ์ดร.สุธรรม  ธรรมทัศนานนท ์         
                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
       รองศาสตราจารย ์ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร  
                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย ์วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา     
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย ์นฤมล สินสุพรรณ 
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อาทิตย ์ ฉัตรชัยพลรัตน์
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชัยยุทธ  สิริสุทธิ ์
 มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อารีย์  นัยพินิจ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นงค์นิตย์  จันทร์จรัส
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง  
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อำนาจ  ชนะวงศ์  
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

 ดร.นิกัญชลา  ล้นเหลือ    
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 
 ดร.กุหลาบ  ปุริสาร    
  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ดร.ดาวรุวรรณ   ถวิลการ  
 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

v ฝ่ายจัดการและเลขานุการ 
อาจารยจ์ิราพร วิชระโภชน์ 
อาจารย์กุสุมา  ดำรงชัย 
อาจารย์ชัยวัฒน ์วัลละภา 
นางสาวอัญชุล ี มูลทิพย ์
นางสาวกัญญาลักขณ ์ กว้างสวาสดิ ์

v กำหนดออก  ปีละ 2 ฉบับ 
มกราคม  –  มิถุนายน 
กรกฎาคม  –  ธันวาคม 

v การส่งเรื่องลงตีพิมพ�์
www.casjournal.cas.ac.th 

v พิมพ์ที่ 
บริษัท เพ็ญพรินติ้ง จำกัด 
เลขที ่2 หมู่ 3 ถนนโพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท ์043-220582, 043-326739 ,089-4224139 
Fax.043-328459  
E-mail: penprint@hotmail.com 

 
¥ บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง จากภายในและภายนอกวิทยาลัย 
¥ การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี้  เนื้อหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารถือว่าเป็นของ

ผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย 
 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาอานบทความที่ตีพิมพในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ประจําปที่ 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รองศาสตราจารย ดร.วเิชียร  ชิวพิมาย   วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย ดร.วลัลภา  อารีรัตน   มหาวิทยาลยัขอนแกน 
รองศาสตราจารย วีณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา  วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย  
รองศาสตราจารย ดร.จุฬามาศ จนัทรศรีสคุต  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย  ฉตัรชัยพลรัตน  วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ  ชนะวงศ  วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง  วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวนี  สริิสุขศลิป  มหาวิทยาลยัขอนแกน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศารัตน  โชติเชย  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมุินทร  เบาธรรม  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
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บทบรรณาธิการ 
 
  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  ปที ่9  ฉบับที่  1  (มกราคม – มิถุนายน 2562) เป็นวารสารที่มคีุณภาพฐาน TCI (ศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจ และได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ป 2555 
เป็นต้นมา โดยมีเปาหมายเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ต่อไปในป 2563 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้ เป็นบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ จากผลงานภายในสถาบัน 9 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 12 เรื่อง รวม 21 เรื่อง ผลงานทุกเรื่องในวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มุ่งเน้นความถูกต้องของ Methodology การวิจัยในเชิงวิชาการ คุณภาพเป็นหลัก จึงได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอกเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง สามารถกล่าวได้ว่าวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้า
อ้างอิงทางวิชาการ อันก่อเกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการอย่างยิ่ง สำหรับฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสาขา อาทิ สาขาการศึกษา 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาศิลปะศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย ์
และผู้สนใจทั่วไปจะได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการประยุกต์ใช้ต่อไป  
  กองบรรณาธิการยินดีรับบทความในกลุ่ม  สาขาวิทยา าสตร์การแพทย์ สาขาวิ วกรรม าสตร์และอุตสาหกรรม สาขา
ปรัช า สาขานิติ าสตร์ สาขารั าสตร์และรั ประ าสน าสตร์ สาขาเ รษ าสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทค น ลยี
สารสนเท   และนิเท าสตร์ สาขาการ ึกษา จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจ
ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ที่เชี่ยวชา นแต่ละสาขาเพื่อ ห้ ด้คุณ าพและ
มาตร านวิชาการตามเกณ ์มาตร านของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ึกษา (สกอ.)  
  ท้ายที่สุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และ
ผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ท่านได้ให้ความสนใจส่งมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตลอดจนขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  มาอย่างต่อเนื่อง 
และทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ ของวารสารให้สูงขึ้นทั้งในระดับนานาชาติต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้าปที่ 9 
ฉบับที่ 2 ป 2562 ในเร็ววันนี ้  
  อนึ่งทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้นำบทความวารสารในฉบับนี้ Upload ไว้ใน Website ของ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียต่อไป สามารถติดตามและเปดดูได้ที่ www.casjournal.cas.ac.th  
 
 
 
 

ด้วยความปรารถนาดี 
                             กองบรรณาธิการ 
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การ ั นา ปร กรม ั นาคร ยปร ยุกต นวคิ ุม นการเรียนรทา วิ า ี คร  1
นการ ั การเรียนรวิทยา าสตร บบสบเสา าความรสา รับสถาน ก า สั กั อ คกรปกครอ สวนทอ ถิ่น

 เตม ว  ทบ รี  ั ร รีวิเ ียร

การเสริมสรา ลั อานา นการ าเนิน าน านสุ ก า ุม น อ อาสาสมัครสา ารณสุ ปร า มบาน 1
เท บาลตาบลปา  อาเ อสันทราย ั วั เ ีย ม
 นิ า เต ปน  สิวลี รัตนป า  สามารถ เตีย

ลการ ั กิ กรรมการเรียนร บบ า นรามาเสริม วยการ บันทก บบคอรเนลลตอความสามารถ นการอาน 25
า าอั ก เ ่อความเ า อ นักเรียน ันมั ยม ก าปีที่ 5

 วิ า ร รมสุริย  าติ าย มว ป ม  ุ ามา  ันทร รีสุคต

การ ก าความเปน ป นการเป ราน ายวัส ุกอสรา  อาเ อ เวีย  ั วั อน กน 
 ริมสุ ี อมต ย  ปร เสริ  าร ัย

          
           

การ ั ทาบั ีครัวเรอนตาม นวคิ เ ร กิ อเ ีย อ เก ตรกร บาน อนบม ตาบลเมอ เกา อาเ อเมอ  
ั วั อน กน

 สั า เนียมเปรม

มุมมอ อ บริ ารทอ ถิ่นที่มีตอบทบาท นาที่ อ ตรว สอบ าย น  กรณี ก าอ คกรปกครอ สวนทอ ถิ่น 5
นเ ต นที่อาเ อ ร ยน ั วั อน กน

 ิริลัก ณ ปร เสริ   เ ณี นรอท

การป ิบัติ าน อ บัณฑิตทุน ยาบาล ุม นคณ ยาบาล าสตรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 6
 เสาวลัก ณ ยมตรี  กัลยา ป ปร เสริ   ทิ ิ า เ ีย สอน  นิ า ท ส

ลัก ณ อ อา ากรรมที่เกิ น ากการเลอกซอสินคา านส่ออิเลกทรอนิกส อ บริ ค นเ ต นที่ 2
อาเ อเมอ  ั วั อน กน
 ก ณ  เ ิ ยุท   ุ วั นากร ว นวสุ

การบริ ารเวลา นการทา าน อ บริ าร ร เรียนปร ถม ก า ั วั ทายบิ่  ปร เท สา ารณรั สั คมนิยมเวีย นาม 9
 ั  ถิเวิ่น อาน  สุ าติ บา วิเ   อมรา าร ิริ
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  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  ปที ่9  ฉบับที่  1  (มกราคม – มิถุนายน 2562) เป็นวารสารที่มคีุณภาพฐาน TCI (ศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจ และได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ป 2555 
เป็นต้นมา โดยมีเปาหมายเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ต่อไปในป 2563 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้ เป็นบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ จากผลงานภายในสถาบัน 9 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 12 เรื่อง รวม 21 เรื่อง ผลงานทุกเรื่องในวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มุ่งเน้นความถูกต้องของ Methodology การวิจัยในเชิงวิชาการ คุณภาพเป็นหลัก จึงได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอกเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง สามารถกล่าวได้ว่าวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้า
อ้างอิงทางวิชาการ อันก่อเกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการอย่างยิ่ง สำหรับฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสาขา อาทิ สาขาการศึกษา 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย ์สาขาศิลปะศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย ์
และผู้สนใจทั่วไปจะได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการประยุกต์ใช้ต่อไป  
  กองบรรณาธิการยินดีรับบทความในกลุ่ม  สาขาวิทยา าสตร์การแพทย์ สาขาวิ วกรรม าสตร์และอุตสาหกรรม สาขา
ปรัช า สาขานิติ าสตร์ สาขารั าสตร์และรั ประ าสน าสตร์ สาขาเ รษ าสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทค น ลยี
สารสนเท   และนิเท าสตร์ สาขาการ ึกษา จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจ
ประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ที่เชี่ยวชา นแต่ละสาขาเพื่อ ห้ ด้คุณ าพและ
มาตร านวิชาการตามเกณ ์มาตร านของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ึกษา (สกอ.)  
  ท้ายที่สุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และ
ผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ท่านได้ให้ความสนใจส่งมาตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตลอดจนขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  มาอย่างต่อเนื่อง 
และทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ ของวารสารให้สูงขึ้นทั้งในระดับนานาชาติต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้าปที่ 9 
ฉบับที่ 2 ป 2562 ในเร็ววันนี ้  
  อนึ่งทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้นำบทความวารสารในฉบับนี้ Upload ไว้ใน Website ของ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียต่อไป สามารถติดตามและเปดดูได้ที่ www.casjournal.cas.ac.th  
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วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

174

สารบัญ 

รป บบร บบเกียรติ ัก ิที่ นการปกครอ นักเรียนนายสิบตารว อ นย กอบรมตารว ร าค  6
 ย ยุท  สุ รม ิทัก   การุณย บัวเ ่อน

อเสนอเ ิ น ยบายเ ่อการบริ าร ร เรียนมาตร านสากล สั กั สานัก านเ ต นที่การ ก ามั ยม ก า เ ต 2  9
 สมบัติ ม ่น  ยา  บริบรณ

การ ั นาทัก การ ก ทยป าการบวกการลบ ย บบ กทัก  การ ก ทยป าการบวกการลบคณิต าสตร 1
อ นักเรียน ันปร ถม ก าปีที่ 2 ร เรียนบุ ยาทัต ลปร สิท ิอาเ อ วยเมก ั วั กา สิน ุ

 ิสิ  เท กรวัล  รรย ร ลนเ ลอ  ิติรัตน อร  ทิ วรรณ คัน า  ีวิน ออนล ออ  กุ ลาบ ปุริสาร
 ัยทัต เ ริ เปรมปรี ิ

ปร สิท ิ ล ากการ ความร น าน านก มาย  ก าเฉ า กรณี คร การล เวลาเรียน เ ิ่มเวลาร 1 9
การ ั นาความร น าน านก มาย อ ร เรียนบานมว วาน อาเ อนา อ  ั วั อน กน
 เถลิ เกียรติ ิ ั น มิ ร  กรัสนัย ัน เ ลา  อนุสรา ท ิตา

การตั สิน ซอสินคา านส่อออน ลน อ บริ ค นเ ตเท บาลนคร อน กน 11
 นั วรรณ ม ลิ ค  สุวรรณ เนียมปร า

ลการ บบ กทัก วิ าคณิต าสตร เร่อ การบวก เ ่อ ั นา ลสัม ท ิทา การเรียนวิ าคณิต าสตร อ นักเรียน 12
ันปร ถม ก า ก าปีที่ 2 ย การเรียนร บบรวมมอเทคนิค  ร เรียนเลิ ถอน นนสมบรณ

 ิสิ  เท กรวัล  รรย ร ลนเ ลอ  ิติรัตน อร  ทิ วรรณ คัน า  ีวิน ออนล ออ  ินตนา ารสุวรรณ

าว นาที่มีปร สิท ิ ล น ตวรร ที่ 21 อ  คุณ มอ มก ซ ซ  1 6
 กุ ลาบ ปุริสาร

คุณ า การ บริการสานักวิทยบริการ ล เทค น ลยีสารสนเท  ม าวิทยาลัย าคต วันออกเฉีย เ นอ 1 2
 กนกอร บุ มี

การ ั นากิ กรรมการเรียนร ย สมอ เปน าน      เร่อ การทา าน อ สมอ  1
วิ าการออก บบกิ กรรมที่สอ คลอ กับการเรียนร อ สมอ สา รับเ กป มวัย ร ับปริ าตรี สา าวิ าการ
ก าป มวัย ม าวิทยาลัยนคร นม

 รรย ร ลนเ ลอ  ิสิ  เท กรวัล  ิติรัตน อว  กุ ลาบ ปุริสาร
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