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บรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียปที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556) ไดเขาสูป แ หงการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
บทความที่ไดรับการตีพิมพเปนผลงานวิจัยของคณาจารยนักวิจัย และที่เปนผลงานวิทยานิพนธและการศึกษาคนควา
อิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใชเปนแหลงคนควาอางอิงทางดานวิชาการ วารสารฉบับนีม้ บี ทความวิจยั หลากหลาย
สาขาจํานวน 14 เรื่อง ทั้งดานการศึกษา บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทานสามารถเลือก
อานไดตามความสนใจ และนอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการเรื่อง “เรามาดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมชาติกันเถอะ”
ซึ่งนําเสนอการใชชีวิตแบบธรรมชาติ กินอาหารใหสมดุล คิดแตเรื่องดี เนนแงมุมที่นาสนใจและเปนประโยชนตอ
ประชาชนทั่วไปที่รักสุขภาพ
กองบรรณาธิการยินดีรับบทความจากทุกองคกร บทความทุกเรื่องจะไดรับการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิที่
เชีย่ วชาญในแตละสาขา เพือ่ คุณภาพและมีมาตรฐานวิชาการ หวังเปนอยางยิง่ วา วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจะเปน
ประโยชนสําหรับผูอานทุกทาน และขอขอบคุณที่ทานผูอานไดใหความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมา
อยางตอเนื่อง พบกันใหมฉบับหนา
กองบรรณาธิการ
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