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สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
v กองบรรณาธิการ (ต่อ) 

รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา     
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ 
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  สิริสุทธิ์ 
 มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  นัยพินิจ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์นิตย์  จันทร์จรัส
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์
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ดร.ดาวรุวรรณ   ถวิลการ  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

v ฝ่ายจัดการและเลขานุการ 
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v การส่งเรื่องลงตีพิมพ์ 
www.casjournal.cas.ac.th 
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Fax.043-328459  
E-mail: penprint@hotmail.com 

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

ผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย 
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บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม –ธันวาคม 2560) เป็นวารที่มีคุณภาพฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย) กลุ่มที่ 2 ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อ

ขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที ่1 ต่อไปในป ี2563 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ฉบับนี้ เป็นบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของ คณาจารย ์นักวิจัย บทความวิจัยวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษาภายใน 9 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 11 เรื่อง รวม 20 เรื่อง วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้มุ่งเน้นด้านคุณภาพ และ
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มสูงขึ้น และสามารถกล่าวได้ว่าวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้า
อ้างอิงทางวิชาการและใช้ประโยชน์ได้แน่นอน สำหรับฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสาขา อาท ิสาขาการศึกษา สาขาสังคมวิทยา 
สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา คร ูอาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยต่อไป 
 กองบรรณาธิการยินดีรับบทความในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขา
ปรัชญา สาขานิติศาสตร ์สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยี
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