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บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีที่ 9 ฉบับพิเศษนี้เกิดขึ้นจากการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดั บชาติ
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(ศูนย์ดัช นีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และจะได้พัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ต่อไป สาหรับปี 2562 เป็นปีแห่ง
การพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขัน
สูงคุณภาพจึงสาคัญที่สุด บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับพิเศษของการยกระดับคุณภาพขึ้นสู่
ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 เป็นผลงานทางวิชาการของ คณาจารย์ นักวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาที่พิจารณาจากบทความดีเด่นที่เข้าร่วมนาเสนอในการจัดประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 CASNIC 2019 จานวนทั้งสิ้น 266 เรื่อง คัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่ 40 เรื่อง
ในฉบับพิเศษฉบับนี้ ซึ่งกองบรรณาธิการได้ขออนุมัติจากสภาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562
วาระที่ 5.6 ขออนุมัติให้ จัดทาวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับพิเศษ (Special Issue) มติที่ประชุมอนุมัติจัดทาวารสาร
วิท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเซี ย ฉบั บ พิ เศษ (Special Issue) แสดงให้ เห็ น ถึ ง วารสารวิท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเซี ย ได้รั บ การยอมรั บ จาก
หน่วยงานภายนอกเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าชื่นชมยินดี และภูมิใจในคุณภาพทางวิชาการของสถาบันแห่งนี้ วารสารวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการได้ เป็นอย่างดี สาหรับ วารสารฉบับพิเศษมีผลงานวิจัยจากหลากหลาย
สาขา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาสังคมวิทยา สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อ
นิสิตนักศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดียิ่ง
กองบรรณาธิการยินดีรับบทความในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิท ยา สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับการ
พิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจากองบรรณาธิการ 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้
ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะเป็นประโยชน์สาหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน
ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิช าการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ ท่านได้ให้ ความสนใจและเชื่อมั่นในคุณภาพ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และขอบคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลั ยบัณฑิตเอเซีย มาอย่างต่อเนื่อง
และทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ ของวารสารให้สูงขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติและขึ้นสู่
ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ในโอกาสต่อไป
อนึ่งทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะนาบทความวารสารในฉบับนี้ Up load ไว้ใน Website
ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียต่อไป สามารถติดตามและเปิดดูได้ที่ www.casjournal.cas.ac.th
ด้วยความปรารถนาดี
กองบรรณาธิการ
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