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สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนิ เ ทศศาสตร์ สาขาการศึ ก ษา ใน
แนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทางวิชาการ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
วิชาการ และประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขา
การศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของสมาชิก
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บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง จากภายในและภายนอก
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี้ เนื้อหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารถือว่าเป็น
ของผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจำปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล
รองศาสตราจารย์ ดร จุฬาภรณ์ โสตะ
รองศาสตราจารย์ ดร สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล
รองศาสตราจารย์ ดร พรรณี บัณชรหัตถกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ ผลงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ เพาพาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี ศิริสุขศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ ตันฑนเทวินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล
ดร.ธีรพัฒน์ สุทธิประภา
ดร.ธีระ ภูดี
ดร.พิสิฐ เทพไกรวัล
ดร.เดโช แสนภักดี
Dr. Rebecca Dela Cruz-Miranda
Dr. Jocelyn L. Alimondo

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
นักวิจัยอิสระ
Emilio Aguinaldo College, Philippines
San Pablo Seminary, School of Philosophy,
Philippines

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2564

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้เป็น ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) เป็นวารสารที่มีคุณภาพฐาน
TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 โดยมีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่ม
ที่ 1 ให้ได้ในปี 2565 อีก 1 ปีต่อไป ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจ และได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา
ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมารวม 11 ปี บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้ เป็นบทความทาง
วิชาการและบทความวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่คัดสรรมาจากผลงานคุณภาพทั้งระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9/2564 CASNIC 2021 ใน
หัวข้อ เรื่อง การศึกษาหลังการระบาดของโควิด 19 : ความคาดหมายเพื่อการพัฒนา จำนวน 235 บทความ จากสถาบัน
ระดับชาติ 186 เรื่อง ระดับนานาชาติ 49 เรื่อง ที่ผ่านกระบวนการคัดกรองตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
Peer review ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ทางบรรณาธิการและบรรณาธิการผู้ช่วยร่วมกับเจ้าของบทความที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน สำหรับฉบับนี้ผลงานภายในสถาบัน 13 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 11 เรื่อง รวม 24 เรื่อง ผลงานทุกเรื่องล้วนได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาบทความเชิงวิชาการในด้านความถูกต้องของกระบวนการวิจัย อย่างเป็น
ระบบ สามารถนำผลวิจัยไปใช้อ้างอิงและใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้รับ
การยอมรับด้านคุณภาพจากสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงนักวิจัย และนักวิชาการในแต่ละสาขาวิชา กองบรรณาธิการได้
ตระหนักถึงมาตรฐานคุณภาพของวารสารจึงทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพื่อพัฒนาให้วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
เป็นวารสารคุณภาพสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ อันจะก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อ
สังคม และวงพหุวทยาการได้อย่างหลากหลาย สำหรับฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสหสาขาวิชา อาทิ สาขาการศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริห ารธุรกิจ และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจใฝ่เรียนรู้จะได้ใช้เป็นแหล่งสารสนเทศในการพัฒนาองค์
ความรู้ที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม วงวิชาชีพและประเทศชาติต่อไป
กองบรรณาธิการมี ความยินดีรั บบทความในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ แ ละ
อุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา และมนุษย์ศาสตร์ สัง คมศาสตร์ จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และ
เอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ 2 ท่าน ต่อ 1
เรื่อง ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมาตรฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ที่กำหนดไว้
ท้ายที่สุดนี้กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างผลงานวิจัย บทความวิชาการ
ที่หลากหลายศาสตร์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมแนวคิดใหม่ๆ สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้อ่านอย่างเต็มความสามารถ
และขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ท่านได้ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพ และสนใจส่งมา
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตลอดจนขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลั ย
บัณฑิตเอเซีย มาอย่างต่อเนื่องตลอดมา และทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนามาตรฐานคุณภาพให้
สูงขึ้น เพื่อก้าวสู่ฐาน TCI กลุ่ม 1 และ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเข้าไปสู่ฐานระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต พบกันใหม่ฉบับหน้าปีที่ 12
ฉบับที่ 1 ปี 2565 ในเดือนกั นยายนนี้ และ ท่านผู้อ่านสามารถติดตามบทความวารสารทุกฉบับได้ โดยได้ Up load ไว้ใน
Website ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้ที่ https://casjournal.cas.ac.th ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
ด้วยความปรารถนาดี
กองบรรณาธิการ
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ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ในรายวิชาการ
บริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาล
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