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 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) ไดเขาสูปพัฒนาอยางตอเนื่อง

โดยสภาวทิยาลัยไดพิจารณาใหการยอมรบั วารสารทางวชิาการ สาํหรบัเผยแพรผลงานทางวชิาการได โดยเปนไปตาม

หลักเกณฑในขอ 3 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

 บทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเปนผลงานวิจัยของ คณาจารย นักวิจัย ผลงาน

วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถาบัน วารสารวิทยาลัยบัณฑิต

เอเซียสามารถใชเปนแหลงคนควาอางอิงทางวิชาการได สําหรับฉบับน้ีมีผลงานวิจัยจากหลากหลายสาขา อาทิ เชน 

ดานศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร เปนตน สําหรับบทความทางวิชาการในฉบับน้ีมี 1 เรื่อง คือ 

“เล้ียงลูกอยางไร? ใหคดิเปนทําเปน” โดย ผูชวยศาสตราจารย สกุจิจา จนัทะชุม รองอธิการบดี วทิยาลัยบัณฑิตเอเซยี 

และบทความวิจัย จํานวน 13 เรื่อง ซึ่งลวนแตเปนประโยชนตอทานผูอานเปนอยางยิ่ง

 กองบรรณาธิการยินดีรบับทความจากทุกองคกร บทความทุกเรือ่งจะไดรบัการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพ

จากผูทรงคณุวฒุปิระจาํกองบรรณาธิการ ทีเ่ชีย่วชาญในแตละสาขา เพือ่ใหมีคณุภาพและมาตรฐานวชิาการตามเกณฑ

มาตรฐานของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) หวังเปนอยางยิง่วา วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซยีจะเปน

ประโยชนสําหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผูอานทุกทาน ทายที่สุดนี้ขอขอบคุณเจาของบทความทางวิชาการ
และบทความวิจัยทุกเรือ่งท่ีใหความสนใจและเช่ือม่ันในคุณภาพวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และขอบคุณทานผูอานท่ี
ไดใหความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมาอยางตอเน่ือง และทางกองบรรณาธิการมีความมุงมั่นที่จะ

พัฒนาคุณภาพ ของวารสารใหสูงขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอไป พบกันใหมฉบับหนาปที่ 6 ฉบับที่ 1 

ในเดือน มิถุนายน 2559 นี้

ดวยความปรารถนาดี

กองบรรณาธิการ
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 2557 107

Chaiwichit Phairintrapha Vichien Chiwapimai

การประเมินหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2556 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 2557   118

ศิริวัฒน สาระเขตต รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย

เลี้ยงลูกอยางไร? ใหคิดเปนทําเปน   130
ผูชวยศาสตราจารย.สุกิจจา จันทะชุม
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