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บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง จากภายในและภายนอกวิทยาลัย
การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี้ เนื้อหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารถือว่าเป็นของ
ผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจำปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม– ธันวาคม 2560)
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม –ธันวาคม 2560) เป็นวารที่มีคุณภาพฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย) กลุ่มที่ 2 ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อ
ขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ต่อไปในปี 2563 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ฉบับนี้ เป็นบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย บทความวิจัยวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษาภายใน 9 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 11 เรื่อง รวม 20 เรื่อง วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้มุ่งเน้นด้านคุณภาพ และ
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มสูงขึ้น และสามารถกล่าวได้ว่าวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้า
อ้างอิงทางวิชาการและใช้ประโยชน์ได้แน่นอน สำหรับฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสาขา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาสังคมวิทยา
สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยต่อไป
กองบรรณาธิการยินดีรับบทความในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศ วกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขา
ปรัช ญา สาขานิต ิศ าสตร์ สาขารัฐ ศาสตร์แ ละรัฐ ประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิท ยา สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจ
ประเมิน คุณ ภาพจากผู้ท รงคุณ วุฒ ิป ระจำกองบรรณาธิการ 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่องที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้ได้คุณ ภาพและ
มาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย จะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณเจ้าของบทความทาง
วิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ท่านได้ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในคุณภาพวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และขอบคุณท่านผู้อ่านที่
ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มาอย่างต่อเนื่อง และทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ ของ
วารสารให้สูงขึ้นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติและขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ในอีก 3 ปีข้างหน้า
พบกันใหม่ฉบับหน้าปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2561 นี้
อนึ่งทางกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะนำบทความวารสารในฉบับนี้ Upload ไว้ใน Website ของวารสาร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียต่อไป สามารถติดตามและเปิดดูได้ที่ www.casjournal.cas.ac.th

ด้วยความปรารถนาดี
กองบรรณาธิการ
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