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บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) เป็นวารสารที่มีคุณภาพฐาน TCI (ศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจ และได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ปี
2555 เป็นต้นมารวม 8 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ต่อไปในปี 2563 บทความที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้ เป็นบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของ คณาจารย์ นักวิจัย บทความวิจัย
วิทยานิพนธ์ จากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ สาหลับฉบับนี้ผลงานภายในสถาบัน 6 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 15 เรื่อง รวม 21
เรื่อง ผลงานทุกเรื่องในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพเป็นหลัก โดยได้พิจารณาบทความเชิงวิชาการความ
ถูกต้องของ Methodology การวิจัยในเชิงวิชาการ คุณภาพเป็นหลัก จึงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มสูงขึ้น ตามลาดับ
อย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่าวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการ อันก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อวง
วิชาการอย่างยิ่ง สาหรับฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสาขา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาศิลปะ
ศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และกลุ่มมนุษย์ศ าสตร์ สัง คมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่ง ล้วนแต่เป็นประโยชน์ ต่อนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์
นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปจะได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ในวงวิชาชีพต่อไป
กองบรรณาธิการยินดีรับบทความในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขา
ปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์แ ละรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิท ยา สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา และมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน บทความทุก
เรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจากองบรรณาธิการ 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ที่เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ท้ายที่สุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะเป็นประโยชน์สาหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และ
ผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณเจ้าของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ ท่านได้ให้ความไว้วางใจในคุณภาพ และสนใจ
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