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บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนีเ้ ป็น ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) เป็นวารสารที่มคี ุณภาพฐาน
TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจ และได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมารวม 10 ปี โดยมีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1
ให้ได้ในปี 2565 อีก 2 ปีต่อไป บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้ เป็นบทความทางวิชาการและ
บทความวิจัย ของ คณาจารย์ นักวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่คัดสรรมาจากผลงานคุณภาพทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8/2563 CASNIC 2020 ในหัวข้อ
เรื่อง แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19 จานวน 263 บทความ จากสถาบันระดับชาติ 218 เรื่อง ระดับนานาชาติ
45 เรื่อง ที่ผ่านกระบวนการคัดกรองตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ Peer review ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
ทางบรรณาธิการและบรรณาธิการผู้ช่วยร่วมกับเจ้าของบทความที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน สาหรับฉบับนี้ผลงาน
ภายในสถาบัน 8 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 13 เรื่อง รวม 21 เรื่อง ผลงานทุกเรื่องในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ล้วนได้
มาตรฐานและคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาบทความเชิงวิชาการในด้านความถูกต้องของ Methodology และ Research
Design อย่างเป็นระบบ คุณภาพการวิจัยในเชิงวิชาการ จึงเชื่อมั่นได้ว่าสามารถนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ และวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้รับการยอมรับด้านคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกและภายในเพิ่มสูงขึ้นตามลาดับ
อย่างต่อเนื่อง กองบรรณาธิการได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพื่อให้ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นวารสาร
คุณภาพได้มาตรฐานทางวิ ชาการสามารถใช้เป็ นแหล่งค้ นคว้ าอ้า งอิงทางวิชาการในระดับ ชาติ และนานาชาติ อั นก่อ เกิ ด
คุณประโยชน์ต่อวงวิชาการได้อย่างกว้างขวาง สาหรับฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสหสาขาวิชา อาทิ สาขาการศึกษา สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น คาดว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ทั่วไปจะได้เป็นแหล่งสารสนเทศในการศึกษา
ค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม และในวงวิชาชีพต่อไป
กองบรรณาธิการยินดีรับบทความในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา และมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ จากทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และ
เอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจากองบรรณาธิการ 2 ท่าน ต่อ 1
เรื่อง ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมาตรฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ที่กาหนดไว้
ท้ายที่สุดนี้กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จะมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างผลงานวิจัย บทความวิชาการ
เพื่อสร้างคุณประโยชน์สาหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้อ่านอย่างไม่หยุดยั้ง และขอขอบคุณเจ้าของบทความทาง
วิชาการ และบทความวิจัยทุกเรื่องที่ท่านได้ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพ และสนใจส่งมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ตลอดจนขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มาอย่างต่อเนื่องตลอดมา และ
ทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพ ของวารสารให้สูงขึ้นเพื่อก้าวสู่ฐาน TCI กลุ่ม 1 และ
มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเข้าไปสู่ในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต พบกันใหม่ฉบับหน้าปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปี 2564 ในเดือนมีนาคมนี้
ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ใคร่ขอกราบ
อานวยพรอ้างถึงอานาจคุณพระรัตนตรัยได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่าน ให้พบความสุข ความเจริญ อายุ วรรณะ สุขะ
พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ จงทุกประการ และขออานาจแห่งพระสยามเทวาธิราชได้คุ้มครองประเทศชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนปวงชนชาวไทยให้ พบแต่ความสุข สวัสดิ์พิพัฒนมงคล ตลอดปี 2564 และตลอดไปด้วยเทอญ ท่าน
ผู้อ่านสามารถติดตามบทความวารสารทุกฉบับได้ โดยได้ Up load ไว้ใน Website ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ท่านสามารถ
ติดตามและเปิดดูได้ที่ www.casjournal.cas.ac.th ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
ด้วยความปรารถนาดี
กองบรรณาธิการ
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