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สารสนเทศ และนิ เ ทศศาสตร์ สาขาการศึ ก ษา ใน
แนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทางวิชาการ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
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บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง จากภายในและภายนอก
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี้ เนื้อหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารถือว่าเป็น
ของผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จาเป็นต้องเห็นด้วย
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ประจาปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2564)
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ฉบับนี้เป็น ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2564) เป็นวารสารที่มีคุณภาพ
ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 โดยมีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
กลุ่มที่ 1 ให้ได้ในปี 2565 อีก 1 ปีต่อไป บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้ เป็นบทความที่ผ่าน
กระบวนการคั ด กรองตรวจสอบคุ ณ ภาพอย่ า งเข้ ม ข้ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ Peer review ในแต่ ล ะกลุ่ ม สาขาวิ ชา ทางกอง
บรรณาธิการและบรรณาธิการผู้ช่วยได้ร่วมกับเจ้าของบทความแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน สาหรับฉบับนี้ผลงานภายใน
สถาบัน 9 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 11 เรื่อง รวม 20 เรื่อง ผลงานทุกเรื่องล้วนได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาบทความเชิงวิชาการในด้านความถูกต้องของกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบ สามารถนาผลวิจัยไปใช้ อ้างอิงและ
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพจากสถาบันและ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงนักวิจัย และนักวิชาการในแต่ละสาขาวิชา กองบรรณาธิการได้ ตระหนักถึงมาตรฐานคุณภาพของ
วารสารจึงทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพื่อพัฒนาให้วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นวารสารคุณภาพสามารถใช้เป็น
แหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ อันจะก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม และวงพหุวทยาการได้อย่าง
หลากหลาย สาหรับฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสหสาขาวิชา อาทิ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล
สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์
นักวิชาการ และผู้สนใจใฝ่เรียนรู้จะได้ใช้เป็นแหล่งสารสนเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสังคม วงวิชาชีพและประเทศชาติต่อไป
กองบรรณาธิการมีความยินดีรับบทความในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคม
วิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา และมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ จากทุกองค์กรทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจากองบรรณาธิการ
2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้ได้ คุณภาพและมาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมาตรฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) ที่กาหนดไว้
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