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❖ เจ้าของ 

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

❖ สำนักงาน 

179/30 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 40000  

โทรศัพท์ 043-246537 ต่อ 625 โทรสาร 043-246539 

www.cas.ac.th 

❖ วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ และผลงานวิจัย

ที่เกี่ยวกับ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขา

วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาปรัชญา 

สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ สาขา

การศึกษา ในแนวทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

ทางวิชาการ 

2.  เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์

วิชาการ และประสบการณ ์ว ิ ชาช ีพ ในสาขา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

อุตสาหกรรม สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขา

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ 

สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

นิเทศศาสตร์ สาขาการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่ง

เผยแพร่ผลงานของสมาชิกวารสารวิทยาลัยบณัฑิต

เอเซีย 

❖ ที่ปรึกษา 

นายกสภาวิทยาลัยบณัฑติเอเซยี 

อธิการบดีวิทยาลยับัณฑิตเอเซีย 

รองอธิการบดีวิทยาลยับัณฑิตเอเซีย 

 

 

❖ บรรณาธิการ 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ ์

❖ บรรณาธิการผู้ช่วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉตัรชัยพลรัตน ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปรุิสาร 

❖ กองบรรณาธิการ 

ศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.วเิชียร ชิวพิมาย   

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ ดร.วลัลภา อารรีัตน ์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จันทร์จรสั  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปดัถา  

อดีตข้าราชการบำนาญ กรรมการสภา 

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก  

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จนัทร์ศรีสคุต 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

รองศาสตราจารย์ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา    

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

รองศาสตราจารย์ นฤมล สินสุพรรณ  

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉตัรชัยพลรัตน ์

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท ์เนื้อไม้หอม 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
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❖ กองบรรณาธิการ (ต่อ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ สริิสุทธ์ิ  

มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยี์ นัยพินิจ  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรสั 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง  

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ชนะวงศ ์  

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปรุิสาร  

วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 

ดร.นิกัญชลา ล้นเหลือ    

ผู้อำนวยการโรงเรยีนโคกสีพิทยาสรรพ ์

ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ   

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

❖ ฝ่ายจัดการและเลขานกุาร 

อาจารย์กุสมุา ดำรงชัย 

อาจารย์ชัยวัฒน์ วัลละภา 

นางสาวอัญชุลี มลูทิพย ์

นางสาวกัญญาลักขณ์ กว้างสวาสดิ์ 

นางสาวพรรณนิภา อุตรนคร 

นายธีรทัช มีมาก 

❖ กำหนดออก ปีละ 4 ฉบับ 

ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 

ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 

ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 

ฉบับท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม 

❖ การส่งเร่ืองลงตีพิมพ์ 

 https://casjournal.cas.ac.th 

❖ พิมพ์ท่ี 

โรงพิมพ์ เค.ปริ้นท์  

เลขท่ี 12/27 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  

โทรศัพท์ 081-6611883 

E-mail kprint999@gmail.com 

  

• บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง จากภายในและภายนอก

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

• การตีพิมพ์และเผยแพร่ของวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนี ้เนื้อหาบทความ ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารถือว่าเป็น

ของผู้เขียน โดยเฉพาะทางกองบรรณาธิการวารสาร หรือวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

ประจำปีที่ 11 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
รองศาสตราจารย์ ดร จุฬาภรณ์ โสตะ       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ ดร สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล     วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
รองศาสตราจารย์ ดร พรรณี บัณชรหัตถกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ ์      มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร      วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์    วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ ผลงาม      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ เพาพาน      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี   ศิริสุขศิลป์      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ ตันฑนเทวินทร์     วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ดร.ธีรพัฒน์ สุทธิประภา            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ดร.ธีระ  ภูด ี               มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
ดร.พิสิฐ เทพไกรวัล             วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ดร.เดโช แสนภักด ี             นักวิจัยอิสระ 
Dr. Rebecca Dela Cruz-Miranda        Emilio Aguinaldo College, Philippines 
Dr. Jocelyn L. Alimondo         San Pablo Seminary, School of  

Philosophy, Philippines 
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บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับน้ีเป็น ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) เป็นวารสารที่มีคุณภาพฐาน TCI  
(ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 โดยมีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อขึ้นสู่ฐาน TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 1 ให้ได้ในปี 
2565 อีก 1 ปีต่อไป ซ่ึงวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความภาคภูมิใจ และได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองตลอดมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมารวม 
11 ปี บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้ เป็นบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของ คณาจารย์ 
นักวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่คัดสรรมาจากผลงานคุณภาพทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9/2564 CASNIC 2021 ในหัวข้อ เรื่อง การศึกษาหลังการระบาดของโควิด 19 :  
ความคาดหมายเพื่อการพัฒนา จำนวน 235 บทความ จากสถาบันระดับชาติ 186 เรื่อง ระดับนานาชาติ 49 เรื่อง ท่ีผ่านกระบวนการคัด
กรองตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ Peer review ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ทางบรรณาธิการและบรรณาธิการผู้ช่วย
ร่วมกับเจ้าของบทความท่ีต้องแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน สำหรับฉบับน้ีผลงานภายในสถาบัน 13 เรื่อง และภายนอกสถาบัน 12 เรื่อง 
รวม 25 เรื่อง ผลงานทุกเรื่องล้วนได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาบทความเชิงวิชาการในด้านความถูกต้องของ
กระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบ สามารถนำผลวิจัยไปใช้อ้างอิงและใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ วารสารวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียได้รับการยอมรับด้านคุณภาพจากสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงนักวิจัย และนักวิชาการในแต่ละสาขาวิชา กอง
บรรณาธิการได้ตระหนักถึงมาตรฐานคุณภาพของวารสารจึงทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพื่อพัฒนาให้วารสารวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย เป็นวารสารคุณภาพสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ อันจะก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อ
สังคม และวงพหุวทยาการได้อย่างหลากหลาย สำหรับฉบับนี้มีผลงานวิจัยจากหลากหลายสหสาขาวิชา อาทิ สาขาการศึกษา สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
นิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจใฝ่เรียนรู้จะได้ใช้เป็นแหล่งสารสนเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม วงวิชาชีพและประเทศชาติต่อไป  
 กองบรรณาธิการมีความยินดีรับบทความในกลุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 
สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา สาขาเทคโนโลยี
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ท่านผู ้อ ่านสามารถติดตามบทความวารสารทุกฉบับได้ โดยได้  Up load ไว ้ใน Website ของวารสารว ิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได ้ ท่ี 
https://casjournal.cas.ac.th ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน มา ณ โอกาสน้ี 
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