บทบรรณาธิการ
การจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุ ดมศึ กษา ถู กกาหนดเกณฑ์และระบบการประเมินคุ ณภาพเพื่อให้
การจัดการเรี ยนการสอนสัมฤทธิ์ ผลแก่ ผูเ้ รี ยนและได้ผลลัพธ์ ที่ชัดเจน โดยใช้ทรั พ ยากรอย่างคุ ้มค่า และ
ตรวจสอบได้ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาได้ปรั บปรุ งมาตรฐานการอุ ดมศึ กษาให้ส อดคล้องตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ในการส่ งเสริ มการประกันคุณภาพการศึกษาต้องมีการกากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งมาตรฐานการอุดมศึกษาครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผเู้ รี ยน การวิจยั และนวัตกรรม
การบริ การวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็ นไทย และการบริ หารจัดการ ตามศักยภาพ และอัตลักษณ์
ของประเภทสถาบัน โดยเน้น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ าหมายสาคัญ คือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผสู้ าเร็ จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลัก ษณะของคนไทยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ และเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้เน้นการผลิ ตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ที่ เหมาะสมกับ
พลวัตของโลกที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เพื่อรองรั บการบริ หารจัดการหลักสู ตรให้ไ ด้คุณภาพตาม
กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกาหนดเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาไว้ชดั เจนว่า “ผลงาน
วิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ องหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรื อนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)ได้รับการตี พิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ ม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว”
คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้ให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ ผลงานวิชาการของ
อาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสู ตร อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร อาจารย์ผสู้ อน และ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานของนักศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็ นไป
ตามมาตรฐานการจัดการศึก ษาในระดับ การศึ ก ษา โดยการสนับสนุ นให้มี ก ารผลิ ตวารสารวิชาการเพื่ อ
เผยแพร่ ผลงานดังกล่ าว การพัฒนาวารสารรามคาแหง ฉบับมนุ ษยศาสตร์ ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์
ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ Thai- Journal Citation Index Center-TCI) และการผลิตวารสารเพื่อ
เผยแพร่ งานของบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะคือวารสารบัณฑิตศึกษา ฉบับมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ซึ่ งวารสารทั้งสองฉบับได้ผา่ นการประเมินให้อยูใ่ นฐานข้อมูลศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2 โดยมี
ระยะเวลาการรั บ รองคุ ณภาพวารสารเป็ นระยะเวลา 5 ปี คื อ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2567 แต่ต้องมี ก ารผลิ ตวารสารให้เป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานอย่า งต่อเนื่ อง นอกจากนี้
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ย งั ได้มี ก ารจัด ให้ ก ารประชุ ม ทางวิ ช าการเพื่ อ เป็ นเวที เ ผยแพร่ ผ ลงานของอาจารย์

นักวิชาการ และนักศึกษาขึ้นทุกปี ซึ่ งเป็ นกิจกรรมทางวิชาการในวันมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
และได้มี ก ารจัด ท ารายงานสื บ เนื่ องการน าเสนอผลงาน (Proceedings) ท าให้ก ารจัด การศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็ นไปตามมาตรฐาน เพราะมีช่องทางในการ
เผยแพร่ ผลงาน และช่วยสนับสนุนการสร้างเครื อข่ายทางวิชาการระหว่างสถาบันและระหว่างประเทศ
วารสารบัณฑิตศึกษา ฉบับมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ฉบับที่ 2 ปี 4 เป็ นความภาคภูมิใจ
ที่ได้เข้ามามีส่วนร่ วมและสานงานต่อผูท้ ี่ริเริ่ มวารสาร คือผูอ้ านวยการบัณฑิตศึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี
โตพึ่งพงศ์ และผูท้ ี่พฒั นาวารสารในช่วงต่อมา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภทั รา บุญปั ญญโรจน์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริ ญ และรองศาสตราจารย์ ดร.สายวรุ ณ สุ นทโรทก การผลิตวารสารจะสาเร็ จไม่ได้
เลยถ้าไม่มีคุณนลินี ยิง่ ยง หัวหน้าสานักงานบัณฑิตศึกษา ผูป้ ระสานงานและดาเนิ นงานทุกขั้นตอนของการผลิต
วารสารคือคุ ณวรรณวิสาข์ พลขยัน รวมทั้งคณะกรรมการจัดทาวารสารทุ กท่า น โดยการสนับ สนุ นและ
ส่ งเสริ มของคณะผูบ้ ริ หารของคณะมนุษยศาสตร์ ดว้ ยดีเสมอมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินนั ท์
บรรณาธิการ

