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บรรณาธิการแถลง

 วารสารเซนต์จอห์น ฉบับปีที่ 23 ฉบับที่ 33 กรกฎาคม-ธันวาคม 63 นี้ มีบทความที่น่าสนใจ

ในหลากหลายมติิ หลายมมุมอง ทัง้บทความทางวิชาการ และบทความวจิยั ซ่ึงแต่ละบทความล้วนแล้ว

แต่นำาเสนอสาระความรู้ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง บทความในวารสารเซนต์จอห์นทุกบทความ ได้ผ่านการ

กลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละศาสตร์อย่างเข้มข้น

เพือ่ให้กระบวนการคัดสรร และพจิารณาบทความเพือ่มาตีพพิม์เผยแพร่น้ันเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

และจะทำาให้แต่ละบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเซนต์จอห์นน้ันมีคุณภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้อ่าน และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการในสายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป

 กองบรรณาธิการ วารสารเซนต์จอห์น ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาพิจารณา

บทความ และให้คำาแนะนำาอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนบทความ และขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุก

ท่านทีไ่ด้นำาเสนอผลงานทางวิชาการทีน่่าสนใจและเป็นประโยชน์ กองบรรณาธกิาร วารสารเซนต์จอห์น 

ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด 19

  ด้วยความปรารถนาดี

  (ดร. ธำารง รัตนภรานุเดช)

  บรรณาธิการ


