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บรรณาธิการแถลง

 วารสารเซนต์จอห์น ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 นี้มีบทความจำานวน 19 บทความ 

ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นบทความทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ ทั้งใน

เรื่องการศึกษา การเรียนรู้ การบริหารจัดการ การตีความทางพุทธศาสนาปรัชญา การใช้แนวคิด

สมัพนัธบท การใช้โปรแกรมสารสนเทศให้เกดิประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ  การใช้การสือ่สาร การโฆษณา

ในการดำาเนนิการต่าง ๆ  ฯลฯ ทกุบทความได้ผ่านการกลัน่กรองจากกองบรรณาธกิาร และผู้ทรงคุณวฒิุ

แต่ละศาสตร์ เพื่อให้การตีพิมพ์มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่าน

 กองบรรณาธกิารวารสารเซนต์จอห์น ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒทิกุท่านทีก่รณุาสละเวลาพจิารณา

บทความ และให้คำาแนะนำาอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เขียนบทความ และขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน

ที่ได้นำาเสนอผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความต่าง ๆ

ที่ปรากฏในวารสารเซนต์จอห์นจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านตามสมควร

  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

  

  (ดร. อาทิตยา จารุจินดา)

  บรรณาธิการ


