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บรรณาธิการแถลง

 บทความในวารสารเซนต์จอห์นทุกบทความ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และ

ผ่านการพจิารณาจากผู้ทรงคุณวฒุใินแต่ละศาสตร์อย่างเข้มข้น โดยในฉบบัปีที ่23 ฉบบัที ่32 มกราคม –

มิถุนายน 2563 นี้ มีบทความที่น่าสนใจในหลากหลายมิติ หลายมุมมอง ทั้งบทความทางวิชาการ และ

บทความวจิยั ซ่ึงแต่ละบทความล้วนแล้วแต่นำาเสนอสาระความรูท้ีน่่าสนใจอย่างย่ิง  ทัง้น้ีในกระบวนการ

คัดสรร และพจิารณาบทความเพือ่มาตีพมิพ์เผยแพร่นัน้เป็นไปอย่างเข้มข้น เพือ่ให้แต่ละบทความทีจ่ะ

ตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารเซนต์จอห์นนัน้มคุีณภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้อ่าน และเป็นประโยชน์

ต่อวงวิชาการในสายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป

 กองบรรณาธิการ วารสารเซนต์จอห์น ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลาพิจารณา

บทความ และให้คำาแนะนำาอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนบทความ และขอขอบคุณผู้เขียนบทความ

ทุกท่านที่ได้นำาเสนอผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ กองบรรณาธิการ วารสาร

เซนต์จอห์น ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

  ด้วยความปรารถนาดี
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  บรรณาธิการ


