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 1. เพื่อสงเสริมและเผยแพรผลงานดานศิลปศาสตรและสังคมศาสตรของคณาจารย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป
 2. เพื่อเปนสื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรูทางวิชาการดานศิลปศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ขอบเขตเนื้อหา
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ไดแก สาขาภาษาและภาษาศาสตร วรรณคดี รัฐประศาสนศาสตร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา ศาสนา ปรัชญา การ
ทองเที่ยว และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กำาหนดเวลาการเผยแพร
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บทความใน “วารสารศิลปศาสตรปริทัศน” 
เปนทัศนะของผูเขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไมมีสวนในความคิดเห็นในขอเขียนเหลานั้น



            บรรณาธิการแถลง        

 วารสารศิลปศาสตรปริทัศนเปนวารสารในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการ
เพื่อสงเสริมเผยแพร และเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เรียนรูทางวิชาการดานศิลปศาสตร 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของคณาจารย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ปละ 2 ฉบับ คือ ฉบับ
แรกชวงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 ชวงเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคมของ
ทุกป 
 วารสารศลิปศาสตรปรทิศัน ปที ่13 ฉบบัที ่25 นี ้มบีทความตีพิมพทัง้หมด จํานวน 12 เร่ือง 
แยกเปนบทความวิจัยภายใน จํานวน 5 เรื่อง และบทความวิจัยภายนอก จํานวน 7 เรื่อง เนื้อหา
ประกอบดวยงานวิจัยทางดานศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม ภาษา 
การศกึษา ปรชัญา ศาสนา การประกนัคณุภาพ และการวจัิยเชงิคณุภาพแบบกรณศีกึษาท่ีมสีาระ
สําคัญนาศึกษายิ่ง
 กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา เนื้อหาและสาระของบทความทั้งหมดในฉบับนี้จะให
ประโยชนแกผูอานท้ังในดานองคความรูและโลกทัศนท่ีมีตอเร่ืองตาง ๆ ตามที่ผูเขียนแตละทาน
ไดศกึษาคนพบไมมากกน็อย และหากทานประสงคจะสมคัรเปนสมาชกิหรือเขยีนบทความสงมา
เพ่ือตีพิมพในวารสารศิลปศาสตรปริทัศนก็สามารถติดตอไดตามรายละเอียดที่อยูทายเลมของ
วารสาร ทายที่สุดน้ี กองบรรณาธิการตองขอขอบคุณสมาชิกวารสารทุกทานที่ใหการสนับสนุน
เปนอยางดีเสมอมาไวเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ดวย

         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรโชติ เกิดแกว)

            หัวหนากองบรรณาธิการ



ทานผูหญิงสมโรจนสวัสดิกุลณอยุธยา:ผูประพันธ

     ขาแตพระภูมิพลมหาราช คือโพธิ์ทองปองชาติใหสุขศานต
พระทศพิธราชธรรมนำาราชการ อภิบาลชนทุกหมูใหอยูดี
ขาพระบาทราษฎรไทยจีนทุกหมูเหลา ขอนอมเกลาสนองคุณพระทรงศรี
เฉลิมพระเกียรติองคราชาราชินี องคจักรีใหฟูเฟองเลื่องขจร
รวมกันกอตั้งมหาวิทยาลัย ที่ยิ่งใหญไวเปนราชอนุสรณ
ชื่อ“หัวเฉียว-เฉลิมพระเกียรติ”เปนนามกร พระภูธรทรงตั้งชื่อใหลือชา
ขอนอมเกลาฯโดยเสด็จพระราชกุศล เปนมงคล๘๘รัชพรรษา
จงทรงพระเจริญสุขทุกเวลา ปวงประชาจงรักภักดีเอย
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