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วารสาร “รัฐศาสตร์สาร” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 “รฐัศาสตร์สาร” (Political Science Journal) เป็นวารสารวชิาการฉบบัแรก 

ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีความเป็นมายาวนานและ

ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการสังคมศาสตร์ไทย วารสารฉบับนี้ 

ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2521 เพือ่เผยแพร่ข้อมลูความรูแ้ละข้อคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ 

ตลอด 4 ทศวรรษทีผ่่านมา “รฐัศาสตร์สาร” ได้น�าเสนอผลงานวจิยัและงานเขยีน 

อนัทรงคณุภาพจ�านวนนบัไม่ถ้วนจากผูเ้ชีย่วชาญหลายสาขาวชิา อาทริฐัศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 

จติวทิยาฯลฯ บทความทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ใน “รฐัศาสตร์สาร” มกัถกูเอาไปใช้เป็น

เอกสารประกอบการสอนตามมหาวทิยาลยั ตลอดจนเป็นงานอ้างองิส�าหรบัการ

วิจัย ทางกองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการตีพิมพ์ รวมทั้ง

คอยคัดเลือกผลงานที่ทันสมัยมาน�าเสนอผู้อ่าน

 หากมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณชานนท์ จันทร์หอมกุล  

(ผู้ประสานงาน) โทร. 0 2613 2301



นโยบายของวารสารรัฐศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุดมุ่งหมาย:

 “รัฐศาสตร์สาร” เป็นวารสารวิชาการฉบับแรกของคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางส�าหรับแลกเปลี่ยนนานา

ทัศนะในหมู่นักวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ทั้งในรูปบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความแปล และบทปริทัศน์หนังสือ

ขอบเขตสาขาวิชาของผลงานที่ตีพิมพ์:

 - การเมืองการปกครอง - ประวัติศาสตร์

 - การระหว่างประเทศ - ปรัชญา

 - การบริหารรัฐกิจ - สังคมวิทยา

 - นิติศาสตร์ - มานุษยวิทยา

 - เศรษฐศาสตร์ - วารสารศาสตร์

ก�าหนดการตีพิมพ์:

 “รัฐศาสตร์สาร” เป็นวารสารราย 4 เดือน มีก�าหนดออกปีละ 3 ฉบับ 

ดังนี้

 - ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน

 - ฉบับที่ 2  เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม

 - ฉบับที่ 3  เดือน กันยายน – ธันวาคม

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์:

 - บทความวิจัย (Research article)

 - บทความวิชาการ (Academic article)

 - บทความแปล (Translated article)

 - บทปริทัศน์หนังสือ (Book review)



กระบวนการพิจารณาบทความ:

 ผลงานทกุชิน้ทีไ่ด้รบัตพีมิพ์ในวารสาร “รฐัศาสตร์สาร” จะต้องผ่านการ

ประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒินิรนามที่มี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจ�านวนอย่างน้อย 2 ท่าน (Double-blind 

Peer Review) โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน

จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้เขียน:

 ผลงานที่เสนอต่อวารสาร “รัฐศาสตร์สาร” จะต้องเป็นผลงานที่ไม่อยู่ 

ในกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารวิชาการอื่น นอกจากนี้ ผู ้เขียน

ต้องไม่ละเมิด หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) ซึ่งถือเป็นการละเมิด 

จรรยาบรรณทางวิชาการอย่างร้ายแรง
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