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“วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์” เล่มนี้เป็นวารสารฉบับที่สองนับจาก
การก่อร่างสร้างตัวขึ้นของวารสารฯ ฉบับปฐมฤกษ์ ภายใต้ความมุ่งมาดปรารถนาที่จะ
รวบรวมและสร้ า งสรรค์ ค วามรู้ ท างวิ ชาการเผยแพร่ แ ก่ สั งคมโดยกว้ า ง ทั้ ง ความรู้
ทางด้ า นรั ฐ ประศาสนศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ นิ ติ ศ าสตร์ รวมถึ งสหวิ ท ยาการ เพื่ อ เป็ น
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