กองบรรณาธิการวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นหน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญมีภารกิจหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญประการ
หนึ่งคือการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สาธารณชน
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดพิมพ์
วารสารศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเผยเพร่ความรู้ความเข้าใจซึ่งวารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มแรก ได้จัดพิมพ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ 2542 เป็นต้นมา
เป้าหมาย : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถาบัน
การศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป ที่มีองค์ความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ
กฎหมายมหาชน กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ ส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ
กฎหมายมหาชน กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ
ระยะเวลาการจัดพิมพ์ :
วารสารศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้มีการจัดพิมพ์ปีละ 3 เล่ม ตามก�ำหนดห้วง
ระยะเวลา คือ
- เล่มที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน
- เล่มที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
- เล่มที่ 3 ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม
ระยะเวลาการเผยแพร่ :
วารสารศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดเผยแพร่หลังจากสิ้นรอบระยะเวลาตามก�ำหนดการ
จัดพิมพ์ในแต่ละรอบนั้นๆ
แนวทางปฏิบตั ใิ นการน�ำเสนอบทความ : ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก�ำหนดแนวทางการเขียนบทความ
ทางวิชาการ ดังนี้
1. ต้องเป็นบทความทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน
กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญของไทย
และต่างประเทศ
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2. ลั ก ษณะของบทความที่ น� ำ ลงพิ ม พ์ เ ผยแพร่ ต้ อ งเป็ น บทความทางวิ ช าการ
ด้านรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน กฎหมาย และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ศาลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ บทความทางวิชาการนั้น
ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทน�ำ เนื้อเรื่อง บทสรุป และการอ้างอิง
3. บทความทางวิชาการที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้เขียนบทความจัดท�ำสรุป
สาระส�ำคัญของบทความเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมกับต้นฉบับบทความภาษาต่างประเทศด้วย
4. รูปแบบการอ้างอิงบทความทางวิชาการ ให้อ้างอิงในเนื้อเรื่องเป็นรูปแบบของ
การใส่เชิงอรรถ (footnote) โดยมีรายละเอียดของการอ้างอิง ตามรูปแบบที่ก�ำหนด ดังนี้
ภาษาไทย ชือ่ -สกุล//ชือ่ เรือ่ ง.//เมืองทีพ่ มิ พ์.//ผูพ้ มิ พ์.//ปีทพี่ มิ พ์.//หน้าทีอ่ า้ งอิง.//
ภาษาอังกฤษ ชือ่ -สกุล//ชือ่ เรือ่ ง.//ครัง้ ทีพ่ มิ พ์.//เมืองทีพ่ มิ พ์.//ผูพ้ มิ พ์.//ปีทพี่ มิ พ์.
5. เงื่อนไขการรับบทความและการน�ำลงพิมพ์ มีดังนี้
(1) บทความทางวิชาการที่น�ำเสนอต้องไม่เคยลงพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และ
ไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ
(2) บทความทางวิชาการที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ จะต้อง
ผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพความสมบูรณ์ของเนือ้ หาโดยคณะกรรมการพิจารณาเผยแพร่
บทความวิชาการทางสื่อสิ่งพิมพ์ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หากคณะกรรมการฯ มีความเห็นและ
ข้อสังเกตเพิม่ เติมต่อบทความทีผ่ า่ นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแล้ว กองบรรณาธิการวารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งให้ผเู้ ขียนบทความได้ดำ� เนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป และจะน�ำบทความลงพิมพ์
เผยแพร่ภายหลังจากที่ผู้เขียนบทความได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว ส�ำหรับบทความที่ไม่ผ่านการพิจารณา
จะแจ้งให้ทราบและส่งคืนต่อไป
6. ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอสงวนสิทธิใ์ นการพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ
ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มใดก็ได้ตามความเหมาะสม
7. ผู้เขียนบทความทางวิชาการสามารถส่งต้นฉบับบทความทางวิชาการในช่องทาง
ต่างๆ ดังนี้
(1) ส่งในรูปแบบเอกสาร จ�ำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นซีดีที่บรรจุไฟล์เอกสาร
บทความทางวิชาการ โดยส่งไปที่ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
(2) ส่งในรูปแบบไฟล์เอกสารเวิรด์ ทาง E-mail : journal@constitutionalcourt.or.th
โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 7675 และ
0 2141 7681 ในวันเวลาราชการ
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ค่าตอบแทนในการเขียนบทความ :
ผูเ้ ขียนบทความทางวิชาการจะได้รบั ค่าตอบแทนในการเขียนบทความเมือ่ ได้มกี ารน�ำ
บทความทางวิชาการลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้
สถานที่จัดส่งบทความ :
ผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210  E-mail : journal@constitutionalcourt.or.th
การสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ :
ผูส้ นใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ รับวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ได้ที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ส�ำนักบริหารกลาง ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 7680, 0 2141 7635
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 7675 และ 0 2141 7681
ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th
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ใบสมัครสมาชิก “วารสารศาลรัฐธรรมนูญ”
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
เจ้าของ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครสมาชิก

ค่าสมาชิก 300 บาท
(1 ปี 3 เล่ม รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

ราคาจ�ำหน่าย
เล่มละ 120 บาท
ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์ ...................................
โทรศัพท์........................................................................................โทรสาร..........................................................................................
❑ ประจ�ำปี พ.ศ.............................................................................. เล่มที่...................................................................................
❑ ตั้งแต่ พ.ศ..................................................................................... ถึง พ.ศ...............................................................................
❑ เล่มที.่ ............................................................................................... (ระบุให้ชัดเจน)
พร้อมนี้ได้แนบธนาณัติ
สั่งจ่าย ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 10215 / เช็คธนาคาร / ตั๋วแลกเงิน จ�ำนวนเงิน................................บาท

โดยสั่งจ่ายในนาม ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
			
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
			
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 02 141 7777
หรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
		 โทร. 0 2141 7681 โทรสาร 0 2143 9515

การส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญและการติดต่อเรื่องอื่น ๆ กับกองบรรณาธิการ
โปรดแจ้งสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมเบอร์โทรศัพท์และ E-mail (ถ้ามี)

-18-1171(001)P3.indd 317

3/6/62 BE 2:17 PM

