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ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ใน 

“วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” 
--------------------------------------------------------------- 

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ทางการเมืองของประชาชน ในปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากการแสดงออกทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีอัตราเพ่ิมมากขึ้น การเสริมสร้างความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องนับเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จึงดำเนินการจัดทำ 
วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบทความที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจน
เพิ่มช่องทางการให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขให้ประชาชนผู ้สนใจได้ศึกษา โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการเมือง 
การเลือกตั้ง สถาบันวิชาการ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป สามารถส่งบทความให้กองบรรณาธิการพิจารณา
คัดเลือกตีพิมพ์ลงในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ 

แนวทางปฏิบัติในการนำเสนอบทความ 
๑. เป็นบทความทั่วไปที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง พรรคการ เมือง การออกเสียง

ประชามติ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที ่อยู ่ในกลุ ่มวิชาสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์   

รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา และสาขาที่เกี ่ยวข้อง บทความที่เกี ่ยวข้องกับบทบาท 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

๒. กองบรรณาธิการจัดทำวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดหัวข้อหลัก (Main 

Theme) ของ วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง ฉบับประจำปี ๒๕๖๓ คือ  

“ปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น” 

๓. เนื้อหาต้นฉบับ มีจำนวน ๑๐ - ๑๕ หน้าพิมพ์ (กระดาษพิมพ์ดีดขนาด เอ๔) พิมพ์ด้วยโปรแกรม 

MS-Words for Windows อ ักษรภาษาไทย/ภาษาอ ั งกฤษพ ิมพ ์ด ้ วย  TH SarabunPSK  

ขนาดตัวอักษร ดังนี ้ ชื ่อเรื ่องมีขนาดอักษร ๑๘/ตัวหนา ชื ่อผู้ เขียนบทความมีขนาดอักษร  

๑๔/ปกติ ชื ่อสังกัดมีขนาดอักษร ๑๒/ปกติ เนื้อหาส่วนอื่นมีขนาด ๑๖/ปกติ พิมพ์หน้าเดียว 

แบบ ๑ คอลัมน์ กั้นหน้าและก้ันหลัง ๓.๑๗ ซ.ม. กั้นหัวและท้ายกระดาษ ๒.๕๐ ซ.ม. 

๔. การอ้างอิงและบรรณานุกรม ใช้การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา : ระบบนาม-ปี  โดยคำนึงถึง 

ความสอดคล้องกับบรรณานุกรมท้ายเรื่อง 
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๕. บรรณานุกรม หมวดภาษาไทยมาก่อนภาษาอังกฤษ และ หนังสือที่มีชื่อผู้แต่งมาก่อน สิ่งตีพิมพ์  

อ่ืน ๆ ระบุให้ชัดเจน ดังนี้ 

(๑) หนังสือ 

  ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ์./เมืองที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์./(หน้า...).  

(๒) บทความวารสาร 

  ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปีที่/(ฉบับที่)/:/ 

  หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายของบทความ. 

(๓) วิทยานิพนธ์ 

 ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์./เมืองที่พิมพ์./สถานที่ศึกษา./(หน้า...). 

(๔) การอ้างอิงเว็บไซต์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออ่ืน ๆ ให้เป็นหมวดต่อท้ายข้อ (๓) 

(๕) แผนภาพ หรือ ตารางประกอบเท่าที่จำเป็น 

๖. กระบวนการ/วิธีพิจารณาคัดเลือกบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการ  

การเลือกตั้ง ดำเนินการ ดังนี้ 

บทความที ่ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง จะต้องผ่าน  

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพความสมบูรณ์ของเนื ้อหาโดยกองบรรณาธิการ หาก 

กองบรรณาธิการมีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อบทความที่ผ่านการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพแล้ว กองบรรณาธิการวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะแจ้งให้ผู ้เขียน

บทความได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป และจะนำบทความลงเผยแพร่ภายหลังจากที่ผู ้เขียน

บทความได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้ว สำหรับบทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบ

และส่งคืนต่อไป 

๗. ผู ้ เข ียนบทความจะต้องกรอกข้อม ูลและลงนามในหนังส ือร ับรองการส ่งบทความต ีพ ิมพ์  

เพื ่อส ่งบทความเข้าร ับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  

และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งขอสงวนสิทธิ ์ในการพิมพ์เผยแพร่บทความที่ผ่านการ

พิจารณาและในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเล่มใดก็ได้ตามความเหมาะสม 

๘. เนื ้อหาหรือข้อความในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู ้เขียน สำนักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง และกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย 

๙. บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีสิทธิ์ได้รับ

ค่าตอบแทนการเขียนบทความตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง และมติกอง

บรรณาธิการจัดทำวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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๑๐. ผู้เขียนบทความสามารถส่งต้นฉบับบทความในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) ส่งในรูปแบบเอกสาร จำนวน ๑ ชุด พร้อมแผ่นซีดีที่บรรจุไฟล์เอกสารบทความ และหนังสือ

รับรองการส่งบทความตีพิมพ์ที ่กรอกข้อมูลและลงชื ่อผู ้เขียนบทความแล้ว โดยส่งไปที่ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร บี เลขที่ 

๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

(๒) ส่งในรูปแบบไฟล์เอกสารเว ิร ์ด (MS-Words for Windows) พร้อมไฟล์หนังส ือร ับรอง 

การส่งบทความตีพิมพ์ที่กรอกข้อมูลและลงชื่อผู้เขียนบทความแล้ว เป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg หรือ 

.pdf) ทาง E-mail : academic@ect.go.th 

โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒ ๑๔๑ ๙๐๘๘ ในวันและเวลาราชการ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 



หนังสือรับรองการสงบทความตีพิมพ 

       เขียนท่ี ................................................................ 

       วันท่ี ............ เดือน ..................... พ.ศ. .............. 

เรื่อง การสงบทความตีพิมพลงในวารสารสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรียน บรรณาธิการวารสารสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ตนฉบับบทความ/ไฟลตนฉบับบทความ จํานวน ................. ฉบับ/ไฟล 

  ขาพเจา (ชื่อ - สกุล) .................................................................. สังกัด ...................................  

ขอรับรองวา บทความเรื่อง ............................................................................................. ท่ีเสนอมานี้ ไมได 

อยูระหวางการพิจารณาตีพิมพในวารสาร หรือแหลงตีพิมพเผยแพรอ่ืนใด หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพ 

ในวารสารฉบับอ่ืน ท้ังนี้ การสงบทความตีพิมพ ขาพเจายอมรับหลักเกณฑการพิจารณาตนฉบับ และยินดีให

กองบรรณาธิการมีสิทธิพิจารณาตรวจแกตนฉบับ หรือขาพเจายินดีปรับแกบทความตามท่ีกองบรรณาธิการ

เสนอแนะในเวลาท่ีกําหนด และเม่ือบทความผานการพิจารณาใหตีพิมพ ขาพเจาขอมอบลิขสิทธิ์บทความนี้

ใหแกสํ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  ซ่ึงหากจะนําไปใชประโยชนตองไดรับความยินยอม 

จากบรรณาธิการเปนลายลักษณอักษร และหากมีการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เก่ียวกับภาพ ขอความ 

สวนใดสวนหนึ่ง และ/หรือขอคิดเห็นท่ีปรากฏในบทความ ขาพเจายินยอมรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว  

และหากกองบรรณาธิการตรวจพบวาคํารับรองดังกลาวไมเปนความจริง ทางกองบรรณาธิการมีสิทธิยกเลิก

บทความของขาพเจาออกจากวารสารไดทันทีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และยินยอมปฏิบัติตามขอตกลง

ดังกลาว พรอมท้ังลงนามไวขางทายของหนังสือรับรองฉบับนี ้

 

       ................................................................ 

       ( ............................................................ ) 

                ผูสงบทความ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  หากมีผูเขียนมากกวา ๑ ทาน สามารถเพ่ิมเติมรายชื่อผูลงนามขางทายไดตามจํานวนผูเขียน

บทความท้ังหมด 


