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รูปแบบและขั้นตอนการจัดทาต้นฉบับบทความ
THAICID NATIONAL SYMPOSIUM
คาแนะนาสาหรับผู้เขียนบทความ
คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้าแห่งประเทศไทย (THAICID) ได้ด้าเนินบทบาท
หน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการด้าเนินกิจกรรมต่างๆของ ICID และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ที่มีความ
สนใจร่วมกันและการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการชลประทาน การระบายน้า และการป้องกัน
อุทกภัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการประจ้าปี THAICID NATIONAL SYMPOSIUM โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการ บทความที่ส่งมาลงพิมพ์ ใน PROCEEDINGS ของ
ICID ต้องไม่เคยพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน
รูปแบบและการจัดพิมพ์
• เขียนบทความด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาดมาตรฐาน A4 มีความยาวไม่เกิน 14 หน้า
(รวมบรรณานุกรม) ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
16 หรือ Time New Romans ขนาด 14 เพื่อการจัดรูปเล่ม(PROCEEDINGS)
• เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษซ้าย 1.5 นิว ด้านขวา 1 นิว เว้นขอบกระดาษด้านบน 1 นิว และ
ด้านล่าง 1 นิว ใส่เลขก้ากับทุกหน้าที่มุมขวาบน
• กรณีภาษาไทย: ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้วย ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 ชื่อผู้เขียนพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้วยตัวอักษรธรรมดาขนาด 14 ส่วนหัวข้อหลักอื่นๆ
พิมพ์ชิดด้านซ้ายของหน้ากระดาษด้วยตัวหนาขนาด 16
กรณีภาษาอังกฤษ: ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้วย Time New Romans หนา
ขนาด 14 ชื่อผู้เขียนพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้วยตัวอักษรธรรมดาขนาด 12 ส่วนหัวข้อหลักอื่นๆ
พิมพ์ชิดด้านซ้ายของหน้ากระดาษด้วยตัวหนาขนาด 14
รายละเอียดของบทความ ประกอบด้วย
1. บทความวิชาการ ผู้เขียนสามารถจัดท้ารูปแบบการน้าเสนอได้ตามความเหมาะสม แต่เนือหาต้อง
น้าเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจในด้านที่ท้าการศึกษา ที่มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ประเด็นต่างๆ ตาม หลัก
วิชาการ โดยมีหัวข้อประกอบด้วย
1.1 ชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียนบทความ มีทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเป็นชื่อเรื่องที่สัน
กระชับ ได้ใจความตรงกับเนือหา ตามด้วยชื่อผู้เขียนบทความ ให้มีทังภาษาไทยและอังกฤษ
ในส่วนที่อยู่หรือสถานที่ท้างานของผู้เขียน ให้ระบุไว้ที่เชิงอรรถ
1.2 บทคัดย่อ (Abstract ) ให้มีทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดท้าเป็นร้อยแก้วย่อหน้า
เดียว สรุปเนือหาสาระส้าคัญของบทความมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ขนาด
มาตรฐาน A4 โดยพิมพ์บทคัดย่อภาษาไทยก่อนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)
1.3 บทนา กล่าวถึงที่มา ความจ้าเป็นและความส้าคัญของเรื่อง
1.4 เนื้อหา น้าเสนอข้อมูลวิชาการหรือแนวคิดทฤษฎีที่ท้าการศึกษาในประเด็นต่างๆ
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1.5 สรุ ป ผล สรุ ป ผลที่ ได้ จากการบทความนี รวมถึ งข้อ เสนอแนะ เพื่ อประโยชน์ในการน้ า
บทความวิชาการนีไปใช้
1.6 บรรณานุกรม เป็นการรวบรวมรายชื่อหนังสือหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ที่ใช้ส้าหรับค้นคว้าอ้างอิง
ประกอบบทความ ตามที่ได้ก้าหนดไว้ในเอกสารนี
2. บทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในเนือหาจะต้องประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี
2.1 ชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียนบทความ มีทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเป็นชื่อเรื่องที่สัน
กระชับ ได้ใจความตรงกับเนือหา ตามด้วยชื่อผู้เขียนบทความ ให้มีทังภาษาไทยและอังกฤษ
ในส่วนที่อยู่หรือสถานที่ท้างานของผู้เขียน ให้ระบุไว้ที่เชิงอรรถ
2.2 บทคัดย่อ (Abstract ) ให้มีทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดท้าเป็นร้อยแก้วย่อหน้า
เดียว สรุปเนือหาสาระส้าคัญของบทความมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ขนาด
มาตรฐาน A4 โดยพิมพ์บทคัดย่อภาษาไทยก่อนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)
2.3 ความสาคัญและที่มาของปัญหา กล่าวถึงที่มา ความจ้าเป็นและความส้าคัญของเรื่องที่ท้า
วิจัย
2.4 วัตถุประสงค์ กล่าวถึงเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของงานวิจัยที่ต้องการศึกษา
2.5 วิ ธี ก ารวิ จั ย ควรอธิ บ ายวิ ธี ก ารด้ า เนิ น การวิ จั ย
โดยกล่ า วถึ ง แหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและระเบียบวิธีการทางสถิติ
2.6 ผลการศึกษาวิจัย น้าเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัย ตามล้าดับขันตอนในการวิจัย
2.7 การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย เป็นการเชื่อมโยงผลการศึกษากับแนวคิดทฤษฎีหรือ
งานวิจัย ต้องสรุปให้ชัดเจนว่าผลงานของตนไปสนับสนุน หรือโต้แย้งกับกับงานวิจัยอื่น
เพียงใดอย่างไร และสรุปผลที่ได้จากการวิจัย
2.8 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
2.9 บรรณานุกรม เป็นการรวบรวมรายชื่อหนังสือหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ที่ใช้ส้าหรับค้นคว้าอ้างอิง
ประกอบบทความ ตามที่ได้ก้าหนดไว้ในเอกสารนี
คาแนะนาในการเขียนบทความ
 ชื่อเรื่อง ควรสันได้ใจความ หากชื่อเรื่องยาวให้เขียนชื่อเรื่องสัน (short title) ด้วย
ถ้าชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ตัวแรกของทุกค้าต้ องใช้ตัวใหญ่ ตัวต่อไปใช้ตัวเล็ก ทังนี
ยกเว้นบุรพบทและ Article น้าหน้าค้า
ชื่อผู้เขียนบทความ ให้มีทังภาษาไทยและอังกฤษ
ในส่วนที่อยู่หรือสถานที่ท้างานของผู้เขียน ให้ระบุไว้ที่เชิงอรรถ
 บทคั ด ย่ อ ต้ องมีทั งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ความยาวไม่ เกิ น 1 หน้ ากระดาษ
เนือหาของบทคัดย่อควรครอบคลุมทังความรู้พืนฐาน วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลและสรุป
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 Key words หลังบทคัดย่อทังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดย มี Key words ไม่เกิน
6 ค้า
 เชิงอรรถ ถ้าต้นฉบับเป็นผลงานที่ได้รับทุนอุดหนุนหรือเคยบรรยาย ณ ที่ใดมาก่อน
หรือเป็นผลงานจากสถาบันอื่นที่ผู้เขียนมิได้มีต้าแหน่งประจ้า แต่ไปปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่ท้าการศึกษาเป็น
การชั่วคราว ควรใส่เครื่องหมายดอกจันก้ากับที่ชื่อเรื่องเพื่อแจ้งความเป็นมาของต้นฉบับนัน
การใส่เชิงอรรถ ในเนือเรื่องบางตอนหรือในตารางอาจมีเชิงอรรถขยายข้อความบาง
ประการได้
 การใช้เครื่องหมาย ถ้าต้องการใช้อักษรพิมพ์แบบต่างๆ ในเนือเรื่อง ควรใช้เครื่องหมาย
ตามหลักสากล อาทิ ถ้าต้องการตัวเอนก็ใส่สัญประกาศ (“ ”) อักขระตัวน้าก็ใส่สัญประกาศ ตัวหนาเข้มก็ ใส่
สัญประกาศคลื่น เป็นต้น
 เครื่องหมายวรรคตอน เช่น , หรือ : และ ; ให้เว้น (ตาม) ด้วย 1 เคาะ หากเป็นไปได้
ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนส้าหรับบทความภาษาไทย
 คาทับศัพท์ ที่บัญญัติอย่างเป็นทางการหรือใช้จนเคยชินแล้วถือว่าเป็นค้าไทย ดังนัน จึง
ไม่ต้องเว้น 1 เคาะ ตัวอย่างของค้าเหล่านี ได้แก่ วัคซีน ฮอร์โมน แอลกอฮอล์ ไวรัส เซลล์ ฟิล์ม เป็นต้น
 ภาพประกอบ ควรใช้อักษรบรรยายภาพด้วยภาษาเดียวกันกับเนือเรื่อง ภาพประกอบ
ควรเลือกที่มีความคมและชัดเจน
 การวางภาพหรือแผนภาพ ควรระวังอย่าให้กลับข้างซ้ายเป็นขวาหรือกลับหัวบนเป็น
ล่าง
 คาย่อ ไม่ควรใช้ถ้าไม่มีความจ้าเป็น ส้าหรับภาษาไทย การเขียนย่อค้าต้องใช้เฉพาะที่
คุ้นเคยกันดี และใช้อยู่เป็นประจ้าโดยทั่วไป ส้าหรับภาษาอังกฤษต้องใช้ค้าย่อที่เป็นสากล มิฉะนันจะต้องเขียน
ค้าเต็มและใส่ค้าย่อในวงเล็บไว้ตอนแรกของเรื่อง 1 ครัง
 การอ้างอิงเอกสาร การอ้างอิงในบทความให้ใช้การอ้างอิงระบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้
แต่งตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์เอกสาร พร้อมก้ากับเลขหน้าที่ในการอ้างอิงเอกสารนัน ตัวอย่าง
(คนดี เมืองเชียงราย, 2540 : 3)
การเขียนบรรณานุกรม
ใช้ระบบของ APA (American Psychological Association) มีแบบแผนในการเขียน คือให้เรียง
เอกสารที่ใช้อ้างอิงทังหมดตามล้าดับตัวอักษร ตัวแรกของรายการที่อ้างอิง โดยยึดวิธีการเรียงล้าดับตามแบบ
พจนานุกรมและมีรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม ดังนี

1. หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. (ครังที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์ : ส้านักพิมพ์.
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. (2527). ความส้าเร็จและความล้มเหลว. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์.
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2. บทความวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้า.
ธวัช โลพันธ์ศรี. (2519). เรื่องเสียงแหบ. วารสารพยาบาล, 5(6), 216-226.
3. บทความในหนังสือพิมพ์
ผู้เขียนบทความ. (วันที่ เดือน ปี). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, เลขหน้า.
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. (12 มกราคม 2537) ข้าวไกลนา. สยามรัฐ, หน้า 3.
- ในกรณีไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความให้ลงรายการดังนี
ชื่อบทความ. (วันที่ เดือน ปี). ชื่อหนังสือพิมพ์, เลขหน้า.
ริมฝั่งแม่น้ามูล ความขัดแย้งที่ยังไม่จบสิน. (22 พฤษภาคม 2537) มติชน, หน้า 21.
4. วิทยานิพนธ์
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์, สาขาวิชา คณะมหาวิทยาลัย
กนกวรรณ ภิบาลสุข. (2534). ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการบ้าบัดน้าเสียของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
5. แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์) ชื่อบทความ (ถ้ามี), ชื่อเรื่อง. [ประเภทของแหล่งข้อมูล] แหล่งที่มา : ชื่อแหล่ง
ที่ให้บริการบนอินเตอร์เน็ต. วันเดือนปีที่สืบค้นข้อมูล.
Daniel, R.T. (1995). The History of Western Music. In Britannica Online:
Macropaedia.[Online]
Available : http//www.ed.com :180/cgi-bin/g : DocF=macro/5004/45/0.html. 1995,
June 14.
ขั้นตอนการส่งบทความ
1. การส่งบทความให้ส่งต้นฉบับ เป็นไฟล์ word2003 หรือword2007 ส่งมาที่ thaicid@hotmail.com
2. คณะท้างานด้านวิชาการจะน้าบทความที่ส่งมาน้าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน จ้านวนไม่น้อย
กว่า 2 ท่าน เพื่อพิจารณาต่อไป ในการคณะท้างานด้านวิชาการ อาจขอให้ปรับปรุงหรือแก้ไข ซึ่ง
ผู้เขียนจะต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดที่ประกาศในการประชุมแต่ละครัง
3. ผู้เขียนที่ปรับปรุงบทความเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งบทความกลับมาที่ thaicid@hotmail.com เพื่อส่ง
ให้ด้าเนินการจัดพิมพ์ต่อไป
4. โปรดแจ้งความจ้านงว่าผู้เขียนมีความประสงค์จะน้าเสนอบทความเป็นชนิด oral หรือ poster
มายัง นาย ไพฑูรย์ รุ่งรอด โทร. 094-098-0276 หรือ email: thaicid@hotmail.com พร้อมกับ
การส่งบทความฉบับร่าง

