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INVITATION AND CALL FOR PAPERS
“Transportation for A Better Life: Infrastructure Development & Management Aspects"

การขนส่งเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับโครงสร้ างพื ้นฐานการขนส่งเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

Asian Transportation Research Society (ATRANS), a non-profitable research society, is organizing
the 6th ATRANS Symposium which will be taken place on 23rd August 2013 at the Imperial Queen’s
Park Hotel on Sukhumvit 22 Road. In this symposium, there is an attached program so called “Young
Researcher’s Forum 2013” (former name: Student Chapter Session) organizing entirely by
volunteered students from selective universities under sponsorship of ATRANS. The aim of ATRANS
Young Researcher’s Forum establishment is to provide an opportunity for students to meet one
another to exercise/practice an academic activity and build network/connection as well as exchange
ideas and information together with other young researchers from different areas of research fields.
Call for papers

คณะกรรมการจัดงาน ATRANS Young Researcher’s Forum ในการสนับสนุนของสมาคมวิจยั วิทยาการขนส่ง
แห่งเอเชีย (ATRANS) มีความยินดีที่จะแจ้ งให้ ทราบว่า ขณะนีม้ ีการเปิ ดรับบทความร่ วมเสนอในการประชุม
6th ATRANS Symposium: Young Researcher’s Forum ขึ ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม อิมพีเรี ยล
ควีนส์ปาร์ ค ซอยสุขุมวิท 22
กรุ งเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การจัดการประชุม 6th ATRANS Symposium: Young Researcher’s Forum นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและนั ก วิ จั ย ได้ มาพบปะ แลกเปลี่ ย นความรู้ และประสบการณ์ รวมถึ ง การสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้เข้ าร่วมประชุม
ผู้เขี ยนที่ สนใจสามารถส่งบทคัดย่อ

(abstract)
ได้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาที่
yrf.atranssymposium@gmail.com ภายในวันที่ 24 มิถน
ุ ายน 2556 หรื อส่งบทความ (manuscript)
ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 แบบฟอร์ มบทคัดย่อและรู ปแบบบทความสามารถดาวโหลดได้ ที่
http://www.atransociety.com/2013/young-researcher-forum2013.html.
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Topics of Interest for Submission Include, but are not restricted to:

(1) โครงสร้ างพื ้นฐานการขนส่งและการจัดการ
(2) การวางแผนการขนส่ง
(3) แบบจาลองการขนส่งและจราจร
(4) ระบบการขนส่งอัจฉริ ยะ
(5) ความปลอดภัยจราจร
(6) พลังงานและสิ่งแวดล้ อมในภาคขนส่ง
(7) และการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
(8) การขนส่งอย่างยัง่ ยืน
(9) หัวข้ ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง
(ข้ อแนะนา: กรุณาใส่หมายเลขหัวข้ อเรื่ อง หรื อ Topic number ที่ระบุไว้ ข้างบนลงในแบบฟอร์ มบทคัดย่อและส่ง
ทางอีเมล์)
Important Dates

วันสุดท้ ายของการส่งบทคัดย่อ
วันประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ
วันสุดท้ ายของการส่งบทความ
วันประกาศผลการพิจารณาบทความ
วันสุดท้ ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

24 มิถนุ ายน 2556
28 มิถนุ ายน 2556
22 กรกฎาคม 2556
26 กรกฎาคม 2556
2 สิงหาคม 2556

Language Use in the session

การนาเสนอบทความเป็ นแบบสองภาษา ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ

Instruction for preparation of abstract and manuscript submissions

การส่งบทคัดย่อและบทความ จะต้ องพิมพ์ตามรูปแบบที่กาหนด ดังนี ้
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(1) รูปแบบของบทคัดย่อ
 บทคัดย่อกาหนดให้ พิมพ์เป็ นหนึง่ สดมภ์
 ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกิน 300 คา
 ลาดับการเขียนส่วนต่างๆ ของบทคัดย่อ
: ชื่อเรื่ อง
: หมายเลขหัวข้ อ
: หมายเลขบทความ
: ชื่อผู้เขียนบทความ ชื่อหน่วยงานของผู้เขียนบทความ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์
: บทคัดย่อภาษาไทย คาสาคัญภาษาไทย
: บทคัดย่อภาษาอังกฤษ คาสาคัญภาษาอังกฤษ
รายละเอียดของรูปแบบบทคัดย่อและบทความ สามารถดูได้ จากไฟล์ที่แนบมา หรื อดาวโหลดได้ ที่
http://www.atransociety.com/2013/young-researcher-forum2013.html.

(2) รูปแบบของบทความ
 บทความประกอบด้ วย ชื่อบทความ, หมายเลขบทความ, ชื่อผู้เขียนบทความและชื่อผู้ร่วมเขียน
บทความ, ชื่ อ หน่ ว ยงานที่ สัง กัด ของผู้เ ขี ย นบทความและผู้ร่ ว มเขี ย นบทความ, หมายเลข
โทรศัพท์ , อีเมล์, บทคัดย่อ, คาสาคัญ, เนือ้ หาของบทความ, ตารางและรู ปภาพ, คาบรรยาย
ของตารางและรูปภาพ และเอกสารอ้ างอิง
 บทความฉบับสมบูรณ์ต้องมีไม่น้อยกว่า 5 หน้ าแต่ต้องไม่มากกว่า 10 หน้ า (รวมตาราง รูปภาพ
และเอกสารอ้ างอิง) โดยใช้ กระดาษขนาด A4
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ ในเว็บไซต์ www.atransociety.com หรื อ
http://www.atransociety.com/2013/young-researcher-forum2013.html

Who should participate in ATRANS Young Researcher’s Forum?

คณะกรรมการจัดงาน ATRANS Young Researcher’s Forum 2013 มีความยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเข้ าร่วมฟั ง
การประชุมทังนั
้ กเรี ยน นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่สนใจในสาขาวิชาเกี่ยวกับการขนส่ง
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Duration and Venue








Date
Duration
Session Venue
Address
Telephone and Fax
Location map

23 สิงหาคม 2556
08:30 – 18:00
โรงแรมอิมพีเรี ยล ควีนส์ปาร์ ค กรุงเทพ
199 สุขมุ วิท ซอย 22 กรุงเทพฯ 10110
+66 (0) 2261 9000 และ +66 (0) 2261 9530-4
www.imperialhotels.com/queenspark/

Registration

ผู้สนใจเข้ าร่วมฟั งการประชุมสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มลงทะเบียนได้ ที่
http://www.atransociety.com/2013/young-researcher-forum2013.html.

และส่งใบลงทะเบียนมาที่

register.atranssymposium@gmail.com ก่อนวันที่ วันที่ 10 สิงหาคม 2556
Financial Support

ATRANS Young Researcher’s Forum 2013 ได้ รับการสนับสนุนจากสมาคมวิจยั วิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย
(Asian Transportation Research Society: ATRANS) ดังนัน้ ผู้เข้ าร่วมการประชุมและเยี่ยมชมสถานที่เพื่อการ
ทัศนศึกษาจะไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ:
นักศึกษาที่ลงทะเบียนและเสนอบทความสามารถขอรับการสนับสนุนค่าเดินทางและที่พกั ได้
ต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ ที่ฝ่ายเลขาฯ สมาคมวิจยั วิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (เอทรานส์ ATRANS) โทรศัพ ท์ 02-661-6248
หรื อ ส่ง อี เ มล์ ไ ปที่ nattika08s@gmail.com
and
angelicruelty.nat@gmail.com
คณะกรรมการจัดงาน ATRANS Young Researcher’s Forum หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ พบปะ แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์กบั ทุกท่านในการประชุมนี ้

ATRANS Young Researcher’s Forum Organizing committee 2013
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