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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีกล่าวเก่ียวกบัรูปแบบและวิธีการส่งบทความ ผูส่้งบทความจะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํในบทความน้ีอยา่งเคร่งครัด บทความใดท่ี
รูปแบบไม่ถูกตอ้งตามท่ีแนะนาํน้ี จะถูกส่งคืนเพื่อแกไ้ขให้ถูกตอ้งต่อไป บทคดัยอ่ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ แต่ละภาษาควรมีเพียงยอ่หนา้
เดียว และความยาวไม่เกิน 300 คาํ พร้อมทั้งคาํสาํคญั (Keywords) ไม่เกิน 5 คาํ 
 

คาํสําคญั: คาํสาํคญั 1, คาํสาํคญั 2, คาํสาํคญั 3, คาํสาํคญั 4, คาํสาํคญั 5 

 

Abstract 
 This article describes a submission procedure and a format of the manuscript for Young Researcher’s Forum 2013. Authors are required to 
strictly follow the guidelines provided here, otherwise, the manuscript will be returned for the proper correction. A good abstract should have only 
one paragraph. Both Thai and English abstracts are required; the length of each should not exceed 300 words.  
 

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5 

 

1. คาํนํา 

บทความประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ส่วนแรกประกอบดว้ย  

• ช่ือเร่ืองภาษาไทย  

• ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ  

• หมายเลขบทความ  

• ช่ือผูเ้ขียนบทความและช่ือหน่วยงานของผูเ้ขียนบทความ 

• บทคดัยอ่ภาษาไทย คาํสาํคญัภาษาไทย  

• บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ คาํสาํคญัภาษาองักฤษ (Keywords)  
ส่วนท่ีสองไดแ้ก่เน้ือหาหลกัของบทความ ประกอบดว้ยส่วน

ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

• บทนาํ (ความสาํคญัของปัญหา ทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง) 
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ไม่ต้องระบุตําแหน่งทางวิชาการหรือสถานะของนิสิต
นกัศึกษาใดๆ ทั้งส้ิน 

• เน้ือหาบทความ (ระเบียบวิธีวิจยั ผลการวิจยั อภิปรายผล และ
สรุปผล) 

ช่ือหวัขอ้ยอ่ยต่างๆ ใหว้างตาํแหน่งชิด กิตติกรรมประกาศ (ถา้มี) • 
• เอกสารอา้งอิง 

 

2. คาํแนะนําในการเขยีนและพมิพ์ 
2.1 คาํแนะนําทัว่ไป 
 บทความท่ีเสนอจะตอ้งพิมพเ์ป็นภาษไทยหรือภาษาองักฤษ 
ตามรูปแบบท่ีกาํหนด มีความยาวไม่ควรเกิน 10 หนา้ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 
5 หนา้ 

โดยใชก้ระดาษขนาด A4 (21.0cm x 29.7cm) และมีระยะขอบ
ดังน้ี ด้านบน 2.9 cm ด้านล่าง 2.9 cm ด้านซ้าย 2.1 cm และด้านขวา        
2.1 cm 

กาํหนดใหพ้ิมพเ์ป็นสองสดมภ ์ โดยมีขนาดของแต่ละสดมภ์
กวา้ง 8.1 cm และมีระยะห่างระหวา่งสดมภ ์0.6 cm  

กาํหนดให้พิมพ์โดยไม่เวน้บรรทดั เวน้แต่เม่ือจะข้ึนหัวขอ้
ใหม่ใหเ้วน้ 1 บรรทดั และมีระยะเยื้องของยอ่หนา้เท่ากบั 1.27 cm 

การลาํดบัหัวขอ้ในส่วนของเน้ือเร่ือง ให้ใชเ้ลขกาํกบัโดยให้
บทนาํเป็นหัวขอ้หมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวขอ้ย่อย ก็ให้ใช้เลข
ระบบทศนิยมกาํกบัหวัขอ้ยอ่ยเช่น 2.1 เป็นตน้ 
 

2.2 ขนาดตวัอกัษรและการเว้นระยะ 
พิมพบ์ทความภาษาไทยดว้ยตวัอกัษรรูปแบบ “Angsana new” 

ช่ือโครงงานใหใ้ชต้วัอกัษรแบบหนาขนาด 16 พอยน์ 
 ช่ือผูเ้ขียน ช่ือหน่วยงาน และเบอร์โทรศพัท์ ให้ใช้ลกัษณะ
อกัษรแบบธรรมดา ขนาด 12 พอยน์ 
 ช่ือหัวข้อย่อย  ให้ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด  14 พอยน์
บทคดัยอ่และเน้ือความต่างๆ ใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 12 พอยน์ 
 สมการต่างๆ ให้ใช้ตวัอกัษรขนาด 14 พอยน์ หรือตวัอกัษร
Times New Roman ขนาด 10 พอยน์ 
 การเวน้ระยะบรรทดัห่างในแนวตั้งแบบ Exactly 16 พอยน์ให้
จดัเน้ือเร่ืองในแต่ละบรรทดัเรียงชิดซา้ยและขวาอยา่งสวยงาม 
 

2.3 ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง และช่ือหัวข้อ 
การพิมพช่ื์อเร่ือง ให้วางไวต้าํแหน่งกลางหน้ากระดาษ แบบ

คอลัมน์เด่ียว เร่ิมจากช่ือเร่ืองภาษาไทย ข้ึนบรรทัดใหม่เป็นช่ือเร่ือง
ภาษาองักฤษ 
 

 

2.4 การจดัทาํรูปภาพ 
 รูปภาพจะตอ้งมีความกวา้งไม่เกิน 81 มิลลิเมตร เพื่อให้ลงใน
หน่ึงคอลมัน์ได ้หรือในกรณีจาํเป็นจริงๆ เพื่อรักษารายละเอียดในภาพ
อาจยอมใหมี้ความกวา้งไดเ้ตม็หนา้กระดาษ (กวา้ง 168 มิลลิเมตร) 
 ตวัอกัษรทั้งหมดในรูปภาพ จะตอ้งมีขนาดใหญ่สามารถอ่าน
ไดส้ะดวก และตอ้งไม่เลก็กวา่ตวัอกัษรในเน้ือเร่ือง 
 รูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขและคําบรรยายได้ภาพ 
หมายเลขและคาํบรรยายรวมกนัแลว้ควรจะมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทดั 
 คาํบรรยายใตภ้าพ หา้มใชค้าํวา่ “แสดง” เช่น หา้มเขียนวา่”รูป
ท่ี 1 แสดงความสมัพนัธ์...” 

ท่ีถูกตอ้งควรเป็น “รูปท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง...”  
 รูปลายเส้นจะตอ้งเป็นเส้นหมึกดาํ ส่วนรูปถ่ายควรจะเป็นรูป
ขาวดาํท่ีมีความคมชดั รูปสีอนุโลมให้ใช้ได ้แต่ตอ้งมีความชดัเจนเม่ือ
พิมพด์ว้ยเคร่ืองพิมพ ์รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น เช่น 
ภาพถ่ายรูปคล่ืนจากออสซิลโลสโคปท่ีปรากฏให้เห็นเฉพาะจอภาพ เป็น
ตน้ และเพื่อความสวยงามใหเ้วน้บรรทดัเหนือรูปภาพ 1 บรรทดั และเวน้
ใตค้าํบรรยายรูปภาพ 1 บรรทดั 
 

 
 

ช่ือผูเ้ขียนและสถาบันให้พิมพ์ไว้ใต้ช่ือเร่ืองและอยู่กลาง
หนา้กระดาษ แบบคอลมัน์เด่ียว 

รูปที ่1 ตวัอยา่งรูปในบทความ 
ท่ีมา:… 
 

2.5 การเขยีนสมการ 
 สมการทุกสมการจะตอ้งมีหมายเลขกาํกบัอยู่ภายในวงเล็บ 
และเรียงลาํดบัท่ีถูกตอ้ง ตาํแหน่งของหมายเลขสมการจะตอ้งอยูชิ่ดขอบ
ดา้นขวาของคอลมัน์ ดงัตวัอยา่งน้ี 



  a b c+ =   (1) การเขียนเอกสารอา้งอิง (References) ควรเรียง ลาํดบั
เอกสารอา้งอิงตามลาํดบัตวัอกัษรของช่ือผูแ้ต่ง ถา้มีเอกสารอา้งอิงทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ใหเ้รียงลาํดบัเอกสารอา้งอิงภาษาไทย
ก่อน 

 
เร่ิมเขียนคาํอธิบายตั้งแต่บรรทดัน้ี   

 

2.6 การจดัทาํตาราง  

เอกสารอ้างองิ ตวัอกัษรในตารางจะตอ้งไม่เลก็กวา่ตวัอกัษรในเน้ือเร่ือง ควร
ตีเสน้กรอบตารางดว้ยหมึกดาํใหช้ดัเจน  

[1] สุกิจ วงศน์พดลเดชา, 2551. การพฒันารูปแบบของบทความ. วารสาร
วทิยาการขนส่ง, เล่มท่ี 1 หนา้ 1 – 3  

 ตารางทุกตารางจะตอ้งมีหมายเลขและคาํบรรยายกาํกบัเหนือ
ตาราง หมายเลขกาํกบัและคาํบรรยายน้ีรวมกนัแลว้ ควรมีความยาวไม่
เ กิน  2  บรรทัด  ในคําบรรยายเหนือตารางห้ามใช้ค ําว่า  “แสดง” 
เช่นเดียวกบักรณีรูปภาพ 

[2] ขนส่ง พฒันาชาติ, 2551. ระบบการขนส่งและกลยทุธ์การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื. สาํนกัพิมพรั์กเรียน กรุงเทพฯ 

[3] Patrick, S.M. and Richard, S.T. (1998) New vehicle consumption 
and fuel efficiency: a nested logit approach, Transportation 
Research Journal Part E, Vol.34E, No.1, pp.39-51. 

 เพื่อความสวยงาม ใหเ้วน้บรรทดัเหนือคาํบรรยายตาราง 1  
บรรทดั และเวน้บรรทดัใตต้าราง 1 บรรทดั 
 

[4] James, H.B. (1998) Introduction to Transportation Engineering, 
McGraw-Hill, New York. 

ตารางที ่1 ตวัอยา่งตารางในบทความ 
 

 Domestic International Total 
Air 10 % 75 % 41 % 

Land 87 % 20 % 55 % 
Sea 3 % 5 % 4 % 

 

ท่ีมา:… 
 

3. การส่งบทความ 
 ส่งเป็นเอกสารแนบ (Attached file) ฟอร์แมต MS-Word มา
ท่ี yrf.atranssymposium@gmail.com ช่ือไฟลท่ี์ใชคื้อหมายเลข
บทความ (Paper’s ID CODE) เช่น หากหมายเลขบทความคือ SCS-01 ให้
ส่งเป็นไฟลช่ื์อ SCS-01.doc เป็นตน้ 
 

4. สรุป 
ผูเ้ขียนจะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํท่ีไดแ้สดงไวใ้นตน้ฉบบัน้ี

อยา่งเคร่งครัด ดงันั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วผูเ้ขียนควรใชต้น้แบบ
น้ีในการพิมพบ์ทความโดยการแทรกหรือแกไ้ขขอ้ความในตน้ฉบบัให้
เป็นขอ้ความตามผลงานของผูเ้ขียน ซ่ึงจะทาํให้บทความมีรูปแบบท่ีเป็น
มาตรฐานตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ 
 

5. กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผูเ้ขียนบทความทุกท่านท่ีส่งบทความและขอ  
ความกรุณาปฏิบติัตามรูปแบบอยา่งเคร่งครัด 
 

6. การอ้างองิและเอกสารอ้างองิ 
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