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ขอกําหนดในการสงบทความเพื่อตีพิมพ

✈

วารสารวิชาการนายเรืออากาศ
สําหรับบทความดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม
กองบรรณาธิการไดกําหนดรูปแบบ ขอกําหนดในการสงบทความเพื่อพิจารณาดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ประเภทของงานที่รับพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ จะตองเปนงานที่อยูในกลุมสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยที่ยังไมเคยถูกเผยแพร โดยแบงประเภทของงานออกเปน 2 ประเภท คือ บทความวิจัย (research
Articles) และบทความวิชาการ (Review Articles)
2. การเขียนบทความและการเตรียมตนฉบับ ดูตัวอยางไดที่เวปไซตของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
http://www.nkrafa.ac.th เขาไปที่ วารสารวิชาการ รร.นนก.
2.1 สามารถเขียนเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได โดยมีบทคัดยอทั้งสองภาษา เปนภาษาวิชาการที่ถูกตอง
และยึดหลักการใชคําศัพทตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน
2.2 ตน ฉบั บต อ งพิ มพ แ บบหน า เดี ย วลงบนกระดาษขาว A4 แบ ง เป น 2 คอลั มน (ยกเว น ชื่ อ เรื่ อ ง บทคั ดย อ
Abstract (ไทย อังกฤษ) พิมพเต็มความกวางของหนากระดาษ เวนขอบดานบน 2.6 ซ.ม. และขอบดานลาง
2.3 ซม. ขอบดานซาย 3.0 ซม. ขอบดานขวา 2.1 ซม. ใชรูปแบบตัวอักษร Angsana new ทั้งหมด และพิมพ
หางบรรทัดเดียว โดยบทความแตละเรื่องมีความยาวไมเกิน 10 หนา จะตองประกอบดวย
2.2.1 ชื่อเรื่องบทความ (Title) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามลําดับ ตัวอักษรหนา ขนาด 18
อยูกลางหนากระดาษ และตัวอักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษพิมพดวยตัวพิมพใหญ
2.2.2 ชื่อผูเขียน (Authors) ใชชื่อ-นามสกุลเต็ม ไมตองระบุยศ หรือตําแหนงวิชาการใด ๆ ใช
อักษรตัวหนาขนาด 15 บรรทัดตอมาใหระบุรายละเอียดของตนสังกัดและที่อยูของผูเขียน
และ E-mail ใชตัวอักษรปกติขนาด 14ไวกลางหนา
2.2.3 บทคัดยอ (Abstract) ใหเขียนภาษาไทย ตามด วยภาษาอังกฤษ ใชตัวอั กษรหนาขนาด 15 คําว า
บทคั ด ย อ และ Abstract ให จั ด กึ่ ง กลางหน า กระดาษ พิ ม พ เ ป น 1 คอลั ม น ประกอบด ว ย
วัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการ ผลการวิเคราะหและสังเคราะห ไมควรเกิน 15 บรรทัด จัดชิดขอบ
ซายขวา บรรทัดแรกยอหนา 1.25 ซ.ม.
2.2.4 คําสําคัญ (Keywords) ใหเขียนทั้งภาษาไทยและอังกฤษจํานวน 3-5 คํา อักษรปกติขนาด 15โดย
ระบุไวทายบทคัดยอ สวนที่เปนชื่อหัวขอ “คําสําคัญ :” “Keywords :” ใหใชตัวอักษรหนา
2.2.5 เนื้อความ (Text) พิมพเปน 2 คอลัมน ใชอักษรปกติขนาด 14 จัดชิดขอบซายขวาตรงกัน และการ
ยอหนาถามีการยอหนายอยหลายครั้งใหจัดยอหนาตรงกับขอความที่ตอจากหมายเลข สวนที่เปน
หัวขอตองพิมพดวยตัวอักษรหนา ชิดขอบกระดาษดานซาย ดังนี้
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1. ความสําคัญของปญหา
จากสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ........................................................................................
ประกอบดวย
1.1 เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในที่นี้ ...........................................................................................................
...................................................................................................................................................

2.2.5.1 บทความวิจัย (research Articles) ประกอบดวย ความสําคัญ ของปญหา วัตถุ ประสงค
ขอบเขต ประโยชน นิ ย ามศั พ ท กรอบแนวคิ ด สมมติ ฐ าน ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล สรุ ป อภิ ป รายผล และข อ เสนอแนะ กิ ต ติ ก รรมประกาศ
เอกสารอางอิง
2.2.5.2 บทความวิชาการ (Review Articles) ประกอบดวย บทนํา เนื้อความ ซึ่งประกอบไปดวย
การทบทวนทฤษฎี งานวิจัยที่เ กี่ยวของ วิธีก ารดําเนินการ การวิเคราะห การสังเคราะห
เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูใหม ๆ บทสรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอางอิง
2.2.6 รูป ตาราง (Figure, Table) ใหแสดงหลังขอมูลที่กลาวถึง หรือ จบหัวขอนั้น ๆ และสามารถวาง
รูปหรือตารางที่มีขนาดใหญใหครอบคลุมพื้นที่ของ 2 คอลัมนได ใหระบุหมายเลขลําดับของรูป
ตาราง ในบทความดวยตัวอักษรปกติขนาด 14 โดย
2.2.6.1 รู ป ใช คํ า ว า รู ป ที่ X มี ข อ ความสั้ น ๆ ประกอบ วางด า นล า งของรู ป จั ด กึ่ ง กลาง
หนากระดาษ
2.2.6.2 ตาราง ใชคําวา ตาราง ที่ X มีขอความสั้น ๆ ประกอบ วางดานบนของตาราง จัดชิดขอบ
ซายของกระดาษ
3. การเขียนเอกสารอางอิง ใหใชระบบหมายเลข (Number System) ตามลําดับการอางอิงกอนหลัง โดยใหใสเลขใน
วงเล็ บ [ ] ท า ยข อ ความอ า งอิ ง ในเนื้ อ หาของบทความ และนํ า ตั วเลขอา งอิ ง มาเขี ย นรายละเอี ย ดในหั วข อ
เอกสารอางอิง ตัวอยางเชน
....จากนั้นนําเทคนิค Contours algorithm [1] [2] มาทําการจับขอบของวงแหวนบนแผนเปาหมาย....

การอางอิงจากหนังสือทั่วไป
รูปแบบ ชื่อผูแตง./ชื่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ(พิมพครั้งที่ 2 เปนตนไป)./เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ,/ปที่พิมพ.
ตัวอยาง [1] สุพักตร พิบูลย. กลยุทธการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัย. พิมพครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร: จตุพร
ดีไซน, 2547.
[2] A. Gilbert And J. Gnglir. Cities Proverty and Development Urbanization in the Third
World. London: Oxford University Press, 1982.

การอางอิงจากวารสารในวารสาร
รูปแบบ ชื่อผูแตง./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปท(ี่ ฉบับที)่ :/เลขหนา,/ปที่พิมพ.
ตัวอยาง [1] อนุรักษ โชติดิลก. ตัวแบบการพัฒนาผูนําที่เหมาะสมในสถานการณวิกฤติ. สถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ, 7(1): 31-37, 2559.
[2] M. Turk and A. K. Jain, and W. F. Punch. Clustering Ensembles:Models of Consensus and Weak
Partitions. IEEE. Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 27(2): 1866-1881, 2005.
การอางอิงจากบทความทีน่ ําเสนอในการประชุม หรือสรุปผลการประชุม (Conference paper)
รูปแบบ ชื่อผูเขียน. ชื่อเรื่อง. ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ. บรรณาธิการ./editor. ชื่อการประชุม./วัน เดือน ป./ ที่ประชุม. /
สถานที่จัดประชุม./เมืองที่พิมพ./สํานักพิมพ:/หนาแรก-หนาสุดทาย, ปที่พิมพ.
ตัวอยาง [1] Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection. privacy and security in medical
informatics. In: Lun KC. Degoulet P. Piemme TE, Rienhoff O. editors. MEDINFO 92. Proceedings of
the 7th World Congress on Medical Informatics. 1992 Sep 6-10. Geneva. Switzerland Amsterdam:
North-Holland: 1561-1565,1992.
หมายเหตุ : แหลงอางอิงควรเปนแหลงที่มีความนาเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบไดไมควรใชแหลงอางอิงจาก Website
4. การสงบทความ สงไฟลบทความ Pdf เขาระบบ Online ผูสงบทความครั้งแรกตองลงทะเบียนการเขาระบบโดยมี
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ดั ง นี้ (1) เข า WWW.NKRAFA.AC.TH (2) ไปที่ วารสารวิ ช าการของ รร.นนก. (3) เลื อ ก
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ (4) เขาไปที่สงบทความ Online ลงทะเบียน ใสหมายเลขโทรศัพท ใส Password
ตั้งชื่อไฟลเปนภาษาอังกฤษ กรณีไมสามารถเขาไดใหติดตอ Anuruk_c@rtaf.mi.th หรือ Chotedelok@gmail.com
หรือ Line : Chotedelok
5. การพิจ ารณาและประเมินผลบทความ บทความทุกเรื่องจะถูกพิจารณาและประเมินจากผูทรงคุ ณวุฒิอย างนอ ย
2 ทา น และการรับลงตี พิมพบทความนั้ นต องผ านการประเมิ นใหผา นอยางนอ ย 2 ทานขึ้น ไป จึง ลงตี พิมพไ ด
โดยใหผูสงบทความติดตามสถานะทางชองทาง Online ที่สงบทความ
6. บทความที่ สงตี พิมพ ใ นวารสารวิ ชาการนายเรื ออากาศ จะต อ งเป น บทความที่ ไ ม ล อกเลี ย นบทความอื่ น หรื อ
ลอกเลียนบทความของตนเองที่เคยตีพิมพไวแลว และเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรในวารสารใดมากอน
ซึ่งลิขสิทธิ์ของบทความตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพลงในวารสารวิชาการนายเรืออากาศ จะถือเปนกรรมสิทธิ์ของ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช หามนําขอความไปพิมพซ้ํา เวนเสียแตวาไดระบุการอางอิง (Citation)
เปนลายลักษณอักษร และความรับผิดชอบ เนื้อหาของตนฉบับที่ลงตีพิมพนั้นจะตองเปนความรับผิดชอบของผูเขียน

