
 

 

คําแนะนําสําหรับผู้เขียน 

1. หลักเกณฑ์ท่ัวไป 

1.1 คํานํา 
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นวารสารวิชาการท่ีจัดพิมพ์โดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยท้ังท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเกษตรและระบบชีวภาพ ใน
รูปของบทความวิจัย บทวิจัยย่อ และบทความปริทัศน์ เน้ือหาของบทความท่ีเผยแพร่ในวารสารสะท้อนถึงขอบเขตท่ีกว้างขวางของ
ศาสตร์วิศวกรรมเกษตร ซ่ึงบูรณาการวิศวกรรมศาสตร์หลากหลายสาขามาประยุกต์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและระบบชีวภาพ 
อาทิ เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมดินและนํ้า เทคโนโลยีหลังเก็บเก่ียว วิศวกรรมอาหาร โครงสร้างอาคารเกษตร การจัดการระบบ
เกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร เป็นต้น เน้ือหาของบทความอาจเป็นการรายงานผลการทดลองของเรื่องท่ีศึกษาท่ีให้
องค์ความรู้ใหม่ การวิเคราะห์ทางทฤษฎี การออกแบบและประดิษฐ์นวัตกรรม หรือการนําเสนอเทคนิควิธีการทดลองใหม่ 

1.2 ขอบข่ายวารสาร 
1) ต้นกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร 
• เครื่องยนต์และกําลัง 
• การออกแบบและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร 
• กระบวนการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร 
• เทคนิคปฏิบัติและการใช้เครื่องจักรกลเกษตร 
2) วิศวกรรมดินและนํ้า 
• การอัดแน่น การชะล้าง และการปรับปรุงดิน 
• พ้ืนท่ีแห้งแล้ง และการเก็บกักนํ้า 
• อุทกวิทยาและการจัดการนํ้า 
• ชลศาสตร์และระบบชลประทาน 
• การให้นํ้าพืชระดับไร่นา 
3) กระบวนการหลังเก็บเก่ียวและวิศวกรรมอาหาร 
• กระบวนการหลังเก็บเก่ียวและการเก็บรักษา 
• การบรรจุ 
• เทคนิคแบบไม่ทําลาย 
• กระบวนการและเครื่องจักรกลอาหาร 
• วิศวกรรมชีวภาพ 
4) โครงสร้างอาคารเกษตร 
• การออกแบบอาคารเกษตร 
• ไซโล โรงเรือน และโรงงานผลิตพืช 

• การวางผังฟาร์มการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
5) ระบบเกษตร 
• โลจิสติกส์และโซ่อุปทานผลิตผลและสินค้าเกษตร 
• ระบบตรวจสอบย้อนกลับและความปลอดภัยอาหาร 
• การจัดการระบบเกษตร และการจําลองสถานการณ์ 
• อุตสาหกรรมเกษตร 
6) คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• การเกษตรแม่นยํา การตรวจวัดระยะไกล ระบบภูมิ

สารสนเทศ ระบบผู้เช่ียวชาญ 
• เซ็นเซอร์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 
• ชีวสารสนเทศ 
• การประยุกต์คอมพิวเตอร์  การพัฒนาซอฟแวร์  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
• พลังงานทดแทน ชีวมวลและพลังงานชีวมวล 
• การจัดการพลังงาน 
• การจัดการของเสียการเกษตรรีไซเคิลและเทคโนโลยี 

ไร้ของเสีย 
• วิศวกรรมระบบนิเวศน์เกษตร 

1.3 ประเภทบทความ 
 บทความท่ีเผยแพร่ในวารสารมี 3 ประเภทคือ 
• บทความวิจัย (research paper) คือ รายงานผลการศึกษาทดลองท่ีทําให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ ท่ีได้ดําเนินการ

จนสําเร็จและมีการเรียบเรียงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย 
• บทวิจัยย่อ (research note) คือ รายงานผลการศึกษาทดลองเฉพาะในบางประเด็นท่ีผู้วิจัยค้นพบ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์  
• บทความปริทัศน์ (review paper) คือ รายงานท่ีได้จากการรวบรวม ทบทวน และสังเคราะห์งานวิจัยท่ีผ่านมาในเรื่องใดเรื่องหน่ึง  

โดยสอดแทรกทัศนคติ ประสบการณ์ หรือความคิดเห็นของผู้เขียนท่ีมีต่อเรื่องน้ันๆ 



 

 

1.4 ความยาวบทความ 
• บทความวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้าเรียงพิมพ์ 
• บทวิจัยย่อ  ความยาวไม่ควรเกิน 5 หน้าเรียงพิมพ์ 
• บทความปริทัศน์ ความยาวไม่ควรเกิน 10 หน้าเรียงพิมพ์ 

1.5 ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 
 ผู้เขียนบทความท่ีผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในอัตราหน้าละ 300 บาท  

โดยกองบรรณาธิการจะแจ้งรายละเอียดวิธีการชําระค่าธรรมเนียมให้ทราบเมื่อบทความได้รับการยอมรับต้นฉบับให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ 

1.6 กระบวนการประเมินบทความ 
 ต้นฉบับบทความทุกประเภทจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า 2 ท่าน กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินของ

ผู้ทรงคุณวุฒิไปยังผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) ตามข้อมูลการติดต่อในต้นฉบับ ผู้เขียนบทความต้องปรับปรุงแก้ไข
ต้นฉบับตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมท้ังตอบข้อซักถามของผู้ทรงคุณวุฒิให้ชัดเจน แล้วส่งเอกสารท้ังหมดกลับมายัง 
กองบรรณาธิการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กองบรรณาธิการจะพิจารณาตัดสินยอมรับต้นฉบับให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยใช้ผลการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเกณฑ์ ท้ังน้ีคําตัดสินของกองบรรณาธิการถือเป็นอันสิ้นสุด 

2. รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ* 
*กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพิจารณาต้นฉบับบทความจนกว่าต้นฉบับน้ันๆ จะมีการจัดเรียงหน้าตามรายละเอียดท่ีแจ้งไว้

ในเอกสารน้ี 

2.1 แบบฟอร์มต้นฉบับ (template) 
 ผู้เขียนควรทําความเข้าใจแบบฟอร์มต้นฉบับ (template) และตัวอย่างต้นฉบับ (manuscript example) ท่ีกองบรรณาธิการ

จัดทําไว้อย่างละเอียด ลักษณะ (styles) ของเน้ือหาทุกส่วนของแบบฟอร์มต้นฉบับได้ถูกปรับตั้งให้เป็นไปตามข้อกําหนดการจัดเรียง
หน้าในเอกสารฉบับน้ีแล้ว ผู้เขียนควรจัดเตรียมต้นฉบับโดยใช้แบบฟอร์มต้นฉบับและกําหนดลักษณะ ให้กับทุกส่วนในต้นฉบับให้
สอดคล้องกับแบบฟอร์มต้นฉบับ แบบฟอร์มต้นฉบับและตัวอย่างต้นฉบับสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สมาคมฯ (www.tsae.asia) 

2.2 การจัดหน้าและแบบอักษร 
 ต้นฉบับใช้กระดาษขนาด A4 ตั้งขอบกระดาษแบบ Mirror margins (ระยะขอบเพ่ือการเย็บเล่มหนังสือ) ตั้งระยะขอบบนและ 

ขอบล่างอย่างละ 2.0 cm, ขอบนอก 1.5 cm และขอบใน 2.5 cm การพิมพ์ใช้อักษรแบบ TH SarabunPSK ตลอดท้ังต้นฉบับ 

2.3 การระบุประเภทบทความ 
 ผู้เขียนจะต้องระบุประเภทของบทความท่ีมุมบนขวาในหน้าแรกของบทความว่าเป็นบทความวิจัย บทวิจัยย่อ หรือบทความ

ปริทัศน์ (ดูแบบฟอร์มต้นฉบับ) 

2.4 หัวเรื่อง 
 ส่วนหัวเรื่องจะมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 
• ช่ือบทความ ใช้อักษรขนาด 16 pt ตัวหนา จัดกระจายแบบไทย (Thai distributed) ช่ือบทความควรสั้นกระชับ ได้ใจความ  

และมีความจําเพาะเจาะจงกับเน้ือหาของงาน 
• ช่ือ นามสกุล ผู้เขียน ใช้อักษรขนาด 14 pt ตัวหนา จัดกระจายแบบไทย ไม่ใช้คํานําหน้าช่ือ ระหว่างช่ือผู้เขียนแต่ละคนให้ใช้

เครื่องหมายจุลภาคค่ัน หลังช่ือผู้เขียนให้แสดงกํากับต้นสังกัดด้วยตัวเลขแบบอักษรยก (superscript) และให้กํากับผู้รับผิดชอบ
บทความด้วยเครื่องหมายดอกจัน กองบรรณาธิการจะถือว่าผู้เขียนทุกคนท่ีมีช่ือปรากฏในต้นฉบับได้รับทราบและเห็นพ้องกับเน้ือหา
ในต้นฉบับน้ัน 

• ต้นสังกัดและท่ีอยู่ ใช้อักษรขนาด 12 pt ตัวธรรมดา จัดกระจายแบบไทย กํากับแสดงต้นสังกัดด้วยตัวเลขแบบอักษรยก  
แล้วตามด้วยช่ือต้นสังกัดและท่ีอยู่ (จังหวัดและรหัสไปรษณีย์) 

• ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์ ของผู้รับผิดชอบบทความ 



 

 

2.5 บทคัดย่อ 
 บทความภาษาไทยจะต้องมีบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้ลําดับบทคัดย่อภาษาไทยมาก่อนภาษาอังกฤษ การ

พิมพ์บทคัดย่อจะจัดเป็น 1 คอลัมน์ จัดกระจายแบบไทย ใช้อักษรขนาด 14 pt บรรทัดแรกให้ย่อหน้า (indentation) 1.0 cm 
บทคัดย่อควรสั้นกระชับ (ไม่ควรเกิน 250 คํา) เน้ือความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ ผล การค้นพบท่ีสําคัญ และสรุป 

2.6 คําสําคัญ 
 ท้ายบทคัดย่อให้ระบุคําสําคัญ 3-5 คํา ใช้อักษรขนาด 14 pt คําสําคัญท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้เครื่องหมายจุลภาคค่ัน

ระหว่างคํา สําหรับภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับอักษรตัวแรกของทุกคํา 

2.7 เน้ือความ 
 ส่วนเน้ือความใช้การจัดหน้าเป็น 2 คอลัมน์ ความกว้างของแต่ละคอลัมน์ 8.25 cm ระยะระหว่างคอลัมน์ 0.5 cm จัดกระจาย

แบบไทย หัวเรื่องย่อยให้ใช้หมายเลขกํากับ และพิมพ์ตัวหนา เช่น “1 บทนํา” (ตามด้วย 1.1 พิมพ์ตัวเอียง, 1.1.1 พิมพ์ตัวหนาและ
เอียง, ...) และจัดกระจายแบบไทย บรรทัดแรกของทุกย่อหน้าให้ย่อหน้า 0.5 cm และให้ใช้อักษรขนาด 14 pt ตลอดท้ังเน้ือความ 
ยกเว้นรายการเอกสารอ้างอิง ในรายการเอกสารอ้างอิง ให้ย่อหน้า 0.5 cm แบบ Hanging 

เน้ือความควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ี 
• บทนํา (introduction) ควรมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องตรงประเด็น กล่าวถึงท่ีมาของปัญหาและความสําคัญของผลงานท่ี

ผู้เขียนต้องการนําเสนอ ตอนท้ายบทนําควรระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานอย่างชัดเจน 
• อุปกรณ์และวิธีการ (materials and methods) การเขียนส่วนอุปกรณ์และวิธีการให้บรรยายร้อยเรียงกันไป ไม่เขียนในลักษณะ 

นํารายการอุปกรณ์มาเรียงลําดับ (list) ควรอธิบายอย่างเป็นข้ันตอนและมีรายละเอียดเพียงพอให้ผู้อ่านท่ีสนใจสามารถทําการทดลอง
ซํ้าได้ วิธีการท่ีเป็นท่ีทราบดีในสาขาวิชาน้ัน หรือเป็นมาตรฐาน หรือถูกเผยแพร่โดยผู้อ่ืนมาก่อน ควรใช้การอ้างอิงโดยไม่ต้องอธิบาย
รายละเอียดซํ้า การกล่าวถึงช่ือทางการค้าของอุปกรณ์เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์สามารถทําได้ แต่ท้ังน้ีต้องไม่มีนัย
ท่ีแสดงถึงการรับรองหรือสนับสนุนผู้ผลิตรายใดรายหน่ึง 

• ผลและวิจารณ์ (results and discussion) ผลท่ีนําเสนอควรเป็นข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์ ไม่ใช่ข้อมูลดิบ โดยนําเสนอเป็น
ลําดับสอดคล้องกับท่ีอธิบายไว้ในส่วนอุปกรณ์และวิธีการ ควรมีการแปลและวิจารณ์ผลอย่างมีหลักการและมีข้อมูลสนับสนุนชัดเจน 
อาจมีการเปรียบเทียบผลกับงานวิจัยในทํานองเดียวกันท่ีเผยแพร่มาก่อน รวมท้ังอาจให้ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
ท่ีเก่ียวข้องกันในอนาคต 

• สรุป (conclusions) เป็นการลงความเห็นหรือสรุปการค้นพบท่ีสําคัญท่ีได้จากงานวิจัย ควรสั้นกระชับ และไม่อธิบายซํ้าซ้อนกับ
เน้ือความในส่วนก่อนหน้า 

• กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) เป็นส่วนท่ีผู้เขียนแสดงคําขอบคุณแก่บุคคล หรือหน่วยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
สนับสนุนการดําเนินงานวิจัย ท้ังน้ี ไม่จําเป็นต้องแสดงคําขอบคุณแก่ผู้ร่วมเขียนบทความซ่ึงมีช่ือปรากฏในส่วนหัวเรื่องแล้ว  
ส่วนกิตติกรรมประกาศอาจมีหรือไม่มีก็ได้ 

• เอกสารอ้างอิง (references) การอ้างอิงใช้ระบบช่ือผู้แต่ง-ปีท่ีตีพิมพ์ (name-year system) ควรอ้างอิงเฉพาะแหล่งข้อมูลท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวข้องกับงานวิจัยของผู้เขียน เอกสารอ้างอิงท่ีใช้ต้องได้รับการยอมรับทางวิชาการ ไม่ควรอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีเข้าถึงได้ยาก เช่น 
รายงานผลการวิจัยท่ีเผยแพร่ในกลุ่มแคบๆ ข้อมูลท่ีไม่ถูกตีพิมพ์ หรือการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เอกสารอ้างอิงทุกช้ินท่ีถูกอ้าง
ถึงในเน้ือความต้องปรากฏอยู่ในรายการเอกสารอ้างอิง และในทํานองเดียวกันเอกสารอ้างอิงทุกช้ินท่ีปรากฏอยู่ในรายการ
เอกสารอ้างอิงต้องถูกอ้างถึงในเน้ือความ การอ้างถึงเอกสารอ้างอิงภาษาไทยในเน้ือความให้ใช้รูปแบบ “ช่ือผู้แต่ง (ปีท่ีตีพิมพ์)” เช่น 
“มงคล (2545) แสดงให้เห็นว่า ...” หรือ “ความเร็วการหมุนลูกมะพร้าวและความเร็วของมีดปอกมีผลต่อความเรียบของผิวลูก
มะพร้าว (บัณฑิต, 2550)” หรือ “อนุพันธ์ และศิวลักษณ์ (2555) พบว่า ...” แต่หากเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้รูปแบบ 
“นามสกุลผู้แต่ง (ปีท่ีตีพิมพ์)” เช่น “Mettam (1994) แสดงให้เห็นว่า ...” การอ้างถึงเอกสารอ้างอิงภาษาไทยซ่ึงมีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คน
ข้ึนไปใช้คําว่า “และคณะ” หลังช่ือผู้แต่งคนแรก เช่น “สมชาติ และคณะ (2551)” สําหรับเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษให้ใช้คําว่า  
“et al.” เช่น “Perez-Mendoza et al. (1999)” การจัดเรียงรายการเอกสารอ้างอิง ให้จัดเรียงเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน แล้ว



 

 

ตามด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ สําหรับเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้จัดเรียงเอกสารอ้างอิงตามลําดับอักษรของช่ือผู้แต่ง ซ่ึงถ้าผู้
แต่งคนแรกเป็นคนเดียวกัน ให้เรียงลําดับตามอักษรของช่ือผู้แต่งคนถัดไป ถ้าช่ือผู้แต่งเหมือนกันท้ังหมดให้เรียงลําดับตามปีท่ีพิมพ์ 
ถ้าปีท่ีพิมพ์เป็นปีเดียวกันให้ระบุความแตกต่างด้วยอักษร “ก”, “ข”, “ค” ต่อท้ายปีท่ีตีพิมพ์ สําหรับเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ ให้
จัดเรียงเอกสารอ้างอิงตามลําดับอักษรของนามสกุลผู้แต่ง ซ่ึงถ้าผู้แต่งคนแรกเป็นคนเดียวกัน ให้เรียงลําดับตามอักษรของนามสกุล 
ผู้แต่งคนถัดไป หากผู้แต่งเป็นคนเดียวกันท้ังหมด ให้เรียงลําดับตามปีท่ีตีพิมพ์ ในกรณีท่ีผู้แต่งเป็นคนเดียวกันท้ังหมดและตีพิมพ์ในปี
เดียวกัน ให้ระบุความแตกต่างด้วยตัวอักษร “a”, “b”, “c” ต่อท้ายปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือวารสารวิชาการท่ีนํามาอ้างอิงให้ใช้ช่ือเต็ม 

2.8 ตัวอย่างการพิมพ์รายการเอกสารอ้างอิง 
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2.9 หน่วย 
 ใช้ระบบหน่วย International Systems (SI) ให้ถือว่าหน่วยเป็นสัญลักษณ์ ดังน้ันแม้ในบทความจะมีเน้ือความเป็นภาษาไทย 

หน่วยท่ีใช้จะเป็นหน่วยภาษาอังกฤษเสมอ เช่น “มวล 15 kg” ไม่ใช้ “มวล 15 กิโลกรัม” หรือ “มวล 15 กก.” เป็นต้น ให้เขียนหน่วยท่ี
มีลักษณะเป็นเศษส่วนในรูปตัวเลขยกกําลัง เช่น “m s-1” ไม่ใช้ “m/s” เป็นต้น 

2.10 สมการ 
สมการท่ีไม่ซับซ้อนอาจพิมพ์แทรกระหว่างข้อความภายในบรรทัดได้ สมการท่ีมีความซับซ้อนให้พิมพ์แยกบรรทัดด้วย Equation 

editor ควรกําหนดหมายเลขให้กับทุกสมการตามลําดับการปรากฏในต้นฉบับของสมการ และควรอ้างถึงสมการในเน้ือความตาม
หมายเลขท่ีกําหนดไว้ ควรนิยามตัวแปรทุกตัวในสมการเมื่อถูกอ้างอิงถึงครั้งแรก ตัวแปรควรพิมพ์ด้วยตัวอักษรเอียง และใช้อักษรหรือ
สัญลักษณ์ท่ีเป็นท่ีนิยมในสาขาน้ันๆ หากจําเป็นตอ้งมีการกําหนดสัญลักษณห์รอืตัวแปรข้ึนใหม่เป็นจํานวนมาก ควรทําตารางสัญลักษณ์
เฉพาะ (nomenclature) 

2.11 ภาพและตาราง 
ให้แทรกภาพและตารางลงในเน้ือความ โดยรายละเอียดของภาพจะต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเรียงพิมพ์ ภาพถ่ายควรมี

ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi ภาพท่ีเป็นกราฟจะต้องมีคําอธิบายแกน คําอธิบายสัญลักษณ์ในกราฟ พร้อมระบุหน่วยให้ชัดเจน 
เน่ืองจากวารสารฯ จะถูกจัดพิมพ์แบบขาว-ดํา ดังน้ัน ผู้เขียนควรคํานึงถึงการสูญเสียความชัดเจนของภาพสีเมื่อต้องจัดพิมพ์เป็นภาพ
ขาว-ดํา ตารางควรจัดรูปแบบให้เรียบร้อย เส้นตารางใช้เฉพาะเส้นแนวนอน ไม่ใช้เส้นแนวตั้ง 

ช่ือภาพและตาราง ตลอดจนข้อความท้ังหมดในภาพและตารางให้ใช้ภาษาอังกฤษ ให้เขียนช่ือภาพไว้ด้านใต้ภาพ โดยใช้รูปแบบ 
ดังตัวอย่างเช่น “Figure 1 Relationship between …” ส่วนช่ือตารางให้เขียนไว้ด้านบนตาราง โดยใช้รูปแบบดังตัวอย่างเช่น 
“Table 1 Results of …” ให้จัดขอบซ้ายขวาของช่ือภาพและตารางเป็นแบบจัดกระจายแบบไทย ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 
14 pt ช่ือภาพและตารางควรสื่อให้ผู้อ่านสามารถทําความเข้าใจสาระสําคัญของภาพหรือตารางน้ันๆ ได้ แม้ไม่อ่านเน้ือความ การ
กําหนดหมายเลขภาพและตารางให้เป็นไปตามลําดับการปรากฏในต้นฉบับ ให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงถึงภาพและตารางในเน้ือความ  
ดังตัวอย่างเช่น “... ดังผลการทดลองใน Figure 1” หรือ “Table 1 เป็นค่าเฉลี่ยของ ...” ควรแทรกภาพหรือตารางเมื่อจบย่อหน้าท่ีมี
การอ้างถึงภาพหรือตารางน้ันๆ ทันที 

2.12 หมายเลขบรรทัด (line number) 
เพ่ือความสะดวกในการประเมินบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กําหนดหมายเลขบรรทัดด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาด 8 pt 

เยื้องจากข้อความ 1 mm นับทีละ 1 บรรทัด โดยกําหนดให้บรรทัดแรกของคอลัมน์ซ้ายเป็นบรรทัดหมายเลข 1 และเริ่มนับลําดับเลข
ใหม่ในแต่ละหน้าตลอดท้ังต้นฉบับ 

3. การส่งต้นฉบับ 
ผู้เขียนสามารถส่งไฟล์ต้นฉบับทางระบบ online submission ได้ท่ี http://tsae.asia/journals/index.php/tsaej2014/ 
 
 

 


