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ขอกำหนดในการสงบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารวิทยาศาสตร มข. 
 

1. ประเภทของบทความท่ีรับพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ (Type of article) จะตองเปนงานที่อยใูนกลมุสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และยังไมเคยถูกเผยแพร หรืออยูระหวางการพิจารณาใหเผยแพรในวารสาร หนังสืออื่น

ใด โดยแบงประเภทของงาน เปน 2 ประเภท คือ บทความวิจัย (Research Articles) และ บทความวิชาการหรือ

บทความปริทัศน (Review Articles) 

 

2. รายการตรวจเช็คสำหรับการเตรียมบทความเพื่อสงตีพิมพ (Submission checklist) 

2.1 ตนฉบับบทความ (Manuscript) โปรดเตรียมตนฉบับบทความตามขอแนะนำในการเขียนบทความและ 

การเตรียมตนฉบับ (ขอ 4) 

2.2 จดหมายนำ (Cover letter) โปรดเตรียมจดหมายนำซึ่งเขียนถึงบรรณาธิการและอธิบายโดยสงัเขปถึงเหตผุลที่

บทความนั้นๆ มีความเหมาะสมในการตีพิมพในวารสารวิทยาศาสตร มข. 

2.3 ไฟลรูปภาพ ตาราง และแผนภูมิ (Figure, Table and Diagram) โปรดเตรียมไฟลรูปภาพ ตาราง และ

แผนภูมิที่มีรายละเอียดของภาพสูง สำหรับกรณีที่รูปภาพ ตาราง และแผนภูมิในบทความมีความละเอียดไม 

สูงพอ 

 

3. การสงตนฉบับบทความ (Submission) ผูเขียนสามารถสงตนฉบับบทความที่พิมพตามขอกำหนดของ

รูปแบบของวารสาร และบันทึกขอมูลในรูปแบบไฟล .doc หรือ .docx และรูปแบบไฟล .pdf และสงตนฉบับผาน

ระบบออนไลนทางเว็บไซต https://scijournal.kku.ac.th หากมีปญหาในการใชงานระบบ กรุณาติดตอมายัง 

e-mail address: kku_scijournal@kku.ac.th 
 

4. การเขียนบทความและการเตรียมตนฉบับ จะตองเปนไปตามขอกำหนดดังตอไปนี้ 

4.1 สามารถเขียนเปนภาษาไทยลวน หรือภาษาอังกฤษลวนก็ได เปนภาษาวิชาการที่ถูกตอง และยึดหลักการใช

คำศัพทหรือการเขียนทับศัพทตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน 

4.2 ตนฉบับตองพิมพหนาเดียวลงบนกระดาษขาวสั้น ขนาด A4 เวนระยะขอบกระดาษทุกดาน 1 นิ้ว ใชรูปแบบ

ตัวอักษร TH Sarabun New ทั้งหมด และพิมพหางบรรทัดเดียว (Single space) โดยบทความแตละเรื่องมีความ

ยาวไมเกิน 10 หนา จะตองประกอบดวย 

 ชื่อเรื่องบทความ (Title) จะตองมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชขอความท่ีกระชับ ตัวอักษรหนา ขนาด 20  

จัดกึ่งกลางหนากระดาษ และอักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษตองพิมพดวยตัวพิมพใหญ 

 ชื่อผูเขียน (Authors) ใชชื่อ-นามสกุลเต็ม ไมตองระบุคำนำหนาชื่อ ตำแหนงหรือคุณวุฒิ ใชตัวอักษรปกติ  

ขนาด 16 จัดกึ่งกลางหนากระดาษ หากมี 2 คนใหใช “และ/and” คั่น หากมีมากวา 2 คนขึ้นไป กรณีภาษาไทย

ใหเวนวรรค 2 ครั้งคั่น แตกรณีภาษาอังกฤษใหใส (,) คั่นและเวนวรรค 1 ครั้งระหวางแตละคน และคนสุดทายให

วารสารวิทยาศาสตร มข. 
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ใช “และ/and” คั่น และใหแสดงตัวเลขแบบตัวยก (Superscript) กำกับเพื่อระบุตนสังกัด และใช (*) กำกับ 
Corresponding Author ซึ่งตองระบุรายละเอียดของตนสังกัดและที่อยู (จังหวัดและรหัสไปรษณีย) ของผูเขียน

ทุกคน และ E-mail ของ Corresponding Author ไวบรรทัดถัดจากชื ่อผู เขียน ใชตัวอักษรปกติ ขนาด 12  

จัดกึ่งกลางหนากระดาษ 

 บทคัดยอ (Abstract) มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหบทคัดยอภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ หัวขอบทคัดยอ 

(Abstract) ใชตัวอักษรหนา ขนาด 16 จัดกึ่งกลางหนากระดาษ พิมพเปน 1 คอลัมน ไมควรเกิน 15 บรรทัด และ

ใชตัวอักษรปกต ิขนาด 14 จัดขอบซายขวาตรงกัน บรรทัดแรกยอหนา 1.25 ซม. 

 คำสำคัญ (Keywords) มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 3 - 5 คำ ใชตัวอักษรปกติ ขนาด 14 โดยระบุไว

ทายบทคดัยอภาษาอังกฤษ สวนที่เปนชื่อหัวขอ “คำสำคัญ” “Keywords” ใหใชตัวอักษรหนา 

 เนื้อความ (Text) พิมพเปน 2 คอลัมน ยกเวนบทความทางสาขาวิชาคณิตศาสตรที่มีสมการทางคณิตศาสตรพิมพ

เปน 1 คอลัมนได โดยใชตัวอักษรปกติ ขนาด 14 จัดขอบซายขวาตรงกัน และในการยอหนาถามีการยอหนายอย

หลายครั้งใหแตละยอหนายอยหางกัน 1.25 ซม. สวนที่เปนหัวขอจะพิมพดวยตัวอักษรหนาชิดขอบกระดาษ

ดานซาย และควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

- บทความวิจัย (Research Articles) ประกอบดวย 

o บทนำ (Introduction) 

o วิธีการดำเนินการวิจัย (Research Methodology) 

o ผลการวิจัย (Results) 

o วิจารณผลการวิจัย (Discussion) 

o สรุปผลการวิจัย (Conclusions) 

o คำขอบคุณ หรือกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ถามี 

o เอกสารอางอิง (References) ทั้งภายในเนื้อความและทายบทความ 

- บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน (Review Articles) ประกอบดวย 

 บทนำ (Introduction) 

 เนื้อความ (Text) 

 บทสรุป (Summary) 

 คำขอบคุณ หรือกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ถามี 

 เอกสารอางอิง (References) ทั้งภายในเนื้อความและทายบทความ 

 รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ (Figure, Table and Diagram) สามารถนำเสนอตอจากขอความที ่กลาวถึง หรือ

นำเสนอภายหลังจากจบหัวขอได และสามารถวางรูปภาพหรือตารางที ่มีขนาดใหญใหครอบคลุมพื ้นที ่ของ  

2 คอลัมนได และตองระบุหมายเลขลำดับของรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ในบทความดวยตัวอักษรปกติ ขนาด 14 

โดยใชคำวารูปที่ x หรือแผนภูมิที่ x และคำอธิบายสั้นๆ ไวใตรูปภาพหรือแผนภูมิ และตารางที่ x และคำอธิบาย

สั้นๆ ไวดานบนของตาราง  โดยใชตัวอักษรปกติ ขนาด 14 จัดกึ่งกลางหนากระดาษ 

 ระบบหนวยที่ใช ใชระบบหนวยเมตริกซ หรือ SI โดยจะใชรูปแบบการเขียนแบบเต็มหรือแบบยออยางใดอยาง 

หนึ่งก็ได แตตองใหเปนรูปแบบเดยีวกันท้ังบทความ 
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5. การพิจารณาและประเมินผลบทความ (Peer review) 

วารสารวิทยาศาสตร มข. ใชประเภทการพิจารณาผลงานสำหรับตีพิมพโดยผูทรงคุณวุฒิในรูปแบบ 

Double-blinded peer-review  ใหเจาของบทความเสนอชื ่อ ที ่อยู  และอีเมลลของผูทรงคุณวุฒิที ่มีความ

เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ จำนวน 3 คน มาพรอมกับตนฉบับบทความ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการอาจจะพิจารณาเลือก

ผูทรงคุณวุฒิที่เจาของบทความแนะนำมาหรือไมก็ได ตนฉบับบทความที่สงมาตีพิมพนั้นจะไดรับการอาน และ

ประเมินผล โดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ อยางนอย 3 

คนขึ้นไปตอเรื่อง และกองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาใหผูเขียนทราบผลวา ตองแกไขกอนการตีพิมพ หรือ

ตีพิมพโดยไมมีการแกไข หรือไมผานการพิจารณาตีพิมพ ซึ่งจะจัดสงผลการพิจารณาคืนใหผูเขียนทาง E-mail 

address ของผูเขียนบทความ และกองบรรณาธิการวารสารจะสงตนฉบับบทความใหผูเขียนตรวจพิสูจนอักษรใน

ลำดับสุดทาย (Final proof) ทั้งนี้จะตองไมมีการแกไขรายละเอียดใดๆ ในสวนของเนื ้อหาและชื่อเจาของ

บทความ และหากไมมีการติดตอกลับของผูเขียนภายในระยะเวลาที่กำหนด กองบรรณาธิการถือวาบทความนั้น

ถูกตองและครบถวนแลว 

 

6. การสงบทความที่ผานการพิจารณาและไดรับการแกไขแลว (Revised submission) 

ผูเขียนสามารถสงบทความที่ไดรับการพิจารณาและไดรับการแกไขแลว เพื่อรับการพิจารณาโดยกอง

บรรณาธิการผานทางระบบสงบทความบนเวบ็ไซต http://scijournal.kku.ac.th 

 

7. การเขียนเอกสารอางอิง (References) หรือบรรณานุกรม (Bibliography) 

7.1 การอางอิงในเนื้อความ จะใชระบบ ชื่อและป โดยจะวงเล็บชื่อผแูตง (สำหรับคนไทย) หรือชื่อสกุล (สำหรับคน

ตางชาติ) หรือชื่อนิติบุคคลที่จัดทำเอกสาร และระบุปที่พิมพของเอกสารที่อางอิง เชน สมศักดิ์และสมศรี (2535) 

รายงานวา... หรือ ... (สมศักดิ ์และสมศรี, 2535) กรณีมีผู เขียน 3 คนขึ ้นไป ใหใชคำวา “และคณะ” กรณี

ภาษาไทย หรือ “et al.” กรณีภาษาอังกฤษแทน หากมีอางอิงจากหลายรายงานในหัวขอเดียวกัน ใหใช ... 

(สมศักดิ์, 2535; สมศร,ี 2540; Williams, 2009) โดยเรียงภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ และเรียงตามปที่พิมพ 

7.2 การอางอิงทายเรื่อง ใชตัวอักษรปกติ ขนาด 14 เรียงลำดับภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ และเรียงตามตัวอักษร

และสระ กรณีผูเขียนคนเดียวกันใหเรียงตามปที่พิมพเอกสาร มีรูปแบบการเขียนสำหรับวารสารวทิยาศาสตร มข. 

ดังนี ้

7.2.1 ตำรา (Textbook) หรือหนังสือ 

ใหใช ชื่อสกุลของผแูตง. (ตัวเลข ป พ.ศ.ที่ตีพิมพ). ชื่อหนังสือ. (พิมพครั้งที่). เมืองที่พิมพ: โรงพิมพ 

  หรือสำนักพิมพ. เลขหนาเริ่มตน–หนาสุดทายที่อางอิง. 

ภาษาอังกฤษ ใหใชชื่อสกุล, อักษรยอชื่อตน. อักษรยอชื่อรอง (ถามี) ของผแูตง. (ตัวเลข ป ค.ศ.ท่ีตีพิมพ). แทน 

เชน ลัดดา วงศรัตน. (2537). คมูือการเลี้ยงแพลงกตอน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ภาควิชาชีววิทยาประมง  

  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. หนา 103 – 105. 

Johnson, E.A. and Schroeder, W.A. (1995). Microbial carotenoids. In Advances  

Biochemical Engineering and Biotechnology. Heidelberg: Springer-Verlag.  

pp. 119-178. 
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7.2.2 วารสาร (Journal) 

ใหใช  ชื่อสกุลของผแูตง. (ตัวเลข ป พ.ศ.ที่ตีพิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. เลมท่ี (ฉบับท่ี): เลขหนาเริ่มตน– 

หนาสุดทายที่อางอิง. 

ภาษาอังกฤษ ใหใช ได 2 แบบ คือ 

ชื่อสกุล, อักษรยอชื่อตน. อักษรยอชื่อรอง (ถามี) ของผแูตง. (ตัวเลข ป ค.ศ. ที่ตีพิมพ). ชื่อบทความ. 

ชื่อวารสาร (แบบยอ). Volume (Issue): เลขหนาเริ่มตน–หนาสุดทายที่อางอิง. 

ชื่อสกุล, อักษรยอชื่อตน. อักษรยอชื่อรอง (ถามี) ของผแูตง. (ตัวเลข ป ค.ศ. ที่ตีพิมพ). ชื่อบทความ. 

ชื่อวารสาร (แบบเตม็) Volume (Issue): เลขหนาเริ่มตน–หนาสุดทายที่อางอิง. 

เชน ไพลิน จิตรชุม และลัดดา วงศรัตน. (2550). องคประกอบชนิดและความหนาแนนของโคพีพอดบริเวณ 

อาวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร (section T). 6 (ฉบับพิเศษ 1):  

133 - 142. 

Kiho, T., Morimoto, H., Kobayashi, T., Usui, S., Ukai, S., Aizawa, K. and Inakuma, T.  

    (2000). Effect of a polysaccharide (TAP) from the fruiting bodies of Tremella 

aurantia on glucose metabolism in mouse liver. Biosci Biotechnol Biochem. 

64(2): 417–419. (กรณีชื่อวารสารแบบยอ) 

Turner, J.T. (2004). The importance of small planktonic copepods and their roles in 

pelagic marine food webs. Zoological Studies 43(2): 255-266. 

(กรณีชือ่วารสารแบบเต็ม) 
7.2.3 บทความในงานประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือเอกสาร รายงานการวิจัย 

ใหใช ชื่อสกุลของผแูตง. (ตัวเลข ป พ.ศ.ที่ตีพิมพ). ชื่อบทความ. ใน: ชื่องานประชุมวิชาการหรือชื่อ 

  รายงานการวิจัย. ชื่อผูจัดงานประชุมหรือชื่อผูจัดทำโครงการวิจัย, จังหวัด. เลขหนาเริ่มตน– 

  หนาสุดทายที่อางอิง. 

ภาษาอังกฤษ ใหใช ชื่อสกุล, อักษรยอชื่อตน. อักษรยอชื่อรอง (ถามี) ของผแูตง. (ตัวเลข ป ค.ศ.ท่ีตีพิมพ). แทน 

เชน พรรณา วันซวง และละออศรี เสนาะเมือง. (2549). ความหลากชนิดของโรติเฟอรคลาโดเซอรา และ 

โคพีพอดในแหลงน้ำชั่วคราวในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. ใน: รายงานการวจิัยในโครงการ 

BRT 2549. วิสุทธิ์ ใบไม และรังสิมา คมุหอม (บรรณาธิการ). บริษัทจิรวฒันเอ็กเพรส จำกัด, 

กรุงเทพฯ. 105-118. 

Pookpakdi, A. (1992). Soybean production under saturated soil condition in Thailand,  

In C. George Kuo (eds.). In: Adaptation of food crops to temperature and  

water stress proceeding of an international symposium Taiwan 13-18 August  

1992. Asian Vegetable Research and Development Center, Taiwan. 479-485. 

7.2.4 วิทยานิพนธ (Thesis) 

ใหใช ชื่อสกุลของผแูตง. (ตัวเลข ป พ.ศ.ที่ตีพิมพ). ชื่อบทความ. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ,  

ชื่อมหาวิทยาลัย. จังหวัด. จำนวนหนา. 

ภาษาอังกฤษ ใหใช ชื่อสกุล, อักษรยอชื่อตน. อักษรยอชื่อรอง (ถามี) ของผแูตง. (ตัวเลข ป ค.ศ.ท่ีตีพิมพ). แทน 

เชน ปยวรรณ ศิริสวัสดิ์. (2552) การศึกษาการติดสีของครามบนเสนฝายที่เคลือบดวยไคโตซานจากเปลือก 

กุงกามกราม. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร: 

55 หนา  
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7.2.5 แหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ใหใช ชื่อสกุลของผแูตง. (ตัวเลข ป พ.ศ.ที่ตีพิมพ). ชื่อบทความ. แหลงขอมูล: URL ของเว็บไซตที่อางอิง 

ขอมูล. คนเมื่อวันที่ เดือน ป พ.ศ.. 

ภาษาอังกฤษ ใหใช ชื่อสกุล, อักษรยอชื่อตน. อักษรยอชื่อรอง (ถามี) ของผแูตง. (ตัวเลข ป ค.ศ.ท่ีตีพิมพ). แทน 

เชน เอกลักษณ จันเทรมะ และ ออนจันทร โครตพงษ. (2010). ผีเสื้อกระพือปก. กรมสงเสริมคุณภาพ 

สิ่ ง แ วด ลอม  ก ระ ทร ว งทรัพย าก รธ รรมชาต ิ และสิ่ ง แ วดลอม , แหลงขอมู ล : 

http://www.deqp.go.th/website/20/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=4160%3A2010-09-30-03-37-43&catid=50&Itemid=74&lang=th. ค น เ ม่ื อ

วันที่ 20 ธันวาคม 2554. 

     7.3 การอางอิงเอกสารกรณีรอการตีพิมพ ใหระบุขอมูลของเอกสารใหมากที่สุด และใชวงเล็บคำวา “(ระหวาง  

ตีพิมพ)” หรือ “(in press)” ในกรณีที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามลำดับ โดยวงเล็บตอทายเอกสารอางอิง

นั้น 

 

8. จริยธรรมของการตีพิมพผลงาน (Ethics in publishing) เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการตีพิมพระดับ

นานาชาติ และจริยธรรมในการตีพิมพบทความตามขอกำหนดของ Committee on Publication Ethics (COPE) 

วารสารวิทยาศาสตร มข. จึงไดกำหนดจริยธรรมของการตีพิมพ ดังน้ี   

8.1 บทบาทและความรับผดิชอบของบรรณาธิการ 

 ดำเนินการใหตรงตามความประสงคของผูอานและผเูขียน 

 ปรับปรุงวารสารอยางสม่ำเสมอ 

 รับรองคุณภาพผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ 

 สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

 คงไวซึ่งความถูกตองของผลงานทางวิชาการ 

 ปกปองมาตรฐานของทรัพยสินทางปญญาจากความตองการทางธุรกิจ 

 เต็มใจแกไขขอผิดพลาดการตีพิมพ การทำใหเกิดความกระจาง การถอดถอนบทความ และการขออภัย

หากจำเปน 

8.2 บทบาทและหนาที่ของผเูขียน 

 ตองรับรองวาบทความที่สงมาตีพิมพนั้นยังไมเคยไดรับการเผยแพรที่ใดมากอน 

 ตองไมคัดลอกผลงานของผูอื่น และตองอางอิงทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผูอื่นมานำเสนอหรืออางอิงใน

เน้ือหาบทความของตนเอง รวมทั้งตองทำเอกสารอางอิงไวทายบทความดวย 

 ตองเขียนบทความใหถูกตองตามรูปแบบที่วารสารกำหนด 

 ผูเขียนทุกคนที่มีชื่อปรากฏในบทความตองเปนผูที่มีสวนรวมในการดำเนินการวจิัยจริง 

 ตองยินยอมโอนลิขสิทธิ์ใหแกวารสารกอนการตีพิมพ และไมนำผลงานไปเผยแพรหรือตีพิมพกับแหลงอ่ืน

อีกหลังจากไดรับการตีพิมพกับวารสารวิทยาศาสตร มข. แลว 

 หากมีการวิจัยในมนุษย หรือสัตวทดลอง ผูเขียนตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย หรือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการใชสัตวทดลองตามแตกรณี และตองระบุใน

บทความดวย 
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8.3 บทบาทและหนาที่ของผทูรงคุณวุฒิประเมินบทความ 

 ตองคำนึงถึงคุณภาพบทความเปนหลัก พิจารณาบทความภายใตหลักการและเหตุผลทางวิชาการโดย

ปราศจากอคติหรือความคิดเห็นสวนตัว และไมมีสวนไดสวนเสียกับผเูขียน 

 ตองไมแสวงหาประโยชนจากผลงานทางวิชาการท่ีตนเองไดประเมิน 

 ตองตระหนักวาตนเองมีความรคูวามเขาใจในเนื้อหาของผลงานทางวิชาการท่ีประเมินอยางแทจริง 

 หากตรวจสอบพบวาบทความที่ประเมินมีการคัดลอกผลงานช้ินอื่นๆ ตองแจงใหบรรณาธิการทราบทันที 

 ตองรักษาระยะเวลาประเมินตามกรอบเวลาที่กำหนด และไมเปดเผยขอมูลบทความใหผูที ่ไมมีสวน

เก่ียวของไดรับร ู

สามารถศึกษาขอมูลจริยธรรมของการตีพิมพผลงานเพิ่มเติมไดที่ หัวขอ Publications Ethics 

 

9. การเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันของผลประโยชน (Declaration of 

Conflict of Interest) ในกรณีที่ผลงานอาจมีผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันของผลประโยชน ผูเขียนควร

ระบุขอความที่แสดงถึงการเปดเผยผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันของผลประโยชนอยางชัดเจนในตอนทายของ

บทความ ในกรณีที่ไมมีผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันของผลประโยชน ผูเขียนควรระบุในตอนทายของ

บทความวาผลงานดังกลาวไมมีผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันของผลประโยชน 

 

10. ลิขสิทธิ์ (Copyright) บทความที่สงตีพิมพในวารสารวิทยาศาสตร มข. จะตองเปนบทความที่ไมลอกเลียน

บทความอื่นที่ตีพิมพแลว และเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสารใดมากอน ซึ่งลิขสิทธิ์ของบทความ

ตนฉบับที ่ได ร ับการตีพ ิมพลงในวารสารวิทยาศาสตร  มข. จะถือเปนกรรมส ิทธิ ์ของคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน หามนำขอความทั้งหมดหรือบางสวนไปพิมพซ้ำ เวนเสียแตวาไดระบุการอางอิง (Citation) 

เปนลายลักษณอักษร และความรับผิดชอบ เนื้อหาของตนฉบับที่ปรากฏในวารสารวิทยาศาสตร มข. นั้น จะเปน

ความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งน้ีจะไมรวมความผิดพลาดท่ีเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
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