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ข้อกาหนด ผู้เขียนต้องศึกษาและใช้ระบบอ้างอิงตามที่ระบุในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด และดาเนินการ
จัดทาระบบอ้างอิงให้เป็นไปตามที่วารสารกาหนดเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ในกระบวนการของการแก้ไข
บทความเพื่อการตีพิมพ์
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เพื่อให้ระบบการเขียนอ้างอิงมีรูปแบบที่กระชับมากขึ้นสาหรับผู้เขียน และสาหรับขั้นตอนของการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการบรรณาธิการ ทางวารสารจึงได้มีการปรับรูปแบบของการเขียนระบบอ้างอิงให้มีความง่าย
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