
 

 

 

 

 

 วัตถุประสงคและขอบเขต วารสารวิทยาศาสตร มข. เปนวารสารของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําขึ้นเพื่อตีพิมพและเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

และผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกสาขา เพื่อนําเสนอองคความรูทางวิชาการในเชิงลึกที่ผานการประมวลและเรียบเรียงอยางเปนระบบ และเปนสื่อในการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางนักวิจัยหรือนักวิชาการ ผูสนใจสามารถสงผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของทานในรูปแบบของบทความตนฉบับ หรือบทความปริทรรศน โดย

บทความทุกเรื่องจะไดรับการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ บทความที่ผานการประเมินจะตองเปนผลงานที่ใหมและไมมีการคัดลอกผลงานของผูอื่น 

วารสารวิทยาศาสตร มข. มีกําหนดออกปละ 4 ฉบับ ในรูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส 
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บทความหรอืขอคิดเหน็ใด ๆ ในวารสารนี้เปนของผูเขียน ซึ่งไมจําเปนตองสอดคลองกบัทัศนะของกองบรรณาธกิาร 

และมิไดอยูในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน 
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บรรณาธิการแถลง 
วารสารวิทยาศาสตร มข. ฉบับนี้เปนฉบับปฐมฤกษของป พ.ศ. 2561 (มกราคม–มีนาคม) ซึ่งเปนปที่ 46 ในการดําเนินงาน

ของวารสาร เนื้อหาประกอบดวยบทความวิชาการ 1 บทความ และ บทความวิจัย 17 บทความ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีหลายสาขา ไดแก เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีอาหาร คณิตศาสตร และสถิติ และบทความทุกเรื่องนี้อยูใน

ลําดับการจัดพิมพที่ตอเนื่องมาจากวารสารวิทยาศาสตร มข. ฉบับปที่แลว ซึ่งไดผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิเพ่ือความเขมขนทาง

วิชาการของเนื้อหาเชนเคย 

ตั้งแตป พ.ศ. 2561 เปนตนไป วารสารวิทยาศาสตร มข. ไดยกเลิกการจัดพิมพรูปเลม และเนนการเผยแพรวารสารแบบ

ออนไลนทางหนาเว็บไซต และเปลี่ยนเลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN) เปน ISSN: 2586-9531 โดยทานผูอานสามารถสืบคน

และดาวนโหลดบทความท้ังฉบับปจจุบันและฉบับยอนหลัง ไดจากเว็บไซตของวารสาร http://scijournal.kku.ac.th โดยไมเสีย

คาใชจายใดๆ เพ่ือการนําไปใชประโยชนหรือการนําไปอางอิงตอไป 

วารสารวิทยาศาสตร มข. มีการพัฒนากระบวนการตีพิมพอยูเสมอ เพ่ือใหบทความที่ผูเขียนสงเขามาไดรับการพิจารณาตีพิมพ

ในเวลารวดเร็วและมีคุณภาพทางวิชาการที่เขมแข็ง ทั้งนี้ หากทานใดมีขอเสนอแนะ สามารถสงความเห็นของทานมาที่อีเมล 

kku_scijournal@kku.ac.th ทางกองบรรณาธิการฯ และฝายจัดการวารสารฯ ยินดีรับฟงคําชี้แนะที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนา

วารสารวิทยาศาสตร มข. 
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