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วัตถุประสงค
เพื่อเปนสื่อกลางในการสงเสริมและเผยแพร ความรู แนวคิดที่

ผสมผสานกบัประสบการณตรงหรอืความคดิความเหน็ของผเูขยีน และกจิกรรม
บรกิารวชิาการตอชมุชนใหกาวทนัการเปลีย่นแปลง อกีทัง้สนองตอบตอปรชัญา
การเรยีนรตูลอดชวีติ
เจาของ

ศนูยบรกิารวชิาการ  มหาวทิยาลยัขอนแกน
ทีป่รกึษา

ผอูำนวยการศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน
รองผอูำนวยการศนูยบรกิารวชิาการ  มหาวทิยาลยัขอนแกน
ผชูวยผอูำนวยการศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน

บรรณาธกิารอาวโุส
รองศาสตราจารยเทอดศกัดิ ์ คำเหมง็
ผชูวยศาสตราจารยไพศาล  มงคลวงศโรจน
อาจารยกติต ิ วเิชฏฐะพงษ

บรรณาธกิาร
รองศาสตราจารยธรีะ  ฤทธริอด

บรรณาธกิารผชูวย
นายบญุญฤทธิ ์ สมบตัหิลาย

กองบรรณาธกิาร
รองศาสตราจารยสมาน  ลอยฟา
รองศาสตราจารยวรีพล  คคูงวริยิพนัธุ
รองศาสตราจารยมนตร ี บญุเสนอ
รองศาสตราจารยศกัดา  ไชกจิภญิโญ
ผชูวยศาสตราจารยปรมตัถ  เพยีนอก
อาจารยสมเกยีรต ิ เหลอืงไพรนิทร
ผชูวยศาสตราจารยศริริตัน  วงศประกรณกลุ
ผชูวยศาสตราจารยกนกอร  สมปราชญ
อาจารยจริภทัร  จนัทะพงษ
อาจารยดวงจนัทร  นาชยัสนิธุ
อาจารยมลัลกิา  บญุมี
ผชูวยศาสตราจารยชาญณรงค  สายแกว
ผชูวยศาสตราจารยสมโภชน  สดุาจนัทร
นายเดชศกัดิ ์ ศานตวิวิฒัน
นายพชิยั  เลงพานชิย
นางเอือ้งฟา  วรรณสทิธิ์

ผจูดัการ
นางสาวสิรินธร  วงษชาลี

วารสารอเิลก็ทรอนกิส
นายธวชั  รตันมนตรี

กำหนดออก  ปละ 4 ฉบบั
มกราคม-มนีาคม, เมษายน-มถินุายน
กรกฎาคม-กนัยายน, ตลุาคม-ธนัวาคม

ตดิตอขอรบัวารสาร
ศนูยบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัขอนแกน
อาคารศนูยวชิาการ  ชัน้ 5
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ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
วารสาร

รศ.ดร.ธรีะ  ฤทธริอด
บรรณาธิการ

บดันีเ้ปนปที ่13 ของวารสารศนูย
บรกิารวชิาการ มข. ในปนีศ้นูยบรกิารวชิา
การ มข. จะมีการปรับเปลี่ยนองคกร

ครั้งสำคัญอีกหน ทั้งนี้เพื่อสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อดำรงความเปนเลิศทางวิชาการและบริการสังคมใหมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  วารสารศนูยบรกิารวชิาการทีเ่ปนสือ่ สำคญั
อยางหนึง่ในการตดิตอกบัผอูานทีเ่ปนบคุคลในสาขาตางๆ ทัง้ที่
เปนผอูานภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั รวมทัง้บคุคลหลาย
เพศและวยัตางๆ การดำเนนิงานของกองบรรณาธกิารจะไดมี
การปรบัตามเชนกนัในเรว็ๆนี ้ เราหวงัวาบทความ เรือ่งราวใน
วารสารจะสือ่นำประโยชนตอผอูาน        ทัง้หลายไดมากทีส่ดุ
เราหวงัวาจะไดบทความทีเ่ปนประสบการณ การทำงานหรือการ
พฒันางานทีเ่ปนประโยชน ไมวาในวงการ เกษตร วงการแพทย
สาธารณสขุในการพฒันางานคณุภาพ และผปูระกอบการขนาด
รายยอย/กลาง รวมทัง้การประกอบการระดบัครวัเรอืน เพือ่เปน
สือ่แลกเปลีย่นความร ู บทความวจิยัทีก่ลัน่กรอง ลงแลวนำสู
วิถีการปฏิบัติ กองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาลงเผยแพร
และบทความวชิาการสำหรบัประชาชนทัว่ไปซึง่ยงัเปนบทความ

สวสัดคีรบั ทานผอูานทกุทาน  ตัง้แต
วันที่ 1 พ.ค. 2549 เปนตนไป วารสารศูนยบริการ
วิชาการ ไดกำหนดเกณฑการพิจารณาบทความ
ใหม  เพือ่ใหสอดคลองกบัวตัถปุระสงคของวารสาร
และการตั้งศูนยบริการวิชาการ มข. โดยเนนรับ
ตีพิมพเรื่องที่นำไปสูการปฏิบัติ หรือเรื่องที่เกิดการ
ผสมผสานระหวางแนวคิดและประสบการณตรง

ของผูเขียน เพื่อการนำไปใชใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั่วไปนั่นเอง ทั้งนี้
ในฉบับตอไปทางกอง บก. จะไมรับตีพิมพบทความวิจัยหรือรายงานการวิจัย
โดยบทความเรื่องหนึ่งๆ จะถูกตัดใหมีความกระชับสั้นลงเหลือไมเกิน 5 หนา
และฉบับนี้ไดเพิ่มภาพถายของเจาของบทความ เพื่อจะไดรูจักและสื่อสาร
ในดานตางๆ ตอไป

ในฉบับยังมีบทความที่นาสนใจมากมายอีกเชนเคย ไดแก
1. การฝกโยคะอาสนะ : วิถีแหงการบริหารกายและจิตของมนุษย

โดย อ. ฉลองชัย มานโคกสูง
2. การนวดและการใชยาแกปวดเลือกอยางไหนดี

โดย รศ. ธรีะ ฤทธริอด และคณะ
3. มารูจักและปองกันมะเร็งเตานมกันเถอะ

โดย อ. ณฐัชา ภทัรผดงุกจิ
4. สังกะสี (Zinc) กับภาวะความดันโลหิตสูง

โดย รศ. สกุลรัตน  อุษณาวรงศ
5. นิทานทำใหเด็กฉลาดจริงหรือ

โดย อ. สาวติร ี รญุเจรญิ
6. มาตรฐานระบบคุณภาพสินคาอาหารสำหรับธุรกจิคาปลีกประเทศอังกฤษ

(BRC) ที่ผูประกอบการควรรู      โดย ผศ. วิเชียร  วรพุทธพร
7. ปญหาของการเปดเขตการคาเสรอีาเซยีน - จนี กรณสีนิคาเกษตรประเภท

ผัก - ผลไมของประเทศไทย     โดย อ. โชคชัย  เอื้อศิลป
8. ภาวะผูนำ       โดย อ. ธิติพร  ตนัยโชติ
9. รายงานการวิจัย : การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลไปสูองคการแหง

การเรียนรู      โดย ผศ.กนกอร สมปราชญ และคณะ



สำหรับผูสนใจสงบทความลงตีพิมพ  กรุณาสงบทความ 4 ชุด และไฟล
รปูถาย (ผเูขยีน) ขนาด 2 นิว้ (ขอความกรณุาใหใช Template วารสารศนูย
บรกิารวชิาการ และเพิม่ e- mail และเบอรโทรศพัทของผเูขยีน เพือ่ความสะดวก

ในการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมดวย)
หากทานมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะ โปรดแจงที่

บรรณาธิการวารสาร หรือ theera@kku.ac.th หรือ
นางสาวสิ รินธร  วงษชาลี  ผู จัดการวารสาร
sirinthorn_w@hotmail.com  ทางกองบรรณาธิการ
ขอนอมรับดวยความยินดี

บทความและขอคิดเห็นที่ปรากฏในวารสารนี้เปนของผูเขียนแตละทาน
 ไมถือเปนทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ


