
ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2557 
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ล าดับ
ท่ี 

เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

1 ผศ.ดร.จักรกริช  อนันตศรัณย์ ผลงานวิชาการ เรื่อง พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์  1.00 
2 นายพงศธร  จันทรัตน์ บทบาทของโคพีพอด 

เพื่อการอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อน 
วารสารวิจัย มข. ปีที่ 19 ฉบับที่ 6  
ประจ้าเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557 
(หน้า 939-949) 

0.80 

3 นายพงศธร  จันทรัตน์ การเพาะเลี้ยงโคพีพอดเพื่อการอนุบาลสัตว์น้้าวัยอ่อน
ในโรงเพาะฟัก 
 

วารสารเกษตร  
(วารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558  
(หน้า 225-239) 

0.60 

4 นายพงศธร  จันทรัตน์ ความส้าคัญของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลสาบ
สงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้้าทะเลสาบ
สงขลา ครั้งที่ 3” วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558  
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา        
5 ธันวาคม 2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (หน้า 1026-1039) 

0.20 

5 ดร.มงคล  เทพรัตน์  Genetic Parameters for Weight and Size at Birth in 

Saanen Goat 

Proceedings of the 16th AAAP Animal Science 
Congress Vol.II 10-14 November 2014, Gadjah 
Mada University, Yogyakarta, Indonesia 
(page 120-123) 

0.40 
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6 ดร.มงคล  เทพรัตน์  Estimates of Genetic Parameters for Kleiber Ratio 
from Birth to Weaning in Thai Native Goats 

Proceedings of the 16th AAAP Animal Science 
Congress Vol.II 10-14 November 2014, Gadjah 
Mada University, Yogyakarta, Indonesia  
(page 1558-1561) 

0.40 

7 ดร.อิทธิพร  แก้วเพ็ง  The optimization of extrusion condition of 
Phatthalung Sungyod rice extrudate : a preliminary 
study 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
International Food Research Journal  
21 (6) : 2299-2304 (2014) 
Received : 13 January 2014 
Accepted : 18 May 2014 (page 2299-2304) 

1.00 

8 ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง  Antifungal Efficiency of Crude extracts and 
Daphnoretin from the root of Linostoma 
pauciflorum Griff. on Sclerotium rolfsii 

International Conference  
Food and Agricultural Chemistry session 
 at PACCON 2015 
January 21-23, 2015 in Bangkok, Thailand. 

0.40 

9 ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเหนียวด้าใน 
อ้าเภอสิงหนคร และอ้าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่35  ฉบับที่ 2 
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 (หน้า 18-29) 

0.80 
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10 ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง การทดสอบการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว
เหนียวด้าพันธุ์พื้นเมือง 2 พันธุ์ จังหวัดสงขลา 

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ  
คร้ังที่ 3 (ปี 2557) ภายใต้หัวข้อ 
 “ข้าวไทยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 
2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร (หน้า 179-182) 

0.20 

11 ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง การพัฒนาสูตรต้ารับไรโซเบียมในรูปแบบเจลเพื่อ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของถั่วลิสง 
 
 

การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังที่ 4  
“ธรรมชาติของดินและความจริงของปุ๋ย เพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 
2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(หน้า 439-446) 

0.20 

12 ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 

ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ 
ผลของซิงค์ซัลเฟต และคอปเปอร์ซัลเฟตต่อการเจริญ   
การสร้างสปอร์และการงอกของสปอร์  ของเชื้อรา 
บิววาเรีย 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
คร้ังที่ 25  ประจ้าปี 2558 ภายใต้หัวข้อ 
“วิจัยไทยเพื่ออนาคต” ระหว่างวันที่ 10-12 
มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมปาริชาต  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา   
อ.เมือง จ.สงขลา (หน้า 37-44) 

0.20 
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13 น.ส.ปริยากร  บุญส่ง ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการขยายตัวของร้านเทส
โ ก้ โ ล ตั ส  เ อ็ ก ซ์ เ พ ร ส แ ล ะ ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง
ผู้ประกอบการค้าปลีกในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
คร้ังที่ 25  ประจ้าปี 2558 ภายใต้หัวข้อ 
“วิจัยไทยเพื่ออนาคต” ระหว่างวันที่ 10-12 
มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมปาริชาต  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา   
อ.เมือง จ.สงขลา (หน้า 812-819) 

0.20 

14 น.ส.ปริยากร  บุญส่ง พัฒนาการทางการผลิตและราคากับการตอบสนอง
ต่อนโยบายราคาของข้าวเปลือกนาปีในประเทศไทย 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
คร้ังที่ 25  ประจ้าปี 2558 ภายใต้หัวข้อ 
“วิจัยไทยเพื่ออนาคต” ระหว่างวันที่ 10-12 
มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมปาริชาต  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา   
อ.เมือง จ.สงขลา  (หน้า 759-767) 

0.20 

15 น.ส.ปริยากร  บุญส่ง การตอบสนองของอุปทานข้าวเปลือกนาปีและแนว
ทางการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของราคาของ
ชาวนาไทย 

ตีพิมพ์ในวารสารปาริชาต  
ISBN 0867-0884 (มหาวิทยาลัยทักษิณ) ปีที่ 27 
ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ) ผลงานวิจัยจากการประชุม
วิชาการ คร้ังที่ 24 ประจ้าปี 2557 (หน้า 192-204)  

0.80 
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16 น.ส.ปริยากร  บุญส่ง 
ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
นายพงษ์ศักดิ์  มานสุริวงศ์ 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด้าเนินงานของโรงสีข้าว
ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจเกษตร คร้ังที่ 4 
“ภูมิคุ้มกันของเกษตรกรและภาคเกษตรไทย”  
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมบุรีศรีภู   
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (หน้า 295-302) 

0.20 

17 ดร.มงคล  เทพรัตน์ 
 

Genetic evaluation using random regression models 
with different covariance functions for test-day milk 
yield in an admixture population of Thailand goats 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ  
Animal Science Journal (2015) 86, 655-660 
(accepted for publication 3 October 2014) 

1.00 

18 นายพงษ์ศักดิ์  มานสุริวงศ์ 
ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 

การทดสอบการเจริญเติบโตผลผลิต และคุณภาพ
เมล็ดของข้าวเหนียวด้าพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในที่ดอน
ของอ้าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
คร้ังที่ 25  ประจ้าปี 2558 ภายใต้หัวข้อ 
“วิจัยไทยเพื่ออนาคต” ระหว่างวันที่ 10-12 
มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมปาริชาต  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา   
อ.เมือง จ.สงขลา (หน้า 116-123) 

0.20 
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19 ดร.อิทธิพร  แก้วเพ็ง  Effect of aging on changes in rice physical qualities ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
International Food Research Journal  
22 (6) : 2180-2187 (2015) 
Received : 23 January 2015 
Accepted : 30 April 2015 
(page 2180-2187) 

1.00 

20 ดร.ธิติมา  จันทโกศล Satoyama Agricultural Development Tool (SADT) 
for Collaborative Assessment of Hilltribe 
Communities in Chiang Mai : Case  Studies of 
Mueang Ang, Nhong Lom and PaKea Noi 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Applied Environmental research 37 (1) : 19-33 
(page 19-33) 

1.00 

รวม 10.80 
 


