
ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2558 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
1 
 

นายอภิชาติ  พันชูกลาง 
น.สพ.รัญจวน  อิสรรักษ์ 
ดร.ภวิกา  บุณยพิพัฒน์ 

การประเมินคุณภาพของชุดสกัดดีเอ็นเอที่หมดอายุ
การใช๎งานเกินกวํา 2 ปี ทดสอบโดยปฏิกิริยาลูกโซํพอ
ลิเมอเรสของยีน heat shock protein 70   

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 
2558  “การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นสูํ
ประชาคมอาเซียนผลงานวิจัยภาคบรรยาย ”        
วันที่  5 สิงหาคม 2558 ณ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หน๎า 12-15 

0.20 

2 
 

นายอภิชาติ  พันชูกลาง คุณภาพของ dNTP และ Taq DNA Polymerase ที่
หมดอายุการใช๎งานเกินกวํา 6 ปี ในการท าปฏิกิริยา
ลูกโซํพอลิเมอเรส 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 6  
“45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร๎างสรรค์
การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช๎นวัตกรรมน าสังคม”  
ระหวํางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
หน๎า 1187-1193 

0.20 

3 
 

นายพงษ์ศักดิ์  มานสุริวงศ์ การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ถั่วฝักยาว 6 พันธุ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 6  
“45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร๎างสรรค์
การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช๎นวัตกรรมน าสังคม”  
ระหวํางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
หน๎า 1164-1171 

0.20 

 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2558 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
4 
 

นายพงษ์ศักดิ์   มานสุริวงศ์ 
ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
 
 

การทดสอบการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพ
เมล็ดของข๎าวเหนียวด าพันธุ์พ้ืนเมืองที่ปลูกในที่ดอน
ของอ าเภอคลองหอยโขํง จังหวัดสงขลา 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีที ่18   
ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ) 2558 
หน๎า 34-39 

0.60 

5 
 

นางสาวปริยากร  บุญสํง 
 

การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคามะนาวแป้น การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 6  
“45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร๎างสรรค์
การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช๎นวัตกรรมน าสังคม”  
ระหวํางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
หน๎า 881-891 

0.20 

6 
 

นางสาวปริยากร  บุญสํง 
 
 

พัฒนาการทางการผลิตและราคากับการตอบสนองตํอ
นโยบายราคาของข๎าวเปลือกนาปีในประเทศไทย 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
ปาริชาต 
ปีที ่28 ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ)  
หน๎า 250-267 

0.80 

 
 
 
 

 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2558 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
7 
 

ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
 

Spray-dried Powder of Bacillus megaterium 
for Control of Rice Sheath Blight Disease : 
Formulation Protocol and Efficacy Testing in 
Laboratory and Greenhouse 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Cereal Research Communications 
DOI : 10.1556/0806.43.2015.034 
Received : 13 February 2015 
Accepted : 15 April 2015 
Published Online : 12 October 2015 

1.00 

8 ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
นายพงษ์ศักดิ์  มานสุริวงศ์ 
ดร.ภวิกา  บุณยพิพัฒน์ 

อนุสิทธิบัตร  
การประดิษฐ์ “กรรมวิธีการเตรียมปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
ส าหรับรองก๎นหลุมเพ่ือสํงเสริมการเจริญเติบโตและ
ควบคุมโรคพืช” 

ออกให๎ : 23 กันยายน 2558 
วันหมดอายุ : 22 ธันวาคม 2563 

0.40 

9 
 

นายทวีศักดิ์  ทองไฝ การศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ๎า
อาหารสัตว์ 4 ชนิด ในจังหวัดสงขลา  

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 6  
“45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร๎างสรรค์
การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช๎นวัตกรรมน าสังคม”  
ระหวํางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
หน๎า 1145-1150 

0.20 
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(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
10 
 

ผศ.ดร.จักรกริช  อนันตศรัณย์ A Reliable Homemade Tissue Culture 
Protocol for Dendrobium Orchid Cultivation 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Applied Mechanics and Materials 
Vol.804 (2015) pp.227-230 
Received : 13 February 2015 
Accepted : 15 April 2015 
Published Online : 12 October 2015 

1.00 

11 
 

ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม Effect of Varieties on Growth and Yield of 
Yard Long Bean under Songkhla Conditions, 
Southern Thailand   

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Modern Applied Science  
Vol.9 No.13 ; 2015 pp.247-251 
Received : 26 August 2015 
Accepted : 26 September 2015 
Published Online : 30 November 2015 

1.00 

12 
 

ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม การผลิตผักอินทรีย์  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีที่ 23   
ฉบับที่ 6 (ฉบับพิเศษ) 2558 
 หน๎า 955-969 

0.80 

 
 
 
 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2558 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
13 
 

ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม การผลิตบรอคโคลีในจังหวัดสงขลา   ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารเกษตรพระจอมเกล๎า  ปีที่ 33   
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558) 
 หน๎า 100-108 

0.80 

14 
 

ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม ผลของน้ าส๎มควันไม๎ตํอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของบรอคโคลี    

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีที่ 24  
ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) 
 หน๎า 469-478 

0.80 

15 
 

ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม ผลงานเรื่อง Broccoli Cultivation in Warmer 
Climates ในหนังสือ  Broccoli Cultivation, 
Nutritional Properties and Effects on Health 
 

ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์ Nova Publishers ประเทศ
สหรัฐอเมริกา   
Electronic book : 
   วันที่ตีพิมพ์ 2016  
    ISBN : 978-1-63484-314-0 
    บทที่ 14 หน๎า 251-261 
Hardcover : 
   วันที่ตีพิมพ์ 2016 - 1st Quarter  
    ISBN : 978-1-63484-313-3 
    บทที่ 14 หน๎า 251-261 

1.00 
 
 
 

 
 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2558 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
16 
 

ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม ผลของวัสดุเพาะกล๎าจากเศษวัสดุเหลือใช๎ 
ทางการเกษตรตํอความงอกและการเจริญเติบโตของ
ต๎นกล๎าบรอคโคลี (Brassica oleracea L. var. 
italica)  

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 6  
“45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร๎างสรรค์
การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช๎นวัตกรรมน าสังคม”  
ระหวํางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
หน๎า 1172-1177 

0.20 

17 
 

ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม ผลของการเด็ดยอดตํอการเจริญเติบโตและคุณภาพ  
ผลสดของพริกข้ีหนูพันธุ์บุตรสี  

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 6  
“45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร๎างสรรค์
การศึกษา พัฒนางานวิจัย ใช๎นวัตกรรมน าสังคม”  
ระหวํางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
หน๎า 1180-1184 

0.20 

18 
 

ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม ต ารารายวิชา หลักการผลิตผัก   
 

ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์ สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ 
(1992) กรุงเทพมหานคร 
วันที่ตีพิมพ์  มกราคม 2559  
ISBN : 978-1-616-8018-06-4 
 

1.00 
 
 
 

 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2558 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
19 
 

ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม 
นายพงษ์ศักดิ์   มานสุริวงศ์ 

การเจริญเติบโตและผลผลิตของกะหล่ าดอกพันธุ์     
ทนร๎อนในจังหวัดสงขลา  

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีที่ 24  
ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2559 
หน๎า 551-560 
Website Thai Journals Online : 19 มิถุนายน 
2559 

0.80 

20 
 

ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม 
 

การประเมินการเข๎าท าลายของโรคและแมลงศัตรู 
ในถั่วฝักยาวพันธุ์การค๎า 7 พันธุ์ ในจังหวัดสงขลา  

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีที่ 24  
ฉบับที่ 5 (ฉบับพิเศษ) 2559 
หน๎า 744-752 
Website Thai Journals Online : 3 กรกฎาคม 
2559 

0.80 

21 
 

นางสาววิจิตรา  ตุ๎งซี่ ศึกษาวิธีการสลบกุ๎งเครย์ฟิช ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ปีที่11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559) 
หน๎า 1-10 

0.60 

 
 
 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2558 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
22 
 

ดร.อิทธิพร  แก๎วเพ็ง 
นางสุเพ็ญ   ด๎วงทอง 
นางนพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา 

Effects of alkali solutions on the production 
of alkalized quail eggs 

Proceeding of The Food Innovation Asia 
Conference "Food Research and Innovation 
for Sustainable Global Prosperity". June 16-
18, 2016, BITECH, Bangkok, Thailand. 291-
296. 

0.40 

23 
 

ดร.อิทธิพร  แก๎วเพ็ง 
นางสุเพ็ญ   ด๎วงทอง 
นางนพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา 
นางสาวสุรีพร  วิจิตรโสภา 

Production of alkalized quail eggs from alkali 
solution with natural extracts 

Proceeding of The Food Innovation Asia 
Conference "Food Research and Innovation 
for Sustainable Global Prosperity". June 16-
18, 2016, BITECH, Bangkok, Thailand. 297-
301. 

0.40 

24 
 

นางสาวขนิษฐา   หมวดเอียด The Development of High Dietary Fiber Crispy 
Roti 

Proceeding of The Food Innovation Asia 
Conference "Food Research and Innovation 
for Sustainable Global Prosperity". June 16-
18, 2016, BITECH, Bangkok, Thailand. 610-
615. 

0.40 
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(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
25 
 

ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง ศึกษาสูตรน้ าหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม๎ที่ใช๎ 
น้ ากากสําตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักคะน๎า 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” 
ครั้งที่ 8  
ระหวํางวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559  
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
หน๎า 128-135 

0.20 

26 
 

ดร.คริษฐ์สพล   หนูพรหม 
ดร.อมรรัตน์   ชุมทอง 

ผลของตาขํายพรางแสงตํอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของผักกาดกวางตุ๎งในฤดูแล๎งของจังหวัดสงขลา  

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย
เพ่ือแผํนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6  “เศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์ วัฒนธรรมสร๎างศิลป์” 
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หน๎า 888-893 

0.20 

27 
 

ดร.คริษฐ์สพล   หนูพรหม 
ดร.อมรรัตน์   ชุมทอง 
นายพงษ์ศักดิ์   มานสุริวงศ์ 

ผลของปุ๋ยอินทรีย์ตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ 
บรอคโคลีพันธุ์ท็อปกรีนที่ผลิตภายใต๎ระบบเกษตร
อินทรีย์ในจังหวัดสงขลา  

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย
เพ่ือแผํนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6  “เศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์ วัฒนธรรมสร๎างศิลป์” 
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หน๎า 901-907 

0.20 

 
 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2558 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
28 
 

ดร.อมรรัตน์   ชุมทอง ฤทธิ์ต๎านเชื้อรา Sclerotium rolfsii ของสารสกัด
หยาบในชั้ น เฮกเซนจากรากพาหมี  Antifungal 
Efficiency of the Crude Hexane extract from 
the Roots of Linostoma pauciflorum Griff. on 
Sclerotium rolfsii 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์ แหํงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี           
ปีที ่13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) 
หน๎า 26-30 

0.60 

29 
 

นายศรัณย์   รักษาพราหมณ์ การเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงไขํน้ าด๎วยปุ๋ยหมัก
ชีวภาพตํางชนิด 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 26  ประจ าปี 2559 “บูรณาการงานวิจัยเพ่ือ
สังคม” 
ในวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 
หน๎า 750-756 

0.20 

30 
 

นางณิศา   มาชู ผลของการผสมพันธุ์ข๎ามชนิดระหวํางปลาดุกล าพัน
เพศเมียกับปลาดุกเทศเพศผู๎ 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559) 
หน๎า 1-10 

0.80 

 
 
 
 
 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2558 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
31 
 

นางสาวปริยากร   บุญสํง แบบจ าลองโพรบิทเชิงล าดับของการรับรู๎ผลกระบบตํอ
การประกอบอาชีพจากการเข๎ ารํ วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของเกษตรกรผู๎ปลูกปาล์มน้ ามันใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกระบี่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 26  ประจ าปี 2559 “บูรณาการงานวิจัยเพ่ือ
สังคม” 
ในวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 
หน๎า 652-661 

0.20 

32 
 

ดร.มงคล เทพรัตน์ 
 

การประมาณคําพารามิ เตอร์ทางพันธุกรรมของ
ลักษณะทางการสืบพันธุ์ในเป็ดไขํพันธุ์กากีแคมเบลล์
ภายใต๎สภาพการเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
แกํนเกษตร 
ปีที่ 44 ฉบับพิเศษ 2  2559  
หน๎า 999-1004 

0.80 

รวม 17.20 
 


