
ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
1 
 

ดร.ภัทรพร   ภักดีฉนวน 
นายพินิจ   ด ารงเลาหพันธ์ 
นายจิรพงศ์   สุขจันทร์ 
 

การประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของถั่ ว พู     
พันธุ์พ้ืนเมืองในจังหวัดสงขลา 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน 
“การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่  4      
พ.ศ.2559 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา หน้า 886-892 

0.20 
 

2 นางสาวปริยากร   บุญส่ง ก า ร ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พ่ิ ม สิ น ค้ า จ า ก ป ล า ซิ ว แ ก้ ว             
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลั ย         
ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา หน้า 1022-1030 

0.20 
 

3 นายอภิชาติ   พันชูกลาง 
นายจิรพงศ์   สุขจันทร์ 
 

การศึกษาเบื้องต้นลักษณะทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดของสุกรพ้ืนเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลั ย         
ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา หน้า 1104-1109 

0.20 
 

4 นายอภิชาติ   พันชูกลาง 
นางสาวสุรีพร   วิจิตรโสภา 
ดร.อวิกา   ศิริรัตนากร 
นางสาวณิศรา   ปรีชานนท์ 
 

การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียก่อโรค แอโรโมนาส     
ไฮโดรฟิลล่า ด้วยวิธีพีซีอาร์และการย้อมสีแกรม  

การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลั ย         
ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา หน้า 1192-1196 

0.20 
 

 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
5 นางสาวปริยากร  บุญส่ง 

 
การยอมรับการส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียวด าพันธุ์
พ้ืนเมืองในต าบลชะแล้ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8 : 2559 “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างยั่ งยืนสู่ โลกาภิวัฒน์ ” วันที่  15 
ธั นว าคม 2559  ณ อาคาร เฉลิ มพระ เกี ย รติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หน้า 736-746 

0.20 
 

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

การประเมินคุณภาพของชุดสกัดดีเอ็นเอที่หมดอายุ
การใช้งานเกินกว่า 3 ปี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8 : 2559 “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างยั่ งยืนสู่ โลกาภิวัฒน์ ” วันที่  15 
ธั นว าคม 2559  ณ อาคาร เฉลิ มพระ เกี ย รติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หน้า 854-861 

0.20 
 

7 นางสาวปริยากร  บุญส่ง 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการส่งเสริมการปลูกข้าว
เหนียวด าพันธุ์พ้ืนเมืองในต าบลชะแล้ อ าเภอสิงหนคร  
จังหวัดสงขลา 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีที ่25   ฉบับที่ 5  (กันยายน – ตุลาคม 2560) 
หน้า 813-822 
Website Thai Journals Online : 30 เมษายน 
2560 

0.80 
 

 
 
 
 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
8 ดร.มงคล  เทพรัตน์ 

นายสันติ  หมัดหมัน 
Analysis of growth curves in Betong chicken The 17th Asian-Australasian Association of 

Animal Production Societies Animal Science 
Congress. 22-25 August 2016 Fukuoka, 
Japan. 806-809. 
 

0.40 
 

9 ดร.ภวิกา  บุณยพิพัฒน์ ประสิทธิผลการใช้สารสกัดหยาบสมุนไพรต่อการยังยั้ง
โรคกุ้งแห้งของพริก (Colletotrichum 
gloeosporioides) ในสภาพควบคุม 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์   
ปีที ่3  (ฉบับพิเศษ) 
หน้า 103-111 

0.80 
 

10 ดร.ครวญ  บัวคีรี 
นางสาวปิยะนันท์  นวลหนูปล้อง 

Effects of dietary protein and energy levels on 
growth performances and reproductive system 
development in female Betong chicken (Gallus 
domesticus) during growing-pullet period 
 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
แก่นเกษตร 
ปีที ่44  ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2559) 
หน้า 469-478 

0.80 
 

11 ดร.ครวญ  บัวคีรี 
นางสาวปิยะนันท์  นวลหนูปล้อง 

Effects of Photoperiod on Production  
Performances and  Reproductive 
Development of Female Betong Chicken 
Gallus domesticus) 
 

The 3rd IBCELC  Conference Proceeding.  
August 2-4, 2016 Okinawa Japan.45-51. 
 

0.40 
 

 
 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
12 นายทวีศักดิ์   ทองไฝ การศึกษาคุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของ   

หญ้าอาหารสัตว์หมัก 4 ชนิด ในจังหวัดสงขลา 
การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลั ย         
ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา หน้า 986-991 

0.20 
 

13 ดร.อมรรัตน์   ชุมทอง 
ดร.ภวิกา   บุณยพิพัฒน์ 

ผลของสารสกัดหยาบจากพืชในการก าจัดหอยเชอรี่  
(Pomacea canaliculata Lamarck.) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลั ย         
ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา หน้า 1053-1059 

0.20 
 

14 นายสันติ   หมัดหมัน ผลของระดับหญ้ากินนีสีม่วงหมักและอาหารข้น       
ในอาหารผสมส าเร็จต่อปริมาณการกินได้และการใช้
ประโยชน์ได้ของแพะ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลั ย         
ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา หน้า 1084-1089 

0.20 
 

15 ดร.อมรรัตน์   ชุมทอง 
 

ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์จากกระดุมทองเลื้อย       
ในการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii  

การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลั ย         
ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา หน้า 1110-1115 

0.20 
 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
16 ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม 

ดร.ภัทรพร   ภักดีฉนวน 
 

ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงร้าน 
9 พันธุ์ ในจังหวัดสงขลา 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีที ่25   ฉบับที่ 1  (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560) 
หน้า 35-45 

0.80 
 

17 นายวิณากร  ที่รัก 
ดร.ทนงศักดิ์  ธนูทอง 

ผลของสารสกัดหยาบใบหูกวางต่อการเจริญเติบโต
และอัตราการรอดของกุ้งก้ามกรามในระบบน้ า
หมุนเวียน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8 : 2559 “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างยั่ งยืนสู่ โลกาภิวัฒน์ ” วันที่  15 
ธั นว าคม 2559  ณ อาคาร เฉลิ มพระ เกี ย รติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หน้า 1462-1470 

0.20 
 
 

18 น.สพ.รัญจวน  อิสรรักษ์ 
นายวิณากร  ที่รัก 
 

การเลี้ยง น้ าหนักตัวและสัดส่วนร่างกายของกระบือ
เพศเมียโตเต็มวัยในจังหวัดสงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8 : 2559 “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างยั่ งยืนสู่ โลกาภิวัฒน์ ” วันที่  15 
ธั นว าคม 2559  ณ อาคาร เฉลิ มพระ เกี ย รติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หน้า 1490-1499 

0.20 
 
 

19 นายสันติ  หมัดหมัน 
 

ผลของเปลือกข้าวโพดหวานหมักร่วมกับกากน้ าตาล
ระดับต่างๆ ต่อลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบ
ทางเคม ี

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8 : 2559 “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างยั่ งยืนสู่ โลกาภิวัฒน์” วันที่  15 
ธั นว าคม 2559  ณ อาคาร เฉลิ มพระ เกี ย รติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หน้า 1534-1539 

0.20 
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ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
20 ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง การพัฒนาสูตรต ารับไรโซเบียมในรูปแบบเจลเพ่ือ

ส่งเสริมการเจริญเติบโตของถั่วลิสง 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์   
ปีที ่3   ฉบับที่ 3  (กรกฎาคม - กันยายน 2559) 
หน้า 44-49 

0.80 
 

21 ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม 
ดร.อมรรัตน์   ชุมทอง 
นายพงษ์ศักดิ์   มานสุริวงศ์ 
น.ส.ฝนทิพย์  ทองนุ้ย 
 

ผลของมูลโคและน้ าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของบรอคโคลี 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีที ่25   ฉบับที่ 4  (กรกฎาคม – สิงหาคม 2560) 
หน้า 627-638 
Website Thai Journals Online : 20 มกราคม 
2560 

0.80 
 

22 ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม 
ดร.ศุภัครชา  อภิรติกร 
นายธัชวีร์  ขวัญแก้ว 

ผลของน้ าหมักชีวภาพจากเปลือกจ าปาดะด้วยเชื้อ 
Bacillus sp. ต่อการเจริญเติบโตและผลิตของ
ผักกวางตุ้ง  

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์   
ปีที ่3  (ฉบับพิเศษ) 
หน้า 8-13 

0.80 
 

23 ดร.คริษฐ์สพล   หนูพรหม ผลของการเติมเส้นใยปาล์มน้ ามันลงในวัสดุปลูกต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตดอกของดาวเรืองกระถาง 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์   
ปีที ่3  ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) 2559 
หน้า 23-28 

0.80 
 

 
 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
24 นายวิณากร  ที่รัก 

น.สพ.รัญจวน  อิสรรักษ์ 
 

การใช้เศษบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปในอาหารต่อสมรรถภาพ
การผลิตและคุณภาพซากนกกระทาญี่ปุ่น 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 9 : 2560 “การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” วันที่  31 พฤษภาคม 
2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏภูเก็ต หน้า 1535-1543 

0.20 
 
 

25 ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ดจากตะกอนชีวภาพ
โรงงานแปรรูปอาหารทะเลเพ่ือผลิตผักกาดขาว 
 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 ในระหว่าง
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมดีวารี จอม
เทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 
หน้า 250-257 

0.20 
 
 

26 ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
 

ศึกษาการผลิตถั่วลิสงแบบอินทรีย์ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 27 ประจ าปี 2560 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์     
ครั้งที่ 3 ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม”   
ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ในวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 
หน้า 403-407 

0.20 
 

 
 
 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
27 นางนพรัตน์   วงศ์หิรัญเดชา 

นางณิศา   มาชู 
ดร.ครวญ   บัวคีร ี
นางสุเพ็ญ   ด้วงทอง 
 

ปลาหวานผลิตภัณฑ์ชุมชน : การศึกษาการเรียน    
การสอนสู่ธุรกิจอาหาร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลั ย         
ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา หน้า 941-953 

0.20 
 

28 นางสุเพ็ญ   ด้วงทอง 
นางนพรัตน์   วงศ์หิรัญเดชา 
 

สมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของ      
ข้าวเหนียวด าพันธุ์เปลือกด าและพันธุ์เปลือกขาว 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลั ย         
ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา หน้า 1096-1103 

0.20 
 

29 ดร.กมลทิพย์  นิคมรัตน์ 
 

การใช้น้ ามันหอมระเหยในการยืดอายุการเก็บรักษา
เค้กบัตเตอร์สปันจ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8 : 2559 “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างยั่ งยืนสู่ โลกาภิวัฒน์ ” วันที่  15 
ธั นว าคม 2559  ณ อาคาร เฉลิ มพระ เกี ย รติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หน้า 1564-1574 

0.20 
 

30 น.ส.ขนิษฐา  หมวดเอียด ผลของอัตราส่วนประกอบและสภาวะในการบ่มต่อ
คุณภาพของไวน์ส้มแขก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8 : 2559 “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างยั่ งยืนสู่ โลกาภิวัฒน์ ” วันที่  15 
ธั นว าคม 2559  ณ อาคาร เฉลิ มพระ เกี ย รติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หน้า 1583-1593 

0.20 
 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
31 ดร.ธิติมา  พานิชย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวด า

ผสมข้าวหอมนิล 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8 : 2559 “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างยั่ งยืนสู่ โลกาภิวัฒน์ ” วันที่  15 
ธั นว าคม 2559  ณ อาคาร เฉลิ มพระ เกี ย รติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หน้า 1617-1626 

0.20 
 
 

32 ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา ต ารา เรื่อง การแปรรูปอาหาร 1 
 

 1.00 

33 ผศ.ดร.อิทธิพร  แก้งเพ็ง ต ารา เรื่อง วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
 

 1.00 

34 นางธิติมา  พานิชย์ และคณะ  อนุสิทธิบัตร  
การประดิษฐ์ : ผงหมักเนื้อนุ่มรสกระเทียมพริกไทย
จากเปลือกมะละกอ 

ออกให้ ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 
หมดอายุ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 

0.40 

 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
35 นายกานตกานท์  เทพณรงค์ 

ผศ.สบาย  ตันไทย 
การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและคุณภาพน้ าบาง
ประการของการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในระบบน้ า
หมุนเวียนร่วมกับผักตบชวา 

งานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
ครั้งที่ 4 และพัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ า
ทะเลสาบ ครั้งที่ 2 “พลังทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาลุ่ มน้ าทะเลสาบสงขลา” วันที่  30 -31 
สิงหาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง หน้า 170-177 

0.20 
 

36 นางสาววิจิตรา   ตุ้งซี่ 
 

การศึ กษา ไค โตซานจาก เ กล็ ดปลากะพงขา ว     
เกล็ดปลานิล และเปลือกกุ้งขาว 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลั ย         
ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา หน้า 1069-1077 

0.20 
 

37 นายกานตกานท์  เทพณรงค์ 
 

การทดแทนพลั งงานจากโปรตีนบางส่ วนด้ วย
คาร์โบไฮเดรตในอาหารปลาดุกบิ๊กอุย 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีที ่25   ฉบับที่ 2  (มีนาคม – เมษายน 2560) 
หน้า 267-277 

0.80 
 

38 นางสาววิจิตรา   ตุ้งซี่ 
 

การกระตุ้นปลิงทะเลขาว (Holothuria scabra) ให้
เกิดการวางไข่ The Induced Spawning in 
Sandfish (Holothuria scabra) 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีที ่25   ฉบับที่ 1  (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560) 
หน้า 75-85 

0.80 
 

 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2559 
(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

 
ล าดับ

ที ่
เจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่า

น้ าหนัก 
39 นางสาววิจิตรา   ตุ้งซี่ 

นายศรัณย์  รักษาพราหมณ์ 
 

การสกัดคอลลาเจนจากปลิงทะเลขาว (Holothuria 
scabra)  และปลิ งทะเลด า  (Holothuria 
leucospilota) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8 : 2559 “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างยั่ งยืนสู่ โลกาภิวัฒน์ ” วันที่  15 
ธั นว าคม 2559  ณ อาคาร เฉลิ มพระ เกี ย รติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หน้า 1594-1602 

0.20 
 

40 นายศรัณย์  รักษาพราหมณ์ ผลผลิตของไข่น้ า (Wolffia sp.) ที่เลี้ยงด้วยปุ๋ยหมัก
ชีวภาพและปุ๋ยเคมี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 8 : 2559 “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างยั่ งยืนสู่ โลกาภิวัฒน์ ” วันที่  15 
ธั นว าคม 2559  ณ อาคาร เฉลิ มพระ เกี ย รติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หน้า 1482-1489 

0.20 
 

41 นางณิศา  มาชู  อนุสิทธิบัตร  
การประดิษฐ์ : กรรมวิธีเพาะพันธุ์ปลาดุกลูกผสม
ระหว่างปลาดุกล าพันและปลาดุกเทศ 

ออกให้ ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 
หมดอายุ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 

0.40 

รวม 16.60 
 
 
 
 
 
 


