
ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2560 
(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

1 การยอมรับการส่งเสริมการสร้างตราสินค้าของชาวนา 
ในต าบลชะแล้ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 
 

นางสาวปริยากร  บุญส่ง การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 9 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่
ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 8 -9 
สิงหาคม 2560 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี 
กรุงเทพมหานคร  หน้า 171-178 

0.20 
 

2 การผลิตและการตลาดของการเลี้ยงนกกระทาในจังหวัด
สงขลา กรณีศึกษา:บ่อเตี้ยฟาร์ม 
 
 

นางสาวปริยากร  บุญส่ง การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561 “งานวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือสังคมท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 
8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  หน้า 826-832 

0.20 
 
 

3 การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร  
ในอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
 
 

ผศ.ดร.ครวญ  บัวคีรี 
ดร.มงคล  เทพรัตน์ 
 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารเกษตรพระวรุณ 
ปีที ่15   ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561) 
หน้า 130-137 
*Tci ฐาน 1 

0.80 
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(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

4 ผลของสารซีโอไลต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
แตงกวาอินทรีย์ 
 
 

ผศ.ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม 
นางสาวปริยากร  บุญส่ง 
นายพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์ 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
พ.ศ.2560 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560    
ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
หน้า 1512-1519 

0.20 
 

5 ผลของยิปซัมและโดโลไมท์ต่อผลผลิตของถั่วลิสงที่ปลูก
ในดินทุ่งหว้า 
 
 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 
“ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่...เกษตร 
4.0” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 
หน้า 308-312 

0.20 
 

6 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของหญ้าอาหารสัตว์หมัก
ที่อายุการเก็บรักษา 4 เดือน ในจังหวัดสงขลา 

นายทวีศักดิ์ ทองไฝ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 9 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่
ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 8 -9 
สิงหาคม 2560 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี 
กรุงเทพมหานคร หน้า 129-133 

0.20 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

7 ผลของตาข่ายพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของผักกวางตุ้งอินทรีย์ 

ผศ.ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 9 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่
ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 8 -9 
สิงหาคม 2560 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี 
กรุงเทพมหานคร หน้า 156-161 

0.20 
 

8 การผลิตผักบุ้งจีนอินทรีย์โดยการใช้สารซีโอไลต์ ผศ.ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 9 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่
ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 8 -9 
สิงหาคม 2560 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี 
กรุงเทพมหานคร หน้า162-166 

0.20 
 

9 ฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคในข้าวของตะกอนที่แยกได้จาก
รากพาหมี (Linostoma pauciflorum Griff.) 
 
 

ทวีสิน  นาวารัตน์ 
ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 

การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2560 มหาวิทยาลัย
แม่ โ จ้  ในระหว่ า งวั นที่  7 -8  ธั นวาคม 2560          
ณ  อาคาร เ ฉลิ มพระ เกี ย รติ สม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
หน้า  61-66 

0.20 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

10 ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการออกดอก
ของเทียนซ้อนกระถาง 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
 
 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
ปีที ่49   ฉบับที่ 1 (พิเศษ)  มกราคม – เมษายน 
2561) 
หน้า 262-265 
*Tci ฐาน 2 

0.60 
 
 

11 คุณภาพทางกายภาพระหว่างการพัฒนาและการสุกแก่
ของเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่พันธุ์สามเดือน 

นายธัชวีร์  ขวัญแก้ว 
 
 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
ปีที ่49   ฉบับที่ 2 (พิเศษ)  มกราคม – เมษายน 
2561) 
หน้า 193-196 
*Tci ฐาน 2 

0.60 
 
 

12 Effect of Pre-gelatinized Flour on Cooking 
Qualities of Gluten-Free Pasta from Sangyod 
Rice 
 
 

Khanittha Muadiad 
Sujirat Sornprasit 
 

Proceeding The 19th Food Innovation Asia 
Conference 2017 (FIAC2017) 
 “Innovative Food Science and Technology 
for Mankind: Empowering Research for 
Health and Aging Society” 15-17 June 2017 
At BITEC, Bangkok, Thailand 
Page. 666-672 

0.40 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

13 Rheological and functional properties of wheat 
and green gram composite flours 
 

Karthikeyan Venkatachalam 
Ittiporn Keawpeng 
Panyanan Thongbour 

Carpathian Journal of Food Science and 
Technology 2017, 9(3), 72-82 
Accepted : 12 June 2017 
Online : 30 September 2017 

1.00 
 

14 Effect of Soaking and Steaming Time on 
Qualities of Phatthalung Sungyod Parboiled 
Rice 

Ittiporn Keawpeng  
Sureeporn Wijitsopa 
Thanyalak Koedbuatong 

The 8th Rajamangala University of 
Technology International Conference 
“Creative RMUT and Sustainable Innovation 
for Thailand 4.0”  
August 8th-9th ,2017 at Impact Muang Thong 
Thani Exhibition and Convention 
page. 164-172 
 

0.40 
 

15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหวานรสทรงเครื่อง 
 
 

ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561 “งานวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือสังคมท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 
8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  หน้า 808-814 

0.20 
 
 

 
 
 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2560 
(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

16 Production of Parboiled Glutinous Rice and 
Consumer Acceptability 

Ittiporn Keawpeng  
Kamontip  Nikomrat 

The 8th Rajamangala University of 
Technology International Conference 
“Creative RMUT and Sustainable Innovation 
for Thailand 4.0”  
August 8th-9th ,2017 at Impact Muang Thong 
Thani Exhibition and Convention 
page. 155-163 
 

0.40 
 

17 การคัดเลือกชนิดข้าวเหนียวด าจากอ าเภอจะนะ   
จังหวัดสงขลาที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวหมาก  
 
 

ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 
“ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่นวัตกรรม สร้าง
มูลค่า เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในระหว่าง
วันที่  11-12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห ้องประช ุม
เซอรา อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
หน้า 72-83 

0.20 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

18 อนุสิทธิบัตร   
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์   สูตรคุกกี้ข้าวย า 
 
 

ดร.กมลทิพย์  นิคมรัตน์   
และคณะ 

อนุสิทธิบัตร   
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์   สูตรคุกกี้ข้าวย า 
เลขที่ประกาศโฆษณา 13582 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  31 มกราคม 2561 

0.40 

19 ประสิทธิภาพของน้ ามันกานพลูในการสลบปลานิล 
(Oreochromis niloticus) 

น.ส.วิจิตรา  ตุ้งซี่ 
นายณัฐพล  ราชูภิมนต์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” 
ครั้ งที่  10  มหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 
 2561  st66 (หน้า 1-7) 

0.20 
 

20 ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไข่น้ าในสูตรอาหารเลี้ยง
ปลาทอง 
 

นายศรัณย์  รักษาพราหมณ์ 
นายณัฐพล  ราชูภิมนต์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” 
ครั้ งที่  10  มหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 
 2561  st84 (หน้า 1-5) 

0.20 
 

21 ประสิทธิภาพของน้ ามันกานพลูและยาสลบทางการค้า
ในการสลบปลานิลแดง 
 
 

นางสาววิจิตรา  ตุ้งซี่ 
นายณัฐพล  ราชูภิมนต์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561 “งานวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือสังคมท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 
8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  หน้า 630-636 

0.20 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

22 ผลของการทดแทนอาหารส าเร็จรูปด้วยไข่น้ าสด        
ในการเลี้ยงปลาทอง 
 
 

นายศรัณย์  รักษาพราหมณ์ 
นายณัฐพล  ราชูภิมนต์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561 “งานวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือสังคมท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 
8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  หน้า 637-641 

0.20 
 
 

23 คัพภะวิทยาของปลาดุกลูกผสมระหว่างปลาดุกล าพันกับ
ปลาดุกเทศ 
 (Clarias nieuhofii x Clarias gariepinus) 
 
 

ผศ.ณิศา  มาชู 
ธัญพิมล  ศรีรุ้ง 
วิสุดา  รัตนการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561 “งานวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือสังคมท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 
8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  หน้า 842-848 

0.20 
 

รวม 7.60 
 


