
ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

1 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจใน
การปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในต าบลเกาะแต้ว 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 

อาจารย์ปริยากร  สุจิตพันธ์ 
ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 12 : 2562 “การวิจัยสหวิทยาการบน
พ้ืน ฐานยุ ค  5 .0”  ใน วันที่  20 ตุ ล าคม  2562                  
ณ อาคารศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
หน้า 181-195 

0.20 
 

2 อนุสิทธิบัตร   
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์  เครื่องเก็บละอองเกสร    
ดอกสละ 
 
 

อาจารย์ ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน 
 

อนุสิทธิบัตร   
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์   เครื่องเก็บละอองเกสร    
ดอกสละ 
เลขที่  15529 
วันที่ออกอนุสิทธิบัตร  2 กันยายน 2562 

0.80 
 

3 ผลของสภาพน้ าท่วมขังในระยะเก็บเกี่ยวต่อคุณลักษณะ

ทางกายภาพของเมล็ดข้าวเฉี้ยงพัทลุง 

 

อาจารย์ ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน 
และ อาจารย์ขนิษฐา  พันชูกลาง 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ 
ปีที ่7   ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) 
หน้า 181-191 

0.80 
  

 
 
 

 
 
 
 
 



ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

4 การตัดสินใจปลูกหญ้าหวายข้อในพ้ืนที่นาข้าวของ
เกษตรกร ในอ าเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 
 

อาจารย์ปริยากร  สุจิตพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 
5 ประจ าปี 2563 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวั ต ก รรม เพ่ื อสั งคม ”  ใน ระห ว่ า งวั น ที่  6 -7 
กุมภาพันธ์  2563 ณ  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีวิชัย  หน้า 1758-1767 

0.20 
 

5 สมบัติและผลของวัสดุเพาะกล้าชีวภาพต่อความงอกของ
มะเขือเทศพันธุ์เชอรี่ 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง 
พิชัยยุทธ  โยมเนียม 
วินัย พิกุล 

การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6    
ดิน : ก าเนิดของอาหารเพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม     
ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562  ณ อาคารศูนย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม  หน้า 274-282 

0.20 
 

6 การประเมินค่าการย่อยได้ และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้
ของทางใบปาล์มน้ ามันหมักร่วมกับกระถินในระดับต่างๆ
โดยใช้เทคนิคผลผลิตแก๊ส 
 

อาจารย์สันติ  หมัดหมัน 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา  ไชยหนู 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 12 : 2562 “การวิจัยสหวิทยาการบน
พ้ืน ฐานยุ ค  5 .0”  ใน วันที่  20 ตุ ล าคม  2562                  
ณ อาคารศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
หน้า 1156-1167 

0.20 
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(ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

7 ผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิตของถั่วหรั่งพันธุ์สงขลา 1 

นายธัชวีร์  ขวัญแก้ว 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง 
 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ปีที ่28 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2563) 
หน้า 322-330 

0.60 
 

8 การกระตุ้นการงอกเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธี hydropriming 
ต่อคุณภาพและความแข็งแรงเมล็ดพันธุ์ถั่วหรั่งพันธุ์
สงขลา1 

นายธัชวีร์  ขวัญแก้ว 
ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
นายพินิจ  ด ารงเลาหพันธ์ 
คุณจินตนาภา  ด ากลึง 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 
ปีที ่6   ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) 
หน้า 55-62 

0.80 
 

9 Antifungal Activity of the Precipitate from the 
Root Extracts of  Linostoma pauciflorum Griff. 
Against Sclerotium rolfsii 

Amornrat Chumthong 
Sureeporn Wijitsopa  
Tawesin  Navarat 

Proceedings The 2nd ICRU Internatonal 
Conference on World Sustainable 
Development (WSD 2020) February 17-19, 
2020  at Nakhon Si Thammarat Rajabhat 
University page  190-199. 

0.40 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

10 
 
 
 

Extraction collagen from skin of hybrid frog 
( Hoplobatrachus rugulosus x Lithobates 
catesbeianus) 

Wijittra Tungse Proceedings The 2nd ICRU Internatonal 
Conference on World Sustainable 
Development ( WSD 2020)  February 17-19, 
2020  at Nakhon Si Thammarat Rajabhat 
University page  254-266. 

0.40 
 

11 ประสิทธิภ าพของน้ ายาต่ อการเก็บรักษาน้ า เชื้ อ        
ปลาดุกล าพันแบบระยะสั้นในตู้เย็น 
 

ผศ.ณิศา  มาชู การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 
5 ประจ าปี 2563 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวั ต ก รรม เพ่ื อสั งคม ”  ใน ระห ว่ า งวั น ที่  6 -7 
กุมภาพันธ์  2563 ณ  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีวิชัย  หน้า 818-828 

0.20 
 

12 เปรียบเทียบคุณภาพของน้ าหมักชีวภาพระหว่างการใช้
สารเร่ง พด.6 และ ปม.1 
 

อาจารย์วิจิตรา  ตุ้งซี่ 
นายณัฐพล  ราชูภิมนต์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 
5 ประจ าปี 2563 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวั ต ก รรม เพ่ื อสั งคม ”  ใน ระห ว่ า งวั น ที่  6 -7 
กุมภาพันธ์  2563 ณ  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี       
ราชมงคลศรีวิชัย  หน้า 1704-1712 

0.20 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

13 ผลของอาหารปลาดุกส าเร็จรูปผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า
อ บ แ ห้ ง ต่ อ ก า ร เจ ริ ญ เติ บ โต ข อ ง ก บ ลู ก ผ ส ม            
(Rana catesbeiana x R. rugulosa) ภายใต้การเลี้ยง
ในขวดพลาสติก 
 

อาจารย์ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ 
นายณัฐพล  ราชูภิมนต์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 
5 ประจ าปี 2563 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวั ต ก รรม เพ่ื อสั งคม ”  ใน ระห ว่ า งวั น ที่  6 -7 
กุมภาพันธ์  2563  ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย  หน้า 1713-1719 

0.20 
 

14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ านมไก่พร้อมดื่ม ดร.กมลทิพย์  นิคมรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ สวนดุสิต 2016      
ครั้งที่ 4  “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต 
นวัตกรรมเพ่ิมผลผลิต ส่ งเสริม เศรษฐกิจด้วย
ง า น วิ จั ย ”   ใน วั น ที่  1 4  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 2              
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  หน้า 42- 48 

0.20 
 

15 การพัฒนาแป้งขนมชั้นผสมมันม่วงกึ่งส าเร็จรูป ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา การประชุมวิชาการระดับชาติ สวนดุสิต 2016      
ครั้งที่ 4  “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต 
นวัตกรรมเพ่ิมผลผลิต ส่ งเสริม เศรษฐกิจด้วย
ง า น วิ จั ย ”   ใน วั น ที่  1 4  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 2              
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  หน้า 49- 57 

0.20 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

16 กระบวนการผลิตและคุณภาพของเคยปลาที่ผลิตตาม
กระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนทะเลน้อยพ้ืนที่   
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา 
 

รศ.นฤมล  อัศวเกศมณี การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี    ในวันที่  6 กันยายน 2562      
ณ  อาค ารบริก ารวิ ช าการและบัณ ฑิ ตศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  หน้า 131-139 

0.20 
 

17 การพัฒนาขนมสาลี่ผสมเนื้อตาลสุกและอายุการเก็บ
รักษาเนื้อตาลสุกเข้มข้น 

ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย  
ครั้งที่ 10  “การสร้างความเข้มแข็งให้กับมนุษยชาติ 
โดยนวัตกรรมสังคม”  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563              
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  หน้า HO 21-HO 27 

0.20 
 

18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่เบตงตุ๋นสมุนไพรจีน ผศ.ดร.อิทธิพร  แก้วเพ็ง 
นัทวุฒิ  รังสี 
รสกมล  หมูดหยี 
ปิยะนันท์  นวลหนูปล้อง 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิชชา 
ปีที ่38   ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 
หน้า 80-92 

0.60 
 

19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นโดยใช้แป้งกล้วยหิน
ทดแทนแป้งข้าวเหนียว 

อาจารย์สุเพ็ญ  ด้วงทอง 
สุพิชฌาย์  บุญกอง 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ครั้งที่ 30  “วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพ่ือ
ขับเคลื่อนประเทศไทย”  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 
2563  หน้า 1054-1061 

0.20 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกฟูพร้อมบริโภค ดร.กมลทิพย์  นิคมรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย  
ครั้งที่ 10  “การสร้างความเข้มแข็งให้กับมนุษยชาติ 
โดยนวัตกรรมสังคม”  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563              
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  หน้า HP 52-HP 57. 

0.20 
 

21 Mushroom mixer twisted blade machine 
increasing the productivity for Ban Na kore 
community enterprises 

Prathan  Srichai 
Wasan  Palasai 
Thitima  Jantakoson 
Aris  Ma 

NATION AND INTERATIONAL CONFERENCE 
The 3rd International Thailand-Malasia-
Indonesia Symposium on Innovation and 
Creativity 
“Innovation and creativity network 2019” 
16th – 18th June 2019 
Princess of Naradhiwas University 
Page. 363-368. 

0.40 

รวมทั้งสิ้น 7.40 
 
 
 


