
1 Effect of the bioextract to control the 

curvularia leaf spot and canker of lemon

ผศ.วิทยา ทวีนุช International Journal of GEOMATE, 

Volume 11, Issue 28, 2016, Pages 

2862-2865. (Special Issue on 

Science, Engineering and 

Environment)  ***Nov-Dec 2016

1

2 The effect of fertilizer on growth of 

staghorn fern at seedling stage

ดร.สวัสด์ิ พิมพ์สุวรรณ International Journal of GEOMATE, 

Volume 11, Issue 28, 2016, Pages 

2879-2882. (Special Issue on 

Science, Engineering and 

Environment) ***Nov-Dec 2016

1

3 Effect of dietary protein ingredients from 

nontoxic agricultural field sources on 

meat quality of NILE TILAPAI 

(OREOCHROMIS NILOTICUS)

ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม International Journal of GEOMATE, 

Volume 11, Issue 28, 2016, Pages 

2901-2905. (Special Issue on 

Science, Engineering and 

Environment)  ***Nov-Dec 2016

1
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4 Development of fishmeal production 

from catfish processing waste

ดร.จรัญ ลิขิตรัตนพร International Journal of GEOMATE, 

Dec 2016, Vol. 11, Issue 28, Pages 

2874-2878. (Special Issue on 

Science, Engineering and 

Environment)  ***Nov-Dec 2016

1

5 English learning development of 

agricultural students in an agricultural 

machinery course 

ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง       

วัชรินรัตน์

International Journal of GEOMATE, 

Dec 2016, Vol. 11, Issue 28, Pages 

2820-2823. (Special Issue on 

Science, Engineering and 

Environment)   ***Nov-Dec 2016

1

6 Effect of  Drying Methods on Dietary 

Fiber Content in Dried Fruit and 

Vegetable from Non-Toxic Agricultural 

Field

ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ International Journal of GEOMATE, 

Dec 2016, Vol. 11, Issue 28, Pages 

2896-2900. (Special Issue on 

Science, Engineering and 

Environment)   ***Nov-Dec 2016

1

7 ผลของแคลเซียมแอสคอร์เบตต่อการเกิดสี

น  าตาลของเปลือกผลลองกองหลังการเก็บเก่ียว

ผศ.ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 

ปีท่ี 47  ฉบับท่ี 3 (พิเศษ)                  

(กันยายน – ธันวาคม 2559) 

***หน้า 123-126 

1
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0.20 0.40 0.80 1.000.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60

8 การเก็บรักษาดอกกล้วยไม้สกุลหวายในสภาพ

ควบคุมบรรยากาศ

ผศ.ดร.วรินธร  พูลศรี วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 

ปีท่ี 47  ฉบับท่ี 3 (พิเศษ)                  

(กันยายน – ธันวาคม 2559)  

***หน้า 305-308 

1

9 สภาวะท่ีเหมาะสมของการสกัดพรีไบโอติกส์จาก

เปลือกด้านในของทุเรียน

ผศ.ดร.ปาลิดา  ตั งอนุรัตน์ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 

ปีท่ี 47  ฉบับท่ี 2 (พิเศษ)

 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) 

***หน้า 49-52

1

10 ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยโปรตีนกากถ่ัว

เขียวต่อคุณภาพของคุกกี เนย

ดร.นวพร ลาภส่งผล วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร                 

 ปีท่ี 47  ฉบับท่ี 2 (พิเศษ)

 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) 

***หน้า 293-296

1

11 การเตรียมน  าฟักข้าวสกัดเข้มข้นพร้อมด่ืม :     

ผลของระดับการท าเข้มข้นต่อปริมาณสาร

ออกฤทธ์ทางชีวภาพและความสามารถในการ

ต้านอนุมูลอิสระ

ดร.ศรินญา  สังขสัญญา วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร                 

 ปีท่ี 47 ฉบับท่ี 2 (พิเศษ)                

(พฤษภาคม – สิงหาคม 2559)

***หน้า 461-464

1
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0.20 0.40 0.80 1.000.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60

12 ผลของรูปแบบการตัดแต่งต่อคุณภาพของผล

เงาะพันธ์ุโรงเรียนพร้อมบริโภค

ผศ.ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีท่ี 47   

ฉบับท่ี 2 (พิเศษ) 

พฤษภาคม – สิงหาคม 2559

***หน้า 565-568

1

13 การศึกษาปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียวและ

คุณสมบัติทางกายภาพของกระเจ๊ียบแดง

ดร.จรัญ ลิขิตรัตนพร วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์        

 ปีท่ี 3 ฉบับพิเศษ 1 Volume 3 

Supplementary 1                        

(9-12 พฤศจิกายน 2559)

***หน้า 8-15

1

14 ผลของปุ๋ยเคมีและน  าหมักชีวภาพต่อการ

เจริญเติบโตและคุณภาพของผักสลัดพันธ์ุเรด

โอ๊คและพันธ์ุเรดคอเรล

นางสาวเยาวรัตน์  

วงศ์ศรีสกุลแก้ว

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์        

 ปีท่ี 3 ฉบับพิเศษ 1 Volume 3 

Supplementary 1                          

  (9-12 พฤศจิกายน 2559)

***หน้า 46-53

1

15 ผลของน  าส้มควันไม้ และส ารสกัดแมงลักค าท่ีมี

ต่อการเจริญเติบโตของแตงกวาลูกผสม

ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสด์ิธรรม วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีท่ี 3 

ฉบับพิเศษ 1 Volume 3 

Supplementary 1                        

(9-12 พฤศจิกายน 2559)

***หน้า 10-16

1
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16 ความเป็นไปได้ในการใช้เปลือกจันทน์เทศเพ่ือ

เป็นแหล่งของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในการ

ผลิตผลิตภัณฑ์น  าจันทน์เทศพร้อมด่ืม

ดร.ศรินญา  สังขสัญญา วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์        

 ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1                          

(มกราคม - มีนาคม 2560)                

 ***หน้า 45-49  

1

17 ผลของไซโตไคนินและออกซินต่อการเจริญและ

พัฒนาของการเพาะเลี ยงเนื อเย่ือสับปะรด

THE EFFECTS OF CYTOKININ AND AUXIN 

ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF 

PINEAPPLE TISSUE CULTURE

ผศ.ดร.ปิยะวดี   เจริญวัฒนะ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 3 

 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

***หน้า 55–64

1

18 อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยต่อองค์ประกอบผลผลิต 

และผลผลิตเมล็ดพันธ์ุถ่ัวเหลืองฝักสดกล่ินหอม

พันธ์ุเชียงใหม่ 84-2

Effects of Fertilizer Applications on Yield 

Components and Seed Yield of Aromatic 

Vegetable Soybean Cultivar: Chiang Mai 

84-2

ผศ.ดร.รัชตา  ธนวิทูวัตร วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 3 

 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

***หน้า 41 - 54

1
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19 การประเมินคุณค่าทางโภชนะในอาหารท่ีผลิต

จากวัตถุดิบโปรตีนทดแทนจากแปลงปลูก

เกษตรปลอดสารพิษต่อการเจริญเติบโตของ

ปลานิล

ดร.บุณฑริกา  ทองดอนพุ่ม วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 3 

 (กันยายน – ธันวาคม 2559)

***หน้า 11 - 19

1

20 Enhancing Extraction Efficiency of 

Carotenoids from Yellow Pulp of Gac 

Fruit (Momordica cochinensis (Lour.) 

Spreng) by Biological Process: Effect of 

Rapidase Concentration

ดร.ศรินญา  สังขสัญญา The 28th Annual Meeting of the 

Thai Society for Biotechnology and 

International Conference    Page : 

609 - 617

Date : November 28–30, 2016    

Place : The Empress Hotel, Chiang 

Mai, Thailand                    

1

21 ผลของวิธีการท าให้สุกและเวลาการอบต่อ

ปริมาณฟินอลิกและแอนโทไซยานินใน

ผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์ร่ีเฟลก

(AS-112)

ลลิตำ ศิริวัฒนำนนท์       

ชุติกาญจน์ หู้โลหะ         

อรุณวรรณ จิตถนอม

การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1
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0.20 0.40 0.80 1.000.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60

22 ผลของกรรมวิธีการลดขนาดต่อการ

เปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและเคมีของ

แป้งข้าว      ไรซ์เบอร่ี

ลลิตำ ศิริวัฒนำนนท์    

วนิดา เฉยช้า                

รักษแสุดา สังวาลรัมย

การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1

23 ผลของอุณหภูมิเวลาการต้มต่อคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์กัมม่ีเปลือกแก้วมังกร  (AS-086)

อินทิรา ลิจันทร์พร การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1

24 อิทธิพลของสารสกัดต่อปริมาณสารประกอบ   

 ฟีนอลิกและสารออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระใน 

เปลือก เนื อ และเมล็ดของมะละกอพันธ์ุแขกด า

และฮอล์แแลนด์ (AS-083)

ไชยภร เก็บเงิน             

อินทิรำ ลิจันทร์พร          

ลลิตา ศิริวัฒนานนท์

การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1
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ระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์

0.20 0.40 0.80 1.000.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60

25 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งมะม่วง

ท่ีสกัดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์  (AS-092)

นันท์ชนก นันทะไชย    

อินทิรา ลิจันทร์พร          

ปาลิดา ตั งอนุรัตน์

การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1

26 การใช้สารแซนโทนจากเปลือกมังคุดร่วมกับว่าน

ชักมดลูกเพ่ือยับยั งเชื อแบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดโรค

มดลูกอักเสบในสุกร   (AS-105)

เธียรอุทัย ศิริประเสริฐ     

อชิรา ผดุงฤกษ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1

27 สมการท านายน  าหนักมีชีวิตของโคระยะให้

น  านม 

(AS-090)

สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1



จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  ปีกำรศึกษำ 2559  

  (วันท่ี 1 สิงหำคม 2559 - 31 พฤษภำคม 2560)

ท่ี รายช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ช่ือผู้ท าผลงานทางวิชาการ แหล่งท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่

ระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์

0.20 0.40 0.80 1.000.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60

28 ผลการใช้กากเบียร์สดทดแทนในอาหารข้นต่อ

สมรรถภาพการผลิตโคนมเพศผู้ระยะรุ่น 

(AS-089)

ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ  

เธียรอุทัย ศิริประเสริฐ      

สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1

29 ผลของความเข้มข้นปุ๋ยท่ีแตกต่างกันต่อการ

เจริญเติบโตของไข่น  า (AS-096)

สมใจ เปรมสมิทธ์       

บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม

การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1

30 การเลี ยงสไปกี มอสบนวัสดุส าหรับปลูกท่ี

แตกต่างกัน

(AS-087)

กิตติมำ วำนิชกูล        

บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม      

 จิราพร กุลค า                 

  พรเทพ ทรัพย์ทิพย์     

บุญญาฤทธ์ิ ใจด้วง

การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1



จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  ปีกำรศึกษำ 2559  

  (วันท่ี 1 สิงหำคม 2559 - 31 พฤษภำคม 2560)

ท่ี รายช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ช่ือผู้ท าผลงานทางวิชาการ แหล่งท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่

ระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์

0.20 0.40 0.80 1.000.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60

31 การศึกษาปรสิตปลิงใสในปลากระแหจากแม่น้า

เจ้าพระยา ต าบลบ้านแป้ง อ าเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี  (BS-017)

ศุภมำศ ศรีวงศ์พุก         

สุธิตา พูลผล                  

 พรทิพย์ ค านึง

การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1

32 แนวทางการจัดการและการออกแบบภูมิทัศน์

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรณีศึกษาบ้านอุ่นไอ

รัก สถาบันธัญญารักษ์

(AS-079)

วีระยุทธ นาคทิพย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1

33 ผลของแบบการปลูกพืชร่วมต่อผลผลิตของ

ข้าวโพดหวานลูกผสมและถ่ัวเหลืองฝักสดกล่ิน

หอม (AS-093)

รัชตา ทนวิทูวัตร การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1



จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  ปีกำรศึกษำ 2559  

  (วันท่ี 1 สิงหำคม 2559 - 31 พฤษภำคม 2560)

ท่ี รายช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ช่ือผู้ท าผลงานทางวิชาการ แหล่งท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่

ระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์

0.20 0.40 0.80 1.000.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60

34 ผลของวัสดุปลูกต่อการออกดอกนอกฤดูของ

มะลิ (Jasminum sambac L. Aiton) ท่ีปลูก

ในกระถาง   (AS-099)

อังคณำ ธนกัญญำ      

รัตนา ไก่ฟ้า                  

ชฎาพร รูปสะอาด           

นัชชากร กรานโต

การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1

35 อิทธิพลของน  าสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโต

และผลผลิตของบัว

หลวง (AS-127)

ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์         

ปิยะภรณ์ จิตรเอก       

พิเนตร ร่ืนชาญ             

พินิจ ร่ืนชาญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1

36 อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและสารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืชท่ีผลต่อการเจริญเติบโตและ

การออกดอกของบัวมังคลอุบล

(AS-128) 

ดำวรุ่ง  วัชรินรัตน์          

 ปิยะภรณ์ จิตรเอก          

 พินิจ ร่ืนชาญ              

พิเนตร ร่ืนชาญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง

สถาบัน (ASTC2017) ครั งท่ี 5            

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560                 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน

1

37 ผลของน  ามันกานพลูในการสลบและการ

ล าเลียงปลาตะเพียนขาว

จิรำพร  กุลค ำ               

สมิง  จ าปาศรี               

กิตติมา  วาณิชกูล

วารสารแก่นเกษตร ปีท่ี 45                 

 ฉ.พิเศษ 1 (23-24 ม.ค. 60)

1



จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  ปีกำรศึกษำ 2559  

  (วันท่ี 1 สิงหำคม 2559 - 31 พฤษภำคม 2560)

ท่ี รายช่ือผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ช่ือผู้ท าผลงานทางวิชาการ แหล่งท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่

ระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์

0.20 0.40 0.80 1.000.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60

38 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผักและผลไม้         

(Postharvest Technology of Vegetables 

and Fruits)

ผศ.ดร.วรินธร  พูลศรี ต ำรำและเอกสำรวิชำกำร            

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1

39 การศึกษาหาความชุกของเชื อ Babesia spp. 

โดยเทคนิคทางโมเลกุลในแพะ แกะ ท่ีอาศัยอยู่

ในจังหวัดเชียงราย

พชรธร สิมก่ิง                 

สินสมุทร แซ่โง้ว             

สุพล ปานพาน               

ไชยนิรันดร์ สุนันต๊ะ        

การันต์ ชีพนุรัตน์

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ 

ครั งท่ี 6

The 6th National Animal Science 

Annual Conference of Thailand 

2017 (ASAC 2017)

1

40 การศึกษาความชุกของเชื อริกเก็ตเซีย Ehrlichia

 canis ในสุนัขเลี ยง โดยอาศัยเทคนิคทาง

โมเลกุลในจังหวัดสตูลและสงขลา

พชรธร สิมก่ิง                

สุวดี อิสรายุวพร         

การันต์ ชีพนุรัตน์

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ 

ครั งท่ี 6

The 6th National Animal Science 

Annual Conference of Thailand 

2017 (ASAC 2017)

1

16 1 12 4 7 0 0 0 0 0
3.2 0.4 7.2 3.2 7 0 0 0 0 0

รวมท้ังหมด
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำน

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักท้ังหมดของผลงำน 21


