
 

ข้อมูลส่วนตัว 

 

ชื่อ – นามสกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรหมทอง 
เบอร์ที่ท างาน     
มือถือ   
อีเมล์   
ที่อยู่    
สังกัด  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญา สาขา สถานศึกษา ปืที่ส าเร็จ 

ปริญญาเอก Extension Education University of the Philippines 
Los Banos   

2538 

ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2529 

ปริญญาตรี  เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2524 

ปริญญาตรี  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2545 
 
 

การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และวุฒบัิตรท่ีได้รับเพิ่มเตมิ : 
 

- การฝึกอบรม 
 

พ.ศ. หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่ /หน่วยงานฝึกอบรม 
ภายในประเทศ 
2537 Trainers for Small Entrepreneurship Development 

Project 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ภาคใต้ 

2546 การวา่ความ (ทนายความ) สภาทนายความ 
2547 ความรู้ทัว่ไปด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
2548 ความรู้เฉพาะด้านทางทรัพย์สินทางปัญญาและเทคนิค

การสืบค้นข้อมลูสิทธิบตัร 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2550 ศกัยภาพผู้แทนพิเศษด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 



2550 ผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัอดุมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 
2550 การพฒันาผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษา (กบอ) ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 
2552 Sustainable Environment Education for Quality of Life The Teachers’ Council of Thailand 

2553 The Leadership Grid โรงแรมรอยลั คลิฟ พทัยา จ.ชลบรีุ 
ต่างประเทศ 
2538 Rural Development Management SEARCA, The Philippines 
2547 Managing Agricultural System National Institute of Public 

Administration (INTAN), Malaysia 
2548 Protected Agriculture Yangling Agricultural Hi-tech 

Industries Demonstration Zone, 
China 

2553 The 6th IIEP-SEAMEO RIHED Workshop on Institutional 
Restructuring in Higher Education in Asia 

At Denpasar, Bali, Indonesia 
Organized by SEAMEO RIHED 

2560 The 4th Modern Agriculture Workshop for East Asia 
Countries 

Heilongjiang Province, China 

 

- การศึกษาดูงาน 
 

พ.ศ. การศึกษาดูงาน/โครงการ สถานที่ /หน่วยงานท่ีศึกษาดูงาน 
ภายในประเทศ 
2540 เกษตรทฤษฎีใหม ่ตามแนวพระราชด าริ วดัมงคลชยัพฒันา จ.สระบรีุ 
2542 การจดัท าระบบการเกษตรผสมผสาน ศนูย์การศกึษาพฒันาห้วยทราย จ.เพชรบรีุ 
2551 การติดตามและประเมินผลโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก สถาบนัรับรองมาตรฐาน ไอ. เอส. โอ. 
2552 การพฒันาคณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลิศ ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 
ต่างประเทศ 
2537 Rice Breeding and Production IRRI, The Philippines 
2543 Monitoring and Evaluation of World Bank Loan 

Project 
Aachen University, Germany 

2543 Vocational Education in Dual System ELWE Company, Germany 
2550 Strategic Planning Implementation for University 

Development  
Saint Louis University, Spain 

2551 Education Quality Assurance  Women University, Korea 
2552 Agricultural Technology Education 

Administration  
Panjudjaran University, Indonesia 



2552 Food Science and Technology Education 
Administration  

New Castle University and New South 
Wales University,  Australia 

 
 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน : 
 

- ต าแหน่ง :  
- พศ. 2524 – 2532  อาจารย์ประจ าวิทยาลยัเกษตรกรรมพิจิตร กรมอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
- พศ. 2533 – 2549  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  

ราชมงคลธญับรีุ 
- พศ. 2550 – 2554  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 
- พศ. 2554 – ปัจจบุนั  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

ราชมงคลธญับรีุ 
 

- หน้าที่ที่ รับผิชอบ :  
- สอนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี-โท คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จ านวนหลายวิชา ได้แก่ หลกัและวิธีการส่งเสริมการเกษตร  การส่ือสารในงานส่งเสริม
การเกษตร  สภาพภูมิอากาศและการจัดการน า้ส าหรับการผลิตพืช  การเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การท่องเท่ียวเชิงเกษตร  การวางแผนทดลองทางการเกษตร  ระเบียบวิธีวิจยั  การ
สมัมนาทางพืชศาสตร์  ฯลฯ  

- เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี - โท คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

- เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา (ภายนอก) นกัศกึษาระดบัปริญญาโท - เอก มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต  มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลอลงกรณ์ ฯลฯ 

- เป็นท่ีปรึกษาสมาคมการแพทย์แผนไทยแหง่ประเทศไทย 
- เป็นผู้แทนทรัพย์สินทางปัญญา ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
- เป็นนกัวิจยัแหง่ชาต ิสาขาปรัชญา รหสัประจ าตวั 38-60-0549 

ผลงานทางวิชาการ : 
 

- หนังสือ/ต ารา  
1) วลัลภ พรหมทอง.   2541.   เห็ดเพาะกินได้เพาะขายรวย.   ส านกัพิมพ์มตชิน จ ากดั,  กรุงเทพฯ.  

     (พิมพ์ครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 2541, ครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2541, ครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2542, ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2542,  และ 
 ครัง้ท่ี 5 พ.ศ. 2543) 

2) วลัลภ พรหมทอง.   2541.   หลกัและวิธีการสง่เสริมการเกษตร.   ส านกัพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์,   
 กรุงเทพฯ. 



3) วลัลภ พรหมทอง.   2541.   ไม้ดอกยอดฮิตตระกลูคอมโพซิเต้.   ส านกัพิมพ์มตชิน จ ากดั,  กรุงเทพฯ. 
4) วลัลภ พรหมทอง.   2542.   เคล็ดลบัการขยายพนัธุ์พืชเป็นอาชีพ.   ส านกัพิมพ์มตชิน จ ากดั,  กรุงเทพฯ. 

(พิมพ์ครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 2542  และครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2543) 
5) วลัลภ พรหมทอง ชาตรี บญุนาค และจนัเพ็ญ  ชยัมงคล.   2542.  ไม้กระถางประดบัภายในอาคาร.   

ส านกัพิมพ์มตชิน จ ากดั,  กรุงเทพฯ. (พิมพ์ครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 2542  และครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2543) 
6) วลัลภ พรหมทอง.   2543.   เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ.   บริษัท ส านกัพิมพ์ไทยวฒันาพานิช 

จ ากดั,  กรุงเทพฯ. (พิมพ์ครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 2542,  ครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2543,  ครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2544,  ครัง้ท่ี 4 
พ.ศ. 2545  และครัง้ท่ี 5 พ.ศ. 2550) 

7) วลัลภ พรหมทอง.   2553.   การผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.  หนว่ยเรียนท่ี 15 รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการผลิตพืช,  มหวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช,  นนทบรีุ. 

8) วลัลภ พรหมทอง.   2559.   เกษตรทฤษฎีใหม ่: ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. นนทบรีุ : ส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  

 

- งานวิจัย   

1) วลัลภ พรหมทอง.   2535.   ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลกัสตูร
ระยะสัน้ของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทมุธานี.  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขต
ปทมุธานี,  ปทมุธานี. 

2) วลัลภ พรหมทอง.   2535.   การใช้เทคโนโลยีการผลิตยาสูบและผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรใน
จงัหวดัเพชรบรูณ์.   สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทมุธานี,  ปทมุธานี. 

3) วลัลภ พรหมทอง. 2538.  ปัจจยับางประการท่ีเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาการเกษตร (เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
และเกษตรกร) ในจงัหวดัปทมุธานี.   สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตปทมุธานี,  ปทุมธานี.  
(ได้รับงบประมาณอดุหนนุการวิจยัจากส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต)ิ 

4) วลัลภ พรหมทอง.  2541.  การท าเกษตรทฤษฎีใหมข่องเกษตรกรในจงัหวดักาญจนบรีุ.  
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทมุธานี,  ปทมุธานี. 

5) วลัลภ พรหมทอง และคณะ.  2543.   การใช้เทคโนโลยีการผลิตผกัและผลกระทบตอ่สขุภาพของเกษตรกร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต,ิ  กรุงเทพฯ. 

6) วลัลภ พรหมทอง.   2549.  การศกึษาเบือ้งต้นในการปลกูมะระหวานในเขตท่ีราบลุม่ภาคกลาง.  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ,  ปทมุธานี. 

7) วลัลภ พรหมทอง.  2549.  การศกึษาเบือ้งต้นในการปลกูกยุชา่ยขาวเป็นการค้า.   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ,  ปทมุธานี. 

8) สุวรรณา พรหมทอง  อทุยั คนัโธ  และ วลัลภ พรหมทอง.   2550.   การปรับปรุงการให้อาหารโคนมในเขต
อ าเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ เพ่ือเพิ่มปริมาณและคณุภาพนม.   สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัย
รามค าแหง,  กรุงเทพฯ. 



9) Promthong,   Wallop.  2010.  Factors of Decision Making on New Theory Farming Practices by 

Farmers in North-eastern Region in Thailand.  The 2nd Rajamangala University of 

Technology International Conferences during 24-26 November 2010 at Chulabhon 
Research Institute, Bangkok, Thailand.    

10) วลัลภ พรหมทอง.   2557.  การวิจยัและพฒันาธาตอุาหารพืชอินทรีย์ส าหรับปลกูพืชไฮโดรโปนิกส์.   คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ,  ปทมุธานี. 

11) วลัลภ พรหมทอง.   2558.  การพฒันากระบวนการผลิตและการทดสอบประสิทธิภาพของน า้ส้มควนัไม้. 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ,  ปทมุธานี. 

12) วลัลภ พรหมทอง.   2558.  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การยอมรับการใช้ธาตอุาหารพืชอินทรีย์ส าหรับปลกูพืชแบบ
ไฮโดรโปนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ,  ปทมุธานี. 

13) วลัลภ พรหมทอง.   2559.  ความคาดหวงัของนกัศกึษาและผู้ปกครองตอ่การจดัการศกึษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ.   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ,  ปทมุธานี. 

14) วลัลภ พรหมทอง. 2560. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจการท าการเกษตรตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรในเขตภาคตะวนัออก. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับรีุ,  ปทมุธานี. 

 

********************************************** 


