รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
---------ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะ/วิทยาลัย : วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ เกณฑ์การประเมิน
1 จำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3 คุณสมบัติอำจำรย์ประจำหลักสูตร
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน
5 คุณสมบัติของอำจำรย์ท่ปี รึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและ
อำจำรย์ท่ปี รึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ
6 คุณสมบัติของอำจำรย์ท่ปี รึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี)
7 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์
8 กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
9 ภำระงำนอำจำรย์ท่ปี รึกษำวิทยำนิพนธ์และ
กำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ
10 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด
สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1
 เป็นไปตำมเกณฑ์
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ในข้อที่[คลิกพิมพ์]
ข้อสังเกต : [คลิกพิมพ์] ....ถ้ำมี-ระบุ..

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

จำกรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมเกณฑ์ม ำตรฐำนหลัก สู ต รของหลัก สูต ร วิท ยำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร พบว่ำ มีผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำม
เกณฑ์กำรประเมินองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำนหลักสูตร

...................................
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิจติ รำ แดงปรก)
ประธำนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ให้ข้อมูล

...................................
ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ลำเลิศ)
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ

...................................
(รองศำสตรำจำรย์จกั รพงษ์ พิมพ์พมิ ล)
คณบดี

ผู้รับรองข้อมูล

ตัวบ่งชี้ 1.1 : การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สป.อว.
(ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ 2 :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

1. นำงวิจิตรำ แดงปรก

รองศำสตรำจำรย์

2. นำงฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)
วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร)
Doctor of Philosophy
(Food Technology)

3. นำยธเนศ แก้วกำเนิด

อำจำรย์

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทา
หน้าที่

15 พ.ค. 2529

ระดับผลการ
ทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
C1

1 ก.ค. 2560*

B2

1 มิ.ย.2561

1 ก.ย. 2530

C2

1 มิ.ย.2561

1 มิ.ย.2561

ที่มา: http://personnel.mju.ac.th/structure/list_person_a.php?group=all&fact=20400&educ=all&show=1
หมายเหตุ ดำเนินกำรจัดสอบโดยศูนย์ภำษำ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เป็นค่ำที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของบุคลำกรสำย
วิชำกำรของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ที่กำหนดไว้ที่ระดับ B2 เป็นอย่ำงน้อย
*วันที่เปลี่ยนเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1. นำงวิจิตรำ แดงปรก

รองศำสตรำจำรย์

2. นำยวิวฒ
ั น์ หวังเจริญ

รองศำสตรำจำรย์

3. นำยธีระพล เสนพันธุ์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา

วันบรรจุเป็น
อาจารย์

วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทา
หน้าที่

15 พ.ค. 2529

ระดับผลการ
ทดสอบ
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
C1

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
(เทคโนโลยีอำหำร)
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อำหำร)

1 เม.ย. 2536

C1

1 ต.ค. 64

21 ก.ค. 2559

B2

1 ต.ค. 64

1 ต.ค. 64

ที่มา: http://personnel.mju.ac.th/structure/list_person_a.php?group=all&fact=20400&educ=all&show=1
หมายเหตุ ดำเนินกำรจัดสอบโดยศูนย์ภำษำ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เป็นค่ำที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของบุคลำกรสำย
วิชำกำรของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ที่กำหนดไว้ที่ระดับ B2 เป็นอย่ำงน้อย

อาจารย์ประจาหลักสูตร :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สถานภาพ
สังกัดหลักสูตร

1. นำงวิจิตรำ แดงปรก

รองศำสตรำจำรย์

2. นำยวิวฒ
ั น์ หวังเจริญ

รองศำสตรำจำรย์

3. นำยธีระพล เสนพันธุ์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

4. นำงฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

5. นำยธเนศ แก้วกำเนิด

ไม่มี

6. นำงสำวกรผกำ อรรคนิตย์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

7. นำยชนันท์ภัสร์ รำษฎร์นยิ ม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

8. นำงสำวกนกวรรณ ตำลดี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

นอกหลักสูตร



ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
(เทคโนโลยีอำหำร)
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร)
วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
Doctor of Philosophy
(Food Technology)
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)
Doctor of Philosophy
(Packaging Technology)
Doctor of Philosophy
(Food Science)









อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร :
สถานภาพ
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1. นำงวิจิตรำ แดงปรก

รองศำสตรำจำรย์

2. นำยวิวฒ
ั น์ หวังเจริญ

รองศำสตรำจำรย์

3. นำยธีระพล เสนพันธุ์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

4. นำงฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

5. นำยธเนศ แก้วกำเนิด

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญำเอก : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)
ปริญญำโท : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตรบัณฑิต
(อุตสำหกรรมเกษตร)
ปริญญำเอก : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยี
อำหำร)
ปริญญำโท : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
(เทคโนโลยีกำรอำหำร)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตรบัณฑิต
(อุตสำหกรรมเกษตร)
ปริญญำเอก : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร)
ปริญญำโท : ปริญญำตรี : วิทยำศำสตรบัณฑิต
(อุตสำหกรรมเกษตร)
ปริญญำเอก : วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
ปริญญำโท : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (ชีวเคมี)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคนิค
กำรแพทย์)
ปริญญำเอก : Doctor of Philosophy (Food
Technology)

อาจารย์ประจา
สังกัด
หลักสูตร


นอก
หลักสูตร









ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(อาจารย์พิเศษ)

6.นำงสำวกรผกำ อรรคนิตย์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

7. นำยชนันท์ภัสร์ รำษฎร์นยิ ม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

8. นำงสำวกนกวรรณ ตำลดี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

9.นำงสำวจิตรำพร
พงศ์

งำมพีระ

ไม่มี

ปริญญำโท : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
(เทคโนโลยีกำรอำหำร)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตรบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
ปริญญำเอก : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)
ปริญญำโท : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยี
อำหำร)
ปริญญำเอก : Doctor of Philosophy
(Packaging Technology)
ปริญญำโท : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตรบัณฑิต (เคมี
อุตสำหกรรม)
ปริญญำเอก : Doctor of Philosophy (Food
Science)
ปริญญำโท : ปริญญำตรี : วิทยำศำสตรบัณฑิต (ชีววิทยำ)
ปริญญำเอก : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต ( โภชน
ศำสตร์)
ปริญญำโท : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (อำหำร
และโภชนำกำรเพื่อกำรพัฒนำ)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยี
อุตสำหกรรมเกษตร)









1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.1 ไม่น้อยกว่ำ 3 คน และ
1.2 เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
1.3 ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนัน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา :
ตังแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564-31 พฤษภำคม 2565 หลักสูตร วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 3 คน ดังนี
1) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตรำ แดงปรก
2) รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1 คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขันต่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรรองศำสตรำจำรย์ขนไป
ึ
2.2 มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง (พ.ศ. 2560-2564 หรือ ค.ศ.
2017-2021) โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา :
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
(รายการ)
ผลงานวิจัย

1. นำงวิจิตรำ แดงปรก

รองศำสตรำจำรย์

ปริญญำเอก: ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)
ปริญญำโท: วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำร
อำหำร)
ปริญญำตรี: วิทยำศำสตรบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร)

5

ผลงาน
วิชาการ
-

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Srikham, K., Daengprok, W., Niamsup, P. and Thirabunyanon, M. (2021). Characterization of Streptococcus salivarius as new probiotics derived
from human breast milk and their potential on proliferative inhibition of liver and breast cancer cells and antioxidant activity. Frontiers in
Microbiology, 12,797445.
2) Daengprok, W., Radniyom, C., Keokamnerd, T. and Intharapongnuwat, W. (2021). Effect of mince washing and packaging on physicochemical
quality changes of fish burger made from African catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage. Food and Applied Bioscience Journal, 9(3), 27-43.
3) Rardniyom, C., Meta-anankul, N., Keokamnerd, T. and Daengprok, W. (2021,18 September). -amylase inhibition and antioxidant activity of
Shiitake (Lentinus edodes) mushroom. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB XI) Online,Thailand.
4) Ngampeerapong, C., Daengprok, W., Keokamnerd, T., Upara. U. and Phanchaisri. C. (2021,18 September). Effect of sweetener on physiochemical properties of concentrated Makiang juice. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XI) Online. Thailand.
5) Chooprasit, C., Wongsiri, S., Varith, J. , Daengprok,W., Ariyadet, C. and Aroonsrimorakot, S. 2020. Biological transformed cannabinoids bee pollen:
A symbiosis approach on Apis mellifera raising protocol in Cannabis sativa L. (Hemp) cultivar in Samoeng District, Chiang Mai, Thailand. Interdisciplinary
Research Review, 15(3), 26-32.
ชื่อ-นามสกุล

2. นำยวิวฒ
ั น์ หวังเจริญ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

รองศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญำเอก: ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีอำหำร)
ปริญญำโท: วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (เทคโนโลยีกำร
อำหำร)
ปริญญำตรี: วิทยำศำสตรบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร)

ผลงานทางวิชาการ
(รายการ)
ผลงานวิจัย

ผลงาน
วิชาการ

5

-

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Makhamrueang, N., Sirilun, S., Sirithunyalug, J., Chaiyana, W., Wangcharoen, W., Peerajan, S., and Chaiyasut, C. (2021). Lactobacillus plantarum
SK15 as a starter culture for prevention of biogenic amine accumulation in fermented beverage containing Hericium erinaceus mushroom. Applied
Science, 11, 6680. https://doi.org/10.3390/app11156680
2) Makhamrueang, N., Sirilun, S., Sirithunyalug, J., Chaiyana, W., Wangcharoen, W., Peerajan, S., and Chaiyasut, C. (2021) Effect of pretreatment
processes on biogenic amines content and some bioactive compounds in Hericium erinaceus extract. Foods, 10, 996.
https://doi.org/10.3390/foods10050996
3) วิจิตรำ แดงปรก, วิวัฒน์ หวังเจริญ, ธีระพล เสนพันธุ์, มงคล ถิรบุญยำนนท์ และสุทธิดำ สุทธิเลิศ. (2564,12-14 พฤษภำคม). กำรเตรียมสำรประกอบฟี
นอลิกและฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอลิแซคคำไรด์จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง. รายงานสืบเนือ่ งการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้ง
ที่ 7 รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2021 Online) ,มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ,เชียงใหม่.
4) รัตนำภรณ์ จันทร์ทิพย์, นริศรำ ไล้เลิศ, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, วิวัฒน์ หวังเจริญ และ ดวงพร อมรเลิศพิศำล. (2563). ผลของสำรผสมจำกสำรสกัด
สำหร่ำยนำจืด Rhizoclonium hieroglyphicum และ Spirogyra neglecta ต่อกำรลดระดับน้ำตำลและไขมันในเลือดหนูเบำหวำน. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการ
ประมง. 14(2), 97-108.
5) Janthip, R., Lailerd, N., Wangchareon, W., Mengumphan, K. & Amornlerdpison, D. (2020). Effects of Rhizoclonium hieroglyphicum and Spirogyra
neglecta combined freshwater algal extract on blood glucose, lipids and oxidative markers in diabetic rats. Maejo International Journal of Science and
Technology, 14 (2), pp. 184-194.

ชื่อ-นามสกุล

3. นำยธีระพล เสนพันธุ์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
(รายการ)
ผลงานวิจัย

ผลงาน
วิชาการ

5

-

ปริญญำเอก : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต ( วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอำหำร
ปริญญำโท : ปริญญำตรี : วิทยำศำสตรบัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร)

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Senphan, T., Takeungwongtrakul, S., & Kaewthong, P. (2021). Extraction and antioxidant activities of broken Ganoderma lucidum spore. International
Journal of Agricultural Technology, 17(6), 2303-2316.
2) วิจิตรำ แดงปรก, วิวัฒน์ หวังเจริญ, ธีระพล เสนพันธุ์, มงคล ถิรบุญยำนนท์ และสุทธิดำ สุทธิเลิศ. (2564,12-14 พฤษภำคม). กำรเตรียมสำรประกอบฟี
นอลิกและฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอลิแซคคำไรด์จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้ง
ที่ 7 รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2021 Online),มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ,เชียงใหม่.
3) เจนจิรำ นิเวศน์ , เกรียงศักดิ์ เม่ง อ ำพัน , วิจิตรำ แดงปรก, กิตติมำ ลีละพงศ์วัฒนำ, สุธำสินี ญำณภักดี และธีระพล เสนพันธุ์ . (2564). กำรพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตไบโอแคลเซียมจำกกระดูกปลำลูกผสมปลำบึกสยำม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1532-1544.
4) Yarnpakdee, S., Senphan, T., Wangtueai, S., Jaisan, C., & Nalinanon, S. (2021). Characteristic and antioxidant activity of Cladophora glomerata
ethanolic extract as affected by prior chlorophyll removal and drying methods. Journal of Food Processing and Preservation, e15534.
5) กนกวรรณ วงศ์ท่ำเรือ, ชุติมำ รองรำช, ธีระพล เสนพันธุ์, สรญำ เขียวนำวำวงศ์ษำ และ สุธำสินี ญำณภักดี. (2564). แคลเซียมจำกผงเปลือกหอยมุก
(Pinctada maxima) ที่เป็นผลจำกกระบวนกำรทำงควำมร้อน : กำรจำ แนกลักษณะและกำรประยุกต์ใ ช้ใ นเจลซูริมิ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25(3),
1262-1277.

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 คุณวุฒิขันต่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
3.2 มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
1. นำงวิจิตรำ แดงปรก

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญำเอก: ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (วิทยำศำสตร์
กำรอำหำร)
ปริญญำโท: วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)
ปริญญำตรี: วิทยำศำสตรบัณฑิต (อุตสำหกรรม
เกษตร)

ผลงานทางวิชาการ (รายการ)
ผลงานวิจัย
5

ผลงานวิชาการ
-

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Srikham, K., Daengprok, W., Niamsup, P. and Thirabunyanon, M. (2021). Characterization of Streptococcus salivarius as new probiotics derived
from human breast milk and their potential on proliferative inhibition of liver and breast cancer cells and antioxidant activity. Frontiers in
Microbiology, 12,797445.
2) Daengprok, W., Radniyom, C., Keokamnerd, T. and Intharapongnuwat, W. (2021). Effect of mince washing and packaging on physicochemical
quality changes of fish burger made from African catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage. Food and Applied Bioscience Journal, 9(3), 27-43.
3) Rardniyom, C., Meta-anankul, N., Keokamnerd, T. and Daengprok, W. (2021,18 September). -amylase inhibition and antioxidant activity of
Shiitake (Lentinus edodes) mushroom. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB XI) Online,Thailand.
4) Ngampeerapong, C., Daengprok, W., Keokamnerd, T., Upara. U. and Phanchaisri. C. (2021,18 September). Effect of sweetener on physiochemical properties of concentrated Makiang juice. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XI) Online. Thailand.

5) Chooprasit, C., Wongsiri, S., Varith, J. , Daengprok,W., Ariyadet, C. and Aroonsrimorakot, S. 2020. Biological transformed cannabinoids bee pollen:
A symbiosis approach on Apis mellifera raising protocol in Cannabis sativa L. (Hemp) cultivar in Samoeng District, Chiang Mai, Thailand. Interdisciplinary
Research Review, 15(3), 26-32.
ชื่อ-นามสกุล
2. นำงฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญำเอก: วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
ปริญญำโท: วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (ชีวเคมี)
ปริญญำตรี: วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคนิค
กำรแพทย์)

ผลงานทางวิชาการ (รายการ)
ผลงานวิจัย

ผลงานวิชาการ

5

-

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Ngampeerapong, C., Daengprok, W., Keokamnerd, T., Upara. U. and Phanchaisri. C. (2021,18 September). Effect of sweetener on physiochemical properties of concentrated Makiang juice. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XI) Online,Thailand.
2) Rardniyom, C., Keokamnerd, T., Phanchaisri, C., Inthrarapongnuwat and Daengprok, W. (2020,24 July). Quality changes of fish fingers from African
catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage (-20 C).The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XII), 2020, Silpakorn University, Thailand.
3) Phanchaisri, C. and Chaikham, P. (2017). Change in lychee (Litchi chinensis Sonn.) texture and volatile compounds due to ultra-high pressure
processing. International Food Research Journal. 24 (3), 1220-1226.
4) Chaikham, P., Rattanasena, P., Phunchaisri, C. and Sudsanor, P. (2017). Quality changes of litchi (Litchi chinensis Sonn.) in syrup due to thermal
and high pressure processes. LWT-Food Science and Technology, 75, 751-760.
5) ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี, จันทนำ มันตำ, และสุดำรัตน์ ดูแสง. (2562,24-25 มกรำคม). กำรแปรรูปขนมถ้วยฟูจำกข้ำวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย.์ ใน
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครัง้ ที่ 8, มหำวิทยำลัยพะเยำ,พะเยำ.,ประเทศไทย.
6) ปฐวี โรจนแพทย์, สุธยำ พิมพ์พิไล, ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี, วิจิตรำ แดงปรก, และจำตุพงศ์ วำฤทธิ.์ (2560,30 พฤษภำคม-2 มิถุนำยน). ผลของกำรเติม
ใยอำหำรและสำรไฮโดรคอลลอยด์ตอ่ สมบัติดำ้ นควำมหนืดของส่วนผสมแป้งขนมปังปรำศจำกกลูเตน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2,
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ,ชุมพร,ประเทศไทย.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ (รายการ)
3. นำยธเนศ แก้วกำเนิด

ไม่มี

ปริญญำเอก: Doctor of Philosophy (Food
Technology)
ปริญญำโท: วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (เทคโนโลยี
กำรอำหำร)
ปริญญำตรี: วิทยำศำสตรบัณฑิต (วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำร)

ผลงานวิจัย

ผลงานวิชาการ

5

0

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Daengprok, W., Radniyom, C., Keokamnerd, T. and Intharapongnuwat, W. (2021). Effect of mince washing and packaging on physicochemical
quality changes of fish burger made from African catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage. Food and Applied Bioscience Journal, 9(3), 27-43.
2) Rardniyom, C., Meta-anankul, N., Keokamnerd, T. and Daengprok, W. (2021). -amylase inhibition and antioxidant activity of Shiitake (Lentinus
edodes) mushroom. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI)
Online,Thailand.
3) Ngampeerapong, C., Daengprok, W., Keokamnerd, T., Upara. U. and Phanchaisri. C. (2021). Effect of sweetener on physio-chemical properties
of concentrated Makiang juice. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
XI) Online,Thailand.
4) Rardniyom, C., Keokamnerd, T., Phanchaisri, C., Inthrarapongnuwat and Daengprok, W. (2020,24 July). Quality changes of fish fingers from African
catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage (-20 C). The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XII), Silpakorn University, Thailand.
5) กชพร พรมมำรัตน์, จุฑำมำศ กัดผุ, ธเนศ แก้วกาเนิด, ชนันท์ภัสร์ รำษฎร์นยิ ม, และวิจิตรำ แดงปรก. (2562,24-25 มกรำคม). คุณภำพทำงกำยภำพ
และทำงประสำทสัมผัสของคุกกีปรำศจำกกลูเตนจำกแป้งข้ำวอินทรียผ์ สมและกำกมะพร้ำว.รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา วิจยั ครั้งที่ 8,
มหำวิทยำลัยพะเยำ.พะเยำ,ประเทศไทย.

ชื่อ-นามสกุล
4. นำยวิวัฒน์ หวังเจริญ

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญำเอก: ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยี
อำหำร)
ปริญญำโท: วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (เทคโนโลยี
กำรอำหำร)
ปริญญำตรี: วิทยำศำสตรบัณฑิต (อุตสำหกรรม
เกษตร)

ผลงานทางวิชาการ (รายการ)
ผลงานวิจัย

ผลงานวิชาการ

5

-

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Makhamrueang, N., Sirilun, S., Sirithunyalug, J., Chaiyana, W., Wangcharoen, W., Peerajan, S., and Chaiyasut, C. (2021). Lactobacillus plantarum
SK15 as a starter culture for prevention of biogenic amine accumulation in fermented beverage containing Hericium erinaceus mushroom. Applied
Science, 11, 6680. https://doi.org/10.3390/app11156680
2) Makhamrueang, N., Sirilun, S., Sirithunyalug, J., Chaiyana, W., Wangcharoen, W., Peerajan, S., and Chaiyasut, C. (2021) Effect of pretreatment
processes on biogenic amines content and some bioactive compounds in Hericium erinaceus extract. Foods, 10, 996.
https://doi.org/10.3390/foods10050996
3) วิจิตรำ แดงปรก, วิวัฒน์ หวังเจริญ, ธีระพล เสนพันธุ์, มงคล ถิรบุญยำนนท์ และสุทธิดำ สุทธิเลิศ. (2564,12-14 พฤษภำคม). กำรเตรียมสำรประกอบฟี
นอลิกและฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอลิแซคคำไรด์จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง. รายงานสืบเนือ่ งการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้ง
ที่ 7 รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2021 Online) ,มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ,เชียงใหม่.
4) รัตนำภรณ์ จันทร์ทิพย์, นริศรำ ไล้เลิศ, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, วิวัฒน์ หวังเจริญ และ ดวงพร อมรเลิศพิศำล. (2563). ผลของสำรผสมจำกสำรสกัด
สำหร่ำยนำจืด Rhizoclonium hieroglyphicum และ Spirogyra neglecta ต่อกำรลดระดับน้ำตำลและไขมันในเลือดหนูเบำหวำน. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการ
ประมง. 14(2), 97-108.
5) Janthip, R., Lailerd, N., Wangchareon, W., Mengumphan, K. & Amornlerdpison, D. (2020). Effects of Rhizoclonium hieroglyphicum and Spirogyra
neglecta combined freshwater algal extract on blood glucose, lipids and oxidative markers in diabetic rats. Maejo International Journal of Science and
Technology, 14 (2), pp. 184-194.
ชื่อ-นามสกุล
5. นำงสำวกรผกำ อรรคนิตย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญำเอก: ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (วิทยำศำสตร์
กำรอำหำร)
ปริญญำโท: วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)
ปริญญำตรี: วิทยำศำสตรบัณฑิต (เทคโนโลยี
อำหำร)

ผลงานทางวิชาการ (รายการ)
ผลงานวิจัย

ผลงานวิชาการ

4

-

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) ธัญลักษณ์ สำยสืบ, พัชรมณี อุณหพิพฒ
ั พงศ์ และ กรผกา อรรคนิตย์. (2564,24-25 ธันวำคม). ผลของสำรเพิ่มควำมคงตัวต่อคุณสมบัตทิ ำงกำยภำพ
และประสำทสัมผัสของไอศกรีมกะทิ. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติประจำปี 2564 “นวัตกรรมเกษตร อำหำร และสุขภำพ”, 2564, มหำวิทยำลัยแม่โจ้,
ประเทศไทย.
2) Thongngamkham, K., Meemak, R., Unhapipatpong, P., and Arkanit, K. (2021,17-18 June). Effects of partial replacement of wheat flour with
pumpkin flour and hydrocolloids on cooking yield, textural and sensory properties of pasta. Food Innovation Asia Conference 2021,BITEC Bangna,
Bangkok, Thailand.
3) กิตติพงษ์ จิระพงษ์สุวรรณ, เจนจิรำ นิเวศน์, ดำรชำต์ เทียมเมือง, กรผกา อรรคนิตย์ และ กำนต์ ทิพยำไกรศรี. (2563,5-7 กุมภำพันธ์). กำร
เปรียบเทียบวิธีเตรียมอกปูนำทอดต่อฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระและกำรเกิดออกซิเดชันของไขมัน.การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้
ที่ 58, กรุงเทพฯ.ประเทศไทย.
4) Niwet, J., and Arkanit, K. (2019,12-13 September). Application of basil seed powder and gelatin as an alternative to phosphate in chicken
meatball. Food Ingredients Asia Conference 2019,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ (รายการ)
6. นำยธีระพล เสนพันธุ์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำเอก : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต (วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีอำหำร)
ปริญญำโท : -

ผลงานวิจัย

ผลงานวิชาการ

5

-

ปริญญำตรี : วิทยำศำสตรบัณฑิต (อุตสำหกรรม
เกษตร)
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Senphan, T., Takeungwongtrakul, S., & Kaewthong, P. (2021). Extraction and antioxidant activities of broken Ganoderma lucidum spore. International
Journal of Agricultural Technology, 17(6), 2303-2316.
2) วิจิตรำ แดงปรก, วิวัฒน์ หวังเจริญ, ธีระพล เสนพันธุ์, มงคล ถิรบุญยำนนท์ และสุทธิดำ สุทธิเลิศ. (2564,12-14 พฤษภำคม). กำรเตรียมสำรประกอบฟี
นอลิกและฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอลิแซคคำไรด์จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้ง
ที่ 7 รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2021 Online),มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ,เชียงใหม่.
3) เจนจิรำ นิเวศน์ , เกรียงศักดิ์ เม่ง อ ำพัน , วิจิตรำ แดงปรก, กิตติมำ ลีละพงศ์วัฒนำ, สุธำสินี ญำณภักดี และธีระพล เสนพันธุ์ . (2564). กำรพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตไบโอแคลเซียมจำกกระดูกปลำลูกผสมปลำบึกสยำม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1532-1544.
4) Yarnpakdee, S., Senphan, T., Wangtueai, S., Jaisan, C., & Nalinanon, S. (2021). Characteristic and antioxidant activity of Cladophora glomerata
ethanolic extract as affected by prior chlorophyll removal and drying methods. Journal of Food Processing and Preservation, e15534.
5) กนกวรรณ วงศ์ท่ำเรือ, ชุติมำ รองรำช, ธีระพล เสนพันธุ์, สรญำ เขียวนำวำวงศ์ษำ และ สุธำสินี ญำณภักดี. (2564). แคลเซียมจำกผงเปลือกหอยมุก
(Pinctada maxima) ที่เป็นผลจำกกระบวนกำรทำงควำมร้อน : กำรจำ แนกลักษณะและกำรประยุกต์ใ ช้ใ นเจลซูริมิ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25(3),
1262-1277.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ (รายการ)
7. นำยชนันท์ภัสร์ รำษฎร์นยิ ม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำเอก : Doctor of Philosophy (Packaging
Technology)
ปริญญำโท : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
ปริญญำตรี: วิทยำศำสตรบัณฑิต (เคมี
อุตสำหกรรม)

ผลงานวิจัย

ผลงานวิชาการ

3

-

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Rardniyom, C., Keokamnerd, T., Phanchaisri, C., Inthrarapongnuwat and Daengprok, W. (2020,24 July). Quality changes of fish fingers from African
catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage (-20 C). In The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XII),Silpakorn University,Thailand
2) กชพร พรมมำรัตน์, จุฑำมำศ กัดผุ, ธเนศ แก้วกำเนิด, ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม, และวิจิตรำ แดงปรก. (2562,24-25 มกรำคม). คุณภำพทำงกำยภำพ
และทำงประสำทสัมผัสของคุกกีปรำศจำกกลูเตนจำกแป้งข้ำวอินทรียผ์ สมและกำกมะพร้ำว. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา วิจัยครั้งที่ 8,
มหำวิทยำลัยพะเยำ,พะเยำ,ประเทศไทย.
3) Warsiki, E., Perangin-Angin, A.B., and Rardniyom, C. (2017,15-17 มิถุนำยน). Efficacy of non-catalyzed indicator as smart label detecting ripeness
of climacteric fruits. The 19th Food Innovation Asia Conference 2017. Innovative Food Science and Technology for Mankind: Empowering Research for
Health and Aging Society. Bangkok, Thailand.
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ (รายการ)
8. นำงสำวกนกวรรณ ตำลดี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำเอก: Doctor of Philosophy (Food
Science)
ปริญญำโท: ปริญญำตรี: วิทยำศำสตรบัณฑิต (ชีววิทยำ)

ผลงานวิจัย

ผลงานวิชาการ

5

-

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Nguyen, T.V.T., Unpaprom, Y., Tandee, K., Whangchai, K. and Ramaraj, R. (2020). Physical pretreatment and algal enzyme hydrolysis of dried
low-grade and waste longan fruits to enhance its fermentable sugar production. Biomass Conversion and Biorefinery. https://doi.org/10.1007/s13399020-01176-0
2) Tandee, K., Kaewket, K., Sarbsiritrakul, A., Wunchana, J., and Rahong, N. (2019,30 July). Ultrasonic extraction of antioxidants from black
soybean. Proceedings of the 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor
Bahru, Malaysia.
3) Tandee, K., Charuphakhaphon, K., Yodwong, A., Saetuang, Y., Jantong, S., Wetpasit, T., Kanittanon, I, & Mahatheeranont, S. (2019,30 July).
Optimized fermentation of dried longan wine. Proceedings of the 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia.

4) Tandee, K., Raramanus, C., Mekyapisit, P., and Wunchana, J. (2018,11-13 กรกฏำคม). Microbial production of syrup from broken organic jasmine
rice grain. Proceedings of the 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane,
Lao PDR.
5) กนกวรรณ ตาลดี, จำรุนันท์ แม่นปืน, ฐิติพร สุวภำพ และ จตุรภัทร วำฤทธิ์. (2560,7-8 ธันวำคม). ควำมหลำกหลำยของจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสกัดจำก
ข้ำวกล้อง.รายงานการประชุมวิชาการ ประจาปี 2560, อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ,มหำวิทยำลัยแม่โจ้,ประเทศไทย.

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจา
4.1.1 คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนัน หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กนั หรือ
สำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน
4.1.2 ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง
4.2 อาจารย์พิเศษ
4.2.1 คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนัน หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กนั หรือ
สำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน
4.2.2 มีประสบกำรณ์ทำงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำที่สอนและมีและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง
4.2.3 ทังนี มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจำเป็น
ผู้รับผิดชอบวิชำนัน

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร มีอำจำรย์
ผู้สอนทังหมดจำนวน 9 คน จำแนกเป็น
1. อาจารย์ประจา จานวน 9 คน
ชื่อ-นามสกุล

1. นำงวิจิตรำ แดงปรก

ตาแหน่งทางวิชาการ

รองศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญำเอก : ปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต (วิทยำศำสตร์
กำรอำหำร)
ปริญญำโท : วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์
กำรอำหำร)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตร
บัณฑิต
(อุตสำหกรรม
เกษตร)

ประสบการณ์
ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาสอน (ปี)
1 ปี

รายวิชาที่สอน

1/64
1) ทอ 692 วิทยำนิพนธ์2
2/64
1) ทอ591 สัมมนำ1

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Srikham, K., Daengprok, W., Niamsup, P. and Thirabunyanon, M. (2021). Characterization of Streptococcus salivarius as new probiotics derived
from human breast milk and their potential on proliferative inhibition of liver and breast cancer cells and antioxidant activity. Frontiers in
Microbiology, 12,797445.

2) Daengprok, W., Radniyom, C., Keokamnerd, T. and Intharapongnuwat, W. (2021). Effect of mince washing and packaging on physicochemical
quality changes of fish burger made from African catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage. Food and Applied Bioscience Journal, 9(3), 27-43.
3) Rardniyom, C., Meta-anankul, N., Keokamnerd, T. and Daengprok, W. (2021,18 September). -amylase inhibition and antioxidant activity of
Shiitake (Lentinus edodes) mushroom. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB XI) Online,Thailand.
4) Ngampeerapong, C., Daengprok, W., Keokamnerd, T., Upara. U. and Phanchaisri. C. (2021,18 September). Effect of sweetener on physiochemical properties of concentrated Makiang juice. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XI) Online. Thailand.
5) Chooprasit, C., Wongsiri, S., Varith, J. , Daengprok,W., Ariyadet, C. and Aroonsrimorakot, S. 2020. Biological transformed cannabinoids bee pollen:
A symbiosis approach on Apis mellifera raising protocol in Cannabis sativa L. (Hemp) cultivar in Samoeng District, Chiang Mai, Thailand. Interdisciplinary
Research Review, 15(3), 26-32.
ชื่อ-นามสกุล

2. นำยวิวฒ
ั น์ หวังเจริญ

ตาแหน่งทางวิชาการ

รองศำสตรำจำรย์

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญำเอก: ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต (เทคโนโลยีอำหำร)
ปริญญำโท: วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต (เทคโนโลยี
กำรอำหำร)
ปริญญำตรี: วิทยำศำสตร
บัณฑิต (อุตสำหกรรม
เกษตร)

ประสบการณ์
ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาสอน (ปี)
1 ปี

รายวิชาที่สอน

1/64
1) ทอ594 สัมมนำ4
2/64
1) ทอ501 ระเบียบวิธีวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Makhamrueang, N., Sirilun, S., Sirithunyalug, J., Chaiyana, W., Wangcharoen, W., Peerajan, S., and Chaiyasut, C. (2021). Lactobacillus plantarum
SK15 as a starter culture for prevention of biogenic amine accumulation in fermented beverage containing Hericium erinaceus mushroom. Applied
Science, 11, 6680. https://doi.org/10.3390/app11156680
2) Makhamrueang, N., Sirilun, S., Sirithunyalug, J., Chaiyana, W., Wangcharoen, W., Peerajan, S., and Chaiyasut, C. (2021) Effect of pretreatment
processes on biogenic amines content and some bioactive compounds in Hericium erinaceus extract. Foods, 10, 996.
https://doi.org/10.3390/foods10050996
3) วิจิตรำ แดงปรก, วิวัฒน์ หวังเจริญ, ธีระพล เสนพันธุ์, มงคล ถิรบุญยำนนท์ และสุทธิดำ สุทธิเลิศ. (2564,12-14 พฤษภำคม). กำรเตรียมสำรประกอบฟี
นอลิกและฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอลิแซคคำไรด์จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง. รายงานสืบเนือ่ งการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้ง
ที่ 7 รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2021 Online) ,มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ,เชียงใหม่.
4) รัตนำภรณ์ จันทร์ทิพย์, นริศรำ ไล้เลิศ, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, วิวัฒน์ หวังเจริญ และ ดวงพร อมรเลิศพิศำล. (2563). ผลของสำรผสมจำกสำรสกัด
สำหร่ำยนำจืด Rhizoclonium hieroglyphicum และ Spirogyra neglecta ต่อกำรลดระดับน้ำตำลและไขมันในเลือดหนูเบำหวำน. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการ
ประมง. 14(2), 97-108.
5) Janthip, R., Lailerd, N., Wangchareon, W., Mengumphan, K. & Amornlerdpison, D. (2020). Effects of Rhizoclonium hieroglyphicum and Spirogyra
neglecta combined freshwater algal extract on blood glucose, lipids and oxidative markers in diabetic rats. Maejo International Journal of Science and
Technology, 14 (2), pp. 184-194.
ชื่อ-นามสกุล

3. นำยธีระพล เสนพันธุ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญำเอก: ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต (วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอำหำร)
ปริญญำโท: ปริญญำตรี: วิทยำศำสตร
บัณฑิต
(อุตสำหกรรม
เกษตร)

ประสบการณ์
ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาสอน (ปี)
2 ปี

รายวิชาที่สอน

1/64
1) ทอ 692 วิทยำนิพนธ์2
2/64
1) ทอ 691 วิทยำนิพนธ์1
2) ทอ 692 วิทยำนิพนธ์2

ผลงานวิจัย :
1) Senphan, T., Takeungwongtrakul, S., & Kaewthong, P. (2021). Extraction and antioxidant activities of broken Ganoderma lucidum spore. International
Journal of Agricultural Technology, 17(6), 2303-2316.
2) วิจิตรำ แดงปรก, วิวัฒน์ หวังเจริญ, ธีระพล เสนพันธุ์, มงคล ถิรบุญยำนนท์ และสุทธิดำ สุทธิเลิศ. (2564,12-14 พฤษภำคม). กำรเตรียมสำรประกอบฟี
นอลิกและฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอลิแซคคำไรด์จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้ง
ที่ 7 รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2021 Online),มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ,เชียงใหม่.
3) เจนจิรำ นิเวศน์ , เกรียงศักดิ์ เม่ง อ ำพัน , วิจิตรำ แดงปรก, กิตติมำ ลีละพงศ์วัฒนำ, สุธำสินี ญำณภักดี และธีระพล เสนพันธุ์ . (2564). กำรพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตไบโอแคลเซียมจำกกระดูกปลำลูกผสมปลำบึกสยำม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1532-1544.
4) Yarnpakdee, S., Senphan, T., Wangtueai, S., Jaisan, C., & Nalinanon, S. (2021). Characteristic and antioxidant activity of Cladophora glomerata
ethanolic extract as affected by prior chlorophyll removal and drying methods. Journal of Food Processing and Preservation, e15534.
5) กนกวรรณ วงศ์ท่ำเรือ, ชุติมำ รองรำช, ธีระพล เสนพันธุ์, สรญำ เขียวนำวำวงศ์ษำ และ สุธำสินี ญำณภักดี. (2564). แคลเซียมจำกผงเปลือกหอยมุก
(Pinctada maxima) ที่เป็นผลจำกกระบวนกำรทำงควำมร้อน : กำรจำ แนกลักษณะและกำรประยุกต์ใ ช้ใ นเจลซูริมิ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25(3),
1262-1277.
4. นำยชนันท์ภัสร์ รำษฎร์
นิยม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำเอก : Doctor of
Philosophy (Packaging
Technology)
ปริญญำโท : วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตร
บัณฑิต (เคมีอุตสำหกรรม)

1 ปี

2/64
1) ทอ501 ระเบียบวิธีวิจยั ทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Rardniyom, C., Keokamnerd, T., Phanchaisri, C., Inthrarapongnuwat and Daengprok, W. (2020). Quality changes of fish fingers from African catfish
(Clarias gariepinus) during frozen storage (-20 C). In The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable WellBeing (STISWB XII), 24 July 2020, Silpakorn University, Thailand, pp. 154-160.
2) กชพร พรมมำรัตน์, จุฑำมำศ กัดผุ, ธเนศ แก้วกำเนิด, ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม, และวิจิตรำ แดงปรก. (2562). คุณภำพทำงกำยภำพและทำงประสำท
สัมผัสของคุกกีปรำศจำกกลูเตนจำกแป้งข้ำวอินทรียผ์ สมและกำกมะพร้ำว. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา วิจยั ครั้งที่ 8 วันที่ 24-25
มกรำคม 2562. พะเยำ: มหำวิทยำลัยพะเยำ. น.1316-1322.
3) Warsiki, E., Perangin-Angin, A.B., and Rardniyom, C. (2017). Efficacy of non-catalyzed indicator as smart label detecting ripeness of climacteric
fruits. The 19th Food Innovation Asia Conference 2017. Innovative Food Science and Technology for Mankind: Empowering Research for Health and
Aging Society. Bangkok, Thailand.
5. นำงฉวีวรรณ พันธ์ไชย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ปริญญำเอก: วิทยำศำสตร
2 ปี
ศรี
ดุษฎีบัณฑิต (วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรอำหำร)
ปริญญำโท: วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต (ชีวเคมี)
ปริญญำตรี: วิทยำศำสตร
บัณฑิต (เทคนิคกำรแพทย์)
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Ngampeerapong, C., Daengprok, W., Keokamnerd, T., Upara. U. and Phanchaisri. C. (2021,18 September). Effect of sweetener on physiochemical properties of concentrated Makiang juice. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XI) Online,Thailand.
2) Rardniyom, C., Keokamnerd, T., Phanchaisri, C., Inthrarapongnuwat and Daengprok, W. (2020,24 July). Quality changes of fish fingers from African
catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage (-20 C).The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XII), 2020, Silpakorn University, Thailand.
6) Phanchaisri, C. and Chaikham, P. (2017). Change in lychee (Litchi chinensis Sonn.) texture and volatile compounds due to ultra-high pressure
processing. International Food Research Journal. 24 (3), 1220-1226.
4) Chaikham, P., Rattanasena, P., Phunchaisri, C. and Sudsanor, P. (2017). Quality changes of litchi (Litchi chinensis Sonn.) in syrup due to thermal
and high pressure processes. LWT-Food Science and Technology, 75, 751-760.

5) ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี, จันทนำ มันตำ, และสุดำรัตน์ ดูแสง. (2562,24-25 มกรำคม). กำรแปรรูปขนมถ้วยฟูจำกข้ำวกล้องหอมมะลิแดงอินทรีย.์ ใน
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครัง้ ที่ 8, มหำวิทยำลัยพะเยำ,พะเยำ.,ประเทศไทย.
6) ปฐวี โรจนแพทย์, สุธยำ พิมพ์พิไล, ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี, วิจิตรำ แดงปรก, และจำตุพงศ์ วำฤทธิ.์ (2560,30 พฤษภำคม-2 มิถุนำยน). ผลของกำรเติม
ใยอำหำรและสำรไฮโดรคอลลอยด์ตอ่ สมบัติดำ้ นควำมหนืดของส่วนผสมแป้งขนมปังปรำศจำกกลูเตน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2,
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ,ชุมพร,ประเทศไทย.
6. นำยธเนศ แก้วกำเนิด
อำจำรย์
ปริญญำเอก: Doctor of
2 ปี
Philosophy (Food
Technology)
ปริญญำโท: วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต (เทคโนโลยีกำร
อำหำร)
ปริญญำตรี: วิทยำศำสตร
บัณฑิต (วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร)
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Daengprok, W., Radniyom, C., Keokamnerd, T. and Intharapongnuwat, W. (2021). Effect of mince washing and packaging on physicochemical
quality changes of fish burger made from African catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage. Food and Applied Bioscience Journal, 9(3), 27-43.
2) Rardniyom, C., Meta-anankul, N., Keokamnerd, T. and Daengprok, W. (2021). -amylase inhibition and antioxidant activity of Shiitake (Lentinus
edodes) mushroom. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI)
Online,Thailand.
3) Ngampeerapong, C., Daengprok, W., Keokamnerd, T., Upara. U. and Phanchaisri. C. (2021). Effect of sweetener on physio-chemical properties
of concentrated Makiang juice. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB
XI) Online,Thailand.
4) Rardniyom, C., Keokamnerd, T., Phanchaisri, C., Inthrarapongnuwat and Daengprok, W. (2020,24 July). Quality changes of fish fingers from African
catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage (-20 C). The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XII), Silpakorn University, Thailand.
5) กชพร พรมมำรัตน์, จุฑำมำศ กัดผุ, ธเนศ แก้วกาเนิด, ชนันท์ภัสร์ รำษฎร์นยิ ม, และวิจิตรำ แดงปรก. (2562,24-25 มกรำคม). คุณภำพทำงกำยภำพ
และทำงประสำทสัมผัสของคุกกีปรำศจำกกลูเตนจำกแป้งข้ำวอินทรียผ์ สมและกำกมะพร้ำว.รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา วิจยั ครั้งที่ 8,
มหำวิทยำลัยพะเยำ.พะเยำ,ประเทศไทย.
7. นำงสำวกรผกำ อรรค
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ปริญญำเอก: ปรัชญำดุษฎี
2 ปี
นิตย์
บัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำร
อำหำร)
ปริญญำโท: วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์
กำรอำหำร)
ปริญญำตรี: วิทยำศำสตร
บัณฑิต (เทคโนโลยีอำหำร)
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) ธัญลักษณ์ สำยสืบ, พัชรมณี อุณหพิพฒ
ั พงศ์ และ กรผกา อรรคนิตย์. (2564,24-25 ธันวำคม). ผลของสำรเพิ่มควำมคงตัวต่อคุณสมบัตทิ ำงกำยภำพ
และประสำทสัมผัสของไอศกรีมกะทิ. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติประจำปี 2564 “นวัตกรรมเกษตร อำหำร และสุขภำพ”, 2564, มหำวิทยำลัยแม่โจ้,
ประเทศไทย.
2) Thongngamkham, K., Meemak, R., Unhapipatpong, P., and Arkanit, K. (2021,17-18 June). Effects of partial replacement of wheat flour with
pumpkin flour and hydrocolloids on cooking yield, textural and sensory properties of pasta. Food Innovation Asia Conference 2021,BITEC Bangna,
Bangkok, Thailand.
3) กิตติพงษ์ จิระพงษ์สุวรรณ, เจนจิรำ นิเวศน์, ดำรชำต์ เทียมเมือง, กรผกา อรรคนิตย์ และ กำนต์ ทิพยำไกรศรี. (2563,5-7 กุมภำพันธ์). กำร
เปรียบเทียบวิธีเตรียมอกปูนำทอดต่อฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระและกำรเกิดออกซิเดชันของไขมัน.การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้
ที่ 58, กรุงเทพฯ.ประเทศไทย.
4) Niwet, J., and Arkanit, K. (2019,12-13 September). Application of basil seed powder and gelatin as an alternative to phosphate in chicken
meatball. Food Ingredients Asia Conference 2019,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.

8. นำงสำวกนกวรรณ ตำล
ดี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ปริญญำเอก: Doctor of
Philosophy (Food Science)
ปริญญำโท: ปริญญำตรี: วิทยำศำสตร
บัณฑิต (ชีววิทยำ)

2 ปี

-

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Nguyen, T.V.T., Unpaprom, Y., Tandee, K., Whangchai, K. and Ramaraj, R. (2020). Physical pretreatment and algal enzyme hydrolysis of dried
low-grade and waste longan fruits to enhance its fermentable sugar production. Biomass Conversion and Biorefinery. https://doi.org/10.1007/s13399020-01176-0
2) Tandee, K., Kaewket, K., Sarbsiritrakul, A., Wunchana, J., and Rahong, N. (2019,30 July). Ultrasonic extraction of antioxidants from black
soybean. Proceedings of the 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor
Bahru, Malaysia.
3) Tandee, K., Charuphakhaphon, K., Yodwong, A., Saetuang, Y., Jantong, S., Wetpasit, T., Kanittanon, I, & Mahatheeranont, S. (2019,30 July).
Optimized fermentation of dried longan wine. Proceedings of the 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia.
4) Tandee, K., Raramanus, C., Mekyapisit, P., and Wunchana, J. (2018,11-13 กรกฏำคม). Microbial production of syrup from broken organic jasmine
rice grain. Proceedings of the 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane,
Lao PDR.
5) กนกวรรณ ตาลดี, จำรุนันท์ แม่นปืน, ฐิติพร สุวภำพ และ จตุรภัทร วำฤทธิ.์ (2560,7-8 ธันวำคม). ควำมหลำกหลำยของจุลนิ ทรียใ์ นเครือ่ งดื่มสกัดจำก
ข้ำวกล้อง.รายงานการประชุมวิชาการ ประจาปี 2560, อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ,มหำวิทยำลัยแม่โจ้,ประเทศไทย.
9.นำงสำวจิตรำพร งำมพี
อำจำรย์
ปริญญำเอก : ปรัชญำดุษฎี
2 ปี
ระพงศ์
บัณฑิต ( โภชนศำสตร์)
ปริญญำโท : วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต (อำหำรและ
โภชนำกำรเพือ่ กำรพัฒนำ)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตร
บัณฑิต (เทคโนโลยี
อุตสำหกรรมเกษตร)
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1. Petchoo, J., Jittinandana, S., Tuntipopipat, S., Ngampeerapong, C., & Tangsuphoom, N. (2021). Effect of partial substitution of wheat flour with
resistant starch on physicochemical, sensorial, and nutritional properties of breadsticks. International Journal of Food Science and Technology, 56, 17501758.
2. Ngampeerapong, C., Daengprok, W., Keokamnerd, T., Upara, U., & Phanchaisri, C. (2021,18 September). Effect of sweetener on physiochemical properties of concentrated makiang juice.The 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable WellBeing (STISWB 2021) (pp.29-35),Thailand.
3. จิตราพร งามพีระพงศ์. (2563). หน่วยที่ 13 โรคโภชนำกำรที่เกิดจำกกำรได้รับพลังงำนและสำรอำหำรทีไ่ ม่สมดุล. เอกสารการสอนชุดวิชาสรีรวิทยา
และชีวเคมีทางโภชนาการ หน่วยที่ 11-15 (พิมพ์ครังที่ 1, น.1-63).สำขำวิชำมนุษยนิเวศศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมธิรำช.

2. อาจารย์พิเศษ จานวน 0 คน
ในปีกำรศึกษำ 2564 หลักสูตรฯ ไม่มีอำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

5.1 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขันต่ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำและดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนัน หรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ
5.2 มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย
ปีกำรศึกษำ 2564: หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรอำหำร ได้แต่งตังอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก/อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ จำนวน 2
คน ดังนี
ชื่อ นามสกุล
1. นำยธีระพล เสนพันธุ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญำเอก : ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต ( วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอำหำร
ปริญญำโท : ปริญญำตรี : วิทยำศำสตร
บัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิทยานิพนธ์ :
1. นำงสำวเจนจิรำ นิเวศน์
หัวข้อวิทยำนิพนธ์:
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ไบ
โอแคลเซียมจำกกระดูกปลำหนังลูกผสม
2. นำงสำวรัชฎำภรณ์ ลินฤำษี
หัวข้อวิทยำนิพนธ์:
กำรพัฒนำกลิ่นรสและคุณภำพใน
ผลิตภัณฑ์นำพริกหนุ่มชนิดปรับกรด
บรรจุขวด

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Senphan, T., Takeungwongtrakul, S., & Kaewthong, P. (2021). Extraction and antioxidant activities of broken Ganoderma lucidum spore. International
Journal of Agricultural Technology, 17(6), 2303-2316.
2) วิจิตรำ แดงปรก, วิวัฒน์ หวัง เจริญ, ธีระพล เสนพันธุ์, มงคล ถิรบุญยำนนท์ และสุทธิดำ สุทธิเลิศ. (2564,12-14 พฤษภำคม). กำรเตรียมสำรประกอบฟี
นอลิกและฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอลิแซคคำไรด์จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7
รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2021 Online),มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ,เชียงใหม่.
3) เจนจิรำ นิเวศน์, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, วิจิตรำ แดงปรก, กิตติมำ ลีละพงศ์วัฒนำ, สุธำสินี ญำณภักดี และธีระพล เสนพันธุ์. (2564). กำรพัฒนำกระบวนกำร
ผลิตไบโอแคลเซียมจำกกระดูกปลำลูกผสมปลำบึกสยำม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1532-1544.
4) Yarnpakdee, S., Senphan, T., Wangtueai, S., Jaisan, C., & Nalinanon, S. (2021). Characteristic and antioxidant activity of Cladophora glomerata ethanolic
extract as affected by prior chlorophyll removal and drying methods. Journal of Food Processing and Preservation, e15534.
5) กนกวรรณ วงศ์ท่ำ เรือ , ชุติมำ รองรำช, ธีระพล เสนพันธุ์ , สรญำ เขียวนำวำวงศ์ษำ และ สุธำสินี ญำณภักดี. (2564). แคลเซียมจำกผงเปลือกหอยมุก
(Pinctada maxima) ที่เป็นผลจำกกระบวนกำรทำงควำมร้อน : กำรจำ แนกลักษณะและกำรประยุกต์ใช้ในเจลซูริมิ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25(3), 12621277.
ชื่อ นามสกุล

2. นำงวิจิตรำ แดงปรก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)

รอง
ศำสตรำจำรย์

ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำร
อำหำร)
ปริญญำโท : วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำร
อำหำร)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตร
บัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร)

วุฒิตรง

วิทยานิพนธ์ :
1. นำงสำวสุทธิดำ สุทธิเลิศ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ :
กำรเตรียม สำรประกอบฟีนอลิกและ
ฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอ
ลิแซคคำไรด์ จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Srikham, K., Daengprok, W., Niamsup, P. and Thirabunyanon, M. (2021). Characterization of Streptococcus salivarius as new probiotics derived from
human breast milk and their potential on proliferative inhibition of liver and breast cancer cells and antioxidant activity. Frontiers in
Microbiology, 12,797445.
2) Daengprok, W., Radniyom, C., Keokamnerd, T. and Intharapongnuwat, W. (2021). Effect of mince washing and packaging on physicochemical quality
changes of fish burger made from African catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage. Food and Applied Bioscience Journal, 9(3), 27-43.
3) Rardniyom, C., Meta-anankul, N., Keokamnerd, T. and Daengprok, W. (2021,18 September). -amylase inhibition and antioxidant activity of Shiitake
(Lentinus edodes) mushroom. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI)
Online,Thailand.
4) Ngampeerapong, C., Daengprok, W., Keokamnerd, T., Upara. U. and Phanchaisri. C. (2021,18 September). Effect of sweetener on physio-chemical
properties of concentrated Makiang juice. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB XI) Online. Thailand.
5) Chooprasit, C., Wongsiri, S., Varith, J. , Daengprok,W., Ariyadet, C. and Aroonsrimorakot, S. 2020. Biological transformed cannabinoids bee pollen: A
symbiosis approach on Apis mellifera raising protocol in Cannabis sativa L. (Hemp) cultivar in Samoeng District, Chiang Mai, Thailand. Interdisciplinary
Research Review, 15(3), 26-32.

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
6.1 อาจารย์ประจา
6.1.1 มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขันต่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และ
ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนัน หรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน
6.1.2 มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง โดยอย่ำงน้อย
1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย
6.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6.2.1 มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
6.2.2 มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
6.2.3 หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่กำหนดจะต้องมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือ
กำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ.ทราบ
ปีกำรศึกษำ 2564: หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
กำรอำหำร ได้แต่งตังอำจำรย์ท่ปี รึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม/อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระร่วม จำนวน
7 คน โดยเป็นอำจำรย์ประจำทัง 7 คน ดังนี

1. อาจารย์ประจา จานวน 7 คน
ชื่อ นามสกุล
1. นำงวิจิตรำ แดงปรก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รอง
ศำสตรำจำรย์

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญำเอก : ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำร
อำหำร)
ปริญญำโท : วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำร
อำหำร)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตร
บัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิทยานิพนธ์ :
1. นำงสำวเจนจิรำ นิเวศน์
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พนธ์ / กำรค้ น คว้ ำ อิ สระ :
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ไบ
โอแคลเซียมจำกกระดูกปลำหนังลูกผสม

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Srikham, K., Daengprok, W., Niamsup, P. and Thirabunyanon, M. (2021). Characterization of Streptococcus salivarius as new probiotics derived from
human breast milk and their potential on proliferative inhibition of liver and breast cancer cells and antioxidant activity. Frontiers in
Microbiology, 12,797445.
2) Daengprok, W., Radniyom, C., Keokamnerd, T. and Intharapongnuwat, W. (2021). Effect of mince washing and packaging on physicochemical quality
changes of fish burger made from African catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage. Food and Applied Bioscience Journal, 9(3), 27-43.
3) Rardniyom, C., Meta-anankul, N., Keokamnerd, T. and Daengprok, W. (2021,18 September). -amylase inhibition and antioxidant activity of Shiitake
(Lentinus edodes) mushroom. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI)
Online,Thailand.
4) Ngampeerapong, C., Daengprok, W., Keokamnerd, T., Upara. U. and Phanchaisri. C. (2021,18 September). Effect of sweetener on physio-chemical
properties of concentrated Makiang juice. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB XI) Online. Thailand.
5) Chooprasit, C., Wongsiri, S., Varith, J. , Daengprok,W., Ariyadet, C. and Aroonsrimorakot, S. 2020. Biological transformed cannabinoids bee pollen: A
symbiosis approach on Apis mellifera raising protocol in Cannabis sativa L. (Hemp) cultivar in Samoeng District, Chiang Mai, Thailand. Interdisciplinary
Research Review, 15(3), 26-32.
ชื่อ นามสกุล
2. นำยธีระพล เสนพันธุ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญำเอก : ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต ( วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอำหำร
ปริญญำโท : ปริญญำตรี : วิทยำศำสตร
บัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิทยานิพนธ์ :
1. นำงสำวสุทธิดำ สุทธิเลิศ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ :
กำรเตรียม สำรประกอบฟีนอลิกและ
ฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอ
ลิแซคคำไรด์ จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Senphan, T., Takeungwongtrakul, S., & Kaewthong, P. (2021). Extraction and antioxidant activities of broken Ganoderma lucidum spore. International
Journal of Agricultural Technology, 17(6), 2303-2316.
2) วิจิตรำ แดงปรก, วิวัฒน์ หวัง เจริญ, ธีระพล เสนพันธุ์, มงคล ถิรบุญยำนนท์ และสุทธิดำ สุทธิเลิศ. (2564,12-14 พฤษภำคม). กำรเตรียมสำรประกอบฟี
นอลิกและฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอลิแซคคำไรด์จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7
รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2021 Online),มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ,เชียงใหม่.
3) เจนจิรำ นิเวศน์, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, วิจิตรำ แดงปรก, กิตติมำ ลีละพงศ์วัฒนำ, สุธำสินี ญำณภักดี และธีระพล เสนพันธุ์. (2564). กำรพัฒนำกระบวนกำร
ผลิตไบโอแคลเซียมจำกกระดูกปลำลูกผสมปลำบึกสยำม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1532-1544.
4) Yarnpakdee, S., Senphan, T., Wangtueai, S., Jaisan, C., & Nalinanon, S. (2021). Characteristic and antioxidant activity of Cladophora glomerata ethanolic
extract as affected by prior chlorophyll removal and drying methods. Journal of Food Processing and Preservation, e15534.
5) กนกวรรณ วงศ์ท่ำ เรือ , ชุติมำ รองรำช, ธีระพล เสนพันธุ์ , สรญำ เขียวนำวำวงศ์ษำ และ สุธำสินี ญำณภักดี. (2564). แคลเซียมจำกผงเปลือกหอยมุก
(Pinctada maxima) ที่เป็นผลจำกกระบวนกำรทำงควำมร้อน : กำรจำ แนกลักษณะและกำรประยุกต์ใช้ในเจลซูริมิ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25(3), 12621277.

ชื่อ นามสกุล
3. นำยวิวัฒน์ หวังเจริญ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รอง
ศำสตรำจำรย์

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญำเอก: ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต (เทคโนโลยีอำหำร)
ปริญญำโท: วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต (เทคโนโลยีกำร
อำหำร)
ปริญญำตรี: วิทยำศำสตร
บัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิทยานิพนธ์ :
1. นำงสำวสุทธิดำ สุทธิเลิศ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ :
กำรเตรียม สำรประกอบฟีนอลิกและ
ฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอ
ลิแซคคำไรด์ จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Makhamrueang, N., Sirilun, S., Sirithunyalug, J., Chaiyana, W., Wangcharoen, W., Peerajan, S., and Chaiyasut, C. (2021). Lactobacillus plantarum
SK15 as a starter culture for prevention of biogenic amine accumulation in fermented beverage containing Hericium erinaceus mushroom. Applied Science,
11, 6680. https://doi.org/10.3390/app11156680
2) Makhamrueang, N., Sirilun, S., Sirithunyalug, J., Chaiyana, W., Wangcharoen, W., Peerajan, S., and Chaiyasut, C. (2021) Effect of pretreatment
processes on biogenic amines content and some bioactive compounds in Hericium erinaceus extract. Foods, 10, 996. https://doi.org/10.3390/foods10050996
3) วิจิตรำ แดงปรก, วิวัฒน์ หวังเจริญ, ธีระพล เสนพันธุ์, มงคล ถิรบุญยำนนท์ และสุทธิดำ สุทธิเลิศ. (2564,12-14 พฤษภำคม). กำรเตรียมสำรประกอบฟี
นอลิกและฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอลิแซคคำไรด์จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง. รายงานสืบเนือ่ งการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7
รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2021 Online) ,มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ,เชียงใหม่.
4) รัตนำภรณ์ จันทร์ทิพย์, นริศรำ ไล้เลิศ, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, วิวัฒน์ หวังเจริญ และ ดวงพร อมรเลิศพิศำล. (2563). ผลของสำรผสมจำกสำรสกัดสำหร่ำย
นำจืด Rhizoclonium hieroglyphicum และ Spirogyra neglecta ต่อกำรลดระดับน้ำตำลและไขมันในเลือดหนูเบำหวำน. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. 14(2),
97-108.
5) Janthip, R., Lailerd, N., Wangchareon, W., Mengumphan, K. & Amornlerdpison, D. (2020). Effects of Rhizoclonium hieroglyphicum and Spirogyra
neglecta combined freshwater algal extract on blood glucose, lipids and oxidative markers in diabetic rats. Maejo International Journal of Science and
Technology, 14 (2), pp. 184-194.
ชื่อ นามสกุล
4. นำงสำวกนกวรรณ ตำลดี

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญำเอก: Doctor of
Philosophy (Food Science)
ปริญญำโท: ปริญญำตรี: วิทยำศำสตร
บัณฑิต (ชีววิทยำ)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิทยานิพนธ์ :
1. นำงสำวรัชฎำภรณ์ ลินฤำษี
หัวข้อวิทยำนิพนธ์ :
กำรพัฒนำกลิ่นรสและคุณภำพใน
ผลิตภัณฑ์นำพริกหนุ่มชนิดปรับกรด
บรรจุขวด

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Nguyen, T.V.T., Unpaprom, Y., Tandee, K., Whangchai, K. and Ramaraj, R. (2020). Physical pretreatment and algal enzyme hydrolysis of dried
low-grade and waste longan fruits to enhance its fermentable sugar production. Biomass Conversion and Biorefinery. https://doi.org/10.1007/s13399020-01176-0
2) Tandee, K., Kaewket, K., Sarbsiritrakul, A., Wunchana, J., and Rahong, N. (2019,30 July). Ultrasonic extraction of antioxidants from black soybean.
Proceedings of the 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia.
3) Tandee, K., Charuphakhaphon, K., Yodwong, A., Saetuang, Y., Jantong, S., Wetpasit, T., Kanittanon, I, & Mahatheeranont, S. (2019,30 July). Optimized
fermentation of dried longan wine. Proceedings of the 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB XI), Johor Bahru, Malaysia.
4) Tandee, K., Raramanus, C., Mekyapisit, P., and Wunchana, J. (2018,11-13 กรกฏำคม). Microbial production of syrup from broken organic jasmine rice
grain. Proceedings of the 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao
PDR.
5) กนกวรรณ ตาลดี, จำรุนันท์ แม่นปืน, ฐิติพร สุวภำพ และ จตุรภัทร วำฤทธิ.์ (2560,7-8 ธันวำคม). ควำมหลำกหลำยของจุลนิ ทรียใ์ นเครือ่ งดื่มสกัดจำกข้ำว
กล้อง.รายงานการประชุมวิชาการ ประจาปี 2560, อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ,มหำวิทยำลัยแม่โจ้,ประเทศไทย.
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่ง
วุฒกิ ารศึกษา
ความสัมพันธ์
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ทางวิชาการ
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)

5. นำยเกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน

ศำสตรำจำรย์

ปริญญำเอก: ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภำพ)
ปริญญำโท: Master of
Science (Aquaculture)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตร
บัณฑิต (วำริชศำสตร์)

สัมพันธ์

วิทยานิพนธ์ :
1. นำงสำวเจนจิรำ นิเวศน์
หัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ :
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ไบ
โอแคลเซียมจำกกระดูกปลำหนังลูกผสม

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Niwet, J., Mangumphan, K., Thammakan, K., Daengprok, W., Sriket, C. and Senphan, T. (2020,24 July). Production and characterization of bio-calcium
from hybrid catfish (Pangasianodon gigasXPangasianodon hypophthalmus) bone. The 12th International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII), Silpakorn University,Thailand.
2) Amornlerdpison D. Rattanaphot T., Tongsiri S., Srimaroeng C and Mengumphan K. (2019). Effect of omega-9-rich fish oil on antioxidant enzymes and
relative immune gene expressions in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Songklanakarin Journal of Science and Technology. 41(6): 1287-1293.
3) Rattanaphot T., Mangumphan K., Tongsiri S., Srimaroeng C. and Amornlerdpison D. (2018). Enhancement of oxidative defence and growth performance
of Nile tilapia by omega-9-rich freshwater fish oil. Maejo International Journal of Science and Technology,12(01),133-160.
4) Sreeputhorn K., Mangumphan K., Muanphet B., Tanomtong A., Supiwong W. and Kaewmad P. (2017). The First Report on Chromosome Analysis of F1
Hybrid Catfish: Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas) × Striped Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) and Spot Pangasius (Pangasius larnaudii) ×
Pangasianodon hypophthalmus (Siluriformes, Pangasiidae). Cytologia. 82(4): 457–463.
5 ) Kitcharoen N., Meekaew P., Tongsiri S. and Mengamphan K. (2017). Preliminary guideline for replacement of fish meal for good aquaculture moving
towards organic of Maejo Buk-Siam hybrid catfish. Journal of Agricultural Technology. 13 (7.1): 1119-1130.
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่ง
วุฒกิ ารศึกษา
ความสัมพันธ์
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ทางวิชาการ
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
6. นำยมงคล ถิรบุญยำนนท์
รอง
ปริญญำเอก :Doctor of
สัมพันธ์
วิทยานิพนธ์ :
ศำสตรำจำรย์ Philodophy (Animal Science)
1. นำงสำวสุทธิดำ สุทธิเลิศ
ปริญญำโท : วิทยำศำสตร
หัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ :
มหำบัณฑิต (สัตววิทยำ)
กำรเตรียม สำรประกอบฟีนอลิกและ
ปริญญำตรี :
ฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอ
เทคโนโลยีกำรเกษตรบัณฑิต
ลิแซคคำไรด์ จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง
(สัตวศำสตร์)
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) จุฑำมำศ วงศ์จกั ร, วิจิตรำ แดงปรก, ชลินดำ อริยเดช, และมงคล ถิรบุญยานนท์. (2563,28 มีนำคม). ฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระและควำมเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งลำไส้ของสำรสกัดหยำบจำกเอืองช้ำงน้ำว. ใน รายงานการการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ 12 ,มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี.,อุบลรำชธำนี,ประเทศไทย.
2) Kaewmaneesuk, J., Ariyadet, C., Thirabunyanon, M., Jaturonglumlert S. and Daengprok, W. (2018). Influence of LED red-light intensity on
phycocyanin accumulation in the cyanobacterium Nostoc commune vaucher. Journal of Fundamental and Applied Sciences. 10(3S): 457-467.
3) จิตมิ นต์ ไทรตระกูล, จุฑำมำศ มณีวงศ์, วิจิตรำ แดงปรก, และมงคล ถิรบุญยานนท์. (2560,17-18 สิงหำคม). สภำวะที่เหมำะสมต่อกำรผลิตเอนไซม์ไคโต
ซำเนสจำกแบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus sp. ที่แยกได้จำกถั่วเน่ำ. รายงานการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1 ,เชียงใหม่,
ประเทศไทย.
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่ง
วุฒกิ ารศึกษา
ความสัมพันธ์
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ทางวิชาการ
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
7. นำยวชิระ ชุ่มมงคล
อำจำรย์
ปริญญำเอก : วิทยำศำสตร
สัมพันธ์
วิทยานิพนธ์ :
ดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
1. นำงสำวรัชฎำภรณ์ ลินฤำษี
ปริญญำโท : วิทยำศำสตร
หัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ :
มหำบัณฑิต (เคมี)
กำรพัฒนำกลิ่นรสและคุณภำพใน
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตร
ผลิตภัณฑ์นำพริกหนุ่มชนิดปรับกรด
บัณฑิต (เคมี)
บรรจุขวด
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Amornlerdpison, D., Choommongkol, V., Narkprasom, K., Yimyam, S., (2021). Bioactive Compounds and Antioxidant Properties of Banana
Inflorescence in a Beverage for Maternal Breastfeeding. Applies Science, 11, 343.

2) Kerdphon, S., Sanghong, P., Chatwichien, J., Choommongkol, V., Rithchumpon, P., Singh, T. and Meepowpan, P., (2020). Commercial Copper‐
Catalyzed Aerobic Oxidative Synthesis of Quinazolinones from 2‐Aminobenzamide and Methanol. European Journal of Organic Chemistry, 18, 2730.
3) Suttiarporn, P. and Choommongkol, V. (2020). Microwave-Assisted Improved Extraction and Purification of Anticancer Nimbolide from Azadirachta
indica (Neem) Leaves. Molecules, 25(12), 2913.
4) Senphan, T., Yakong, N., Aurtae, K., Songchanthuek, S., Choommongkol, V., Fuangpaiboon, N., Phing, P. L., and Yarnpakdee, S., (2019).
Comparative studies on chemical composition and antioxidant activity of corn silk from two varieties of sweet corn and purple waxy corn as influenced by
drying methods. Food and Applied Bioscience Journal, 7(3), 64-80
5) Boonwised, K., Choommongkol, V. and Thammakan, N., (2019,11-13 July). Preparation of Hydroxyapatite/Gelatin (HA/Gel) Composites Using a Simple
Precipitation technique. the 4th international conference on innovative education and technology (ICIET2019), 11th BRT Annual Conference., Aiyara Grand
Hotel Pattaya, Chonburi, Thailand.
6) Thapsukhon, B., Thuamnak, M. and Choommongkol, V., (2019,23-24 Decembe). Biodegradable insect repellent film of neem oil. The 11th National
Science Research Conference (11th Science Research Conference, SRC 11). r, Royal Orchid Sheraton, Bankrak, Bangkok, Thaniland.

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
7.1 อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อำจำรย์ประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจำก
ภำยนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม
7.1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร :
 คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขันต่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
และดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนัน หรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กัน
 มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำรอย่ ำ งน้ อ ย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย
7.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
 มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิ มพ์ เผยแพร่ในระดับ ชาติ ซึ่ง ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
 ห ำก ไ ม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ปร ะสบ กำร ณ์ ต ำมที่ ก ำห นด จะต้ อง มี ค วำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์
หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ.ทราบ
ในปีกำรศึกษำ 2564 หลักสูตรฯ ได้ทำกำรสอบวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำในหลักสูตรฯ จำนวน
2 คน ดังนี
รายชื่อนักศึกษา
1. นำงสำวเจนจิรำ นิเวศน์

หัวข้องาน
หัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ : กำร

พัฒนำกรรมวิธีกำรผลิตผลิตภัณฑ์ไบโอ
แคลเซียมจำกกระดูกปลำหนังลูกผสม

วันที่สอบ
วั น ที่ ส อบ : 19 มี น ำคม
2564

อาจารย์ผู้สอบ
1. ผศ. ดร.สุธำสินี ญำนภักดี
ประธำนกรรมกำรสอบ
2. ผศ. ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
กรรมกำรสอบ
3. รศ. ดร.วิจิตรำ แดงปรก
กรรมกำรสอบ
4. ศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน กรรมกำรสอบ

2. นำงสำวสุทธิดำ สุทธิเลิศ

หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิพ นธ์/ กำรค้น คว้ำ อิ ส ระ : กำร

เตรียม สำรประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์กำร
ต้ำ นออกซิเดชันของสำรสกัดพอลิแซคคำ
ไรด์ จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง

วันที่สอบ : 15 มิถุนำยน
2564

1. ผศ. ดร.สุธำสินี ญำนภักดี
2. รศ. ดร.วิจิตรำ แดงปรก
3. รศ. ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
4. รศ. ดร.มงคล ถิ ร บุ ญ ยำ
นนท์
5. ผศ. ดร.ธีระพล เสนพันธุ์

ประธำนกรรมกำรสอบ
กรรมกำรสอบ
กรรมกำรสอบ
กรรมกำรสอบ
กรรมกำรสอบ

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน
ชื่อ นามสกุล
1. นำงวิจิตรำ แดงปรก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รอง
ศำสตรำจำรย์

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญำเอก : ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำร
อำหำร)
ปริญญำโท : วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์กำร
อำหำร)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตร
บัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ชื่อนักศึกษาที่ทาการสอบ
และชื่อหัวข้องาน
วิทยานิพนธ์ :
1. นำงสำวเจนจิรำ นิเวศน์
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พนธ์ / กำรค้ น คว้ ำ อิ สระ :
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ไบ
โอแคลเซียมจำกกระดูกปลำหนังลูกผสม
2. นำงสำวสุทธิดำ สุทธิเลิศ

หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พนธ์ / กำรค้ น คว้ ำ อิ สระ :
กำรเตรียม สำรประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์
กำรต้ ำ นออกซิ เดชัน ของสำรสกัดพอลิ
แซคคำไรด์ จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Srikham, K., Daengprok, W., Niamsup, P. and Thirabunyanon, M. (2021). Characterization of Streptococcus salivarius as new probiotics derived from
human breast milk and their potential on proliferative inhibition of liver and breast cancer cells and antioxidant activity. Frontiers in
Microbiology, 12,797445.
2) Daengprok, W., Radniyom, C., Keokamnerd, T. and Intharapongnuwat, W. (2021). Effect of mince washing and packaging on physicochemical quality
changes of fish burger made from African catfish (Clarias gariepinus) during frozen storage. Food and Applied Bioscience Journal, 9(3), 27-43.
3) Rardniyom, C., Meta-anankul, N., Keokamnerd, T. and Daengprok, W. (2021,18 September). -amylase inhibition and antioxidant activity of Shiitake
(Lentinus edodes) mushroom. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI)
Online,Thailand.
4) Ngampeerapong, C., Daengprok, W., Keokamnerd, T., Upara. U. and Phanchaisri. C. (2021,18 September). Effect of sweetener on physio-chemical
properties of concentrated Makiang juice. Proceeding of 13th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being
(STISWB XI) Online. Thailand.
5) Chooprasit, C., Wongsiri, S., Varith, J. , Daengprok,W., Ariyadet, C. and Aroonsrimorakot, S. 2020. Biological transformed cannabinoids bee pollen: A
symbiosis approach on Apis mellifera raising protocol in Cannabis sativa L. (Hemp) cultivar in Samoeng District, Chiang Mai, Thailand. Interdisciplinary
Research Review, 15(3), 26-32.
ชื่อ นามสกุล
2. นำยธีระพล เสนพันธุ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญำเอก : ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต ( วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอำหำร
ปริญญำโท : ปริญญำตรี : วิทยำศำสตร
บัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ชื่อนักศึกษาที่ทาการสอบ
และชื่อหัวข้องาน
วิทยานิพนธ์ :
1. นำงสำวเจนจิรำ นิเวศน์
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พนธ์ / กำรค้ น คว้ ำ อิ สระ :
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ไบ
โอแคลเซียมจำกกระดูกปลำหนังลูกผสม
2. นำงสำวสุทธิดำ สุทธิเลิศ

หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พนธ์ / กำรค้ น คว้ ำ อิ สระ :
กำรเตรียม สำรประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์
กำรต้ ำ นออกซิ เดชัน ของสำรสกัดพอลิ
แซคคำไรด์ จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Senphan, T., Takeungwongtrakul, S., & Kaewthong, P. (2021). Extraction and antioxidant activities of broken Ganoderma lucidum spore. International
Journal of Agricultural Technology, 17(6), 2303-2316.
2) วิจิตรำ แดงปรก, วิวัฒน์ หวัง เจริญ, ธีระพล เสนพันธุ์, มงคล ถิรบุ ญยำนนท์ และสุทธิดำ สุทธิเลิศ. (2564,12-14 พฤษภำคม). กำรเตรียมสำรประกอบฟี
นอลิกและฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอลิแซคคำไรด์จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7
รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2021 Online),มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ,เชียงใหม่.
3) เจนจิรำ นิเวศน์, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, วิจิตรำ แดงปรก, กิตติมำ ลีละพงศ์วัฒนำ, สุธำสินี ญำณภักดี และธีระพล เสนพันธุ์. (2564). กำรพัฒนำกระบวนกำร
ผลิตไบโอแคลเซียมจำกกระดูกปลำลูกผสมปลำบึกสยำม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1532-1544.
4) Yarnpakdee, S., Senphan, T., Wangtueai, S., Jaisan, C., & Nalinanon, S. (2021). Characteristic and antioxidant activity of Cladophora glomerata ethanolic
extract as affected by prior chlorophyll removal and drying methods. Journal of Food Processing and Preservation, e15534.
5) กนกวรรณ วงศ์ท่ำ เรือ , ชุติมำ รองรำช, ธีระพล เสนพันธุ์ , สรญำ เขียวนำวำวงศ์ษำ และ สุธำสินี ญำณภักดี. (2564). แคลเซียมจำกผงเปลือกหอยมุก
(Pinctada maxima) ที่เป็นผลจำกกระบวนกำรทำงควำมร้อน : กำรจำ แนกลักษณะและกำรประยุกต์ใช้ในเจลซูริมิ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25(3), 12621277.
ชื่อ นามสกุล
3. นำยวิวัฒน์ หวังเจริญ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รอง
ศำสตรำจำรย์

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญำเอก: ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต (เทคโนโลยีอำหำร)
ปริญญำโท: วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต (เทคโนโลยีกำร
อำหำร)
ปริญญำตรี: วิทยำศำสตร
บัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิทยานิพนธ์ :
1. นำงสำวสุทธิดำ สุทธิเลิศ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ :
กำรเตรียม สำรประกอบฟีนอลิกและ
ฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอ
ลิแซคคำไรด์ จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Makhamrueang, N., Sirilun, S., Sirithunyalug, J., Chaiyana, W., Wangcharoen, W., Peerajan, S., and Chaiyasut, C. (2021). Lactobacillus plantarum
SK15 as a starter culture for prevention of biogenic amine accumulation in fermented beverage containing Hericium erinaceus mushroom. Applied Science,
11, 6680. https://doi.org/10.3390/app11156680
2) Makhamrueang, N., Sirilun, S., Sirithunyalug, J., Chaiyana, W., Wangcharoen, W., Peerajan, S., and Chaiyasut, C. (2021) Effect of pretreatment
processes on biogenic amines content and some bioactive compounds in Hericium erinaceus extract. Foods, 10, 996. https://doi.org/10.3390/foods10050996
3) วิจิตรำ แดงปรก, วิวัฒน์ หวังเจริญ, ธีระพล เสนพันธุ์, มงคล ถิรบุญยำนนท์ และสุทธิดำ สุทธิเลิศ. (2564,12-14 พฤษภำคม). กำรเตรียมสำรประกอบฟี
นอลิกและฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอลิแซคคำไรด์จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง. รายงานสืบเนือ่ งการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7
รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2021 Online) ,มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ,เชียงใหม่.
4) รัตนำภรณ์ จันทร์ทิพย์, นริศรำ ไล้เลิศ, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, วิวัฒน์ หวังเจริญ และ ดวงพร อมรเลิศพิศำล. (2563). ผลของสำรผสมจำกสำรสกัดสำหร่ำย
นำจืด Rhizoclonium hieroglyphicum และ Spirogyra neglecta ต่อกำรลดระดับน้ำตำลและไขมันในเลือดหนูเบำหวำน. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. 14(2),
97-108.
5) Janthip, R., Lailerd, N., Wangchareon, W., Mengumphan, K. & Amornlerdpison, D. (2020). Effects of Rhizoclonium hieroglyphicum and Spirogyra
neglecta combined freshwater algal extract on blood glucose, lipids and oxidative markers in diabetic rats. Maejo International Journal of Science and
Technology, 14 (2), pp. 184-194.
ชื่อ นามสกุล
4. นำยเกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ศำสตรำจำรย์

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญำเอก: ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภำพ)
ปริญญำโท: Master of
Science (Aquaculture)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตร
บัณฑิต (วำริชศำสตร์)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
สัมพันธ์

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
วิทยานิพนธ์ :
1. นำงสำวเจนจิรำ นิเวศน์
หัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ :
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ไบ
โอแคลเซียมจำกกระดูกปลำหนังลูกผสม

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Niwet, J., Mangumphan, K., Thammakan, K., Daengprok, W., Sriket, C. and Senphan, T. (2020,24 July). Production and characterization of bio-calcium

from hybrid catfish (Pangasianodon gigasXPangasianodon hypophthalmus) bone. The 12th International Conference on Science, Technology and
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII), Silpakorn University,Thailand.
2) Amornlerdpison D. Rattanaphot T., Tongsiri S., Srimaroeng C and Mengumphan K. (2019). Effect of omega-9-rich fish oil on antioxidant enzymes and
relative immune gene expressions in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Songklanakarin Journal of Science and Technology. 41(6): 1287-1293.
3) Rattanaphot T., Mangumphan K., Tongsiri S., Srimaroeng C. and Amornlerdpison D. (2018). Enhancement of oxidative defence and growth performance
of Nile tilapia by omega-9-rich freshwater fish oil. Maejo International Journal of Science and Technology,12(01),133-160.
4) Sreeputhorn K., Mangumphan K., Muanphet B., Tanomtong A., Supiwong W. and Kaewmad P. (2017). The First Report on Chromosome Analysis of F1
Hybrid Catfish: Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas) × Striped Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) and Spot Pangasius (Pangasius larnaudii) ×
Pangasianodon hypophthalmus (Siluriformes, Pangasiidae). Cytologia. 82(4): 457–463.
5 ) Kitcharoen N., Meekaew P., Tongsiri S. and Mengamphan K. (2017). Preliminary guideline for replacement of fish meal for good aquaculture moving
towards organic of Maejo Buk-Siam hybrid catfish. Journal of Agricultural Technology. 13 (7.1): 1119-1130.
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่ง
วุฒกิ ารศึกษา
ความสัมพันธ์
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ทางวิชาการ
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
5. นำยมงคล ถิรบุญยำนนท์
รอง
ปริญญำเอก :Doctor of
สัมพันธ์
วิทยานิพนธ์ :
ศำสตรำจำรย์ Philodophy (Animal Science)
1. นำงสำวสุทธิดำ สุทธิเลิศ
ปริญญำโท : วิทยำศำสตร
หัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ :
มหำบัณฑิต (สัตววิทยำ)
กำรเตรียม สำรประกอบฟีนอลิกและ
ปริญญำตรี :
ฤทธิ์กำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดพอ
เทคโนโลยีกำรเกษตรบัณฑิต
ลิแซคคำไรด์ จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง
(สัตวศำสตร์)
รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) จุฑำมำศ วงศ์จกั ร, วิจิตรำ แดงปรก, ชลินดำ อริยเดช, และมงคล ถิรบุญยานนท์. (2563,28 มีนำคม). ฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระและควำมเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งลำไส้ของสำรสกัดหยำบจำกเอืองช้ำงน้ำว. ใน รายงานการการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ 12 ,มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี.,อุบลรำชธำนี,ประเทศไทย.
2) Kaewmaneesuk, J., Ariyadet, C., Thirabunyanon, M., Jaturonglumlert S. and Daengprok, W. (2018). Influence of LED red-light intensity on
phycocyanin accumulation in the cyanobacterium Nostoc commune vaucher. Journal of Fundamental and Applied Sciences. 10(3S): 457-467.
3) จิตมิ นต์ ไทรตระกูล, จุฑำมำศ มณีวงศ์, วิจิตรำ แดงปรก, และมงคล ถิรบุญยานนท์. (2560,17-18 สิงหำคม). สภำวะที่เหมำะสมต่อกำรผลิตเอนไซม์ไคโต
ซำเนสจำกแบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus sp. ที่แยกได้จำกถั่วเน่ำ. รายงานการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ,เชียงใหม่,
ประเทศไทย.

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 1 คน
ชื่อ นามสกุล
1. ผศ. ดร.สุธำสินี ญำณภักดี

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญำเอก : ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต (วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอำหำร)
ปริญญำโท : วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีอำหำร)
ปริญญำตรี : วิทยำศำสตร
บัณฑิต (อุตสำหกรรมเกษตร)

ความสัมพันธ์
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
วุฒิตรง

ชื่อนักศึกษาที่ทาการสอบ
และชื่อหัวข้องาน
วิทยานิพนธ์ :
1. นำงสำวเจนจิรำ นิเวศน์
หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พนธ์ / กำรค้ น คว้ ำ อิ สระ :
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ไบ
โอแคลเซียมจำกกระดูกปลำหนังลูกผสม
2. นำงสำวสุทธิดำ สุทธิเลิศ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ :
กำรเตรียม สำรประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์
กำรต้ ำ นออกซิ เดชัน ของสำรสกัดพอลิ
แซคคำไรด์ จำกเห็ดถั่งเช่ำสีทอง

รายละเอียดผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย :
1) Niwet, J., Mangumphan, K., Daengprok, W., Leelapongwattana, K., Yarnpakdee, S., & Senphan, T. (2021). Development of biocalcium production
process from Hybrid Catfish (Pangasianodon gigas × Pangasianodon hypophthalmus) bone. Burapha Science Journal (วารสาร วิทยาศาสตร์ บูรพา), 26(3),
1532-1544.
2) เจนจิรำ นิเวศน์, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, วิจิตรำ แดงปรก, กิตติมำ ลีละพงศ์วัฒนำ, สุธาสินี ญาณภักดี และธีระพล เสนพันธุ์. (2564). กำรพัฒนำกระบวนกำร
ผลิตไบโอแคลเซียมจำกกระดูกปลำลูกผสมปลำบึกสยำม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1532-1544.

ชื่อ นามสกุล

ตาแหน่ง
วุฒกิ ารศึกษา
ความสัมพันธ์
ชื่อนักศึกษาที่ทาการสอบ
ทางวิชาการ
(วุฒติ รง หรือ สัมพันธ์)
และชื่อหัวข้องาน
3) Yarnpakdee, S., Senphan, T., Wangtueai, S., Jaisan, C., & Nalinanon, S. (2021). Characteristic and antioxidant activity of Cladophora glomerata ethanolic
extract as affected by prior chlorophyll removal and drying methods. Journal of Food Processing and Preservation, e15534.
4) กนกวรรณ วงศ์ท่ำ เรือ , ชุติมำ รองรำช, ธีระพล เสนพันธุ์ , สรญำ เขียวนำวำวงศ์ษำ และ สุธ าสินี ญาณภักดี . (2564). แคลเซียมจำกผงเปลือกหอยมุก
(Pinctada maxima) ที่เป็นผลจำกกระบวนกำรทำงควำมร้อน : กำรจำแนกลักษณะและกำรประยุกต์ใช้ในเจลซูริมิ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 25(3), 12621277.
5) Wongtarue, K., Rongrat, C., Senphan, T., Khiewnavawongsa, S., & Yarnpakdee, S. (2020). Dietary calcium from pearl oyster (Pinctada maxima) shell
powder as affected by thermal treatment: characterization and its application in surimi gel. Burapha Science Journal (วารสาร วิทยาศาสตร์ บูรพา), 25(3),
1262-1277.
6) Senphan, T., Yakong, N., Aurtae, K., Songchanthuek, S. Choommongkol, V., Fuangpaiboon, N., Pui, L. P. & Yarnpakdee, S. (2019). Comparative studies
on chemical composition and antioxidant activity of corn silk from two varieties of sweet corn and purple waxy corn as influenced by drying methods. Food
and Applied Bioscience Journal, 7(3), 64-80.
7) Yarnpakdee, S., Benjakul, S., & Senphan, T. (2018) Antioxidant activity of the extracts from freshwater macroalgae (Cladophora glomerata) grown
in northern Thailand and its preventive effect against lipid oxidation of refrigerated eastern little tuna slice. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic
Sciences. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 19(3), 209-21.
8) Suinta, C., Raweewan, P. and Yarnpakdee, S. (2017). Effect of extraction solvent on yield and antioxidant activities of Northern freshwater algae extracts
(Cladophora glomerata) and their application in fish oil fortified salad dressing. The 19th Food Innovation Asia Conference, Bitech, Bangkok, Thailand, 1517 June, 2017. Poster presentation.
9 ) Sriket, C., Benjakul, S., Yarnpakdee, S. & Senphan, T. (2017). Chemical compositions and characteristic of Sawai (Pangasianodon Hypophthalmus)
meat, Carpathian Journal of Food Science & Technology, 2, 26-34.
10) Soottawat Benjakul , Suthasinee Yarnpakdee , WonnopVisessanguan , Suttirug Phatcharat . (2553). Combination effects of whey protein
concentrate and calcium chloride on the properties of goatfish surimi gel.ปทุมธำนี : สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ.

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญำโท แผน ก2
1. นำงสำวเจนจิรำ นิเวศน์

รายละเอียดของการตีพิมพ์เผยแพร่ *

วำรสำรระดับชำติ ตำมประกำศ กพอ.
เจนจิรา นิเวศน์, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, วิจิตรำ แดงปรก, กิตติมำ ลีละพงศ์วัฒนำ,
สุธำสินี ญำณภักดี และธีระพล เสนพันธุ.์ (2564). กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตไบโอ
แคลเซียมจำกกระดูกปลำลูกผสมปลำบึกสยำม. วำรสำรวิทยำศำสตร์บูรพำ, 26(3),
1532-1544.

ระดับคุณภาพของผลงาน
(ค่าน้าหนัก)

0.8

ที่ ป ระชุ ม วิ ช ำกำร โดยบทควำมที่ น ำเสนอได้ รั บ กำรตี พิ ม พ์ ใ นรำยงำนสื บเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceeding)
0.4
Niwet, J., Mangumphan, K., Thammakan, K., Daengprok, W., Sriket, C. and
Senphan, T. (2020). Production and characterization of bio-calcium from hybrid
catfish (Pangasianodon gigasXPangasianodon hypophthalmus) bone. In The 12th
International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable
Well-Being (STISWB XII), 24 July 2020, Silpakorn University, Thailand, pp. 173180.
2. นำงสำวสุทธิดำ สุทธิเลิศ
ที่ ป ระชุ ม วิ ช ำกำร โดยบทควำมที่ น ำเสนอได้ รั บ กำรตี พิ ม พ์ ใ นรำยงำนสื บเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceeding)
วิจิตรำ แดงปรก, วิวัฒน์ หวังเจริญ, ธีระพล เสนพันธุ์, มงคล ถิรบุญยำนนท์ และ
0.2
สุทธิดา สุทธิเลิศ. (2564). กำรเตรียมสำรประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์กำรต้ำน
ออกซิเดชันของสำรสกัดพอลิแซคคำไรด์จำกเห็ดถัง่ เช่ำสีทอง. รายงานสืบเนือ่ งการ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2021
Online) วันที่ 12-14 พฤษภำคม 2564.เชียงใหม่: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ. น. 452-267.
* ใช้รูปแบบกำรเขียนแบบบรรณำนุกรม APA เช่น ชื่อผู้เขียนบทควำม./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทควำม./ชื่อวำรสำร,/ปีที่ (ฉบับที่),/เลขหน้ำที่ปรำกฏ

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
9.1 วิทยำนิพนธ์ : อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อนักศึกษำ 5 คน
9.2 กำรค้นคว้ำอิสระ : อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อนักศึกษำ 15 คน
 หำกอำจำรย์ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำเอกและมี ต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำร หรื อ ปริ ญ ญำโทและ
มีตำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขนไป
ึ 1 คนต่อนักศึกษำ 10 คน
 หำกเป็นที่ปรึกษำทัง 2 ประเภท ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ทำวิทยำนิพนธ์ 1 คน เทียบเท่ำ
กับนักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 คน
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นำยธีระพล เสนพันธุ์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

2. นำงวิจิตรำ แดงปรก

รองศำสตรำจำรย์

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร)
ปริญญาโท : ปริญญาตรี : วิทยำศำสตรบัณฑิต
(อุตสำหกรรมเกษตร
ปริญญำเอก : ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)
ปริญญำโท : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
(วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)
ปริญญำตรี
:
วิทยำศำสตรบัณฑิต
(อุตสำหกรรมเกษตร)

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
(ชื่อนักศึกษาและหัวข้องาน)
ภำระงำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำวิทยำนิพนธ์ :
1. นำงสำวเจนจิรำ นิเวศน์
2. นำงสำวรัชฎำภรณ์ ลินฤำษี
รวมภำระงำนจำนวนนักศึกษำ 2 คน
ภำระงำนอำจำรย์ทปี่ รึกษำวิทยำนิพนธ์ :
1. นำงสำวสุทธิดำ สุทธิเลิศ
รวมภำระงำนจำนวนนักศึกษำ 1 คน

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรืออย่ำงน้อยทุก ๆ 5 ปี
1. คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร
2. คณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร
3. คณะกรรมกำรวิชำกำรของคณะ
4. คณะกรรมกำรประจำคณะ
5. คณะกรรมกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัย
6. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
7. สภำมหำวิทยำลัย
8. กำรดำเนินกำรประเมินควำมสอดคล้องตำมระบบ
CHE CO

ในกำรประชุมครังที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 22/7/2559
ในกำรประชุมครังที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 29/8/2559
ในกำรประชุมครังที่ [คลิกพิมพ์]
เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]
ในกำรประชุมครังที่ 11/2559
เมื่อวันที่ 16/11/2559
ในกำรประชุมครังที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 31/8/2561
ในกำรประชุมครังที่ 16/2561
เมื่อวันที่ 12/9/2561
ในกำรประชุมครังที่ 7/2561
เมื่อวันที่ 16/9/2561
อยู่ในขันตอน พิจำรณำควำมสอดคล้องและออกรหัส
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
ได้รับอักษร P/1 (25/11/2563)

