ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางสาวปรวศ นา สสวรรณาภรณย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ส.ค. 2555 - ส.ค. 2559
ส.ค. 2551 - ส.ค. 2555
พ.ย. 2549 - ส.ค. 2551

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยก ารอาหาร คณะอสต สาหกรรมเกษตร

รองคณบดยฝาฝ ยประกลนคสณภาพ คณะอสต สาหกรรมเกษตร
รองคณบดยฝาฝ ยประกลนคสณภาพ คณะอสต สาหกรรมเกษตร
รองคณบดยฝาฝ ยประกลนคสณภาพ คณะอสต สาหกรรมเกษตร

ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชยย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Advanced Research Methods in Food Science
Applied Statistic in Food Science Research
Bakery Technology
Cereal Technology
Food Quality Assurance
Laboratory in Food Process Technology
Marketing Research in Argo-Industry
Research and Development Management for Agro-Industry
Research and Development Managenet in Agro-Industry
Research Techniques
Selected Topics in Food Science & Technology
Seminar
Special Problems
Thesis
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2542
การศศก ษาความสามารถในการพลฒนาผลวต ภลณฑยใ หมนของอสต สาหกรรมอาหารในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบ
สนสนการววจย
ล
ปป 2553-2554

การใชขแปปงขขาวทดแทนแปปงสาลยใ นอาหารกสงข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2545-2546

การทดแทนแปปงสาลยด ว
ข ยแปปงขขาวในการผลวต เสขนบะหมยช
ช นวด แหขง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล ไทยเบตเตอรยฟด
ม สย จตากลด

ปป 2548-2551 การออกแบบผลวต ภลณฑยขาข วมมล คนาเพวม
ช ไปยลงประเทศสหภาพยสโรปทยม
ช ศ
ย ก
ล ยภาพในการสนงออก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสน
สนลบสนสนการววจย
ล และสตานลก งานคณะกรรมการการอสด มศศก ษา
ปป 2549
โครงการศศก ษาววจย
ล แนวทางการสรขางคสณคนาเพวม
ช (Value Creation) ใหขก บ
ล อสต สาหกรรมอาหารยสค Mood Comsumption ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากสตานลก นโยบายอสต สาหกรรมรายสาขา และ สตานลก งานเศรษฐกวจอสต สาหกรรม กระทรวงอสต สาหกรรม
ปป 2549
ปป 2549-2551

แปปงชสบทอดจากแปปงขขาวในผลวต ภลณฑยนก
ล เกกต ไกนไ ขมลนตชาต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
การออกแบบผลวต ภลณฑยขาข วมมล คนาเพวม
ช ไปยลงประเทศสหภาพยสโรปทยม
ช ศ
ย ก
ล ยภาพในการสนงออก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2549-2550 การประเมวนความเสยย
ช งของ Vibrio parahaemolyticus ในกสงข สดแชนเยกนและแชนแขกงในประเทศไทยและการพลฒนาและสรขางแบบจตาลองทาง
คณวต ศาสตรยส าต หรลบการลดปรวมาณการปนเปปอ
ป นในกรรมววธก
ย ารผลวต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยพน
ล ธสวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยยชว
ย ภาพแหนงชาตวต สตานลก งาน
พลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงชาตว
ปป 2550
การพลฒนาแบบจตาลองทางคณวต ศาสตรยและการประยสก ตยเครชอขนายประสาทเทยยมของ Vibrio parahaemolyticus ในกสงข แชนแขกงเพชอ
ช ประเมวนการตอบสนอง
ตนอการกนอโรค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยพน
ล ธสวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยยชว
ย ภาพแหนงชาตวต สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงชาตว
ปป 2551
การศศก ษาแนวทางการผลวต กตาลลงคนตามความตของการของประเทศ : กรณยศ ก
ศ ษากลสม
น อสต สาหกรรมอาหาร
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสภาการศศก ษา กระทรวงศศก ษาธวก าร
ปป 2551-2554 การพลฒนาแนวควด ผลวต ภลณฑยขาข วสตาหรลบผมบ
ข รวโภคชาวอลงกฤษ ฝรลงช เศส เนเธอรยแลนดย และเบลเยยยม โดยใชขก ารววเคราะหยแบบ Conjoint
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2551
การดลด แปรขขาวหอมมะลวทางกายภาพเพชอ
ช พลฒนากระบวนการผลวต ขขาวหอมมะลวกงชศ สตาเรกจรมปทยค
ช น
ช รมปดขวยนนาต รขอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด
หนสนววจย
ล มก.
ปป 2551
การดลด แปรแปปงขขาวทางกายภาพโดยการปรลบเปลยย
ช นเคขาโครงทางแคลอรยเมตรวก เพชอ
ช พลฒนาคสณภาพผลวต ภลณฑยอาหารเสขนจากแปปงขขาว ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2551

การปรลบปรสงกระบวนการผลวต ขขาวสตาเรกจรมปพรขอมรลบประทานบรรจสใ นภาชนะปปด สนวท ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2552

การอบแหขงแบบรนวมเพชอ
ช ผลวต อาหารกศงช สตาเรกจรมปแทนการทตาแหขงแบบแชนเยชอกแขกง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2553
การดลด แปรแปปงขขาวทางกายภาพเพชอ
ช พลฒนาเปปนสารใหขความหนชด ทยท
ช นกรดและความรขอน ในผลวต ภลณฑยซ อส ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด
หนสนววจย
ล มก.

พวมพยครลงน ลนาสสด เมชอ
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ต าต แหนนง ทางว ช
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ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยก ารอาหาร คณะอสต สาหกรรมเกษตร

ปป 2553
การพลฒนาคสณภาพกกวยเตยย
ต วสดและกกวยเตยย
ต วกศงช แหขง(เสขนเลกก )โดยการเรนงการเกวด Retrogradation ดขวยการดลด แปรนนาต แปปงขขาวโมนเปปยกแบบ Annealing
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2553-2554 การดลด แปรแบบแอนนยล ตนอสมบลตท
ว างววทยากระแสของสตารยชขขาวทยม
ช ข
ย นาดโมเลกสล ตนางกลนและการเสรวมกลนกลบสารไฮโดรคอลลอยดย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2553-2556
สนสนการววจย
ล

ผลของความดลนสมงและการแอนนยล ตนอสมบลตพ
ว รยไ บโอตวก ของสตารยชขขาวทยท
ช นตนอการยนอย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบ

ปป 2554-2556 ผลของการดลด แปรสตารยชขขาวทยรช ะดลบโพลยเมอไรเซชลนตนางๆตนอววทยากระแสของเจลและการเสรวมกลนกลบสารไฮโดรคอลลอยดย ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2555
ผลของการเชชอ
ช มขขามของโปรตยนขขาวโดยเอนไซมยเปอรยออกซวเดสและทรานสยเฟอเรสตนอคสณสมบลตข
ว องเจลขขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด
หนสนววจย
ล มก.
ปป 2556-2558

การศศก ษาความคงตลวของโคเอนไซมยคว
ว เทน ลวโพโซม โดยใชขแอลจวเนต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2556-2557 การประยสก ตยใ ชขไ อนนาต รขอนยวดยวงช เพชอ
ช ลดระดลบการแตกหลก ของเมลกด ขขาวทของไขนร ะหวนางการขลด สย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2556-2557 นนาต นมขขาวผงทยม
ช ไ
ย บโอเปปไทดขตาข นอนสมล
ม อวส ระและโพลยแซคคาไรดยทไ
ชย มนใ ชนส ตารยซ ทยม
ช ส
ย มบลตก
ว ระตสน
ข ภมมค
ว ม
ขส กลนสมง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
สตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2558 ผลของการเปลยย
ช นแปลงวลฏภาคตนอโทโคฟปร อลทยถ
ช ก
ม เอกนแคปซมเลทดขวยสตารยชขขาวทยด
ช ด
ล แปรดขวยความรขอนชชน
น ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
สตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2556-2558 สมบลตก
ว ารกระตสน
ข ภมมค
ว ม
ขส กลนรนางกายของโพลยแซคคาไรดยทไ
ชย มนใ ชนส ตารยชทยส
ช กลด จากเมลกด ขขาวระยะกตาลลงเจรวญเตวบโต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2556-2557 การศศก ษาเปปไทดยตาข นอนสมล
ม อวส ระและ non starch polysaccharide ทยก
ช ระตสน
ข ภมมค
ว ม
ขส กลนในชนวงการพลฒนาของนนาต นมขขาวเพชอ
ช เอนแคปซมเลตเปปน
ผลวต ภลณฑยนาตน นมขขาวผง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2557

ผลของหมมแ
น อกทยฟ ของพลาสตวไ ซเซอรยตอ
น คสณภาพของเจลและโดแปปงขขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2558-2560 การดลด แปรสตารยชขขาวเพชอ
ช ใชขเปปนวลส ดสผนลงในการเอกนแคปซมเลทและปลดปลนอยโทโคฟปร อลในระบบทางเดวนอาหารจตาลอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2558-2559 การศศก ษาเปปไทดยตาข นอนมมล
ม อวส ระและ non starch polysaccharide ทยก
ช ระตสน
ข ภมมค
ว ม
ตข กลนในชนวงการพลฒนาของนนาต นมขขาวเพชอ
ช เอนแคปซมเลตเปปน
ผลวต ภลณฑยนาตน นมขขาวผง (ตนอยอดจากปป 2556) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การทตาใหขร าต ขขาวคงตลวและการสกลด นนาต มลนรตาขขาวบยบเยกนทยม
ช อ
ย อรวซ านอลสมงโดยการใหขความรขอยแบบโอหยมมวค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก
งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2560
การพลฒนาผลวต ภลณฑยเครชอ
ช งดชม
ช นนาต นมขขาวออรยแกนวค ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากInnovation Hubs เพชอ
ช สรขางเศรษฐกวจฐานนวลต กรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560
ผลของสตารยชเสยยหายตนอความสามารถในการยนอยสตารยชในหลอดทดลองของขขาวกลของงอกดลด แปรดขวยความรขอนชชน
น และการควบคสมระดลบกลมโคส
ในเลชอดหนม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2560-2562

นมขขาวเสรวมเปปไทดยขนาดนาโน; ฤทธวท
ธ างชยวภาพและการดมด ซศมในสภาวะหลอดทดลอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2561
การเจลาตวไ นซยบางสนวนของแปปงขขาวดลด แปรเพชอ
ช ลดการปลดปลนอยนนาต ตาลกลมโคสและพลฒนาคสณภาพคสก กยข
น าข วปราศจากกลมเตน ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
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