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ส งล ก ด
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ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะออต สาหกรรมเกษตร

รองหลวหนขาภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะออต สาหกรรมเกษตร
รองหลวหนขาภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะออต สาหกรรมเกษตร

Ph.D.(Food Science), University of Massachusetts, สหรลฐอเมรวก า, 2544
วท.ม.(พลฒนาผลวต ภลณฑยอต
อ สาหกรรมเกษตร), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2537
วท.บ.(เทคโนโลยมทางอาหารและชมวภาพ), จอฬ าลงกรณยมหาววทยาลลย, ไทย, 2534

ส าขาเชมย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

เทคโนโลยมทางอาหาร/การวลด คนาสม /อวมส
ล ชลน
ช

งานส อน
Advanced Food Analysis
Chemical & Physical Quality Measurement
Color & Color Evaluation
Color and Color Evaluation
Food Analysis
Independent Study
Ingredients in Product Development
Lab. in Principles of Agro-Ind. Prod. Devel.
Lab. in Techniques for Product Development
Laboratory in Introduction to Agro-Industry
Laboratory in Physical Quility Measurement
Laboratory in Sensory Evaluation of Quality
Objective Measurement for Product Development
Physical Properties of Agro-Ind. Product
Physical Quality Analysis in Agro-Industry
Product Development Project
Research Methodology
Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.
Research Methods in Agro-Industrial PD.
Research Methods in Product Development
Selected Topics in Product Development
Seminar
Sen.Evalua.Qua.Agro-Indus.Product Innovation
Sensory Evaluation for Product Development
Sensory Evaluation of Quality
Special Problems
Thesis
การคขนควขาอวส ระ
สลมมนา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2545

โครงการพลฒนาผลวต ภลณฑยเยลลมม
ช ะนาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานปลลด ทบวงมหาววทยาลลย สตานลก นโยบายและแผนออด มศศก ษา

ปป 2548-2553 การเปรมยบเทมยบการยอมรลบในดขานสมและลลก ษณะปรากฎของผลวต ภลณฑยเครชอ
ช งดชม
ช ชนวด ไมนอด
ล แกสในประเทศไทยของกลอม
น ผมบ
ข รวโภคตนาง ๆ ( หลวหนขา
โครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2548-2553 โครงการจลด ตลงต หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชมย
ช วชาญเฉพาะดขานการประเมวนคอณภาพทางประสาทสลมผลส และการววจย
ล การยอมรลบของผมบ
ข รวโภค ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2547-2550

การพลฒนากรรมววธก
ม ารผลวต ผลวต ภลณฑยผลศก นตาต ตาลเกาะไมข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2548-2550 การเปรมยบเทมยบการยอมรลบในดขานสมและลลก ษณะปรากฎของผลวต ภลณฑยเครชอ
ช งดชม
ช ชนวด ไมนอด
ล แกสในประเทศไทยของกลอม
น ผมบ
ข รวโภคตนาง ๆ ( หลวหนขา
โครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2550

การศศก ษาววจย
ล แปรรมปมลงคอด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณย กรมสนงเสรวมการเกษตร

ปป 2551

การพลฒนาผลวต ภลณฑยคก
อ กมเต สรวมกากรตาขขาวหลลงสกลด นตาต มลน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2551

การผลวต สมธรรมชาตวจากใบอนอนของขขาวงอกและการใชขประโยชนย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2551-2554
ปป 2552

การใชขประโยชนยจากถลว
ช แดงญมป
ช น
ปอ ในพชน
ต ทมโช ครงการภมฟาฟ พลฒนาฯ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ลลก ษณะทางประสาทสลมผลส และการจลด กลอม
น ผลวต ภลณฑยซ อสเยยนตาโฟ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

พวมพยครลงต ลนาสอด เมชอ
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ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะออต สาหกรรมเกษตร

การพลฒนาผลวต ภลณฑยซ อสเยยนตาโฟผง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2555
การพลฒนาคณะผมท
ข ดสอบและสรขางมาตราฐานการประเมวนคอณภาพทางประสาทสลมผลส ในผลวต ภลณฑยซ อสและเครชอ
ช งปรองรสเพชอ
ช เพวม
ช ศลก ยภาพการแขนงขลน
ในประชาคมเศรษฐกวจอาเซมยนและสนลบสนอนนโยบาย Thailand Food Valley ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2556

การพลฒนาผลวต ภลณฑยหนขาเคขก ชยอกโกแลตลดไขมลน และไมนเตวมนตาต ตาล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2560

การพลฒนาผลวต ภลณฑยแหนมลดโซเดมยมโดยใชขเชชอ
ต จอล น
ว ทรมยบ
ย รวส ท
อ ธวธ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2560
การพลฒนากระบวนการผลวต กลขวยนตาต วขาบดและการใชขประโยชนยใ นผลวต ภลณฑยอาหารเชวงออต สาหกรรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากInnovation
Hubs เพชอ
ช สรขางเศรษฐกวจฐานนวลต กรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560

การพลฒนาผลวต ภลณฑยตน
ข แบบจากสารใหขความหวานชนวด Isomalt ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากEvonik company (Germany)Co.,Ltd.

ปป 2560
การพลฒนาสมต รและกรรมววธก
ม ารผลวต ขนมกลขวยกศงช สตาเรยจรมปเพชอ
ช ผมส
ข งม อายอ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากInnovation Hubs เพชอ
ช สรขางเศรษฐกวจฐาน
นวลต กรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- ธนภลทร อภวนน
ล ทศรม, Sombat Khotavivattana, Withida Chantrapornchai, "The Process of Sugar Crystal Stick and the Quality of Products from
Recrystallization", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 38 (4) (2007) 321-329
- Withida Chantrapornchai, ววภาวรรณ พรหมเจรวญ, "The Development of Cookies Supplemented with Defatted Rice Bran", วารสารววจย
ล เพชอ
ช การพลฒนา
เชวงพชน
ต ทม.ช 3 (4) (2011) 92-102
ระดลบนานาชาตว
- Withida Chantrapornchai, Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, วลลยลลก ษณย ยวงช ยงยอทธ, "Determination of physical, chemical and sensory
characteristics of yentafo sauces", Asian Journal of Food and Agro-Industry 3 (1) (2010) 120-131
- Busaba Yongsmith, Thongpradis, P., Klinsupa, W., Withida Chantrapornchai, Vichai Haruthaithanasan, "Fermentation and quality of yellow pigments
from golden brown rice solid culture by a selected Monascus mutant", Applied Microbiology and Biotechnology 97 (20) (2013) 8895-8902
- Tepsongkroh, Benjarat, Thepkunya Harnsilawat, Maisuthisakul, Pitchaon, Withida Chantrapornchai, "Influence of Polyglycerol Polyricinoleate and
Biopolymers on Physical Properties and Encapsulation Efficiency of Water-in-Oil-in-Water Emulsions Containing Mango Seed Kernel Extract",
JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 36 (8) (2015) 1126-1133
- นายวชวร ววทยย ปปยพลนธอรย งนอ เรชอง, Withida Chantrapornchai, Vichai Haruthaithanasan, UDOMLAK SUKATTA, Chokechai Aekatasanawan, "Comparison of
Anthocyanin Extraction Methods From High Anthocyanin Purple Corn Cob Hybrid: KPSC 901, and Quality of the Extract Powder", Journal of Food
Processing and Preservation 40 (5) (2016) 1125-1133
- Suravanichnirachorn, W., Vichai Haruthaithanasan, Suntaree Suwonsichon, UDOMLAK SUKATTA, Thanapoom Maneeboon, Withida
Chantrapornchai, "Effect of carrier type and concentration on the properties, anthocyanins and antioxidant activity of freeze-dried mao [Antidesma
bunius (L.) Spreng] powders", Agriculture and Natural Resources 52 (4) (2018) 354-360
- Suravanichnirachorn, W., Vichai Haruthaithanasan, Suntaree Suwonsichon, UDOMLAK SUKATTA, Withida Chantrapornchai, "Stability of mao
(Antidesma bunius (L.) Spreng) powder in different food process models", International Food Research Journal 25 (6) (2018) 2666-2673
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชอม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Sombat Khotavivattana, Sumornrat Chenputhi, Withida Chantrapornchai, "Development of natural orange juice sugar rock lollipop", การประชอม
ววชาการ ครลงต ทม4
ช 4 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2006)
- ดวงกมล ลชมจลนทรย, Withida Chantrapornchai, Vichai Haruthaithanasan, "Extraction of anthocyanin from black glutinous rice (Oryza sativa L.)", การ
ประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทมช 46 (2008)
- สอนย
ม ย จศงธมร พานวช, Vichai Haruthaithanasan, Withida Chantrapornchai, Penkwan Chompreeda, "Physico-chemical Properties of Azuki Bean and
Production of Azuki Bean Powder by Drum Dryer", การประชอมเสนอผลงานววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษาแหนงชาตว ครลงต ทมช 10 (2008)
- นวร มล ววร ะเทพสอภรณย, Withida Chantrapornchai, Vichai Haruthaithanasan, Penkwan Chompreeda, "Development of Cushioning Material from
Corrugated Waste Paper
for Mango Distribution", การประชอมเสนอผลงานววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษาแหนงชาตว ครลงต ทมช 10 (2008)
- Nontipha Sareesongsange, Withida Chantrapornchai, Penkwan Chompreeda, Maliwan Haruthaithanasan(Tanasombat), "Study of chlorophyll
content of Khao Dawk Mali 105 and Pathumthani 1 young rice grasses", การประชอมววชาการ ครลงต ทมช 47 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2009)
- Withida Chantrapornchai, Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, นางสาววลลยลลก ษณย ยวงช ยงยอทธ, "Sensory and Instrumental Characteristics
of Yentafo Sauces and Their Categorizations", การประชอมเสนอผลงานววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษาแหนงชาตว ครลงต ทมช 14 (2009)
- สมรลฐ ทวว
ต สลงวาลยย, Withida Chantrapornchai, Thongchai Suwonsichon, "Consumer Needs and Factors Affecting Consumer Buying Decision of Thai
Male for Functional Drink", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทมช 49 : สาขาออต สาหกรรมเกษตร (2011)
พวมพยครลงต ลนาสอด เมชอ
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ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะออต สาหกรรมเกษตร

- ลลก ษวก า คตาศรม, Withida Chantrapornchai, Hathairat Rimkeeree, "Study on Consumption Behavior and Attitude of Fruit Pie Filling Products and Their
Categorization Using Cluster Analysis Technique", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทมช 49 : สาขาออต สาหกรรมเกษตร (2011)
- ปปน
ป ฤทลย เตมยงพวทยากร, Withida Chantrapornchai, Hathairat Rimkeeree, "Texture improvement of soybean meal cake by gluten", การประชอมเสนอผล
งานววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษาแหนงชาตว ครลงต ทมช 25 (2012)
- ปอญฎา เนชอ
ช งฤทธว,ธ Withida Chantrapornchai, Suntaree Suwonsichon, "Effect of carbohydrate-based fat replacer on the texture quality of reduced
fatchocolate cakes", การประชอมเสนอผลงานววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษาแหนงชาตว ครลงต ทมช 25 (2012)
- นส.กนกพร ตลนเจรวญ, Withida Chantrapornchai, Suntaree Suwonsichon, "Effect of Xanthan Gum and Inulin on the Physical and Sensory Properties
of Chocolate Cake Topping", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทมช 53: สาขาออต สาหกรรมเกษตร. วลนทมช 3-6 ก.พ. 2558. มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย กรองเทพฯ. (2015)
- นายวชวร ววทยย ปปยพลนธอรย งนอ เรชอง, Withida Chantrapornchai, Vichai Haruthaithanasan, UDOMLAK SUKATTA, Chokechai Aekatasanawan, "Development
of Concentrated Grape Flavored Drink Product using Colorant Powder from High Anthocyanin Purple Corn Cob Hybrid (KPSC 901)", การประชอมทาง
ววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทมช 53: สาขาออต สาหกรรมเกษตร. วลนทมช 3-6 ก.พ. 2558. มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย กรองเทพฯ. (2015)
- นส.เพยญธกานตย สอวรรณเวช , Withida Chantrapornchai, "Cluster Analysis of Instant Tom Yum Soup by Chemical Qualities", การประชอมทางววชาการ
ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทมช 53: สาขาออต สาหกรรมเกษตร (2015)
ระดลบนานาชาตว
- Withida Chantrapornchai, "Understanding Colors in Emulsions", ACS National Meeting ครลงต ทมช 231 (2006)
- Withida Chantrapornchai, Penkwan Chompreeda, Vichai Haruthaithanasan, นางสาววลลยลลก ษณย ยวงช ยงยอทธ, "Determination of Physical, Chemical and
Sensory Characteristics of Yentafo Sauces", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference (2009)
- Kanitta Pattanapa, Nantawan Therdthai, Withida Chantrapornchai, Weibiao Zhou, "Effect of Osmotic Solutions on Qualities of Osmotically
Dehydrated Mandarin cv. (Sai-Namphaung)", 11th Asean Food Conference 2009 (2009)
- นางสาวเวธนม สอร วณวชนวร ชร, Withida Chantrapornchai, Vichai Haruthaithanasan, UDOMLAK SUKATTA, "Extraction of Anthocyanins from High
Anthocyanin Purple Corn Hybrid: KPSC 901", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- นางสาวเบญจรลต นย เทพสงเคราะหย, Thepkunya Harnsilawat, ผศ.ดร.พวชญอร ไหมสอทธวส กอล , Withida Chantrapornchai, "Influence of gelatin and NaCl on
physical properties and encapsulation efficiency of multiple emulsion containing mango seed kernel extract", 13th ASEAN Food Conference (2013)
- Natchar Mahannop, Withida Chantrapornchai, Vichai Haruthaithanasan, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, Lalita Khacharat,
"Optimization of cultivation parameters for higher lovastatin production by Monascus purpureus", 13th ASEAN Food Conference, Meeting Future
Food Demands: Security & Sustainability (2013)
- นางสาวณลชชา มหรรณพ, Withida Chantrapornchai, Vichai Haruthaithanasan, UDOMLAK SUKATTA, Prapassorn Rugthaworn, "Quality and stability
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ล ตมพม
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ประจตาปป 2554 เรชอ
ช ง "Effect of sucrose and glycerol mixtures in the osmotic solutionon characteristics of osmotically dehydrated mandarin cv.
(Sai-Namphaung)" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
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