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

ดร.มาศออบล ทองงาม

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ต.ค. 2560 - พ.ย. 2562
ก.ย. 2559 เม.ย. 2559 - ส.ค. 2559
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยก ารอาหาร คณะออต สาหกรรมเกษตร

รองหลวหนขาฝฝายบรวหารภาคววชาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยก ารอาหาร คณะออต สาหกรรมเกษตร
รองคณบดยฝาฝ ยกวจการนวส ต
ว (รลก ษาการแทน) คณะออต สาหกรรมเกษตร
รองคณบดยฝาฝ ยกวจการนวส ต
ว และกวจการพวเศษ คณะออต สาหกรรมเกษตร

Ph.D. (Food Science and Technology), University of Massachusetts, USA, 2547
M.Sc. (Food Science and Technology), University of Massachusetts, USA,
วท.บ.(ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยก ารอาหาร) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ,

ส าขาเชยย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Carbohydrate and Microstructure

งานส อน
Advanced Food Analysis
Advanced Food Science
Bakery Technology
Carbohydrate in Foods
Cereal Chemistry
Color and Color evaluation
Food Analysis
Food for Mankind
Food Process Technology
Ingredients & Additives in Food Processing
Knowledge of the Land
Laboratory in Biological Quality Measurement
Laboratory in Food Process Technology
Laboratory in Physical Quility Measurement
Practicum II
Raw Materia. Hand. & Prepara. in Food Indus.
Raw Material Hand.& Prepara.in Food Industry
Research Techniques
Research Techniques I
Research Techniques II
Seminar
Seminars
Special Problems
Texture & Texture Evaluation
Thesis
สลมมนา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2548-2553

โครงการจลด ตลงต หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชยย
ช วชาญเฉพาะดขานขขาวและคารยโบไฮเดรต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2548-2553

ผลของการดลด แปรสตารยชทางเคมยตอ
น สมบลตข
ว องสตารยชจากกลขวยดวบ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2549
ววจย
ล มก.

สมบลตท
ว างกายภาพ เคมย และเคมยเชวงฟฟส ก
ว สยของแปปง และสตารยชจากกลขวยดวบทยม
ช ผ
ย ลตนอลลก ษณะของอาหาร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอน

ปป 2549-2553 การควบคอมอลนตรกวร ย
ว าการเกวด สารประกอบเชวงซขอนของไบโอพอลวเมอรยเพชอ
ช หนอหอม
ข และนตาสนงสารประกอบไตรเทอรยปน
ป สยจาก Centella asiatica
(Linn.) Urban ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2549-2553

การผลวต พลาสตวก ชยวฐานจากพชชเศรษฐกวจไทยโดยใชขเทคโนโลยยเอกซยทรมชน
ชล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2549-2553
ววจย
ล มก.

โครงการจลด ตลงต หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชยย
ช วชาญเฉพาะดขานนวลต กรรมวลส ดอชว
ย ฐานเพชอ
ช ออต สาหกรรมอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอน

ปป 2549-2553 โครงการจลด ตลงต หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชยย
ช วชาญเฉพาะนวลต กรรมระบบนตาสนงสารโภชนเภสลชและสารออกฤทธวท
ธ างชยวภาพ (การพลฒนาระบบนตาสนง
สารออกฤทธวท
ธ างชยวภาพ : สารประกอบในกลอม
น เทอรยปน
ป สย) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2549
การศศก ษาสมบลตข
ว องสตารยชและแปปงขขาวฟฝางเพชอ
ช นตามาประยอก ตยใ ชขใ นออต สาหกรรมอาหาร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากคณะออต สาหกรรมเกษตร
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2549-2550 อวทธวพ ลของสภาวะตนาง ๆ ในกระบวนการผลวต ตนอสมบลตข
ว องแปปงและสตารยชขขาวฟฝาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอน
การววจย
ล และสตานลก งานคณะกรรมการออด มศศก ษา
ปป 2548-2550

ผลของการดลด แปรสตารยชทางเคมยตอ
น สมบลตข
ว องสตารยชจากกลขวยดวบ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
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ปป 2548-2551

โครงการจลด ตลงต หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชยย
ช วชาญเฉพาะดขานขขาวและคารยโบไฮเดรต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2548-2551
หนอนววจย
ล มก.

อวทธวพ ลของการดลด แปรแปปงดขวยกระบวนการใชขความรขอนชชน
ต ตนอลลก ษณะของผลวต ภลณฑยบะหมยจ
ช ากแปปงขขาว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด

ปป 2549-2553
มก.

โครงการหนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชยย
ช วชาญเฉพาะดขานนวลต กรรมวลส ดอชว
ย ฐานเพชอ
ช ออต สาหกรรมเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล

ปป 2550
การศศก ษาผลของไคโตแซนตนอความคงตลวและโครงสรขางจอล ภาคของอวมล
ล ชลน
ช นตาต มลนปลาทมนาน ทยท
ช าต ใหขคงตลวดขวยเลซวทน
ว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจาก
ทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2551

สมบลตท
ว างฟฟส ก
ว สย เคมย และเคมยเชวงฟฟส ก
ว สยของแปปงลมก เดชอย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2550-2551 การเพวม
ช ประสวทธวภาพของกระบวนการผลวต ผลวต ภลณฑยขนมอบ (โครงการสรขางขยด ความสามารถดขานการววจย
ล และพลฒนาการแขนงขลนของภาค
ออต สาหกรรมโดยกลไกความรนวมมชอระหวนางภาครลฐ เอกชนและมหาววทยาลลย ประจตาปปงบประมาณ 2551) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากศมนยยเทคโนโลยยโลหะและ
วลส ดอแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงชาตว
ปป 2553
อวทธวพ ลของการดลด แปรดขวยววธพ
ย รยเจลาทวไ นซยตอ
น สมบลตก
ว ารเปปน resistant starch และสมบลตเว คมยเชวงฟฟส ก
ว สยของแปปงกลขวยดวบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2554

การศศก ษาสมบลตข
ว องแปปงขขาวฟฝางดลด แปรดขวยววธค
ย วามรขอนรนวมกลบความชชน
ต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2554-2557 การผลวต อาหารเพชอ
ช ความมลน
ช คงดขานโภชนาการ: นวลต กรรมระบบนตาสนงสารออกฤทธวท
ธ างชยวภาพและสารผสมอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจาก
รางวลล นลก ววจย
ล ซวว-เสงยย
ช ม กาญจนจารย
ปป 2555-2556 การววจย
ล คอณลลก ษณะจตาเพาะตนอการแปรรมปของขขาว 84 พลนธอย เพชอ
ช เฉลวมพระเกยยรตว: ผลวต ภลณฑยอาหารสอขภาพมมล เพวม
ช จากขขาวสายพลนธอเย ดนน
ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557 อวทธชพ ลของสายพลนธอแ
ย ละอายอตอ
น องคยประกอบทางเคมย และสมบลตท
ว างเคมยเชวงฟฟส ก
ว สยของกลขวยนตาต วขาและแปปงกลขวย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอน
จากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2559-2560 การใชขประโยชนยด าข นสอขภาพในการขลบเคลชอ
ช นการเพวม
ช มมล คนาตลอดหนวงโซนอต
อ สาหกรรมขขาวและผลวต ภลณฑย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอน
จากNewton Fund Institutional Links 2015 (สนวนทยส
ช นลบสนอนโดยสตานลก งานคณะกรรมการการออด มศศก ษา)
ปป 2559-2562

โครงการเครชอขนายววจย
ล นานาชาตว"เครชอขนายนวลต กรรมอาหารและชยววลส ดอ" ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2560-2561

การพลฒนาคอณภาพผลวต ภลณฑยบะหมยจ
ช ากแปปงขขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

ปป 2562

การทดสอบการผลวต เสขนจากแปปงขขาวคลขายบะหมยใ
ช นระดลบออต สาหกรรม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- หทลยชนก ชนะปาโมกโข, Masubon Thongngam, "The Chemical and Physico-Chemical Properties of Sorghum Starch and Flour", KASETSART
JOURNAL: NATURAL SCIENCE 41 (5) (2007) 343-349
- นางสาวเศวตา จานสอวรรณ, Masubon Thongngam, "Effects of hydrocolloids on microstructure and textural characteristics of dried instant noodles",
Asian Journal of Food and Agro-Industry 2012 (In Press) (2012) xxx-xxx
ระดลบนานาชาตว
- Masubon Thongngam, "Influence of pH, ionic strength, and temperature on self-association and interactions of sodium dodecyl sulfate in the
absence and presence of chitosan.", LANGMUIR 21 (1) (2005) 79-86
- Masubon Thongngam, "Isothermal titration calorimetry study of the interactions between chitosan and a bile salt (sodium taurocholate).", FOOD
HYDROCOLLOIDS 19 (5) (2005) 813-819
- Masubon Thongngam, "Characterization of pregelatinization and heat moisture treatment rice flours for frozen rice noodles", Kasetsart Journal
(Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (พวเศษ) (2006) 0-0
- Chuleekorn Wadchararat, Masubon Thongngam, Onanong Naivikul, "Characterization of Pregelatinized and Heat Moisture Treated Rice Flours",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (พวเศษ) (2006) 144-153
- พยร ย
ย า มอส ก
ว คอณ, Masubon Thongngam, "Characteristics and functional properties of sorghum protein (Kafirin)", Kasetsart Journal (Natural Science)(
วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 41 (5) (2007) 313-318
- ไพลตาภา นวม
ช สลงขย, Masubon Thongngam, Onanong Naivikul, "Compositions, morphological and thermal properties of green banana flour and starch",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 41 (5) (2007) 324-330
- Nakornpanom, N.N., Masubon Thongngam, Parichat Hongsprabhas, "Characteristics of heated mixed soy protein isolate and sodium casemate",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (4) (2009) 780-790
- Chutima Chaichaw, Onanong Naivikul, Masubon Thongngam, "Effect of Heat-Moisture Treatment on Qualities of Gluten-Free Alkaline Rice
Noodles from Various Rice Flour Varieties", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 45 (3) (2011)
490-499
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- Sanguansri Charoenrein, Orawan Tatirat, Rengsutthi, K, Masubon Thongngam, "Effect of konjac glucomannan on syneresis, textural properties
and the microstructure of frozen rice starch gels", CARBOHYDRATE POLYMERS 83 (1) (2011) 291-296
- นางสาวปานชอต ว ภมภ
น รม ธ
ว รรม, Masubon Thongngam, Rangrong Yoksan, PANUWAT SUPPAKUL, "Antioxidant Properties of Selected Plant Extracts and
Application in Packaging as Antioxidant Cellulose-Based Films for Vegetable Oil", Packaging Technology and Science 25 (3) (2012) 125-136
- Utai Klinkesorn, Masubon Thongngam, "Rheology and Microstructure of Lecithin-Stabilized Tuna Oil Emulsions Containing Chitosan of Varying
Concentrationand Molecular Size", Food Biophysics 7 (2) (2012) 155-162
- นางสาวจอฑ ามาศ ทลนตะละ, Masubon Thongngam, ผศ.ดร.พรชลย ราชตนะพลนธอ,ย Chitsiri Rachtanapun, "Antimicrobial activity of chitosan and
carboxymethyl chitosan from different types and sources of chitosan", Italian Journal of Food Science and Technology XXIV (4) (2012) 97-101
- Pinkaew, H., Masubon Thongngam, Wang, Y.-J., Onanong Naivikul, "Isolated rice starch fine structures and pasting properties changes during
pre-germination of three Thai paddy (Oryza sativa L.) cultivars", Journal of Cereal Science 70 (-) (2016) 116-122
- นางสาวสอทธวนย สยส งล ขย, Masubon Thongngam, Utai Klinkesorn, "Degradation Kinetics of Carotene in Cholesterol-Free Mayonnaise Containing Red
Palm Olein", Italian Journal of Food Science 28 (SI) (2016) 50-54
- Detchewa, P, Masubon Thongngam, Jane, JL, Onanong Naivikul, "Preparation of gluten-free rice spaghetti with soy protein isolate using
twin-screw extrusion", JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE 53 (9) (2016) 3485-3494
- Limpimwong, W, Kumrungsee, T, Kato, N, Yanaka, N, Masubon Thongngam, "Rice bran wax oleogel: A potential margarine replacement and its
digestibility effect in rats fed a high-fat diet", JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS 39 (2017) 250-256
- Kupkanchanakul, W, Masubon Thongngam, Shi, YC, Onanong Naivikul, "Role of amylolytic activities during pregermination on rice kernel
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