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ส งล ก ด
ล
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ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ธ.ค. 2558 - ต.ค. 2562
พ.ค. 2553 - ก.ย. 2556
ก าร ศ ก
ศ ษา

รองหลวหนขาภาคววชาคหกรรมศาสตรย คณะเกษตร
รองหลวหนขาภาคววชาคหกรรมศาสตรย คณะเกษตร

วท.บ.(ววทยาศาสตรยก ารอาหารและโภชนาการ), มหาววทยาลลยบมร พา, ไทย, 2538
วท.ม.(เทคโนโลยยชว
ย เคมย) , มหาววทยาลลยเทคโนโลยยพ ระจอมเกลขา ธนบนร ,ย ไทย, 2543
ปร.ด.(เทคโนโลยยชว
ย เคมย) , มหาววทยาลลยเทคโนโลยยพ ระจอมเกลขา ธนบนร ,ย ไทย, 2549

ส าขาเชยย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

คารยโบไฮเดรต, เทคโนโลยยทางแปปง, เทคโนโลยยทางกลวน
ช รส, Carbohydrate, Starch Technology, Flavor & Fragrance
Technology

งานส อน
Bakery
Family Nutrition
Food & Nutrition Assessment
Food from Cereals & Tubers
Food Product Design & Development
Food Product Development for Nutrition
Food Sanitation
Human Nutrition
Independent Study
Nutrition & Food Development
Nutrition and Food Development
Nutrition in Life Cycle
Principles of Food Preservation
Properties of Food Components
QA in Food Business & Service Techniques
Quality Assurance in Food Bus.& Service Tech.
Research Trends in Food & Nutrition
Science of Cookery
Seminar
Software Pack.Appli. Research Food Nutrition
Software Pack.Appli. Research Food Nutrition
Special Problems
Thai Dessert Production
Thesis
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551

ผลของ glucono-delta-lactone ตนอคนณลลก ษณะและการเกวด เจลของสขมฟฟก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2555-2556 ผลกระทบการแปรรมปของมะมนวงหาวมะนาวโหนตอ
น คนณคนาทางโภชนาการและสารตขานอนนมล
ม อวส ระ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสถาบลน
เทคโนโลยยนว
ว เคลยยรยแหนงชาตว (องคยก ารมหาชน)
ปป 2557-2558 การปรลบปรนงพลนธนม
ย น
ล สตาปะหลลงใหขมไ
ย ซยาไนตยตาตช และผลผลวต สมงสตาหรลบใชขเปปนวลต ถนด บ
ว ในอนต สาหกรรมอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก
งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2557-2558 การประเมวนศลก ยภาพและความเปปนไปไดขส าต หรลบการถนายทอดองคยความรมเข พชอ
ช ความยลงช ยชนทางดขานอาหารและโภชนาการ: กรณยศ ก
ศ ษาสถานยวจ
ว ย
ล ดอย
ปนยและสถานยวจ
ว ย
ล ปากชนอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนววจย
ล จากงบประมาณเงวนรายไดข มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ประเภทกลนม
น ววจย
ล และววชาการ ประจตาปปงบ
ประมาณ 2558 ภายใตขก รอบของโครงสรขางการเสรวมสรขางความโดดเดนนและความยลงช ยชนของกลนม
น ววจย
ล และววชาการ คณะเกษตร ประจตาปปงบประมาณ ๒๕๕๘
ปป 2559-2562 การปรลบปรนงพลนธนข
ย าข วโพดขขาวเหนยยวพลนธนล
ย ก
ม ผสมเดยย
ช วเพชอ
ช การบรวโภค
ฝฟก สด โดยการประเมวนคนณภาพการบรวโภคจากสมบลตข
ว องแปปงรนวมกลบการประเมวนทางประสาทสลมผลส ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2559
การพลฒนาผลวต ภลณฑยขนมขบเคยย
ค วจากกลขวยนคาต วขา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากโครงการสนลบสนนนจากหนนวยงานภาครลฐและเอกชนเพชอ
ช การเรยยน
การสอนและการววจย
ล
ปป 2559-2560 การพลฒนาขนมขบเคยย
ค วชนวด กรอบพองจากมลนสตาปะหลลงเพชอ
ช ผมบ
ข รวโภคภาวะเสยย
ช ง metabolic syndrome ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งาน
คณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2560-2561 การปรลบปรนงพลนธนม
ย น
ล สตาปะหลลงใหขมไ
ย ซยาไนตยตาตช และผลผลวต สมงสตาหรลบใชขเปปนวลต ถนด บ
ว ในอนต สาหกรรมอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก
งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงชาตว
ปป 2560-2561

ผลวต ภลณฑยเสรวมอาหารจากมะมนวงหาวมะนาวโหน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากบรวษท
ล ครอคโคไดลย มายเฟรนดย จตากลด

ปป 2561-2562

การพลฒนาซอสเขขมขขนเพชอ
ช สนขภาพสตาหรลบการผลวต อาหารไทยมชอ
ค กลางวลน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2560-2563

การประเมวนและคลด เลชอกพลนธนม
ย น
ล สตาปะหลลงทยม
ช ค
ย ณ
น ภาพสตาหรลบการบรวโภคทยด
ช แ
ย ละผลผลวต สมง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
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ล
ภาคววชาคหกรรมศาสตรย คณะเกษตร

การพลฒนาผลวต ภลณฑยอาหารจากเนชอ
ค มลนสตาปะหลลงชนวด หวาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงชาตว

ปป 2561-2562 การพลฒนามาตรฐานการผลวต จวงค หรยด เพชอ
ช การสนงออก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากเงวนงบประมาณแผนนดวน แผนบมร ณาการพลฒนาศลก ยภาพการ
ผลวต ภาคเกษตร
ปป 2563
การพลฒนาผลวต ภลณฑยอาหารแชนแขขงและแปปงผสมสตาเรขจรมปจากฟลาวมลนสตาปะหลลงชนวด หวาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานพลฒนาววทยา
ศาสตรยและเทคโนโลยยแหนงชาตว (สวทช.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- วารววชนย ลอปกนล เกยยรตว, รองศาสตราจารยย ดร.ววไ ล รลงสาดทอง , Nongnuch Siriwong, "Effects of Frying Factors to Some Properties of Snacks from
Fried Pellets", วารสารบลณฑวต ววทยาลลย
บลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลยเทคโนโลยยพ ระจอมเกล?าพระนครเหนชอ 20 (3) (2010) 83-95
- Rutai Ruangthamsing, นางสาวพรทวพ ยย ปปยะสนวรรณยวงช , Nongnuch Siriwong, "Formulation development of milk pudding substituted with corn milk",
วารสารววทยาศาสตรย มข. 44 (2) (2016)
- น.ส.กนกวรรณ ทองเกยยว, Nongnuch Siriwong, อ.จนฑ าพร เนยยมวงษย, Amporn Jamphon, "Factors Affecting Perception Understanding and Utilization
from Guideline Daily Amounts (GDA) on Snack Products of Undergraduate Students", วารสารววจย
ล สาธารณสนขศาสตรย มหาววทยาลลยขอนแกนน 9 (1) (2016)
- วรวษา ศวร เว วชยลนตย, Nongnuch Siriwong, จนฑ าพร เนยยมวงษย, อตาพร แจนมผล, พรทวพ ยย พสนก มลเศรษฐย, "Effect of Energy and Macronutrients in Healthy Diet on
Body Mass Index Served for ChulalongkornMemorial Hospital Staff", วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย 10 (1) (2017)
- สนธาสวนย ศรยวไ
ว ล, Parisut Chalermchaiwat, Nongnuch Siriwong, ณลฐรว า อนอนนขอม, "Effect of Chicken Protein Powder Content and Rice Varieties on
Quality of Extrudates made from Sungyod Phatthalung and Khao Dawk Mali 105 Brown Rice Flour", วารสารววทยาศาสตรย มศว (Srinakharinwirot
Science Journal) 34 (1) (2018) 109-124
- สนธาสวนย ศรยวไ
ว ล, Parisut Chalermchaiwat, Nongnuch Siriwong, พราวตา จลนทโร, "The Influence of Barrel Temperature and Feed Moisture on
Chemical, Physical and Sensory Quality of High Protein Extrudates from Khao Dawk Mali 105 Brown Rice Flour", วารสารเกษตรพระจอมเกลขา 36 (3)
(2018) 158-167
- นวภาพร กนล ณา, Parisut Chalermchaiwat, Nongnuch Siriwong, Wasaporn Chanput, "Nutritional, Physical Properties and Sensory Acceptance of
Snack Affected by Different Ratios of Sinlek Rice Flour toBlack Sorghum Flour", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยย 28 (3) (2020) 419-428
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชนม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- ฐวตม
ว าพร หนมเนยยม, Siriporn Riebroy Kim, Nongnuch Siriwong, Siripun Chulakarangka, อ.ดร.มนลส ชลยจลนทรย, Rutai Ruangthamsing, "Effect of
glucono-delta-lactone on fermentation and acceptance of Som-fug", การประชนมววชาการเกษตรครลงค ทยช 11 (2009)
- ผกาวดย เอยย
ช มกตาแพง, Rutai Ruangthamsing, Siripun Chulakarangka, Nongnuch Siriwong, ดร.ศนภศวล ปป มณยร ต
ล นย, Siriporn Riebroy Kim, "Efeect of salt on
fermentation and acceptance of Kung-som produced from Pacific white shrimp", การประชนมววชาการเกษตรครลงค ทยช 11 (2009)
- นางสาวปารวชาตว เสยยมไหม, นายกรววทยย สลก แกแกขว , Siriporn Riebroy Kim, Nongnuch Siriwong, "Effect of sucrose addition on chemical composition,
physical properties andacceptance of date jam", การประชนมทางววชาการ ครลงค ทยช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)
- นางสาวศศวธร เรชองโรจนย, Siriporn Riebroy Kim, Nongnuch Siriwong, Rutai Ruangthamsing, Sunisa Duangnum, "Physical properties and acceptability
of Thau-kaun from different mixed ratios ofmung bean and navy bean", การประชนมทางววชาการ ครลงค ทยช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)
- แสงแข สพลนธนพ งศย , Nongnuch Siriwong, Siriporn Riebroy Kim, "Use of Banana Flour for Wheat Flour Substitution in Banana Custard Tart", การ
ประชนมทางววชาการ ครลงค ทยช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)
- จนร รย ต
ล นย หนอเกยยรตว, Nongnuch Siriwong, Siripun Chulakarangka, "Factors affecting perception and understanding of nutrition signpost in Guideline
Daily Amounts (GDA) on snacks labeling: A case study in Oryor noi", การประชนมทางววชาการ ครลงค ทยช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)
- ชนวร ต
ล นย สตาเรขจ, Nongnuch Siriwong, Siriporn Riebroy Kim, "Textural Properties and Acceptability of Cooked Black Glutinous Rice as Affected by
Soaking and Cooking Methods", การประชนมทางววชาการ ครลงค ทยช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)
- นายอนนส รณย ทองใหญน , Siriporn Riebroy Kim, รศ.ดร.ศนภศวล ปป มณยร ต
ล นย , Nongnuch Siriwong, Siripun Chulakarangka, "Changes in physicochemical
and sensory characteristics during fermentation of Khaow-Maakfrom black glutinous rice", การประชนมทางววชาการ ครลงค ทยช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
(2012)
- นายจลก รกฤษณย สยแสงจลนทรย, Siriporn Riebroy Kim, Nongnuch Siriwong, ดร.ปนวด า บรรจงสวนศวร ,ว นางสาวกฤตลลก ษณย ปะสะกวย , "Effect of curry paste
and coconut milk content on some characteristics and acceptability ofmushroom-coconut milk curry", การประชนมทางววชาการ ครลงค ทยช 50 มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย (2012)
- Rutai Ruangthamsing, จลนทรลต นย อวม
ช สมบลต,ว Sunisa Duangnum, Nongnuch Siriwong, "Development of reduced-calorie Khanom A-lua using sugar
substitutes", งานประชนมววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลยขอนแกนน ววทยาเขตหนองคาย ครลงค ทยช 2 ประจตาปป 2555 (2012)
- น.ส.กฤษชนก ศนขเกษม , Nongnuch Siriwong, Siriporn Riebroy Kim, "Effects of water content for cooking on sensory acceptance and anthocyanin
content of black glutinous rice", การประชนมเสนอผลงานววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษา มหาววทยาลลยเชยยงใหมน ครลงค ทยช 3 (2012)
พวมพยครลงค ลนาสนด เมชอ
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- อนมาพร มยเดช, Nongnuch Siriwong, Siriporn Riebroy Kim, "Effect of vegetable oil on physical and sensory properties of non-dairy ice cream", การ
ประชนมหาดใหญนวช
ว าการ ครลงค ทยช 4 เรชอ
ช ง “การววจย
ล เพชอ
ช พลฒนาสลงคมไทย” (2013)
- Rutai Ruangthamsing, ศนภส
ว รา ธนาพงษยภช
ว าตว, Nongnuch Siriwong, "Effect of the different coconut milk types on acceptability and nutritional quality
of Thong Maun", การประชนมววชาการครลงค ทยช 52 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2015)
- นางสาวพนวต นาฎ เกษรสนร ย
ว ว
ย งศย, Nongnuch Siriwong, Siriporn Riebroy Kim, "Development of Marshmallow swirl for ice-cream product", การประชนม
ววชาการและเสนอผลงานววจย
ล และสรขางสรรคยร ะดลบชาตวและนานาชาตว “ศวล ปากรววจย
ล และสรขางสรรคย ครลงค ทยช 8 : บมร ณาการศาสตรยและศวล ปป”
(2015)
- ณลฐพงศย ทลบทวม, Nongnuch Siriwong, น.ส.ศวร พ
ว ร เรยยบรขอย ภาคววชาคหกรรมศาสตรย, "Effect of mashed cassava substitution on physical and sensory
qualities of mashed potato", การประชนมววชาการครลงค ทยช 52 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2015)
- นายกฤษณธร สาเอยย
ช ม, Pasajee Kongsil, Tipakorn Muangtuek, Nongnuch Siriwong, "The Development of Mashed Cassava Product", การประชนม
ววชาการงานเกษตรนเรศวร ครลงค ทยช 14 (2016)
- ดวงศวร ว ดวงแวนว, Nongnuch Siriwong, Pasajee Kongsil, "Physicochemical properties of waxy cassava flour and starch in comparison with the
commercial starches", การประชนมววชาการบลณฑวต ศศก ษาระดลบชาตวและนานาชาตว ครลงค ทยช 7 (The 7th National and International Graduate Study Conference
(NGSC&IGSC 2017) “ประเทศไทย 4.0 นวลต กรรมสรขางสรรคยส ก
นม ารพลฒนาทยย
ช งชล ยชน” (Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development) (2017)
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