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

นางสาวรตวยา ธธวพาณวชยานลนทย

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
ธ.ค. 2560 - พ.ย. 2564
ม.ค. 2557 - พ.ย. 2560
เม.ย. 2555 - ก.ย. 2558
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร

รองหลวหนขาฝฝายววชาการภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร
รองหลวหนขาฝฝายววชาการภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร
รองหลวหนขาฝฝายววชาการและววจย
ล ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร

วศ.บ.(ววศ วกรรมไฟฟฟา), มหาววทยาลลยเทคโนโลยยพ ระจอมเกลขาธนบธร ,ย ไทย, 2545
วศ.ม.(เทคโนโลยยพ ลลงงาน), มหาววทยาลลยเทคโนโลยยพ ระจอมเกลขาธนบธร ,ย ไทย, 2547
ปร.ด.(เทคโนโลยยพ ลลงงาน), มหาววทยาลลยเทคโนโลยยพ ระจอมเกลขาธนบธร ,ย ไทย, 2551

ส าขาเชยย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Developing the mathematical model for drying of agricultural products., เทคโนโลยยอบแหขง การถนายเทมวลและความรขอน

งานส อน
Advanced Rice Processing Technology
Agricultural System Simulation
Agricultural System Technology Management
Animal Housing & Equipment
Animal Housing and Equipment
Aquaculture Machinery
Bio-energy
Com.for Research in Agri. System Technology
Computer Application for Agriculture
Computer for Agriculltural Science
Computer for Research in Agricultural System Technolog
Computer Programming in Agri. Mechanization
Computer Programming in Agricultural Mechanization
Computer Programming in Agricultural System
Drying & Storage Tech. for Agri. Commodities
Drying & Storage Technology for Agricultural Commoditie
Drying Technology & System Analysis
Drying Technology and System analysis
Drying&Storage technology for agricultural commudities
Electrification in Agricultural Systems
Energy Management in Agricultural System
Energy Management in Agriculture
Information & Communication Tech.in Agri.Sys.
Intrument Measurement Agricultural System
Modern Agriculture Technology
Modern Equipments & Tools in Agri.System
Post Harvest Mechanization
Post-Harvest Mechanization
Principles of Farm Machinery
Research Methods in Agri. Systems Tech.
Research Methods in Agri.Systems Technology
Research Methods in Agricultural Systems Technology
Selected Topics in Agri.Systems Technology
Selected Topics in Agricultural Mechanization
Selected Topics in Agricultural Systems Tech.
Selected Topics in Farm Mechanics
Solar Energy in Agricultural Systems
Special Problems
Tropical Agricultural Machinery
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551-2554

การศศก ษาหาแนวทางการอบแหขงทยเช หมาะสมสตาหรลบผลวต กระเทยยมผง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล

ปป 2552-2553

การออกแบบเครชอ
ช งปอกฝรลงช เพชอ
ช การผลวต ฝรลงช แชนบว
บ ย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากกระทรวงววทยาศาสตรยและเทคโนโลยย

ปป 2553

การพลฒนาเครชอ
ช งผลวต ปธย
ป หมลก แบบถลงตามแนวเศรษฐกวจพอเพยยง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2553

การศศก ษาหาแนวทางการอบแหขงทยเช หมาะสมสตาหรลบผลวต ขวงผง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

พวมพยครลงร ลนาสธด เมชอ
ช 21/9/63

หนขา 1 จาก 4
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ช
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ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย
ปป 2554

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร

เทคนวคการอบแหขงทยเช หมาะสมสตาหรลบการผลวต ชากระเจยย
จ บเพชอ
ช สธขภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2553-2554
เทคโนโลยย

การออกแบบเครชอ
ช งปอกฝรลงช แบบแกนขลด ผววแนวนอนเพชอ
ช การผลวต ฝรลงช แชนบว
บ ย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากกระทรวงววทยาศาสตรยและ

ปป 2554-2557 ศศก ษาเปรยยบเทยยบจลนพลศาสตรยของการอบแหขงและคธณภาพขขาวกลของงอกดขวยเทคนวคฟลมอไ
ว ดซยเบดโดยใชขตว
ล กลางในการใหขความรขอนชนวด ตนาง ๆ
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล
ปป 2555-2556 การแปรรมปเนชอ
ร ผสมเปลชอกมลงคธด เพชอ
ช ผลวต เปปนเครชอ
ช งดชม
ช ผงสตาเรรจรมป ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากโครงการความรนวมมชอทางววชาการเพชอ
ช จลด ตลงร “
ศมนยยวจ
ว ย
ล การเกษตรเครชอขนายชธมชน บรวษท
ล ไออารยพซ
ย ย จตากลด – คณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2555-2556
ประเทศไทย

การเพวม
ช มมล คนาขขาวพลนธธพ
ย น
รช เมชองไทยดขวยเทคนวคการอบแหขงทยอ
ช ณ
ธ หภมมส
ว งม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากมมล นวธโว ทเรเพชอ
ช การสนงเสรวมววทยาศาสตรย

ปป 2555-2556 การเพวม
ช มมล คนาลมก ทธเรยยนขนาดเลรก ดขวยการผลวต Bio-Char ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากโครงการความรนวมมชอทางววชาการเพชอ
ช จลด ตลงร “ศมนยยวจ
ว ย
ล
การเกษตรเครชอขนายชธมชน บรวษท
ล ไออารยพซ
ย ย จตากลด – คณะเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2554-2555 การพลฒนาแอพลวเคชลน
ช บนโทรศลพ ทยมอ
ช ถชอสตาหรลบการตรวจสอบความสธก แกนผลไมข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากศมนยยความเปปนเลวศ ทางววชาการ
ดขานเครชอ
ช งจลก รกลเกษตรและอาหาร
ปป 2555

การพลฒนาออกแบบเครชอ
ช งปอกมะมนวงดอกเพชอ
ช เพวม
ช มมล คนาผลวต ภลณฑยจากการแปรรมปมะมนวงดอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2557

การผลวต เชชอ
ร เพลวงชยวมวลจากฟางขขาวดขวยเครชอ
ช งอลด แบบ Flat die ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2557-2558

ผลการรยโทรเกรดและการอบแหขงแบบขลน
ร ทยม
ช ต
ย อ
น การยนอยแปฟงของแผนนขขาวเหนยยวอบกรอบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากHiroshima University

ปป 2558-2561

ศศก ษาการอบแหขงของขขาวเปลชอกนศงช โดยเครชอ
ช งอบแหขงกระแสชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล

ปป 2559-2561 ผลของววธก
ย ารอบแหขงและอธณหภมมอ
ว บแหขงทยม
ช ต
ย อ
น จลนพลศาสตรยก ารอบแหขงและคธณภาพของเหรด หอม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งาน
กองทธนสนลบสนธนการววจย
ล
ปป 2562

การศศก ษาหาววธก
ย ารและสภาวะการอบแหขงทยเช หมาะสมสตาหรลบสาหรนายทะเล ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2562

นวลต กรรมในการผลวต สาหรนายทะเลเพชอ
ช พลฒนาและใชขประโยชนยเปปนผลวต ภลณฑยอาหารสธขภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2563-2564 การศศก ษาหาววธแ
ย ละสภาวะการอบแหขงทยเช หมาะสมสตาหรลบสาหรนายทะเล ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทธนจากหนนวยบรวหารและจลด การทธนดขานการ
เพวม
ช ความสามารถในการแขนงขลนของประเทศ (บพข)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- RATIYA THUWAPANICHAYANAN, รศ.ดร.สมเกยยรตว ปรลชญาวรากร, "Effects of drying techniques and conditions on drying kinetics and quality of
chopped garlic", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร (Agricultural Science Journal) 42 (3) (2011) 605-608
- นางสาวชโรธร โพธวว
ธ งศย, RATIYA THUWAPANICHAYANAN, Donludee Jaisut, "Effect of Drying Temperatures on Drying Kinetics, Total Phenolic
Content, Antioxidant Activities and Color of Ginger", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (3) (2012) 460-463
- น.ส.อธมาพร อยมส
น บาย, RATIYA THUWAPANICHAYANAN, Donludee Jaisut, รศ.ดร.สมเกยยรตว ปรลชญาวรากร , "Effect of Germination Methods on
Qualities of Germinated Brown Rice", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 44 (3(พวเศษ)) (2013) 339-342
- Donludee Jaisut, RATIYA THUWAPANICHAYANAN, Sudsaisin Kaewrueng, ผศ.ดร.ประสาน สถวต ยยเรชองศลก ดว,ธ "Study of Combustion Temperature on
Physical Property and Iodine Number of Odors Absorbed Mangosteen Charcoal", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 45 (2 พวเศษ) (2014) 333-336
- RATIYA THUWAPANICHAYANAN, Donludee Jaisut, Jantana Praiboon, "Effect of Drying Temperature on Drying Kinetics, Energy Consumption
and Bioactive Compounds of Sea Lettuce", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 50 (2(พวเศษ)) (2019) 157-160
- ววร งรอง สธขา, Sudsaisin Kaewrueng, RATIYA THUWAPANICHAYANAN, raksak sermsak, "ASSESSMENT OF RAINFALL THROUGH
REFLECTIVITY AND RAINFALL INTENSITY RELATIONSHIP AT PHITSANULOK WEATHER RADAR STATION", วารสารววชาการ มหาววทยาลลย
ราชภลฏกาญจนบธร ย 9 (1) (2020) 137-149
ระดลบนานาชาตว
- RATIYA THUWAPANICHAYANAN, รศ.ดร.สมเกยยรตว ปรลชญาวรากร, จารธวรรณ กธล ววศ วะ, ศ.ดร.สมชาตว โสภณรณฤทธว,ธ "Determination of effective
moisture diffusivity and assessment of quality attributes of banana slices during drying", LWT - Food Science and Technology 44 (6) (2011)
1502-1510
- RATIYA THUWAPANICHAYANAN, รศ.ดร.สมเกยยรตว ปรลชญาวรากร, ศ.ดร.สมชาตว โสภณรณฤทธว,ธ "Effects of foaming agents and foam density on
drying characteristics and textural property of banana foams", LWT - Food Science and Technology 47 (2) (2012) 348-357
- Donludee Jaisut, RATIYA THUWAPANICHAYANAN, น.ส.ชโลธร โพธวว
ธ งศย, Jitka Langov?, Ji?? ?tencl, Danijela Jovanovic, Ji?? Fry?, V?clav Vl??ek,
"MODELLING THE MOISTURE SORPTION ISOTHERMS OF ROSELLE (HIBISCUS SABDARIFFA L.) IN THE TEMPERATURE RANGE OF 5–35
?C", ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS 61 (6) (2013) 1769-1777
- RATIYA THUWAPANICHAYANAN, Prachayawarakorn, S, Soponronnarit, S, "Heat and moisture transport behaviour and quality of chopped garlic
undergoing different drying methods", JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 136 (-) (2014) 34-41

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

นางสาวรตวยา ธธวพาณวชยานลนทย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร

- RATIYA THUWAPANICHAYANAN, ชโรธร โพธวว
ธ งศย, Donludee Jaisut, Ji?i ?tencl, "Effects of pretreatments and drying temperatures on drying
characteristics, antioxidant properties and color of ginger slice", ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE
BRUNENSIS 62 (5) (2014) 1125-1134
- RATIYA THUWAPANICHAYANAN, Yoosabai, U., Donludee Jaisut, Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., "Enhancement of ?-aminobutyric
acid in germinated paddy by soaking in combination with anaerobic and fluidized bed heat treatment", Food and Bioproducts Processing:
Transactions of the Institution of of Chemical Engineers, Part C 95 (-) (2015) 55-62
- Kiyoshi Kawai, Kana Hando, RATIYA THUWAPANICHAYANAN, Yoshio Hagura, "Effect of stepwise baking on the structure, browning, texture,
and in vitro starch digestibility of cookie", LWT - Food Science and Technology 6
ุธ 6 (1) (2016) 384-389
- Srisang, Naruebodee, Soponronnarit, Somchart, RATIYA THUWAPANICHAYANAN, Prachayawarakorn, Somkiat, "Modeling heat and mass
transfer-induced stresses in germinated brown rice kernels during fluidized bed drying", DRYING TECHNOLOGY 34 (6) (2016) 619-634
- Srisang, N., Soponronnarit, S., RATIYA THUWAPANICHAYANAN, Prachayawarakorn, S., "Modeling heat and mass transferโ€“induced stresses
in germinated brown rice kernels during fluidized bed drying", Drying Technology 34 (6) (2016) 619-634
- Techo, J, Soponronnarit, S, Devahastin, S, Wattanasiritham, LS, RATIYA THUWAPANICHAYANAN, Prachayawarakorn, S, "Effects of heating
method and temperature in combination with hypoxic treatment on gamma-aminobutyric acid, phenolics content and antioxidant activity of germinated
rice", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 54 (4) (2019) 1330-1341
- Techo, J., Soponronnarit, S., Devahastin, S., Wattanasiritham, L.S., RATIYA THUWAPANICHAYANAN, Prachayawarakorn, S., "Effects of heating
method and temperature in combination with hypoxic treatment on ฮณ-aminobutyric acid, phenolics content and antioxidant activity of germinated
rice", International Journal of Food Science and Technology 54 (4) (2019) 1330-1341
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชธม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- RATIYA THUWAPANICHAYANAN, รศ.ดร.สมเกยยรตว ปรลชญาวรากร, "Drying of Chopped Garlic Using Hot Air and Combined Heat Pump and
Far-Infrared Radiation", การประชธมววชาการสมาคมววศ วกรรมเกษตรแหนงประเทศไทยครลงร ทยช 11 ประจตาปป 2553 (2010)
- RATIYA THUWAPANICHAYANAN, รศ.ดร.สมเกยยรตว ปรลชญาวรากร, "Effects of Drying Methods and Drying Conditions on Physicochemical
Properties of Garlic", การประชธมววชาการสมาคมววศ วกรรมเกษตรแหนงประเทศไทยครลงร ทยช 12 ประจตาปป 2554 (2011)
- RATIYA THUWAPANICHAYANAN, รศ.ดร.สมเกยยรตว ปรลชญาวรากร, "Effects of drying techniques and conditions on drying kinetics and quality of
chopped garlic", การสลมมนาววชาการววทยาการหลลงการเกรบเกยย
ช วแหนงชาตว ครลงร ทยช 9 (2011)
- น.ส.อธมาพร อยมส
น บาย, RATIYA THUWAPANICHAYANAN, Donludee Jaisut, รศ.ดร.สมเกยยรตว ปรลชญาวรากร, "Effect of germination method on quality of
germinated brown rice", การประชธมววชาการววทยาการหลลงการเกรบเกยย
ช วแหนงชาตว ครลงร ทยช 11 (2013)
- Supakit Sayasoonthorn, ชวโรจนย ใจสวน , Sudsaisin Kaewrueng, RATIYA THUWAPANICHAYANAN, "Development of Fruit Maturity Stage Checking
Application for Andriod Operating System Mobile Phone", การประชธมววชาการสมาคมววศ วกรรมเกษตรแหนงประเทศไทยระดลบชาตวครลงร ทยช 15 และระดลบนานาชาตว
ครลงร ทยช 7 (2014)
- RATIYA THUWAPANICHAYANAN, Donludee Jaisut, Jantana Praiboon, "Effect of Drying Temperature on Bioactive Compounds and Energy
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