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การศศกษา

สบงกบด

ภาควพชาพพฒนาผลพตภพณฑฐ คณะออตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ปร.ด.(พพฒนาผลพตภพณฑฐอตอ สาหกรรมเกษตร) , มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ, ไทย,
วท.ม.(พพฒนาผลพตภพณฑฐอตอ สาหกรรมเกษตร) , มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ, ไทย,
วท.บ.(เทคโนโลยถทางอาหาร) , มหาวพทยาลพยแมชโจผ, ไทย,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

Product development, Postharvest Technology, Consumer Research, Multivariate Analysis

โครงการววจยบ
ปป 2549
การพพฒนาคอณภาพและบรรจอผลพตภพณฑฐสาส หรพบสมอนไพรแชชอมอพ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากมก.-ธกส. (โครงการความรชวมมมอระหวชางมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ
กพบธนาคารเพมออ การเกษตรและสหกรณฐการเกษตร)
ปป 2549-2551 การศศกษาและสรผางงานขผอมผลดผานการบรรจอผลพตผลเกษตรเขตรผอน ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากศผนยฐเทคโนโลยถโลหะและวพสดอแหชงชาตพ สสานพกงานพพฒนา
วพทยาศาสตรฐและเทคโนโลยถแหชงชาตพ
ปป 2549-2551 การศศกษาและสรผางฐานขผอมผลดผานการบรรจอผลพตผลเกษตรเขตรผอน
( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากศผนยฐเทคโนโลยถโลหะและวพสดอแหชงชาตพ สสานพกงานพพฒนาวพทยาศาสตรฐและเทคโนโลยถแหชงชาตพ
ปป 2550
การพพฒนาคอณภาพและบรรจอภณ
พ ฑฐสาส หรพบผลพตภพณฑฐชมอ ชน
กาณฐการเกษตร

( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากกระทรวงการคลพง ธนาคารเพมออ การเกษตรและสห

ปป 2550

การพพฒนาผลพตภพณฑฐฟองเตผาหผผ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากภาคเอกชน

ปป 2550

การศศกษาวพจยพ แปรรผปมพงคอด ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณฐ กรมสชงเสรพมการเกษตร

ปป 2550

การศศกษาคอณภาพขผาวหอมมะลพไทยโดยใชผกระบวนการวพเคราะหฐองคฐประกอบเชพงยมนยพน ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากทอนออดหนอนวพจยพ มก.

ปป 2550-2551 การพพฒนาภาชนะบรรจอเพมออ ลดกลพนอ ของทอเรถยนเพมออ การสชงออก ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากศผนยฐนวพตกรรมเทคโนโลยถหลพงการเกกบเกถยอ ว มหาวพทยาลพย
เชถยงใหมช
ปป 2551

การพพฒนากระบวนการฟอกสถนาสน มพนปาลฐม ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากภาคเอกชน

ปป 2551
การศศกษาแนวทางการผลพตกสาลพงคนตามความตผองการของประเทศ : กรณถศกศ ษากลอมช ออตสาหกรรมอาหาร
( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากสภาการศศกษา กระทรวงศศกษาธพการ
ปป 2551-2553 การศศกษาและสรผางฐานขผอมผลดผานการบรรจอผลพตผลเกษตรเขตรผอนปปทอถ 3 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากศผนยฐพนพ ธอวศพ วกรรมและเทคโนโลยถชวถ ภาพแหชงชาตพ
สสานพกงานพพฒนาวพทยาศาสตรฐและเทคโนโลยถแหชงชาตพ
ปป 2552
การเปรถยบเทถยบเทคนพคการประเมพนทางประสาทสพมผพสโดยวพธพถ รรณนาและเทคนพค Flash Profile ในการพพฒนาแนวความคพดผลพตภพณฑฐนาสน สผม U.H.T. ( หพวหนผา
โครงการยชอย ) ไดผรบพ ทอนจากทอนออดหนอนวพจยพ มก.
ปป 2552
อพทธพพลการแกวชงตพวของออณหภผมรพ ะหวชางการขนสชงทถมอ ผถ ลตชอคอณภาพมะมชวงนนาส ดอกไมผตดพ แตชงในภาชนะบรรจอปรพบสภาพบรรยากาศ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอน
จากทอนออดหนอนวพจยพ มก.
ปป 2548-2553 โครงการหนชวยปฏพบตพ กพ ารวพจยพ เฉพาะดผานนวพตกรรมอาหารขบเคถยน ว ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากทอนออดหนอนวพจยพ มก.
ปป 2553
โครงการแนวคพดพพฒนาผลพตภพณฑฐแปรรผปเพพมอ มผลคชาขผาวพพนธอพฐ นนม เมมองและผลผลพตการเกษตรในทผองถพนอ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากกรมสชงเสรพมออตสาหกรรม
กระทรวงออตสาหกรรม
ปป 2554

การพพฒนาผลพตภพณฑฐเสรพมอาหารชนพดเมกดทถผอ ลพตจากหอมหพวใหญช ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากทอนออดหนอนวพจยพ มก.

ปป 2554
การศศกษาสมการจลพลศาสตรฐและอพทธพพลของสาร 1- MCPทถมอ ตถ อช คอณภาพของทอเรถยนพพนธอหฐ มอนทองตพดแตชงพรผอมบรพโภค ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากทอนออด
หนอนวพจยพ มก.
ปป 2554-2556 การพพฒนาผลพตภพณฑฐอาหารกพนเลชนสสาหรพบสอนขพ ชนพดแทชงกศงอ เปปยกจากเนมอน อกไกชผสมเนมอน ไกชแยกกระดผกดผวยเครมออ งเสรพมสารเพพมอ ความนชากพนสสาหรพบสอนขพ ( ผผรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากสสานพกงานกองทอนสนพบสนอนการวพจยพ
พพมพฐครพงน ลชาสอดเมมออ 25/6/64
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ปป 2556

การพพฒนาผลพตภพณฑฐตนผ แบบเครมออ งดมมอ เบอรฐรอถ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากบรพษทพ T.P.T. Group Trading and Service จสากพด

ปป 2556

การพพฒนาผลพตภพณฑฐตนผ แบบเครมออ งดมมอ เพมออ สอขภาพ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากบรพษทพ Prynt Tradings จสากพด

สบงกบด

ภาควพชาพพฒนาผลพตภพณฑฐ คณะออตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ปป 2556
อพทธพพลของกระบวนการแชชเยมอกแขกงและกระบวนการทสาละลายทถมอ ตถ อช การเปลถยอ นแปลงคอณภาพของทอเรถยนพพนธอหฐ มอนทองแชชเยมอกแขกง ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผ
รพบทอนจากทอนออดหนอนวพจยพ มก.
ปป 2557

การพพฒนาผลพตภพณฑฐแคปซผลแกชนตะวพนสผเช ชพงพาณพชยฐ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากทอนออดหนอนวพจยพ มก.

ปป 2556-2557 การพพฒนาผลพตภพณฑฐตนผ แบบขนมขบเคถยน วชนพดแทชงทถไอ ดผจากแปปงกลผวยหอม ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากสสานพกงานพพฒนาวพทยาศาสตรฐและเทคโนโลยถแหชง
ชาตพ (สวทช.)
ปป 2556-2557 การศศกษาผลของแหลชงปลผกและความแกชออช นตชอคอณภาพของนนาส มะพรผาว ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากบรพษทพ มาลถสามพราน จสากพด
ปป 2557

การพพฒนาผลพตภพณฑฐตนผ แบบเครมออ งดมมอ นนาส ฝรพงอ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากบรพษทพ T.P.T. Group Trading and Service จสากพด

ปป 2557
โครงการพพฒนาศผนยฐเรถยนรผตผ นผ แบบและผลพตภพณฑฐใหมชในสถานทถผอ ลพตอาหารแปรผปทถบอ รรจอในภาชนะพรผอมจสาหนชาย (Primary GMP) ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทอน
จากสสานพกงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2557-2558 ความสามารถในการพพฒนาผลพตภพณฑฐของกลอมช ผผผผ ลพตออตสาหกรรมอาหารของวพสาหกพจขนาดกลางและขนาดยชอม ในเขตพมนน ทถภอ าคกลางของประเทศไทย ( ผผรผ วช ม
โครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากธนาคารเพมออ การเกษตรและสหกาณฐการเกษตร
ปป 2558-2559 อพทธพพลของสารไบโอพอลพเมอรฐบางชนพดทถมอ ตถ อช คอณภาพผลพตภพณฑฐไกชชบอ ทอดไกชแชชแขกงทถผอ าช นการออนช ดผวยไมโครเวฟ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากทอนสชวนตพว
ปป 2558

การพพฒนาผลพตภพณฑฐนาสน เชมออ มและผงพรถไบโอตพกจากแกชนตะวพนสผเช ชพงพาณพชยฐ ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากทอนออดหนอนวพจยพ มก.

ปป 2559-2560 การพพฒนาผลพตภพณฑฐจงนพ หรถดอบกรอบ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากสสานพกงานกองทอนสนพบสนอนการวพจยพ
ปป 2559-2560 การพพฒนาผลพตภพณฑฐปลาแผชนอบกรอบรสสมอนไพร ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากสสานพกงานกองทอนสนพบสนอนการวพจยพ และบรพษทพ Tasty Treasure
ปป 2559-2560 การพพฒนาศพกยภาพของผผผประกอบการขนาดเลกกและขนาดกลางในกลชผมออตสาหกรรมอาหารและออตสาหกรรมอมนอ ทถเอ กถยอ วขผอง : กลชผมทถอ 18 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ
ทอนจากสสานพกงานกองทอนสนพบสนอนการวพจยพ (สกว.)
ปป 2560
การพพฒนากระบวนการผลพตสารสกพดจากขชอยเพมออ ออตสาหกรรมทางการแพทยฐ ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากInnovation Hubs เพมออ สรผางเศรษฐกพจฐานนวพต
กรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560

การพพฒนาผลพตภพณฑฐตนผ แบบจากสารใหผความหวานชนพด Isomalt ( หพวหนผาโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากEvonik company (Germany)Co.,Ltd.

ปป 2561-2562 การพพฒนาศพกยภาพของผผผประกอบการ SMEs ในกลชผมออตสาหกรรมอาหารและอมนอ ๆ ทถเอ กถยอ วขผอง ระยะทถอ 2 : การพพฒนาผลพตภพณฑฐเครมออ งดพมอ ฟฟงกฐชนอพ จากจพงจผฉาช
ยสสาหรพบผสผ
ผผ งอายอ กลชผมทถอ 24 ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากสสานพกงานกองทอนสนพบสนอนการวพจยพ (สกว.)
ปป 2561-2563 เมมองนวพตกรรมอาหารภาคกลาง ( ผผรผ วช มโครงการ ) ไดผรบพ ทอนจากทอนออดหนอนวพจยพ มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดพบชาตพ
- อรอณถ พผลมถ, PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, Vanee Chonhenchob, "Study the quality index of mango cv.Nam Dokmai using Preference Mapping",
Agricultural Science Journal (วารสารวพทยาศาสตรฐเกษตร) 41 (1(พพเศษ)) (2010) 39-42
- พรพรรณ กอมนชพย, PISIT DHAMVITHEE, Nantawan Therdthai, วาสพนถ จพนทรฐนวล, "Characterization of 8 Thai Commercial Jasmine Rice
Brands:Chemical,Physicochemical and Physical Qualities Relating with Consumer Linking Score Using Preference Mapping", Agricultural Science Journal (
วารสารวพทยาศาสตรฐเกษตร) 41 (1(พพเศษ)) (2010) 476-479
- มยอรถ เมมองมผล, ศพรกพ าญจนฐ จพนทรฐถาวรพานพช, PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, Sumitra Boonbumrung, "Firmness changes of fresh-cut durian cv.
Monthong and Chanee dependent on storage temperatures", วารสารวพทยาศาสตรฐเกษตร 43 (3) (2012) 564-567
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- สพนนถ าฎ เรมองหพรญ
พ , PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, "Influence of 1-MCP on textural changes of fresh-cut papaya cv. Holland", วารสารวพทยาศาสตรฐ
เกษตร 42 (3) (2012)
ระดพบนานาชาตพ
- Mawson, A.J., Ounsuvan, P., PISIT DHAMVITHEE, "Kinetic modelling for optimal packaging and storage of sweet cherries", Acta Horticulturae 858 (-)
(2010) 185-190
- Sawittra Bai-Ngew, Nantawan Therdthai, PISIT DHAMVITHEE, "Characterization of microwave vacuum-dried durian chips", Journal of Food Engineering
104 (1) (2011) 114-122
- Nimmanpipug, N., Nantawan Therdthai, PISIT DHAMVITHEE, "Characterisation of osmotically dehydrated papaya with further hot air drying and
microwave vacuum drying", International Journal of Food Science and Technology 48 (6) (2013) 1193-1200
- Rungcharoen, P., Nantawan Therdthai, PISIT DHAMVITHEE, Seksom Attamangkune, Yuwares Ruangpanit, Ferket, P.R., Natchanok Amornthewaphat,
"By-product of tropical vermicelli waste as a novel alternative feedstuff in broiler diets", Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 26 (12) (2013)
1732-1741
- Nongtaodum, S., Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, PISIT DHAMVITHEE, No, HK, Prinyawiwatkul, W , "Oil Coating Affects Internal Quality and
Sensory Acceptance of Selected Attributes of Raw Eggs during Storage", Journal of Food Science 72 (2) (2013) S329-S335
- Shompoo Yimtoe, Diane M. Barrett, Kamolwan Jangchud, PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, "Effect of Beeswax Coating with Cinnamon Oil on
Quality of Sweet Peppers", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 48 (3) (2014) 348-363
- Bai-Ngew, S., Nantawan Therdthai, PISIT DHAMVITHEE, Zhou, W., "A study of the effect of the drying process on the composition and physicochemical
properties of flours obtained from durian fruits of two ripening stages", International Journal of Food Science and Technology 49 (1) (2014) 230-237
- Swittra Bai-Ngew, Nantawan Therdthai, PISIT DHAMVITHEE, Weibiao Zhou, "Effect of microwave vacuum drying and hot air drying on the
physicochemical properties of durian flour.", International Journal of Food Science and Technology. 50 (2) (2015) 305-312
- Nukoon Pupan , PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, Sumitra Boonbumrung, "Influences of different freezing and thawing methods on the
physico-chemical, flavor, and sensory properties of durian puree (cv. Mothong)", JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION "_" ("_") (2018)
1-12
- Wannarat Leesuksawat, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, PISIT DHAMVITHEE, Witoon Prinyawiwatkul, "Development of an emotion lexicon and
its application in demographic characteristics and behavior of coffee consumers in Thailand", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES 53 (5) (2019)
545-554
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดพบชาตพ
- นายสะเทมอน ทถแกผว, Anuvat Jangchud, PISIT DHAMVITHEE, Phaisan Wuttijumnong, นางสาววพณณพตา จพรงพ รพตนฐ, "Effect of Roasting Time and Temperature on
the quality of Arabica and Robusta Coffee Bean in Lao PDR", การประชอมสพมมนาวพชาการวพทยาการหลพงการเกกบเกถยอ วแหชงชาตพ ครพงน ทถอ 6 (2008)
- Sriwiang Tipkanon, Saowapark Wattanapahu, PISIT DHAMVITHEE, "Product concept development for sport drink and casual sport drink by conjoint
analysis", การประชอมวพชาการ มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ ครพงน ทถอ 47 (2009)
- Ratchanee Charoen, Bisri Soison, PISIT DHAMVITHEE, "Survey of consumer satisfaction on sport drink product by Kano model", การประชอมวพชาการ
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ ครพงน ทถอ 47 (2009)
- Kanyapan Nuntawichai, Shombhoo Yimtoe, PISIT DHAMVITHEE, "Product concept development of sport drink and causal sport drink using flash
profile", การประชอมวพชาการ มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ ครพงน ทถอ 47 (2009)
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- อรอณถ พผลมถ, PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, Vanee Chonhenchob, "Study the quality index of mango cv. Nam Dokmai using Preference Mapping",
การสพมมนาทางวพชาการวพทยาการหลพงการเกกบเกถยอ วแหชงชาตพ ครพงน ทถอ 7 (2009)
- พรพรรณ กอมนชพย, PISIT DHAMVITHEE, Nantawan Therdthai, วาสพนถ จพนทรฐนวล, "Characterization of 8 Thai Commercial Jasmine Rice Brands: Chemical,
Physicochemical and Physical Qualities Relating with Consumer Liking Score Using Preference Mapping", การสพมมนาทางวพชาการวพทยาการหลพงการเกกบเกถยอ วแหชง
ชาตพ ครพงน ทถอ 7 (2009)
- พรพรรณ กอมนชพย, PISIT DHAMVITHEE, Nantawan Therdthai, วาสพนถ จพนทรฐนวล, "Consumer Preference of Jasmine Rice Quality Modeled by Using
Structural Equation Modeling", การประชอมทางวพชาการของมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ ครพงน ทถอ 48 (2010)
- ชนพต ชนะปาลพพนธอ,ฐ PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, Sumitra Boonbumrung, "Evaluation of the odorants in durian CV. Monthong by GC-TOFMS and
electronic nose", การประชอมวพชาการมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ ครพงน ทถอ 49 (2011)
- PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, Sumitra Boonbumrung, "Evaluation Changes on Softening of Fresh-Cut Durian cv. Monthong by Using Kinetic
Reaction", การประชอมวพชาการ มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ ครพงน ทถอ 49 (2011)
- นส.ภวถณา ดวงทวถทรพพยฐ, Anuvat Jangchud, PISIT DHAMVITHEE, "Quality index of dragon fruit (Hylocereus (Haw.) Britt.&Rose)", การประชอมวพชาการ ครพงน ทถอ 49
สาขาออตสาหกรรมเกษตร มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ (2011)
- นส.สวพตรา ใบงพวน , Nantawan Therdthai, PISIT DHAMVITHEE, "Effect of pretreatment prior to microwave vacuum drying on quality of durian chips", การ
ประชอมทางวพชาการครพงน ทถอ 49 มก. (2011)
- นส.ศพรกพ าญจนฐ จพนทรฐถาวรพานพช, PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, Sumitra Boonbumrung, "Explanation in changes on softening of fresh-cut durian cv.
Monthong by using Kinetic reaction", การประชอมทางวพชาการของมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ ครพงน ทถอ 49 (2011)
- สวพตรา ใบงพวน , Nantawan Therdthai, PISIT DHAMVITHEE, "Effect of pretreatment prior to microwave vacuum drying on quality of durian chips", The 49th
Kasetsart University Annual Conference (2011)
- สพนนถ าฏ เรมองหพรญ
พ , PISIT DHAMVITHEE, "Influence of 1-MCP on textural changes of fresh-cut papaya cv. Holland.", 10th National Postharvest Technology
Conference 2012 (2012)
- มยอรถ เมมองมผล, ศพรกพ าญจนฐ จพนทรฐถาวรพานพช, PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, Sumitra Boonbumrung, "Temperature dependent on the firmness of
fresh-cut durian cv. Monthong and Chanee", 10th National Postharvest Technology Conference 2012 (2012)
- วรารพตนฐ แกผวกผ,ช PISIT DHAMVITHEE, "Influence of maturity and storage time on the quality of the coconut juice", งานประชอมวพชาการวพทยาการหลพงการเกกบเกถยอ ว
แหชงชาตพ ครพงน ทถอ 11 (2013)
- ลดาวรรณฐ จพนทสงหฐ, Hathairat Rimkeeree, PISIT DHAMVITHEE, "Study of Behaviors, Attitudes, Factors Affecting Purchase, and Demands from Consumers
for Jelly Products Using Questionnaires", การประชอมทางวพชาการของมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ ครพงน ทถอ 53 ระหวชางวพนทถอ 3-6 กอมภาพพนธฐ 2558
(2015)
- นายศอภวพฒนฐ สะถามพนตฐ, Thepkunya Harnsilawat, PISIT DHAMVITHEE, Supakit Sayasoonthorn, "Effect of Microwave Treatment in Heating Tamarind seed
on Physical Properties of Tamarind Kernel Powder", การประชอมทางวพชาการ ครพงน ทถอ 55 มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ (2017)
ระดพบนานาชาตพ
- PISIT DHAMVITHEE, John Mawson, "CONTRIBUTION OF THE COLD CHAIN TO SUMMERFRUIT QUALITY", Institute of Refrigeration, Heating and Air
Conditioning Engineer (IRHACE) Technical Conference (2007)
- PISIT DHAMVITHEE, John, Mawson, "Modelling the Temperature Dependence of Respiration Rate for Sweet Cherries", Australasian Postharvest
Conference 2007 (2007)
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- Shompoo Yimtoe, Diane M. Barrett, John M. Krochtas, Kamolwan Jangchud, PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, "Shelf life extension of whole
sweet peppers coated with edible beeswax and antimicrobial compound", IFT Annual Meeting, July 17-20, 2010, Chicago, IL (2010)
- Mawson, A.J., Ounsuvan, P., PISIT DHAMVITHEE, "Kinetic modelling for optimal packaging and storage of sweet cherries", Acta Horticulturae (2010)
- PISIT DHAMVITHEE, Nantawan Therdthai, ดร.วาสพนถ จพนทรฐนวล, "Optimization of cassava starch and bleaching temperature effect on palm oil bleaching
capacity", Pure and Applied Chemistry International Conference 2011 (2011)
- นส.สพนถ หนองเตชาดสา, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, PISIT DHAMVITHEE, W. Prinyawiwatkul., "Effects of Edible Oil Coating on the Quality of
Fresh Hen Eggs", IFT Annual Meeting 2012 (2012)
- Teerada Visalrakkij, Nantawan Therdthai, PISIT DHAMVITHEE, "Effect of Osmotic Dehydration on Quality of Microwave Vacuum Dried Mangosteen
during Storage", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- Nukoon Pupan, PISIT DHAMVITHEE, Chanit Chanapalpun, Anuvat Jangchud, Sumitra Boonbumrung, "Characterization the odorant of durian (cv.
Chanee) by using gas chromatography time-of-flight mass spectrometer, general descriptive analysis and electronic nose", Food Innovation Asia
Conference 2012 (2012)
- Chanit Chanapalpun, PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, Sumitra Boonbumrung, "Comparative volatile compound of Chanee and Monthong durian
cultivars using gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC-TOFMS)", International Seminar On Food and Agricultural Sciences 2012
(ISFAS 2012) (2012)
- Anuvat Jangchud, PISIT DHAMVITHEE, นาย ชานนทฐ สาระสอข, "Driver of Liking of Thai Mangoes", International Seminar On Food and Agricultural Sciences
2012 (ISFAS 2012) (2012)
- นางสาวสวพตรา ใบงพวน , Nantawan Therdthai, PISIT DHAMVITHEE, "Change in electronic nose profiles of oil-free durian chip during storage", 13th ASEAN
Food Conference
(2013)
- นางสาวสวพตรา ใบงพวน , Nantawan Therdthai, PISIT DHAMVITHEE, Prof. Dr. Weibiao Zhou, "Electronic nose profiles of unripe and fully ripe durian flour from
hot air drying and microwave vacuum drying", 13th ASEAN Food Conference, 9-11 September 2013, Singapore
(2013)
- Swittra Bai-Ngew, Nantawan Therdthai, PISIT DHAMVITHEE, Weibiao Zhou, "Comparison between microwave vacuum drying and hot air drying of fully
ripe durian", The 14th ASEAN Food Conference (2015)
- นายนอกลผ ภผพช นพ ธฐ, PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, Sumitra Boonbumrung, "Effect of freezing methods and freeze-thaw cycles on chemical and
physicochemical quality of frozen blended durian (cv. Monthong)", 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015)
Innovative ASEAN Food Research towards the World
(2015)
- Wannarat Leesuksawat, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, PISIT DHAMVITHEE, "The Development of Emotion Lexicon for Coffee Drinker in
Thailand", The 17th Food Innovation Asia Conference (FIAC) (2015)
- Tung Thanh Pham, PISIT DHAMVITHEE, Kamolwan Jangchud, "Effect of Coconut Flour Addition on Pasting and Gelling Properties of Some Flour Types",
Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) (2017)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนอสทพ ธพบตพ รงานวพจยพ เรมออ ง "ซอปกผอนหอมหพวใหญชและกรรมวพธกถ ารผลพต" จาก มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ
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- อนอสทพ ธพบตพ รงานวพจยพ ปป 2554 เรมออ ง "ผลพตภพณฑฐปรองรสและกรรมวพธกถ ารผลพต" จาก กรมทรพพยฐสนพ ทางปฟญญา
- อนอสทพ ธพบตพ รงานวพจยพ ปป 2556 เรมออ ง "ฟฟลมฐ ยชอยสลายไดผทางชถวภาพทถสอ ามารถปปองกพนการเกพดฝปา" จาก กรมทรพพยฐสนพ ทางปฟญญา กระทรวงพาณพชยฐ
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- ผผนผ าส ชมออ เสถยงสผมช หาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ ประจสาปป 2553 จาก มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ
- อาจารยฐดเถ ดชน ดผานการสชงเสรพมคอณธรรม ออตสาหกรรมเกษตร ประจสาปป 2553 จาก คณะออตสาหกรรมเกษตร
- อาจารยฐผมผ ผถ ลการสอนดถเดชน ออตสาหกรรมเกษตร ประจสาปป 2554 จาก คณะออตสาหกรรมเกษตร
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- Food Innovation Contest 2009 ประจสาปป 2552 เรมออ ง "ซอปกผอนหอมหพวใหญช" จาก สมาคาวพทยาศาสตรฐและเทคโนโลยถการอาหารแหชงประเทศไทย รชวมกพบ สสานพกงานนวพต
กรรมแหชงชาตพ
- รางวพลชมเชย ประจสาปป 2555 เรมออ ง "นนาส พรพกกะปฟกอผ น" จาก กรมสชงเสรพมออตสาหกรรม กระทรวงออตสาหกรรม
- รางวพลผลงานวพจยพ ตถพมพ พฐระดพบนานาชาตพและผลงานวพจยพ ทถสอ รผางผลกระทบ มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ ปป 2554(รางวพลประเภทบอคคล-นพกวพจยพ ผผสผ รผางสรรคฐผลงานวพจยพ ตถพมพ พฐ
ระดพบนานาชาตพ) ประจสาปป 2556 เรมออ ง "Characterization of microwave vacuum-dried durian chips" จาก มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ
- รางวพลนวพตกรรมระดพบบพณฑพตศศกษา มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ ปป 2556 วพทยาศาสตรฐและเทคโนโลยถ ประจสาปป 2557 เรมออ ง "วพสดอปอป งกพนกลพนอ ทอเรถยน" จาก มหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรฐ
- ชนะเลพศการประกวดผลพตภพณฑฐระดพบนพสตพ จากงานกถฬาเปฟดกระปปอง ปป 2557 ประจสาปป 2558 เรมออ ง "ผลพตภพณฑฐขนมขบเคถยน วจากแปปงกลผวย" จาก จอฬาลงกรณฐมหาวพทยาลพย
- รางวพลชนะเลพศ การประกวดผลพตภพณฑฐระดพบนพสตพ นพกศศกษา ประจสาปป 2558 เรมออ ง "ปปอกกลผวย" จาก จอฬาลงกรณฐมหาวพทยาลพย
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- ผลงานวพจยพ ระดพบชมเชย ออตสาหกรรมเกษตร ประจสาปป 2555 เรมออ ง "ผลของการเตรถยมวพตถอดบพ กชอนการอบแหผงแบบไมโครเวฟสอญญากาศตชอคอณภาพของทอเรถยนแผชน" จาก
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรฐ
ผลงานวพจยพ นถเน ปปนรายการรวบรวมระหวชางปป 1 มกราคม 2549 - 25 มพถนอ ายน 2564
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