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วท.บ.(เทคโนโลยยอตบ สาหกรรมอาหาร), มหาววทยาลกยแมมโจค, ไทย, 2542
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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

กระบวนการแปรรรปผกกและผลไมค, Fruite and Vegetable Processing, พกฒนาผลวตภกณฑฑ, สวทธวบตก ร, กระบวนการแปรรรปอาหารโดยการททา
แหคง

โครงการววจยบ
ปป 2547-2548 โครงการเครรอร งดรมร สทาเรรจรรปธกญชาตวเสรวมสบขภาพดควยสมบนไพรไทย ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากโครงการววจยก พกฒนารมวมภาครกฐและเอกชน
ปป 2549-2550 การพกฒนากระบวนการผลวตและการควบคบมคบณภาพนนาท ผลไมคเพรอร ยรดอายบการเกรบ ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากธนาคารเพรอร การเกษตรและสหกาณฑการเกษตร
ปป 2548-2551 การตมอยอดเอกสารสวทธวบตก ร และการพกฒนาผลวตภกณฑฑจากสมบนไพรไทยกวาวเครรอขาว (Pueraria minifica) ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากทบนอบดหนบนววจยก
มก.
ปป 2551

การศศกษาคบณสมบกตทว างกายภาพและเคมย ของแปปงขคาวโพดบดหยาบดกดแปรดควยกระบวนการเอกซฑทรรชนก ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากทบนอบดหนบนววจยก มก.

ปป 2551

การสกกดสมบนไพรทยปร ลดปลมอยสารสทาคกญและผลวตภกณฑฑจากสมบนไพรสกกด ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากทบนอบดหนบนววจยก มก.

ปป 2551

เสรวมสบขภาพดควยเปลรอกมกงคบดในผลวตภกณฑฑอาหารเชคาธกญชาตวจากกระบวนการเอกซฑทรรชนก ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากทบนอบดหนบนววจยก มก.

ปป 2550-2551 การพกฒนากรรมววธกย ารผลวตและเทคโนโลยยทเรย หมาะสมในการผลวตนนาท ตาลทรายแดงในระดกบเครรอขมายววสาหกวจชบมชน (OTOP) ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจาก
สทานกกงานคณะกรรมการววจยก แหมงชาตว
ปป 2551
การพกฒนาคบณภาพมาตรฐานและบรรจบภณ
ก ฑฑผลวตภกณฑฑจากสบกร ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากมหาววทยาลกยเกษตรศาสตรฑ รมวมกกบ ธนาคารเพรอร การเกษตรและ
สหกรณฑการเกษตร
ปป 2552
การประเมวนความปลอดภกยและววเคราะหฑคณ
บ สมบกตใว นการเสรวมสรคางสบขภาพของเครรอร งดรมร ลคางพวษทยผร ลวตจากขมวนน รางจรด และอวนนรลนว ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบน
จากทบนอบดหนบนววจยก มก.
ปป 2552
คบณสมบกตใว นการเสรวมสรคางสบขภาพจากขคาวและถกวร ของไทย: คบณสมบกตใว นการเปปนสารตคานอนบมลร อวสระ และสมงเสรวมการเจรวญเตวบโตของจบลนว ทรยยสฑ ขบ ภาพ ( ผรรค วม ม
โครงการ ) ไดครบก ทบนจากทบนอบดหนบนววจยก มก.
ปป 2552

ผลของกระบวนการความรคอนตมอคบณสมบกตขว องสารตคานอนบมลร อวสระในงาขาว งาดทาและงาแดง ( หกวหนคาโครงการ ) ไดครบก ทบนจากทบนอบดหนบนววจยก มก.

ปป 2552
อวทธวพลของแปปงขคาวโพดบดหยาบดกดแปรดควยกระบวนการเอกซฑทรรชนก ตมอคบณสมบกตทว างกายภาพและเคมยในผลวตภกณฑฑอดก พอง ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากทบน
อบดหนบนววจยก มก.
ปป 2553

อวทธวพลของกระบวนการเอกซฑทรรชนก ตมอคบณสมบกตทว างกายภาพ เคมย และเชวงสบขภาพจากขคาวและถกวร ของไทย ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากทบนอบดหนบนววจยก มก.

ปป 2555

ซบปสบขภาพกศงร สทาเรรจรรปจากขคาวโพดสยมวม งโดยกระบวนการเอกซฑทรรชนก ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากทบนอบดหนบนววจยก มก.

ปป 2555

การผลวตเครรอร งดรมร สบขภาพจากสารสกกดซกงขคาวโพดสยมวม งเขคมขคน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากสถาบกนคคนควคาและพกฒนาผลวตภกณฑฑอาหาร

ปป 2555
ผลวตภกณฑฑไขมไกมแปรรรป : ไขมดองปรบงรส และ พบดดวงน ไขมครบรสพรคอมบรวโภคในบรรจบภณ
ก ฑฑออม นตกวแบบ Spout Pouch ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากสถาบกนคคน
ควคาและพกฒนาผลวตภกณฑฑอาหาร
ปป 2556

นวกตกรรมหมรแผมนกรอบเจเพรอร สบขภาพดควยเทคโนโลยยเอกซฑทรรชนก ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากสถาบกนคคนควคาและพกฒนาผลวตภกณฑฑอาหาร

ปป 2556

พาสตคาสบขภาพจากถกวร โดยกระบวนการเอกซฑทรรชนก ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากทบนอบดหนบนววจยก มก.

ปป 2557
การศศกษาองคฑประกอบทางเคมยและลกกษณะเนรอน สกมผกสของชวนน ปลาแลมปรวมาณไขมกนสรงและปานกลางจากปลาเพาะเลยยน งซศงร จกบในชมวงเวลาทยแร ตกตมางกกน ( ผรรค วม ม
โครงการ ) ไดครบก ทบนจากทบนอบดหนบนววจยก มก.
ปป 2557-2558 การถมายทอดเทคโนโลยยจากเอกสารสวทธวบตก ร ตามโครงการพกฒนาศกกยภาพผรปค ระกอบการอบตสาหกรรมสรคางสรรคฑดวค ยทรกพยฑสนว ทางปปญญาในการเขคาสรตม ลาด
ประจทาปปงบประมาณ2557 ( หกวหนคาโครงการ ) ไดครบก ทบนจากกรมทรกพยฑสนว ทางปปญญา กระทรวงพาณวชยฑ
พวมพฑครกงน ลมาสบดเมรอร 15/7/63
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ปป 2557-2558 โครงการการพกฒนาขยดความสามารถในการแขมงขกนและยกระดกบคบณภาพสวนคคา หนศงร ตทาบลหนศงร ผลวตภกณฑฑประเภทอาหารและเครรอร งดรมร ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก
ทบนจากกรมสมงเสรวมอบตสาหกรรม
ปป 2558
จทากกด

Weight Watcher: อาหารแชมแขรงสทาหรกบผรทค ตรย อค งการควบคบมนนาท หนกก ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากสทานกกงานนวกตกรรมแหมงชาตว และบรวษทก สปาชาแอนดฑสลวม

ปป 2558-2559 การพกฒนาผลวตภกณฑฑผงโรยขคาว ( หกวหนคาโครงการ ) ไดครบก ทบนจากผรปค ระกอบการ (น.ส.ณกฐฐวกา ณ พกทลบง)
ปป 2558
มก.

การใชคประโยชนฑกากงาพกนธบไฑ ทยเพรอร พกฒนาเปปนวกตถบดบว อาหารเพรอร สบขภาพ มรลคมาสรงดควยกระบวนการเอกซฑทรรชนก ( หกวหนคาโครงการ ) ไดครบก ทบนจากทบนอบดหนบนววจยก

ปป 2559
ผลของกระบวนการเอกซฑทรรชนก ตมอคบณสมบกตทว างกายภาพและคบณสมบกตเว ชวงหนคาทยขร องผงถกวร ชนวดตมางๆ รมวมกกบเพคตวนในผลวตภกณฑฑไอศกรยมลดไขมกน ( ผรรค วม ม
โครงการ ) ไดครบก ทบนจากทบนอบดหนบนววจยก มก.
ปป 2558-2559 การพกฒนาผลวตภกณฑฑอาหารเสรวมสทาหรกบทารกจากขคาวไรซฑเบอรยร ผกก ผลไมค และเนรอน สกตวฑ ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากสทานกกงานพกฒนาการววจยก การเกษตร (
สวก.)
ปป 2560

การพกฒนาผลวตภกณฑฑผงปรบงรส ( หกวหนคาโครงการ ) ไดครบก ทบนจากผรปค ระกอบการ(คบณอกจฉรา จกนร สกญจกย)

ปป 2560-2561 การพกฒนาผลวตภกณฑฑผงปรบงรสจากไขมเครมและสมบนไพรและกระบวนการผลวตระดกบอบตสาหกรรม ( หกวหนคาโครงการ ) ไดครบก ทบนจากInnovation Hubs เพรอร สรคาง
เศรษฐกวจฐานนวกตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพกฒนาผลวตภกณฑฑผงโรยขคาวสไตลฑไทยเพรอร การพาณวชยฑ ( หกวหนคาโครงการ ) ไดครบก ทบนจากInnovation Hubs เพรอร สรคางเศรษฐกวจฐานนวกตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพกฒนาและถมายทอดเทคโนโลยยผลวตภกณฑฑเฉากตวยรรปแบบใหมม ( หกวหนคาโครงการ ) ไดครบก ทบนจากInnovation Hubs เพรอร สรคางเศรษฐกวจฐานนวกตกรรมของ
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 พกฒนาผลวตภกณฑฑธญ
ก ญาหารผสมรกงนก ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากบรวษทก เอสทยโชตวโก จทากกด
ปป 2560

ผลของกระบวนการความรคอนตมอสมบกตทว างกายภาพและการตคานอนบมลร อวสระในงาขยมน อค นพกนธบไฑ ทย ( หกวหนคาโครงการ ) ไดครบก ทบนจากทบนอบดหนบนววจยก มก.

ปป 2561
ผลของสายพกนธบหฑ วก ปลยและการแปรรรปดควยความรคอนตมอสารออกฤทธวทธ างชยวภาพ ฤทธวกธ ารตคานอนบมลร อวสระ และ คบณคมาทางโภชนาการของเครรอร งดรมร หกวปลย ( ผรรค วม ม
โครงการ ) ไดครบก ทบนจากทบนอบดหนบนววจยก มก.
ปป 2561-2562 การพกฒนากระบวนการผลวตอาหารไทยฮาลาลและอาหารไทยมกงสววรตก สว าท เรรจรรปสทาหรกบผคผสรงอายบและผคผนกบถรอศาสนาอวสลาม ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจาก
มหาววทยาลกยกรบงเทพ
ปป 2561-2562 การพกฒนาอาหารดกดแปลงเนรอน สกมผกสเพรอร ผรสค งร อายบดวค ยระบบอวมลก ชกนพรคอมประโยชนฑเชวงฟปงกฑชนก ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบก ทบนจากสทานกกงานพกฒนาการววจยก การ
เกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพกฒนาศกกยภาพของผคผประกอบการ SMEs ในกลมผมอบตสาหกรรมอาหารและอรนร ๆ ทยเร กยยร วขคอง ระยะทยร 2 : การพกฒนาผลวตภกณฑฑขาค วไรซฑเบอรฑรผรย สมวคผนมะพรคา
วพรคอมบรวโภคพลกงงานนคอย (กลมผมทยร 34) ( หกวหนคาโครงการ ) ไดครบก ทบนจากสทานกกงานกองทบนสนกบสนบนการววจยก (สกว.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดกบชาตว
- Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Effect of modified corn grit flour by
extrusion process on physical properties and its sensory characteristics in extruded snack", วารสารววทยาศาสตรฑและเทคโนโลยย มหาววทยาลกยอบบลราชธานย 20 (2)
(2018)
- Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, Vayooha Sontes, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Physicochemical Properties of Modified
Corn Grit Flour by Extrusion Process", วารสารววทยาศาสตรฑและเทคโนโลยย 26 (4) (2018)
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บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดกบชาตว
- Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, Janpen Saengprakai, Kassamaporn Puntaburt, Vayooha Sontes, "The effect of extrusion conditions on the
physical and antioxidant properties of instant cereal beverage powders supplementing with Thai herbs
", Food Innovation Asia Conference 2008 (2008)
- Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, Kassamaporn Puntaburt, "PROCESS DEVELOPMENT AND APPROPRIATE TECHNOLOGY OF SOFT BROWN
SUGAR FOR OTOP", การประชบมทางววชาการววทยาศาสตรฑและเทคโนโลยย แหมงประเทศไทยครกงน ทยร 34 (2008)
- Nipat Limsangouan, นางสาวสบนารย ถนาท กระแสรฑ, Chulaluck Charunuch, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Study of Physical and Chemical
Properties of Modified Corn Grit Flour by Extrusion Process", การประชบมทางววชาการ งานเกษตรนเรศวร ครกงน ทยร 8 (2010)
- Nipat Limsangouan, นางสาวสบนารย ถนาท กระแสรฑ, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Effect of modified
corn grit flour by extrusion process on physical properties of extruded snack", นเรศวรววจยก ครกงน ทยร 7 (2011)
- Kassamaporn Puntaburt, "Factors Effect to Consumer Preference to Product Concept of Low Fat Drinking Yogurt by Conjoint Analysis", การประชบมววชา
การอตบสาหกรรมเกษตร สจล. ครกงค ทยร 2 (2013)
ระดกบนานาชาตว
- Nipat Limsangouan, สบนารย ถนาท กระแสรฑ, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, Chulaluck Charunuch, "Pasting properties of modified corn grit from
extrusion process", ASEAN Food Conference 2009 (2009)
- Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Optimization of extrusion process for developing cereal
based ready-to-eat puffed breakfast cereal with mangosteen(Garcinia mangostana L.) fruit powders
", ASEAN Food Conference 2009 (2009)
- Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, Kassamaporn Puntaburt, "The composition of sugarcane juice and production of granulated sugar ", 11th
ASEAN Food Conference 2009 (2009)
- Nipat Limsangouan, Mr. Pramuan Saithong, Chulaluck Charunuch, Ngamjit Lowithun, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Functional
Properties of Thai Rice and Legume", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010 (2010)
- Tasanee Limsuwan, Kassamaporn Puntaburt, "Color-taking and antioxidant properties of some herbal food colorings", 5th Asian Congress of Dietetics
(2010)
- Kassamaporn Puntaburt, Nipat Limsangouan, Phisamai Srichayet, "Effect of drying temperature on antioxidant properties of white, black and red
sesame seeds (Maehongson strain)", นเรศวรววจยก ครกงน ทย7ร (2011)
- Kassamaporn Puntaburt, Nipat Limsangouan, Phisamai Srichayet, "Chemical Composition, Fatty Acids and Total Phenolic Compound of Sesame
Seeds", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Ngamjit Lowithun, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Effect of Extrusion
Conditions on Physical and Functional Properties of Black Gram Bean", The 1st Nong Khai Campus International Conference 2013 (2013)
- Ngamjit Lowithun, Nipat Limsangouan, Kassamaporn Puntaburt, Waraporn Prasert, Pisut Butsuwan, Supakchon Klongdee, Chulaluck Charunuch,
Chokechai Aekatasanawan, "Effects of Grinding and Extration Conditions on Anthocyanin Extracts of Thai Purple Corncob (KPSC 901)", The 1st Nong Khai
Campus International Conference 2013 (2013)
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสาวกกษมาพร ปปญตตะบบตร

ตตาแหนหง นกกววจยก
สบงกบด ฝฝายกระบวนการผลวตและแปรรรป สถาบกนคคนควคาและพกฒนาผลวตภกณฑฑอาหาร
- Aunchalee Aussanasuwannakul, Wanchai Worawattanamateekul, Suntaree Suwonsichon, Kassamaporn Puntaburt, "Comparison of puncture and
shear methods in assessing firmness of farmed tilapia (Oreochromis niloticus), rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), and sheatfish (Micronema
bleekeri) fillets: effects of muscle fat content and refrigeration", 29th EFFoST International Conference Proceedings (2015)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนบสทว ธวบตก รงานววจยก ปป 2554 เรรอร ง "เครรอร งดรมร ธกญชาตวสาท เรรจรรปสมบนไพรไทยและกรรมววธกย ารผลวตเครรอร งดรมร ดกงกลมาว" จาก สถาบกนคคนควคาและพกฒนาผลวตภกณฑฑอาหาร
- อนบสทว ธวบตก รงานววจยก ปป 2554 เรรอร ง "เครรอร งดรมร สมบนไพรและกรรมววธกย ารผลวต" จาก กรมทรกพยฑสนว ทางปปญญา
- อนบสทว ธวบตก รงานววจยก ปป 2554 เรรอร ง "ผลวตภกณฑฑอาหารเชคาธกญชาตวผสมผงเปลรอกมกงคบดโดยใชคเครรอร งเอกซฑทรรเดอรฑ" จาก สถาบกนคคนควคาและพกฒนาผลวตภกณฑฑอาหาร
- อนบสทว ธวบตก รงานววจยก ปป 2555 เรรอร ง "ผลวตภกณฑฑอาหารขบเคยยน วขคาวโพดสยมวม งโดยใชคเครรอร งเอกซฑทรรเดอรฑ" จาก สถาบกนคคนควคาและพกฒนาผลวตภกณฑฑอาหาร
- อนบสทว ธวบตก รงานววจยก ปป 2556 เรรอร ง "เครรอร งดรมร ถกวร เขยยวกศงร สทาเรรจรรปชนวดผง" จาก สถาบกนคคนควคาและพกฒนาผลวตภกณฑฑอาหาร
- อนบสทว ธวบตก รงานววจยก ปป 2556 เรรอร ง "เครรอร งดรมร เพรอร สบขภาพทยมร สย วม นผสมของเปลรอกเงาะ" จาก สทานกกบรวการววชาการ
- อนบสทว ธวบตก รงานววจยก ปป 2556 เรรอร ง "สรตรอาหารเชคาธกญชาตวพรคอมบรวโภคทยมร รย าท ขคาวสกกดนทาผมกนเปปนสมวนผสม" จาก สถาบกนคคนควคาและพกฒนาผลวตภกณฑฑอาหาร
- อนบสทว ธวบตก รงานววจยก ปป 2558 เรรอร ง "เครรอร งดรมร ทยมร สย วม นผสมของสารสกกดซกงขคาวโพดสยมวม งและกรรมววธกย ารผลวต" จาก สถาบกนคคนควคาและพกฒนาผลวตภกณฑฑอาหาร
- อนบสทว ธวบตก รงานววจยก ปป 2558 เรรอร ง "ผลวตภกณฑฑปรบงแตมงรสเลยยนแบบหมรแผมนกรอบเจทยมร สย วม นประกอบของแปปงถกวร เหลรองพรมองไขมกนผสมกลรเตนขคาวสาลยและกรรมววธกย ารผลวต"
จาก สถาบกนคคนควคาและพกฒนาผลวตภกณฑฑอาหาร
- อนบสทว ธวบตก รงานววจยก ปป 2558 เรรอร ง "ผลวตภกณฑฑอาหารขบเคยยน วจากถกวร เขยยวโดยใชคเครรอร งเอกซฑทรรเดอรฑ" จาก สถาบกนคคนควคาและพกฒนาผลวตภกณฑฑอาหาร
- อนบสทว ธวบตก รงานววจยก ปป 2560 เรรอร ง "ผลวตภกณฑฑอาหารเชคาธกญชาตวพรคอมบรวโภคทยมร สย วม นประกอบของขคาวไรซฑเบอรฑรแรย ละกรรมววธกย ารผลวต" จาก สถาบกนคคนควคาและพกฒนา
ผลวตภกณฑฑอาหาร
- อนบสทว ธวบตก รงานววจยก ปป 2563 เรรอร ง "พาสตคาถกวร ดทาและกรรมววธกย ารผลวต" จาก กรมทรกพยฑสนว ทางปปญญา กระทรวงพาณวชยฑ
ลวขสวทธวธ
- ลวขสวทธวงธ านววจยก ปป 2554 เรรอร ง "อาหารเชคาธกญชาตวพรคอมบรวโภคผสมผงเปลรอกมกงคบด" จาก สถาบกนคคนควคาและพกฒนาผลวตภกณฑฑอาหาร
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- Top Ten Finalist of Rice Plus Award 2018: Innovative Rice Product Contest Product Concept (with Academic Research Supports): Food Product ประจทาปป
2561 เรรอร ง "ผลวตภกณฑฑอาหารเสรวมสทาหรกบทารกจากขคาวไรซฑเบอรยร ผกก ผลไมค และเนรอน สกตวฑ" จาก กรมการคคาตมางประเทศ กระทรวงพาณวชยฑ
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- การนทาเสนอผลงานทางววชาการ ภาคโปสเตอรฑดเย ดมน อกนดกบ 2 อบตสาหกรรมเกษตร ประจทาปป 2553 เรรอร ง "การศศกษาคบณสมบกตทว างกายภาพและเคมยของแปปงขคาวโพดบดหยาบดกด
แปรดควยกระบวนการเอกซฑทรรชนก " จาก มหาววทยาลกยนเรศวร
- 2nd Prize Poster Presentation of Science and Technology ประจทาปป 2556 เรรอร ง "Effect of Extrusion Conditions on Physical and Functional Properties of
Black Gram Bean" จาก Khon Kaen University Nong Khai Campus
ผลงานววจยก นยเน ปปนรายการรวบรวมระหวมางปป 1 มกราคม 2548 - 15 กรกฎาคม 2563
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