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ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ / ปริ ญ ญานิ พ นธ ระดั บ ปริ ญ ญาโท Genetic manipulation of the genes encoding diacetyl reductase and pyruvateformate lyase in Lactococcus lactis
ผลงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ /ปริ ญ ญานิ พ นธ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก Genetic manipulation of genes and enzymes involved in flavour generation by
Lactococcus lactis
ผลงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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4. ประสบการณในการสอนในระดับอุดมศึกษา
สถาบันการศึกษาที่สอน

มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

ระดับที่สอน
(ตรี / โท / เอก)
ตรี / โท / เอก

ระยะเวลาที่สอน
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5. ผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน / ตํารา / บทความวิชาการ ที่ไดตีพิมพเผยแพร)

1. ประวัติ อังประภาพรชัย 2545 Single-primered Polymerase Chain Reaction วารสารวิทยาศาสตร มศว ปที่ 18 ฉบั บที่ 2 หน า
73-79
2. ประวั ติ อั งประภาพรชั ย 2549 เอกสารประกอบการสอนวิ ช า Microbial Genetics (SMB 311) ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 67 หนา
3. ประวั ติ อั ง ประภาพรชั ย 2549 เอกสารประกอบการสอนวิ ช า Genetic Engineering (BI 543) ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 85 หนา
4. ประวัติ อังประภาพรชัย นัทธหทัย สงบพันธ และภัทราวุธ โสภา 2550 การแยกแบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมักที่มีศักยภาพในการผลิต
tetramethylpyrazine วารสารวิทยาศาสตร มศว ปที่ 23 ฉบับที่ 1 หนา 94-108

6. ประสบการณในการทําวิจัย

1. ประวัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย (โปรดระบุชื่อโครงการ หนวยงานที่สนับสนุน และระยะเวลาที่ไดรับทุน)
1. โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดฟาง เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดฟางหมัก ตําบลอาษา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก
ภายใตโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของทบวงมหาวิทยาลัย (หั วหนาโครงการวิจัย โครงการนี้ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน จากทบวงมหาวิทยาลัย ประจําป 2545)

2. โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดฟาง เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการผลิตซอสเห็ดฟางปรุงรส ตําบลอาษา อําเภอบานนา จังหวัด
นครนายก ภายใตโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของทบวงมหาวิทยาลัย (ผูรวมโครงการวิจัย โครงการนี้
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน จากทบวงมหาวิทยาลัย ประจําป 2545)
3. โครงการการพั ฒ นากระบวนการแปรรู ปเห็ ดฟาง เรื่อ ง การวิจั ยและพั ฒนาการผลิตเห็ ดฟางอบแหง ตํา บลอาษา อํ าเภอบ านนา จังหวั ด
นครนายก ภายใตโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของทบวงมหาวิทยาลัย (ผูรวมโครงการวิจัย โครงการนี้
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน จากทบวงมหาวิทยาลัย ประจําป 2545)
4. การพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพดานความปลอดภัยของผลผลิตแปรรูปทางการเกษตร ภายใตชื่อชุดโครงการ การจัดกระบวนการ
ทางการเกษตรแบบยั่งยืน โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูชุมชนภาคกลาง (ผูรวมโครงการวิจัย โครงการนี้ไดรับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากงบประมาณแผนดิน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําป 2546)
5. การโคลน และการวิเคราะหลําดับ DNA ของยีนสําหรับ arginine deiminase และบริเวณควบคุม จากแบคทีเรียแลคติกที่แยกจากอาหารหมัก
ในประเทศไทย (หัวหนาโครงการวิจัย โครงการนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป
2546-2547)
6. การคัดเลือกและการจัดจําแนกชนิดแบคทีเรียแลคติกที่สรางแบคทีริโอซินไดจากอาหารหมัก และการศึกษาคุณสมบัติเบื้องตนของแบคทีริ
โอซินที่ผลิตได (ผูรวมโครงการวิจัย โครงการนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป
2548-2549)
7. การแยกและการจั ดจํ าแนกแบคที เรี ย จากแหล งน้ํ า ธรรมชาติ ที่สามารถยั บ ยั้ งการเจริ ญ ของไซยาโนแบคที เรีย Microcystis aeruginosa
(หัวหนาโครงการวิจัย โครงการนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2549)
8. การโคลนและวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีนสําหรับแบคทีริโอซิน และ 16S rDNA จาก Lactococcus lactis subsp. lactis FFL17-2
(หัวหนาโครงการวิจัย โครงการนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2553)
2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
1. สมใจ ศิริโภค ประวัติ อังประภาพรชัย ขจีนาฏ โพธิเวชกุล และอรอนงค พริ้งศุลกะ 2550 การคัดเลือกและการจัดจําแนกชนิดแบคทีเรียแล
คติกที่สรางแบคทีริโอซินไดจากอาหารหมัก และการศึกษาคุณสมบัติเบื้องตนของแบคทีริโอซินที่ผลิตได วารสารวิทยาศาสตร มศว ปที่ 23
ฉบับที่ 2 หนา 92-114
2. Aungpraphapornchai, P. and Sangobpun, N. (2008). Cloning and DNA sequence analysis of the putative arginine
deiminase gene from a commercial strain of lactic acid bacteria. SWU Sci. J. 24(1), 165-181.
3. ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
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