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ชื่อวิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ ระดับปริญญาโท   Genetic manipulation of the genes encoding diacetyl reductase and pyruvate-
formate lyase in Lactococcus lactis 
ผลงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. Gasson, M. J., Shearman, C. A., Griffin, H. G., Rawsthorne, H., Gostick, D. and Aungpraphapornchai, P.. Investigating the 
response of Lactococcus lactis to changes in environmental oxygen. EDC Biotech, Portugal, 31 May – 3 June 1997. 

2. Shearman, C. A., Mulholland, F., Aungpraphapornchai, P., Griffin, H. G. and Gasson, M. J.. Construction and analysis of 
L. lactis mutations in pyruvate metabolism. 2nd Conference of EC Biotech STARLAB project, Toulouse, France, 22-24 
April 1998. 

ชื่อวิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ ระดับปริญญาเอก   Genetic manipulation of genes and enzymes involved in flavour generation by 
Lactococcus lactis 
ผลงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. Aungpraphapornchai, P. and Griffin, H. G. (1998). Bioengineering of pyruvate metabolism in lactic acid bacteria. Recent 
Res. Devel. in Biotech. & Bioeng. 1, 395-403. 

2. Aungpraphapornchai, P., Griffin, H. G., and Gasson, M. J. (1999). Cloning, DNA sequence analysis, and deletion of a gene 
encoding diacetyl-acetoin reductase from Lactococcus lactis. DNA sequence 10(3), 163-172. 

4. ประสบการณในการสอนในระดับอุดมศึกษา 
สถาบันการศึกษาที่สอน ระดับที่สอน 

(ตรี / โท / เอก) 
ระยะเวลาที่สอน 

มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ตรี / โท / เอก 14 ป 
   
   
   

 
5. ผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน / ตํารา / บทความวิชาการ ท่ีไดตีพิมพเผยแพร) 

1. ประวัติ อังประภาพรชัย  2545  Single-primered Polymerase Chain Reaction  วารสารวิทยาศาสตร มศว  ปที่ 18  ฉบับที่ 2  หนา 
73-79 

2. ประวัติ อังประภาพรชัย 2549 เอกสารประกอบการสอนวิชา Microbial Genetics (SMB 311) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 67 หนา 

3. ประวัติ อังประภาพรชัย 2549 เอกสารประกอบการสอนวิชา Genetic Engineering (BI 543) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 85 หนา 

4. ประวัติ อังประภาพรชัย นัทธหทัย สงบพันธ และภัทราวุธ โสภา 2550 การแยกแบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมักท่ีมีศักยภาพในการผลิต 
tetramethylpyrazine วารสารวิทยาศาสตร มศว ปที่ 23 ฉบับที่ 1 หนา 94-108 

 
6. ประสบการณในการทําวิจัย 
 1. ประวัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย (โปรดระบุชื่อโครงการ หนวยงานที่สนับสนุน และระยะเวลาที่ไดรับทุน) 

1. โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดฟาง เร่ือง การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดฟางหมัก ตําบลอาษา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
ภายใตโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของทบวงมหาวิทยาลัย (หัวหนาโครงการวิจัย  โครงการนี้ไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน จากทบวงมหาวิทยาลัย ประจําป 2545) 



2. โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดฟาง เร่ือง การวิจัยและพัฒนาการผลิตซอสเห็ดฟางปรุงรส ตําบลอาษา อําเภอบานนา จังหวัด
นครนายก ภายใตโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของทบวงมหาวิทยาลัย (ผูรวมโครงการวิจัย  โครงการนี้
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน จากทบวงมหาวิทยาลัย ประจําป 2545) 

3. โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปเห็ดฟาง เร่ือง การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดฟางอบแหง ตําบลอาษา อําเภอบานนา จังหวัด
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. การแยกและการจัดจําแนกแบคทีเรียจากแหลงน้ําธรรมชาติที่สามารถยับยั้งการเจริญของไซยาโนแบคทีเรีย 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 พร้ิงศุลกะ 2550 การคัดเลือกและการจัดจําแนกชนิดแบคทีเรียแล

คติกท่ีสรางแบคทีริโอซินไดจากอาหารหมัก 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 
1. ................................................................................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................................................................................ 

 


