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ประวตัิการศึกษา 
2512-2515 วท.บ. (เคมีเทคนิค สาขาเทคโนโลยทีางอาหาร, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
2515-2516 วท.ม. (เทคโนโลยทีางอาหาร, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
2520-2521 Post-Graduate diploma in Applied Biochemistry, Tokyo Institute of Technology, Japan  
2525-2528 Ph.D. (Food Technology, Tokyo University of Agriculture, Japan)     
สาขาท่ีเช่ียวชาญ เอนไซมท์างอาหาร  การสกดัสารหนา้ท่ีเฉพาะจากธรรมชาติดว้ยเอนไซม์ การวเิคราะห์
อาหารดว้ยประสาทสัมผสั 
 
ประวตัิการท างาน 
1. รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2543-2544)  
2. รักษาการเลขานุการ คณะวทิยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2543-2544)  
3. เลขาธิการศูนยว์ชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหารแห่งประเทศไทย (2542-2543) (ศวอท)  
4. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ (ก.พ.ว.) มหาวทิยาลยัชินวตัร (2553-ปัจจุบนั)  
5. วทิยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบติัการอุตสาหกรรมอาหาร เร่ืองการวเิคราะห์อาหารดว้ยประสาทสัมผสัจดั

โดยสถาบนัอาหาร ส าหรับบุคคลทัว่ไป (Public training) และส าหรับบริษทั (In house training) (2546-
ปัจจุบนั) รวมมากกวา่ 25 บริษทัและส าหรับบุคคลทัว่ไปมากกวา่ 30 คร้ัง คร้ังละ 35-40 คน ตลอด
ระยะเวลามากกวา่ 10 ปี 

6. กรรมการร่างมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก) และกรรมการร่างมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช) (ปัจจุบนั) จ  านวนมากกวา่ 27 เร่ือง 

7. ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณคณาจารยส์ภาคณาจารยจุ์ฬาลงณ์กรมหาวทิยาลยั (2556) 
8. ผูท้รงคุณวุฒิประเมินการสอนผูข้อ้ก าหนดต าแหน่งศาสตราจารยร์องศาสตราจารยแ์ละผูช่้วย

ศาสตราจารยค์ณะวทิยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2545-ปัจจุบนั) 
9. ผูท้รงคุณวุฒิท่ีประชุมศาสตราจารยค์ณะวทิยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ปัจจุบนั) 
10. คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาผลงานทางวชิาการและจริยธรรมและจรรณยาบรรณของผูข้อ

ต าแหน่งศาสตราจารยร์องศาตราจารยแ์ละผูช่้วยศาสตราจารยข์องสถาบนัต่างๆมากกวา่ 40 ราย 
11. ท่ีปรึกษาบริษทั BioMac Food Co., Ltd. (2540-2550) 



12. ท่ีปรึกษาบริษทัไทยเพรสซิเดนตฟ์ู้ ด (Farm House) (2551-2552) 
ผลงานทางวชิาการทีผ่่านมา 
1) หนังสือที่แต่ง/เรียบเรียง 
1. ปราณ ีอ่านเปร่ือง, หลกัการวเิคราะห์อาหารดว้ยประสาทสัมผสัพิมพค์ร้ังท่ี2, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551. 360 หนา้. ศูนยห์นงัสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและการอบรม
เชิงปฏิบติัการจดัโดยสถาบนัอาหารในหวัขอ้เร่ือง การประเมินคุณภาพดา้นประสาทสัมผสัของอาหาร 

2. ปราณ ีอ่านเปร่ือง, เอนไซมท์างอาหารพิมพค์ร้ังท่ี4 กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2547. 442 หนา้. ศูนยห์นงัสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

2) บทความวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ จ านวน มากกวา่ 20 เร่ือง (ดูจากเวบไซตภ์าควชิา
เทคโนโลยทีางอาหาร) 

3)  บทความวจัิยทีต่ีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติ จ  านวน มากกวา่ 42 เร่ือง (ดูจากเวบไซตภ์าควชิา
เทคโนโลยทีางอาหาร) 

รางวลัทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

ช่ือรางวลั หน่วยงานผู้มอบรางวลั 
1. รางวลัThe Hitachi Trophy 2011 ประเภทบรรยาย  สาขา

วทิยาศาสตร์ประยกุตแ์ละเทคโนโลย ีเร่ือง “Fortification of Thai 
Sponge Cake with Seed Mucilage of Ocimum canum Sims.” 
The Science Forum 2011 Faculty of Science, Chulalongkorn 
University 10-11 March 2011  
 

2. รางวลัThe Hitachi Trophy 2012 ประเภทบรรยาย  สาขา
วทิยาศาสตร์ประยกุตแ์ละเทคโนโลย ี เร่ือง “Formulation of 
Coconut Steamed Custard ContianingMucilage of Basella 
albaLinn substitute for Fat in Coconut Milk” The Science 
Forum 2012, Faculty of Science, Chulalongkorn University, 
19-20 April 2012  

คณะวทิยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

สิทธิบัตร 
1. ปราณี อ่านเปร่ือง สุหร่าย สายศร และณฏัฐาเลาหกุลจิตตสิ์ทธิบตัรการประดิษฐ์ ช่ือ“การลดความ

ขมและความเปร้ียวในน ้าส้มเขียวหวาน Citrus reticulate Blancoโดยใชเ้ปลือกไข่” เลขท่ีสิทธิบตัร
21714 (ออกให ้ณ วนัท่ี9 เมษายน2550 – 6สิงหาคม2561) 

2. ปราณีอ่านเปร่ืองและปรรัตน์เซ็นกลางสิทธิบตัรการประดิษฐช่ื์อ “การผลิตสารสกดัคลอโรฟิลล์
เขม้ขน้จากใบเตย” เลขท่ีค าขอ 0801001109 ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2551 รออนุมติัเลขท่ีสิทธิบตัร 


