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อนจก รมววธานระดลบโมเลกจล และไฟโลจรนข
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Advanced Industrial Microbiology
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Advanced Research Methods in Microbiology
Fungi
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Intensive Microbiology
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Microbial Genetics Manipulation
Microbial Strain Manipulation
Microbiology Projects
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Special Problems
Structure & Function of Fungi
Taxonomy of Fungi
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Yeast & Yeast Technology
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2536-2538 Industrial use of Agricultural Products in Southeast Asis (Xylitol and Ethnol Production from Xylose). ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจน
จากกระทรวงศศก ษาญรป
ช น
ปจ ผนานทาง JSPS
ปป 2537-2538 Industrial use of Agricultural Products in Southeast Asis (Xylitol and Ethnol Production from Xylose). ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจน
จากกระทรวงศศก ษาญรป
ช น
ปจ ผนานทาง JSPS
ปป 2538
Industrial use of Agricultural Products in Southeast Asis (Xylitol and Ethnol Production from Xylose). ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจน
จากกระทรวงศศก ษาญรป
ช น
ปจ ผนานทาง JSPS
ปป 2540-2542 การปรลบปรจงพลนธจก รรมของ Saccharomyces cerevisiae สายพลนธจท
ย นกรดสตาหรลบการผลวต เอธานอลจากนนาต ตาลไซโลส ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทจนจากNRCT-JSPS
ปป 2540-2542 การปรลบปรจงพลนธจก รรมของยรส ตยเพชอ
ช เพวม
ช คจณคนาทางโภชนาการสตาหรลบใชขเปปนยรส ตยอาหารสลต วย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยพน
ล ธจวศ
ว วกรรม
และเทคโนโลยรแหนงชาตว
ปป 2541-2542 การปรลบปรจงพลนธจก รรมของยรส ตยเพชอ
ช เพวม
ช คจณคนาทางโภชนาการสตาหรลบใชขเปปนยรส ตยอาหารสลต วย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยพน
ล ธจวศ
ว วกรรม
และเทคโนโลยรแหนงชาตว
ปป 2540-2542 การปรลบปรจงพลนธจก รรมของยรส ตยเพชอ
ช เพวม
ช คจณคนาทางโภชนาการสตาหรลบใชขเปปนยรส ตยอาหารสลต วย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากกระทรวงววทยา
ศาสตรย และเทคโนโลยร
ปป 2542
การปรลบปรจงพลนธจก รรมของ Saccharomyces cerevisiae สายพลนธจท
ย นกรดสตาหรลบการผลวต เอธานอลจากนนาต ตาลไซโลส ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทจนจากโครงการความรนวมมชอกลบตนางประเทศ (JSPS-NRCT)
ปป 2542
การปรลบปรจงพลนธจก รรมของยรส ตยเพชอ
ช เพวม
ช คจณคนาทางโภชนาการสตาหรลบใชขเปปนยรส ตยอาหารสลต วย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยพน
ล ธจวศ
ว วกรรม
และเทคโนโลยรชว
ร ภาพแหนงชาตว
ปป 2542

การสะสมซวล เร นรยมโดยเมธวล โล โทรฟฟก ยรส ตยทแ
ชร ยกไดขใ นประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล

ปป 2542

ความหลากหลายทางชรวภาพของจจล น
ว ทรยใ นปปาชายเลน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล

พวมพยครลงน ลนาสจด เมชอ
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ชชอ
ช

นางสาววต รร ลวม
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ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ศาสตราจารยย
ปป 2543

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาจจล ชรวววทยา คณะววทยาศาสตรย

การศศก ษาทางสรรร ววทยาและชรวเคมรของเมทวล โลโทรฟฟก ยรส ตยทท
ชร นอจณหภมมส
ว งม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2547
การพลฒนาการผลวต สารสกลด บรตาข -กลมแคนจากยรส ตยเพชอ
ช กระตจน
ข ภมมค
ว ม
ขจ กลนของกจงข (ทจนทตาการววจย
ล ภายใตขแผนงานววจย
ล แบบบมร ณาการทางดขานยาเคมรภณ
ล ฑย
และวลส ดจอป
จ กรณยทางการแพทยย) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2548-2549 การพลฒนาการผลวต สารสกลด บรตาข -กลมแคนจากยรส ตยเพชอ
ช กระตจน
ข ภมมค
ว ม
ขจ กลนของกจงข (ทจนทตาการววจย
ล ภายใตขแผนงานววจย
ล แบบบมร ณาการทางดขานยาเคมร
ภลณฑย และวลส ดจอป
จ กรณยทางการแพทยย) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2539-2550
มก.

โครงการจลด ตลงน ศมนยยก ารศศก ษาความหลากหลายทางชรวภาพ : การศศก ษาววจย
ล ระบบนวเวศระยะยาว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล

ปป 2548-2550 การผลวต สารประกอบโพลรออลโดยเมทวล โลโทรฟฟก ยรส ตยทนอจณหภมมส
ว งม :
I. การคลด เลชอกเมทวล โลโทรฟฟก ยรส ตยทนอจณหภมมส
ว งม ทรส
ช ามารถผลวต สารประกอบโพลรออล
II. การผลวต สารประกอบโพลรออลในระดลบหของปฏวบต
ล ก
ว าร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2549
การใชขเทคนวคระดลบโมเลกจล จลด จตาแนกยรส ตยทแ
ชร ยกไดขจากปปาธรรมชาตวใ นพชน
น ทรส
ช งวนชรวมณฑลสะแกราช จลงหวลด นครราชสรมา และการคลด เลชอกสายพลนธจย
ทรม
ช ศ
ร ก
ล ยภาพสตาหรลบการผลวต ผลวต ภลณฑยอต
จ สาหกรรม : การคลด เลชอก การปรลบปรจงพลนธจก รรม และการเพาะเลรย
น งยรส ตย สตาหรลบผลวต สควอลรน ( หลวหนขาโครงการยนอย )
ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2549-2551
หนจนววจย
ล มก.

การคลด เลชอกและผลวต สาหรนายขาว Schizochytrium sp. เพชอ
ช ใชขเปปนแหลนง DHA สตาหรลบการเพาะเลรย
น งลมก กจงข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด

ปป 2549-2551

การคลด เลชอกสายพลนธจแ
ย ละการปรลบปรจงพลนธจก รรมของยรส ตยเพชอ
ช การผลวต สควอลรน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2549-2551 ความหลากหลายของยรส ตยใ นทะเล ปปาชายเลน และปปาบก และการคลด เลชอก ยรส ตยโอลวเอจวนส
ล เพชอ
ช การผลวต ลวพด
ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2550-2553

การประเมวนคจณภาพนนาต และปรวมาณสารพวษในนนาต ของแมนนาตน โขง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2548-2550 การพลฒนาการผลวต สารสกลด บรตาข -กลมแคนจากยรส ตยเพชอ
ช กระตจน
ข ภมมค
ว ม
ขจ กลนของกจงข (ภายใตขแผนงานววจย
ล แบบบมร ณาการดขานยาและเคมรภณ
ล ฑย) ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2551-2553 การโคลน การศศก ษาลลก ษณะเฉพาะ และการแสดงออกของยรน XYL1 จากเมทวล โลโทรฟฟก ยรส ตยทนอจณหภมมส
ว งม ทรแ
ช ยกไดขใ นประเทศไทย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2551

การพลฒนาผลวต ไบโอเอทานอลโดยยรส ตยทท
ชร นอจณหภมมส
ว งม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2551-2552 ความหลากหลายของยรส ตยใ นดวนจากอจทยานแหนงชาตวใ นภาคตะวลนออกเฉรยงเหนชอของประเทศไทยและบทบาทในการยนอยสลายอวนทรรยว
ย ต
ล ถจในดวน (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากBiodiversity Research and Training Program - สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหนงชาตว
ปป 2551-2552 ความหลากหลายของยรส ตยใ นปปาชายเลนบรวเวณชายฝฝงฝ ทะเลอนาวไทยตอนบน และการววเคราะหยผลเปรรยบเทรยบกลบบรวเวณชายฝฝงฝ ทะเลอลนดามลน ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากBiodiversity Research and Training Program - สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหนงชาตว
ปป 2551-2553

การผลวต ไขมลนอะราควโดนวก จากรา Mortierella sp. ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (องคยก ารมหาชน)

ปป 2551-2553 ความหลากหลายทางชรวภาพของยรส ตยบนผววใบพชชเศรษฐกวจและการรวบรวมสายพลนธจเย พชอ
ช การคขนหาสายพลนธจท
ย ม
ชร ป
ร ระโยชนยทางดขานการเกษตร ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากโครงการศมนยยความเปปนเลวศ ทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2552-2553 ความหลากหลายของยรส ตยใ นทะเล ปปาชายเลน และปปาบก และการคลด เลชอก ยรส ตยโอลวเอจวนส
ล เพชอ
ช การผลวต ลวพด
ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
สตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2552-2553 ความหลากหลายของรากลจม
น ยนอยสลายลวก โนเซลลมโลสในปปาชายเลน จลงหวลด ระนอง และเอนไซมยยอ
น ยสลายลวก โนเซลลมโลส เพชอ
ช ประยจก ตยใชขบาต บลด สร
ในนนาต ทวงน จากเกษตรอจต สาหกรรม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก. ประจตาปป 2552 (เงวนอจด หนจนศมนยยวจ
ว ย
ล เพชอ
ช การพลฒนาชายฝฝงฝ อลนดามลน)
ปป 2552
ความหลากหลายทางชรวภาพของจจล น
ว ทรรยใ
ย นระบบนวเวศเกษตร และศลก ยภาพการใชขประโยชนยใ นดขานการเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจน
อจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2553

การปรลบปรจงพลนธจก รรมยรส ตยเพชอ
ช เพวม
ช การผลวต ไบโอเอทานอลจากวลส ดจประเภทลวก โนเซลลมโลส ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2553-2554 การปรลบปรจงพลนธจก รรมยรส ตยเพชอ
ช เพวม
ช การผลวต ไบโอเอทานอลจากวลส ดจประเภทลวก โนเซลลมโลส ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากมมล นวธโว ทเรเพชอ
ช การ
สนงเสรวมววทยาศาสตรย ประเทศไทย
ปป 2553-2555
มหาชน)

การพลฒนาการผลวต ไบโอเอทานอลทรอ
ช ณ
จ หภมมส
ว งม โดยยรส ตยทนรขอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (องคยก าร

ปป 2554-2557 ความหลากหลายและนวเวศนยวท
ว ยาของยรส ตยเอนโดไฟตยและยรส ตยอพ
ร ไ
ว ฟตยจากใบของพชชเศรษฐกวจในประเทศไทย และการผลวต สารสนงเสรวมการเจรวญ
พชชออกซวนโดยสายพลนธจท
ย ค
ชร ด
ล เลชอกวนามรประสวทธวภาพสมงพรขอมกลบการศศก ษาชรวววถ ก
ร ารสลงเคราะหย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2553-2555 การผลวต ลวพด
ว จากกลรเซอรอลโดยโอลวเอจวนส
ล ยรส ตย เพชอ
ช การใชขส าต หรลบการผลวต ไบโอดรเซล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2554-2557 ความหลากหลายและนวเวศววทยาของยรส ตยเอนโดไฟตยและยรส ตยอพ
ร ไ
ว ฟตยจากใบของพชชเศรษฐกวจในประเทศไทย และการผลวต สารสนงเสรวมการเจรวญ
พชชออกซวนโดยสายพลนธจท
ย ค
ชร ด
ล เลชอกวนามรประสวทธวภาพสมงพรขอมกลบการศศก ษาชรวววถ ก
ร ารสลงเคราะหย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2555-2557 ความหลากหลายของยรส ตยบนผววใบพชช เพชอ
ช การคขนพบยรส ตยส ปปชส
ร ใ
ย หมน และการคขนหาสายพลนธจท
ย ใ
ชร ชขส งน เสรวมการเจรวญของพชช ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

พวมพยครลงน ลนาสจด เมชอ
ช 15/8/63
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางสาววต รร ลวม
ช ทอง

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาจจล ชรวววทยา คณะววทยาศาสตรย

ปป 2555-2556 ผลกระทบจากการเปลรย
ช นแปลงภมมอ
ว ากาศและสภาวะแวดลขอมตนอจจล น
ว ทรรยใ
ย นปปาชายเลน และการรวบรวมสายพลนธจเย พชอ
ช ใชขประโยชนยทางดขานการ
เกษตรและอจต สาหกรรม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2556
ความหลากหลายและลลก ษณะทางสรรร ววทยาของยรส ตยทแ
ชร ยกจากปปาพรจ ศมนยยวจ
ว ย
ล และศศก ษาธรรมชาตวปาป พรจส รว น
ว ธร (ปปาพรจโตตะแดง) จลงหวลด นราธววาส (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการพวเศษเพชอ
ช ประสานงานโครงการอลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว (กปร.)
ปป 2556-2557 ความหลากหลายของยรส ตยบนผววใบอขอยและความสามารถในการควบคจมราโรคพชช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากเงวนงบประมาณ
ของมหาววทยาลลย
ปป 2554-2558 ความหลากหลายและนวเวศววทยาของยรส ตยเอนโดไฟตยและยรส ตยอพ
ร ไ
ว ฟตยจากใบของพชชเศรษฐกวจในประเทศไทย และการผลวต สารสนงเสรวมการเจรวญ
พชชออกซวนโดยสายพลนธจท
ย ค
ชร ด
ล เลชอกวนามรประสวทธวภาพสมงพรขอมกลบการศศก ษาชรวววถ ก
ร ารสลงเคราะหย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2555-2556
ววจย
ล แหนงชาตว

การผลวต ลวพด
ว จากกลรเซอรอลโดยโอลวเอจวนส
ล ยรส ตย เพชอ
ช ใชขส าต หรลบการผลวต ไบโอดรเซล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการ

ปป 2555-2556 ความหลากหลายของยรส ตยโอลวเอจวนส
ล ทรม
ช ป
ร ระสวทธวภาพในการผลวต ลวพ ดจากและการผลวต ลวพด
ว จากกลรเซรอลดวบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
สตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2555-2556 ความหลากหลายของเอนโดไฟตวก ยรส ตยใ นใบพชชเศรษฐกวจและความสามารถในการควบคจมราโรคพชช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งาน
กองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2555-2556 ความหลากหลายและนวเวศนยวท
ว ยาของยรส ตยเอนโดไฟตยและยรส ตยอพ
ร ไ
ว ฟตยจากใบของพชชเศรฐวก จ
ว ในประเทศไทย และการผลวต สารสนงเสรวมการเจรวญ
พชชออกซวนโดยสายพลนธจท
ย ค
ชร ด
ล เลชอกวนามรประสวทธวภาพสมงพรขอมกลบการศศก ษาชรวววถ ก
ร ารสลงเคราะหย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2556-2557 ความหลากหลายของยรส ตยโอลวเอจวนส
ล ทรม
ช ป
ร ระสวทธวภาพในการผลวต ลวพ ดจากและการผลวต ลวพด
ว จากกลรเซรอลดวบ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจาก
สตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2556-2557 ความหลากหลายของเอนโดไฟตวก ยรส ตยใ นใบพชชเศรษฐกวจและความสามารถในการควบคจมราโรคพชช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งาน
กองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2556-2577 การผลวต และกลไกการทตางานของยรส ตยทใ
ชร ชขส าต หรบการควบคจมทางชรวภาพโรคพชชทรเช กวด จากรา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจน
สนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2557-2558 การผลวต และกลไกการทตางานของยรส ตยทใ
ชร ชขส าต หรบการควบคจมทางชรวภาพโรคพชชทรเช กวด จากรา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจน
สนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2557-2558 ความหลากหลายของเอนโดไฟตวก ยรส ตยใ นใบพชชเศรษฐกวจและความสามารถในการควบคจมราโรคพชช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งาน
กองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2557-2558
ชาตว

โครงการววจย
ล การจลด การทรลพ ยากรชรวภาพและการบรวก ารของระบบนวเวศทางบก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากงบประมาณมหาววทยาลลยแหนง

ปป 2558-2559 การผลวต และกลไกการทตางานของยรส ตยทใ
ชร ชขส าต หรบการควบคจมทางชรวภาพโรคพชชทรเช กวด จากรา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจน
สนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2558-2559 ความหลากหลายของเอนโดไฟตวก ยรส ตยใ นใบพชชเศรษฐกวจและความสามารถในการควบคจมราโรคพชช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งาน
กองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2559
ความหลากหลายของยรส ตยใ นพชน
น ทรพ
ช รจ จลงหวลด นราธววาส และศลก ยภาพการใชข ประโยชนยทางดขานการเกษตร และอจต สาหกรรม ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการพวเศษเพชอ
ช ประสานงานโครงการอลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว (กปร.)
ปป 2559

ยรส ตยส ปปชส
ร ใ
ย หมนจากหญขาแฝกและความสามารถในการยลบยลงน ราสาเหตจโรคพชชเศรษฐกวจ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2559-2561 การผลวต และกลไกการทตางานของยรส ตยทใ
ชร ชขส าต หรลบการควบคจมทางชรวภาพโรคพชชทรเช กวด จากรา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจน
สนลบสนจนการววจย
ล
ปป 2560-2563 ความหลากหลายของยรส ตยใ นปปาพรจและการใชขประโยชนยทางการเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก พลฒนาบลณฑวต ศศก ษาและววจย
ล ดขาน
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยร สตานลก งานคณะกรรมการการอจด มศศก ษา
ปป 2560-2563

ความหลากหลายทางชรวภาพและเทคโนโลยรชว
ร ภาพยรส ตย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล

ปป 2560-2562

การผลวต ลวพด
ว จากจจล น
ว ทรรยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2562-2563 การใชขยส
ร ตยจากพชน
น ทรพ
ช รจ จลงหวลนราธววาส เพชอ
ช เปปนแหลนงโปรตรนในอาหารสลต วยและการผลวต เอทานอลเชชอ
น เพลวง (ดขานการเกษตร) ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานคณะกรรมการพวเศษเพชอ
ช ประสานงานโครงการอลนเนชอ
ช งมาจากพระราชดตารว( สตานลก งาน กปร.)
ปป 2562
ปป 2563-2564
วช.)

การสตารวจยรส ตยและแบคทรเรรยของเพรย
น ในโคเนชอ
น ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
การอนจร ก
ล ษยและเกกบรลก ษาสายพลนธจจ
ย ล
จ น
ว ทรรยท
ย นรขอนเพชอ
ช การใชขประโยชนยเชวงพาณวชยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Savitree Limtong, "Species diversity of molds in traditional fermentation starter (Loog-pang).", Kasetsart J. (Nat. Sci). 39 (3) (2005) 511-518
- Savitree Limtong, "Diversity of Fungi in mangrove Forest", Kasetsart J. (Nat. Sci). 39 (3) (2005) 0-0
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- Kanya Kokaew, Nantana Srisuk, Savitree Limtong, Arinthip Thamchaipenet, "Cloning and nucleotide sequence analysis of xylose reductase (XR)
gene from thermotolerant methylotrophic yeast Ogataea siamensis N22", Thai Journal of Genetics 2 (1) (2009) 66-71
ระดลบนานาชาตว
- Savitree Limtong, "Pichia thermomethanolica sp nov., a novel thermotolerant, methylotrophic yeast isolated in Thailand", International Journal of
Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) 55 (2005) 2225-2229
- Savitree Limtong, "Tetrapisispora namnaonensis sp nov., a novel ascomycetous yeast species isolated from forest soil of Nam Nao National Park,
Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) 55 (2005) 1735-1738
- Polson Mahakhana, Chintana Chobvijuka, Mongkol Ngmjarearnwonga, Savitree Limtong, Christopher Buckeb, Jisnuson Svastic, Werasit
Sanpamongkolcha, Lerluck Chitradon, "Molecular hydrogen production by a thermotolerant Rubrivivax gelatinosus using raw cassava starch as an
electron donor. Science Asia. 31 (4) ", ScienceAsia 31 (2005) 415-424
- Nantana Srisuk, Savitree Limtong, Hiroya Yurimoto, Yasuyoshi Sakai, Nobuo Kato, "Physiological study and alcohol oxidase gene (s) of
thermotolerant methylotrophic yeasts isolated in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40
(1) (2006) 121-135
- N. Lertwattanasakul, K. Sootsuwan, Savitree Limtong, P. Thanonkeo, M. Yamada, "Comparison of the gene expression patterns of alcohol
dehydrogenase isozymes in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus and their physiological functions.", Bioscience Biotechnology and
Biochemistry. 71 (5) (2007) 1170-1182
- wassana chatdumrong, Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong, Wanchai Worawattanamateekul, "Optimization of Docosahexaenoic Acid (DHA)
Production andImprovement of Astaxanthin Content in a Mutant Schizochytriumlimacinum Isolated from Mangrove Forest in Thailand", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 41 (2) (2007) 324-334
- Takashi Nakase, Sasitorn Jindamorakot, Savitree Limtong, Somjit Am-in, Hiroko Kawasaki, Yumi Imanishi, Wanchern Potacharoen, Morakot
Tanticharoen, "Candida kazuoi sp. nov. and Candida hasegawae sp. nov., two new species of ascomycetous anamorphic yeasts isolated from
insect frass in Thailand. ", Journal of General and Applied Microbiology. 53 (4) (2007) 239-245
- Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, Tun, MM, Kawasaki, H, Seki, T, "Kazachstania siamensis sp nov., an ascomycetous yeast species from
forest soil in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) 57 (2007) 419-422
- Savitree Limtong, Sringiew, C, Wichien Yongmanitchai, "Production of fuel ethanol at high temperature from sugar cane juice by a newly isolated
Kluyveromyces marxianus", BIORESOURCE TECHNOLOGY 98 (17) (2007) 3367-3374
- Jindamorakot, S, Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, Manee Tantirungkij, Potacharoen, W, Kawasaki, H, Nakase, T, "Two new anamorphic
yeasts, Candida thailandica sp nov and Candida lignicola sp nov., isolated from insect frass in Thailand", FEMS Yeast Research 7 (8) (2007)
1409-1414
- Phisalphong, M., R. Budiraharjo, P. bagrak, J. Mongkolkajiy, Savitree Limtong, "Alginate-loofa as carrier matrix for ethanol production. ", Journal of
Bioscience and Bioengineering. 104 (3) (2007) 214-217
- Nakase, T, Jinclamorakot, S, Mikata, K, Ninomiya, S, Kawasaki, H, Savitree Limtong, Potacharoen, W, มรกต ตลนตวเจรวญ, "Pichia koratensis sp nov.,
a new ascomycetous yeast related to Pichia acaciae isolated from insect frass in Thailand", JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED
MICROBIOLOGY 53 (6) (2007) 345-351
- Savitree Limtong, Kantimanee Pradermwong, Kawasaki H, Seki T, "Candida thaimueangensis sp nov., an anamorphic yeast species from estuarine
water in a mangrove forest in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) 57 (2007)
- Sasitorn Jindamorakot, Savitree Limtong, Wichien Yongmanitchai, Manee Tantirungkij, Potacharoen, W, Kawasaki, H, Tanticharoen, M, Nakase, T,
"Candida ratchasimensis sp nov and Candida khaoyaiensis sp nov., two anamorphic yeast species isolated from flowers in Thailand", FEMS Yeast
Research 8 (6) (2008) 955-960
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- Savitree Limtong, Pirapan Polburee, Wichien Yongmanitchai, Takao Ohashi, Kazuhito Fujiyama, "Screening and characterization of oleaginous
yeasts for lipid production from curde glycerol", JSPS-NRCT Joint Symposium and Young Scientist Seminar: Next-Generation Bioproduction Platform
Leveraging Subtropical Microbial Bioresources (2013)
- Manee Tantirungkij, ดร.รจจก
ว าญจนย นาสนวท, Savitree Limtong, "Diversity of culture-independent endophytic yeasts from sugarcane leaves in
Thailand", ISSY 32 (32nd INTERNATIONAL SPECIALIZED SYMPOSIUM ON YEASTS: YEASTS BIODIVERSITY AND BIOTECHNOLOGY IN THE
TWENTY-FIRST CENTURY) (2015)
- ผศ.ดร.รจจก
ว าญนย นาสนวท, นางสาวโสภวณ ใจบางยาง, Manee Tantirungkij, Savitree Limtong, "Diversity of epiphytic yeasts in phyllosphere of corn in
Thailand by culture-independent approach", ISSY32 [32nd International Specialized Symposium on Yeast: Yeast Biodiversity and Biotechnology in
the Twenty-First Century) (2015)
- Thanasak Lomthong, Noppol Lertwattanasakul, Savitree Limtong, Vichien Kitpreechavanich, "Production of Raw Starch Degrading Enzyme by
Thermophilic Filamentous Bacterium, Laceyella sacchari LP175 and its application for Ethanol Productions from Cassava Chip", The 2015 BEST
Conference & International Symposium on Biotechnology and Bioengineering (2015)
- Boonyarit, J, Polburee, P, Khaenda, B, Zhao, ZK, Savitree Limtong, "Lipid Production from Sugarcane Top Hydrolysate and Crude Glycerol with
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- Into, P, Khunnamwong, P, Jindamoragot, S, Am-in, S, Wanwilai Intanoo, Savitree Limtong, "Yeast Associated with Rice Phylloplane and Their
Contribution to Control of Rice Sheath Blight Disease", MICROORGANISMS (2020)
สท
ว ธวบ ต
ล ร
- สวทธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2555 เรชอ
ช ง "Thermotolerant ethanol-producing yeast and
University, Japan

ethanol production method utilizing the same" จาก Yamaguchi

- สวทธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2556 เรชอ
ช ง "Thermotolerant ethanol-producing yeast and ethanol production method utilizing the same" จาก Yamaguchi University,
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางสาววต รร ลวม
ช ทอง

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาจจล ชรวววทยา คณะววทยาศาสตรย

ร างว ล
ล ป ร ะก าศ เก ย
ร รตค
ว ณ
จ /เชวด ชมเ ก ย
ร รตก
ว าร ว จ
ว ย
ล
- นลก ววจย
ล ทรม
ช ผ
ร ลงานตรพม
ว พยใ นวารสารมาตรฐานสากลสมงสจด ในรอบ 5 ปป (2547-2551) สาขาววทยาศาสตรยชว
ร ภาพ ประจตาปป 2551 จาก สถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนง มก.
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตรพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ประจตาปป 2550 สาขาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยร ประจตาปป 2551 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- นลก ววจย
ล ทรม
ช ผ
ร ลงานววจย
ล ตรพพ
ว มยใ นวารสารมาตรฐานสากลสมงสจด ปป 2551 ววทยาศาสตรยชว
ร ภาพ ประจตาปป 2552 จาก สถาบลนววจย
ล และพลฒนามหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตรพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2551 ประเภทบจคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตรพม
ว พย กลจม
น 1 จตานวน 4 ผลงาน ประจตาปป 2552 จาก มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตรพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2552(รางวลล ประเภทบจคคล-ผมรข ว
น มสรขางสรรคยผลงานววจย
ล ตรพม
ว พยส งม สจด อลนดลบ 2) ประจตาปป
2553 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- เมธรวจ
ว ย
ล อาวจโส สกว ปป 2554 จจล ชรวววทยา ประจตาปป 2554 จาก สตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
- ผมส
ข มควรใหขปาฐกถาอายวโนะโมะโตตะ (Ajinomoto Award) ประจตาปป พ.ศ. 2561 ประจตาปป 2561 จาก สมาคมเทคโนโลยรชว
ร ภาพแหนงประเทศไทย
- เมธรวจ
ว ย
ล อาวจโส สกว ปป 2560 ประจตาปป 2561 จาก สตานลก งานกองทจนสนลบสนจนการววจย
ล
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- รางวลล ชมเชย รางวลล นวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2550 ประเภทอาจารยย นลก ววจย
ล และบจคลากรมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย ววทยา
ศาสตรยส ข
จ ภาพ และววทยาศาสตรยส ข
จ ภาพสลต วย ประจตาปป 2551 เรชอ
ช ง "การใชขแบคทรเรรยแลคตวก บตาบลด นนาต เสรยโรงนมขลน
น ตอนแรกดขวยการตกตะกอน" จาก มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตรพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2552(รางวลล ประเภทบจคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตรพม
ว พย กลจม
น 1) สาขาววทยาศาสตรย
ประจตาปป 2553 เรชอ
ช ง "Candida nonsorbophila sp nov., a new ascomycetous yeast species isolated in Thailand" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตรพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2552(รางวลล ประเภทบจคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตรพม
ว พย กลจม
น 1) สาขาววทยาศาสตรย
ประจตาปป 2553 เรชอ
ช ง "Wickerhamomyces edaphicus sp. nov. and Wickerhamomyces edaphicus sp. nov.two ascomycetous yeast species isolated from
forest soil in Thailand." จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตรพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2553(รางวลล ประเภทบจคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตรพม
ว พย กลจม
น 1) ประจตาปป 2554 เรชอ
ช ง
"Candida asiatica sp. nov., an anamorphic ascomycetous yeast species isolated from natural samples from Thailand, Taiwan, and Japan" จาก
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตรพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2553(รางวลล ประเภทบจคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตรพม
ว พย กลจม
น 1) ประจตาปป 2554 เรชอ
ช ง
"Candida chanthaburiensis sp nov., Candida kungkrabaensis sp nov and Candida suratensis sp nov., three novel yeast species from decaying plant
materials submerged in water of mangrove forests" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตรพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2553(รางวลล ประเภทบจคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตรพม
ว พย กลจม
น 1) ประจตาปป 2554 เรชอ
ช ง
"Geotrichum siamensis sp. nov. and Geotrichum phurueaensis sp. nov., two asexual arthroconidial yeast species isolated in Thailand" จาก
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตรพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2553(รางวลล ประเภทบจคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตรพม
ว พย กลจม
น 1) ประจตาปป 2554 เรชอ
ช ง
"Three anamorphic yeast species Candida sanitii sp nov., Candida sekii sp nov and Candida suwanaritii, three novel yeasts in the Saturnispora
clade isolated in Thailand" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชจม ว ช
ว าก าร
- รางวลล ดรประเภท poster presentation ผลงานววจย
ล ดขานจจล น
ว ทรรยย ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "การแพรนก ระจายของแอคตวโนมลยซรทในปปาชายเลนอจทยานแหนงชาตวแหลมสน
จลงหวลด ระนอง" จาก การประชจมอนจก รมววธานและซวส เทมาตวคสยใ นประเทศไทย ครลงน ทรช 3

ผลงานววจย
ล นรเน ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2536 - 15 สวงหาคม 2563
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