ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.กมลวรรณ แจขงชลด

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะออต สาหกรรมเกษตร

ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก าร ศ ก
ศ ษา

Ph.D (Food Science and Technology), University of Georgia , U.S.A.,
วท.ม.(พลฒนาผลวต ภลณฑยอต
อ สาหกรรมเกษตร), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,
วท.บ.(พลฒนาผลวต ภลณฑยอต
อ สาหกรรมเกษตร), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Food chemistry, Chemical and nutritional qualities evaluation, Development of snack product and Thai dessert for export,
Product development from rice

งานส อน
Adv.Research Methods in Agro-Ind. Prod.Devel.
Chemical & Physical Quality Measurement
Chemical Quality Analysis in Agro-Industry
Independent Study
Ingredients for Product Development
Ingredients in Agro-Indus.Product Development
Ingredients in Product Development
Knowledge of the Land
Lab. in Principles of Agro-Ind. Prod. Devel.
Lab. in Techniques for Product Development
Laboratory in Chemical Quality Measurement
Laboratory in Introduction to Agro-Industry
Manage. of Raw Material Quality in Agro-Ind.
Objective Measurement for Product Development
Product Development in Food Service
Product Development Project
Product Development Technology
Research method
Research Methodology
Research Methods in Agro-Ind. Prod. Devel.
Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.
Research Methods in Agro-Industrial PD.
Research Methods in Product Development
Seminar
Special Problems
Techniques for Product Development
Thesis
ปฏวบต
ล ก
ว ารเทคนวคในการพลฒนาผลวต ภลณฑย
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2547-2548 การออกแบบและพลฒนากระบวนการผลวต ของผลวต ภลณฑยขนมอบจากแปปงขขาวเจขา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการออด ม
ศศก ษารนวมกลบสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนกองทอนววจย
ล
ปป 2548-2553

คอณลลก ษณะทางประสาทสลมผลส ของขนมไทย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2548-2553 โครงการจลด ตลงต หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชชย
ช วชาญเฉพาะดขานการประเมวนคอณภาพทางประสาทสลมผลส และการววจย
ล การยอมรลบของผมบ
ข รวโภค ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2548-2553

โครงการจลด ตลงต หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชชย
ช วชาญเฉพาะดขานการพลฒนาและปรลบปรองผลวต ภลณฑย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2549
การพลฒนาคอณภาพและบรรจอผลวต ภลณฑยส าต หรลบสมอนไพรแชนอม
ชว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากมก.-ธกส. (โครงการความรนวมมชอระหวนางมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย กลบธนาคารเพชอ
ช การเกษตรและสหกรณยก ารเกษตร)
ปป 2549
การพลฒนาแผนนฟฟล ม
ย ตนอตขานจอล น
ว ทรชยเย พชอ
ช ยชด อายอผลวต ผลเกษตรและผลวต ภลณฑยอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากศมนยยเทคโนโลยชโลหะและวลส ดอ
แหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหนงชาตว
ปป 2549
โครงการการววจย
ล และพลฒนาเพชอ
ช เพวม
ช ศลก ยภาพสมอนไพรไทย โครงการยนอยทชช 3 เรชอ
ช ง การเสรวมคอณคนาอาหารจากสมอนไพรไทยในอาหารขบเคชย
ต วจาก
ขขาวกลของ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2549
โครงการศศก ษาววจย
ล แนวทางการสรขางคอณคนาเพวม
ช (Value Creation) ใหขก บ
ล ออต สาหกรรมอาหารยอค Mood Comsumption ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอน
จากสตานลก นโยบายออต สาหกรรมรายสาขา และ สตานลก งานเศรษฐกวจออต สาหกรรม กระทรวงออต สาหกรรม
ปป 2548-2553

โครงการหนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชชย
ช วชาญเฉพาะดขานนวลต กรรมอาหารคบเคชย
ต ว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

พวมพยครลงต ลนาสอด เมชอ
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.กมลวรรณ แจขงชลด

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะออต สาหกรรมเกษตร

ปป 2548-2551

คอณลลก ษณะทางประสาทสลมผลส ของขนมไทย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2548-2551

การใชขส ารธรรมชาตวและไบโอพอลวเมอรยเพชอ
ช รลก ษาคอณภาพของผลก และผลไมข ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2548-2551

การศศก ษาคอณลลก ษณะทางประสาทสลมผลส ของขนมไทย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2550
การพลฒนาคอณภาพและบรรจอภณ
ล ฑยส าต หรลบผลวต ภลณฑยชม
อ ชน
เกษตรและสหกาณยก ารเกษตร

( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากกระทรวงการคลลง ธนาคารเพชอ
ช การ

ปป 2550

การศศก ษาววจย
ล แปรรมปมลงคอด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณย กรมสนงเสรวมการเกษตร

ปป 2550

ผลของสารเคลชอบผววอวมล
ล ชลนจากไขรตาขขาวตนอผลไมขต ระกมล สขม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2548-2553

โครงการหนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เฉพาะดขานนวลต กรรมอาหารขบเคชย
ต ว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2551
การพลฒนามายองเนสเสรวมสารตขานออกซวเดชลน
ช จากเปลชอกมะนาว อบเชย และนตาต ผศงต และอายอก ารเกกบรลก ษา
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล
ปป 2551

การพลฒนาสารเคลชอบผววสตาหรลบกลขวยหอมทอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2551

การพลฒนาสารปปองกลนการเกาะตวด สตาหรลบผลไมขอบแหขง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2551
การพลฒนาแบบจตาลองเพชอ
ช ศศก ษาการเปลชย
ช นแปลงคอณภาพของนตาต มลนในมายองเนสเสรวมตลวตขานออกซวเดชลนระหวนางการเกกบรลก ษา ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2552

การพลฒนากระทงอบสตาเรกจรมปจากแปปงขขาวกลของสตาหรลบอาหารวนาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2552
การศศก ษาความสลมพลนธยของคอณลลก ษณะทางประสาทสลมผลส และคอณภาพทางกายภาพทชเช ปปนเอกลลก ษณยของขนมไทยเพชอ
ช กตาหนดมาตรฐาน ( หลวหนขา
โครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2552

อวทธวพ ลของสารเคลชอบผววตนอคอณภาพของลองกองระหวนางการเกกบรลก ษา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2551-2552

การพลฒนาววธก
ช ารยชด อายอก ารเกกบรลก ษามะพรขาวนตาต หอม (Cocos nucifera Lin) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2552-2553

การพลฒนาผลวต ภลณฑยและบรรจอภณ
ล ฑยส าต หรลบผลวต ภลณฑยชม
อ ชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากธนาคารเพชอ
ช การเกษตรและสหกรณยก ารเกษตร

ปป 2553

การพลฒนาคานาเปปขาข วกลของงอกเพชอ
ช สอขภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากกรมสนงเสรวมออต สาหกรรม กระทรวงออต สาหกรรม

ปป 2553

การศศก ษาผลของสารไบโอพอลวเมอรยตอ
น การเอนแคปซมเลทนตาต มลนรตาขขาว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2553-2555

การพลฒนาขนมไทยเพชอ
ช สอขภาพและยชด อายอก ารเกกบรลก ษาโดยใชขขนอาลลวเปปนแบบจตาลอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2553-2555
สนอนการววจย
ล

การพลฒนาขนมไทยเพชอ
ช สอขภาพและยชด อายอก ารเกกบรลก ษาโดยใชขขนมอาลลวเปปนแบบจตาลอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบ

ปป 2554-2555 โครงการทดสอบคอณภาพขนมตามหลลก ววชาออต สาหกรรมอาหาร ภายใตขโครงการศศก ษาแนวทางการสรขางระบบเศรษฐกวจสรขางสรรคย (Creative
Economy) ระดลบชอมชนพชน
ต ทชภ
ช าคกลาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานพลฒนาเศรษฐกวจและสลงคมภาคกลาง สตานลก งานคณะกรรมการพลฒนาการเศรษฐกวจ
และสลงคมแหนงชาตว
ปป 2554

การพลฒนาซอปกศงช สตาเรกจรมปทางโภชนาการจากฟลาวมลนเทศสตาหรลบผมส
ข งม อายอ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2553-2554

การพลฒนาผลวต ภลณฑยและบรรจอภณ
ล ฑยส าต หรลบผลวต ภลณฑยชม
อ ชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากธนาคารเพชอ
ช การเกษตรและสหกรณยก ารเกษตร

ปป 2555-2556

การพลฒนาขขาวเหนชยวเปปยกบรรจอก ระปปองจากขขาวเหนชยวกลของงอก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2555-2556

การพลฒนาผลวต ภลณฑยขนมไทยจากขขาวกลของงอกสตาหรลบผมส
ข งม อายอ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2555-2556

การพลฒนาแยมแครอทสมต รนตาต ตาลนขอย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2555-2556

การพลฒนาผลวต ภลณฑยและบรรจอภณ
ล ฑยส าต หรลบผลวต ภลณฑยชม
อ ชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากธนาคารเพชอ
ช การเกษตรและสหกรณยก ารเกษตร

ปป 2556-2557

การพลฒนาผลวต ภลณฑยและบรรจอภณ
ล ฑยส าต หรลบผลวต ภลณฑยชม
อ ชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากธนาคารเพชอ
ช การเกษตรและสหกาณยก ารเกษตร

ปป 2557

การพลฒนาบรรจอภณ
ล ฑยส าต หรลบผลวต ภลณฑยปย
ปอ หมลก มมล ไสขเดชอนดวน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากธนาคารเพชอ
ช การเกษตรและสหกาณยก ารเกษตร

ปป 2557
โครงการพลฒนาระบบประกลนคอณภาพของสถานทชผ
ช ลวต อาหารขนาดกลางและขนาดยนอม เพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพในการกตากลบดมแลความปลอดภลยอาหาร
รองรลบการเขขาสนประชาคมเศรษฐกวจอาเซชยน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2557

การพลฒนาโจจก กศงช สตาเรกจรมปจากขขาวไรซยเบอรยร แ
ช ละเหกด โดยกระบวนการเอกก ซยทรมชน
ล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2558
ผลของกะทวและชนวด นตาต ตาลตนอคอณภาพของเจลทชม
ช แ
ช ปปงขขาวเจขาเปปนสนวนผสมหลลก โดยใชขล อดชนองไทยแชนเยชอกแขกงเปปนแบบจตาลอง ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2557-2558 การพลฒนาอาหารวนางจากแปปงขขาวกลของงอกและแปปงฟฟก ทองโดยกระบวนการเอกก ซยทรมชน
ล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2558-2561 การพลฒนาอาหารขบเคชย
ต วทชม
ช ค
ช ณ
อ คนาทางโภชนาการจากขขาวกลของและเหกด ดขวยกระบวนการเอกก ซยทรมชน
ล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งาน
กองทอนสนลบสนอนการววจย
ล
ปป 2559-2560 การแปรรมปมลนสตาปะหลลงและผลวต ภลณฑยส อ
นม ต
อ สาหกรรมอาหารเพชอ
ช ยกระดลบรายไดขเกษตรกรชอมชน ประจตาปปงบประมาณ 2559 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทอนจากกรมการคขาภายใน กระทรวงพาณวชยย
พวมพยครลงต ลนาสอด เมชอ
ช 26/11/63

หนขา 2 จาก 8

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.กมลวรรณ แจขงชลด

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ปป 2559-2560

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะออต สาหกรรมเกษตร

การพลฒนาขนมครกแชนเยชอกแขกง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2559

ผลของชนวด ของนตาต ตาลตนอสมบลตท
ว างเคมชเชวงฟฟส ก
ว สยของแปปงขขาวเจขาและเจลแปปงขขาวเจขา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2560

วาฟเฟฟล กรอบปราศจากกลมเตน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2559-2560 การพลฒนาศลก ยภาพของผขป
ผ ระกอบการขนาดเลกก และขนาดกลางในกลนม
ผ ออต สาหกรรมอาหารและออต สาหกรรมอชน
ช ทชเช กชย
ช วขของ: กลนม
ผ ทชช 18 ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2559-2560
ปป 2560

โครงการพลฒนาสมต รผลวต ภลณฑยผลไมขส ดไทยดขวยเทคโนโลยชก ารสรขางเจล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากบรวษท
ล วชแอนดย เอ โฮลดวงต จตากลด
ไฮ-ไฟ ฟรอต เยลลชช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากInnovation Hubs เพชอ
ช สรขางเศรษฐกวจฐานนวลต กรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ปป 2560-2561 เครชอ
ช งดชม
ช ฟฟงกยชน
ล จากโยเกวร ต
ย ถลว
ช เหลชองและฟฟก ทอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากInnovation Hubs เพชอ
ช สรขางเศรษฐกวจฐานนวลต กรรมของ
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- วรรธนมณฑนย ชาญจารอจต
ว รย, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Application of essential oil combined with shellac coating for extending shelf life
of mango (Mangifera indica) cv.Namdokmai", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 41 (1(พวเศษ)) (2010) 137-140
- ออมาพร ชนประชา, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Development of Chitosan Based Coating for Extending Shelf Life of Banana (Musa AAA
Group)", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 41 (1(พวเศษ)) (2010) 160-163
- ปฟยนาถ จวต อารชร ต
ล นย, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Effect of Edible Coating on Postharvest Qualities and Storage Life of Papaya",
Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 41 (1(พวเศษ)) (2010) 239-242
- กชร ตวนาฏ พมล เกษร, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Development of Anti-sticking Agent from Beeswax and Palm Olein Oil for Dried Fruits",
Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 41 (1(พวเศษ)) (2010) 516-519
- นส.สอทธวล ก
ล ษณย พองน มณชส กอล , Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Quality Change of Aromatic Coconut Fruits with Paraffin Coating", Agricultural
Science Journal วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 42 (1) (2011) 83-86
- Ei Mon Mon Kyaw, Nantawan Therdthai, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, "Characterization of commercial wheat flour sold in Myanmar and
its application in the fried chicken", Food and Applied Bioscience Journal 2 (3) (2014) 241-248
ระดลบนานาชาตว
- nyaporn Sirilert, Anuvat Jangchud, Phaisan Wuttijumnong, Kamolwan Jangchud, "Effect of Coating on Doughnut Cake Preference using R-index",
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (1) (2006) 240-246
- Kamolwan Jangchud, Puchakawimol, P, Anuvat Jangchud, "Quality changes of burnt aromatic coconut during 28-day storage in different
packages", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 40 (7) (2007) 1232-1239
- Nantawan Therdthai, Zhou WB, Kamolwan Jangchud, "Modeling of the effect of relative humidity and temperature on proving rate of rice-flour
-based dough", LWT-FooD Science and Technology 40 (6) (2007) 1036-1040
- Supat Chaiyakul, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Phaisan Wuttijumnong, Ray Winger, "Effect of Protein Content and Extrusion Process
on Sensory and Physical Properties of Extruded High-Protein,Glutinous Rice-Based Snack", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (5) (2008) 182-190
- Nantipa Pansawat, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Phaisan Wuttijumnong, Saalia, FK, Eitenmiller, RR, Phillips, RD, "Effects of extrusion
conditions on secondary extrusion variables and physical properties of fish, rice-based snacks", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 41
(4) (2008) 632-641
- นางสาวกมลฉลต ร พวมพยด ษ
ว ฐย, Nantawan Therdthai, Kamolwan Jangchud, "Effects of fat replacer on physical, chemical and sensory characteristics of
puff pastry", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 42 (4) (2008) 1-8
- Chaiyakul, Supat, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Phaisan Wuttijumnong, Winger, Ray, "Effect of extrusion conditions on physical and
chemical properties of high protein glutinous rice-based snack", LWT - Food Science and Technology 42 (3) (2009) 781-787
- Vanee Chonhenchob, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, อศวร า เฟฟอ
ฟ งฟมชาตว, "Development of antimicrobial EVA/LDPE films incorporated with
thymol and eugenol", Food Manufacturing Efficiency 2 (2) (2009) 1-7
- Charoenthaikij, P, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, ดร.เกชอ
ต กมล ปฟยะจอมขวลญ, Patcharee Tungtrakul, Prinyawiwatkul, W, "Germination
Conditions Affect Physicochemical Properties of Germinated Brown Rice Flour", JOURNAL OF FOOD SCIENCE 74 (9) (2009) C658-C665
- Phantipha Charoenthaikij, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Patcharee Tungtrakul, Witoon Prinyawiwatkul, "Germination Conditions Affect
Selected Quality of Composite Wheat-Germinated Brown Rice Flour and Bread Formulations", Journal of Food Science 75 (5) (2010) S312-S318
- Charoenthaikij, P, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Prinyawiwatkul, W, No, HK, King, JM, "Physicochemical Properties and Consumer
Acceptance of Wheat-Germinated Brown Rice Bread during Storage Time", JOURNAL OF FOOD SCIENCE 75 (6) (2010) S333-S339
- นางสาวสอธรช า วลฒนกอล , Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, Nantawan Therdthai, Brian Wilkinson, "Gold kiwifruit leather product development
using quality function deployment approach.", Food Quality and Preference 21 (3) (2010) 339-345
พวมพยครลงต ลนาสอด เมชอ
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- Chanchira Phimpharian,, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, Nantawan Therdthai, Witoon Prinyawiwatkul, Hong Kyoon No, "Physicochemical
characteristics and sensory optimisation of pineapple leather snack as affected by glucose syrup and pectin concentrations", International Journal of
Food Science and Technology 46 (46) (2011) 972-978
- รลชนช เจรวญ, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, Thepkunya Harnsilawat, Onanong Naivikul, David Julian McClements, "Influence of Biopolymer
Emulsifier Type on Formation and Stability of Rice Bran Oil-in-Water Emulsions: Whey Protein, Gum Arabic, and Modified Starch", Journal of Food
Science 76 (1) (2011) 165-172
- Charoen, R, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, Thepkunya Harnsilawat, Decker, EA , McClements, DJ , "Influence of interfacial composition
on oxidative stability of oil-in-water emulsions stabilized by biopolymer emulsifiers", FOOD CHEMISTRY 131 (4) (2012) 1340-1346
- Charoenthaikij, P, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Prinyawiwatkul, W, No, HK, "Composite wheat-germinated brown rice flours: selected
physicochemical properties and bread application", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 47 (1) (2012) 75-82
- Parisut Songtip, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Patcharee Tungtrakul, "Physicochemical property changes in germinated brown rice flour
from different storage periods of paddy rice", International Journal of Food Science and Technology 47 (4) (2012) 682-688
- Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, "Soft starchy candy as a food model to study the relationship between sensory and selected
physicochemical properties", International of Food Science and Technology 48 (10) (2013) 2078-2085
- Nongtaodum, S., Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, PISIT DHAMVITHEE, No, HK, Prinyawiwatkul, W , "Oil Coating Affects Internal Quality
and Sensory Acceptance of Selected Attributes of Raw Eggs during Storage", Journal of Food Science 72 (2) (2013) S329-S335
- Soison, B, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Thepkunya Harnsilawat, Kuakoon Piyachomkwan, Chulaluck Charunuch, Prinyawiwatkul, W,
"Physico-functional and antioxidant properties of purple-flesh sweet potato flours as affected by extrusion and drum-drying treatments",
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 49 (9) (2014) 2067-2075
- Shompoo Yimtoe, Diane M. Barrett, Kamolwan Jangchud, PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, "Effect of Beeswax Coating with Cinnamon Oil
on Quality of Sweet Peppers", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 48 (3) (2014) 348-363
- Ratchanee Charoen, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, Thepkunya Harnsilawat, David Julian McClements, "The Physical Characterization
and Sorption Isotherm of Rice Bran Oil Powders Stabilized by Food-GradeBiopolymers", Drying Technology 33 (4) (2015) 479-495
- Parisut Chalermchaiwat, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Chulaluck Charunuch, Professos Dr. Witoon Prinyawiwatkul, "Antioxidant
activity, free gamma-aminobutyric acid content, selected physical properties and consumer acceptance of germinated brown rice extrudates as
affected by extrusion process", LWT- Food Science and Technology 64 (1) (2015) 490-496
- Soison, B., Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Thepkunya Harnsilawat, ดร.เกชอ
ต กมล ปฟยะจอมขวลญ, "Characterization of starch in relation to flesh
colors of sweet potato varieties", International Food Research Journal 22 (6) (2015) 2302-2308
- น.ส.ปารวชาตว ธรรมนราทวพ ยย, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Sunee Nitisinprasert, Sukuntaros Tadakittisarn, B
ผฺ . Vardhanabhuti, "Extraction
and characterisation of Riceberry bran protein hydrolysate using enzymatic hydrolysis.", International Journal of Food Science and Technology 51
(1) (2016) 194-202
- นางสาวปารวชาตว ธรรมนราธวป, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Bongkosh Vardhanabhuti, "Functional properties of protein hydrolysates from
Riceberry ricebran", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 51 (5) (2016) 1110-1119
- Thamnarathip, P., Kamolwan Jangchud, Sunee Nitisinprasert, Assistant Professor Bongkosh Vardhanabhuti, "Identification of peptide molecular
weight from rice bran protein hydrolysate with high antioxidant activity", Journal of Cereal Science 69 (-) (2016) 329-335
- นายพลนธอเย ลวศ พรหมสาขา ณ สกลนคร, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, ศ.ววทรม ยย ปรวญญาวววฒ
ล นยก ล
อ , "Comparisons of physicochemical properties
and antioxidant activities among pumpkin (Cucurbita moschata L.) flour and isolated starches from fresh pumpkin or flour", International Journal of
Food Science and Technology 52 (11) (2017) 2436-2444
- นางสาวภลทราภรณย สอขขาว, Kamolwan Jangchud, Yaowapa Lorjaroenphon, Tantawan Pirak, "Flavored-functional protein hydrolysates from
enzymatic hydrolysis of dried squid by-products: Effect of drying method", Food Hydrocolloids
2018 (76) (2018) 103-112
- นายพลนธอเย ลวศ พรหมสาขา ณ สกลนคร, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Chulaluck Charunuch, "Optimization of pumpkin and feed moisture
content to produce healthy pumpkin-germinated brown rice extruded snacks", Agriculture and Natural Resources 52 (6) (2018) 550-556
- Tepsongkroh, B., Kamolwan Jangchud, Gassinee Trakoontivakorn, "Antioxidant properties and selected phenolic acids of five different tray-dried
and freeze-dried mushrooms using methanol and hot water extraction", Journal of Food Measurement and Characterization 13 (4) (2019) 3097-3105
- เบญจรลต นย เทพสงเคราะหย, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Chulaluck Charunuch, Prof. Witoon Prinyawiwatkul, "Healthy brown rice-based
extrudates containing straw mushrooms: Effect of feed moisture and mushroom powder contents", Journal of Food Processing and Preservation 43
(9) (2019) 1-10
- น.ส.เบญจรลต นย เทพสงเคราะหย, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Pitchayapat Chonpracha, Ryan Ardoin, Witoon Prinyawiwatkul, "Consumer
perception of extruded snacks containing brown rice and dried mushroom", International Journal of Food Science and Technology 55 (1) (2020)
46-54
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชอม ว ช
ว าก าร
พวมพยครลงต ลนาสอด เมชอ
ช 26/11/63

หนขา 4 จาก 8

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.กมลวรรณ แจขงชลด

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะออต สาหกรรมเกษตร

ระดลบชาตว
- นตาต ฝน รลก ขอมแกขว, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, "Study of optimum ratio of rice flour, wheat flour and cassava starch to produce
ready-to-eat crust for snack", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
(2006)
- Kamolwan Jangchud, Phaisan Wuttijumnong, "Application of edible coating in the production of vitamin fortified rice", การประชอมทางววชาการ
ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 44 (2006)
- Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, ปนลด ดา ตองข สวลส ดว,ด "อวทธวพ ลของสารเคลชอบผววจากแชลแลคและไขรตาขขาวตนอผลไมขต ระกมล สขม", ประชอมววชาการ
โครงการทอนววจย
ล มหาบลณฑวต สกว. สาขาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช (2007)
- อรอณศวร ว ธราธรกอล , Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "ผลของแซนแทนกลมและซมโครสเอสเทอรยตอ
น สมบลตข
ว องสารเคลชอบผววผสมจากไคโตซานและแช
ลแลค. ", การประชอมเสนอผลงานววจย
ล ระดลบมหาบลณฑวต ศศก ษาแหนงชาตว ครลงต ทชช 7 (2007)
- ศวร ภ
ว ท
ล รย จลนทรยอรนาม,, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, "อวทธวพ ลของสนวนผสมตนอคอณภาพอาหารขบเคชย
ต วชนวด แทนงจากธลญชาตวและผลก ผลไมขผสม", การ
ประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 46 (2008)
- สอร ย
ว า อตววท
ว ยาภรณย, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, "การศศก ษาเวลาทชเช หมาะสมในการอบแหขงกลขวยตากแบบลมรขอนรนวมกลบการอบแหขงดขวยคลชน
ช
ไมโครเวฟระบบสอญญากาศ. ", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 46 (2008)
- สอภท
ล รย ไชยกอล , Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Phaisan Wuttijumnong, "ผลของปรวมาณโปรตชนและสภาวะในเอกซยทรมชน
ล ตนอคอณสมบลตท
ว างประสาท
สลมผลส และสชของขนมขบเคชย
ต วโปรตชนสมงจากขขาวเหนชยว", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 46 (2008)
- รสพร เจชยมจรวยธรรม, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Patcharee Tungtrakul, "Effect of pre-germinated brown rice flour on cookie with
pineapple filling quality", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 46 (2008)
- Supaporn Pajaren, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Patcharee Tungtrakul, "Development of mayonnaise supplemented with crude extracts
from lime peel and cinnamon", การประชอมววชาการ ครลงต ทชช 47 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2009)
- Supaporn Pajaren, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Patcharee Tungtrakul, "Optimum conditions for the extraction of crude extracts from
lime peel and cinnamon", การประชอมววชาการ ครลงต ทชช 47 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2009)
- Chanidda Wongbasg, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Patcharee Tungtrakul, Sukuntaros Tadakittisarn, "Germination condition affecting
the physical and chemical properties of germinated glutinous brown rice flour", การประชอมววชาการ ครลงต ทชช 47 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2009)
- Umaporn Chonpracha, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Effect of plasticizers on properties of chitosan coating and application on banana
(Musa AAA group)", การประชอมววชาการ ครลงต ทชช 47 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2009)
- Watthanamon Chanjarujit, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Effect of coatings on qualities of mango cv. Nam Dok Mai during storage", การ
ประชอมววชาการ ครลงต ทชช 47 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2009)
- สอทธวล ก
ล ษณย พองน มณชส กอล , Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "การเปลชย
ช นแปลงคอณภาพของมะพรขาวนตาต หอมทชเช คลชอบผววดขวยพาราฟฟน", สลมมนาววชาการ
ววทยาการหลลงการเกกบเกชย
ช วแหนงชาตว ครลงต ทชช 8.
(2010)
- กชร ตวนาฏ พมล เกษร, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Shelf-life evaluation of anti-sticking agent by using ASLT method", การประชอมทางววชาการ
ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 48 (2010)
- ปปยนาถ จวต อารชร ต
ล นย, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Quality index of papaya cv. Hawaii by using preference mapping", การประชอมทาง
ววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 48 (2010)
- ชอตม
ว า ภมมว
ว ณวชชา, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Product development of indian gooseberry leather", การประชอมทางววชาการ
ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 48 (2010)
- สอทธวล ก
ล ษณย พองน มณชส กอล , Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Development of Bilayer and Composite Coatings for Decreasing Weight Loss of
Tangerine.", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 48 (2010)
- นางสาวบรวญญา เหลชย
ช วไชยพลนธอ,ย Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, "Preference Mapping of Commercial Khanom Ar-Lua", การประชอมทาง
ววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 49 (2011)
- ศอร ฐ
ต นลนทย คงนลนทย, Kamolwan Jangchud, Patcharee Tungtrakul, "Effect of Germination Condition on Physicochemical Properties of Germinated
Brown Rice Flour Produced from Brown Rice", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 49 (2011)
- นายจลก รพงษย โสวะพลนธย, Kamolwan Jangchud, Patcharee Tungtrakul, "Effect of Germination Conditions on Pasting Properties on GABA content of
Germinated Brown Rice Flour Produced from Paddy Rice", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 49 (2011)
- นางสาวณลฐธวด า มหาชลยราชลน, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, "Effect of hydrocolloid and moisture content of ingredients on the breakfast
flake from germinated brown rice flour", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 49 (2011)
- นายปรลชญา นลนทปถวช, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, Thepkunya Harnsilawat, "Development of the Product Concept of Frozen Chicken
Nugget Analogue by Using Consumer Perceptual Mapping and External Preference Mapping", The 22nd National Graduate Research Conference
(2011)
- นายพลนธอเย ลวศ พรหมสาขา ณ สกลนคร , Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Process Development for Pectin Production from Krueo Ma Nok
Leaves (Cissampelos pareira L.)", การประชอมววชาการ ครลงต ทชช 49 สาขาออต สาหกรรมเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2011)
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- นส.ภลณฑวร า นามไพโรจนย, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Quality index of papaya on overall liking of consumer", การประชอมววชาการ ครลงต ทชช
49 สาขาออต สาหกรรมเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2011)
- นส.กนกวรรณ ชชน
ช บาน, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "The Optimization of Formulation for Mixed Tropical Fruits Jam Sheet", การประชอม
ทางววชาการ ครลงต ทชช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)
- นส.ฐวตก
ว านตย สอขศรช, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Development of Reduced Sugar Carrot Spread", การประชอมทางววชาการ ครลงต ทชช 50
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)
- ออบลรลต นย ลชก
ต าต จร, Kamolwan Jangchud, ดวงกมล ฉายะศวร พ
ว น
ล ธย , Patcharee Tungtrakul, "ผลของการแชนขาข วกลของพลนธอข
ย าวดอกมะลว 105 ในสารละลายไคโต
ซานรนวมกลบกรดตนอคอณภาพของแปปงขขาวกลของ", การประชอมววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 51 (สาขาออต สาหกรรมเกษตร) (2013)
- Kamolwan Jangchud, ดวงกมล ฉายะศวร พ
ว น
ล ธย, Anuvat Jangchud, Sineenart Chariyachotilert, SOMPORN KONGCHAROENKIAT, "The effect of main
ingredients on qualities of snack bar flavored mee-krob", การประชอมววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 51 (สาขาออต สาหกรรมเกษตร) (2013)
- นางสาวจลนทนช ธชร เวชเจรวญชลย, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Thepkunya Harnsilawat, Sineenart Chariyachotilert, "Effect of gelatin and
glucose syrup on qualities of carrot sheet jelly", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 52 (2014)
- กอล บดช ตลนตวจาต นรรจย , Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, Wannasawat Ratphitagsanti, SOMPORN KONGCHAROENKIAT, "Development of
Butterfly Pea Based Fruit Leather as Snack", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 52 (2014)
- นางสาว ศอร ฐ
ล นลนทย คงวรรณ, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, "Effect of chitosan and acid solution on physiochemical properties and
gama-aminobutyric acid (GABA) content of germinated brown rice flour(Oryza sativa L.cv.105)", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ครลงต ทชช 52 (2014)
- นายทศพล ลวมศรชเพชร, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Chulaluck Charunuch, "The optimal amount of Riceberry rice,mushroom and feed
moisture for the main ingredients porridge using extrusion process", การประชอมทางววชาการครลงต ทชช 55 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2017)
- ณลฏฐกานตย จลนทะวลง, Kamolwan Jangchud, Ladda Sangduean Wattanasiritham, Anuvat Jangchud, "Effect of Enzymatic Extraction on Quality of Rice
Bran Protein Hydrolysate", การประชอมทางววชาการครลงต ทชช 56 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2018)
- วลนสวร ว พอก เฉชอ
ช ย, Kamolwan Jangchud, "Effect of taro flour and sticky rice flour on the quality of chewing taro", การประชอมทางววชาการ ครลงต ทชช 56
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2018)
- นางสาววาสนา นาราศรช, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, ดร.เกชอ
ต กมล ปฟยะจอมขวลญ, "Effect of Alkaline Solutions on Physicochemical Properties
of Rice Flour", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 57 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2019)
- กาญจนา เจรวญพวร ย
ว ะ, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Siwaporn O'Charoen, "Effect of Alkaline Solutions on Physical and Chemical
Properties of Rice Flour and Textural Property of Thai Lod-Chong", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงต ทชช 57 มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, สายนตาต ผศงต ทองใส, "Preference mapping of mango leather", SPISE 2007 (2007)
- Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, พลนธวภา เจรวญไทยกวจ, "Preference Mapping of Khanom Chun (Thai Dessert)", SPISE 2007 (2007)
- Vanee Chonhenchob, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, วรรณช ฉวนศวร ก
ว ล
อ , อศวร า เฟฟอ
ฟ งฟมชาตว, นพดล เกวด ดอนแฝก, ปณวธช ทวพ ยธรรม, "Development
of Antimicrobial EVA/LDPE Films Incorporated with Thymol and Eugenol", 23rd IAPRI Symposium on Packaging (2007)
- Suteera Vatthanakul, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, Nantawan Therdthai, Brian Wilkinson, "Gold Kiwifruit Leather Product Development
using Quality Function Deployment approach", Sensometrics 2008 (2008)
- P. Charoenthaikij, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, W. Prinyawiwatkul , "Optimizing germination conditions of brown rice for use in
wheat-germinated brown rice bread making", IFT Annual Meeting, July 17-20, 2010, Chicago, IL, (2010)
- Shompoo Yimtoe, Diane M. Barrett, John M. Krochtas, Kamolwan Jangchud, PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, "Shelf life extension of whole
sweet peppers coated with edible beeswax and antimicrobial compound", IFT Annual Meeting, July 17-20, 2010, Chicago, IL (2010)
- Bisri Soison, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Thepkunya Harnsilawat, "Some physicochemical properties of starches isolated from
different flesh colors of Thai commercial sweet potato varieties.", IFT Annual Meeting, uly 17-20, 2010, Chicago, IL, (2010)
- Chanchira Phimpharian, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, Nantawan Therdthai, "Modeling of drying process of pineapple sheet in the tunnel
dryer", IFT Annual Meeting, July 17-20, 2010, Chicago, IL
(2010)
- นางสาวรลชนช เจรวญ, Prof. Dr. David Julian McClements, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, Thepkunya Harnsilawat, Onanong Naivikul, "The
effect of pH, salt and thermal processing on the stability of rice bran oil-in-water emulsions stabilized by biopolymers", IFT Annual Meeting (2010)
- นส.สวนช หนองเตนาดตา, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, PISIT DHAMVITHEE, W. Prinyawiwatkul., "Effects of Edible Oil Coating on the Quality
of Fresh Hen Eggs", IFT Annual Meeting 2012 (2012)
- นส.ใบศรช สรขอยสอน, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Thepkunya Harnsilawat, "Extrusion processing affects physicochemical and
antioxidant properties of sweet potato extrudates", IFT Annual Meeting 2012 (2012)
- นส.ปารวส ท
อ ธวด สรงทวพ ยย, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Chulaluck Charunuch, W. Prinyawiwatkul, "Extrusion conditions affect
physicochemical properties of snacks made from germinated brown rice flour", IFT Annual Meeting 2012 (2012)
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- Kamolwan Jangchud, Borinya Lhieochaiphant, Anuvat Jangchud, "Effect of glycerol and drying time on the quality of soft starchy candy", of Food
Innovation Asia Conference 2012 (2012)
- นายพลนธอเย ลวศ พรหมสาขา ณ สกลนคร, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, "Characterization and physicochemical properties of pumpkin starch
and flour", The 13th Asean Food Conference (2013)
- Sheree Ahmadi Pirshahid , Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, Wannasawat Ratphitagsanti, Chulaluck Charunuch, "Effects of Golden Oyster
Mushroom Content and Feed Moisture Content on Qualities of Extruded Snack", The 2nd Annual PSU Phuket International Conference 2013
"Multidisciplinary Studies on
Sustainable Development" (2013)
- Wannarat Leesuksawat, N. Chanyongvorakul, D. Saksirisopak, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Fruit Coating from Morpholine-free
Shellac Based Wax", The 13th Asean Food Conference (2013)
- Pawisa Pookidakan, Kamolwan Jangchud, "Preference Mapping of Pandan Noodles (Thai Lod-Chong)", The 16th Food Innovation Asia
Conference 2014 (2014)
- Bisri Soison, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, "Chemical Composition and Antioxidant Properties of Thai Sweet Potato Roots", 5th
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WELLNESS, HEALTHY LIFESTYLE AND NUTRITION 2014 (2014)
- นางสาวปารวชาตว ธรรมนราธวป, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Sukuntaros Tadakittasarn, "Antioxidant Capacity of Rice Protein Hydrolysate
Produced from Different Proteases", IFT Annual Meeting 2014 (2014)
- พลนธอเย ลวศ พรหมสาขา ณ สกลนคร, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Chulaluck Charunuch, Sineenart Chariyachotilert, "Development of snack
food from germinated brown rice and pumpkin flour using extrusion process", The 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (2015)
- Wannarat Leesuksawat, Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, PISIT DHAMVITHEE, "The Development of Emotion Lexicon for Coffee Drinker
in Thailand", The 17th Food Innovation Asia Conference (FIAC) (2015)
- นางสาวเบญจรลต นย เทพสงเคราะหย, Kamolwan Jangchud, "Antioxidant properties of extracts from selected edible mushrooms obtained by freeze drying
and tray drying", The 18th Food Innovation Asia Conference (2016)
- Tung Thanh Pham, PISIT DHAMVITHEE, Kamolwan Jangchud, "Effect of Coconut Flour Addition on Pasting and Gelling Properties of Some Flour
Types", Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) (2017)
- นางสาวเบกญจรลต นย เทพสงเคราะหย, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Chulaluck Charunuch, Prof. Witoon Prinyawiwatkul, "Comparison of
physical properties, amino acids profile, total phenolic content and Glycaemic Index of brown rice-based extrudates containing two different
mushrooms", 32nd Effost International Conference (2018)
- นางสาวเบกญจรลต นย เทพสงเคราะหย, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Prof. Witoon Prinyawiwatkul, "Extruded healthy snacks containing
mushroom and brown rice: effects of mushroom type, seasoned coating and health benefit information on consumer liking, salty taste expectation,
emotion, and purchase intent", 32nd Effost International Conference (2018)
อนอส ท
ว ธวบ ต
ล ร
- อนอส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2556 เรชอ
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- อนอส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2556 เรชอ
ช ง "สลงขยาแผนน" จาก งานทรลพ ยยส น
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- อนอส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2559 เรชอ
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- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ประจตาปป 2550 สาขาเกษตรศาสตรย ประจตาปป 2551 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
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- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2551 ประเภทบอคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พย กลอม
น 2 จตานวน 1 ผลงาน ประจตาปป 2552 จาก มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
- รางวลล นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2555 ประจตาปป 2556 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ประเภทบอคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2557
ประจตาปป 2559 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- นวลต กรรมขขาวไทยเฉลวมพระเกชยรตวประจตาปป 2550 รางวลล ชมเชย ประจตาปป 2550 เรชอ
ช ง "ขนมเบชอ
ต งนนทรช" จาก สตานลก งานนวลต กรรมแหนงชาตว มมล นวธข
ว าข วไทย ในพระ
บรมประราชมปถลมภย และ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- นวลต กรรมขขาวไทยเฉลวมพระเกชยรตวประจตาปป 2551 (รางวลล ทชช 3) ประจตาปป 2551 เรชอ
ช ง "กระทงกรอบนนทรช" จาก มมล นวธข
ว าข วไทยในพระบรมราชมปถลมภย และสตานลก งาน
นวลต กรรมแหนงชาตว
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.กมลวรรณ แจขงชลด

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะออต สาหกรรมเกษตร

- รางวลล ชนะเลวศ จากการประกวดนวลต กรรมผลวต ภลณฑยอาหารในหลวขขอ “Globalize Thai Food to Creative Economy” ประจตาปป 2553 เรชอ
ช ง "ทารยตไท" จาก
สมาคมววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหนงประเทศไทย สมาคมสภาววชาการออต สาหกรรมเกษตร และสตานลก งานนวลต กรรมแหนงชาตว
- นวลต กรรมขขาวไทยเฉลวมพระเกชยรตวประจตาปป 2555(รางวลล ทชช 3) ประจตาปป 2555 เรชอ
ช ง "สลงขยาแผนนจากแปปงขขาวกลของงอก" จาก มมล นวธข
ว าข วไทยในพระบรมราชมปถลมภย
และสตานลก งานนวลต กรรมแหนงชาตว
- รางวลล ชมเชย ประจตาปป 2555 เรชอ
ช ง "นตาต พรวก กะปฟก อ
ข น" จาก กรมสนงเสรวมออต สาหกรรม กระทรวงออต สาหกรรม
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชอม ว ช
ว าก าร
- รางวลล ชมเชยสาขาออต สาหกรรมเกษตร ในการประชอมววชาการครลงต ทชช 45 สาขาออต สาหกรรมเกษตร ประจตาปป 2551 เรชอ
ช ง "การศศก ษาสลด สนวนทชเช หมาะสมของสารใหข
ความหวานในการผลวต อาหารขบเคชย
ต วชนวด แทนงจากขขาวกลของและสมอนไพร" จาก ม.เกษตรศาสตรย
- รางวลล ชมเชย สาขาออต สาหกรรมเกษตร ในการประชอมววชาการครลงต ทชช 46 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย สาขาออต สาหกรรมเกษตร ประจตาปป 2552 เรชอ
ช ง "อวทธวพลของ
สนวนผสมตนอคอณภาพอาหารขบเคชย
ต วชนวด แทนงจากธลญชาตวและผลก ผลไมขผสม" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ผลงานววจย
ล นชเต ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2547 - 26 พฤศจวก ายน 2563
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