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

นายอนนวต
ล ร แจขงชลด

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
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ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะอนต สาหกรรมเกษตร
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วท.ม.( พลฒนาผลวต ภลณฑยอต
น สาหกรรมเกษตร ), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2533
วท.บ.( พลฒนาผลวต ภลณฑยอต
น สาหกรรมเกษตร ), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2530

ส าขาเชดย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การพลฒนาผลวต ภลณฑยผก
ล และผลไมขแผนน, การพลฒนาไบโอพอลวเมอรยฟล
ฟ ม
ย สารเคลชอบ และการประยนก ตยใ ชข, การวางแผนการทดลองและ
การใชขเทคนวคทางสถวตใ
ว นงานพลฒนาผลวต ภลณฑย, การพลฒนาผลวต ภลณฑยอาหารและมวใ ชนอาหาร

งานส อน
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โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2544-2545

การววจย
ล วลต ถนด บ
ว และตตารลบอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบดยบฃองศาสนาอวส ลามเพชอ
ช การสนงออก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2545
โครงการผลวต ภลณฑยผลไมขแผนนผสม / โครงการพลฒนาผลวต ภลณฑยอาหารขบเคดย
ค วจาดผลก และสมนนไพร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานปลลด
ทบวงมหาววทยาลลย สตานลก นโยบายและแผนอนด มศศก ษา
ปป 2546
การพลฒนาและปรลบปรนงคนณภาพผลวต ภลณฑยขาข วเกรดยบ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากมก.-ธกส. (โครงการความรนวมมชอระหวนางมหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย กลบธนาคารเพชอ
ช การเกษตรและสหกรณยก ารเกษตร)
ปป 2546
การสตารวจแหลนงและผมจ
ข าต หนนายวลต ถนด บ
ว เครชอ
ช งเทศ และสวนคขาหลลก ทดใ
ช ชขใ นธนร กวจอาหารไทยทลว
ช โลก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากศมนยยพฒ
ล นาและถนาย
ทอดเทคโนโลยดร ฐ
ล รนวมเอกชน, มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2548

การพลฒนากรรมววธก
ด ารผลวต บบวยแผนน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากมมล นวธโว ครงการหลวง

ปป 2548

การพลฒนาสารเคลชอบเพชอ
ช ใชขยด
ช อายนผลวต ผลเกษตรและผลวต ภลณฑยอาหาร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากศมนยยเทคโนโลยดโลหะและวลส ดนแหนงชาตว

ปป 2548
โครงการพลฒนานวลต กรรมตนอยอดเทคโนโลยดจากเอกสารสวทธวบต
ล ร เพชอ
ช พลฒนาศลก ยภาพนวส ต
ว และใชขประโยชนยเชวงพาณวชยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนน
จากศมนยยพฒ
ล นาและถนายทอดเทคโนโลยดร ฐ
ล รนวมเอกชน(ศรอ.)
ปป 2548-2553

ววธก
ด ารประเมวนทางประสาทสลมผลส ในการววเคราะหยอายนก ารเกกบรลก ษาของผลไมขแผนน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

พวมพยครลงค ลนาสนด เมชอ
ช 12/8/63
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายอนนวต
ล ร แจขงชลด

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะอนต สาหกรรมเกษตร

ปป 2548-2553

การใชขส ารธรรมชาตวและไบโอพอลวเมอรยเพชอ
ช รลก ษาคนณภาพของผลก และผลไมข ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2548-2553
มก.

การพลฒนาโปรแกรมสตาเรกจรมปคอมพววเตอรยเพชอ
ช ใชขใ นการประเมวนคนณภาพทางประสาทสลมผลส ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล

ปป 2548-2553 โครงการจลด ตลงค หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชดย
ช วชาญเฉพาะดขานการประเมวนคนณภาพทางประสาทสลมผลส และการววจย
ล การยอมรลบของผมบ
ข รวโภค ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2548-2553

โครงการจลด ตลงค หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชดย
ช วชาญเฉพาะดขานการพลฒนาและปรลบปรนงผลวต ภลณฑย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2548-2553
มก.

โครงการสรขางหนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชดย
ช วชาญเฉพาะดขานเทคโนโลยดร ก
ล ษาความสดใหมนของอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล

ปป 2548-2550
มก.

การพลฒนาโปรแกรมสตาเรกจรมปคอมพววเตอรยเพชอ
ช ใชขใ นการประเมวนคนณภาพทางประสาทสลมผลส ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล

ปป 2548-2550

ววธก
ด ารประเมวนทางประสาทสลมผลส ในการววเคราะหยอายนก ารเกกบรลก ษาของผลไมขแผนน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2548-2551

การใชขส ารธรรมชาตวและไบโอพอลวเมอรยเพชอ
ช รลก ษาคนณภาพของผลก และผลไมข ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2549

การพลฒนาแบบจตาลองในการสรขางนวลต กรรมใหมนจากผลไมข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2549

การพลฒนาคนณภาพของมะมนวงแผนนเพชอ
ช การสนงออก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2549
การพลฒนาคนณภาพและบรรจนผลวต ภลณฑยส าต หรลบสมนนไพรแชนอม
ชว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากมก.-ธกส. (โครงการความรนวมมชอระหวนาง
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย กลบธนาคารเพชอ
ช การเกษตรและสหกรณยก ารเกษตร)
ปป 2549
การพลฒนาแผนนฟฟล ม
ย ตนอตขานจนล น
ว ทรดยเย พชอ
ช ยชด อายนผลวต ผลเกษตรและผลวต ภลณฑยอาหาร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากศมนยยเทคโนโลยดโลหะและวลส ดน
แหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2549
การพลฒนาสารเคลชอบจากวลส ดนธรรมชาตวเพชอ
ช เพวม
ช คนณภาพผลวต ผลเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากศมนยยเทคโนโลยดโลหะและวลส ดนแหนงชาตว
สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2549
การพลฒนาหลลก และแนวทางการปฏวบต
ล ท
ว ด
ชด ใ
ด นการประเมวนคนณภาพทางประสาทสลมผลส ของผลวต ภลณฑยอต
น สาหกรรมเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนน
จากสตานลก งานมาตรฐานสวนคขาเกษตรและอาหารแหนงชาตว
ปป 2549

การศศก ษาระบบมาตรฐานคนณภาพของกลนม
น ตลาดตนางประเทศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากมมล นวธโว ครงการหลวง

ปป 2549
โครงการการววจย
ล และพลฒนาเพชอ
ช เพวม
ช ศลก ยภาพสมนนไพรไทย โครงการยนอยทดช 3 เรชอ
ช ง การเสรวมคนณคนาอาหารจากสมนนไพรไทยในอาหารขบเคดย
ค วจาก
ขขาวกลของ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2549
โครงการนตารนองการจลด ทตามาตรฐานกลางระบบตวด ตามสวนคขาเกษตรและอาหาร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานมาตรฐานสวนคขาเกษตรและ
อาหารแหนงชาตว
ปป 2549
โครงการศศก ษาววจย
ล แนวทางการสรขางคนณคนาเพวม
ช (Value Creation) ใหขก บ
ล อนต สาหกรรมอาหารยนค Mood Comsumption ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนน
จากสตานลก นโยบายอนต สาหกรรมรายสาขา และ สตานลก งานเศรษฐกวจอนต สาหกรรม กระทรวงอนต สาหกรรม
ปป 2548-2553

โครงการหนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชดย
ช วชาญเฉพาะดขานนวลต กรรมอาหารคบเคดย
ค ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2550
การพลฒนาคนณภาพและบรรจนภณ
ล ฑยส าต หรลบผลวต ภลณฑยชม
น ชน
เกษตรและสหกาณยก ารเกษตร

( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากกระทรวงการคลลง ธนาคารเพชอ
ช การ

ปป 2550
การพลฒนาโปรแกรมสตาเรกจรมปสตาหรลบการพลฒนาผลวต ภลณฑยเพชอ
ช ใชขใ นอนต สาหกรรมอาหาร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการ
การอนด มศศก ษา (โครงการววจย
ล และพลฒนาภาครลฐรนวมเอกชนในเชวงพาณวชยย)
ปป 2550

การพลฒนาผลวต ภลณฑยและปรลบปรนงคนณภาพอาหารทะเลแปรรมป ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากองคยก ารบรวหารสนวนตตาบลบางพระ

ปป 2550
การพลฒนาฟฟล ม
ย ตนอตขานจนล น
ว ทรดยเย พชอ
ช ยชด อายนผลวต ผลเกษตรและผลวต ภลณฑยอาหาร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากศมนยยเทคโนโลยดโลหะและวลส ดนแหนง
ชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2550
การพลฒนาสารเคลชอบจากวลต ถนด บ
ว ธรรมชาตวเพชอ
ช เพวม
ช คนณภาพผลวต ผลเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากศมนยยเทคโนโลยดโลหะและวลส ดนแหนงชาตว
สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2550

การศศก ษาววจย
ล แปรรมปมลงคนด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณย กรมสนงเสรวมการเกษตร

ปป 2550

ผลของสารเคลชอบผววอวมล
ล ชลนจากไขรตาขขาวตนอผลไมขต ระกมล สขม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานกองทนนสนลบสนนนการววจย
ล

ปป 2550
การพลฒนาคตาศลพ ทยมาตรฐานผลวต ภลณฑยอาหารเพชอ
ช ใชขใ นการประเมวนคนณภาพทางประสาทสลมผลส แบบววธว
ด เว คราะหยเชวงพรรณนา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2550
การพลฒนารมปแบบและคนณภาพของผลไมขก วนเพชอ
ช เปปนของฝากเอกลลก ษณยของประเทศไทยและสนงออกตนางประเทศ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนน
อนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2550

การพลฒนาสเกลความชอบสตาหรลบคนไทย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2550

การพลฒนาสารเคลชอบจากธรรมชาตว เพชอ
ช รลก ษาคนณภาพของผลก และผลไมข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2550

การศศก ษาคนณภาพขขาวหอมมะลวไ ทยโดยใชขก ระบวนการววเคราะหยองคยประกอบเชวงยชนยลน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2550

การศศก ษาอวทธวพ ลของชนวด นคาต ตาลทดม
ช ผ
ด ลตนอความเผกด ในนคาต จวม
ค ไกน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

พวมพยครลงค ลนาสนด เมชอ
ช 12/8/63
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายอนนวต
ล ร แจขงชลด

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะอนต สาหกรรมเกษตร

ปป 2548-2551

การศศก ษาคนณลลก ษณะทางประสาทสลมผลส ของขนมไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2548-2553

โครงการหนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เฉพาะดขานนวลต กรรมอาหารขบเคดย
ค ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2551
การขยายสเกลผลวต และทดสอบประสวทธวภาพสารปปองกลนการเกาะตวด สตาหรลบผลไมขอบแหขงและผลวต ภลณฑยเจลลดช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนน
อนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2551

การพลฒนากรรมววธก
ด ารผลวต มะขามปปอมแผนน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2551
การศศก ษาการเปลดย
ช นแปลงแนวโนขมของพฤตวก รรมผมบ
ข รวโภคตามอารมณยเพชอ
ช กตาหนดกลยนทธยใ นการพลฒนาผลวต ภลณฑย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจาก
ทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2551

การศศก ษาปปจจลยคนณภาพทดเช ปปนเอกลลก ษณยและมดอท
ว ธวพ ลตนอความชอบของผลไมขไ ทยบางชนวด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2550-2551 การพลฒนาภาชนะบรรจนเพชอ
ช ลดกลวน
ช ของทนเรดยนเพชอ
ช การสนงออก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากศมนยยนวลต กรรมเทคโนโลยดหลลงการเกกบเกดย
ช ว
มหาววทยาลลยเชดยงใหมน
ปป 2551
การพลฒนามายองเนสเสรวมสารตขานออกซวเดชลน
ช จากเปลชอกมะนาว อบเชย และนคาต ผศงค และอายนก ารเกกบรลก ษา
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานกองทนนสนลบสนนนการววจย
ล
ปป 2551

การพลฒนาสารเคลชอบผววสตาหรลบกลขวยหอมทอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานกองทนนสนลบสนนนการววจย
ล

ปป 2551

การพลฒนาสารปปองกลนการเกาะตวด สตาหรลบผลไมขอบแหขง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานกองทนนสนลบสนนนการววจย
ล

ปป 2551
การศศก ษาแนวทางการผลวต กตาลลงคนตามความตของการของประเทศ : กรณดศ ก
ศ ษากลนม
น อนต สาหกรรมอาหาร
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสภาการศศก ษา กระทรวงศศก ษาธวก าร
ปป 2551-2552

การพลฒนาววธก
ด ารยชด อายนก ารเกกบรลก ษามะพรขาวนคาต หอม (Cocos nucifera Lin) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานกองทนนสนลบสนนนการววจย
ล

ปป 2551-2552 สภาวะทดเช หมาะสมในการผลวต โปรไบโอตวก โดยใชขเชชอ
ค ผสมระหวนางแบคทดเรดยกรดแลคตวก และยดส ตยโดยเทคนวคพชน
ค ผววตอบสนอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทนนจากสตานลก งานกองทนนสนลบสนนนการววจย
ล รนวมกลบคณะววทยาศาสตรย ม.เกษตรศาสตรย
ปป 2551-2553 โครงการววจย
ล นวลต กรรมการผลวต อาหารขบเคดย
ค วจากกระบวนการเอกซยทรมชน
ชล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากโครงการศมนยยความเปปนเลวศ ทาง
ววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2552
อวทธวพ ลการแกวนงตลวของอนณหภมมรว ะหวนางการขนสนงทดม
ช ผ
ด ลตนอคนณภาพมะมนวงนคาต ดอกไมขตด
ล แตนงในภาชนะบรรจนปรลบสภาพบรรยากาศ ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2552

อวทธวพ ลของสารเคลชอบผววตนอคนณภาพของลองกองระหวนางการเกกบรลก ษา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2553

การศศก ษาผลของสารไบโอพอลวเมอรยตอ
น การเอนแคปซมเลทนคาต มลนรตาขขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2552-2553
ปป 2553

การพลฒนาผลวต ภลณฑยและบรรจนภณ
ล ฑยส าต หรลบผลวต ภลณฑยชม
น ชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากธนาคารเพชอ
ช การเกษตรและสหกรณยก ารเกษตร
การทดสอบผลวต ภลณฑยตน
ข แบบในระดลบนตารนอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากจนฬ าลงกรณยมหาววทยาลลย

ปป 2553
โครงการแนวควด พลฒนาผลวต ภลณฑยแปรรมปเพวม
ช มมล คนาขขาวพลนธนพ
ย น
คช เมชองและผลผลวต การเกษตรในทของถวน
ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากกรมสนงเสรวม
อนต สาหกรรม กระทรวงอนต สาหกรรม
ปป 2553-2554 การทดสอบสารเคลชอบสขมจากไขรตาขขาว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากศมนยยเทคโนโลยดโลหะและวลส ดนแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยดแหนงชาตว
ปป 2553-2554
เชดยงใหมน

การยชด อายนก ารเกกบรลก ษาของมะละกอพลนธนเย รดมาราดอล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากศมนยยนวตกรรมเทคโนโลยดหลลงการเกกบเกดย
ช ว มหาววทยาลลย

ปป 2553-2555
สนนนการววจย
ล

การพลฒนาขนมไทยเพชอ
ช สนขภาพและยชด อายนก ารเกกบรลก ษาโดยใชขขนมอาลลวเปปนแบบจตาลอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานกองทนนสนลบ

ปป 2554
ปป 2553-2554

การศศก ษาววจย
ล ดขานวลต ถนด บ
ว (เปลชอกมลงคนด )และพลฒนาผลวต ภลณฑยและออกแบบบรรจนภณ
ล ฑย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากอนต สาหกรรมจลงหวลด ระนอง
การพลฒนาผลวต ภลณฑยและบรรจนภณ
ล ฑยส าต หรลบผลวต ภลณฑยชม
น ชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากธนาคารเพชอ
ช การเกษตรและสหกรณยก ารเกษตร

ปป 2554
การศศก ษาสมการจลพลศาสตรยและอวทธวพ ลของสาร 1- MCPทดม
ช ต
ด อ
น คนณภาพของทนเรดยนพลนธนห
ย มอนทองตลด แตนงพรขอมบรวโภค ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2555-2556

การพลฒนาแยมแครอทสมต รนคาต ตาลนขอย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2555-2556

การพลฒนาขขาวเหนดยวเปปยกบรรจนก ระปปองจากขขาวเหนดยวกลของงอก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2555-2556

การพลฒนาผลวต ภลณฑยขนมไทยจากขขาวกลของงอกสตาหรลบผมส
ข งม อายน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2555-2556

การพลฒนาผลวต ภลณฑยและบรรจนภณ
ล ฑยส าต หรลบผลวต ภลณฑยชม
น ชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากธนาคารเพชอ
ช การเกษตรและสหกรณยก ารเกษตร

ปป 2556-2557

การพลฒนาผลวต ภลณฑยตน
ข แบบกาแฟและชา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากบรวษท
ล ปตท. จตากลด (มหาชน)

ปป 2556
อวทธวพ ลของกระบวนการแชนเยชอกแขกงและกระบวนการทตาละลายทดม
ช ต
ด อ
น การเปลดย
ช นแปลงคนณภาพของทนเรดยนพลนธนห
ย มอนทองแชนเยชอกแขกง ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2557

การพลฒนาโจบก กศงช สตาเรกจรมปจากขขาวไรซยเบอรยร แ
ชด ละเหกด โดยกระบวนการเอกก ซยทรมชน
ล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

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

นายอนนวต
ล ร แจขงชลด

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะอนต สาหกรรมเกษตร

ปป 2557
ผลของการใชขส ารเคลชอบผววตขานจนล น
ว ทรดยจ
ย ากแปปงมลนสตาปะหลลงทดเช ตวมเกลชอของกรดอวนทรดยแ
ย ละกรดอะซดตก
ว ตนอคนณภาพแตงกวา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2556-2557
ปป 2557

การพลฒนาผลวต ภลณฑยและบรรจนภณ
ล ฑยส าต หรลบผลวต ภลณฑยชม
น ชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากธนาคารเพชอ
ช การเกษตรและสหกาณยก ารเกษตร
การพลฒนาบรรจนภณ
ล ฑยส าต หรลบผลวต ภลณฑยปย
ปน หมลก มมล ไสขเดชอนดวน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากธนาคารเพชอ
ช การเกษตรและสหกาณยก ารเกษตร

ปป 2557
โครงการพลฒนาระบบประกลนคนณภาพของสถานทดผ
ช ลวต อาหารขนาดกลางและขนาดยนอม เพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพในการกตากลบดมแลความปลอดภลยอาหาร
รองรลบการเขขาสนประชาคมเศรษฐกวจอาเซดยน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการอาหารและยา
ปป 2557-2558 ความสามารถในการพลฒนาผลวต ภลณฑยของกลนม
น ผมผ
ข ลวต อนต สาหกรรมอาหารของววส าหกวจขนาดกลางและขนาดยนอม ในเขตพชน
ค ทดภ
ช าคกลางของประเทศ
ไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากธนาคารเพชอ
ช การเกษตรและสหกาณยก ารเกษตร
ปป 2558
ผลของกะทวและชนวด นคาต ตาลตนอคนณภาพของเจลทดม
ช แ
ด ปปงขขาวเจขาเปปนสนวนผสมหลลก โดยใชขล อดชนองไทยแชนเยชอกแขกงเปปนแบบจตาลอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดข
รลบทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
ปป 2560
ปป 2559-2560

สารเคลชอบทม- โกแวก (To-Go Wax) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
การพลฒนาผลวต ภลณฑยจงคว หรดด อบกรอบ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานกองทนนสนลบสนนนการววจย
ล

ปป 2559-2560 การพลฒนาศลก ยภาพของผขป
ผ ระกอบการขนาดเลกก และขนาดกลางในกลนม
ผ อนต สาหกรรมอาหารและอนต สาหกรรมอชน
ช ทดเช กดย
ช วขของ: กลนม
ผ ทดช 18 ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานกองทนนสนลบสนนนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2559-2560
ปป 2560
เทคโนโลยด

โครงการพลฒนาสมต รผลวต ภลณฑยผลไมขส ดไทยดขวยเทคโนโลยดก ารสรขางเจล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากบรวษท
ล วดแอนดย เอ โฮลดวงค จตากลด
โครงการการเพวม
ช ศลก ยภาพผมป
ข ระกอบการอาหารแปรรมปตามมาตรฐานเพชอ
ช การสนงออก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากกระทรวงววทยาศาสตรยและ

ปป 2560-2561

โครงการการเพวม
ช ศลก ยภาพผมป
ข ระกอบการอาหารแปรรมปตามมาตรฐานเพชอ
ช การสนงออก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากกรมววทยาศาตรยบรวก าร

ปป 2561-2564

เมชองนวลต กรรมอาหารภาคกลาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2562
บทบาทดขานการศศก ษาของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยภายใตข “เกษตรศาสตรย สรขางคน พลฒนาชาตว อยนางยลงช ยชน” ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด
หนนนววจย
ล มก.
ปป 2562-2563 แนวทางการเพวม
ช ศลก ยภาพผลวต ภลณฑยเครชอ
ช งดชม
ช กาแฟของกลนม
ผ ววส าหกวจชนมชนกาแฟถคาต สวงหย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานคณะกรรมการ
ววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
ปป 2561-2563

เมชองนวลต กรรมอาหารภาคกลาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.

ปป 2562-2563 โครงการบรวหารจลด การแผนงานเมชองนวลต กรรมอาหารเพชอ
ช การยกระดลบนวลต กรรมอาหารและเพวม
ช ศลก ยภาพ SMEs และ FoodTech และ Startups (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2563-2564
(บพข)

เมชองนวลต กรรมอาหารภาคกลาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากหนนวยบรวหารและจลด การทนนดขานการเพวม
ช ความสามารถในการแขนงขลนของประเทศ

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Anuvat Jangchud, "The effect of edible coating ingredient as a barrier to moisture and fat of fried breaded potato", Kasetsart J. (Nat.Sci. 39 (2005)
98-108
- Anuvat Jangchud, "Effect of temperatures on fruit leathers drying", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 37 (1) (2006) 21-27
- Anuvat Jangchud, "Acceptance testing of forign consumer on RTE (ready-to-eat) durian pulp", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรย
เกษตร) 37 (2 (พวเศษ)) (2006) 285-288
- Anuvat Jangchud, "Development of vegetable leathers from chinese kale and ivy gourd", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร)
37 (2 (พวเศษ)) (2006) 293-296
- Anuvat Jangchud, "Preliminary study on mixed fruit leather development from apricot and selected fruits", Agricultural Science Journal (วารสาร
ววทยาศาสตรยเกษตร) 37 (2 (พวเศษ)) (2006) 301-304
- Anuvat Jangchud, "Consumer survey on attitude and behavior of fresh fruits and vegetables coating", Agricultural Science Journal (วารสารววทยา
ศาสตรยเกษตร) 37 (2 (พวเศษ)) (2006) 305-308
- Wanpen Mesomya, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Udom Karnjanapakornchai,
Sompoch Yai-eiam, Anuvat Jangchud, Napavarn Noparatnaraporn, "Food ingredient of Thai halal recipe research according to Islam religion rule for
exporting", วารสารอาหาร 36 (2) (2006) 157-167
- Warapong Usawakesmanee, Manjeet S.Chinnan, Phaisan Wuttijumnong, Anuvat Jangchud, Nongnuch Raksakulthai, "Effect of edible coating
ingredients incorporated into predusting mix on moisture content, fat content and consumer acceptability of fried breaded product", Songklanakarin
Journal of Science and Technology 30 (suppl.1) (2008) 25-34
- อรนณด พมล มด, PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, Vanee Chonhenchob, "Study the quality index of mango cv.Nam Dokmai using Preference
Mapping", Agricultural Science Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 41 (1(พวเศษ)) (2010) 39-42
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- วรรธนมณฑนย ชาญจารนจต
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
- อนมาพร 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 อารดร 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
- กดร 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.สนทธวล ก
ล ษณย พนงน มณดส กนล , Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, "Quality Change of Aromatic Coconut Fruits with Paraffin Coating", Agricultural
Science Journal วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 42 (1) (2011) 83-86
- มยนร ด เมชองมมล , ศวร ก
ว าญจนย จลนทรยถ าวรพานวช, PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, Sumitra Boonbumrung, "Firmness changes of fresh-cut durian cv.
Monthong and Chanee dependent on storage temperatures", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (3) (2012) 564-567
- สวนน
ด าฎ เรชองหวร ญ
ล , PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, "Influence of 1-MCP on textural changes of fresh-cut papaya cv. Holland", วารสารววทยา
ศาสตรยเกษตร 42 (3) (2012)
- 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
- Anuvat Jangchud, "New product development in Thai agro-industry: Explaining the rates of innovation and success in innovation", International
Food and Agribusiness Management Review 8 (3) (2005) 1-20
- 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, Phaisan Wuttijumnong, Anuvat Jangchud, ฉลต รลดา กมส
ข จ
น รวต ., "Optimization of Vacuum Frying Condition for Shallot", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 41 (5) (2007) 338-342
- 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
- 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
- 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
ค 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
- Sinee Nongtaodum, Anuvat Jangchud, "Effect of Edible Chitosan Coating on Quality of Fresh-Cut Mangoes (Fa-lun) During Storage", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (5) (2009) 282-289
- Chatlada Kusucharid, Anuvat Jangchud, Porjai Thamakorn, "Change in Characteristics of Palm Oil During Vacuum and Atmospheric Frying
Conditions of Sweet Potato", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 43 (5) (2009) 298-304
- นวส า รนมสขมซนา, Patoomporn Chimanage, Anuvat Jangchud, "Optimization of silk degumming protease production from Bacillus subtilis C4 using
Plackett-Burman design and response surface methodology", ScienceAsia 36 (2) (2010) 118-124
- 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
- นางสาวสนธรด า วลฒนกนล , 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
- 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
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- รลชนด 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
- Thepkunya Harnsilawat, Anuvat Jangchud, J. Lin, ปรลชญา นลนทปถวด, "Effect of the Physical Properties on Consumer Preference of Nuggets", Thai
Journal of Agricultural Science 44 (5) (2011) 519-525
- 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
- นางสาวณลชชา แสนละเอดยด, Anuvat Jangchud, Vanee Chonhenchob, PANUWAT SUPPAKUL, "Antimicrobial Activity of Cinnamaldehyde and Eugenol
and Their Activity after Incorporation into Cellulose-based Packaging Films", Packaging Technology and Science 25 (1) (2012) 7-17
- 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
- Tantawan Pirak, Anuvat Jangchud, รศ.ดร.พลนธวพ า จลนทวลฒนย, "Characterisation of physical, chemical and antimicrobial properties of allicin–chitosan
complexes", International Journal of Food Science and Technology 47 (7) (2012) 1339-1347
- 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
ค กมล ปฟยะจอมขวลญ, "Characterization of starch in relation to flesh
colors of sweet potato varieties", International Food Research Journal 22 (6) (2015) 2302-2308
- Sinsuwan, Sornchai, Anuvat Jangchud, Rodtong, Sureelak, Roytrakul, Sittirak, Yongsawatdigul, Jirawat, "Statistical Optimization of the Production
of NaCl-Tolerant Proteases by a Moderate Halophile, Virgibacillus sp SK37", FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 53 (2) (2015)
136-145
- 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
- Ninchan, B, Saothong, P, Sirisatesuwan, C, Anuvat Jangchud, Doherty, WOS, Klanarong Sriroth, "Comparison of methods for dextran analysis:
Effect of sugar and dextran concentrations", INTERNATIONAL SUGAR JOURNAL 118 (1408) (2016) 260-267
- นายพลนธนเย ลวศ พรหมสาขา ณ สกลนคร, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, ศ.ววทรม ยย ปรวญญาวววฒ
ล นยก ล
น , "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
- Nukoon Pupan , PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, Sumitra Boonbumrung, "Influences of different freezing and thawing methods on the
physico-chemical, flavor, and sensory properties of durian puree (cv. Mothong)", JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION "_"
("_") (2018) 1-12
- นายพลนธนเย 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
- 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
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- น.ส.เบญจรลต นย เทพสงเคราะหย, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Pitchayapat Chonpracha, Ryan Ardoin, Witoon Prinyawiwatkul, "Consumer
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ครลงค ทดช 52 (2014)
- นายทศพล ลวมศรดเพชร, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, Chulaluck Charunuch, "The optimal amount of Riceberry rice,mushroom and feed
moisture for the main ingredients porridge using extrusion process", การประชนมทางววชาการครลงค ทดช 55 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2017)
- นางสาวญาณตา พนวงศวร ,ว Thepkunya Harnsilawat, Hathairat Rimkeeree, Anuvat Jangchud, "Effect of ingredients on qualities of lotion product
containing coconut oil", การประชนมววชาการครลงค ทดช 55 ของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2017)
- ณลฏฐกานตย จลนทะวลง, Kamolwan Jangchud, Ladda Sangduean Wattanasiritham, Anuvat Jangchud, "Effect of Enzymatic Extraction on Quality of Rice
Bran Protein Hydrolysate", การประชนมทางววชาการครลงค ทดช 56 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2018)
- ดวงใจ เทเวลา, Parisut Chalermchaiwat, Anuvat Jangchud, ศรชลย สวนสนวรรณ, "Use of Spent Coffee Ground as Food Ingredient in Chiffon Cakes
Formulation", การประชนมววชาการระดลบชาตวส วนดนส ต
ว 2018 ครลงค ทดช 3 (2018)
- นางสาววาสนา นาราศรด, Kamolwan Jangchud, Anuvat Jangchud, ดร.เกชอ
ค กมล ปฟยะจอมขวลญ, "Effect of Alkaline Solutions on Physicochemical Properties
of Rice Flour", การประชนมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงค ทดช 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", การประชนมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงค ทดช 57 มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย (2019)
ระดลบนานาชาตว
- ณลชชา แสนละเอดยด, Anuvat Jangchud, Vanee Chonhenchob, PANUWAT SUPPAKUL, "Antimicrobial Activity of Cinnamon, Clove and Galangal
Essential Oils and Their Principal Constituents, and Possible Application in Active Packaging", The 15th IAPRI World Conference on Packaging
(2006)
- นวพ ร เดชสนข, ณลชชา แสนละเอดยด, Anuvat Jangchud, Vanee Chonhenchob, PANUWAT SUPPAKUL, "Properties of Cinnamaldehyde-Incorporated
Cellulose Ether Film and Coating", The 5th International Packaging Congress (2007)
- ณลชชา แสนละเอดยด, นวพ ร เดชสนข, Anuvat Jangchud, Vanee Chonhenchob, PANUWAT SUPPAKUL, "Properties of Eugenol-Incorporated Cellulose
Ether Film and Coating", The 10th ASEAN Food Conference (2007)
- Anuvat Jangchud, Kamolwan Jangchud, สายนคาต ผศงค 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, วรรณด ฉวนศวร ก
ว ล
น , อศวร า เฟฟอ
ฟ งฟมชาตว, นพดล เกวด ดอนแฝก, ปณวธด ทวพ ยธรรม, "Development
of Antimicrobial EVA/LDPE Films Incorporated with Thymol and Eugenol", 23rd IAPRI Symposium on Packaging (2007)
- Anuvat Jangchud, Vanee Chonhenchob, วรรณด ฉวนศวร ก
ว ล
น , นพดล เกวด ดอนแฝก, "KU Wax", The 16th IAPRI World Conference on Packaging (2008)
- Ratchanee Charoen, Anuvat Jangchud, "Effect of Gum acacia and Maltodextrin on the Properties of Rice Bran Oil Microencapsulation", IFT 2008
(2008)
- 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)
- นางสาวรลชนด 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)
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- Tantawan Pirak, Anuvat Jangchud, "The Modification of Structure, Texture and Sensory Properties of Pork Meat Batters: The Effect of
Substitution of Pork fat with Mixed Plant Oil", International Conference on Food Oral Processing-Physics, Physiology, and Psychology of Eating
(2010)
- นายปรลชญา นลนทปถวด, Thepkunya Harnsilawat, Anuvat Jangchud, Assoc. Prof. Dr. Jenshinn Lin, "Effect of the physical properties on consumer
preference of nuggets", International conference on agriculture and agro-industry: food, health and trade (2010)
- นางสาวณลชชา แสนละเอดยด, Anuvat Jangchud, Vanee Chonhenchob, PANUWAT SUPPAKUL, "Antimicrobial Activity of Cinnamaldehyde and Eugenol
and Their Activity after Incorporation into Cellulose-Based Packaging Films", The 25th IAPRI Symposium on Packaging (2011)
- นส.สวนด 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.ใบศรด 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
น 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)
- Nukoon Pupan, PISIT DHAMVITHEE, Chanit Chanapalpun, Anuvat Jangchud, Sumitra Boonbumrung, "Characterization the odorant of durian (cv.
Chanee) by using gas chromatography time-of-flight mass spectrometer, general descriptive analysis and electronic nose", Food Innovation Asia
Conference 2012 (2012)
- Chanit Chanapalpun, PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, Sumitra Boonbumrung, "Comparative volatile compound of Chanee and Monthong
durian cultivars using gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC-TOFMS)", International Seminar On Food and Agricultural
Sciences 2012 (ISFAS 2012) (2012)
- Anuvat Jangchud, Nantawan Therdthai, นส.จลนทรยจรว า พวมพาเรดยน, "Effect of osmotic solutions utilize sucrose syrup mixed with citric acid on mass
transfer and the characteristic changes in mangosteen after drying", International Seminar On Food and Agricultural Sciences 2012 (ISFAS 2012)
(2012)
- Anuvat Jangchud, PISIT DHAMVITHEE, นาย ชานนทย สาระสนข, "Driver of Liking of Thai Mangoes", International Seminar On Food and Agricultural
Sciences 2012 (ISFAS 2012) (2012)
- 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)
- นางสาวสลวล ดา เศรษฐา, Thepkunya Harnsilawat, Anuvat Jangchud, "Pasting properties of tapioca starch and carrageenan mixtures in corn milk
dessert", 13th ASEAN Food Conference (2013)
- นายพลนธนเย 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)
- 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)
- พลนธนเย 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)
- นายนนกล
ม ภมพ
น น
ล ธย, PISIT DHAMVITHEE, Anuvat Jangchud, Sumitra Boonbumrung, "Effect of freezing methods and freeze-thaw cycles on chemical
and physicochemical quality of frozen blended durian (cv. Monthong)", 17th Food Innovation Asia Conference 2015 (FIAC 2015)
Innovative ASEAN Food Research towards the World
(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)
- Witcha Treesuwan, Dalad Siriwan, นางฉลนทนา กอพยลคฆวนทรย, Anuvat Jangchud, "Encapsulated fish oil-in-hydrogel using juices from Thai fruits", The
4th International ISEKI Food Conference (2016)
- 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)
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- 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)
สท
ว ธวบ ต
ล ร
- สวทธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2554 เรชอ
ช ง "มะมนวงแผนนแบบแขกง" จาก สตานลก งานนวลต กรรมแหนงชาตว
ร างว ล
ล ป ร ะก าศ เก ย
ด รตค
ว ณ
น /เชวด ชมเ ก ย
ด รตก
ว าร ว จ
ว ย
ล
- เมธดส งน เสรวมนวลต นกรรมประจตาปป 2552 Design and solution ประจตาปป 2552 จาก สตานลก งานนวลต กรรมแหนงชาตว
- รางวลล ประเภทบนคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตดพม
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
- รางวลล ชมเชย รางวลล นวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2550
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย สาขาเกษตรศาสตรย อนต สาหกรรมเกษตร ประมง และวนศาสตรย ประจตาปป 2551 เรชอ
ช ง "ผลวต ภลณฑยมะขามปปอมแผนน" จาก มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
- รางวลล ชมเชย รางวลล นวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2550 ประเภทอาจารยย นลก ววจย
ล และบนคลากรมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย สาขาเกษตรศาสตรย
อนต สาหกรรมเกษตร ประมง และวนศาสตรย ประจตาปป 2551 เรชอ
ช ง "KU Wax" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล นวลต กรรมววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดเพชอ
ช การพลฒนาอยนางยลงช ยชน ครลงค ทดช 1
ประจตาปป 2551 เรชอ
ช ง "KU Wax" จาก สมาคมววศ วเคมด และเคมดประยนก ตยแหนงประเทศไทย
- รางวลล ชมเชย ประจตาปป 2555 เรชอ
ช ง "นคาต พรวก กะปฟก อ
ข น" จาก กรมสนงเสรวมอนต สาหกรรม กระทรวงอนต สาหกรรม
- รางวลล นวลต กรรมระดลบบลณฑวต ศศก ษา มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2556 ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยด ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง "วลส ดนปอ
ป งกลนกลวน
ช ทนเรดยน" จาก
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชนม ว ช
ว าก าร
- รางวลล ชมเชย สาขาอนต สาหกรรมเกษตร ในการประชนมววชาการครลงค ทดช 46 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย สาขาอนต สาหกรรมเกษตร ประจตาปป 2552 เรชอ
ช ง "อวทธวพลของ
สนวนผสมตนอคนณภาพอาหารขบเคดย
ค วชนวด แทนงจากธลญชาตวและผลก ผลไมขผสม" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ผลงานววจย
ล นดเค ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2544 - 12 สวงหาคม 2563
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