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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
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ชชอ
ช

นางสาวนลนทวลน เทอดไทย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะออต สาหกรรมเกษตร

ปป 2547-2548 การออกแบบและพลฒนากระบวนการผลวต ของผลวต ภลณฑยขนมอบจากแปปงขขาวเจขา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการ
ววจย
ล และสตานลก งานคณะกรรมการการออด มศศก ษา
ปป 2547-2548 การออกแบบและพลฒนากระบวนการผลวต ของผลวต ภลณฑยขนมอบจากแปปงขขาวเจขา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการออด ม
ศศก ษารนวมกลบสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนกองทอนววจย
ล
ปป 2548-2553

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

ปป 2548-2553

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

ปป 2549
ปป 2548-2553
ปป 2550
ปป 2550-2551
การววจย
ล

การศศก ษารมปแบบการยอมรลบของผมบ
ข รวโภคทชม
ช ต
ช อ
น ผลวต ภลณฑยขนมอบโดยการสรขางตลวแบบจตาลอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
โครงการหนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เฉพาะดขานนวลต กรรมอาหารขบเคชย
ร ว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
การศศก ษาววจย
ล แปรรมปมลงคอด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณย กรมสนงเสรวมการเกษตร
การพลฒนากระบวนการแหขงผลก และผลไมขโดยการใชขเทคโนโลยชร ว
น มกลบไมโครเวฟ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอน

ปป 2550-2551 การพลฒนาผลวต ภลณฑยอาหารเสรวมแคลเซชยมจากกขางปลาทชเช ปปนเศษเหลชอจากโรงงานเครชอ
ช งหนลง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอน
สนลบสนอนการววจย
ล
ปป 2551

อวทธวพ ลของสารทดแทนไขมลนตนอคอณภาพของผลวต ภลณฑยอาหารวนางประเภทเพสตรช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2552

การพลฒนากรรมววธก
ช ารผลวต ซอปผลก และสมอนไพรกศงช สตาเรรจรมปโดยใชขแบบจตาลองทางคณวต ศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2551-2553

การพลฒนาผลวต ภลณฑยนาตร มลงคอด อลด แกรส ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2553-2555 อวทธวพ ลของการเตรชยมวลต ถอด บ
ว และการอบแหขงไมโครเวฟสอญญากาศตนอคอณลลก ษณะผลวต ภลณฑยอาหารวนางจากผลก และผลไมข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล
ปป 2553-2555 อวทธวพ ลของการเตรชยมวลต ถอด บ
ว และการอบแหขงไมโครเวฟสอญญากาศตนอคอณลลก ษณะผลวต ภลณฑยอาหารวนางจากผลและผลไมข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2553

การพลฒนากระบวนการผลวต ของทอเรชยนแผนนโดยการอบแหขงไมโครเวฟสอญญากาศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2553-2555 อวทธวพ ลของการเตรชยมวลต ถอด บ
ว และการอบแหขงไมโครเวฟสอญญากาศตนอคอณลลก ษณะผลวต ภลณฑยอาหารวนางจากผลก และผลไมข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2554

การพลฒนากระบวนการอบแหขงมลงคอด โดยใชขก ารอบแหขงไมโครเวฟสอญญากาศ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2554-2557 โครงการสนลบสนอนทอนววจย
ล ปรวญญาเอกกาญจนาภวเษก สาขาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช รอน
น ทชช 13 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกอง
ทอนสนลบสนอนการววจย
ล
ปป 2555-2556 จลพลศาสตรยก ารสมญเสชยนราต และการอมนราต มลนในระหวนางการทอดเผชอกแบบนราต มลนทนวม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนววจย
ล ระดลบบลณฑวตศศก ษา
เพชอ
ช การตชพม
ว พยผลงานในวารสารววชาการระดลบนานาชาตว ประจตาปป 2555
ปป 2555-2558 การววเว คราะหยปฎวส ม
ล พลนธยของสตารยซ โปรตชน และไขมลน และการใชขไ มโครเวฟรนวมกลบการอบดขวยลมรขอนสตาหรลบการพลฒนาผลวต ภลณฑยเบเกอรชจ
ช าก
แปปงขขาวทชม
ช ค
ช าน อลต ราการยนอยไวด ข
ข องแปปงตชาต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล (สกว.)
ปป 2555-2557 การพลฒนาคอณภาพผลวต ภลณฑยผลไมขแชนอม
ชว อบแหขงดขวยสนวนประกอบอาหาร กระบวนการและการใชขแบบจตาลอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอน
ออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2555-2557

การออกแบบกระบวนการอบแหขงผลไมขแชนอม
ชว โดยใชขแบบจตาลองทางคณวต ศาสตรย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2555-2558 การววเคราะหยปฏวส ม
ล พลนธยของสตารยชโปรตชนและไขมลน และการใชขไ มโครเวฟรนวมกลบการอบดขวยลมรขอน สตาหรลบการพลฒนาผลวต ภลณฑยเบเกอรชจ
ช าก
แปปงขขาวทชม
ช ค
ช าน อลต ราการยนอยไดขของแปปงตชาต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2555-2560 โครงการรนวมใหขทน
อ ปรวญญาเอกกาญจนาภวเษก ระหวนาง สตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล และมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล
ปป 2556-2557

การพลฒนาผลวต ภลณฑยเครชอ
ช งดชม
ช นราต ผลไมขร วมผสมนราต นมเหลชอง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหนงชาตว

ปป 2556-2558

การพลฒนาผลวต ภลณฑยอาหารวนางกองข เสขน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2557-2558

โครงการววจย
ล การพลฒนาคอณภาพของอาหารดขวยเทคโนโลยชไ อนราต รขอนยวงช ยวด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากเงวนรายไดขของมหาววทยาลลยฯ

ปป 2556-2557 การววเคราะหยเชวงปรวมาณและเชวงคอณภาพในผลวต ภลณฑยคก
อ กชป
ร ราศจากกลมเตนโดยใชขเทคนวคสเปกโตรสโคปปยาน นใกลขอน
ว ฟราเรด ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทอนจากทอนววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษา เพชอ
ช การตชพม
ว พยผลงานในวารสารววชาการระดลบนานาชาตว
ปป 2557
ปป 2558-2560
เกษตรศาสตรย

การพลฒนาผลวต ภลณฑยทเอ รชยนแผนนปราศจากนราต มลนโดยการขศน
ร รมปจากเนชอ
ร ทอเรชยนบด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ทอนววจย
ล ระดลบบลณฑวต ศศก ษา เพชอ
ช การตชพม
ว พยผลงานในวารสารววชาการระดลบนานาชาตว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากบลณฑวต ศศก ษา มหาววทยาลลย

ปป 2560
การพลฒนาผลวต ภลณฑยก ลขวยหอมผงชงดชม
ช ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากInnovation Hubs เพชอ
ช สรขางเศรษฐกวจฐานนวลต กรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560

การพลฒนาผลวต ภลณฑยและการวางแผนธอร กวจเพชอ
ช สรขางคอณคนาขขาวชนวด เพวม
ช ความนอม
น ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
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ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะออต สาหกรรมเกษตร

ปป 2560

การออกแบบกระบวนผลวต ขขาวชนวด เพวม
ช ความนอม
น โดยใชขแบบจตาลอง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2561

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

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- พรพรรณ กอมนชลย, PISIT DHAMVITHEE, Nantawan Therdthai, วาสวนช จลนทรยนวล, "Characterization of 8 Thai Commercial Jasmine Rice
Brands:Chemical,Physicochemical and Physical Qualities Relating with Consumer Linking Score Using Preference Mapping", Agricultural Science
Journal (วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 41 (1(พวเศษ)) (2010) 476-479
- 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
- Thitima Tanvarakom, Nantawan Therdthai, "Effect of Egg and Microwave Baking on Quality of Rice-Flour Bread", Food and Applied Bioscience
Journal 3 (1) (2015) 59-68
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ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางสาวนลนทวลน เทอดไทย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลฒนาผลวต ภลณฑย คณะออต สาหกรรมเกษตร

- Mintra Nugthum, Pitiporn Ritthiruangdej, Nantawan Therdthai, "Effect of sucralose substitution on moisture transfer and physicochemical
characteristics of Marian plum leather", The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020):Future Food Innovation for Better Health and
Wellness
(2020)
ร างว ล
ล ป ร ะก าศ เก ย
ช รตค
ว ณ
อ /เชวด ชมเ ก ย
ช รตก
ว าร ว จ
ว ย
ล
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ประจตาปป 2550 สาขาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยช ประจตาปป 2551 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher Awards Agricultural Sciences and Technology ประจตาปป 2552 จาก สตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2551 ประเภทบอคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พย กลอม
น 2 จตานวน 2 ผลงาน ประจตาปป 2552 จาก มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2552 ประเภทบอคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พย กลอม
น 2 จตานวน 2 ผลงาน ประจตาปป 2553 จาก มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2553 ประเภทบอคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พย กลอม
น 1 ประจตาปป 2553 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- a Highly-Cited Author ประจตาปป 2555 จาก Thomson Reuters
- รางวลล นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2554 ประจตาปป 2556 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว และผลงานววจย
ล ทชส
ช รขางผลกระทบมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2555 ประจตาปป 2556 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- Top 5 Cited Papers 2009 - present ประจตาปป 2554 เรชอ
ช ง "Characterization of microwave vacuum drying and hot air drying of mint leaves (Mentha
cordifolia Opiz ex Fresen)" จาก Journal of Food Engineering
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว ปป 2553 ประเภทบอคคล-ผมส
ข รขางสรรคยผลงานววจย
ล ตชพม
ว พย กลอม
น 1
ประจตาปป 2554 เรชอ
ช ง "Effect of sucrose and glycerol mixtures in the osmotic solutionon characteristics of osmotically dehydrated mandarin cv.
(Sai-Namphaung)" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตวและผลงานววจย
ล ทชส
ช รขางผลกระทบ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2554(รางวลล ประเภทบอคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงาน
ววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว) ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "Characterization of hot air drying and microwave vacuum drying of fingerroot (Boesenbergia
pandurata)." จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตวและผลงานววจย
ล ทชส
ช รขางผลกระทบ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2554(รางวลล ประเภทบอคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงาน
ววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว) ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "Characterization of microwave vacuum-dried durian chips" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตวและผลงานววจย
ล ทชส
ช รขางผลกระทบ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ปป 2554(รางวลล ประเภทบอคคล-นลก ววจย
ล ผมส
ข รขางสรรคยผลงาน
ววจย
ล ตชพม
ว พยร ะดลบนานาชาตว) ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "Microwave vacuum drying of osmotically dehydrated mandarin cv. (Sai-Namphaung)" จาก มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
- รางวลล ชมเชย ในการประกวดนวลต กรรมผลวต ภลณฑยอต
อ สาหกรรมเกษตร งานเกษตรแฟรย ประจตาปป 2558 พลฒนาผลวต ภลณฑยอต
อ สาหกกรมเกษตร ประจตาปป 2558 เรชอ
ช ง
"ผลวต ภลณฑยทารยต ขขาวซอย "สอด ซอย"" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รองชนะเลวศ KU-KCG AI Innovation Contest ออต สาหกรรมเกษตร ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "โยเกวร ต
ย แมลง ทชมมาแรงแซงทางโคขง" จาก KU-KCG AI Innovation
Contest
- รางวลล ชมเชยการประกวดผลวต ภลณฑฑย ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "CapiZeed" จาก The Food Science and Technology Association of Thailand
- ออกแบบบรรจอภณ
ล ฑยยอดเยชย
ช ม ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "ผลวต ภลณฑยก ม
ล มชเช ยลลชผ
ช ลไมขร สเผรด เคลชอบชรอคโกแลต" จาก The Food Science and Technology
Association of Thailand
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชอม ว ช
ว าก าร
- รางวลล ชมเชย ในการประชอมววชาการ ครลงร ทชช 45 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ออต สาหกรรมเกษตร ประจตาปป 2551 เรชอ
ช ง "Optimization of vacuum frying condition
for shallot" จาก Kasetsart University
- ผลงานววจย
ล ระดลบชมเชย ออต สาหกรรมเกษตร ประจตาปป 2555 เรชอ
ช ง "ผลของการใชขไ มโครเวฟรนวมกลบการอบแหขงแบบลมรขอนตนอคอณภาพของฟปก ทองอบแหขง" จาก
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- ผลงานววจย
ล ระดลบชมเชย ออต สาหกรรมเกษตร ประจตาปป 2555 เรชอ
ช ง "ผลของการเตรชยมวลต ถอด บ
ว กนอนการอบแหขงแบบไมโครเวฟสอญญากาศตนอคอณภาพของทอเรชยนแผนน"
จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- ผลงานววจย
ล ระดลบชมเชย ออต สาหกรรมเกษตร ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "คอณภาพทางกายภาพ เคมช และประสาทสลมผลส ของมลงคอด อบแหขงดขวยตมอ
ข บไมโครเวฟสอญญากาศทลงร
ทชผ
ช าน นและไมนผาน นการออสโมตวก ดชไ ฮเดรชลน" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ผลงานววจย
ล นชเร ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2547 - 24 กลนยายน 2563
พวมพยครลงร ลนาสอด เมชอ
ช 24/9/63

หนขา 7 จาก 7

