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โครงการววจยบ
ปป 2535-2540 อาหารมลงสวมรตล ทม มญร วร ตม ามมนบร 12 สสงโดยการหมลกแบบผสม ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากU.S. ISRAEL CDR
ปป 2542

Transformation of Monascus purpureus. ( ผสรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากโครงการปรมญญาเอกกาญจนาภมเษก

ปป 2547-2548 การผลมตและสกลดสารสรและกลมนญ โมแนสคลสจากการหมลกบนขนาวแหนง (โครงการวมจยล พลฒนาภาครลฐรรวมเอกชนในเชมงพาณมชยธ) ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทบนจาก
สสานลกงานคณะกรรมการอบดมศศกษา
ปป 2551
การเสรมมขนาวแดงจากเชพอพ ราโมแนสคลส (Monascus sp.) สายพลนธบทธ เญร สรมมสรไขรแดงและใหนสารลดคอเลสเตอรอล ตรอคบณลลกษณะทางการใหนไขรและคบณภาพไขรในไกรไขร
( ผสรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยล มก.
ปป 2551-2553 การใชนสจร ากสารสกลดธรรมชาตมเพพอญ ใชนสาส หรลบเซลลธแสงอาทมตยธชนมดดายเซนซมไทสธของแขขง ( ผสรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยล มก.
ปป 2551-2553 การวมจยล ไปสสกร ารพลฒนาพลลงงานทางเลพอก: เซลลธแสงอาทมตยธและเชพอพ เพลมงสลงเคราะหธ ( ผสรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยล มก.
ปป 2552

ศลกยภาพการผลมตขนาวกญาส โมนราในระดลบขยาย ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากทบนอบดหนบนวมจยล มก.

ปป 2552-2553 โมนาไรซธ ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากสสานลกงานนวลตกรรมแหรงชาตม และบรมษทล เฟมไบโอเทค
ปป 2554

การผลมตโมนาไรซธเพพอญ เรรงสรในปลาสวยงามกบงน ขาวและไขรแดงของไขรเปปด ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากทบนสรวนตลว

ปป 2555-2556 การวมจยล ผลมตและพลฒนาการผลมต "มลนกญาส " มลนสสาปะหลลงหมลกแขขงดนวยเชพอพ ราโมแนสคลส ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากสสานลกงานพลฒนาวมทยาศาสตรธและ
เทคโนโลยรแหรงชาตม
ปป 2562-2563 การพลฒนาเคมรเทคโนโลยรเพพอญ การผลมตขนาวยรสตธแดงคบณภาพสสงทรใญ ชนเปปนผลมตภลณฑธเสรมมอาหาร ( ผสรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากสสานลกงานพลฒนาการวมจยล การ
เกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบนานาชาตม
- Patoomporn Chimanage, Varaporn Hirunvong, Pramote Sirirote, Wanna Malaphan, Busaba Yongsmith, Supaporn Isariyodom, Chanin
Tirawattanawanich, Worrakarn Chitanont, Pakorn Talsook, "Effect of Feed Supplementation of Lactic Acid Bacteria on Microbial Changes in Broiler
Intestine.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวมทยาสารเกษตรศาสตรธ สาขาวมทยาศาสตรธ) 42 (5) (2008) 269-276
- Molnapat Songpim, Pilanee Vaithanomsat, Busaba Yongsmith, Sawitri Chuntranuluck, "Optimization of Pectate Lyase Production from Paenibacillus
polymyxa N10 in Submerged Fermentation using Response Surface Methodology", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวมทยาสารเกษตรศาสตรธ สาขา
วมทยาศาสตรธ) 42 (5) (2008) 191-197
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KB9 and its color mutants in rice solid cultures", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวมทยาสารเกษตรศาสตรธ สาขาวมทยาศาสตรธ) 43 (4) (2009) 696-702
- Busaba Yongsmith, Thongpradis, P., Klinsupa, W., Withida Chantrapornchai, Vichai Haruthaithanasan, "Fermentation and quality of yellow pigments
from golden brown rice solid culture by a selected Monascus mutant", Applied Microbiology and Biotechnology 97 (20) (2013) 8895-8902
- Thunnaree S., Vichien Kitpreechavanich, Busaba Yongsmith, "Growth, Glucoamylase, Pigments and Monacolin K Production on Rice Solid Culture in
Flask and Koji Chamber Using Monascus sp KB9", Chiang Mai Journal of Science 41 (5.1) (2014) 1044-1057
พมมพธครลงพ ลราสบดเมพอญ 20/1/64

หนนา 1 จาก 3

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.บบษบา ยงสมมทธธ

ตตาแหนหง

ศาสตราจารยธ

สบงกบด

ภาควมชาวมทยาศาสตรธพนพ ฐานและพลศศกษา คณะวมทยาศาสตรธศรรราชา
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วรการ ชมตานนทธ, ปกรณธ ตาลสบข, "Suitable characteristics of lactic acid bacteria affecting microbial changes in broiler intestine", การประชบมทางวมชาการ
ของมหาวมทยาลลยเกษตรศาสตรธ ครลงพ ทรญ 46 (2008)
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- Dontri T, Supaporn Isariyodom, Busaba Yongsmith, Soontaranee Tongyai, Nusara Sinbuathong, "Supplementation of Red Mold Rice from an Egg Yolk
Pigmented and Cholesterol Lowering Monascus Strain on Egg Performance and Quality
in Laying Hens", The 13th Animal Science congress of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (2008)
- Sirirat Kosolwach, Orapint Jintasataporn, Idsariya Wudtisin, Busaba Yongsmith, Nontawith Areechon, "Effect of Mona Rice on Coloration, Growth and
Cholesterol of Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei Boone.", 3rd International Fieheries symposium (2013)
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