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โครงการววจยบ
ปป 2534-2536 การเผยแพรรอาหารเสรกมคบณคราราคาถถกโดยใชนเทมเบนจากกากนมถลวถ เหลมองในประเทศไทย ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากIRCT/CIRAD
ปป 2535

การเผยแพรรอาหารเสรกมคบณคราราคาถถกโดยใชนเทมเปปจากกากนมถลวถ เหลมองในประเทศไทย ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากUNU

ปป 2542
การตรวจหาและตรวจนลบเชมอช Stap Aureus ทชมถ จช าจ นวนนนอย โดยเปรชยบเทชยบ Enrichment Media ชนกดตรางๆ ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากสถาบลนคนนควนา
และพลฒนาผลกตภลณฑตอาหาร
ปป 2542

การยมดอายบการเกกบกกวยเตชยต วสดโดยใชนเทคนกคทางภาชนะบรรจบ ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากสถาบลนคนนควนาและพลฒนาผลกตภลณฑตอาหาร

ปป 2546-2547 การพลฒนาสกนคนาสหกรณตสมรถ าตรฐาน ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากกรมสรงเสรกมสหกรณต
ปป 2548-2549 การศศกษาวกจยล เพมอถ พลฒนาหลลกสถตรนลกวกเคราะหตมอม อาชชพสาขาจบลชชววกทยา ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากกรมวกทยาศาสตรตบรกการ
ปป 2548-2549 โครงการยรอย 1 การพลฒนาเพมอถ ยกระดลบคบณภาพผลกตภลณฑตเครมอถ งดมมถ นชาจ ลถกยอบนาน ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากสจานลกงานคณะกรรมการวกจยล แหรงชาตก
ปป 2548-2549 โครงการยรอยทชถ 2 การถรายทอดเทคโนโลยชการผลกตและสรนางเครมอขรายผถผน ลกตผลกตภลณฑตเครมอถ งดมมถ นชาจ ยอบนาน ( หลวหนนาโครงการยรอย ) ไดนรบล ทบนจากสจานลกงาน
คณะกรรมการวกจยล แหรงชาตก
ปป 2549

การยกระดลบการผลกตผลกตภลณฑตหนรอไมนในภาชนะบรรจบปดป สนกทเพมอถ ความปลอดภลยตรอการบรกโภค ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากทบนอบดหนบนวกจยล มก.

ปป 2549-2550 Study on the Anti-tumor Activity Secondary Metabolites from Endophytic Fungi of Cephalotaxus mannii ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากทบน
รลฐบาลไทยและรลฐบาลสาธารณรลฐประชาชนจชน ภายใตนความรรวมมมอทางวกทยาศาสตรตและวกชาการไทย-จชน (Sino-Thai Join Research Development Project
ปป 2550

การผลกตนลกเกกตปลาสนมโดยใชนกลนาเชมอช สจาเรกจรถป ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากสถาบลนคนนควนาและพลฒนาผลกตภลณฑตอาหาร ม.เกษตรศาสตรต

ปป 2551
การยกระดลบคบณภาพผลกตภลณฑตแปรรถปผลกตผลเกษตรใหนไดนมาตรฐาน ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากมหาวกทยาลลยเกษตรศาสตรต รรวมกลบ ธนาคารเพมอถ การเกษตร
และสหกรณตการเกษตร
ปป 2551
การยกระดลบมาตรฐานยอไทยและผลกตภลณฑตเสรกมสบขภาพ
โครงการยรอย ศศกษากรรมวกธกช ารผลกตผลกตภลณฑตนาจช หมลกยอ และเครมอถ งดมมถ นชาจ ยอ ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากสจานลกงานคณะกรรมการวกจยล แหรงชาตก
ปป 2552
การกรอตลวของไบโอฟปลมต ของเชมอช จบลนก ทรชยทต ทถช าจ ใหนเกกดโรคในอาหารบนพมนช ผกวตรางๆกลนและการศศกษาประสกทธกภาพของสารฆราเชมอช ทชสถ กลดจากธรรมชาตกเปรชยบเทชยบ
กลบสารเคมช ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากทบนอบดหนบนวกจยล มก.
ปป 2552
การพลฒนาผลกตภลณฑตถวถล เนราใหนไดนมาตรฐานและเพกมถ มถลคราทาง การตลาดเพมอถ ยกระดลบรายไดนทางเศรษฐกกจใหนกบล ชบมชนภาคเหนมอตอนบนของประเทศไทย ( ผถรน วร ม
โครงการ ) ไดนรบล ทบนจากทบนอบดหนบนวกจยล มก.
ปป 2553
วกธทช ดสอบความใชนไดนของวกธวช เก คราะหตปรกมาณคลอลาเจนโดยเทคนกคโครมาโทรกราฟปสมรรถนะสถง (HPLC : High Performance Liquid Chromatography) ใน
อาหารและผลกตภลณฑตอาหาร ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากทบนอบดหนบนวกจยล มก.
ปป 2554

การประยบกตตใชนเทคนกค Surface Culture Fermentation ในการผลกตนชาจ สนมสายชถหมลกจากไวนตสบล ปะรด ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากทบนอบดหนบนวกจยล มก.

ปป 2556
การเพกมถ ปรกมาณสาร Monacolin K และ Gramma-aminobutyric acid (GABA) ในการหมลกขนาวแดงดนวยเชมอช รา Monascus spp. จากขนาวกลนอง ( ผถรน วร มโครงการ
) ไดนรบล ทบนจากทบนอบดหนบนวกจยล มก.
ปป 2556-2557 การศศกษาการผลกตมกรนก แอลกอฮอลตตาจถ เพมอถ ใชนเปปนเครมอถ งปรบงในอาหารอาลาลจากพลนธบขต าน วในประเทศไทย ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากการพลฒนาบบคลากร
และกระบวนการผลกตอบตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยเพมอถ การสรงออก แผนงานสรนางและกระจายโอกาสทางการศศกษาใหนทวถล ถศงและเปปนธรรม เงกนอบดหนบนทลวถ ไปประจจาปป 2556
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ปป 2556-2557 การสรนางมถลคราเพกมถ ใหนกบล ของเหลมอทกงช จากกระบวนการผลกตนชาจ มลนมะพรนาวบรกสทบ ธก(ธ เวยตมะพรนาว)โดยกระบวนการหมลกทางจบลชชววกทยา ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล
ทบนจากบรกษทล เอกรธต บอรตน จจากลด
ปป 2557-2558 การพลฒนาบบคลากรและกระบวนการผลกตอบตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพมอถ การสรงออก ( ผถรน วร มโครงการ ) ไดนรบล ทบนจากเงกนอบดหนบนทลวถ ไป มหาวกทยาลลย
เกษตรศาสตรต ปปงบประมาณ 2557
ปป 2559-2560 การพลฒนากระบวนการหมลกขนาวแดงเพมอถ เพกมถ ผลผลกตสารเมแทบอไลตตทตบ ยก ภถมก โดย Monascus purpureus IFRPD 4046 สายพลนธบกต ลายจากปลายขนาว ( ผถรน วร ม
โครงการ ) ไดนรบล ทบนจากสจานลกงานคณะกรรมการวกจยล แหรงชาตก
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตก
- Malai Muangnoi, Penpimol Jaturontrasame, Karuna Wongkrajang, "Microbial Changer During The processing of Thai noni beverage", วารสารสจานลกคณะ
กรรมการวกจยล แหรงชาตก 39 (1) (2007) 95-104
ระดลบนานาชาตก
- Chakamas Wongkhalaung, Malai Muangnoi, "Characterization of New Baker ’s Yeast Strains And Their Leavening Ability in Bread Dough", Kasetsart
Journal (Natural Science)(วารสารวกทยาสารเกษตรศาสตรต สาขาวกทยาศาสตรต) 41 (4) (2007) 751-763
- Sirivatana Chittrepol, Malai Muangnoi, Klanarong Sriroth, "Enumeration and Identification of Microorganisms in Plantation White Sugar from Factories
in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวกทยาสารเกษตรศาสตรต สาขาวกทยาศาสตรต) 42 (2) (2008) 321-327
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Food Safety 30 (1) (2010) 154-161
- Pramuan Saithong, Malai Muangnoi, Wanchai Panthavee, Chomdao Sikkhamondhol, "Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a
Thai fermented fish", Journal of Bioscience and Bioengineering 110 (5) (2010) 553-557
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ระดลบนานาชาตก
- Warapa Mahakarnchanakul, Warunee Varanyanond, Preeya Vibulsresth, Chidchom Hiraga, Chakamas Wongkhalaung, Siriporn Stonsaovapak, Malai
Muangnoi, นางมณฑาทกพยต ยบนร ฉลาด, Sudsai Trevanich, "The enchaning of food safety management system for SME food industry in Thailand through
"Pre-HACCP"", Pure and Applied Chemistry International Conference 2009 (2009)
- Pramuan Saithong, Malai Muangnoi, Wanchai Panthavee, "Comparison on Starter Culture from Three Drying Methods for Thai Fermented Fish
(Plaa-som) Production", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)
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อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนบสทก ธกบตล รงานวกจยล ปป 2556 เรมอถ ง "กรรมวกธกช ารผลกตนชาจ สนมสายชถหมลกจากไวนตผลไมน" จาก ฝฝายจบลชชววกทยาประยบกตต สถาบลนคนนควนาและพลฒนาผลกตภลณฑตอาหาร
- อนบสทก ธกบตล รงานวกจยล ปป 2558 เรมอถ ง "กรรมวกธกช ารผลกตโยเกกรตต พรนอมดมมถ จากเวยตมะพรนาว" จาก บรกษทล เอกรธต บอรตน จจากลด (นลกวกจยล สถาบลนคนนควนาและพลฒนาผลกตภลณฑตอาหารเปปนผถน
ประดกษฐต)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวลลผลงานวกจยล ตชพมก พตระดลบนานาชาตก มหาวกทยาลลยเกษตรศาสตรต ปป 2553 ประเภทบบคคลค-ผถสน รนางสรรคตผลงานวกจยล ตชพมก พต กลบมร 1 จจานวน 1 ผลงาน ประจจาปป 2554 เรมอถ ง
"Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a Thai fermented fish" จาก มหาวกทยาลลยเกษตรศาสตรต
- รางวลลผลงานวกจยล ทชสถ รนางผลกระทบมหาวกทยาลลยเกษตรศาสตรต ปป 2557 ระดลบ SILVER ประจจาปป 2559 เรมอถ ง "ผลกตภลณฑตนาจช สนมสายชถและนชาจ สนมสายชถพรนอมดมมถ จากการหมลกขนาว
ไรซตเบอรตร"ถช จาก มหาวกทยาลลยเกษตรศาสตรต
ผลงานวกจยล นชเช ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2534 - 16 พฤษภาคม 2565
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