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โครงการววจยบ
ปป 2547-2550 โครงการววจยจ และถถายทอดเทคโนโลยลการใชชประโยชนยจากฟางขชาว ( ผผรช วถ มโครงการ ) ไดชรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2548-2551 การผลวตเหหดเผาะเพพอพ การคชาในไมชโตเรหวและไมชผลบางชนวด ( ผผรช วถ มโครงการ ) ไดชรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2548-2551 การผสมผสานเทคโนโลยลเพพอพ เสรวมสรชางพลจงองคยกรชสมชน ( ผผรช วถ มโครงการ ) ไดชรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2551-2554 การศศกษาสายพจนธสเย หหดแครงและสารออกฤทธวเธ พพอพ พจฒนาการผลวตและการแปรรผปเปปนผลวตภจณฑยเพพอพ สสขภาพ ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ
มก.
ปป 2551-2553 การววจยจ และพจฒนาการผลวตเหหดกระดสมเขตรชอน ( ผผรช วถ มโครงการ ) ไดชรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2552-2553 การเลลยล งและประยสกตยใชชสาหรถาย Spirulina platensis เพพอพ ประโยชนยทางการคชา ( ผผรช วถ มโครงการ ) ไดชรบจ ทสนจากคณะศวลปศาสตรยและววทยาศาสตรย มก.
ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2554
การปรจบปรสงสายพจนธสยย สล ตยเพพอพ เพวมพ ประสวทธวภาพในการผลวตเอทานอลในสภาวะทลมพ แล รงดจนออสโมซวสและความเขชมขชนของเอทานอลสผง ( ผผรช วถ มโครงการ ) ไดชรบจ ทสน
จากทสนอสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2554

การศศกษาฤทธวทธ างชลวภาพและการใชชประโยชนยจาก schizophyllan ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.

ปป 2556-2558 การคชนหาและศศกษาโปรตลน receptors ของโปรตลนสารพวษ Cry4Ba จากเชพอล Bacillus thuringiensis ( ผผรช วถ มโครงการ ) ไดชรบจ ทสนจากทสนอสดหนสนววจยจ มก.
ปป 2556-2557 กลสมถ ววจยจ เทคโนโลยลชวล ภาพจสลนว ทรลยย ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทสนจากคณะศวลปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกกาแพงแสน
ปป 2558-2559 การศศกษาการสรชางพลาสตวกชลวภาพเพพอพ สวงพ แวดลชอมดชวยเชพอล บาซวลสจ ( ผผรช วถ มโครงการ ) ไดชรบจ ทสนจากงบประมาณจากววทยาเขต
ปป 2558-2559 ชลวววทยาโมเลกสลและผลวตภจณฑยจากจสลนว ทรลยย ( หจวหนชาโครงการ ) ไดชรบจ ทสนจากทสนมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรย(เพพอพ สนจบสนสนการดกาเนวนงานกลสมถ ววจยจ )
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดจบชาตว
- Solaya Suksa-Ard, MALEE SRISODSUK, Wichai Kositratana, Chawalit Hongproyoon, "Application of Mushroom for lignin degradation in Eucalyptus", วาน
สารววทยาศาสตรยเกษตร 42 (3) (2011) 403-411
- ชสตมว า วงษยไพศาล, สสธดว า ไตรบสตรย, MALEE SRISODSUK, "Selection of Lactic Acid Bacteria for the Control of Rice Leaf BlightCaused by Xanthomonas oryzae
pv. oryzae", ววทยาศาสตรยเกษตร 42 (1) (2011) 113-121
- สสธดว า ไตรบสตรย, MALEE SRISODSUK, "Molecular Identification of Tropical Button Mushroom KPS1 and Protein Analysis Using 2D-PAGE", ววทยาศาสตรยเกษตร
42 (1) (2011) 123-131
- ธวตยว าภรณย ประยผรมหวศร, อจจฉรา พยจพพานนทย, MALEE SRISODSUK, "Analysis of Paddy Straw Mushroom Strains by ITS-PCR-RFLP Method", ววทยาศาสตรยเกษตร
42 (2) (2011) 245-254
- Solaya Suksa-Ard, MALEE SRISODSUK, "Decolorization of Molasses by Mushrooms", ววทยาศาสตรยเกษตร 42 (3) (2011) 473-483
- สสคตล า ภจยพวทกจ ษย, Jintanart Wongchawalit, MALEE SRISODSUK, "Plant Root Stimulation by Purple Non-sulfur Photosynthetic Bacteria", ววทยาศาสตรยเกษตร
44 (2) (2013) xxx-xxx
ระดจบนานาชาตว

พวมพยครจงล ลถาสสดเมพอพ 15/8/63

หนชา 1 จาก 2

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.มาลล ศรลสดสสข

ตตาแหนหง อาจารยย
สบงกบด ภาคววชาววทยาศาสตรย คณะศวลปศาสตรยและววทยาศาสตรย กกาแพงแสน
- Sutticha Na-Ranong Thammasittirong, Thanawan Thirasaktana, Anon Thammasittirong, MALEE SRISODSUK, "Improvement of ethanol production by
ethanol-tolerant Saccharomyces cerevisiae UVNR56.", SpringlerPlus 2 (1) (2013) 583-587
- ศรลสดส าเสนาธรรม, ธาดา แจถมดวง, Anon Thammasittirong, MALEE SRISODSUK, โยธวน แกชวชวงดวง, Adam Elliston, Ian N. Roberts, Keith W. Waldron, Sutticha
Na-Ranong Thammasittirong, "Enhanced xylose fermentation and hydrolysate inhibitor tolerance of Scheffersomyces shehatae for efficient ethanol
production from non-detoxified lignocellulosic hydrolysate", SpringerPlus 5 (1) (2016)
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดจบชาตว
- Wannee Chewprecha, MALEE SRISODSUK, "Cytotoxicity of Thai medicinal plant extracts on mammalian cells", การประชสมววชาการ ครจงล ทล4พ 4 มหาววทยาลจย
เกษตรศาสตรย (2006)
ระดจบนานาชาตว
- น.ส.พวมพา สมอสราสสข, MALEE SRISODSUK, Wanpen Laosripaiboon, "Isolation and Antimicrobial Properties of Active Constituents from Pluchea indica
leaves", Pure and Applied Chemistry International Conference (2009)
- ศรลสดส า เสนาธรรม, Anon Thammasittirong, MALEE SRISODSUK, Sutticha Na-Ranong Thammasittirong, "A UV-induced mutant of Candida shehatae with
improved tolerance to inhibitors in lignocellulose hydrolysate", The 8 th Silpakorn University International Conference on Academic Research and
Creative Arts (2015)
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