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การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2535

การททาแปปงมจนเทศจากมจนเทศอบแหจงเพพออ ใชจทาท สแนค ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากInternational Potato Center

ปป 2535
การววเคราะหนทางเคมอเพพออ การตรวจสอบคทณภาพและการสกจดแปปงของมจนเทศพจนธทตน าญ ง ๆ ทอปอ ลรกในประเทศไทย ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากInternational
Potato Center
ปป 2536

การใชจประโยชนนของแปปงเมลลดฝปายไรจตอญ มพวษในเครพออ งดพมอ ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากIRCT/CIRAD

ปป 2542

การพจฒนาผลวตภจณฑนโจจกกพงอ สทาเรลจรรป ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากสถาบจนคจนควจาและพจฒนาผลวตภจณฑนอาหาร

ปป 2543-2544 การศศกษาอายทการเกลบและทดสอบการยอมรจบของผลวตภจณฑนใยอาหารสรงเปรอยบเทอยบกจบผลวตภจณฑนจากทจองตลาด ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากสถาบจนววจยจ
และพจฒนาแหญง มก.
ปป 2544-2545 การววจยจ วจตถทดบว และตทารจบอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบอยบฃองศาสนาอวสลามเพพออ การสญงออก ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากททนอทดหนทนววจยจ มก.
ปป 2547

การพจฒนาผลวตภจณฑนโจจกสาหรญายไก ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากสทานจกงานกองททนสนจบสนทนการววจยจ

ปป 2549
การศศกษาคทณภาพทางโภชนาการและการใชจประโยชนนของเหลดพพนพ บจานและเหลดเศรษฐกวจบางชนวดในประเทศไทยโดยทดสอบเปรอยบเทอยบใน 2 ววธอ ( ผรรจ วญ ม
โครงการ ) ไดจรบจ ททนจากททนอทดหนทนววจยจ มก.
ปป 2550

การพจฒนาผลวตภจณฑนอาหารเสจนจากแปปงมจนเทศ ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากททนอทดหนทนววจยจ มก.

ปป 2550
การววเคราะหนความเปปนไปไดจในการพจฒนาชทมชนตจนแบบเศรษฐกวจพอเพอยงในเขตพพนพ ทอสอ ถานอวจว ยจ ของมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรน ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจาก
ททนอทดหนทนววจยจ มก.
ปป 2550

การศศกษาการผลวต nutrient base จากวจสดทเหลพอใชจจากผลปาลนมนพาท มจน ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากททนอทดหนทนววจยจ มก.

ปป 2551
การพจฒนาคทณภาพมาตรฐานและบรรจทภณ
จ ฑนผลวตภจณฑนจากสทกร ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรน รญวมกจบ ธนาคารเพพออ การเกษตรและ
สหกรณนการเกษตร
ปป 2551-2552 การพจฒนาคทณภาพมาตรฐานและบรรจทภณ
จ ฑนผลวตภจณฑนไขญนกกระทาและกบบรรจทกระปปอง ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากโครงการความรญวมมพอระหวญาง
มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรน - ธนาคารเพพออ การเกษตรและสหกรณนการเกษตร
ปป 2553
การเกษตร

การพจฒนาคทณภาพมาตรฐานและบรรจทภณ
จ ฑนผลวตภจณฑนนาทพ ปลาหวาน ไสจกรอก และกทนเชอยง ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากธนาคารเพพออ การเกษตรและสหกรณน

ปป 2553-2554 เทคโนโลยอการเตรอยมเนพอพ ไกญนมญท กศงอ ปรทงสทก เพพออ เปปนอาหารโปรตอนสทาหรจบผรสจ งร อายท ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากสทานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหญงชาตว
ปป 2554

คทณภาพโปรตอนของโจจกสมทนไพรกศงอ สทาเรลจรรปสทาหรจบผรสจ งร อายท ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากททนอทดหนทนววจยจ มก.

ปป 2554-2555 การพจฒนากระบวนการผลวตขจาวกลจองงอกดจวยเครพออ งเพาะถจวอ งอกอจตโนมจตว ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากสถาบจนคจนควจาและพจฒนาผลวตภจณฑนอาหาร
ปป 2555-2556 การพจฒนาสรตรกทงจ พจนอจอย ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากบรวษทจ ผรปจ ระกอบการ (คทณสทพงศน วจงถนอมศจกดว)ด
ปป 2556

การพจฒนาผลวตภจณฑนรงจ นกพรจอมดพมอ สทาเรลจรรป ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากบรวษทจ ผรปจ ระกอบการ (คทณประพวณศรอ กวจคจา)

ปป 2556

นวจตกรรมหมรแผญนกรอบเจเพพออ สทขภาพดจวยเทคโนโลยอเอกซนทรรชนจ ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากสถาบจนคจนควจาและพจฒนาผลวตภจณฑนอาหาร

ปป 2556-2557 การศศกษาสมบจตแว ละใชจประโยชนนจากขจาวโพดลรกผสมแอนโธไซยานวนสรง ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากสทานจกงานคณะกรรมการววจยจ แหญงชาตว
ปป 2556-2557 พจฒนาผลวตภจณฑนกระเทอยมบดเพพออ ประกอบอาหารและยพดอายทการเกลบรจกษา ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากผรปจ ระกอบการ (นางสาวพรรณชนวจจน สทนทรฐวตว
เจรวญ)
พวมพนครจงพ ลญาสทดเมพออ 15/7/63

หนจา 1 จาก 4

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายสมโภชนน ใหญญเออยอ ม

ตตาแหนหง

เจจาหนจาทอวอ จว ยจ

ปป 2557

ขนมขบเคอยพ วโปรตอนสรงดจวยเนพอพ ไกญชนวดพองกรอบจากกระบวนการเอกซนทรรชนจ ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากบรวษทจ ซอพเอ อฟ (ประเทศไทย) จทากจด มหาชน

สบงกบด

ฝฝายกระบวนการผลวตและแปรรรป สถาบจนคจนควจาและพจฒนาผลวตภจณฑนอาหาร

ปป 2557-2558 ผลวตภจณฑนแคบหมรปรงรส บรรจทภณ
จ ฑนและยพดอายทการเกลบรจกษา ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากผรปจ ระกอบการ (นายนพสวทธวด โรจนนธนาววชญน)
ปป 2557-2558 พจฒนาผลวตภจณฑนหมรแดดเดอยว บรรจทภณ
จ ฑนเพพออ ยพดอายทการเกลบรจกษา ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากผรปจ ระกอบการ (นายธนทจศนน ไทยธนวจฒนน)
ปป 2558

การยพดอายทการเกลบรจกษาผลวตภจณฑนนาทพ พรวก ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากผรปจ ระกอบการ (คทณจวตรจตนน นวลกมลววลาส)

ปป 2558-2559 การพจฒนาผลวตภจณฑนปลาททบปรทงรสและกทนเชอยงปลา ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากผรปจ ระกอบการ (น.ส.นวตยา ตจงพ จวตตนธรรม)
ปป 2558-2559 นพาท มะขามเขจมขจนบรรจทขวด ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากบรวษทจ ไบโอเฮวรบน จทากจด
ปป 2558-2559 นพาท สมทนไพรบรรจทขวดพรจอมดพมอ ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากผรปจ ระกอบการ (นายณรงคน วจฒน พจทรธนพงศน)
ปป 2558-2559 เนพอพ ไกญปรทงรสอบแหจงพรจอมบรวโภค ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากผรปจ ระกอบการ (นายตะลจนตน ชาญประเทศ)
ปป 2558
มก.

การใชจประโยชนนกากงาพจนธทไน ทยเพพออ พจฒนาเปปนวจตถทดบว อาหารเพพออ สทขภาพ มรลคญาสรงดจวยกระบวนการเอกซนทรรชนจ ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากททนอทดหนทนววจยจ

ปป 2558-2559 พจฒนาผลวตภจณฑนเนพอพ เคลมและบรรจทภณ
จ ฑนเพพออ ยพดอายทการเกลบรจกษา ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากผรปจ ระกอบการ (นายวววฒ
จ นน กทลววจตว รนรตจ นน)
ปป 2559

กระบวนการผลวตกทงจ แหจงจากกทงจ ขาวแวนนาไม ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากบรวษทจ มายดนฟดปร สน จทากจด

ปป 2559-2561 การพจฒนาผลวตภจณฑนอาหารจากเหลดขอน ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากบรวษทจ แฟนซอวดจร อวนเตอรนเนชจนแนล จทากจด
ปป 2558-2559 การพจฒนาผลวตภจณฑนเหลดทอดสมทนไพร ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากบรวษทจ กลทมญ แมญบาจ นเกษตรกรหนองแหนรญวมใจพจฒนา
ปป 2560
การพจฒนาผลวตภจณฑนนาทพ ปลาหวานนพาท ตาลตอาท เพพออ สทขภาพ ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากInnovation Hubs เพพออ สรจางเศรษฐกวจฐานนวจตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560

การพจฒนาผลวตภจณฑนผงปรทงรส ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากผรปจ ระกอบการ(คทณอจจฉรา จจนอ สจญจจย)

ปป 2560
การพจฒนาผลวตภจณฑนอาหารเพพออ สทขภาพจากเหลดแครง ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากInnovation Hubs เพพออ สรจางเศรษฐกวจฐานนวจตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพจฒนาผลวตภจณฑนผงโรยขจาวสไตลนไทยเพพออ การพาณวชยน ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากInnovation Hubs เพพออ สรจางเศรษฐกวจฐานนวจตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพจฒนาและถญายทอดเทคโนโลยอผลวตภจณฑนเฉากจวยรรปแบบใหมญ ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากInnovation Hubs เพพออ สรจางเศรษฐกวจฐานนวจตกรรมของ
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 แปรรรปเผพอกใหจเปปนแปปง ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากผรปจ ระกอบการ(คทณอททมท พร ชมเพลญ)
ปป 2560-2561 พจฒนาผลวตภจณฑนธญ
จ ญาหารผสมรจงนก ( หจวหนจาโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากบรวษทจ เอสทอโชตวโก จทากจด
ปป 2560

ผลของกระบวนการความรจอนตญอสมบจตทว างกายภาพและการตจานอนทมลร อวสระในงาขอมพ อจ นพจนธทไน ทย ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากททนอทดหนทนววจยจ มก.

ปป 2561-2562 การพจฒนาขนมทองมจวนรสชลอกโกแลต ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากคทณคณวต สทวรรณทอง
ปป 2561-2562 การพจฒนาผลวตภจณฑนเนพอพ แปรรรปปรทงรสอบกรอบสมทนไพร ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากบรวษทจ เอลน.ซอ.ฟรดฟ โปรดจกชจนอ จทากจด เลขทอ2อ 04 ซ.พจฒนาการ1 ถ.สาธท
ประดวษฐน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120
ปป 2562-2563 การพจฒนาผลวตภจณฑนเยลลอรอ สททเรอยน ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากบรวษทจ บอ.เอลม.เค.อวนเตอรนเทรด จทากจด เลขทอ1อ 466-8 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต
คลองเตย กรทงเทพมหานคร
ปป 2562-2563 การพจฒนาผลวตภจณฑนสงจ ขยาใบเตย ( ผรรจ วญ มโครงการ ) ไดจรบจ ททนจากคทณปภจคพล มจงอ มอสทว ธวด ทอออ ยรญ 100/81 ซ.7 ม.รจอยพฤกษา ถ.มาลจยแมน ต.กทาแพงแสน อ.
กทาแพงแสน นครปฐม 73140
พวมพนครจงพ ลญาสทดเมพออ 15/7/63
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บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดจบชาตว
- Wanpen Mesomya, Payom Auttaviboonkul, Boonma Niyomwit, Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Udom Karnjanapakornchai, Sompoch
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