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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การพลฒนาผลวตภลณฑณอาหารดควยกระบวนการเอกซณทรรชนล

โครงการววจยบ
ปป 2535
ผลของขนาดอนจภาคและความชชนช ของขคาวโพดบดทชมช ตช อม คจณลลกษณะผลวตภลณฑณอาหารเขคาซซงช ผลวตดควยเครชอช งเออกซณทรรดเดอรณแบบสกรรคมร ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจน
จากIRCT/CIRAD
ปป 2536

ผลของปปจจลยในการผลวตตมอคจณภาพของผลวตภลณฑณจากแปปงเมลอดฝปายไรคตอม มพวษ ซซงช ผลวตโดยเครชอช ง เออกซณทรรดเดอรณ ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากIRCT/CIRAD

ปป 2540
การพลฒนาขนมอบกรอบจากธลญชาตวทมช ขช าค วเจคาและขคาวโพดเปปนองคณประกอบหลลกดควยกระบวนการอลดพอง ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสถาบลนคคนควคาและ
พลฒนาผลวตภลณฑณอาหาร
ปป 2540
การพลฒนาอาหารเชคาจากธลญชาตวพรคอมรลบประทานทชมช ขช าค วเจคาเปปนองคณประกอบหลลกโดยกระบวนการอลดพอง ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสถาบลนคคนควคาและ
พลฒนาผลวตภลณฑณอาหาร
ปป 2541
การพลฒนาอาหารเชคาจากธลญชาตวพรคอมรลบประทานทชมช ขช าค วเจคาเปปนองคณประกอบหลลกโดยกระบวนการอลดพอง ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสถาบลนคคนควคาและ
พลฒนาผลวตภลณฑณอาหาร
ปป 2546-2547 การพลฒนาผลวตภลณฑณจากแปปงถลวช เหลชองชนวดไขมลนเตอม เพชอช ใชคในการททาผลวตภลณฑณโปรตชนและอาหารวมางสจขภาพ เพชอช อจตสาหกรรมขนาดเลอก ( หลวหนคาโครงการ )
ไดครบล ทจนจากAmerican Soybean Association
ปป 2547-2548 โครงการเครชอช งดชมช สทาเรอจรรปธลญชาตวเสรวมสจขภาพดควยสมจนไพรไทย ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากโครงการววจยล พลฒนารมวมภาครลฐและเอกชน
ปป 2548

การพลฒนาผลวตภลณฑณอาหารขบเคชยช วระบบเอกซณทรรชนล จากขคาวไทยเสรวมธาตจเหลอก ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสวทช.

ปป 2548
การพลฒนาอาหารขบเคชยช วระบบเออกซณทรรชนชล จากขคาวไทยเสรวมฤทธวตธ าค นอนจมลร อวสระดควยใบหมมอนสรคม รลวโลก ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานคณะ
กรรมการการอจดมศซกษา
ปป 2548-2549 2. การพลฒนาผลวตภลณฑณอาหารขบเคชยช วระบบเออกซณทรรชนชล จากขคาวไทยเสรวมธาตจเหลอก ( หลวหนคาโครงการยมอย ) ไดครบล ทจนจากศรนยณพนล ธจวศว วกรรมและเทคโนโลยช
ชชวภาพแหมงชาตว
ปป 2549
โครงการการววจยล และพลฒนาเพชอช เพวมช ศลกยภาพสมจนไพรไทย โครงการยมอยทชช 3 เรชอช ง การเสรวมคจณคมาอาหารจากสมจนไพรไทยในอาหารขบเคชยช วจากขคาวกลคอง ( ผรรค วม ม
โครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานคณะกรรมการววจยล แหมงชาตว
ปป 2549

การประยจกตณใชคใบหมมอนในผลวตภลณฑณเครชอช งดชมช สทาเรอจรรปธลญชาตวระบบเออกซณทรรชนชล ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.

ปป 2551

การศซกษาคจณสมบลตทว างกายภาพและเคมช ของแปปงขคาวโพดบดหยาบดลดแปรดควยกระบวนการเอกซณทรรชนล ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.

ปป 2551
ศซกษาการใชคประโยชนณของโปรตชน และคมา PDCAAS ของผลวตภลณฑณอาหารเชคาธลญชาตว ทชมช ขช าค วโพดเปปนองคณประกอบหลลก และเครชอช งดชมช ธลญชาตวทผช ลวตเอง เปรชยบ
เทชยบกลบผลวตภลณฑณทวช างจทาหนมายในทคองตลาด ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.
ปป 2551

เสรวมสจขภาพดควยเปลชอกมลงคจดในผลวตภลณฑณอาหารเชคาธลญชาตวจากกระบวนการเอกซณทรรชนล ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.

ปป 2550-2551 การพลฒนาเทคโนโลยชการผลวตผลวตภลณฑณ สแนคขคาวโพดในระดลบโรงงานและการใหคคาท ปรซกษาแกมผปคร ระกอบการ" ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงาน
กองทจนสนลบสนจนการสรคางเสรวมสจขภาพ
ปป 2551
โครงการ “ผลวตอาหารเสรวมสทาหรลบเดอกและทารกทชไช ดคมาตรฐานในระดลบอจตสาหกรรม : ระยะทชช 1 (ปป 2551) การประยจกตณใชค Linear programming ในการพลฒนา
สรตรอาหารเสรวมสทาหรลบเดอกและทารกใหคไดคมาตรฐานทางโภชนาการ”
( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานกองทจนสนลบสนจนการสรคางเสรวมสจขภาพ (สสส.)
ปป 2551-2552 การววจยล และพลฒนาผลวตภลณฑณอาหารสจขภาพคาว - หวาน ทชมช คช ณ
จ คมาทางโภชนาการสรงสทาหรลบเดอกวลยเรชยน จากขคาวกลคองงอก ธลญพชช และผลผลวตทางการ
เกษตร ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานคณะกรรมการววจยล แหมงชาตว
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ปป 2551-2552 การววจยล และพลฒนาผลวตภลณฑณอาหารสจขภาพคาว-หวาน ทชมช คช ณ
จ คมาทางโภชนาการสรงสทาหรลบเดอกวลยเรชยนจากขคาวกลคองงอก ธลญพชช และผลผลวตทางการเกษตร (
ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานคณะกรรมการววจยล แหมงชาตว
ปป 2551-2552 อาหารเชคาธลญชาตวพรคอมบรวโภคเพชอช สจขภาพโดยเทคโนโลยชเอกซณทรรชนล ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากโครงการศรนยณความเปปนเลวศทางววชาการ มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรณ
ปป 2551-2553 การกลกเกอบสารสทาคลญในเครชอช งเทศและสมจนไพรไทยดควยกระบวนการเอกซณทรรชนล ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากUnited Nations University
ปป 2552

การใชคประโยชนณของแคลเซชยมจากผลวตภลณฑณเนชอช เทชยมเสรวมแคลเซชยม ในหนรทดลอง ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.

ปป 2552
คจณสมบลตใว นการเสรวมสรคางสจขภาพจากขคาวและถลวช ของไทย: คจณสมบลตใว นการเปปนสารตคานอนจมลร อวสระ และสมงเสรวมการเจรวญเตวบโตของจจลนว ทรชยสณ ขจ ภาพ ( ผรรค วม ม
โครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.
ปป 2552
อวทธวพลของแปปงขคาวโพดบดหยาบดลดแปรดควยกระบวนการเอกซณทรรชนล ตมอคจณสมบลตทว างกายภาพและเคมชในผลวตภลณฑณอดล พอง ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจน
อจดหนจนววจยล มก.
ปป 2552
อวทธวพลของสภาวะการผลวตแบบเอกซณทรรชนล ตมอ ปรวมาณสตารณชเพชอช สจขภาพและคจณลลกษณะของผลวตภลณฑณอาหารขบเคชยช วชนวดกรอบพองทชมช ขช าค วหลกและถลวช ลลนเตาสช
ทองเปปนองคณประกอบหลลก ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.
ปป 2553

นวลตกรรมสแนคขคาวโพดสชมวม งสจขภาพดควยกระบวนการเอกซณทรรชนล ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.

ปป 2553

อวทธวพลของกระบวนการเอกซณทรรชนล ตมอคจณสมบลตทว างกายภาพ เคมช และเชวงสจขภาพจากขคาวและถลวช ของไทย ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.

ปป 2553
สภาวะการผลวตอาหารเชคาธลญชาตวพรคอมบรวโภคทชเช หมาะสมจากกระบวนการเอกซณทรรชนล เสรวมคจณประโยชนณดาค นสจขภาพดควยรทาขคาวสกลดไขมลน ( หลวหนคาโครงการ ) ไดค
รลบทจนจากโครงการศรนยณความเปปนเลวศทางววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ (ศรนยณความเปปนเลวศแหมงนวลตกรรมขคาว)
ปป 2554-2555 การใชคเทคโนโลยชพฒ
ล นานวลตกรรมอาหารสจขภาพ ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานคณะกรรมการววจยล แหมงชาตว
ปป 2554-2555 การพรชเจลขคาวกลคองงอกเพชอช ประยจกตณใชคในการปรลบปรจงคจณลลกษณะเนชอช สลมผลสของเครชอช งดชมช สทาเรอจรรปทชผช ลวตจากกระบวนการเอกซณทรรชนล ( หลวหนคาโครงการยมอย
) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานคณะกรรมการววจยล แหมงชาตว
ปป 2554
สมบลตเว ชวงความหนชดและระดลบการเกวดเจลาทวไนเซชลนทชมช ผช ลกระทบตมอคจณสมบลตทว างเคมชกายภาพของเครชอช งดชมช สทาเรอจรรปถลวช เขชยวทชผช ลวตจากกระบวนการเอกซณทรรชนล
( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.
ปป 2554
อวทธวพลของการเกวดรชโทรเกรเดชลนตมอคจณสมบลตทว างกายภาพ เคมช และเชวงสจขภาพ ในผลวตภลณฑณขนมขบเคชยช วจากกระบวนการเอกซณทรรชนล ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล
ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.
ปป 2555
การดลดแปลงโครงสรคางของเครชอช งเอกซณทรรเดอรณชนวดสกรรคเมร พชอช พลฒนาผลวตภลณฑณใหมมโปรตชนคลคายเนชอช เสคนใยสรงขซนช รรปดควยกระบวนการเอกซณทรรชนล ทชคช วามชชนช สรง ( หลว
หนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.
ปป 2555

ซจปสจขภาพกซงช สทาเรอจรรปจากขคาวโพดสชมวม งโดยกระบวนการเอกซณทรรชนล ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.

ปป 2555

การทดลองผลวตอาหารสลตวณเลชยช งโดยใชคกระบวนการเอกซณทรรชนชล ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากบรวษทล เพอรณเฟค คอมพาเนชยนกรจปร จทากลด

ปป 2555-2556 การพลฒนาผลวตภลณฑณเครชอช งดชมช ขคาวกลคองงอกกซงช สทาเรอจรรป ชนวดผง โดยใชค Twin Screw Extruder ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากบรวษทล ปทจมไรซมวล แอนดณ
แกรนารช จทากลด (มหาชน)
ปป 2555-2556 การพลฒนาผลวตภลณฑณเครชอช งดชมช ขคาวกลคองงอกกซงช สทาเรอจรรปชนวดผง โดยใชค Twin Screw Extruder ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากบรวษทล อวนโนฟรดสณ (ไทย
แลนดณ) จทากลด รมวมกลบบรวษทล ปทจมไรซมวล แอนดณ แกนารช จทากลด
ปป 2556

การแปรรรปขคาวสทาหรลบผลวตโจรกกซงช สทาเรอจรรปโดยใชค twin screw extruder ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากบรวษทล อายวโนระโมะโตระ (ประเทศไทย) จทากลด

ปป 2556

นวลตกรรมหมรแผมนกรอบเจเพชอช สจขภาพดควยเทคโนโลยชเอกซณทรรชนล ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตภลณฑณอาหาร

ปป 2556-2557 การศซกษาสมบลตแว ละใชคประโยชนณจากขคาวโพดลรกผสมแอนโธไซยานวนสรง ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานคณะกรรมการววจยล แหมงชาตว
พวมพณครลงช ลมาสจดเมชอช 3/8/63

หนคา 2 จาก 9

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางจจฬาลลกษณณ จารจนชจ

ตตาแหนหง

นลกววจยล เชชยช วชาญ

สบงกบด

ฝฝายกระบวนการผลวตและแปรรรป สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตภลณฑณอาหาร

ปป 2556-2557 การสรคางมรลคมาและการใชคประโยชนณอยมางครบวงจรจากขคาวโพดลรกผสมแอนโธไซยานวนสรง ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานคณะกรรมการววจยล แหมง
ชาตว
ปป 2556
การปรลบเปลชยช นลลกษณะโครงสรคางของเครชอช งเอกซณทรรเดอรณชนวดสกรรคเมร พชอช เพวมช ความหลากหลายของผลวตภลณฑณเอกซณทรรชนล ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจด
หนจนววจยล มก.
ปป 2556

การศซกษากระบวนการผลวตคอรณนเฟลคโดยกระบวนการเอกซณทรรชนล ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.

ปป 2556

การศซกษาผลของววธกช ารแปรรรปเพชอช ยชดอายจการเกอบรลกษาตมอคจณภาพของผลวตภลณฑณโปรตชนเนชอช เทชยมความชชนช สรง ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.

ปป 2556

พาสตคาสจขภาพจากถลวช โดยกระบวนการเอกซณทรรชนล ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.

ปป 2556
สภาวะการผลวตทชเช หมาะสมของผลวตภลณฑณขนมขบเคชยช วรจนม ทชสช าม (สแนคเพลเลท) ในการใชคประโยชนณจากปลายขคาวดควยกระบวนการเอกซณทรรชนล ( หลวหนคาโครงการ
ยมอย ) ไดครบล ทจนจากทจนอจดหนจนววจยล มก.
ปป 2557
การศซกษาคจณสมบลตทว างกายภาพและเคมชกายภาพของโจรกตคนแบบและโจรกทชผช ลวตจากขคาวทชแช ตกตมางจากผรจค ดล หาวลตถจดบว และคจณลลกษณะโดยกระบวนการเอกซณทรร
ชลน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากบรวษทล อายวโนะโมะโตระ (ประเทศไทย) จทากลด
ปป 2557

ขนมขบเคชยช วโปรตชนสรงดควยเนชอช ไกมชนวดพองกรอบจากกระบวนการเอกซณทรรชนล ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากบรวษทล ซชพเช อฟ (ประเทศไทย) จทากลด มหาชน

ปป 2558

การพลฒนาผลวตภลณฑณขนมขบเคชยช วจากแกมนตะวลนผงดควยกระบวนการเอกซณทรรชนชล ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากบรวษทล ทช.แมนฟารณมา จทากลด

ปป 2558
การศซกษาสภาวะการผลวตทชเช หมาะสมของผลวตภลณฑณขนมขบเคชยช วและอาหารเชคาธลญชาตวพรคอมบรวโภคเสรวมแปปงรทาขคาวสกลดไขมลนจากเทคโนโลยชเอกซณทรรซนล ดควยววธช
ฟฟนฟ ผววตอบสนอง ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากบรวษทล นชาท มลนบรวโภคไทย จทากลด
ปป 2558
อวทธวพลของตลวแปรในกระบวนการผลวตทชมช ตช อม คมาพลลงงานกลจทาเพาะของการผลวตขนมอบกรอบจากเหอดดควยกระบวนการเอกซณทรรชนชล ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจน
จากทจนอจดหนจนววจยล มก.
ปป 2559-2561 ขนมขบเคชยช วเชวงสรคางสรรคณจากผลไมคไทยดควยเทคโนโลยชเอกซณ ทรรชนล สรกส ลมลมผคลบรวโภคยจคใหมมและผคลรลกสจขภาพ ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานคณะ
กรรมการววจยล แหมงชาตว
ปป 2558-2559 ขนมขบเคชยช วเสรวมสมจนไพรไทย ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากผรปค ระกอบการ (นายชาญเดช เดชอนลนตชาตว)
ปป 2558-2560 การพลฒนาผลวตภลณฑณอาหารจากเทคโนโลยชเอกซณทรรซนล เสรวมแปปงขวงซซงช เปปนผลพลอยไดคจาการผลวตนชาท ขวง ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานกองทจนสนลบ
สนจนการววจยล
ปป 2559

ขคาวพองอวนทรชยชณ นวดละลายในปาก ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากบรวษทล ซองเดอรณ ไทยออรณกานวคฟรด จทากลด รมวมกลบ สทานลกงานนวลตกรรมแหมงชาตว

ปป 2559-2560 การพลฒนาศลกยภาพของผคลประกอบการขนาดเลอกและขนาดกลางในกลมลมอจตสาหกรรมอาหารและอจตสาหกรรมอชนช ทชเช กชยช วขคอง : ผลวตภลณฑณขนมขบเคชยช วเสรวม
สจขภาพดควยกระเจชยจ บเขชยว (กลจมม 15) ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานกองทจนสนลบสนจนการววจยล
ปป 2559-2561 การพลฒนาผลวตภลณฑณขนมขบเคชยช วออรณแกนวคสทาหรลบเดอกเลอก ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานกองทจนสนลบสนจนการววจยล
ปป 2560

การพลฒนาผลวตภลณฑณตนค แบบขคาวพองจากเครชอช งเอกซณทรรเดอรณ ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากผรปค ระกอบการ(คจณวววฒ
ล นณ ซทาประชา ววสาหกวจชจมชนถลวเทพ)

ปป 2560

การพลฒนาผลวตภลณฑณตนค แบบขคาวพองจากเครชอช งเอกซณทรรเดอรณ ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากววสาหกวจชจมชนถลวช เทพ

ปป 2560-2561 การพลฒนาผลวตภลณฑณตนค แบบและถมายทอดเทคโนโลยชการผลวตสแนคจากขคาวไรซณเบอรชโช ดยใชคเทคโนโลยชเอกซณทรรชนล ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทจน
จากInnovation Hubs เพชอช สรคางเศรษฐกวจฐานนวลตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพลฒนาศลกยภาพของผคลประกอบการขนาดเลอกและขนาดกลางในกลจมม อจตสาหกรรมอาหารและอจตสาหกรรมอชนช ทชเช กชยช วขคอง :ผลวตภลณฑณสแนคจากขคาวชนวดแทมง (
กลมลมทชช 21) ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานกองทจนสนลบสนจนการววจยล
ปป 2560-2561 การพลฒนาอาหารขบเคชยช วสทาหรลบเสรวมพลฒนาการดคานการหยวบจลบของเดอกเลอกโดยกระบวนการเอกซณทรรซนล ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานกองทจน
สนลบสนจนการววจยล
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ปป 2560-2561 การศซกษาและปรลบปรจงกระบวนการผลวตเพชอช ลดปปญหากลวนช ถลวช ในผลวตภลณฑณคลคายเนชอช ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตภลณฑณ
อาหาร
ปป 2561-2562 ผลวตภลณฑณโปรตชนสตวกจ รสชาตวไทยแทคพรคอมบรวโภคสทาหรลบกลมลมผคลรลกสจขภาพและผคลสรงวลย ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากมหาววทยาลลยกรจงเทพ
ปป 2560-2561 การพลฒนาผลวตภลณพณแผมนเวเฟอรณจากแปปงขคาวไทย ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานพลฒนาการววจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2562-2563 การพลฒนาศลกยภาพของผรปค ระกอบการ SMEs ในกลจมม อจตสาหกรรมอาหารและอชนช ๆ ทชเช กชยช วขคอง ระยะทชช 3 : การขยายกทาลลงการผลวตของผลวตภลณฑณขนมขบเคชยช ว
ออแกนวคสทาหรลบเดอกเลอกสรโม รงงานผลวต (กลมลม 11) ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบล ทจนจากสทานลกงานคณะกรรมการสมงเสรวมววทยาศาสตรณ ววจยล และนวลตกรรม (สกสว.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตว
- ภลทรสจดา นชาท ทองไทย, Wannasawat Ratphitagsanti, Chulaluck Charunuch, Pitiya Kamonpatana, "Development of Rice Spaghetti Using Propylene Glycol
Alginate and Soy Flour by Twin-Screw Extrusion", International Journal of Applied Science and Technology 2018 (0) (2018)
- Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Effect of modified corn grit flour by
extrusion process on physical properties and its sensory characteristics in extruded snack", วารสารววทยาศาสตรณและเทคโนโลยช มหาววทยาลลยอจบลราชธานช 20 (2)
(2018)
- Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Phisamai Srichayet, "Effect of Storage Conditions on Retrogradation,
Physical and Chemical Properties Changing of Extruded Rice and Soy Snack", วารสารววทยาศาสตรณและเทคโนโลยช 26 (4) (2018)
- Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, Vayooha Sontes, Phisamai Srichayet, Kassamaporn Puntaburt, "Physicochemical Properties of Modified
Corn Grit Flour by Extrusion Process", วารสารววทยาศาสตรณและเทคโนโลยช 26 (4) (2018)
ระดลบนานาชาตว
- Chulaluck Charunuch, Pracha Boonyasirikul, Chowladda Teangpook, "Physical Properties of Direct Expansion Extruded Snack in Utilization from Thai
Brown Rice
", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรณ สาขาววทยาศาสตรณ) 37 (3) (2003) 368-378
- Chulaluck Charunuch, Pracha Boonyasirikul, Chowladda Teangpook, "Using of Extrusion Process for Preparation of Instant Cereal Beverage Powders
based on Corn and Soybean", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรณ สาขาววทยาศาสตรณ) 037 (1) (2003) 72-83
- Chulaluck Charunuch, Kritsana Temtrakool, Saovaluk Runggaeng, Urai Paosungthong, Warunee Varanyanond, "Production of Healthy Protein and
Snack Foods for Small-scale
Industry from Full Fat Soy Flour", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรณ สาขาววทยาศาสตรณ) 40 (พวเศษ) (2006) 101-107
- Chulaluck Charunuch, Plernchai Tangkanakul, Saowaluk Rungchang, Vayooh Sonted, "Application of Mulberry (Morus alba L.) for Supplementing
Antioxidant Activity in Extruded Thai Rice Snack", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรณ สาขาววทยาศาสตรณ) 42 (1) (2008) 79-87
- Chulaluck Charunuch, SAOWALUK RUNGCHANG, Chowladda Teangpook, Vayooha Sontes, "Iron Fortification in Developing of Extruded Thai Rice
Snack", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรณ สาขาววทยาศาสตรณ) 42 (2) (2008) 360-366
- Chulaluck Charunuch, Plernchai Tangkanakul, Nipat Limsangouan, Vayooha Sontes, "Effects of extrusion conditions on the physical and functional
properties of instant cereal beverage powders admixed with mulberry (Morus alba L.) leaves", Food Science and Technology Research 14 (5) (2008)
- wandee sutthinarakorn, Pongsri Jittanoonta, Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, Chulaluck Charunuch, "Developing Good Management System
to Enhance Efficiency Production of Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University", Kasetsart Journal (Social Sciences)(
วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรณ สาขาสลงคมศาสตรณ) 30 (1) (2009) 90-97
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- Nipat Limsangouan, Makiko Takenaka, Itaru Sotome, Kazuko Nanayama, Chulaluck Charunuch, Seiichiro Isobe, "Functional Properties of Cereal and
Legume Based Extruded Snack Foods Fortified with By-Product from Herbs and Vegetable", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรณ สาขาววทยาศาสตรณ) 44 (2) (2010) 271-279
- นวรนล ดร จลนทรณลาด, Sirichai Songsermpong, Chulaluck Charunuch, Onanong Naivikul, "Twin-screw extrusion of pre-germinated brown rice:
Physicochemical properties and gamma-aminobutyric acid content (GABA) of extruded snacks", International journal of food engineering 7 (4) (2011)
1-15
- Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Pisut Butsuwan, "Optimization of Extrusion Conditions for Functional Ready-to-Eat
Breakfast Cereal", Food Science and Technolgy Research 17 (5) (2011) 437-445
- Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Wanpen Mesomya, Chulaluck Charunuch, "Calcium Bioavailability of Textured Vegetable Protein
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- ลวขสวทธวงธ านววจยล ปป 2554 เรชอช ง "Germinated Brown Rice Extruded Products" จาก สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตภลณฑณอาหาร
- ลวขสวทธวงธ านววจยล ปป 2554 เรชอช ง "HEALTHY EXTRUDED SNACK" จาก สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตภลณฑณอาหาร
- ลวขสวทธวงธ านววจยล ปป 2554 เรชอช ง "ผลวตภลณฑณอาหารขบเคชยช วชนวดกรอบพองทชมช ขช าค วหลกและถลวช ลลนเตาสชทองเปปนองคณประกอบหลลก" จาก สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตภลณฑณอาหาร
- ลวขสวทธวงธ านววจยล ปป 2554 เรชอช ง "อาหารเชคาธลญชาตวพรคอมบรวโภคผสมผงเปลชอกมลงคจด" จาก สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตภลณฑณอาหาร
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางจจฬาลลกษณณ จารจนชจ

ตตาแหนหง

นลกววจยล เชชยช วชาญ

สบงกบด

ฝฝายกระบวนการผลวตและแปรรรป สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตภลณฑณอาหาร

- ลวขสวทธวงธ านววจยล ปป 2554 เรชอช ง "อาหารเชคาธลญชาตวพรคอมบรวโภคผสมผงผลกสชมวม ง" จาก สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลวตภลณฑณอาหาร
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวลลผลงานววจยล ตชพมว พณระดลบนานาชาตว ปป 2551 ประเภทบจคคล-ผรสค รคางสรรคณผลงานววจยล ตชพมว พณ กลจมม 1 จทานวน 1 ผลงาน ประจทาปป 2552 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
- รางวลลผลงานววจยล ตชพมว พณระดลบนานาชาตว ปป 2551 ประเภทบจคคล-ผรสค รคางสรรคณผลงานววจยล ตชพมว พณ กลจมม 2 จทานวน 2 ผลงาน ประจทาปป 2552 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
- รางวลลประเภทบจคคล-นลกววจยล ผรสค รคางสรรคณผลงานววจยล ตชพมว พณระดลบนานาชาตว ปป 2557
ประจทาปป 2559 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวลลผลงานววจยล ตชพมว พณในฐานขคอมรลมาตรฐานสากล ปป 2553 ประจทาปป 2554 เรชอช ง "Functional Properties of Cereal and Legume Based Extruded Snack Food
Fortified with By-Products from Herbs and Vegetables" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรณ
- ประกาศเกชยรตวคณ
จ โครงการววทยาศาสตรณสคมร วามเปปนเลวศ พ.ศ.2556 ประจทาปป 2556 เรชอช ง "การผลวตอาหารเชคาธลญชาตวพรคอมบรวโภคเสรวมสจขภาพดควยรทาขคาวสกลดไขมลน" จาก คณะ
กรรมาธวการการววทยาศาสตรณ เทคโนโลยช การสชอช สาร และโทรคมนาคม วจฒสว ภา
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- การนทาเสนอผลงานทางววชาการ ภาคโปสเตอรณดเช ดมน อลนดลบ 2 อจตสาหกรรมเกษตร ประจทาปป 2553 เรชอช ง "การศซกษาคจณสมบลตทว างกายภาพและเคมชของแปปงขคาวโพดบดหยาบดลด
แปรดควยกระบวนการเอกซณทรรชนล " จาก มหาววทยาลลยนเรศวร
- SLIM Poster Award ประจทาปป 2555 เรชอช ง "Effect of storage conditions on physical, chemical and functional properties of extruded snack" จาก The Italian
Scientific Group of Food Packaging & The Korean Society of Food Science and Nutrition
- 2nd Prize Poster Presentation of Science and Technology ประจทาปป 2556 เรชอช ง "Effect of Extrusion Conditions on Physical and Functional Properties of
Black Gram Bean" จาก Khon Kaen University Nong Khai Campus
ผลงานววจยล นชเช ปปนรายการรวบรวมระหวมางปป 1 มกราคม 2535 - 3 สวงหาคม 2563

พวมพณครลงช ลมาสจดเมชอช 3/8/63

หนคา 9 จาก 9

