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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

ผลรตภนณฑณพรคอมบรรโภค( Instant product ), การทดสอบทางกายภาพและเคมยกายภาพของผลรตภนณฑณจากแปปงหรรอสตารณช( Product-process
Development ), Extrusion Process

โครงการววจยบ
ปป 2551-2552 อาหารเชคาธนญชาตรพรคอมบรรโภคเพรอพ สสขภาพโดยเทคโนโลยยเอกซณทรรชนน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากโครงการศรนยณความเปปนเลรศทางวรชาการ มหาวรทยาลนย
เกษตรศาสตรณ
ปป 2552-2553 การพนฒนาการผลรตผลรตภนณฑณผกน แผมนปรสงรส ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรรษทน ไมมมอย ะไรทยเพ ปปนไปไมมไดค
ปป 2552-2553 การพนฒนาเครรอพ งดรมพ นนาน มะพรคาวผสมนนาน สนบปะรดและขรง ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลรตภนณฑณอาหาร มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรณ
ปป 2552-2553 การพนฒนาแซนดณวชร สเปรดนนาน นมถนวพ เหลรองใสมโปรตยนเกษตร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลรตภนณฑณอาหาร มหาวรทยาลนย
เกษตรศาสตรณ
ปป 2552
อรทธรพลของสภาวะการผลรตแบบเอกซณทรรชนน ตมอ ปรรมาณสตารณชเพรอพ สสขภาพและคสณลนกษณะของผลรตภนณฑณอาหารขบเคยยน วชนรดกรอบพองทยมพ ขย าค วหนกและถนวพ ลนนเตาสย
ทองเปปนองคณประกอบหลนก ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.
ปป 2553

นวนตกรรมสแนคขคาวโพดสยมวม งสสขภาพดควยกระบวนการเอกซณทรรชนน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.

ปป 2553
สภาวะการผลรตอาหารเชคาธนญชาตรพรคอมบรรโภคทยเพ หมาะสมจากกระบวนการเอกซณทรรชนน เสรรมคสณประโยชนณดาค นสสขภาพดควยรนาขคาวสกนดไขมนน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดค
รนบทสนจากโครงการศรนยณความเปปนเลรศทางวรชาการ มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรณ (ศรนยณความเปปนเลรศแหมงนวนตกรรมขคาว)
ปป 2553-2554 การวรจยน และพนฒนาผลรตภนณฑณอาหารสสขภาพสนาหรนบผรสค งร อายส ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสนานนกงานคณะกรรมการวรจยน แหมงชาตร
ปป 2553-2554 เทคโนโลยยการเตรยยมเนรอน ไกมนมมส กกงพ ปรสงสสก เพรอพ เปปนอาหารโปรตยนสนาหรนบผรสค งร อายส ( หนวหนคาโครงการยมอย ) ไดครบน ทสนจากสนานนกงานคณะกรรมการวรจยน แหมงชาตร
ปป 2554-2555 การพรยเจลขคาวกลคองงอกเพรอพ ประยสกตณใชคในการปรนบปรสงคสณลนกษณะเนรอน สนมผนสของเครรอพ งดรมพ สนาเรรจรรปทยผพ ลรตจากกระบวนการเอกซณทรรชนน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดค
รนบทสนจากสนานนกงานคณะกรรมการวรจยน แหมงชาตร
ปป 2554
สมบนตเร ชรงความหนรดและระดนบการเกรดเจลาทรไนเซชนนทยมพ ผย ลกระทบตมอคสณสมบนตทร างเคมยกายภาพของเครรอพ งดรมพ สนาเรรจรรปถนวพ เขยยวทยผพ ลรตจากกระบวนการเอกซณทรรชนน
( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.
ปป 2554
อรทธรพลของการเกรดรยโทรเกรเดชนนตมอคสณสมบนตทร างกายภาพ เคมย และเชรงสสขภาพ ในผลรตภนณฑณขนมขบเคยยน วจากกระบวนการเอกซณทรรชนน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน
ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.
ปป 2555
การดนดแปลงโครงสรคางของเครรอพ งเอกซณทรรเดอรณชนรดสกรรคเมร พรอพ พนฒนาผลรตภนณฑณใหมมโปรตยนคลคายเนรอน เสคนใยสรงขกนน รรปดควยกระบวนการเอกซณทรรชนน ทยคพ วามชรนน สรง ( ผรค
รมวมโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.
ปป 2555

ซสปสสขภาพกกงพ สนาเรรจรรปจากขคาวโพดสยมวม งโดยกระบวนการเอกซณทรรชนน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.

ปป 2555

อรทธรพลของการดนดแปรทางกลตมอสมบนตขร องแปปงขคาว ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.

ปป 2554-2556 Application of Grinding Method and Heating Process in Preparation of Thai Rice for Making Bread ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากUnited
Nations University (UNU)
ปป 2555

Improvement of Noa Powder Processing for Community Group in Sakhon Nakhon Province ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากJICA

ปป 2555

การผลรตเครรอพ งดรมพ สสขภาพจากสารสกนดซนงขคาวโพดสยมวม งเขคมขคน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลรตภนณฑณอาหาร

ปป 2555
ผลรตภนณฑณไขมไกมแปรรรป : ไขมดองปรสงรส และ พสดดรงน ไขมครบรสพรคอมบรรโภคในบรรจสภณ
น ฑณออม นตนวแบบ Spout Pouch ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคน
ควคาและพนฒนาผลรตภนณฑณอาหาร
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ปป 2555-2556 การพนฒนากระบวนการผลรตผนกผงโดยกระบวนการทนาแหคงแบบโฟมแมท ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลรตภนณฑณอาหาร
ปป 2555-2556 การลดปรรมาณนนาน ทยจพ ลส นร ทรยยสณ ามารถใชคไดคโดยสารกลสมม โพลยไฮดรรกแอลกอฮอลณในผลรตภนณฑณผกน และผลไมคแชมอมพร อบแหคง ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสถาบนน
คคนควคาและพนฒนาผลรตภนณฑณอาหาร
ปป 2556

การแปรรรปขคาวสนาหรนบผลรตโจจกกกงพ สนาเรรจรรปโดยใชค twin screw extruder ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรรษทน อายรโนจะโมะโตจะ (ประเทศไทย) จนากนด

ปป 2556-2557 การศกกษาสมบนตแร ละใชคประโยชนณจากขคาวโพดลรกผสมแอนโธไซยานรนสรง ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสนานนกงานคณะกรรมการวรจยน แหมงชาตร
ปป 2556
การปรนบเปลยยพ นลนกษณะโครงสรคางของเครรอพ งเอกซณทรรเดอรณชนรดสกรรคเมร พรอพ เพรมพ ความหลากหลายของผลรตภนณฑณเอกซณทรรชนน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสด
หนสนวรจยน มก.
ปป 2556

การศกกษากระบวนการผลรตคอรณนเฟลคโดยกระบวนการเอกซณทรรชนน ( หนวหนคาโครงการยมอย ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.

ปป 2556

การศกกษาผลของวรธกย ารแปรรรปเพรอพ ยรดอายสการเกรบรนกษาตมอคสณภาพของผลรตภนณฑณโปรตยนเนรอน เทยยมความชรนน สรง ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.

ปป 2556

พาสตคาสสขภาพจากถนวพ โดยกระบวนการเอกซณทรรชนน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.

ปป 2556
สภาวะการผลรตทยเพ หมาะสมของผลรตภนณฑณขนมขบเคยยน วรสนม ทยสพ าม (สแนคเพลเลท) ในการใชคประโยชนณจากปลายขคาวดควยกระบวนการเอกซณทรรชนน ( ผรรค วม มโครงการ )
ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.
ปป 2560-2561 การพนฒนาผลรตภนณฑณขนมขบเคยยน วโปรตยนสรงเสรรมไขมขาวผงดควยเทคโนโลยยเอกซณทรรชนน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากผรปค ระกอบการ (นายพรสทส ธรธ ถนอมทรนพยณ)
ปป 2560-2561 การพนฒนาผลรตภนณฑณตนค แบบและถมายทอดเทคโนโลยยการผลรตสแนคจากขคาวไรซณเบอรยโพ ดยใชคเทคโนโลยยเอกซณทรรชนน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากInnovation
Hubs เพรอพ สรคางเศรษฐกรจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพนฒนาผลรตภนณฑณทอดมนนปลาพรคอมบรรโถค ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรรษทน พรจนนทรณฟดฟร โปรดนกสณ จนากนด
ปป 2560-2561 การพนฒนาศนกยภาพของผคผประกอบการขนาดเลรกและขนาดกลางในกลสมม อสตสาหกรรมอาหารและอสตสาหกรรมอรนพ ทยเพ กยยพ วขคอง :ผลรตภนณฑณสแนคจากขคาวชนรดแทมง (
กลมผมทยพ 21) ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสนานนกงานกองทสนสนนบสนสนการวรจยน (สกว.)
ปป 2560-2561 การพนฒนาอาหารขบเคยยน วสนาหรนบเสรรมพนฒนาการดคานการหยรบจนบของเดรกเลรกโดยกระบวนการเอกซณทรรซนน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสนานนกงานกองทสน
สนนบสนสนการวรจยน (สกว.)
ปป 2560-2561 การศกกษาพนฒนากระบวนการผลรต ประเมรนอายสการเกรบรนกษาและความปลอดภนยของผลรตภนณฑณนาน พรรกปลารคา (แจมวบอง) ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสน
จากInnovation Hubs เพรอพ สรคางเศรษฐกรจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การศกกษาและพนฒนากระบวนการผลรตและสรตรนนาน สลนดเพรอพ เพรมพ อายสการเกรบรนกษาของผลรตภนณฑณ ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากInnovation Hubs เพรอพ สรคาง
เศรษฐกรจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การศกกษาและพนฒนาผลรตภนณฑณขาค วพองอนดแทมงจากขคาว ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรรษทน บยเอส อรนเตอรณฟดปร สณโปรดนกสณ จนากนด BS Interfoodsproducts
Co., Ltd
ปป 2560
การผลรตนนาน สคมสายชรหมนกจากปลายขคาวผสมขคาวโพดและการพนฒนาผลรตภนณฑณ ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากผรปค ระกอบการ (โรงงสยไฟไทยสมบรรณณ 45 หมรม 1 ต.
สนามแจง อ.บคานหมยพ จ.ลพบสรย 15110)
ปป 2560
การผลรตนนาน สคมสายชรหมนกและเครรอพ งดรมพ นนาน สคมสายชรหมนกจากปลายขคาวหอมมะลรผสมผลตะขบและการพนฒนาผลรตภนณฑณ ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากInnovation
Hubs เพรอพ สรคางเศรษฐกรจฐานนวนตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560
การเพรมพ มรลคมาผลหมมอนเปปนผลรตภนณฑณอาหารเพรอพ สสขภาพ ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากInnovation Hubs เพรอพ สรคางเศรษฐกรจฐานนวนตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560
การเพรมพ มรลคมาสนบปะรดดควยวรธกย ารหมนกและการอบแหคงดควยลมรคอน ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากInnovation Hubs เพรอพ สรคางเศรษฐกรจฐานนวนตกรรมของ
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
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ปป 2560
โครงการบรรการวรชาการถมายทอดองคณความรรแค ละเทคโนโลยยเพรอพ สมงเสรรมและพนฒนาการผลรตการแปรรรปสรนคคาเกษตรและอาหารทยไพ ดคคณ
ส ภาพและมาตรฐานสากล
เพรอพ ยกระดนบขยดความสามารถในการแขมงขนนสรสม ากล ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากงบประมาณแผมนดรน (หมวดงบเงรนอสดหนสน) ประจนาปป 2560
ปป 2560

โครงการยกระดนบผลรตภนณฑณSMEsสรตม ลาดโลก(Global Reach) ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากอสตสาหกรรมพนฒนาเพรอพ สถาบนนอาหาร กระทรวงอสตสาหกรรม

ปป 2560
พนฒนาตมอยอดผลรตภนณฑณแปรรรปขคาว โครงการสมงเสรรมและพนฒนาการผลรตขคาวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ประจนาปป 2560 ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสน
จากกรมการขคาว
ปป 2560-2561 การพนฒนาขนมขบเคยยน วโดยใชคขาค วโพดเปปนวนตถสดบร หลนกโดยกระบวนการเอกซณทรรชนน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากผรปค ระกอบการ (คสณธรรมนสญ แกควเตชะ)
ปป 2561
บรกาค

การผลรตนนาน สคมสายชรหมนกจากสนบปะรดดควยกระบวนการหมนกแบบ Rapid Tray Culture (RTC) Process ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากหคางหสนค สมวนจนากนด วยบนย โร

ปป 2561
เทคโนโลยย

การพนฒนาตมอยอดผลรตภนณฑณอาหารเชคาพรคอมบรรโภคจากขคาวไรซณเบอรยโพ ดยกระบวนเอกซณทรรชนน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากกระทรวงวรทยาศาสตรณและ

ปป 2561

การพนฒนาสรตรซอสพรรกตคนแบบ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากผรปค ระกอบการ (คสณธนนญพนชญณ ศนกดรศธ รร โร สภาค)

ปป 2561
จนากนด

การเพรมพ มรลคมากลควยนนาน วคาเพรอพ พนฒนาเปปนผลรตภนณฑณนาน สคมสายชรหมนกและเครรอพ งดรมพ นนาน สคมสายชรหมนก ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรรษทน มนงกยน ออรณแกนรค ฟารณม

ปป 2561
การศยกษาวรเคราะหณคณ
ส คมาทางโภชนาการ ปรรมาณสารสนาคนญเชรงสสขภาพ และอายสการเกรบรนกษาของผลรตภนณฑณนาน ปลารคาพาสเจอรณไรซณ นนาน ปลาหวาน และนนาน พรรก
ปลารคา ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากกระทรวงวรทยาศาสตรณและเทคโนโลยย
ปป 2561
เครรอพ งดรมพ นนาน สคมสายชรหมนกจากขคาวไรซณเบอรณรพย ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากโครงการพนฒนาธสรกรจนวนตกรรมรายใหมม (Innovative Startup) กรจกรรมสนนบสนสนการ
เตรบโตของธสรกรจนวนตกรรมรายใหมมโดยมยบรรษทน ขนาดใหญมเปปนพยเพ ลยยน ง (Business Brotherhood) ประจนาปป 2561
ปป 2560-2562 ผลของกระบวนการกนกเกรบสารเบตคาแคโรทยนตมอคสณสมบนตทร างกายภาพ ความคงตนวและการดรดซกมของเบตคาแคโรทยนในผลรตภนณฑณขนมขบเคยยน ว ( ผรรค วม มโครงการ )
ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.
ปป 2561

การใชคประโยชนณจากกากถนวพ เหลรองเพรอพ ผลรตเปปนนนาน นมถนวพ เหลรองคสณคมาสรง ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวรจยน มก.

ปป 2561-2562 การพนฒนาผลรตภนณฑณโปรตยนคลคายเนรอน ดควยเทคโนโลยยเอกซณทรรชนน จากแหลมงโปรตยนทางเลรอกทยเพ ปปนผลพลอยไดคจากอสตสาหกรรมอาหาร ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน
ทสนจากสนานนกงานพนฒนาการวรจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2562 การพนฒนายกระดนบผลรตภนณฑณขนมเตคาสคอเพมผอสนนบสนสนการทมองเทยยพ ว ภายใตคชดส โครงการ การพนฒนายกระดนบผลรตภนณฑณขนมทคองถรนพ ภรเกรตเพรอพ สนนบสนสน
การทมองเทมผยว ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสนานนกงานกองทสนสนนบสนสนการวรจยน
ปป 2561-2562 โครงการการพนฒนากระบวนการผลรตเตมเปอบกรอบผสมขคาวสนงขณหยด ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรรษทน รคานเตมเป ปปตตานย
ปป 2562-2563 การพนฒนาผลรตภนณฑณพองกรอบเพรอพ ใชคประโยชนณเศษเหลรอจากกระบวนการผลรตบะหมยกพ งพก สนาเรรจรรปและเสคนบะหมยแพ หคงโดยกระบวนการเอกซณทรรชนน ( หนวหนคา
โครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรรษทน โรงงานผลรตภนณฑณอาหารไทย จนากนด
ปป 2562-2563 การพนฒนาผลรตภนณฑณและกระบวนการผลรตขนมขบเคยยน วจากมะพรคาวอนดแทมง (coconut clusters) ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรรษทน รอยนลฟรสตจ จนากนด
ปป 2562-2563 โครงการวรจยน การใชคประโยชนณจากกนญชาในอาหาร (ชมวงทยพ 1) ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรรษทน กรยน เนเจอรนล โปรดนกสณ จนากนด
ปป 2562-2563 ผลรตภนณฑณอาหารจากเศษเหลรอของกระบวนการแปรรรปเนรอน ปลา ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสนานนกงานพนฒนาการวรจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2562
การเพรมพ ปรรมาณ Isoflavone aglycone ในถนวพ เหลรองดควยระบวนการเพาะงอกและกระบวนการหมนกดควยกลคาเชรอน กลสมม Rhizopus ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจาก
ทสนอสดหนสนวรจยน มก.
ปป 2561-2562 การพนฒนาเทคโนโลยยการผลรตมนนสนาปะหลนงผงกกงพ สนาเรรจรรปจากมนนสนาปะหลนงสายพนนธสหณ วาน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสนานนกงานพนฒนาวรทยาศาสตรณ
และเทคโนโลยยแหมงชาตร (สวทช.)
ปป 2563

โครงการพนฒนาวรชาการ เรรอพ ง การพนฒนาสรตรและกระบวนการผลรตซอสพรรก ( ผรรค วม มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรรษทน แฟลต มารณเบรลน จนากนด
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ปป 2563-2564 การใชคประโยชนณผงสกนดพรยไบโอตรกจากสนบปะรดสมวนเศษเหลรอทรงน ในผลรตภนณฑณอาหารกระบกวนการผลรตและผลรตภนณฑณเจลสยสบน ปะรดเสรรม พรยไบโอตรกตคนแบบ
( หนวหนคาโครงการยมอย ) ไดครบน ทสนจากหนมวยบรรหารและจนดการทสนดคานการเพรมพ ความสามารถในการแขมงขนนของประเทศ (บพข)
ปป 2563-2564 การแปรรรปอาหารและสารทยมพ คย ณ
ส สมบนตเร ชรงหนคาทยพ (พรยไบโอตรก) เพรอพ สรคางมรลคมาเพรมพ ใหคกบน ผลรตผลทางการเกษตรทยลพ นค ตลาด (กรณยศกก ษา: สนบปะรด) ( หนวหนคา
โครงการ ) ไดครบน ทสนจากหนมวยบรรหารและจนดการทสนดคานการเพรมพ ความสามารถในการแขมงขนนของประเทศ (บพข)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตร
- Ngamjit Lowithun, Waraporn Prasert, Urai Phawsungthong, "Development of coconut water beverage mixed with pineapple juice and ginger extract",
วารสารสนานนกงานคณะกรรมการวรจยน แหมงชาตร 43 (2) (2011) 47-61
- Waraporn Prasert, Ngamjit Lowithun, Urai Phawsungthong, "The development of reduced fat sandwich spread from soy milk", วารสารวรชาการเกษตร 30
(2) (2012) 166-176
- 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", วารสารวรทยาศาสตรณและเทคโนโลยย 26 (4) (2018)
ระดนบนานาชาตร
- Waraporn Prasert, Prisana Suwannaporn, "Optimization of instant jasmine rice process and its physicochemical properties", Journal of Food
Engineering 95 (1) (2009) 54-61
- 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
- Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Karuna Wongkrajang, "Optimization of extrusion conditions for ready-to-eat breakfast
cereal enhanced with defatted rice bran", International Food Research Journal 21 (2) (2014) 713-722
- Waraporn Prasert, Gohtani, S., "Effect of sucrose on phase behavior of aqueous phase/polyoxyethylene sorbitan fatty acid ester (Tween xx)/vegetable
oil systems and food nano-emulsification using low-energy methods", Journal of Food Engineering 168 (-) (2016) 119-128
- Waraporn Prasert, Gohtani, Shoichi, "Effect of temperature on low-energy nano-emulsification and phase behavior in water/polyoxyethylene sorbitan
fatty acid ester (Tweens (R))/vegetable oil systems", JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 180 (-) (2016) 101-109
- Waraporn Prasert, Gohtani, S., "Effect of temperature on low-energy nano-emulsification and phase behavior in water/polyoxyethylene sorbitan fatty
acid ester (Tweensยฎ)/vegetable oil systems", Journal of Food Engineering 180 (2016) 101-109
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตร
- Waraporn Prasert, Ngamjit Lowithun, Urai Phawsungthong, "The Development of Healthy Soy Milk Sandwich Spread", การประชสมวรชาการ เกษตรนเรศวร
ครนงน ทยพ 8 (2010)
- Waraporn Prasert, Nipat Limsangouan, Sompoch Yai-eiam, "The effect of type and concentration of proteases and pressure in cooking step on
properties of precooked tenderness chicken breast", นเรศวรวรจยน ครนงน ทย7พ (2011)
- Ngamjit Lowithun, Waraporn Prasert, Nipat Limsangouan, Sompoch Yai-eiam, "Quality of Alkaline Noodle Substituted with Hybrid Purple Corn Flour
(KPSC 903)", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference
“Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food” (2014)
ระดนบนานาชาตร
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- Waraporn Prasert, Ngamjit Lowithun, Urai Phawsungthong, "The Development of Soy Milk Sandwich Spread", International Conference on Agriculture
and Agro-Industry (ICAAI2010)
"Food, Health and Trade" (2010)
- Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Pisut Butsuwan, "Optimization and extrusion behavior on functional ready-to-eat
breakfast cereal", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010 (2010)
- Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Chulaluck Charunuch, Pisut Butsuwan, Phisamai Srichayet, "Effect of storage conditions on physical, chemical
and functional properties of extruded snack", 5th Shelf Life International Meeting (2012)
- Chulaluck Charunuch, Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Pisut Butsuwan, "THE EFFECTS OF EXTRUSION CONDITIONS ON THE RESISTANT
STARCH AND PRODUCT CHARACTERISTICS OF THE YELLOW PEA GRITS AND BROKEN RICE-BASED EXPANDED SNACK", 5th Shelf Life International
Meeting (2012)
- Waraporn Prasert, Nipat Limsangouan, Sompoch Yai-eiam, "PROCESS DEVELOPMENT AND SHELF LIFE EVALUATIONS OF PRECOOKED TENDERNESS
CHICKEN BREAST", 5th Shelf Life International Meeting (2012)
- Supakchon Klongdee, Waraporn Prasert, Nednapis Vatanasuchart, "Effect of Extraction Conditions on Physical Properties of Inulin Powder from
Jerusalem Artichoke Tuber.", The First Nong Khai Campus International Conference 2013 “Building up of the Research Based Knowledge for Sustainable
Development of the Greater Mekong Sub-region” (2013)
- Ngamjit Lowithun, Nipat Limsangouan, Kassamaporn Puntaburt, Waraporn Prasert, Pisut Butsuwan, Supakchon Klongdee, Chulaluck Charunuch,
Chokechai Aekatasanawan, "Effects of Grinding and Extration Conditions on Anthocyanin Extracts of Thai Purple Corncob (KPSC 901)", The 1st Nong Khai
Campus International Conference 2013 (2013)
- Waraporn Prasert, Nipat Limsangouan, Ngamjit Lowithun, "Effect of Foaming Technique on The Drying Curve and Color of Tomato Powder", The First
Nong Khai Campus International Conference 2013 “Building up of the Research Based Knowledge for Sustainable Development of the Greater Mekong
Sub-region” (2013)
- Nipat Limsangouan, นางสาวสสนารย ถนาน กระแสรณ, Waraporn Prasert, นางอนญชนา กนาลนงหาญ, "Effect of glycerol on characteristics of carrot (Daucus carota) fruit
candy", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience (2014)
- Chulaluck Charunuch, Waraporn Prasert, Nipat Limsangouan, Pisut Butsuwan, worapol pengpinit, "Optimization of extrusion conditions impact on
physical properties of instant beverage powders based on precooked split mungbean", The 2nd International Conference on Food and Applied
Bioscience (2014)
- Wanpen Mesomya, Waraporn Prasert, "Product development of seasoning vegetable sheet", Asean Food Conference 2015 Philippines (2015)
- Chulaluck Charunuch, Waraporn Prasert, Nipat Limsangouan, Pisut Butsuwan, worapol pengpinit, "Optimized pre-gelatinized germinated brown rice for
application in improving textural characteristics of instant drink produced from extrusion process", The 12th Asian Congress of Nutrition
(2015)
- Ngamjit Lowithun, Waraporn Prasert, Nipat Limsangouan, Sompoch Yai-eiam, "Application of hybrid purple corn flour compared with yellow corn flour
to substitute wheat flour in salted noodle", 12th Asian Congress of Nutrition (ACN 2015) (2015)
- Supakchon Klongdee, Waraporn Prasert, Nednapis Vatanasuchart, "Effect of Jerusalem artichoke powder as oil replacement on the particle size and
rheological properties of emulsion", 12th Asian Congress of Nutrition (12th ACN) (2015)
- Nipat Limsangouan, Waraporn Prasert, Ngamjit Lowithun, Chulaluck Charunuch, "Physical, chemical and functional properties of whole grain, corn grit
and nixtamalized product from high anthocyanin corn hybrid (KPSC 903)", 12th Asian Congress of Nutrition (2015)
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อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนสสทร ธรบตน รงานวรจยน ปป 2555 เรรอพ ง "ผลรตภนณฑณและกรรมวรธกย ารผลรตผนกสลนดแผมน" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลรตภนณฑณอาหาร ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ
- อนสสทร ธรบตน รงานวรจยน ปป 2555 เรรอพ ง "ผลรตภนณฑณอาหารขบเคยยน วขคาวโพดสยมวม งโดยใชคเครรอพ งเอกซณทรรเดอรณ" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลรตภนณฑณอาหาร
- อนสสทร ธรบตน รงานวรจยน ปป 2556 เรรอพ ง "เครรอพ งดรมพ ถนวพ เขยยวกกงพ สนาเรรจรรปชนรดผง" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลรตภนณฑณอาหาร
- อนสสทร ธรบตน รงานวรจยน ปป 2556 เรรอพ ง "สรตรอาหารเชคาธนญชาตรพรคอมบรรโภคทยมพ รย าน ขคาวสกนดนนาผมนนเปปนสมวนผสม" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลรตภนณฑณอาหาร
- อนสสทร ธรบตน รงานวรจยน ปป 2556 เรรอพ ง "หนมอไมคแชมอมพร อบแหคงและกรรมวรธกย ารผลรต" จาก กรมทรนพยณสนร ทางปปญญา กระทรวงพาณรชยณ
- อนสสทร ธรบตน รงานวรจยน ปป 2558 เรรอพ ง "เครรอพ งดรมพ ทยมพ สย วม นผสมของสารสกนดซนงขคาวโพดสยมวม งและกรรมวรธกย ารผลรต" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลรตภนณฑณอาหาร
- อนสสทร ธรบตน รงานวรจยน ปป 2562 เรรอพ ง "ซสปขคาวโพดสยมวม งกกงพ สนาเรรจรรปแบบผงและกรรมวรธกย ารผลรต" จาก กรมทรนพยณสนร ทางปปญญา
ลวขสวทธวธ
- ลรขสรทธรงธ านวรจยน ปป 2554 เรรอพ ง "ผลรตภนณฑณอาหารขบเคยยน วชนรดกรอบพองทยมพ ขย าค วหนกและถนวพ ลนนเตาสยทองเปปนองคณประกอบหลนก" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลรตภนณฑณอาหาร
- ลรขสรทธรงธ านวรจยน ปป 2554 เรรอพ ง "อาหารเชคาธนญชาตรพรคอมบรรโภคผสมผงผนกสยมวม ง" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลรตภนณฑณอาหาร
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- บสคลากรดยเดมน ประจนาปป พ.ศ.2554 ประเภทบสคคล : กลสมม ปฏรบตน งร านวรจยน ประจนาปป 2554 จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลรตภนณฑณอาหาร มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรณ
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวนลผลงานวรจยน ตยพมร พณระดนบนานาชาตร มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรณ ปป 2552 (รางวนลประเภทบสคคล-ผรสค รคางสรรคณผลงานวรจยน ตยพมร พณ กลสมม 1) สาขาวรทยาศาสตรณ ประจนาปป 2553
เรรอพ ง "Optimization of instant jasmine rice process and its physicochemical properties" จาก มหาวรทยาลนยเกษตรศาสตรณ
- ประกาศเกยยรตรคณ
ส โครงการวรทยาศาสตรณสคมร วามเปปนเลรศ พ.ศ.2556 ประจนาปป 2556 เรรอพ ง "การผลรตอาหารเชคาธนญชาตรพรคอมบรรโภคเสรรมสสขภาพดควยรนาขคาวสกนดไขมนน" จาก คณะ
กรรมาธรการการวรทยาศาสตรณ เทคโนโลยย การสรอพ สาร และโทรคมนาคม วสฒสร ภา
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- การนนาเสนอผลงานทางวรชาการ ภาคโปสเตอรณ ดยเดมน อนนดนบ 1 อสตสาหกรรมเกษตร ประจนาปป 2553 เรรอพ ง "การพนฒนาแซนดณวชร สเปรดนนาน นมถนวพ เหลรองเพรอพ สสขภาพ" จาก การ
ประชสมวรชาการ งานเกษตรนเรศวร ครนงน ทยพ 8
- การนนาเสนอผลงานทางวรชาการ ภาคโปสเตอรณดเย ดมน อนนดนบ 2 อสตสาหกรรมเกษตร ประจนาปป 2553 เรรอพ ง "การศกกษาคสณสมบนตทร างกายภาพและเคมยของแปปงขคาวโพดบดหยาบดนด
แปรดควยกระบวนการเอกซณทรรชนน " จาก มหาวรทยาลนยนเรศวร
- SLIM Poster Award ประจนาปป 2555 เรรอพ 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
ผลงานวรจยน นยเน ปปนรายการรวบรวมระหวมางปป 1 มกราคม 2552 - 14 สรงหาคม 2563

พรมพณครนงน ลมาสสดเมรอพ 14/8/63
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