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การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2542

การผลชตเยยอช แอลฟาเซลลลโลสสลงและไซโลสจากชานอคอยและซนงขคาวโพด ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากศลนยยโลหะและวนสดสแหรงชาตช

ปป 2547-2548 การยอมรนบเทคโนโลยชการผลชตและการจนดการการตลาดผคาทอมยอ ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากเครยอช ขรายการวชจยน ภาคกลางตอนบน สสานนกงานคณะกรรมการ
การอสดมศศกษา
ปป 2548
อชทธชพลของการตชเกลชยวและการลอกกาวไหมตรอการทนยนบและความพลชวล ในผคาไหม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากมลลนชธโช ทเร เพยอช การสรงเสรชมวชทยาศาสตรย
ประเทศไทย
ปป 2548-2549 การผลชตเสคนดคายและผคาจากไหมอชรผช สมกนบฝฝายในระดนบหนตถอสตสาหกรรม ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานกองทสนสนนบสนสนการวชจยน
ปป 2549
การพนฒนาคสณภาพการยคอมสชผลชตภนณฑยฝาฝ ย ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากมก.-ธกส. (โครงการความรรวมมยอระหวรางมหาวชทยาลนยเกษตรศาสตรย กนบธนาคารเพยอช
การเกษตรและสหกรณยการเกษตร)
ปป 2541-2550 โครงการวชจยน และพนฒนาเทคโนโลยชเยยอช และกระดาษ ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวชจยน มก.
ปป 2549

การใชคประโยชนยของเซรชซนช จากนลาส ตคมรนงไหม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวชจยน มก.

ปป 2549

การถรายทอดเทคโนโลยชการทอผคายกดอก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวชจยน มก.

ปป 2549

การผลชตสารตกแตรงจากเซรชซนช สสาหรนบผคาจากเสคนใยเซลลลโลส ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวชจยน มก.

ปป 2549-2551 การผลชตดคายปปนป จากฝฝายผสมเศษไหมและสมบนตทช างกายภาพ ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวชจยน มก.
ปป 2550-2552 การใชคเสคนใยสนบปะรดเปปนวนสดสเสรชมแรงในพลาสตชก ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวชจยน มก.
ปป 2550-2552 การผลชตผยนผคาไมรถกน ทอจากเสคนใยสนบปะรด ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวชจยน มก.
ปป 2550-2552 การพนฒนาเทคโนโลยชเพยอช การเพชมช มลลคราผลผลชตวนเกษตรในพยนล ทชลช มรส นลาส ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวชจยน มก.
ปป 2550-2552 การพนฒนาผลชตภนณฑยจากเสคนใยของใบสนบปะรด ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวชจยน มก.
ปป 2551

การถรายทอดเทคโนโลยชการทอผคาดควยกชทช อมยอแจจกการยด ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวชจยน มก.

ปป 2552

การพนฒนาการทอผคาดควยมยอโดยกชแช จจกการยดสสาหรนบหนตถอสตสาหกรรม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวชจยน มก.

ปป 2552-2554 การทดสอบประสชทธชภาพสารตกแตรงสสาเรรจทชมช ตช อร การทนยนบในผคาไหม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวชจยน มก.
ปป 2551-2552 การวชเคราะหยราคาขายและจสดคสมค ทสนการผลชตเสคนไหมอชรใช นงานหนตถกรรม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานกองทสนสนนบสนสนการวชจยน
ปป 2553

การยคอมสชหนนงดควยสชธรรมชาตชแบบเขคมขคนและแบบผง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากบรชษทน บคานแพนรชเสชรชย แลบบอราทอรชช จสากนด

ปป 2553-2554 การศศกษาวชจยน และพนฒนาเทคโนโลยชการผลชตการยคอมสชธรรมชาตช ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากศลนยยสงร เสรชมอสตสาหกรรมภาคทชช 6 จนงหวนดนครราชสชมา
ปป 2554-2556 อชทธชพลของการลอกกาวแบบใหมรทมช ผช ลตรอสมบนตเช ชชงเคมชและกายภาพของไหมจากแหลรงภายในและตรางประเทศ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสน
วชจยน มก.
ปป 2556-2558 สภาวะทชเช หมาะสมสสาหรนบการยคอมไหมดควยสชแวตธรรมชาตช: สชคราม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากทสนอสดหนสนวชจยน มก.
ปป 2555-2556 โครงการศศกษาแนวทางการฟอกยคอมเสคนไหมไทย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานมาตรฐานสชนคคาเกษตรและอาหารแหรงชาตช
ปป 2556-2557 การพนฒนาระบบนชเวศนยขอค มลลการเกษตรสสาหรนบการใหคบรชการความรลค ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาการวชจยน การเกษตร (สวก.)
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ปป 2556-2557 โครงการสรงเสรชมและพนฒนาผลชตภนณฑยจากเสคนใยไผรแบบครบวงจร ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากสสานนกงานพนฒนาเศรษฐกชจจากฐานชชวภาพ (องคยการมหาชน)
ปป 2557-2558 โครงการยกระดนบผลชตภนณฑย OTOP ประเภทผคาและเครยอช งแตรงกายดควยนวนตกรรม ( ผลรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทสนจากกรมสรงเสรชมอสตสาหกรรม
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตช
- Rungsima Chollakup, Suchada Ujjin, "Appropriate technology in cotton
dyeing with reactive dyes in cottage level", Kamphaengsaen Academic J. 2 (2005) 24-25
ระดนบนานาชาตช
- Suchada Ujjin, "Cotton Dyeing for Reactive Dyes in Cottage Level.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวชทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาวชทยาศาสตรย) 39
(5) (2006) 147-152
- Rungsima Chollakup, Jantip Setthayanond, Suchada Ujjin, "Effect of Blending Factors on Eri Silk and Cotton Blended Yarn and Fabric Characteristics",
Macromolecular Symposia 264 (1) (2008) 44-49
- Rungsima Chollakup, Jantip Setthayanond, Suchada Ujjin, "Influence of Eri silk fiber on physical characteristics and dyeing properties of Eri silk/cotton
blended yarn", Color Technol. 126 (1) (2010) 42-47
- Rungsima Chollakup, Rattana Tantatherdtam, Suchada Ujjin, Klanarong Sriroth, "Pineapple Leaf Fiber Reinforced Thermoplastic Composites: Effects
of Fiber Length and Fiber Content on Their Characteristics", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 119 (4) (2011) 1952-1960
- Suchada Ujjin, Jantip Setthayanond, "Study on the dyeing properties of poly(lactic acid) and silk yarns with natural dyes", Advanced Material Research
486 (-) (2012) 384-387
- Suchada Ujjin, Jantip Setthayanond, "Optimized Vatting Condition Study for Natural Indigo Dyeing on Silk Yarn", Applied Mechanics and Materials 535
("-") (2014) 749-752
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตช
- Suchada Ujjin, Rungsima Chollakup, Sarima Sundhrarajun, "Influence of silk degumming, yarn twist, fabric construction on drape and crease recovery
of silk fabric", การประชสมทางวชชาการประจสาปป 2548 ครนงล ทชช 3 สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลชตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร (2005)
- Rungsima Chollakup, Suchada Ujjin, "Ultrasonic technique for pineapple fiber chemical degumming treatment", รายงานการประชสมวชชาการของมหาวชทยาลนย
เกษตรศาสตรย ครนงล ทชช 44 (สาขาอสตสาหกรรมเกษตร) (2006)
- Suchada Ujjin, Rungsima Chollakup, วนชดา ผาสสขดช, "Physical properties of pineapple/cotton blended yarns and fabrics", การประชสมวชชาการ ครนงล ทช4ช 4
มหาวชทยาลนยเกษตรศาสตรย (2006)
- Rudee Theeravanich, Suchada Ujjin, Sarima Sundhrarajun, Warunee Tuntiwongwanich, "การยอมรนบเทคโนโลยชการผลชตและการจนดการการตลาดผคาทอมยอ", การนสา
เสนอผลงานวชชาการทชไช ดครบน ทสนสนนบสนสนจากเครยอขรายการวชจยน ภาคกลางตอนบน ประจสาปปงบประมาณ 2548 (2006)
- Rungsima Chollakup, Suchada Ujjin, Rattana Tantatherdtam, Klanarong Sriroth, "MECHANICAL PROPERTIES OF PINEAPPLE FIBER REINFORCED
THERMOPLASTIC COMPOSITES", Paper presented at Asian Symposium on Materials and Processing 2006 (ASMP 2006). Nov, 9-10, 2006. Bangkok,
Thailand. p. 121. (2006)
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เกษตรศาสตรย ครนงล ทชช 45 (2007)
- Rungsima Chollakup, Suchada Ujjin, Kanitta Watcharaporn, "Study on spinning waste yellow silk/brown cotton blends on open-end spinning system",
การประชสมทางวชชาการของมหาวชทยาลนยเกษตรศาสตรย ครนงล ทชช 46 (2008)
- Rungsima Chollakup, Jantip Setthayanond, Suchada Ujjin, "Effect of bleaching and dyeing on the physical properties of Eri silk and cotton blended
yarns", การประชสมวชชาการหมรอนไหมระดนบชาตชครนงล ทชช 1 (2008)
- Rungsima Chollakup, Rattana Tantatherdtam, Suchada Ujjin, "The study on mechanical properties of pineapple leaf fiber/ethylene vinyl acetate
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- Suchada Ujjin, "Pineaplple / Cotton Blended Yarns and Fabrics : Physical and Dyeing properties", The international Fiber Conference 2006 (2006)
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- Suchada Ujjin, Jantip Setthayanond, "Study on the dyeing properties of poly(lactic acid) and silk yarns with natural dyes", International Conference on
Nanotechnology Technology and Advanced Materials, ICNTAM 2012 (2012)
- Suchada Ujjin, Setthayanond, J., "Optimized Vatting condition study for natural indigo dyeing on silk yarn", 2nd International Conference on Energy
Engineering and Environment Engineering, ICEEEE 2014 (2014)
- Asanee Kawtrakul, Khunthong, V., MUKDA SUKTARACHAN, UDOMSAK LERTSUCHATAVANICH, Puusittikul, A., Sasin Tiendee, Suchada Ujjin,
"Development of an information integration and knowledge fusion platform for spatial and time based advisory services: Precision farming as a case
study", Annual SRII Global Conference, SRII (2014)
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