สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายววฒนฒ นน ทท คงทนด

ตตาแหนหง

นนกวฒจยน เชชยช วชาญ

การศศกษา

สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยชชวช มวลและพลนงงานชชวภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลฒตผลทางการเกษตร
และอวตสาหกรรมเกษตร

วท.บ.(เทคโนโลยชการผลฒตสนตวท), สถาบนนเทคโนโลยชพระจอมเกลคาเจคาควณทหารลาดกระบนง, ไทย, 2528
วท.บ.(พพชศาสตรท), วฒทยาลนยครรจนน ทรเกษม, ไทย, 2534
วท.ม.(พนฒนาผลฒตภนณฑทอตว สาหกรรมเกษตร), มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท, ไทย, 2541

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การพนฒนาผลฒตภนณฑทอตว สาหกรรม

โครงการววจยบ
ปป 2547-2548 การพนฒนากระดาษฟางขคาวดควยมพอแบบไทยเพพอช ใชคพมฒ พทสกรชน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานคณะกรรมการอวดมศศกษา
ปป 2548

โครงการพนฒนาควณภาพและการใชคประโยชนทจากกระดาษสนบปะรดและกลควย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากบรฒษทน นวชกานตท จสากนด

ปป 2541-2550 โครงการวฒจยน และพนฒนาเทคโนโลยชเยพอช และกระดาษ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2549-2551 การพนฒนาธรปไลลยงว จากเศษเหลพอจากการสกนดนนาส มนนสบรดล าส ( หนวหนคาโครงการยลอย ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2550
ถลายทอดเทคโนโลยชการใชคประโยชนทจากชชวมวลของ กก ใบสนบปะรด กลควย มาผลฒตกระดาษดควยมพอเพพอช ใชคในงานหนตถกรรมและบรรจวภณ
น ฑท ( หนวหนคาโครงการ ) ไดค
รนบทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2548-2551 การพนฒนาธรปหอมแบบกรวยและธรปไลลยงว แบบแทลงจากนนาส มนนและเศษเหลพอแพทชรลทช สช กนดนนาส มนน ( หนวหนคาโครงการยลอย ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2548-2551 การพนฒนาผลฒตภนณฑทครชมโฟมลคางหนคาและสบรกล อค นใสผสมนนาส มนนหอมระเหยและสารสกนดจากแพทชรรช ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2548-2551 การพนฒนาแพทชรลเช พพอช ใชคในอวตสาหกรรมเครพอช งสสาอางสววคนธบสาบนด ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2550
โครงการถลายทอดการทสากระดาษสาและผนกตบชวาดควยมพอแบบไทยและผลฒตภนณฑทมลร คลาเพฒมช ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากกระทรวงการคลนง ธนาคารเพพอช การ
เกษตรและสหกาณทการเกษตร
ปป 2548-2552 เทคโนโลยชการจนดการไมคกฤษณาเพพอช พนฒนาเศรษฐกฒจชวมชนอยลางยนงช ยพน ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2550-2552 การพนฒนาผลฒตภนณฑทธปร หอมชนฒดกรวยจากเนพอน ไมคกฤษณา ( หนวหนคาโครงการยลอย ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2551

การผลฒตกระดาษดควยมพอแบบไทยจากเปลพอกสบรดล าส เพพอช งานหนตถกรรม ( หนวหนคาโครงการยลอย ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

ปป 2551

การผลฒตเยพอช กระดาษจากตคนแกลนตะวนน ( หนวหนคาโครงการยลอย ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

ปป 2551-2553 การผลฒตเยพอช และกระดาษดควยมพอแบบไทยโดยวฒธช cold process ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2551-2554 การใชคประโยชนทจากชาและการพนฒนาผลฒตภนณฑทจากใบชา ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2551-2554 การผลฒตกระดาษดควยมพอและการสรคางมรลคลาเพฒมช โดยใชคชวช มวลจากศรนยทภฟร าฟ พนฒนาฯ ( หนวหนคาโครงการยลอย ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2551-2554 การพนฒนาพพนน ทชชช นบทโครงการภรฟาฟ พนฒนาฯ โดยสรคางมรลคลาเพฒมช ใหคแกลผลผลฒตทางการเกษตรและยกระดนบควณภาพชชวตฒ ของชาวชนบท ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน
ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2535-2555 โครงการวฒจยน และพนฒนาอคอยและนนาส ตาล ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2552

กระดาษดรดซนบกกาซเอทชลนช เพพอช ชะลอการสวกและการเสพอช มสภาพของผลฒตผลสดสสาหรนบครนวเรพอน ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

ปป 2552

การผลฒตถวงกระดาษหลอผลไมคเพพอช ทดแทนการนสาเขคา ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

ปป 2551-2553 การใชคประโยชนทกาบมะพรคาวและทะลายปาลทมนนาส มนน เพพอช อวตสาหกรรมเสคนใยและพลนงงานทดแทน ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากโครงการศรนยทความเปปนเลฒศ
ทางวฒชาการ มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท
ปป 2553

การผลฒตเยพอช และกระดาษจากตคนแกลนตะวนนเพพอช งานหนตถกรรมและบรรจวภณ
น ฑท ( หนวหนคาโครงการยลอย ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

ปป 2553

การผลฒตเยพอช และกระดาษดควยมพอโดยตคมดควยหมคอความดนนเพพอช งานหนตถกรรมและบรรจวภณ
น ฑท ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
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ฝฝายเทคโนโลยชชวช มวลและพลนงงานชชวภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลฒตผลทางการเกษตร
และอวตสาหกรรมเกษตร

ปป 2553-2555 การเตรชยมผลศกนาโนเซลลรโลสจากฟางขคาวและชานอคอยเพพอช เสรฒมแรงในแผลนฟฟลมท วนสดวเชฒงประกอบระดนบนาโนเมตรของไคโตซาน ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวน
จากสสานนกงานกองทวนสนนบสนวนการวฒจยน
ปป 2554

การผลฒตเยพอช โดยวฒธปช ระหยนดพลนงงานและปลอดภนยตลอสฒงช แวดลคอมเพพอช อวสาหกรรมกระดาษพพนน บคาน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

ปป 2554

การผลฒตเยพอช และกระดาษจากทะลายปาลทมนนาส มนนเพพอช อวตสาหกรรมกระดาษพพนน บคาน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

ปป 2553-2554 การปลรกเพพอช ใชคประโยชนทจากพพชแกลนตะวนน (Jerusalem Artichoke) ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากโครงการวฒจยน สถาบนนเพพอช พนฒนาควณภาพและโครงการวฒจยน
และพนฒนาเพพอช เพฒมช ศนกยภาพเชฒงบรรณาการเพพอช การแขลงขนน
ปป 2553-2554 การวฒจยน แปรรรปผลผลฒตจากสนบปะรดและถลายทอดเทคโนโลยช ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากอวตสาหกรรมจนงหวนดพนทลวง
ปป 2555
การพนฒนาผลฒตภนณฑทจากเฮมพท ภายใตคโครงการสลงเสรฒมและพนฒนาอวตสาหกรรมเฮมพทอยลางสรคางสรรคทแบบครบวงจร ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสถาบนน
พนฒนาวฒสาหกฒจขนาดกลางและขนาดยลอม (SMEs)
ปป 2555
การเตรชยมผลศกนาโนเซลลรโลสจากไมคโตเรรวสกวล Acacia สสาหรนบเสรฒมแรงและปรนบสมบนตขฒ องพอลฒเมอรทคอมพอสฒตยลอยสลายไดคของแปฟงมนนสสาปะหลนง ( ผรรค วล ม
โครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2555

การปรนบปรวงสมบนตเฒ ชฒงกลของกระดาษทสาดควยมพอดควยแปฟงขคาว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

ปป 2555

การพนฒนากระดาษดรดซนบไขมนนทชเช คลพอบดควยไคโตแซนและกลรโคแมนแนน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

ปป 2555
การพนฒนาการใชคประโยชนทจากชชวมวลของไมคโตเรรวสกวล Acacia สสาหรนบการผลฒตพลนงงานและวนสดวเชฒงประกอบยลอยสลายไดค ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวด
หนวนวฒจยน มก.
ปป 2554-2556 การเพฒมช มรลคลาชชวมวลปาลทมนนาส มนน และนนาส มนนกรดปาลทมเพพอช พลนงงานทดแทนและวนสดวชวช ภาพ ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานคณะกรรมการวฒจยน แหลง
ชาตฒ
ปป 2555

การพนฒนา SMEs สรมล าตรฐานควณภาพ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากธนาคารพนฒนาวฒสาหกฒจขนาดกลางและขนาดยลอมแหลงประเทศไทย

ปป 2555-2557 การเตรชยมผลศกนาโนเซลลรโลสจากไมคโตเรรวสกวล Acacia สสาหรนบเสรฒมแรงและปรนบสมบนตขฒ องพอลฒเมอรทคอมพอสฒตยลอยสลายไดคของแปฟงมนนสสาปะหลนง ( ผรรค วล ม
โครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2555-2557 การพนฒนาการใชคประโยชนทจากชชวมวลของไมคโตเรรวสกวล Acacia สสาหรนบการผลฒตพลนงงานและวนสดวเชฒงประกอบยลอยสลายไดค ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวน
อวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2556

การปรนบปรวงสมบนตเฒ ชฒงกลของกระดาษพพนน บคานดควยกาวไหม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

ปป 2556
การแปรรรปกระจรดเปปนเยพอช และกระดาษ (จนงหวนดพนทลวง) และ การแปรรรปเฮมพทเปปนเยพอช และกระดาษ (จนงหวนดเชชยงราย) ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสถาบนน
พนฒนาวฒสาหกฒจขนาดกลางและขนาดยลอม
ปป 2556
โครงการพนฒนา SME สรมล าตรฐานควณภาพ (กลวมล ดอกไมคประดฒษฐท จนงหวนดสวพรรณบวร)ช ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากธนาคารพนฒนาวฒสาหกฒจขนาดกลางและ
ขนาดยลอมแหลงประเทศไทย
ปป 2556
โครงการพนฒนา SME สรมล าตรฐานควณภาพ (กลวมล ทสากนงหนนไมคไผล และกลวมล โคมไฟกะลามะพรคาว จนงหวนดนครนายก) ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากธนาคารพนฒนา
วฒสาหกฒจขนาดกลางและขนาดยลอมแหลงประเทศไทย
ปป 2556-2557 การผลฒตกระดาษพฒเศษจากฟางขคาว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานพนฒนาการวฒจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2557 การพนฒนาเสคนใยกนญชงเพพอช เพฒมช ประสฒทธฒภาพในการแยกเสคนใยสฒงช ทอโดยเครพอช งเคคนเสคนใยธรรมชาตฒ ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสถาบนนพนฒนาอวตสาหกรรม
สฒงช ทอ
ปป 2557

โครงการ การพนฒนาและออกแบบผลฒตภนณฑทจกน สานหญคาแฝก ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากธนาคารเพพอช การเกษตรและสหกาณทการเกษตร
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ตตาแหนหง

นนกวฒจยน เชชยช วชาญ

สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยชชวช มวลและพลนงงานชชวภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลฒตผลทางการเกษตร
และอวตสาหกรรมเกษตร
ปป 2557
โครงการกฒจกรรมการพนฒนาผลฒตภนณฑทผาค ยคอมครามและการสลงเสรฒมการตลาด จ.สกลนคร ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานพนฒนาเศรษฐกฒจจากฐาน
ชชวภาพ (องคทการมหาชน)
ปป 2557-2558 การตฒดตามและประเมฒนผลโครงการวฒจยน ดคานอคอยและนนาส ตาล ปป 2557 ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานกองทวนสนนบสนวนการวฒจยน
ปป 2557-2558 การพนฒนาคอมพอสฒทกรชนอชพอกซชเสรฒมแรงดควยเสคนใยจากทะลายปาลทมนนาส มนนเพพอช ปรนบปรวงสมบนตทฒ างเชฒงกลและความรคอน สสาหรนบชฒนน สลวนกนนชนในรถยนตท ( ผรค
รลวมโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานพนฒนาการวฒจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2557-2558 โครงการการพนฒนายกระดนบผลฒตภนณฑทกระดาษจากมรลชคาง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากบรฒษทน ไทเบฟเวอเรจ จสากนด (มหาชน) ผลาน สสานนกงานพนฒนา
เศรษฐกฒจจากฐานชชวภาพ (องคทการมหาชน)
ปป 2557-2558 โครงการพนฒนารรปแบบและการบรฒหารการจนดการผลฒตภนณฑท OTOP ประเภทผคาและเครพอช งแตลงกาย พพนน ทชภช าคเหนพอและภาคกลาง ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวน
จากกรมสลงเสรฒมอวตสาหกรรม
ปป 2557
การศศกษาผลการปรนบปรวงสมบนตพฒ นนพ ผฒวเสคนใยเซลลรโลสเพพอช ประสฒทธฒภาพในการนสาไปใชคเปปนสารเสรฒมแรงในยางธรรมชาตฒ ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวด
หนวนวฒจยน มก.
ปป 2557
มก.

การศศกษาสมบนตพฒ นนพ ผฒวและสมบนตทฒ างกายภาพของเสคนใยเซลลรโลสสสาหรนบศนกยภาพของการนสามาทสาคอมพอสฒท ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน

ปป 2557-2559 โครงการการพนฒนายางธรรมชาตฒชนฒดความหนพดคงทชแช ละการนสาไปใชคงานสสาหรนบยางลคอรถยนตทประหยนดพลนงงาน ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวน
วฒจยน มก.
ปป 2558

การพนฒนากระดาษเคลพอบดควยแทนนฒนจากผลพลนบฝาดเพพอช ใชคเปปนถวงหลอผลไมค ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

ปป 2558

การพนฒนากระดาษหนตถกรรมใหคทนนนาส ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

ปป 2558-2560 การผลฒตเยพอช เซลลรโลสควณภาพสรงและเซลลรโลสฟฟลมท จากลสาตคนปาลทมนนาส มนนดควยกระบวนการทชเช ปปนมฒตรตลอสฒงช แวดลคอม ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวน
วฒจยน มก.
ปป 2558-2560 การพนฒนาวนสดวคอมพอสฒทของเสคนใยลสาตคนปาลทมเพพอช ใชคเปปนวนสดวดดร ซนบเสชยง ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2558

การพนฒนาผลฒตภนณฑทกระดาษและเสคนใยเพพอช สฒงช ทอจากกลควย ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสถาบนนพนฒนาวฒสาหกฒจขนาดกลางและขนาดยลอม

ปป 2558-2559 การตฒดตามและประเมฒนผลโครงการวฒจยน ดคานอคอยและนนาส ตาล ปป ๒๕๕๘ ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานกองทวนสนนบสนวนการวฒจยน
ปป 2558-2559 การพนฒนากระดาษพฒเศษจากชานอคอย ( หนวหนคาโครงการยลอย ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานกองทวนสนนบสนวนการวฒจยน
ปป 2558-2559 การพนฒนาการใชคประโยชนทจากชานอคอยสสาหรนบผลฒตภนณฑทวสน ดวชวช ภาพ ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานกองทวนสนนบสนวนการวฒจยน
ปป 2558-2559 การเพฒมช ประสฒทธฒภาพการสกนดเสคนใยควณภาพสรงจากผนกตบชวาดควยวฒธทช างเคมชและทางกลสสาหรนบอวตสาหกรรมสฒงช ทอ ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากมรลนฒธโฒ ทเร
เพพอช การสลงเสรฒมวฒทยาศาสตรท ประเทศไทย
ปป 2558-2559 โครงการถลายทอดเทคโนโลยชการผลฒตเสคนใยและกระดาษจากกาบมะพรคาวนสานหอม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากบรฒษทน มาลชสามพราน จสากนด (มหาชน)
ปป 2559
การจนดการความรรแค ละถลายทอดเทคโนโลยชการเพฒมช มรลคลาและการใชคประโยชนทเสคนใยสนบปะรดเพพอช สฒงช ทอในเชฒงพาณฒชยท ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงาน
คณะกรรมการวฒจยน แหลงชาตฒ
ปป 2559-2560 การตฒดตามและประเมฒนผลโครงการวฒจยน ดคานอคอยและนนาส ตาล ปป 2559 ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานกองทวนสนนบสนวนการวฒจยน
ปป 2559-2560 การผลฒตเยพอช ละลายไดคและไมโครครฒสตนลไลนทเซลลรโลสจากลสาตคนปาลทมนนาส มนน ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานพนฒนาการวฒจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การเพฒมช มรลคลาการใชคเสคนใยจากลสาตคนปาลทมสสาหรนบเปปนแผลนเสคนใยประกอบเฟอรทนเฒ จอรท และผลฒตภนณฑทตกแตลงภายใน ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงาน
พนฒนาการวฒจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2559

การพนฒนากระดาษกรองนนาส มนนพพชจากฟางขคาว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายววฒนฒ นน ทท คงทนด

ตตาแหนหง

นนกวฒจยน เชชยช วชาญ

ปป 2560

การผลฒตเยพอช จากทะลายปาลทมนนาส มนนโดยวฒธฟช อกขาวเพพอช ทสากระดาษหนตถกรรม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยชชวช มวลและพลนงงานชชวภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลฒตผลทางการเกษตร
และอวตสาหกรรมเกษตร

ปป 2560-2562 การพนฒนาวนสดวคอมพอสฒทของเสคนใยผนกตบชวาดควยเทคนฒคไบเลเยอรทเพพอช ใชคเปปนวนสดวดดร ซนบเสชยง ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2560
การจนดการความรคนและถลายทอดเทคโนโลยชการเพฒมช มรลคลาและการใชคประโยชนทเสคนใยสนบปะรดเพพอช ผลฒตภนณฑทกระดาษหนตถกรรมทชเช ปปนมฒตรแกลสงชฒ แวดลคอมในเชฒง
พาณฒชยท ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานคณะกรรมการวฒจยน แหลงชาตฒ
ปป 2560-2561 การตฒดตามและประเมฒนผลโครงการวฒจยน ดคานอคอยและนนาส ตาล ปป 2560 ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานกองทวนสนนบสนวนการวฒจยน
ปป 2560-2561 การพนฒนากระดาษพฒเศษจากทะลายปาลทมนนาส มนนเพพอช ใชคซบน นนาส มนนจากอาหารทอด ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานพนฒนาการวฒจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การผลฒตกระดาษพฒเศษจากฟฝางขคาวสสาหรนบใชคกรองนนาส มนนพพช (โครงการตลอเนพอช งปปทช 2) ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานพนฒนาการวฒจยน การเกษตร (
สวก.)
ปป 2561-2562 การจนดการความรคนและถลายทอดเทคโนโลยชการเพฒมช มรลคลาและการใชคประโยชนทใยผนกตบชวาอยลางครบวงจรเพพอช การใชคประโยชนททางดคานบรรจวภณ
น ฑท และการผลฒต
ปปนยอฒนทรชยท ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานคณะกรรมการวฒจยน แหลงชาตฒ (วช.)
ปป 2560-2561 การตฒดตามและประเมฒนผลโครงการวฒจยน ดคานอคอยและนนาส ตาล ปป 2561 ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานกองทวนสนนบสนวนการวฒจยน
ปป 2561

การผลฒตฟฟลมท เซลลรโลสกนนนนาส จากลสาตคนปาลทมนนาส มนนสสาหรนบบรรจวภณ
น ฑทชวช ภาพ ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

ปป 2561

ศศกษาการเตรชยมเสคนใยจากลสาตคนปาลทมนนาส มนนเพพอช อวตสาหกรรมทชนช อน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

ปป 2561-2563 การผลฒตพอลฒไฮดรอกซฒบวฒ ทฒเรตและการประยวกตทใชคในบรรจวภณ
น ฑท ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2562

การผลฒตกระดาษควณภาพพฒเศษจากเศษเหลพอทฒงน ใบสนบปะรดสสาหรนบการประยวกตทใชคดาค นบรรจวภณ
น ฑท ( หนวหนคาโครงการยลอย ) ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.

ปป 2562
นวนตกรรมการผลฒตเสคนใยและการใชคประโยชนทเศษเหลพอทฒงน จากใบสนบปะรดอยลางครบวงจร เพพอช รองรนบอวตสาหกรรมสฒงช ทอเทคนฒคและบรรจวภณ
น ฑท ( ผรรค วล มโครงการ )
ไดครบน ทวนจากทวนอวดหนวนวฒจยน มก.
ปป 2562-2563 การพนฒนากระดาษซนบนนาส มนนจากฟางขคาวและถลายทอดเทคโนโลยชใหคกลลนมเปฟาหมาย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานพนฒนาการวฒจยน การเกษตร (
สวก.)
ปป 2563-2564 การผลฒตเยพอช และกระดาษพพนน บคานเพพอช การพนฒนาตลอยอดภาชนะทชเช ปปนมฒตรตลอสฒงช แวดลคอม ( ผรรค วล มโครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานการวฒจยน แหลงชาตฒ (วช.)
ปป 2563-2564 นวนตกรรมการผลฒตเสคนใยและการใชคประโยชนทเศษเหลพอทฒงน จากใบสนบปะรดอยลางครบวงจร เพพอช รองรนบอวตสาหกรรมสฒงช ทอเทคนฒคและบรรจวภณ
น ฑท ( ผรรค วล ม
โครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานพนฒนาการวฒจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564 นวนตกรรมการผลฒตเสคนใยและการใชคประโยชนทเศษเหลพอทฒงน จากใบสนบปะรดอยลางครบวงจร เพพอช รอบรนบอวตสาหกรรมสฒงช ทอเทคนฒคและบรรจวภณ
น ฑท ( ผรรค วล ม
โครงการ ) ไดครบน ทวนจากสสานนกงานพนฒนาการวฒจยน การเกษตร (สวก.)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตฒ
- Wuttinant Kongtud, ประทวมทอง ไตรรนตนท, "Production of Thai Hand-Made Paper from Industrial Hemp Barks", วารสารวฒจยน และฝฝกอบรม สถาบนนเทคโนโลยชราช
มงคล 7 (2) (2004) 73-90
- Wuttinant Kongtud, Vichai Haruthaithanasan, WARUNEE THANAPASE, Chaiyaporn Sampoompuang, Sarima Sundhrarajun, "การใชคประโยชนทใบ กาบ เปลพอก
หนลอไผล และกฒงช ไผลหวานอลางขลาง", วารสารวนศาสตรท (Thai Journal of Forestry) 26 (2550) (2006) 93-104
- Wuttinant Kongtud, WARUNEE THANAPASE, Wikhan Anapanurak, Chaiyaporn Sampoompuang, ประทวมทอง ไตรรนตนท, "การผลฒตเยพอช และกระดาษจากเนพอน ไมคกญ
น
ชง", วารสารวฒจยน และฝฝกอบรม 10 (1) (2006) 30-35
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- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Sarima Sundhrarajun, Sarote Sirisansaneeyakul, Prapart Changlek, "Jerusalem artichoke paper", เคหการเกษตร
37 (-) (2013) 199-208
- Wuttinant Kongtud, "Herbal mosq wito repellent In cenase", ขลาวสารการเกษตรศาสตรท 59 (3) (2014) 49-60
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, "Production of pulp and paper from oil palm bunch", เคหการเกษตร 39 (7) (2015) 209-212
ระดนบนานาชาตฒ
- Suteera Witayakran, Wikhan Anapanurak, Wuttinant Kongtud, Rangrong Yoksan, Ragauskas, AJ, "Cellulose nanowhiskers hydrolyzed from
oxygen/organosolv agricultural cellulose", ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 241 (2011) Amer Chem
- Rungsima Chollakup, Wirasak Smitthipong, Wuttinant Kongtud, Rattana Tantatherdtam, "Polyethylene reinforced by cellulose fibers (coir and palm
fibers) : effect of fiber surface preparation and fiber content.", J. Adhesion Sci. Technol. 27 (12) (2013) 1290-1300
- Rungsima Chollakup, Wirasak Smitthipong, Wuttinant Kongtud, Rattana Tantatherdtam, "Polyethylene green composites reinforced with cellulose
fibers (coir and palm fibers): Effect of fiber surface treatment and fiber content", Journal of Adhesion Science and Technology 27 (12) (2013) 1290-1300
- Wirasak Smitthipong, Rungsima Chollakup, Wuttinant Kongtud, Florence Delor-Jestin, "Effect of palm fibre on photo and thermo-degradation of
polyethylene composites", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 48 (0) (2014) 908-915
- Antika Boondaeng, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, Chanaporn Trakunjae, Wuttinant Kongtud, "Statistical Approach for
Optimization of Ethanol Production from Fast-growing Trees: Acacia mangium and Acacia hybrid", BioResources 10 (2) (2015) 3154-3168
- Suteera Witayakran, Wuttinant Kongtud, จฒรชยา บวญญฤทธฒ,ธ Wirasak Smitthipong, Rungsima Chollakup, "Development of Oil Palm Empty Fruit Bunch
Fiber Reinforced Epoxy Composites for Bumper Beam in Automobile", Key Engineering Materials 751 (-) (2017) 779-784
- Rungsima Chollakup, Wuttinant Kongtud, UDOMLAK SUKATTA, Kanyanut Piriyasatits, Maneenuch Premchookiat, Amnart Jarerat, "Development of rice
straw paper coated with pomelo peel extract for bio-based and antibacterial packaging", Key Engineering Materials 847 (-) (2020) 141-146
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตฒ
- Wuttinant Kongtud, WARUNEE THANAPASE, Chaiyaporn Sampoompuang, "การพนฒนากระดาษฟางขคาวดควยมพอแบบไทยเพพอช ใชคพมฒ พทสกรชน", การนสาเสนอผลงาน
วฒชาการเครพอขลายการวฒจยน ภาคกลางตอนบน(วนน มศว วฒชาการ) (2005)
- UDOMLAK SUKATTA, Uraiwan Dilokkunanant, Wuttinant Kongtud, Vichai Haruthaithanasan, Supanida Bouban, "Development of rice straw paper
coated with herbal volatile oil for extending shelf life of fruit paste", การประชวมทางวฒชาการของมหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท ครนงน ทชช 44 : สาขาอวตสาหกรรมเกษตร สาขา
เศรษฐศาสตรท สาขาบรฒหารธวรกฒจ (2006)
- Chaiyaporn Sampoompuang, Rungsinee Sothornvit, Wuttinant Kongtud, WARUNEE THANAPASE, "Process Development of Traditional Rice Straw
Paper", เรพอช งเตรมการประชวมทางวฒชาการของมหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท ครนงน ทชช 45 (2007)
- Wuttinant Kongtud, Chaiyaporn Sampoompuang, Sarima Sundhrarajun, "ควณสมบนตทฒ างเชฒงกลของกระดาษผนกตบชวาผสมเยพอช สาทชทช าส ดควยมพอแบบไทยเพพอช งาน
หนตถกรรม", การประชวมทางวฒชาการของมหาวฒทยาลนยเกษตรศาตรท ครนงน ทชช 45 (2007)
- Wuttinant Kongtud, Chaiyaporn Sampoompuang, Sarima Sundhrarajun, "ควณสมบนตทฒ างเชฒงกลของกระดาษเสคนใยสนบปะรดผสมสาทชดช วค ยมพอแบบไทยเพพอช งาน
หนตถกรรม", การประชวมทางวฒชาการของมหาวฒทยาลนยเกษตรศาตรท ครนงน ทชช 45 (2007)
- Wuttinant Kongtud, WARUNEE THANAPASE, "Mechanical properties of Thai hand made paper from saa and polyethylene mixed pulp", การประชวมทาง
วฒชาการของมหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท ครนงน ทชช 46 (2008)
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- Wuttinant Kongtud, "Studies on mechanical properties of Thai hand made paper from Jatropha curcas L. bark for handicrafts", การประชวมทางวฒชาการ
ของมหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท ครนงน ทชช 47 (2009)
- Wuttinant Kongtud, Sarima Sundhrarajun, Suteera Witayakran, "Studies on mechanical properties of hand made Papers from banana pseudostem
cooking by autoclave", การประชวมวฒชาการประจสาปป 2553 ครนงน ทชช 8 สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลฒตผลทางการเกษตรและอวตสาหกรรมเกษตร (2010)
- Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, นางสาวนนนทฒยา ชวมล ชพนช , Wuttinant Kongtud, Sarima Sundhrarajun, "Possibility of ethanol production
from coconut husk using separate hydrolysis and fermentation and simultaneous saccharification and fermentation", การประชวมทางวฒชาการ
ของมหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท ครนงน ทชช 48 (2010)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, "Production of pulp and handmade paper from the spent banana (Musa sapientum Linn.) pseudostem for
handicraft and packaging", การประชวมทางวฒชาการของมหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท ครนงน ทชช 48 (2010)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Sarima Sundhrarajun, "ศศกษาสมบนตเฒ ชฒงกลของกระดาษทสาดควยมพอจากกาบกลควยทชตช มค โดยใชคหมคอตคมความดนน", การประชวม
ทางวฒชาการ ครนงน ทชช 49 มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท (2011)
- Suteera Witayakran, Wuttinant Kongtud, Chaiyaporn Sampoompuang, WARUNEE THANAPASE, "Property Enhancement for OCC Paper by Virgin Pulps
and Chitosan Coating", การประชวมทางวฒชาการของมหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรทครนงน ทชช 49 (2011)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Sarima Sundhrarajun, Sarote Sirisansaneeyakul, Prapart Changlek, "Mechanical property improvement of
Jerusalem artichoke paper by coating with chitosan", การประชวมทางวฒชาการ ครนงน ทชช 50 มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท (2012)
- Suteera Witayakran, Wikhan Anapanurak, Wuttinant Kongtud, Rangrong Yoksan, Prof.Arthur J Ragauskas, "Preparation of Cellulose Whiskers from Rice
Straw and Sugarcane Bagasse to Reinforce Chitosan Nanocomposite Films", การประชวมนนกวฒจยน รวนล ใหมล พบ เมธชวจฒ ยน อาววโส สกว.ครนงน ทชช 12 (2012)
- Rattana Tantatherdtam, Wuttinant Kongtud, "ผลกการฉายรนงสชตอล สมบนตเฒ ชฒงกลของวนสดวคอมโพสฒตของยางธรรมชาตฒกบน เสคนใยกาบมะพรคาว", การประชวมทางวฒชาการ ครนงน
ทชช 50 มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท (2012)
- Pisut Butsuwan, Penpimol Jaturontrasame, Wuttinant Kongtud, Phisamai Srichayet, Nipat Limsangouan, นางสฒรนฒ ชท นา วฒวฒ
น นทศรฒ พฒ งศท, "Technology
Transfer of Pineapple Developed Products for Community Enterprise at Phatthalung Province", การประชวมวฒชาการอวตสาหกรรมเกษตร สจล ครนงน ทชช 1 (2012)
- Rungsima Chollakup, Wuttinant Kongtud, Florence Delor-Jestin, "Photo and thermo-degradation of polyethylene/palm fibre composites", การประชวม
ทางวฒชการ ครนงน ทชช 51 มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท (2013)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Chaiyaporn Sampoompuang, WARUNEE THANAPASE, "Study on mechanical property comparison of soda
pulp from hemp stem for handmade paper", การประชวมทางวฒชาการของมหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท ครนงน ทชช 52 (2014)
- Pathama Chatakanonda, Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Pilanee Vaithanomsat, "Utilization development of sugarcane bagasse for
biomaterial products", Thailand Cane and Sugar Seminar 2015 (2015)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Rattana Tantatherdtam, "Water resistance improvement of Saa paper by glucomannan", การประชวมทาง
วฒชาการ ครนงน ทชช 54 มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท (2016)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Wirasak Smitthipong, ชนาพร งามโรจนท, จฒรชยา บวญญฤทธฒ,ธ Rungsima Chollakup, "The potential of cellulose fibers
usage as reinforcement for composite materials", การประชวมทางวฒชาการ ครนงน ทชช 54 มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท (2016)
- จฒรชยา บวญญฤทธฒ,ธ Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, ชนาพร งามโรจนท, Rungsima Chollakup, "Physical properties of water hyacinth fiber for O.E.
spinning water hyacinth/cotton fiber blended yarn", การประชวมวฒชาการ ครนงน ทชช 54 มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท (2016)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, Chaiyaporn Sampoompuang, จฒรชยา บวญญฤทธฒ,ธ Rungsima Chollakup, "Development of vegetable oil filtering
paper from rice straw", การประชวมทางวฒชาการของมหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท (2018)
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- Rungsima Chollakup, Suteera Witayakran, จฒรชยา บวญญฤทธฒ,ธ Wuttinant Kongtud, "Rice straw fiber utilization for textile industry", ประชวมวฒชาการ ขคาวแหลง
ชาตฒ ครนงน ทชช 5 (2018)
- Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, นางสาวจฒรชยา บวญญฤทธฒ,ธ Rungsima Chollakup, "Comparative Study on Mechanical and Physical Properties of
Handmade Paper from Oil Palm Empty Fruit Bunches and Mulberry Coated with Glucomannan", การประชวมทางวฒชาการของมหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท ครนงน ทชช
57
(2019)
ระดนบนานาชาตฒ
- Rungsima Chollakup, ดร. วชรศนกดฒธ สมฒทธฒพงศท, Wuttinant Kongtud, Rattana Tantatherdtam, "Mechanical and thermal properties of polyethylene
composites reinforced with coir and palm fibers", Proceeding of the Sixth International Workshop on Green Composites (IWGC-6) (2010)
- Suteera Witayakran, Wuttinant Kongtud, Rangrong Yoksan, Professor Arthur J. Ragauskas, Wikhan Anapanurak, "Cellulose nanowhiskers hydrolyzed
from oxygen/organosolv agricultural cellulose", 241st ACS National Meeting & Exposition (2011)
- Penjit Srinophakun, Anna Saimaneerat, Rungsarid Kaveeta, Prapa Sripichitt, Somchai Anusontpornperm, Thanankorn Jaiphong, Kittidet Poniyom,
Supanida Winitchai, Wuttinant Kongtud, "Multi-disciplinary research approaches on Jatropha curcas for biodiesel production", 16th Conference on
biochemical engineering (2011)
- Suteera Witayakran, Potjanart Suwanruji, นางสาวจฒรชยา บวญญฤทธฒ,ธ Wuttinant Kongtud, Wirasak Smitthipong, Rungsima Chollakup, "CHEMICAL AND
MECHANICAL TREATMENTS OF WATER HYACINTH FIBER FOR TEXTILE FIBER", The 3rd International Congress on Advanced Materials (AM 2016) (2016)
- Suteera Witayakran, Chaiyaporn Sampoompuang, Keowpetch Lobyam, Wuttinant Kongtud, Weerasri Mektrong, "THE EFFECTS OF TANNIN COATING
SOLUTION EXTRACTED FROM ASTRINGENT PERSIMMON ON PAPER PROPERTIES", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42)
(2016)
- Rungsima Chollakup, Wirasak Smitthipong, Suteera Witayakran, จฒรชยา บวญญฤทธฒ,ธ Wuttinant Kongtud, "Development of oil palm trunk fiber and
polyester fiber composites for sound absorption materials", the 36th Australasian Polymer Symposium (2016)
- Rungsima Chollakup, Wuttinant Kongtud, Wirasak Smitthipong, จฒรชยา บวญญฤทธฒ,ธ Suteera Witayakran, "Development of epoxy composites
reinforcement with oil palm empty fruit bunch fibers for improvement in mechanical and thermal properties for bumper beam in automobile", the 9th
International Conference on Materials Science and Technology (2016)
- Suteera Witayakran, จฒรชยา บวญญฤทธฒ,ธ Wuttinant Kongtud, Wirasak Smitthipong, ววฒชฒ ยน สมยานนทนากวล, Rungsima Chollakup, "DEVELOPMENT OF OIL
PALM TRUNK FIBER FOR NONWOVEN INCORPORATED FURNITURE PARTS AND INTERIOR PRODUCTS", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference
2017 (ABB 2017) (2017)
- Suteera Witayakran, Rattana Tantatherdtam, Wuttinant Kongtud, Chaiyaporn Sampoompuang, Keowpetch Lobyam, นางสาวจตวพร คงทรนพยท, "Silanized
Bagasse Fiber Reinforced Natural Rubber Composites", The International Polymer Conference of Thailand : PCT-7 (2017)
- Rungsima Chollakup, Wirasak Smitthipong, Suteera Witayakran, จฒรชยา บวญญฤทธฒ,ธ Nattadon Rungruankitkrai, Wuttinant Kongtud, "SOUND ABSORBANCE
AND THERMAL RESISTANT PERFORMANCE OF NONWOVEN COMPOSITE MADE FROM OIL PALM TRUNK/POLYESTER FIBERS", ASEAN Bioenergy and
Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018) (2018)
- Keowpetch Lobyam, Chaiyaporn Sampoompuang, นางสาวจตวพร คงทรนพยท, Wuttinant Kongtud, Suteera Witayakran, "HIGH ALPHA-CELLULOSE PULP
FROM OIL PALM TRUNK BY ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PROCESS", ASEAN Bioenergy & Bioeconomy Conference 2018 (2018)
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- Kunat Kongsin, Kanyanut Piriyasatits, Maneenuch Premchookiat, Prapassorn Rugthaworn, Wuttinant Kongtud, Amnat Jarerat, Jirachaya Boonyarit,
Rungsima Chollakup, "Performance of rice straw paper coated with longan peel extract for antimicrobial paper packaging", ASEAN Bioenergy and
Bioeconomy Conference 2019: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy (2019)
- Pilanee Vaithanomsat, Kunat Kongsin, Jirachaya Boonyarit, Patsaranan Phobsawang, Chayuda Kanjanasatienporn, Wuttinant Kongtud, Chaiyaporn
Sampoompuang, Chanaporn Trakunjae, Rungsima Chollakup, "Physical and mechanical properties of pineapple fiber paper coated with
polyhydroxybutyrate", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy (2019)
- Pilanee Vaithanomsat, Chanaporn Trakunjae, Kunat Kongsin, Patsaranan Phobsawang, Chayuda Kanjanasatienporn, Kumar Sudesh, Wuttinant
Kongtud, Rungsima Chollakup, "Application of polyhydroxybutyrate on coating technique of pineapple fiber papers", The International Polymer
Conference of Thailand (PCT-9) (2019)
- Kunat Kongsin, Chanaporn Trakunjae, Pilanee Vaithanomsat, Kumar Sudesh, Maneenuch Premchookiat, Wuttinant Kongtud, Rungsima Chollakup,
"Biodegradable composite based on pineapple fiber papers coated with polyhydroxybutyrate", The 7th International Conference on Bio-Based Polymer
(2019)
- Rungsima Chollakup, Wuttinant Kongtud, UDOMLAK SUKATTA, Kanyanut Piriyasatits, Maneenuch Premchookiat, Amnart Jarerat, "Development of
rice straw paper coated with pomelo peel extracts", The 5th International Conference on Composite Materials and Material Engineering (ICCMME2020)
(2020)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนวสทฒ ธฒบตน รงานวฒจยน ปป 2548 เรพอช ง "ธรปไลลยงว เสมรดขาว" จาก สถาบนนคคนควคาและพนฒฯผลฒตผลทางการเกษตรและอวตสาหกรรมเกษตร
- อนวสทฒ ธฒบตน รงานวฒจยน ปป 2550 เรพอช ง "ธรปไลลยงว จากแพทชรล"ช จาก มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท
- อนวสทฒ ธฒบตน รงานวฒจยน ปป 2551 เรพอช ง "ธรปหอมจากนนาส มนนแพทชรล"ช จาก สถาบนนผลฒตผลเกษตรฯ
- อนวสทฒ ธฒบตน รงานวฒจยน ปป 2554 เรพอช ง "กรรมวฒธกช ารผลฒตกระดาษหลออาหารเพพอช ใชคกบน เตาอบไมโครเวฟ" จาก สถาคคนควคาและพนฒนาผลฒตทางการเกษตรและอวตสาหกรรมกษตร
- อนวสทฒ ธฒบตน รงานวฒจยน ปป 2556 เรพอช ง "กรรมวฒธกช ารผลฒตเยพอช ปอสาโดยไมลใชคความรคอน" จาก สถาบนนผลฒตผลเกษตรฯ
- อนวสทฒ ธฒบตน รงานวฒจยน ปป 2558 เรพอช ง "กรรมวฒธผช ลฒตกระดาษสาดรดซนบนสนา มนน" จาก สถาบนนผลฒตผลเกษรตรฯ
- อนวสทฒ ธฒบตน รงานวฒจยน ปป 2559 เรพอช ง "กรรมวฒธกช ารผลฒตกาวแปฟงขคาวเคลพอบกระดาษ" จาก สถาบนนผลฒตผลเกษตรฯ มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท
- อนวสทฒ ธฒบตน รงานวฒจยน ปป 2559 เรพอช ง "กรรมวฒธกช ารผลฒตเยพอช และกระดาษ" จาก สถาบนนผลฒตผลเกษตรฯ
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- Specialty Paper Production from Rice Straws Invention & Design ประจสาปป 2558 จาก NRCT and KIDE
- การผลฒตกระดาษซนบนนาส มนนจากฟางขคาว (รางวนล Silver Medal, Special Award in honor of Outstanding Creativity and Innovativeness และ Leading Innovation
Award ประจสาปป 2559 จาก เครพอขลายองคทกรบรฒหารงานวฒจยน แหลงชาตฒ
- การสนมมนาเสนอผลงานวฒจยน ปปงบประมาณ 2557 กลวมล เรพอช งขคาว ภายใตคแผนงานวฒจยน ทชมชนงเปฟ
ล าตอบสนองควมตคองการในการพนฒนาประเทศ" ประจสาปป 2559 จาก วช. คอบช.
และ สวก. มอบโดยหมลอมหลวงปนนดา ดฒสกวล รนฐมนตรชประจสาสสานนกนายกรนฐมนตรช
- โครงการ"Research for Community วฒจยน เพพอช ชวมชนสนงคม" และการนสาผลงานขฒงนนกวฒจยน /นนกประดฒษฐทไทย เขคารลวมประกวดในเวทชนานาชาตฒ" ประจสาปป 2559 จาก สสานนกงาน
คณะกรรมการวฒจยน แหลงชาตฒ (วช.) มอบโดยรองนายกรนฐมนตรช พลอากาศเอก ประจฒน จนนช ตอง
- การขนบเคลพอช นงานวฒจยน การเกษตร สรไล ทยเเลนดท 4.0" ประจสาปป 2560 จาก สวก. มอบโดย นางสาวชวตมฒ า บวญยประภนศร รนฐมนตรชชวล ยวลาการกระทรวงเกษตรและสหกรณท
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นายววฒนฒ นน ทท คงทนด

ตตาแหนหง

นนกวฒจยน เชชยช วชาญ

สบงกบด

ฝฝายเทคโนโลยชชวช มวลและพลนงงานชชวภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลฒตผลทางการเกษตร
และอวตสาหกรรมเกษตร

รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวนลชนะเลฒศ นวนตกรรมมหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท สนงคมศาสตรท ประจสาปป 2557 เรพอช ง "กระดาษผคายชนสท" จาก มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท
- ไดครบน 3 รางวนล คพอ 1.special Award 2.LEADING INNOVATION AWARD 3.SILVER MEDAL in honer of outstanding creativity and innovativeness of the
invention ประจสาปป 2558 เรพอช ง "การผลฒตกระดาษพฒเศษจากฟางขคาว" จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) ประเทศแคนาดา ,
International intellectual Property Network Forum ประเทศมาเลเซชย และประเทศไตคหวนน
- ทวนชลวยเหลพอทางดคานวฒจยน วฒทยาศาสตรทและเทคโนโลยชประจสาปป 2557 ครนงน ทชช 21 สาขาเกษตรศาสตรทและชชววฒทยา ประจสาปป 2558 เรพอช ง "การเพฒมช ประสฒทธฒภาพการสกนดเสคนใย
ควณภาพสรงจากผนกตบชวาดควยวฒธทช างเคมชและทางกลสสาหรนบอวตสาหกรรมสฒงช ทอ" จาก มรลนฒธเฒ ทโรเพพอช การสลงเสรฒมวฒทยาศาสตรท ประเทศไทย
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รางวนลระดนบดช สาขาอวตสาหกรรมเกษตร ประจสาปป 2554 เรพอช ง "การศศกษาการเตรชยมและสมบนตขฒ องวนสดวคอมโพสฒตของยางธรรมชาตฒกบน เสคนใยกาบมะพรคาวและปาลทมนนาส มนน" จาก
มหาวฒทยาลนยเกษตรศาสตรท
ผลงานวฒจยน นชเน ปปนรายการรวบรวมระหวลางปป 1 มกราคม 2547 - 6 กรกฎาคม 2563
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