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โครงการววจยบ
ปป 2544-2545 การพฉฒนากรรมวนธกย ารผลนตและการใชคจากใบเสมมดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ทยปท ลอดภฉยตตอสนงท แวดลคอมและทดแทนการรนชาเขคาสารเคมยเกษตรทยท
มยฤทธนไธ ลตแมลงและควบคสมจสลนน ทรยยฑ สชาหรฉบการเกษตรของกลสมต เกษตรกรภาคตะวฉนออก ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทบวงมหาวนทยาลฉย
ปป 2546-2547 การพฉฒนามาตรฐานกระบวนการผลนตและปรฉบปรสงสถานทยผท ลนตผลนตภฉณฑฑแชมพผสมสนไพร ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากธนาคารเพพอท การเกษตรและสหกา
ณฑการเกษตร
ปป 2546-2547 โครงการควบคสมและตรวจสอบคสณภาพผลนตภฉณฑฑยาดมและพนมเสนนนาช ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานสตงเสรนมวนสาหกนจขนาดกลางและขนาดยตอม (
สสว.)
ปป 2549
การพฉฒนาการสกฉดนนาช มฉนดฉกแดคไหมพฉนธสไฑ ทยพพนน เมพองเพพอท เปปนวฉตถสดบน ทยมท อย นสภาคขนาดเลมกเพพอท การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอาง ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจาก
เงนนทสนชตวยเหลพอทางดคานวนจยฉ วนทยาศาสตรฑและเทคโนโลยยมลผ นนธโน ทเร เพพอท การสตงเสรนมวนทยาศาสตรฑประเทศไทย
ปป 2549
สระบสรย

การพฉฒนาและปรฉบปรสงคสณภาพผลนตภฉณฑฑสบผนต มแพะ การออกแบบโมลสบผแต ละบรรจสภณ
ฉ ฑฑตนค แบบ ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากองคฑการบรนหารสตวนจฉงหวฉด

ปป 2549
โครงการพฉฒนาบรรจสภณ
ฉ ฑฑและการสรคางมาตรฐานผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอางสชาหรฉบผนวหนฉงและเสคนผมจากสารสกฉดสมสนไพร ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากมก.ธกส. (โครงการความรตวมมพอระหวตางมหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ กฉบธนาคารเพพอท การเกษตรและสหกรณฑการเกษตร)
ปป 2550-2551 การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑถาต ยทอดเทคโนโลยยผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอางบชารสงผนว ผลนตภฉณฑฑทาช ความสะอาดผนวหนฉงและผลนตภฉณฑฑสคส นธบชาบฉด ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดค
รฉบทสนจากธนาคารเพพอท การเกษตรและสหกาณฑการเกษตร
ปป 2549

การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอางสบผกต อค นทยมท ปย ระสนทธนภาพการตคานอนสมลผ อนสระจากนนาช มฉนเมลมดสบผดต าช ( หฉวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.

ปป 2548-2551 การพฉฒนาธผปหอมแบบกรวยและธผปไลตยงส แบบแทตงจากนนาช มฉนและเศษเหลพอแพทชผลทย สทย กฉดนนาช มฉน ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2548-2551 การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑครยมโฟมลคางหนคาและสบผกต อค นใสผสมนนาช มฉนหอมระเหยและสารสกฉดจากแพทชผรย ( หฉวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2548-2551 การพฉฒนาแพทชผลเย พพอท ใชคในอสตสาหกรรมเครพอท งสชาอางสสวคนธบชาบฉด ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2548-2552 เทคโนโลยยการจฉดการไมคกฤษณาเพพอท พฉฒนาเศรษฐกนจชสมชนอยตางยฉงท ยพน ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2551

การใชคโปรตยนรชาขคาวเปปนสารใหคความชสมต ชพนน และสารทชาใหคผวน เตตงตตงในผลนตภฉณฑฑถนอมผนว ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.

ปป 2551

การพฉฒนาการผลนตวฉตถสดบน และตชารฉบเครพอท งสชาอางเพพอท การเพนมท มผลคตาผลผลนตทางการเกษตร ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.

ปป 2551
มก.

การพฉฒนาเจลแตคมสนวจากสารสกฉดเปลพอกมฉงคสดเพพอท ขรฉบรองมาตรฐาน GHP และ GMP จากองคฑการอาหารและยา ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ

ปป 2551-2554 การใชคประโยชนฑจากชาและการพฉฒนาผลนตภฉณฑฑจากใบชา ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2551
การใหคบรนการการอบรมและถตายทอดดคานการพฉฒนาผลนตภฉณฑฑทาช ความสะอาดและบชารสงผนว ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานสตงเสรนมวนสาหกนจขนาด
กลางและขนาดยตอม (สสว.)
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สบงกบด

ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชวย ภาพ สถาบฉนคคนควคาและพฉฒนาผลนตผลทางการ
เกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร
ปป 2551-2552 การพฉฒนาการผลนตและการออกแบบบรรจสภณ
ฉ ฑฑผลนตภฉณฑฑทาช ความสะอาดและบชารสงผนวทยมท สย วต นผสมของสารสกฉดจากธรรมชาตน ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสน
จากโครงการความรตวมมพอระหวตางมหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ - ธนาคารเพพอท การเกษตรและสหกรณฑการเกษตร
ปป 2552
การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอางจากโปรตยนไฮโดรไลเสทจากไหมไทยพฉนธสพฑ นนพ เมพองโดยเทคนนคการนชาสตงสารแบบนนโอโซม ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสน
อสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2553

การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑลดรนวน รอยทยมท สย วต นผสมของโปรตยนรชาขคาว ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.

ปป 2552-2553 การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑและการออกแบบฉลากเครพอท งสชาอางทยมท สย วต นผสมของสารสกฉดจากพพชสมสนไพร ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากธนาคารเพพอท การเกษตร
และสหกรณฑการเกษตร
ปป 2548-2558 เคยผ-ไบโอดยเซล ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2553-2554 การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑดแผ ลผนว ทชาความสะอาดรตางกายและเสคนผม นนาช มฉนนวด การออกแบบฉลากผลนตภฉณฑฑ และการวางแนวทางการปรฉบปรสงสถานทยผท ลนต
ผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอางจากพพชสมสนไพร ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากธนาคารเพพอท การเกษตรและสหกรณฑการเกษตร
ปป 2553-2554 การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑบาลฑมสมสนไพร การออกแบบฉลากผลนตภฉณฑฑ และการวางแนวทางการปรฉบปรสงผลนตภฉณฑฑจากสมสนไพร ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจาก
ธนาคารเพพอท การเกษตรและสหกรณฑการเกษตร
ปป 2553-2554 การศตกษาการใชคของเสยยกลยเซอรอลจากเครพอท งผลนตไบโอดยเซลชสมชนเพพอท ผลนตนนาช ยาทชาความสะอาดพพนน ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากโครงการสตงเสรนมเครพอท ง
KUB-200สผชต มส ชน
ปป 2554
(ไมตสนฉบสนสนตฉงน แตตปป 2554) การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอางทยมท สย ารประกอบฟปนอลนกทยสท กฉดจากของเหลพอทนงน ในการแปรรผป ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสน
อสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2554
(ไมตสนฉบสนสนตฉงน แตตปป 2554) การพฉฒนาโอโซม/ไลโบโซมผสมโปรตยนไฮโดรไลเสทจากรชาขคาวเพพอท การประยสกตฑในทางเครพอท งสชาอาง ( หฉวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบฉ
ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2554
การคฉดเลพอกสารสกฉดและนนาช มฉนหอมระเหยจากพพชทยมท ทย งนฉ คสณสมบฉตตน าค นเชพอน จสลนน ทรยยฑ และคสณสมบฉตกน ารตคานออกซนเดชฉนและการประยสกตฑใชคในผลนตภฉณฑฑ ( ผผรค วต ม
โครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2554
การประยสกตฑใชคเทคนนคเนยยรฑอนน ฟราเรดสเปกโตรสโกปปในการประเมนนคสณภาพของโลชฉนท นนาช มฉนดฉกแดคไหมพฉนธสไฑ ทยพพนน เมพอง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสด
หนสนวนจยฉ มก.
ปป 2554

การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑลปน กลอสทยมท สย วต นผสมของไขรชาขคาวและโปรตยนรชาขคาว ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.

ปป 2554
การพฉฒนาและศตกษาคสณสมบฉตบน างประการของสารสกฉดมะขามปปอมทยมท อย นสภาคขนาดเลมกดควยเทคนนคไมโคฟลผอคน ไดเซอรฑเพพอท การประยสกตฑใชคในเครพอท งสชาอาง ( หฉว
หนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2554-2556 การใชคประโยชนฑจากนนาช มฉนทยทรยทผทย ลนตในประเทศไทยในการพฉฒนาผลนตภฉณฑฑเพพอท สสขภาพโดยใชคเทคโนโลยยระดฉบนาโน
: 1. ผลนตภฉณฑฑแผตนปปองกฉนเชพอน จสลนน ทรยยเฑ พพอท ใชคระงฉบกลนนท ในรองเทคา 2. ผลนตภฉณฑฑสเปรยฑปอป งกฉนเชพอน จสลนน ทรยยเฑ พพอท ใชคระงฉบกลนนท เทคา ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ
มก.
ปป 2555-2558 การพฉฒนาการผลนต การสกฉดและการวนเคราะหฑสารและนนาช มฉนหอมระเหยจากยผคาลนปตฉส และเสมมดขาว ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2555
การประยสกตฑงานวนจยฉ เกยยท วกฉบอสตสาหกรรมการเกษตรสผภต าคโรงงานอสตสาหกรรม เรพอท ง การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอางทยมท สย วต นผสมจากสารสกฉดจากมะขามปปอม
จากแหลตงปลผกทยผท าต นการคฉดเลพอกสผกต ารผลนตในเชนงอสตสาหกรรม (ธสรกนจเครพอท งสชาอางจากผลมะขามปปอม) ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสถาบฉนพฉฒนาวนสาหกนจขนาดกลางและ
ขนาดยตอม (SMEs)
ปป 2555
การประยสกตฑงานวนจยฉ เกยยท วกฉบอสตสาหกรรมการเกษตรสผภต าคโรงงานอสตสาหกรรม เรพอท งกรรมวนธกย ารสกฉดสารจากชาเขยยวอฉลชฉมและการพฉฒนาผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอาง
ทยมท สย วต นผสมจากสารสกฉดจากชาเขยยวพฉนธสอฑ ลฉ ชฉม สผกต ารถตายทอดเทคโนโลยยการผลนตสผกต ลสมต ผผผค ลนตรายยตอยในชสมชนตชาบลขสนลาว อชาเภอเวยยงปฝาเปปา จ.เชยยงราย ( หฉวหนคาโครงการ )
ไดครบฉ ทสนจากสถาบฉนพฉฒนาวนสาหกนจขนาดกลางและขนาดยตอม (SMEs)
พนมพฑครฉงน ลตาสสดเมพอท 4/6/63

หนคา 2 จาก 10

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.สสพนนดา วนนจน ฉฉย

ตตาแหนหง

นฉกวนจยฉ ชชานาญการ

สบงกบด

ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชวย ภาพ สถาบฉนคคนควคาและพฉฒนาผลนตผลทางการ
เกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ปป 2555-2556 การพฉฒนาและตรวจคสณภาพผลนตภฉณฑฑทางเครพอท งสชาอาง ภายใตคโครงการกนจกรรมการพฉฒนามาตรฐานผลนตภฉณฑฑจากฐานทรฉพยากรชยวภาพของชสมชน เฉพาะ
ผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอางจากสมสนไพร ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสถาบฉนผลนตผลเกษตรฯ มก.รตวมกฉบสถาบฉนอาหารฯ มก.รฉบทสนจากสชานฉกงานพฉฒนาเศรษฐกนจจากฐาน
ชยวภาพ (องคฑกรมหาชน)
ปป 2555-2556 โครงการพฉฒนาไฟโบรอนนไฮโดรไลเสทและผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอาง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากกรมหมตอนไหม
ปป 2555-2556 การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑเซรฉมท บชารสงผนวทยมท สย วต นผสมของนยโอโซมโปรตยนไฮโดรไลเสทจากไหมอยรทย ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจาก(ศผนยฑเชยยท วชาญเฉพาะทางดคานไหม
(สกว) วนทยาเขตกชาแพงแสน ม.เกษตรศาสตรฑ)
ปป 2555-2556 การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑทาช ความสะอาดผนวหนฉงทยมท สย วต นผสมของสารสกฉดจากพพชธรรมชาตน ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากธนาคารเพพอท การเกษตรและสหกรณฑ
การเกษตร
ปป 2556-2557 การเพาะเลยยน งรากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glaba L.)ในสภาพปลอดเชพอน เพพอท การผลนตสารทสตยน ภผมน ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานคณะกรรมการวนจยฉ
แหตงชาตน
ปป 2556-2557 การศตกษาสมบฉตแน ละใชคประโยชนฑจากขคาวโพดลผกผสมแอนโธไซยานนนสผง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานคณะกรรมการวนจยฉ แหตงชาตน
ปป 2556-2557 การสรคางมผลคตาและการใชคประโยชนฑอยตางครบวงจรจากขคาวโพดลผกผสมแอนโธไซยานนนสผง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานคณะกรรมการวนจยฉ แหตงชาตน
ปป 2556

การพฉฒนาตชารฉบสเปรยฑระงฉบกลนนท และบชารสงผนวชนนดไมตอดฉ แกกสสชาหรฉบผผชค าย ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากบรนษทฉ บย วฉน เทค จชากฉด

ปป 2556-2557 การทดสอบการยอมรฉบของผผบค รนโภคทยมท ตย อต ผลนตภฉณฑฑเพพอท สสขภาพจากขคาวโพดลผกผสมแอนโธไซยานนนสผง ( หฉวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานคณะ
กรรมการวนจยฉ แหตงชาตน
ปป 2555-2556 การผลนตวฉตถสดบน ทยกท กฉ เกมบนนาช มฉนรชาขคาวและโปรตยนทยมท อย นสภาคขนาดเลมกเพพอท การประยสกตฑใชค ในผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอาง ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากบรนษทฉ เม
ดนฟดผ สฑ (ประเทศไทย) จชากฉด
ปป 2556

การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑบาช รสงเสคนผมทยมท สย วต นผสมของโปรตยนรชาขคาวกฉกเกมบในนยโอโซม ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.

ปป 2557
การประยสกตฑใชคนาชน มฉนหอมระเหยจากใบของตคนยผคาลนปตฉสและเสมมดขาว เพพอท เปปนสตวนผสมในผลนตภฉณฑฑเพพอท การเกษตรและผลนตภฉณฑฑเพพอท สสขภาพ ( ผผรค วต มโครงการ )
ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2557
การผลนตนยโอโซมทยกท กฉ เกมบนนาช มฉนรชาขคาวกทาช อนนทรยยฑ (Oryza sativa) และฤทธนทธ างชยวภาพของนยโอโซมนนาช มฉนรชาขคาวกทาช อนนทรยยเฑ พพอท การประยสกตฑใชคผลนตภฉณฑฑเซรฉม ( หฉว
หนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2557
การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑเซรฉมทชาความสะอาดเครพอท งสชาอางผสมนยโอโซมจากนนาช มฉนรชาขคาวไรซฑเบอรยทท กทย กฉ เกมบในอนสภาคขนาดเลมกดควยเทคนนคไมโคฟลผอคน ไดเซอรฑ ( ผผรค วต ม
โครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2557-2559 การเพาะเลยยน งเซลลฑปญ
ป จขฉนธฑ (Gynostemma pentaphyllum Makino) ในสภาพปลอดเชพอน เพพอท การผลนตสารทสตยน ภผมน ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสด
หนสนวนจยฉ มก.
ปป 2556-2557 การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอางชนนดสเปรยฑระงฉบกลนนท กายและบชารสงผนวชนนดไมตอดฉ แกมส ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากบรนษทฉ บย วฉน เทค จชากฉด BE ONE
TECH CO., LTD.
ปป 2557-2558 การพฉฒนาสารสกฉดสมสนไพรทยกท กฉ เกมบในอนสภาคขนาดเลมก (นยโอโซน) ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากบรนษทฉ ควอลนตพนย ลฉส เอสเทตนคอนนเตอรฑเนชฉนท แนล จชากฉด
ปป 2557
การวนเคราะหฑหาสารสกฉดจากกลควยไมคและพฉฒนาเปปนผลนตภฉณฑฑเปปนผลนตภฉณฑฑเพพอท สสขภาพ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานพฉฒนาเศรษฐกนจจากฐาน
ชยวภาพ (องคฑการมหาชน)
ปป 2557-2558 การผลนตสารออกฤทธธธจากกระชายเหลพองสชาหรฉบผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอางเพพอท ผนวขาว ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานพฉฒนาการวนจยฉ การเกษตร (สวก.)
ปป 2557-2558 การสตงเสรนมธสรกนจผลนตภฉณฑฑชมส ชนสผเต ชนงพาณนชยฑ (ผลนตภฉณฑฑตาช รฉบโอสถพระนารายณฑ) ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานพฉฒนาเศรษฐกนจจากฐาน
ชยวภาพ (องคฑการมหาชน)
พนมพฑครฉงน ลตาสสดเมพอท 4/6/63

หนคา 3 จาก 10

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
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ดร.สสพนนดา วนนจน ฉฉย

ตตาแหนหง

นฉกวนจยฉ ชชานาญการ

สบงกบด

ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชวย ภาพ สถาบฉนคคนควคาและพฉฒนาผลนตผลทางการ
เกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ปป 2557-2559 การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑสารสกฉดกลควยไมค ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานพฉฒนาเศรษฐกนจจากฐานชยวภาพ (องคฑการมหาชน)
ปป 2558
กนจกรรมการฝฝกอบรม ศตกษาดผงานและการจฉดทชาสพอท ดนจทน ลฉ เพพอท การเผยแพรต ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากกองพฉฒนาอสตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมสตงเสรนม
อสตสาหกรรม กระทรวงอสตสาหกรรม
ปป 2558
โครงการหลฉกสผตรฝฝกอบรมเชนงปฏนบตฉ กน ารเพพอท การพฉฒนาบสคลากรในกรมหมตอนไหม เรพอท ง โปรตยนจากไหม: การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอาง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดค
รฉบทสนจากกรมหมตอนไหม
ปป 2558

พฉฒนาการใชคประโยชนฑถอบแถบนนาช เปปนผลนตภฉณฑฑเพพอท สฉตวฑเลยยน ง ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานพฉฒนาเศรษฐกนจจากฐานชยวภาพ (องคฑการมหาชน)

ปป 2558-2559 การขยายผลเพพอท สชารวจและทดสอบตลาดของผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอางจากไฟโบรอนนไฮโดรไลเสทและนนาช มฉนดฉกแดคไหม ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงาน
พฉฒนาการวนจยฉ การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 การประยสกตฑใชคเทคโนโลยยการกฉกเกมบไขมฉนสกฉดจากยางพาราในผลนตภฉณฑฑเครพอท งสชาอาง ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานกองทสนสนฉบสนสนการวนจยฉ
ปป 2558-2559 การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑครยมบชารสงผนวหนคาสชาหรฉบกลางวฉนทยมท สย วต นผสมของเบตคาแคโรทยนจากชยวมวลสาหรตาย ( หฉวหนคาโครงการยตอย ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงาน
พฉฒนาการวนจยฉ การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑสมสนไพรเพพอท บรรเทาปวดและอฉกเสบจากตชารฉบยาสมสนไพรของชาวไทยใหญตและชาวเขาชนเผตาตตางๆ ในจฉงหวฉดแมตฮอต งสอน ประเทศไทย (
ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากวนทยาลฉยการแพทยฑแผนไทย มหาวนทยาลฉยเทคโนโลยยราชมงคลธฉญบสรย
ปป 2558-2560 การวนจยฉ และพฉฒนาผลนตภฉณฑฑแผตนปะจากวฉสดสชวย ภาพดควยเทคนนคการประกอบไดคเอง สชาหรฉบสตงผตานยาสมสนไพรไทย เพพอท บรรเทาอาการปวดและอฉกเสบในผผสค งผ
อายส ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากวนทยาลฉยการแพทยฑแผนไทย มหาวนทยาลฉยเทคโนโลยยราชมงคลธฉญบสรย
ปป 2558

การผลนตโปรตยนรชาขคาวทยมท คย ณ
ส สมบฉตเน ชนงหนคาทยแท ละฤทธนทธ างชยวภาพ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.

ปป 2558
วนจยฉ มก.

การผลนตสารสชาคฉญ จากพลฉบอตอนและพลฉบดนบเศษเหลพอจากการรตวงหลตน และการประยสกตฑใชคในผลนตภฉณฑฑเวชสชาอาง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสน

ปป 2558-2560 การกฉกเกมบกากนนาช มฉนกาแฟอนนทรยยดฑ วค ย Poly (lactic-acid) โดยเทคนนค Phase inversion emulsion เพพอท การประยสกตฑใชคเปปนวฉตถสดบน เพนมท ประสนทธนภาพทาง
เครพอท งสชาอาง ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2559

การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑถนอมผนวสชาหรฉบผผสค งผ อายสทมทย สย วต นผสมของนนาช มฉนรชาขคาวกทาช ทยถท กผ กฉกเกมบในนยโอโซม ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.

ปป 2559

การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑตาช รฉบเขากวางอตอน(ชนนดแคปซผล) ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานพฉฒนาเศรษฐกนจจากฐานชยวภาพ (องคฑการมหาชน)

ปป 2558-2559 พฉฒนาผลนตภฉณฑฑประสะไพล(ชนนดแคปซผล) ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานพฉฒนาเศรษฐกนจจากฐานชยวภาพ (องคฑการมหาชน)
ปป 2558-2559 พฉฒนาผลนตภฉณฑฑสบผเต หลวและโลชฉนจากสารสกฉดมะหาด ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานพฉฒนาเศรษฐกนจจากฐานชยวภาพ (องคฑการมหาชน)
ปป 2559-2560 การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑเพพอท สสขภาพและเครพอท งสชาอางจากมะมตวง ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากศผนยฑความเปปนเลนศทางวนชาการ มก.
ปป 2560
พฉฒนาตตอยอดผลนตภฉณฑฑแปรรผปขคาว โครงการสตงเสรนมและพฉฒนาการผลนตขคาวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ประจชาปป 2560 ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสน
จากกรมการขคาว
ปป 2560-2561 การปรฉบปรสงกระบวนการเตรยยมวฉตถสดบน เพพอท ยกระดฉบคสณภาพการผลนตชาสมสนไพร ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากInnovation Hubs เพพอท สรคางเศรษฐกนจฐาน
นวฉตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การพฉฒนาวนธผย ลนตสารสกฉดเหมดถฉงท เชตาในรผปแบบแคปซผลเพพอท เพนมท มผลคตาของผลนตภฉณฑฑ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากInnovation Hubs เพพอท สรคางเศรษฐกนจฐาน
นวฉตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 การเพนมท มผลคตานนาช กาวไหมไทยเหลพอทนงน ใหคเปปนวฉตถสดบน เพนมท ประสนทธนภาพในอสตสาหกรรมเครพอท งสชาอางชฉนน สผง ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากInnovation Hubs
เพพอท สรคางเศรษฐกนจฐานนวฉตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
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ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชวย ภาพ สถาบฉนคคนควคาและพฉฒนาผลนตผลทางการ
เกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร
ปป 2560-2561 โครงการการวนเคราะหฑคณ
ส สมบฉตทน างเคมยกายภาพและการใชคประโยชนฑจาก รชาขคาว กากรชา และนนาช มฉนรชาขคาว เพพอท เพพมท มผลคตา ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสน
จากกรมการขคาว
ปป 2560-2561 โครงการวนจยฉ และพฉฒนาผลนตภฉณฑฑสาช หรฉบสฉตวฑเลยยน ง ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากบรนษทฉ บย.โมรน เพมท จชากฉด
ปป 2560-2561 พฉฒนาผลนตภฉณฑฑจากสารสกฉดสมสนไพร ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานพฉฒนาเศรษฐกนจจากฐานชยวภาพ (องคฑการมหาชน)
ปป 2560-2561 พฉฒนาผลนตภฉณฑฑเอสเซนตฑบาช รสงผนวหนคาผสมโปรตยนขคาวสชาหรฉบผนวแพคงาต ยและชะลอรนวน รอย ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากInnovation Hubs เพพอท สรคางเศรษฐ
กนจฐานนวฉตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2560

การวนเคราะหฑปรนมาณสารสชาคฉญในเหมดสด เหมดแหคงและสารสกฉดจากเหมดดควยวนธอย นน ฟราเรดยตานใกลค ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.

ปป 2560

การศตกษาศฉกยภาพของสารสกฉดจากวตานเพชรหตงและการประยสกตฑใชคในผลนตภฉณฑฑธรรมชาตน ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.

ปป 2560-2562 สารออกฤทธนทธ างชยวภาพของพฉงกาหฉวสสมดอกแดงเพพอท การประยสกตฑใชคในอสตสาหกรรมเพพอท สสขภาพและเครพอท งสชาอาง ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสน
วนจยฉ มก.
ปป 2561
การเพนมท มผลคตากสหลาบพฉนปปจากการเกษตรพพนน ทยสท งผ สผสต ารสกฉดและสารสเตมมเซลลฑเพพอท การประยสกตฑใชคในอสตสาหกรรมเพพอท สสขภาพและเครพอท งสชาอาง ( ผผรค วต มโครงการ )
ไดครบฉ ทสนจากทสนอสดหนสนวนจยฉ มก.
ปป 2561
การขยายขนาดการผลนตผลนตภฉณฑฑเพพอท สสขภาพและความงามเพพอท ทดสอบตลาดสชาหรฉบการตตอยอดเชนงพาณนชยฑ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากโครงการเกษตร
อาหาร และเทคโนโลยยชวย ภาพเพพอท การขฉบเคลพอท น Thailand 4.0 ภายใตคการสนฉบสนสนการขฉบเคลพอท นยสทธศาสตรฑและนโยบายรฉฐบาลในการสตงเสรนมและสรคางความเขคมแขมงเศรษฐกนจ
ภายในประเทศ
ปป 2561
ชสดโครงการ “การพฉฒนานวฉตกรรมทางเทคโนโลยยและผลนตภฉณฑฑเพพอท สสขภาพและเครพอท งสชาอางโดยเทคโนโลยยชวย ภาพดคานพพชและจสลนน ทรยย"ฑ ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ
ทสนจากงบประมาณแผตนดนน
ปป 2562
การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑยาหมตองและนนาช มฉนนวดจากพพชสมสนไพรทคองถนนท ในชสมชนบางกะเจคาเพพอท การพฉฒนาตนเองอยตางยฉงท ยพน ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉก
งานบรนการวนชาการ
ปป 2562-2563 การพฉฒนากระบวนการผลนตอนสภาคลนกนนนเปปนสารตคานจสลชยพเพพอท ประยสกตฑใชคแทนอนสภาคซนลเวอรฑนาโน ( ผผรค วต มโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานกองทสนสนฉบ
สนสนการวนจยฉ (สกว.)
ปป 2562-2563 การเพนมท มผลคตาและพฉฒนาผลนตภฉณฑฑจากผลพลอยไดคและของเหลพอใชคจากอสตสาหกรรมการเลยยน งหอยมสกสตธการตตอยอดเชนงพาณนชยฑในอสตสาหกรรมเพพอท สสขภาพและ
ความงาม ( หฉวหนคาโครงการ ) ไดครบฉ ทสนจากสชานฉกงานพฉฒนาเศรษฐกนจจากฐานชยวภาพ (องคฑการมหาชน)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดฉบชาตน
- Supanida Winitchai, Nakorn Luangprasert, Hathairat Rimkeeree, UDOMLAK SUKATTA, กรวนนทฑวชน ญฑ บสญพนสทส ธนนนฉ ทฑ, จฉนทนมา หอมกลบ, "การศตกษาฤทธนตธ าค นอนสมลผ
อนสระและยฉบยฉงน เอนไซมฑไทโรซนเนสของสารสกฉดเมธานอลของผลมะขามปปอมจากแหลตงเพาะปลผกในประเทศไทยเพพอท คฉดเลพอกมาใชคเปปนวฉตถสดบน ในผลนตภฉณฑฑยา เครพอท งสชาอาง และ
เสรนมอาหาร", วารสารการแพทยฑแผนไทยและการแพทยฑทางเลพอก 7 (2) (2009) 92-92
- Sujinna Karnasuta, Supanida Winitchai, "การศตกษาการใชคของเสยยกลยเซอรอลจากเครพอท งผลนตไบโอดยเซลชสมชนเพพอท ผลนตนนาช ยาทชาความสะอาดพพนน ", วารสารอนามฉยสนงท เเวดลคอม
14 (1) (2011) --- Supanida Winitchai, Nakorn Luangprasert, Nuanprang Chaitakhob, Sudprasong Suwonlerd, Nipa Khaunkuab, Phisamai Srichayet, "มะขามปปอม ผลไมคลกผ เลมก
ทยปท ระโยชนฑไมตเลมก", วารสารเคหการเกษตร 35 (3) (2011) 142-144
- Supanida Winitchai, "สบผธต รรมชาตนจากนนาช มฉนสบผดต าช ตคานอนสมลผ อนสระ ชตวยใหคความชสมต ชพนน .", วารสารเกษตรกรรมธรรมชาตน 14 (2/2554) (2011) 71-75
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ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชวย ภาพ สถาบฉนคคนควคาและพฉฒนาผลนตผลทางการ
เกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร
- Supanida Winitchai, PUNLAPA VUTDHIPAPORNKUL, ภารดย อสสโกวนท, "ฤทธนกธ ารตคานอฉกเสบ ความเปปนพนษ และตคานอนสมลผ อนสระของสารสกฉดสมสนไพรของตชารฉบทาพระเสคน
โอสถพระนารายณฑและการพฉฒนาผลนตภฉณฑฑครยมนวดทาพระเสคนตชารฉบโอสถพระนารายณฑ.", วารสารการแพทยฑแผนไทยและแพทยฑทางเลพอก(ฉบฉบเสรนม) 14 (2) (2016) 72-72
ระดฉบนานาชาตน
- Manosroi, A., Boonpisuttinant, K., Supanida Winitchai, Manosroi, W., Manosroi, J., "Free radical scavenging and tyrosinase inhibition activity of oils and
sericin extracted from Thai native silkworms (Bombyx mori)", Pharmaceutical Biology 48 (8) (2010) 855-860
- Hathairat Rimkeeree, Sukuntaros Tadakittisarn, Supanida Winitchai, Vichai Haruthaithanasan, "Optimization of Rice Bran Protein Hydrolysate
Production Using Alcalase", Asian Journal of Food and Agro-Industry 3 (2) (2010) 221-231
- Supanida Winitchai, Jiradej Manosroi, Masahiko Abe, Korawinwich Boonpisuttinant, Aranya Manosroi, "Free Radical Scavenging Activity, Tyrosinase
Inhibition Activity and Fatty Acids Composition of Oils from Pupae of Native Thai Silkworm (Bombyx mori L.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสาร
วนทยาสารเกษตรศาสตรฑ สาขาวนทยาศาสตรฑ) 45 (3) (2011) 404-412
- ศ.ดร.อรฉญญา มโนสรคอย, กรวนนทฑวชน ญฑ บสญพนสทส ธนนนฉ ทฑ, Supanida Winitchai, วรผกา มโนสรคอย, ศ.ดร.จยรเดช อรฉญญา มโนสรคอย, "Free Radical Scavenging and
Tyrosinase Inhibition Activity of Physic Nut (Jatrophacurcas Linn.) Seed Oil Entrapped in Niosomes", Current Nanoscience - (7) (2011) 825-829
- Supanida Winitchai, Korawinwich Boonpisuttinant1, Usa Sodamook, Janyaporn Yuenying, Supassron Keawklin, Pakawadee Srisanga ,
"Anti-Melanogenesis on Murine Melanoma Cell Line (B16F10) and Tyrosinase Inhibition Activity of Tuberous Extracts from Hypoxis Aurea Lour",
Academic Journal of Science 3 (1) (2014) 27-35
- Korawinwich Boonpisuttinant1, Usa Sodamook, Warintorn Ruksiriwanich, Supanida Winitchai, "In Vitro Anti-melanogenesis and Collagen Biosynthesis
Stimulating Activities of Star Grass (Hypoxis aurea Lour.) Extracts", Asian Journal of Applied Sciences 02 (04) (2015) 405-413
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดฉบชาตน
- Supanida Winitchai, "Antimicrobial property of the essential oil and crude extract from Patchouli leaves (Pogostemon cablin)", การประชสมวนชาการวนทยา
ศาสตรฑและเทคโนโลยยแหตงประเทศไทย ครฉงน ทยท 32 (2006)
- Supanida Winitchai, Aranya Manosroi, Jiradej Manosroi , Suchart Boonpisuttinant, "Free radical scavenging activity of saboo dum ( Jatropha curcas L. )
oil
", The International Workshop on Medical & Aromatic Plants (2007)
- Supanida Winitchai, Aranya Manosroi, Jiradej Manosroi , Suchart Boonpisuttinant, "Free Radical Scavenging Activity and Tyrosinase Inhibition Activity of
the Native Thai Silkworm Pupae Oils
", The international workshop on medical & aromatic plants (2007)
- Supanida Winitchai, Aranya Manosroi, Suchart Boonpisuttinant, Jiradej Manosroi , "Free Radical Scavenging activity and Tyrosinase Inhibition Activity of
Physic Nut (Jatropha curcas L.) Seed oil Entrapped in Niosome for Cosmeceuticals", The 1st Thailand National Nanotechnology Conference on
Nanomaterial,Pharmaceuticals,Devices and their Application (2007)
- Supanida Winitchai, Aranya Manosroi, Jiradej Manosroi , Suchart Boonpisuttinant, "Free Radical Scavenging activity and Tyrosinase Inhibition Activity of
oil and sericin Entrapped in Niosome for Cosmeceuticals
", Science and technology for sufficiency economy.33 nd congress science and Technology of Thailand (STT 33)
(2007)
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ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชวย ภาพ สถาบฉนคคนควคาและพฉฒนาผลนตผลทางการ
เกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร
- Supanida Winitchai, WARUNEE THANAPASE, นนธวน ดย วงษพเจรนญ, พฉสตราภรณฑ หควยศรยจนฉ ทรฑ, "การสรคางมาตรฐานกระบวนการผลนตและปรฉบปรสงสถานทยผท ลนตแชมพผสมสนไพร
", 60 ปป อสทยานเทคโนโลยย มหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ และ 37 ปป ธนาคารเพพอท การเกษตรและสหกรณฑการเกษตร ณ.อนมแพมคเมพองทองธานย
(2007)
- Supanida Winitchai, Pilanee Vaithanomsat, Waraporn Apiwatanapiwat, "Development of facial clay mask containing pineapple bromelain", การประชสม
ทางวนชาการของมหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ ครฉงน ทยท 46 (2008)
- โศภยนาฎ เกตสวชน ตน , Hathairat Rimkeeree, Vichai Haruthaithanasan, Supanida Winitchai, "Physical properties, chemical compositions and antioxidant
activity of jatropha oil detoxified by bentonite", การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ ครฉงน ทยท 46 (2008)
- Supanida Winitchai, อรฉญญา มโนสรคอ, จยรเดช มโนสรคอย, "Effect of native thai silk varieties (Bombyx mori L.) and extraction method on chemical
compositions of silkworm oil for food and cosmetics applications", การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ ครฉงน ทยท 46 (2008)
- Supanida Winitchai, Pilanee Vaithanomsat, WARUNEE THANAPASE, วราภรณฑ อภนวฒ
ฉ นาภนวตฉ , "การสรคางแนวคนดผลนตภฉณฑฑปรฉบสภาพผนว ผลนตภฉณฑฑยกกระชฉบและ
ผลนตภฉณฑฑบาช รสงผมชนนดไมตตอค งลคางออกทยมท สย วต นผสมของโปรตยนจากไหมอยร.ทย
", การขยายโอกาสไหมอยรสทย อตผ ตส สาหกรรม: ภผมปน ญ
ป ญา นวฉตกรรมและอาชยพทางเลพอกชสมชน
(2008)
- กสลวดย ศนลปปประดนษฐฑ, Hathairat Rimkeeree, Supanida Winitchai, Vichai Haruthaithanasan, Sukuntaros Tadakittisarn, "Consumer behavior and consumer
need in skin firming or skin care products in Bangkok, Thailand", การประชสมเสนอผลงานวนจยฉ ระดฉบบฉณฑนตศตกษาแหตงชาตน ครฉงน ทยท ๑๔ มหาวนทยาลฉยเทคโนโลยยพระ
จอมเกลคาพระนครเหนพอ วฉนทยท ๑๐-๑๑ กฉนยายน ๒๕๕๒ (2009)
- Supanida Winitchai, UDOMLAK SUKATTA, Nakorn Luangprasert, Hathairat Rimkeeree, กรวนนทฑวชน ญฑ บสญพนสทส ธนนนฉ ทฑ, จฉนทนมา หอมกลบ, "การศตกษาฤทธนตธ าค นอนสมลผ
อนสระและยฉบยฉงน เอนไซมฑไทโรซนเนสของสารสกฉดเมธานอลของผลมะขามปปอมจากแหลตงเพาะปลผกในประเทศไทยเพพอท คฉดเลพอกมาใชคเปปนวฉตถสดบน ในผลนตภฉณฑฑยา เครพอท งสชาอาง และ
เสรนมอาหาร.
", การประชสมวนชาการประจชาปป การแพทยฑแผนไทย การแพทยฑพนนพ บคานไทย และการแพทยฑทางเลพอก ในงานมหกรรมสมสนไพรแหตงชาตน ครฉงน ทยท 6
(2009)
- Supanida Winitchai, Pilanee Vaithanomsat, "Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibition Activity of Eri Silk Cocoons (Philosamia recini) Protein
Hydrolysate. ", the proceeding of 48 th Kasetsart university Annual conference. Subject: Science, 6, 3-5 February 2010. 252-259p. (2010)
- สรฉลรฉตนฑ พตวงบรนสทส ธน,ธ Supanida Winitchai, Hathairat Rimkeeree, Vichai Haruthaithanasan, Sukuntaros Tadakittisarn, "Free Radical Scavenging Capacity,
Tyrosinase Activity Inhibition, some Physical and ChemicalProperties of Noneruesee Silk Protein Powder Prepared by Various Extraction Methods", การ
ประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ ครฉงน ทยท 48 (2010)
- จฉนทนมา หอมกลบ, Supanida Winitchai, Hathairat Rimkeeree, Nakorn Luangprasert, Vichai Haruthaithanasan, "Free Radical Scavenging Capacity,
Tyrosinase Inhibition Activity and Total Phenolics Contentof Ethyl Acetate Extracts from Indian Gooseberry (Phyllanthus emblica L.) in Thailand", การ
ประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ ครฉงน ทยท 48 (2010)
- Supanida Winitchai, อรฉญญา มโนสรคอย, จยรเดช มโนสรคอย, กรวนนทฑวชน ญฑ บสญพนสทส ธนนนฉ ทฑ, "Free radical scavenging activity, tyrosinase inhibition activity and fatty
acids compositions of the native Thai silkworm pupae (Bombyx mori l.) oils", การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ ครฉงน ทยท 48 (2010)
- สรฉลรฉตน พตวงบรนสทส ธน,ธ Hathairat Rimkeeree, Supanida Winitchai, Vichai Haruthaithanasan, Sukuntaros Tadakittisarn, "Developments of Anti-aging Cream
Product with Silk Protein Niosomes", การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ ครฉงน ทยท 49 (2011)
- นางสาวจฉนทนมา หอมกลบ, Hathairat Rimkeeree, Supanida Winitchai, Nakorn Luangprasert, Vichai Haruthaithanasan, "Development of Rice Bran Wax Lip
Gloss Containing Liposome of Indian Gooseberry (Phyllanthus emblica L.) Extracts", การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลฉย เกษตรศาสตรฑ ครฉงน ทยท 49: สาขา
อสตสาหกรรมเกษตร (2011)
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เกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร
- Sumaporn Kasemsumran, Supanida Winitchai, WARUNEE THANAPASE, "Quantitative determination of Thai Silkworm oil in lotion by near infrared
spectroscopy", การประชสมวนชาการวนทยาศาสตรฑและเทคโนโลยยแหตงประเทศไทย ครฉงน ทยท 37 (2011)
- Supanida Winitchai, Hathairat Rimkeeree, Dumrongsak Aryuwananon, น.ส. ธฉญลฉกษณฑ ศรยสาช ราญ, "Free Radical Scavenging Activity, Tyrosinase Inhibition
Activity and Physico-Chemiacls Composition of Rice Bran Oil: The Riceberry", การประชสมวนชาการพพชสวนแหตงชาตนครฉงน ทยท 11 (2012)
- Punlapa Vutdhipapornkul, Hathairat Rimkeeree, Vichai Haruthaithanasan, Sukuntaros Tadakittisarn, Dumrongsak Aryuwananon, Supanida Winitchai,
"Development of niosomes entrapped with Riceberry bran protein hydrolysate", Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science
and Technology Research Institute (STRI), Chiang Mai University, Chiang Mai, 28-30 Nov. 2012
(2012)
- Phallaphat Nilsuwankosit, Hathairat Rimkeeree, Thongchai Suwonsichon, Supanida Winitchai, Dumrongsak Aryuwananon, "Characteristics of niosomes
entrapped with Eri silk (Samia ricini) fibroin", Natural Products Research and Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute
(STRI) (2012)
- Warisa Anukit, Hathairat Rimkeeree, Supanida Winitchai, Vichai Haruthaithanasan, Sukuntaros Tadakittisarn, "Optimisation of extraction conditions for
phenolic compounds and antioxidant capacity from bananas (Musa acuminate [AAA group] ‘Gros Michel’ ) peels", Natural Products Research and
Development Center (NPRDC), Science and Technology Research Institute (STRI) (2012)
- รนสสา ดนษฐฑนอค ย, UDOMLAK SUKATTA, Supanida Winitchai, Walairut Chantarapanont, "Study of chemical components and efficiency in inhibiting
Staphylococcus aureus and Micrococcus sedentarius of tea tree oil from different distillation methods", การประชสมวนชาการครฉงน ทยท 50 สาขาอสตสาหกรรมเกษตร
มหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ (2012)
- ดร. กรวนนทฑวชน ญฑ บสญพนสทส ธนนนฉ ทฑ , Ausa Sodamook, Supassorn Keaklin, Janyaporn Yuenying, Pakawadee Srisanga, Khanitta Meepradit, Supanida Winitchai,
"In vitro anti-melanogenesis on murine melanoma cell line (B16F10) and tyrosinase inhibition activity of Hypoxis aurea Lour. leave extracts.", The 1st
Academic Science and Technology Conference (ASTC) 2013. Science and Technology for Better Life
(2013)
- มฉญฑมน อสตโม, Vichai Haruthaithanasan, Supanida Winitchai, Hathairat Rimkeeree, "Development of reduced dark and anti-aging skin care night cream
containing liposome of Indian gooseberry (Phyllanthus emblica L.) extract", การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ ครฉงน ทยท 52 (2014)
- PUNLAPA VUTDHIPAPORNKUL, Hathairat Rimkeeree, Vichai Haruthaithanasan, Sukuntaros Tadakittisarn, Supanida Winitchai, "Development of lip
gloss containing niosome of riceberry bran protein hydrolysates", การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ ครฉงน ทยท 52 (2014)
- พฉลลภฉช นนลสสวรรณโฆษนต, Thongchai Suwonsichon, Hathairat Rimkeeree, Supanida Winitchai, "Development of facial treatment serum product containing
niosome of fibroin hydrolysate from Eri silk cocoon", การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ ครฉงน ทยท 52 (2014)
- Korawinwich Boonpisuttinant1, Usa Sodamook, Warinthon Ruksiriwanich, Anusara Panutas, Supanida Winitchai, Sasithorn Letwattanakiet, "In vitro
collagen biosynthesis stimulation on human skin fibroblasts of star grass tuberous extract", proceeding of the 2nd academic science technology
conference (astc2014) (2014)
- ปรยชญา กรรณสผต, Hathairat Rimkeeree, Supanida Winitchai, Sukuntaros Tadakittisarn, "Development of Cleansing Serum Containing Niosome of
Riceberry Bran Oil", การประชสมทางวนชาการของมหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ ครฉงน ทยท 53 (2015)
- Supanida Winitchai, ดร.กรวนนทฑวชน ญฑ บสญพนสทส ธนนนฉ ทฑ, Hathairat Rimkeeree, PUNLAPA VUTDHIPAPORNKUL, "Niosomes Entrapped with purple rice oil (Oryza
sativa) and Bioactive of purple rice oil noisome for Serum Products application used", การนชาเสนอผลงานวนจยฉ โครงการวนจยฉ ทสนอสดหนสนวนจยฉ มหาวนทยาลฉย
เกษตรศาสตรฑ ประจชาปปงบประมาณ 2557 (2015)
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เกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร
- Supanida Winitchai, PUNLAPA VUTDHIPAPORNKUL, ภารดย อสสโกวนท, "ฤทธนกธ ารตคานอฉกเสบ ความเปปนพนษ และตคานอนสมลผ อนสระของสารสกฉด สมสนไพรของตชารฉบทาพระ
เสคนโอสถพระนารายณฑและการพฉฒนาผลนตภฉณฑฑครยมนวดทาพระเสคนตชารฉบโอสถพระนารายณฑ.", การประชสมวนชาการประจชาปปการแพทยฑแผนไทย การแพทยฑพนนพ บคานและการ
แพทยฑทางเลพอกแหตงชาตน (2016)
- Wannasiri Wannarat, Panida Wongwean, Supanida Winitchai, UDOMLAK SUKATTA, Chitrapan Piluek, "Propagation techniques for Dendrobium
crumenatum Sw", The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016” (APOC12), (2016)
- Supanida Winitchai, นฉดดามาศ โตมอญ, ภารดย อสสโกวนท, Warawut Suphamitmongkol, Chonlada Buratcharin, PUNLAPA VUTDHIPAPORNKUL, "Chemical
Composition and Biological Activities of Prasaplai Extract", การประชสมทางวนชาการ ครฉงน ทยท 56 มหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ (2018)
- PUNLAPA VUTDHIPAPORNKUL, ดร.อมร ไชยสฉตยฑ, ดร.ปรยยาภรณฑ ไชยสฉตยฑ, นางสาวภารดย อสสโกวนท, Supanida Winitchai, "Development of Nano Serum
Containing Nanocapsule of Organic Coffee Oil", การประชสมทางวนชาการ ครฉงน ทยท 56 มหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ (2018)
- Nattaporn Sinunta, Krairuek Ngowsuwan, โอภาส โตจนระ, Supanida Winitchai, Sumaporn Kasemsumran, ศนรมน าดา มงคลวนทยฑ, บสษบา ปปญญาชน,
"Determination of Phenolic Content in Milky Mushrooms using Near Infrared Spectroscopy", การประชสมวนชาการมหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ ครฉงน ทยท 57 (2019)
ระดฉบนานาชาตน
- Hathairat Rimkeeree, Vichai Haruthaithanasan, Supanida Winitchai, Sukuntaros Tadakittisarn, กสลวดย ศนลปปประดนษฐฑ, "Optimization of Rice Bran Protein
Hydrolysate
Production Using Alcalase
", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference (2009)
- 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)
- นางสาวมฉญฑมน อสตโม , Hathairat Rimkeeree, Vichai Haruthaithanasan, Nakorn Luangprasert, Supanida Winitchai, "Entrapment of P.emblica extract in
Liposome by microfluidization", International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC) (2011)
- นางสาวศนรมน าดา มงคลวนทยฑ, Supanida Winitchai, WARUNEE THANAPASE, Sumaporn Kasemsumran, "Near Infrared Analysis of Thai Silkworm Oil (Sam Rong)
Content in Body Lotion", The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) (2012)
- Sumaporn Kasemsumran, Supanida Winitchai, นางสาวศนรมน าดา มงคลวนทยฑ, WARUNEE THANAPASE, "Rapid Analysis of Oil Content and Color Data in Body
Lotion Using Visible - Near Infrared Spectroscopy", The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS2012) (2012)
- Supanida Winitchai, PUNLAPA VUTDHIPAPORNKUL, Wannasiri Wannarat, UDOMLAK SUKATTA, Jitrapan Tiampayotorn, "Development of Night Cream
for Dendrobium crumenatum Sw and Dendrobium Kho Jiranand “Khao Sanan”", The 12th Asia Pacific Orchid Conference (APOC12) (2016)
- PUNLAPA VUTDHIPAPORNKUL, Supanida Winitchai, "Extract of protein hydrolysate from black glutinous rice bran (Oryza sativa Linn.) for application to
active ingredient in nano sleeping face mask product", The International Conference on Science and Technology (TICST 2017) (2017)
- Supanida Winitchai, Warawut Suphamitmongkol, Natedao Musigamart, Siriluck Liengprayoon, "Potential of Thai herbal ethanol extracts for hair greying
treatment", Proceedings of International conference on biodiversity. (IBD2019) (2019)
- ภาวนณย แยคมเพมง, Supanida Winitchai, Hathairat Rimkeeree, "Study of chemical composition and antioxidant properties of Sangyod and Tubtimchumpae
rice bran oil", Proceedings of International conference on biodiversity. (IBD2019) (2019)
อนชส ทว ธวบตบ ร
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เกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร
- อนสสทน ธนบตฉ รงานวนจยฉ ปป 2557 เรพอท ง "อนสสทน ธนบตฉ รเรพอท ง นนาช ยาทชาความสะอาดพพนน สผตรผสมกลยเซอรอลทยเท หลพอจากกระบวนการผลนตไบโอดยเซล" จาก วนทยาลฉยสนงท แวดลคอมและ
สถาบฉนผลนตผลเกษตรฯ
- อนสสทน ธนบตฉ รงานวนจยฉ ปป 2558 เรพอท ง "ผลนตภฉณฑฑครยมทยมท สย วต นผสมของสมสนไพรในตชารฉบยาทาพระเสคนโอสถพระนารายณฑ" จาก สชานฉกงานพฉฒนาเศรษฐกนจจากฐานชยวภาพ (
องคฑการมหาชน)
- อนสสทน ธนบตฉ รงานวนจยฉ ปป 2558 เรพอท ง "ผลนตภฉณฑฑบาลฑมทยมท สย วต นผสมของสมสนไพรในตชารฉบยาทาพระเสคนโอสถพระนารายณฑ" จาก สชานฉกงานพฉฒนาเศรษฐกนจจากฐานชยวภาพ (
องคฑการมหาชน)
- อนสสทน ธนบตฉ รงานวนจยฉ ปป 2559 เรพอท ง "ผลนตภฉณฑฑทาช ความสะอาดและกชาจฉดเหมบหมฉดทยมท สย ารสกฉดจากถอบแถบนนาช เปปนองคฑประกอบ" จาก สชานฉกงานพฉฒนาเศรษฐกนจจากฐาน
ชยวภาพ
- อนสสทน ธนบตฉ รงานวนจยฉ ปป 2560 เรพอท ง "ผลนตภฉณฑฑเขากวางอตอนผสมสารสรคางความแขมงแรงและกระจตางใสใหคผวน หนฉงและกรรมวนธกย ารผลนต" จาก สชานฉกงานพฉฒนาเศรษฐกนจจากฐาน
ชยวภาพ (องคฑการมหาชน)
- อนสสทน ธนบตฉ รงานวนจยฉ ปป 2560 เรพอท ง "องคฑประกอบของผลนตภฉณฑฑเซรฉมบชารสงผนวทยมท สย ารออกฤทธนจธ ากกลควยไมคสกสลหวายเปปนองคฑประกอบ" จาก สชานฉกงานพฉฒนาเศรษฐกนจจากฐาน
ชยวภาพ
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- Research foundation the 12 th Presentation Ceremony Thailand Toray Science ประจชาปป 2548 จาก Thailand Toray Science Foundation (TTSF)
- บสคลากรสายสนฉบสนสนผผมค ผย ลงานดยเดตนแหตงชาตน ปขมท. ดคานสรคางสรรคฑนวฉตกรรม ประจชาปป 2563 จาก ทยปท ระชสมสภาขคาราชการ พนฉกงานและลผกจคางมหาวนทยาลฉยแหตงประเทศ
ไทย (ปขมท.)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- ผลนตภฉณฑฑลปน กลอสนยโอโซมโปรตยนไฮโดรไลเสทจากรชาขคาวไรซฑเบอรฑรทย ประจชาปป 2559 เรพอท ง "ผลนตภฉณฑฑลปน กลอสนยโอโซมโปรตยนไฮโดรไลเสทจากรชาขคาวไรซฑเบอรฑร"ทย จาก Thai
Cosmetic Cluster
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- ผลงานระดฉบชมเชย สาขาอสตสาหกรรมเกษตร ประจชาปป 2558 เรพอท ง "การพฉฒนาผลนตภฉณฑฑลปน กลอสทยมท สย วต นผสมของนยโอโซมโปรตยนไฮโดรไลเสทจากรชาขคาวไรซฑเบอรฑร"ทย จาก
มหาวนทยาลฉยเกษตรศาสตรฑ
ผลงานวนจยฉ นยเน ปปนรายการรวบรวมระหวตางปป 1 มกราคม 2544 - 4 มนถนส ายน 2563

พนมพฑครฉงน ลตาสสดเมพอท 4/6/63

หนคา 10 จาก 10

