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การศศกษา

สบงกบด

ฝฝชยโภชนชกชรและสกขภชพ สถชบวนคคนควคชและพวฒนชผลดตภวณฑฑอชหชร

วท.บ.(ชชวเคมช), มหชวดทยชลวยเกษตรศชสตรฑ, ไทย, 2549
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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

ชชวเคมชคชช นวนComputational Biochemistry, กชรศศกษชโครงสรคชงแบบจชชลองสชมมดตขด องโปรตชนMolecular Modeling, กชรดดอกกดงก
โมเลกกลMolecular Docking, กชรศศกษชแบบจชชลองพลววตโมเลกกลMolecular Dynamics Simulation, อชหชรโปรตชน

โครงการววจยบ
ปป 2555
กชรพวฒนชกระบวนกชรผลดตโปรตชนสกวดทชมท เช ปปไทดฑและไอโซฟลชโวนอะไกลโคนสสงจชกกระบวนกชรหมวกกชกถววท เหลลองดควยเชลอก แลคตดกแอซดดแบคทชเรชย ( ผสรค วร ม
โครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกสถชบวนคคนควคชและพวฒนชผลดตภวณฑฑอชหชร
ปป 2556
กชรศศกษชอวนตรกดรยด ชของสชรเคอคสมนด ธรรมชชตดกบว โปรตชน HER2 ในสรวนของโดเมนไคเนส โดยวดธกช ชรศศกษชแบบจชชลองเคมชคชช นวณ ( หววหนคชโครงกชร ) ไดครบว ทกน
จชกทกนอกดหนกนวดจยว มก.
ปป 2556-2557 เปปไทดฑออกฤทธดตธ ชค นควชมดวนโลหดตสสงและกลไกกชรทชชงชนของเปปไทดฑจชกอชหชรหมวกทคองถดนท ไทย: ปลชรคชและถววท เนรช ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกสชชนวก
งชนพวฒนชกชรวดจยว กชรเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2558 ผลดตภวณฑฑอชหชรพรคอมบรดโภคชนดดปรวบเนลอก สวมผวส และชนดดนกชช ตชล ไขมวนและโซเดชยมตทชช สชชหรวบผสสค งส อชยกทมทช ปช ญ
ป หชกชรขบเคชยก วและผสสค งส อชยกทมทช ปช ญ
ป หชกชรขบ
เคชยก วและผสทค มทช ภช ชวะอควนลงพกง ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกสชชนวกงชนคณะกรรมกชรวดจยว แหรงชชตด (วช.)
ปป 2557

กชรพวฒนชผลดตภวณฑฑคกคก กชทก เก รชยน ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกผสปค ระกอบกชร (นชงณวฐธดดช บกณยะกชญจน)

ปป 2557-2558 กชรพวฒนชผลดตภวณฑฑไขรเคคมและไขรเยชยท วมคชจชกไขรนกกระทช ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกผสปค ระกอบกชร (นชยธนพวฒนฑ งชมรกงร โรจนฑ)
ปป 2557-2558 กชรศศกษชอชยกกชรเกคบผลดตภวณฑฑนชชก พรดกกะปปบรรจกขวดพรคอมบรดโภค ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกผสปค ระกอบกชร (นชงสชววชณช ชสครช ยช ชนวนทกกล)
ปป 2557-2558 โครงกชรผลดตภวณฑฑซอสหมวกลดสชรกรอมะเรคงในชลอท "ซกปเปอรฑซอส" ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกสถชบวนคคนควคชและพวฒนชผลดตภวณฑฑอชหชร ม.เกษตรศชสตรฑ
ภชยใตคโครงกชร IFRPD รรวมสรคชงสรรคฑนววตกรรม ประจชชปป 2557
ปป 2556-2557 กชรศศกษชอวนตรกดรยด ชระหวรชงโปรตชนเรนนดนกวบสชรสชชควญทชอท อกฤทธดทธ ชงชชวภชพในอชหชรไทยโดยกชรวดเครชะหฑคชช นวณทชงคอมพดวเตอรฑ ( หววหนคชโครงกชร ) ไดค
รวบทกนจชกJIRCAS Counterpart Researcher Invitation Program 2013
ปป 2558-2559 กชรปรวบปรกงคกณภชพกชรผลดต ผลดตภวณฑฑ "ไขรแกคว KU จชกไขรไกร" ( หววหนคชโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกบรดษทว ชดกเกคนคดง (ประเทศไทย) จชชกวด
ปป 2558-2559 กชรพวฒนชสสตรเครลอท งดลมท โปรตชนพรคอมดลมท (Protein Drink) ( หววหนคชโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกผสปค ระกอบกชร (น.ส.เยชวรวกษฑ แกควพลวย และ นชย กดตตดธชว แกคว
พลวย)
ปป 2558-2559 ศวกยภชพของสมกนไพรในผลดตภวณฑฑหมวกเนลอก สวตวฑและนกชช จดมก ทชมท ฤช ทธดยธ บว ยวงก ปรดมชณสชรกรอมะเรคงในอชหชรปปงป ยรชง ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกสชชนวกงชน
พวฒนชกชรวดจยว กชรเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2561 กชรพวฒนชววคซชนจชชเพชะตรอโรค Streptococcosis ในปลชนดลดควยเทคนดค Reverse vaccinology ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกทกนอกดหนกนวดจยว มก.
ปป 2559-2560 Molecular observation on Myostatin in African catfish (Cg-MSTN) and walking catfish (Cm-MSTN) to their receptor, ActRIB and their
inhibitor, Follistatin ( หววหนคชโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกErnst Mach-Grant ASEA-UNINET on behalf of the Austrian Federal Ministry of Science, Research and
Economy - BMWFW, AUSTRIA, EUROPE
ปป 2559-2560 โครงกชรจวดทชชระบบมชตรฐชนสดนคคชบรงชชทก ชงภสมศด ชสตรฑ (GI) สดนคคชเครลอท งปปนป ดดนเผชเกชะเกรคด ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกกรมทรวพยฑสนด ทชงปปญญช
กระทรวงพชณดชยฑ
ปป 2561

กชรพวฒนชผลดตภวณฑฑเครลอท งดลมท ธวญพลชผสมวกนค มะพรคชวทชมท คช ณ
ก สมบวตลด ดไขมวนในเลลอด ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกกระทรวงวดทยชศชสตรฑและเทคโนโลยช

ปป 2561-2563 กชรพวฒนชตคนแบบระดวบหคองปฏดบตว กด ชรของชกดทดสอบโรคภสมแด พคทชงผดวหนวงแบบสะกดดจชกอชหชรทะเลกลรลม ลง
กค กวงก และปส ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชก
สชชนวกงชนกองทกนสนวบสนกนกชรวดจยว (สกว.)
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ตตาแหนหง นวกวดจยว ชชชนชญกชร
สบงกบด ฝฝชยโภชนชกชรและสกขภชพ สถชบวนคคนควคชและพวฒนชผลดตภวณฑฑอชหชร
ปป 2561-2562 กชรถรชยทอดเทคโนโลยชกชรผลดตซกปผงกศงท สชชเรคจรสปสชชหรวบแมรใหคนมบกตรเพลอท เปปนผลดตภวณฑฑและสรงเสรดมอชชชพชกมชนตชชบลโทประจวกษฑ อชชเภอทรชชคชง จวงหววด
สดงหฑบรก ช ( หววหนคชโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกสชชนวกงชนคณะกรรมกชรวดจยว แหรงชชตด (วช.)
ปป 2561-2562 กชรสรคชงเซคนเซอรฑตรวจววดสชรปฏดชวช นะชนดดคลอแรมเฟนดคอลในนมแบบใชคแลควทดงก โดยอชศวยคอมโพสดตนชโนของกรชฟปนปรวบปรกงบนอดเลคกโทรดแบบพดมพฑสกรชน
( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกสชชนวกงชนคณะกรรมกชรวดจยว แหรงชชตด (วช.)
ปป 2561-2562 ผลของภชวะเครชยดจชกอกณหภสมตด อร ระดวบกชรแสดงออกของยชนกลกมร เอนไซมฑตชค นอนกมลส อดสระในปลชนดลและปลชตะเพชยนขชว ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชก
สชชนวกงชนคณะกรรมกชรวดจยว แหรงชชตด (วช.)
ปป 2562

กชรพวฒนชผลดตภวณฑฑแปปงเคคกขคชวไรซฑเบอรชกท งทศ สชชเรคจรสป 3 สสตร ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกบรดษทว ทรสบญ
ก ฟชรฑมช จชชกวด

ปป 2562-2563 กชรถรชยทอดเทคโนโลยชกชรผลดตผลดตภวณฑฑคกก กชกก ลควยและขนมกลควยกศงท สชชเรคจรสป ในพลนก ทชตท ชช บลคลองนกกระทกง อชชเภอบชงเลน จวงหววดนครปฐม ( ผสรค วร มโครงกชร
) ไดครบว ทกนจชกสชชนวกงชนคณะกรรมกชรวดจยว แหรงชชตด (วช.)
ปป 2562-2563 โครงกชรผลดตภวณฑฑแปปงเคคกขคชวไรซฑเบอรชกท งทศ สชชเรคจรสป ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกกระทรวงวดทยชศชสตรฑและเทคโนโลยช
ปป 2562-2563 โปรตชนไขรขชวผง ( หววหนคชโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกบรดษทว เอคกทชเลนทฑ จชชกวด (00446/62)
ปป 2562-2564 กชรพวฒนชตคนแบบระดวบหคองปฏดบตว กด ชรของชกดทดสอบโรคภสมแด พคทชงผดวหนวงแบบสะกดดจชกอชหชรทะเลกลรลม หอย หมศกและปลช ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกน
จชกสชชนวกงชนกองทกนสนวบสนกนกชรวดจยว (สกว.)
ปป 2561-2562 กชรตรวจววดสชรเตดมแตรงอะมชแรนชฑในสชผสมอชหชรดควยกชรปรวบปรกงหววววดแบบพดมพฑสกรชนดควยกรชฟปน นชโนคอมโพสดตโดยใชคเทคนดคควชมไวสสงของพวลสฑโว
ลแทม เมททรช ( ผสรค วร มโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกสชชนวกงชนคณะกรรมกชรวดจยว แหรงชชตด (วช.)
ปป 2563

ศศกษชวดเครชะหฑ Anti-microbial peptide โดย เครลอท งมลอทชง Bioinformatics ( หววหนคชโครงกชร ) ไดครบว ทกนจชกบรดษทว ศสนยฑวทด ยชศชสตรฑเบทชโกร จชชกวด

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดวบชชตด
- Witcha Treesuwan, Orathai Sawatdichaikul, "Time to the Molecular Gastronomy", Food Focus Thailand 9 (97) (2014) 32-37
- Orathai Sawatdichaikul, "Trans Fat ... Devils Fat", วชรสชรอชหชร (Food Journal) 44 (4) (2014) 24-27
- Orathai Sawatdichaikul, "นกชช มวนหอม...อบเชยจชน ปกปปองอชหชรจชกเชลอก กรอโรค", หมอชชวบคชน 36 (428) (2014) 34-36
- Orathai Sawatdichaikul, "โปรตชนเวยฑ เพดมท "กลคชม" ไดคจรดงหรลอ?", หมอชชวบคชน 37 (436) (2015) 40-43
- Orathai Sawatdichaikul, "Biochemistry of Pepper : Part 1 the different pigments in each stage of peppers", วชรสชรอชหชร (Food Journal)
45 (4) (2015) 23-28
- Orathai Sawatdichaikul, "Biochemistry of pepper Part 2: It's all about flavors & aromas", วชรสชรอชหชร (Food Journal)
46 (1) (2016) 21-26
- Orathai Sawatdichaikul, "Biochemistry of pepper: Part 3 hotness (pungency) of pepper", วชรสชรอชหชร (Food Journal) 47 (1) (2017) 29-32
- Orathai Sawatdichaikul, "Pottery, ceramic and food", วชรสชรอชหชร (FOOD JOURNAL) 47 (3) (2017) 14-19
- Orathai Sawatdichaikul, "Proteins and peptides in egg white", วชรสชรอชหชร (Food Journal) 48 (1) (2018) 44-49
- Orathai Sawatdichaikul, "How to eat eggs safely from Salmonella spp.", วชรสชรอชหชร (Food Journal) 48 (2) (2018) 13-16
- Orathai Sawatdichaikul, ""Trans Fat, a global disaster that people must be aware of with WHO and REPLACE policy"", วชรสชรอชหชร (Food Journal) 49
(1) (2019) 28-32
ระดวบนชนชชชตด
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ตตาแหนหง นวกวดจยว ชชชนชญกชร
สบงกบด ฝฝชยโภชนชกชรและสกขภชพ สถชบวนคคนควคชและพวฒนชผลดตภวณฑฑอชหชร
- น.ส.วรรณรวตนฑ ยดมก อดมท , Orathai Sawatdichaikul, ดร. สกวรรณช เสรดมศรช, ดร. ณวฐรดณช หอระตะ, น.ส. วรรณวดมล หมอกมชก, ดร. ศดษเฎศ ทองสดมช, ศ.ดร. อภดชชต สกขสชชรชญ,
Kiattawee Choowongkomon, "Computational analyses of curcuminoid analogs against kinase domain of HER2", BMC Bioinformatics 15 (1) (2014) 261
- Sasimanas Unajak, Orathai Sawatdichaikul, นภวทร สองทวช, ศดรลด กว ษณฑ รวตนชบรรยง, อวญชลช ทรรศนชขจร, Nontawith Areechon, Hirono I, Kondo H, pongsak
khunrae, Rattanarojpong T, Kiattawee Choowongkomon, "Homology modeling and virtual screening for antagonists of protease from yellow head
virus.", J Mol Model. 20 (3) (2014) 2116
- Kanjanaworakul, Poonmanee, Prapansak Srisapoome, Orathai Sawatdichaikul, Supawadee Poompuang, "cDNA structure and the effect of fasting on
myostatin expression in walking catfish (Clarias macrocephalus, Gunther 1864)", FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 41 (1) (2015) 177-191
- Kanjanaworakul, Poonmanee, Orathai Sawatdichaikul, Supawadee Poompuang, "cDNA sequence and protein bioinformatics analyses of MSTN in
African catfish (Clarias gariepinus)", MOLECULAR BIOLOGY REPORTS 43 (4) (2016) 283-293
- Vongvanrungruang, A, Chareerat Mongkolsiriwatana, Boonkaew, T, Orathai Sawatdichaikul, Kornsorn Srikulnath, Surin Peyachoknakul, "Single base
substitution causing the fragrant phenotype and development of a type-specific marker in aromatic coconut (Cocos nucifera)", GENETICS AND
MOLECULAR RESEARCH 15 (3) (2016)
- Onming, S., Thongda, W., Li, C., Orathai Sawatdichaikul, Nichanun McMillan, Klinbunga, S., Peatman, E., Supawadee Poompuang, "Bioinformatics
characterization of a cathepsin B transcript from the giant river prawn, Macrobrachium rosenbergii: Homology modeling and expression analysis after
Aeromonas hydrophila infection", Comparative Biochemistry and Physiology Part - B: Biochemistry and Molecular Biology 221-222 (2018) 18-28
- Panyayai, T., Sangsawad, P., Pacharawongsakda, E., Orathai Sawatdichaikul, Tongsima, S., Kiattawee Choowongkomon, "The potential peptides
against angiotensin-I converting enzyme through a virtual tripeptide-constructing library", Computational Biology and Chemistry 77 (2018) 207-213
- Dr. Saowalak Onming, Orathai Sawatdichaikul, Supawadee Poompuang, "Characterization, homology modeling and expression of the putative
translationally controlled tumor protein gene from giant river prawn Macrobrachium rosenbergii (de Man)", Agriculture and Natural Resources 52 (2)
(2018) 182-189
- Dr. Thitima Panyayai, Dr. Chumpol Ngamphiw, Dr. Sissades Tongsima, Mr. Wuttichai Mhuantong, Mr. Wachira Limsripraphan, Kiattawee
Choowongkomon, Orathai Sawatdichaikul, "FeptideDB: A web application for new bioactive peptides from food protein", Heliyon 5 (7) (2019)
e02076:1-e02076:8
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดวบชชตด
- Orathai Sawatdichaikul, ศรวญญช เรลองสวรชง, Janpen Saengprakai, "Effect of drying processes to the anti-oxidant activity of Thai folk vegetables", กชร
ประชกมวดชชกชรโภชนชกชรแหรงชชตด ครวงก ทชท ๙ :“โภชนชกชรดชถวค นหนคช ตชมรอยพระบชทเจคชฟปชนวกโภชนชกชร” (2015)
ระดวบนชนชชชตด
- Patthinan Varichanan, Dalad Siriwan, KANOKWAN YODIN, Kanyarat Kanyakam, Khemmapas Treesuwan, NARAPORN PHOMKAIVON, Orathai
Sawatdichaikul, Siriporn Tanjor, Thipthida Kaewtathip, Wanida Pan-utai, Witcha Treesuwan, "Application of Lactobacillus plantarum for Enriched
Aglycones and Total protein on the Fermentation of Soybean Residue", Food Innovation Asia Conference 2013
(2013)
- Orathai Sawatdichaikul, อดดศกว ดดธ องคฑสววสดด,ธ Kiattawee Choowongkomon, "Computational Analyses of Human Kinome against EGFR-TKIs using Homology
Modelling and Molecular Docking approaches", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2013) หววขคอ "Global Chemical Sciences
for Green Community" (2013)
- Orathai Sawatdichaikul, Siriporn Tanjor, Patthinan Varichanan, "Optimization of the fermentation of okara by the lactic acid bacteria", 10th Australian
Peptide conference (2013)
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ดร.อรไท สววสดดชยว กกล

ตตาแหนหง

นวกวดจยว ชชชนชญกชร

สบงกบด

ฝฝชยโภชนชกชรและสกขภชพ สถชบวนคคนควคชและพวฒนชผลดตภวณฑฑอชหชร

- Orathai Sawatdichaikul, วรรณรวตนฑ ยดมก อดมท , ดร.ณภวทร สองทวช, ศ.ดร.อภดชชต สกขสชชรชญ, Kiattawee Choowongkomon, Supa Hannongbua, "Elucidating the
interaction of curcumin analogs toward HER2-kinase, the dominant protein in human breast cancer", 1st Nakhon Phanom National and International
conference in Healthcare (NPNICH) (2014)
- Kiattawee Choowongkomon, Orathai Sawatdichaikul, ดร.ณภวทร สองทวช, ศดรลด กว ษณฑ รวตนบรรยงคฑ, ดร.สกวรรณช เสรดมศรช, "Computer-aided Protein Modeling: A
Case Study From Tyrosine Kinase Domain of EGFR", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference (2014)
- นชงสชววรรณรวตนฑ ยดมก อดมท , ศ.ดร.อภดชชต สกขสชชรชญ, Orathai Sawatdichaikul, Kiattawee Choowongkomon, "In silico study of curcumin analogs as HER2 kinase
inhibitors", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) in the theme of “Moving Towards Innovation in Chemistry”
(2014)
- Orathai Sawatdichaikul, นชงสชววนวสนวนทฑ หมวดมณช, Plernchai Tangkanakul, Gassinee Trakoontivakorn, "In vitro Antioxidant Activity of Peptide Fragments
from Fermented Channa striata", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference (2014)
- Orathai Sawatdichaikul, "Bioactive Proteins and Peptides as Functional Foods and Nutraceuticals", International Symposium for Agricultural
Biotechnology (2015)
- Patthinan Varichanan, Dalad Siriwan, KANOKWAN YODIN, Kanyarat Kanyakam, Khemmapas Treesuwan, NARAPORN PHOMKAIVON, Orathai
Sawatdichaikul, Siriporn Tanjor, Thipthida Kaewtathip, Wanida Pan-utai, Witcha Treesuwan, "Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean
residue by Lactoacillus brevis 8007", The Asian Conference for Lactic Acid Bacteria (ACLAB) (2015)
อนชส ทว ธวบตบ ร
- อนกสทด ธดบตว รงชนวดจยว ปป 2559 เรลอท ง "คกกกชชก นดดแขคงจชกผลไมคบดละเอชยดและกรรมวดธกช ชรผลดต" จชก งชนทรวพยฑสนด ทชงปปญญช สชชนวกงชนบรดกชรวดชชกชร
- อนกสทด ธดบตว รงชนวดจยว ปป 2561 เรลอท ง "ซกปแกงเลชยงผงกศงท สชชเรคจรสปเสรดมผงกลควยและกรรมวดธกช ชรผลดต" จชก มหชวดทยชลวยเกษตรศชสตรฑ
- อนกสทด ธดบตว รงชนวดจยว ปป 2561 เรลอท ง "ซกปเหคดรวมมดตรเสรดมโปรตชนกศงท สชชเรคจรสปแบบผงและกรรมวดธกช ชรผลดต" จชก สชชนวกบรดกชรวดชชกชร มก
- อนกสทด ธดบตว รงชนวดจยว ปป 2562 เรลอท ง "สสตร และกรรมวดธกช ชรผลดตซอสหมวกเนลอก สวตวฑสตส รเขคมขคนทชมท คช ณ
ก สมบวตยด บว ยวงก สชรกรอกลชยพวนธก"ฑ จชก สวก.
- อนกสทด ธดบตว รงชนวดจยว ปป 2562 เรลอท ง "สสตร และกรรมวดธกช ชรผลดตผงหมวกเนลอก สวตวฑทมทช คช ณ
ก สมบวตยด บว ยวงก สชรกรอกลชยพวนธก"ฑ จชก สวก.
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รชงววลประเภทบกคคล-นวกวดจยว ผสสค รคชงสรรคฑผลงชนวดจยว ตชพมด พฑระดวบนชนชชชตด ปป 2557
ประจชชปป 2559 จชก มหชวดทยชลวยเกษตรศชสตรฑ
- รชงววลประเภทบกคคล-นวกวดจยว ผสสค รคชงสรรคฑผลงชนวดจยว ตชพมด พฑระดวบนชนชชชตด ปป 2559 ประจชชปป 2561 จชก มหชวดทยชลวยเกษตรศชสตรฑ
- Elsevier Reviewer Recognition ประจชชปป 2562 จชก ELSEVIER
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รองชนะเลดศอวนดวบหนศงท ในกชรประกวดดคชนนววตกรรมและสดงท ประดดษฐฑ ประจชชปป 2560 เรลอท ง "ผลดตภวณฑฑหมวกเนลอก สวตวฑสชช หรวบอบ-ปปงป -ยรชงทชมท คช ณ
ก สมบวตยด บว ยวงก กชรกรอตววของสชรกรอ
กลชยพวนธก"ฑ จชก ทชปท ระชกมสภชขคชรชชกชร พนวกงชน และลสกจคชงมหชวดทยชลวยแหรงประเทศไทย
- รชงววลชมเชย ประจชชปป 2560 เรลอท ง "กชรลดอวนตรชยของสชรพดษจชกวดธปช รกงแบบ อบ ปปงป ยรชง" จชก คณะสวงคมศชสตรฑ มหชวดทยชลวยเกษตรศชสตรฑ เครลอขรชย Southeast Asian
Social Innovation Network รรวมกวบ Erasmus+ Programme of the European Union
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ตตาแหนหง นวกวดจยว ชชชนชญกชร
สบงกบด ฝฝชยโภชนชกชรและสกขภชพ สถชบวนคคนควคชและพวฒนชผลดตภวณฑฑอชหชร
- รชงววลชมเชย รชงววลทชท 4 สชชหรวบประเภททชม/บกคคล กชรประกวดผลงชนนววตกรรมไอทช (Digital KU Awards) ครวงก ทชท 1 หววขคอ กชรเพดมท ประสดทธดภชพและประสดทธดผลงชนดควย
Digital Form ดวง link http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?
c=adms&m=selbannerh_th&time=20170227150500&page=%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E1%C5%D0%A1%D4%A8%A ประจชชปป 2560 เรลอท ง "กชรเพดมท
ประสดทธดภชพและประสดทธดผลงชนดควย Digital Form ในงชนกรรมกชรวดจยว สถชบวนคคนควคชและพวฒนชผลดตภวณฑฑอชหชร" จชก สชชนวกบรดกชรคอมพดวเตอรฑ มหชวดทยชลวย
เกษตรศชสตรฑ
- รองชนะเลดศอวนดวบทชท 1 ดคชนสดงท ประดดษฐฑ ประเภท Poster Presentation โครงกชรมหกรรมกชรแสดงผลงชนระดวบชชตด ดคชนกชรพวฒนชงชนประจชช งชนวดจยว สดงท ประดดษฐฑ และ
นววตกรรม ครวงก ทชท 4 ดคชนสดงท ประดดษฐฑ ประจชชปป 2562 เรลอท ง "ครดสปปกชค : เมลคดเงชะอบแหคมผสมคอนเฟลกเคลลอบคชรชเมล" จชก ทชปท ระชกมสภชขคชรชชกชร พนวกงชน และลสกจคชง
มหชวดทยชลวยแหรงประเทศไทย (ปขมท)
ผลงชนวดจยว นชเก ปปนรชยกชรรวบรวมระหวรชงปป 1 มกรชคม 2555 - 24 กวนยชยน 2563
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