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1. รศ.ดร.นพพล  เล็กสวสัดิ ์ โครงการวิจัย จํานวนท้ังสิ้น 63 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

(ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2555) 
ปที่เริ่มตน
โครงการ 

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000015752 คลัสเตอรศูนยความเปนเลิศดานการเกษตร        
ที่ไมใชอาหาร 

2558 2559 ผูรวมวิจัย 

R000015658 พัฒนากระบวนการผลิตสตีวิโอไซดจาก            
หญาหวาน 

2559 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000013283 ไบโอพลาสติกทนอุณหภูมิต่ําเพื่อบรรจุภัณฑ
อาหารแชแข็ง 

2559 2560 ผูรวมวิจัย 

R000012674 การผลิตไบโอรีไฟเนอร่ีจากวัสดุชีวภาพ              
โดยเทคโนโลยีปลอดของเสีย 

2558 2559 ผูรวมวิจัย 

R000011749 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภณัฑน้ําตาลอินทผลัม 2557 2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000010210 กระบวนการผลิตไบโอเอทานอล บิวทานอล        
ไบโอดีเซลและสารเคมีมูลคาสูงโดยไมมีของ        
เหลือทิ้ง 

2556 2558 ผูรวมวจิัย 

R000010097 การผลิตฟรุกโตอิลีโกแซ็กคาไรดจากนํ้าเช่ือม
ลําไยคละเกรด และการทดสอบสารออกฤทธิ์       
ทางชีวภาพ 

2556 2557 ผูรวมวิจัย 

R000009812 การใชสารสกัดลําไยลนตลาดความเขมขนสงู 
สําหรับการผลติเอทานอล ดวยถังหมักตอเนื่อง
แบบอนุกรมและเซลลรวม เพื่อผลิตฟนิลแอซีติล
คารบินอล ดวยระบบไบโอทรานสฟอรเมชัน 
พรอมหนวยคัดแยกเซลลและหมุนเวียนใชตัวทํา
ละลาย 

2555 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009808 การผลิตไฟเตสทนรอนจากแอคติโนไมซีท 
Thermomonospora sp. RC7 ใน Pichia 
pastoris โดยใชกลีเซอรอลเหลือทิ้ง
เปนแหลงคารบอน 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

R000009801 การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ําตาล
ลําไยเพ่ือใหมีความพรอมในการนําไปใช             
เชิงพาณิชยโครงการโรงงานตนแบบถายทอด
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ําตาลลําไย            
(โครงการตอเนื่องปที่ 2) 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

เอกสารแนบ 3 
ตารางแสดงประสบการณในการวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน 
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1. รศ.ดร.นพพล  เล็กสวสัดิ ์ โครงการวิจัย จํานวนท้ังสิ้น 63 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

(ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2555) 
ปที่เริ่มตน
โครงการ 

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000009492 กระบวนการผลิตไบโอเอทานอล บิวทานอล    
และสารเคมีมลูคาสูงโดยไมมขีองเหลือทิ้ง 

2556 2557 ผูรวมวิจัย 

R000009010 การผลิตเปปไทดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรตีนรําขาว
เพื่อการประยุกตใชในผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ 

2555 2556 ที่ปรึกษา
โครงการ 

R000008133 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวก่ําเพิ่มมูลคาเพื่อ
ประโยชนในเชิงพาณิชย 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

R000008128 การเพ่ิมมูลคาผลิตผลพืชผักและผลไมเศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงอยางยั่งยืน 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

R000008112 การโคลนยีนไฟเตสทนรอนจากแอคติโนไมซีท 
Thermomonospora sp. RC7 เพื่อพัฒนา        
การผลิตเอนไซมไฟเตสทดแทนการนําเขา           
จากตางประเทศ 

2554 2555 ผูรวมวิจัย 

R000008110 การผลิตเอนไซมไพรูเวตดีคารบอกซิเลสจาก
เชื้อจุลินทรียในปริมาณมากดวยลําไยลนตลาด 
และกระบวนการไบโอทรานสฟอรเมชัน             
เพื่อผลิตฟนิลแอซีติลคารบินอล 

2554 2555 หัวหนา
โครงการวิจัย 

รวมจํานวน โครงการวิจัย (ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)  16 โครงการ 
 
2. รศ.ดร.พัชรนิทร  ระวียนั โครงการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 20 โครงการ 

รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย  
(ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2555) 

ปที่เริ่มตน
โครงการ 

ปที่สิ้นสุด
โครงการ บทบาทหนาที่ 

R000015898 การสรางเคร่ืองตนแบบระดับโรงงานเพ่ือผลิต       
แคโรทีนอยดเขมขนจากน้ํามนัปาลมดิบ 

2558 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000011470 การผลิตน้ํามันปาลมแดงผสมเพื่อสุขภาพและการ
ประยุกตใชในการพัฒนาน้ําสลัดและมาการีน 

2557 2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000011421 การผลิตเจลาตินจากหนังโคเหลือทิ้งจาก
อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 

2557 2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009979 การออกแบบเคร่ืองตนแบบระดับโรงงาน              
เพื่อผลิต แคโรทีนอยดเขมขนจากนํ้ามันปาลมดิบ   
และวิตามินอีเขมขนจากดิสทิลเลตกรดไขมันปาลม 

2556 2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009021 การพัฒนาแถบช้ีวัดเอทานอล 2555 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

รวมจํานวน โครงการวิจัย (ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)  5 โครงการ 
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4. ผศ.ดร.ชรินทร เตชะพันธุ โครงการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 52 โครงการ 

รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย  
(ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2555) 

ปที่เริ่มตน
โครงการ 

ปที่สิ้นสุด
โครงการ บทบาทหนาที่ 

R000015752 คลัสเตอรศูนยความเปนเลิศดานการเกษตร         
ที่ไมใชอาหาร 

2558 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000015407 การบูรณาการงานวิจัยชาเมี่ยงเพ่ือสืบสาน           
ภูมิปญญาทองถิ่นและเพิ่มมลูคาทางเศรษฐกิจ 

2559 2560 ที่ปรึกษา
โครงการ 

R000013283 ไบโอพลาสติกทนอุณหภูมิต่ําเพื่อบรรจุภัณฑ
อาหารแชแข็ง 

2559 2560 ที่ปรึกษา
โครงการ 

R000012674 การผลิตไบโอรีไฟเนอร่ีจากวัสดุชีวภาพ              
โดยเทคโนโลยีปลอดของเสีย 

2558 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000011674 การประเมินเทคโนโลยีของกระบวนการผลิต        
เอทานอลจากเซลลูโลสพืช และเซลลูโลส
จุลินทรีย 

2558 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000010210 กระบวนการผลิตไบโอเอทานอล บิวทานอล ไบโอ
ดีเซลและสารเคมีมลูคาสูงโดยไมมีของเหลือท้ิง 

2556 2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

3. รศ.ดร.อภิรักษ  เพียรมงคล โครงการวิจัย จํานวนท้ังสิ้น 37 โครงการ 

รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย  
(ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2555) 

ปที่เริ่มตน
โครงการ 

ปที่สิ้นสุด
โครงการ บทบาทหนาที่ 

R000015876 ผลิตภัณฑขาวตมกึ่งสําเร็จรูปเสริมแบคทีเรีย        
โพรไบโอติก 

2557 2558 ผูรวมวิจัย 

R000012944 การผลิตวัตถุเติมอาหารท่ีอุดมดวยแกมมา-โอไร    
ซานอล โทโคเฟอรอลและโทโคไตรอีนอลจาก       
รําขาวก่ําดวยเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สําหรับสงเสริมการสรางกระดูก 

2558 2559 ผูรวมวิจัย 

R000010743 การพัฒนาผลิตภัณฑพรอมบริโภคมะมวงกึ่งแหง
ดวยระบบสุญญากาศเสริมเช้ือโพรไบโอติกจาก
กระบวนการ Vacuum impregnaiton 

2556 2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000010078 การพัฒนาผลิตภัณฑปองกันกระดูกพรุนจาก        
โทโคไตรอีนอลและโทโคเฟอรอลท่ีไดจากรําขาว 

2556 2557 ผูรวมวิจัย 

R000009669 กิจกรรมศึกษากฎระเบียบดานอาหารฮาลาล        
ของประเทศคูคาอินโดนีเซีย 

2556 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000008128 การเพ่ิมมูลคาผลิตผลพืชผักและผลไมเศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงอยางยั่งยืน 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

รวมจํานวน โครงการวิจัย (ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)  6 โครงการ 
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4. ผศ.ดร.ชรินทร เตชะพันธุ โครงการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 52 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

(ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2555) 
ปที่เริ่มตน
โครงการ 

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000010097 การผลิตฟรุกโตอิลีโกแซ็กคาไรดจากน้ําเช่ือมลําไย
คละเกรด และการทดสอบสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

2556 2557 ผูรวมวิจัย 

R000010033 การหาสภาวะที่เหมาะสมตอการยอยสลายลิกนิน
โดยปฏิกิริยาเฟนตันที่มีตัวเรงปฏิกิริยาแบบผสม
ดวยใชการประยุกตใชแบบแผนการทดลอง 
Central Composite Design (CCD) 

2556 2557 ที่ปรึกษา
โครงการ 

R000009812 การใชสารสกัดลําไยลนตลาดความเขมขนสงู 
สําหรับการผลติเอทานอล ดวยถังหมักตอเนื่อง
แบบอนุกรมและเซลลรวม เพื่อผลิตฟนิลแอซีติล
คารบินอล ดวยระบบไบโอทรานสฟอรเมชัน 
พรอมหนวยคัดแยกเซลลและหมุนเวียนใชตัวทํา
ละลาย 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

R000009801 การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ําตาล
ลําไยเพ่ือใหมีความพรอมในการนําไปใช             
เชิงพาณิชยโครงการโรงงานตนแบบถายทอด
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ําตาลลําไย               
(โครงการตอเนื่องปที่ 2) 

2555 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009492 กระบวนการผลิตไบโอเอทานอล บิวทานอล        
และสารเคมีมลูคาสูงโดยไมมขีองเหลือทิ้ง 

2556 2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009431 โครงการกิจกรรมศึกษากฎระเบียบดานอาหาร     
ฮาลาลของประเทศคูคา : อนิโดนีเซีย ประจําป
งบประมาณ 2556 

2556 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009013 การพัฒนาสายการผลิตน้ําตาลลําไยสําเร็จรปู       
ในระดับขยายขนาด ปที่ 2 

2555 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000008133 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวก่ําเพิ่มมูลคา                
เพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

R000008110 การผลิตเอนไซมไพรูเวตดีคารบอกซิเลสจาก
เชื้อจุลินทรียในปริมาณมากดวยลําไยลนตลาด 
และกระบวนการไบโอทรานสฟอรเมชันเพ่ือผลิต   
ฟนิลแอซีติลคารบินอล 

2554 2555 ผูรวมวิจัย 

รวมจํานวน โครงการวิจัย (ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)  15 โครงการ 



รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2559   หนา 22 
 
 

5. ผศ.ดร.พนดิา รัตนปติกรณ โครงการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 22 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

(ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2555) 
ปที่เริ่มตน
โครงการ 

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000009076 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพจาก
ขาวกํ่าเพ่ือเพ่ิมมูลคาขาวไทย 

2554 2555 ผูรวมวิจัย 

R000008132 การพัฒนาผลิตภัณฑสังขยาใบเตยชนิดผง 2554 2555 หัวหนา
โครงการวิจัย 

รวมจํานวน โครงการวิจัย (ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)  2 โครงการ 
 
6. ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ โครงการวิจัย จํานวนท้ังสิ้น  35 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

(ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2555) 
ปที่เริ่มตน
โครงการ 

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000015894 ผลของสภาวะการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศตอ
คุณภาพทางเคมีกายภาพและสารออกฤทธ์ิ          
ทางชีวภาพของเบบ้ีคอสหลังการเก็บเก่ียวและ
การทํานายสภาวะท่ีเหมาะสมในการลดอุณหภูมิ 
แบบสุญญากาศโดยใชโครงขายประสาทเทียม 

2556 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000015891 ผลของการทอดแบบสุญญากาศตอคุณสมบัติ 
ทางเคมีกายภาพและคุณภาพทางโภชนาการ 
ของสับปะรดทอดกรอบ 

2558 2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000013767 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการ  
หลังการเก็บเกี่ยวของไมดอกโครงการหลวง 

2558 2559 ผูรวมวิจัย 

R000011503 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุนที่ 16 2556 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000010965 การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพดานการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง (ภายใต
โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพดานการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกสบนพื้นทีสู่ง) 

2557 2557 ผูรวมวิจัย 

R000009095 ผลของการลดอุณภูมิระบบสุญญากาศ และบรรจุ
ภัณฑแอคทีฟตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของ 
เบบี้คอส บรอคโคโลนี ผักกาดหอมโอคลีฟ และ
ผักกาดหอมใบแดง 

2555 2557 ผูรวมวิจัย 

R000008133 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวก่ําเพิ่มมูลคาเพื่อ
ประโยชนในเชิงพาณิชย 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

R000008128 การเพ่ิมมูลคาผลิตผลพืชผักและผลไมเศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงอยางยั่งยืน 

2555 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 



รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2559   หนา 23 
 
 

6. ผศ.ดร.พิชญา พูลลาภ โครงการวิจัย จํานวนท้ังสิ้น  35 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

(ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2555) 
ปที่เริ่มตน
โครงการ 

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000007713 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการกอนและหลัง
การเก็บเก่ียวสินคาสําคัญของโครงการหลวง 
(ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการกอน
และหลังการเกบ็เกี่ยวและระบบโลจิสติกสสําคัญ
ของโครงการหลวง) 

2555 2555 ผูรวมวิจัย 

รวมจํานวน โครงการวิจัย (ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)  9 โครงการ 
 
 
7. ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกลุ โครงการวิจัย จํานวนท้ังสิ้น  31 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

(ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2555) 
ปที่เริ่มตน
โครงการ 

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000015878 แผนงานวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารเชา         
ธัญชาติจากขาวก่ําเพื่อลดระดับน้ําตาลและไขมัน
ในเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดีและผูเสี่ยงตอ
โรคเบาหวาน 

2557 2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000010535 นวัตกรรมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพมูลคาสูงจาก       
ผลพลอยไดจากขาว 

2556 2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009961 แปงขาวก่ําดัดแปรและผลิตภัณฑจากขาวกํ่า        
เพื่อประโยชนดานสุขภาพเชิงปองกนั 

2556 2557 ผูรวมวิจัย 

R000009807 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวและอาหารเชา
ธัญชาติผสมลําไยโดยกระบวนการเอกซทรชูัน 

2554 2555 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009806 แผนงานวิจัยการใชเทคนิคสนามไฟฟา              
ความตางศักยสูงกระตุนเปนจังหวะเพ่ือเตรียม
ขั้นตนในการสกัดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ          
จากตนออนขาวก่ําเพื่อปองกันมะเร็งและการ
เสื่อมของเซลลประสาท 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

R000009076 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ        
จากขาวก่ําเพ่ือเพิ่มมูลคาขาวไทย 

2554 2555 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009012 การใชเทคนิคสนามไฟฟาความตางศักยสูง        
กระตุนเปนจังหวะเพ่ือเตรียมขั้นตนในการสกัด 
สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากตนออนขาวกํ่าเพื่อ
ปองกันมะเร็งและการเสื่อมของเซลลประสาท 

2554 2555 ผูรวมวิจัย 

รวมจํานวน โครงการวิจัย (ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2555)   7 โครงการ 



รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2559   หนา 24 
 
 

 
8. ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง โครงการวิจัย จํานวนท้ังสิ้น  29 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

(ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2555) 
ปที่เริ่มตน
โครงการ 

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000010837 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิต
ลูกตาวเช่ือมที่บรรจุดวยเคร่ืองอัตโนมัติ 

2556 2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000010785 การพัฒนากระบวนการผลิตลูกเดือยอบพองเชิง
พาณิชย 

2556 2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009814 การใชประโยชนของผลมะเฟองและผลไมอืน่       
ในโครงการฟารมตัวอยาง ในพระองคสมเด็จ        
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานแมตงุติง 

2555 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009813 ศักยภาพของน้ํามันมะกลิ้งเพื่อใชเปนอาหารสุขภาพ 2555 2556 ผูรวมวิจัย 

R000009809 ผลของกระบวนการแปรรูปผลมะเก๋ียงใหเปน
อาหารตอปริมาณและคุณภาพของสารออกฤทธ์ิ
ชีวภาพ 

2555 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009454 การพัฒนาเคร่ืองด่ืมเขมขนจากดอกกลวย 2556 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009448 การพัฒนาผลิตภัณฑจิงจูฉายแปรรูป 2556 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009076 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพจาก
ขาวกํ่าเพ่ือเพ่ิมมูลคาขาวไทย 

2554 2555 ผูรวมวิจัย 

R000008981 โครงการศึกษาการนํามาตรฐานสินคาเกษตร        
เรื่องการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงกะเทาถ่ัวลิสงไปใช 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

R000008133 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวก่ําเพิ่มมูลคา                
เพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

รวมจํานวน โครงการวิจัย (ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)  10 โครงการ 
 
9. Asst. Prof. Dr. Tri Indrarini  Wirjantoro โครงการวิจัย จํานวนท้ังสิ้น  19 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

(ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2555) 
ปที่เริ่มตน
โครงการ 

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000010743 การพัฒนาผลิตภัณฑพรอมบริโภคมะมวงกึ่งแหง
ดวยระบบสุญญากาศเสริมเช้ือโพรไบโอติกจาก
กระบวนการ Vacuum impregnaiton 

2556 2557 ผูรวมวิจัย 

R000008128 การเพ่ิมมูลคาผลิตผลพืชผักและผลไมเศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงอยางยั่งยืน 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

รวมจํานวน โครงการวิจัย (ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2555)  2 โครงการ 


