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1. ผศ.ดร.ยุทธนา  พิมลศริผิล โครงการวิจัย จํานวนท้ังสิ้น  79 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

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

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000015757 โครงการสนับสนุนเครือขาย SME ใน 18 กลุม
จังหวัด กิจกรรมสงเสริมเครือขายและการดําเนิน
ธุรกิจกลุมผูประกอบการแปรรูปลําไย สวนขยาย 

2559 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000015727 การพัฒนาผลิตภัณฑคุกกี้ขาวกลองอินทรีย 7 ชนิด 
ในรูปแบบ Gluten-free 

2559 2559 รองหัวหนา
โครงการวิจัย 

R000015722 การประยุกตแสงอินฟราเรดยานใกลเพื่อตรวจสอบ
ปริมาณสารที่ระเหยไดทั้งหมด และไตรเมทิลเอมีน
ในปลาทับทิมแลแชเย็น 

2557 2558 ที่ปรึกษา
โครงการ 

R000015657 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
กิจกรรมถอดรหัสนวัตกรรมอาหารแปรรูป 

2559 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000015644 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ํามันหมูอนามัย 2559 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000015610 โครงการการทดสอบแผนพลาสติกสําหรับบรรจุอาหาร 2559 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000015512 โครงการกิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึก
ดานบรรจุภัณฑเชิงสรางสรรค (พื้นท่ีภาคเหนือ) 

2559 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000015508 โครงการการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินคา
ขาวโพด ขาวเหนียวคั่ว และเนยกระเทียมของ
จังหวัดแมฮองสอน ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

2559 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000015435 โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเชิงสรางสรรค 2559 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000015399 การเพ่ิมมูลคาหนังหมูโดยการพัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑแคบหมูและไสกรอกชนิดแหง 

2559 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000013807 กิจกรรมสรางเครือขายกลุมอตุสาหกรรม ภายใต
โครงการสรางเครือขายกลุมอตุสาหกรรมและ
พัฒนาความรวมมือในระดับโซอุปทาน

2559 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000013799 กิจกรรมสรางโอกาสสําหรับผลิตภัณฑอาหารมูลคา
สูงเพื่อสงออกไปยัง AEC ภายใตโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

2558 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

เอกสารแนบ 8
ตารางแสดงประสบการณในการทําวิจัย ของอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธหลัก  
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1. ผศ.ดร.ยุทธนา  พิมลศริผิล โครงการวิจัย จํานวนท้ังสิ้น  79 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

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

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000013726 โครงการ “สนบัสนุนเครือขาย SME ใน 18 กลุม
จังหวัด สงเสริมเครือขายและการดําเนินธุรกิจกลุม
ผูประกอบการแปรรูปลําไย” 

2558 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000013464 การพัฒนาผลิตภัณฑเวยโปรตีนอัดเม็ด 2558 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000013419 การใชประโยชนจากผลพลอยไดจากการผลิตซูริมิ
ในรูปแบบเจลาตินปลา และเจลาตินปลาไฮโดร       
ไลเสทเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเสนบะหม่ี
ปราศจากกลูเตน 

2558 2559 ผูรวมวิจัย 

R000013397 การพัฒนาตํารับยาและอาหารเสริมบํารุงไกชน 
เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และสมรรถภาพในการชน 

2558 2559 ผูรวมวิจัย 

R000013264 กิจกรรมเครือขายผลไมแปรรูปกลุมยุทธศาสตร
ภาคเหนือตอนลาง 1 

2558 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000013180 การพัฒนาพลาสมาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย
และเพิ่มมูลคาสําหรับคะนาและมะมวง 

2558 2559 รองหัวหนา
โครงการวิจัย 

R000013081 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด 

2558 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000012849 การพัฒนาผลิตภัณฑ Sleeping facial mask เพื่อ
ชวยผอนคลายและเพิ่มความชุมชื้นผิว 

2558 2558 รองหัวหนา
โครงการวิจัย 

R000012846 ไอศกรีมจากขาวก่ําเพ่ือสุขภาพสําหรับผูแพนมวัว 2558 2558 รองหัวหนา
โครงการวิจัย 

R000012566 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําผึ้ง 2558 2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000012523 การพัฒนาผลิตภัณฑ Umi กาละแมรูปแบบใหม 2558 2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000012425 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสเปรดทาขนมปง
รสชาติไทย 

2558 2558 รองหัวหนา
โครงการวิจัย 

R000012319 กิจกรรมสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ (Value Added) 2557 2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000011678 โครงการใหคําปรึกษาสําหรับการจัดต้ังโรงงานและ
การผลิตลําไยแปรรูปบรรจุถงุ 

2557 2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 
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1. ผศ.ดร.ยุทธนา  พิมลศริผิล โครงการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น  79 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

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

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000011008 การทดสอบประสิทธิภาพแทงโลหะทอดอาหารเพ่ือ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของน้ํามันทอดซ้ํา 

2557 2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000010535 นวัตกรรมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพมูลคาสูงจากผล
พลอยไดจากขาว 

2556 2557 ผูรวมวิจัย 

R000010516 การออกแบบการทองเท่ียวเชิงเกษตรชวงนอก
ฤดูกาลทองเท่ียวใหกับสถานเีกษตรหลวงอางขาง 

2556 2557 ผูรวมวิจัย 

R000010449 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของ
เกษตรกร และลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

2556 2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000010406 โครงการขยายผลเพื่อสํารวจและทดสอบตลาดของ
ผลิตภัณฑพรีไบโอติกฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรดจาก
น้ําเช่ือมลําไย 

2556 2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000010097 การผลิตฟรุกโตอิลีโกแซ็กคาไรดจากนํ้าเช่ือมลําไย
คละเกรด และการทดสอบสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพ 

2556 2557 ผูรวมวิจัย 

R000010066 การศึกษาอายุการเก็บศึกษารักษาน้ําผึ้งผสมเลมอน 2556 2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009961 แปงขาวก่ําดัดแปรและผลิตภัณฑจากขาวกํ่าเพ่ือ
ประโยชนดานสุขภาพเชิงปองกัน 

2556 2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009806 แผนงานวิจัยการใชเทคนิคสนามไฟฟาความตาง
ศักยสูงกระตุนเปนจังหวะเพื่อเตรียมขั้นตนในการ
สกัดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากตนออนขาวก่ํา
เพื่อปองกันมะเร็งและการเสือ่มของเซลลประสาท 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

R000009076 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพจาก
ขาวกํ่าเพ่ือเพ่ิมมูลคาขาวไทย 

2554 2555 ผูรวมวิจัย 

R000009012 การใชเทคนิคสนามไฟฟาความตางศักยสูงกระตุน
เปนจังหวะเพื่อเตรียมขั้นตนในการสกัดสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพจากตนออนขาวก่ําเพื่อปองกัน
มะเร็งและการเส่ือมของเซลลประสาท 

2554 2555 ผูรวมวิจัย 

R000008133 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวก่ําเพิ่มมูลคาเพื่อ
ประโยชนในเชิงพาณิชย 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

R000008123 โครงการจัดทําระบบฐานความรูดานงานวิจัยของ
คณาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2555 2555 หัวหนา
โครงการวิจัย 



รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2559   หนา 41 
 
 

1. ผศ.ดร.ยุทธนา  พิมลศริผิล โครงการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น  79 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

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

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000008122 การพัฒนาเคร่ืองด่ืมสตรอเบอรี่เขมขนเสริมสาร
สกัดจากลําไย 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

R000008118 ผลของกัมจากผลสํารองตอคาดัชนีน้ําตาลของขนม
ปงในอาสาสมัครไทยสุขภาพด ี
 

2555 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000008109 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากขาวกํ่าเสริม
ใยอาหารจากเปลือกในสมโอ 

2554 2555 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000008025 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวก่ําสําหรับผูสูงอายุ 2555 2556 ผูรวมวิจัย 
รวมจํานวน โครงการวิจัย (ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)  43 โครงการ 

 
2. ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง โครงการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น  29 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

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

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000010837 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตลูก
ตาวเช่ือมที่บรรจุดวยเคร่ืองอัตโนมัติ 

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 
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2. ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง โครงการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น  29 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

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

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000008133 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวก่ําเพิ่มมูลคา                  
เพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

รวมจํานวน โครงการวิจัย (ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)  10 โครงการ 
 
3. ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวฒันะ โครงการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น  37 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

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

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000015901 การพัฒนาผลิตภัณฑ Reduced Sodium 
Sausages ของบริษัท วี แอนด พี เฟร็ชฟูดส จํากัด 

2558 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000015407 การบูรณาการงานวิจัยชาเมี่ยงเพ่ือสืบสานภูมิ
ปญญาทองถ่ินและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

2559 2560 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000015368 การพัฒนาผลิตภัณฑลําไยอบกึ่งแหงรปูแบบใหม 2559 2559 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000012861 การพัฒนาเม็ดไฮโดรเจลท่ีมีน้ํามันหอมระเหย และ
การประยุกตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาขาวกะเพรา
หมูแชเย็น 

2558 2561 ที่ปรึกษา
โครงการ 

R000010540 การพัฒนาฟลมกักเก็บสารจากแปงขาวและการ
นําไปใชเปนตัวชี้วัดชนิดแถบสีแบบใหมสําหรับ
ตรวจวัดระดับการหืน 

2556 2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009961 แปงขาวก่ําดัดแปรและผลิตภัณฑจากขาวกํ่าเพ่ือ
ประโยชนดานสุขภาพเชิงปองกัน 

2556 2557 ผูรวมวิจัย 

R000009831 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําพริกหนุมกึ่งสําเร็จรปู 2556 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009830 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชาสมุนไพรจากขิงผสมนํ้าผึ้ง 2556 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000008133 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวก่ําเพิ่มมูลคาเพื่อ
ประโยชนในเชิงพาณิชย 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

R000008128 การเพ่ิมมูลคาผลิตผลพืชผักและผลไมเศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงอยางยั่งยืน 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

R000008122 การพัฒนาเคร่ืองด่ืมสตรอเบอรี่เขมขนเสริมสาร
สกัดจากลําไย 

2555 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000008025 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวก่ําสําหรับผูสูงอายุ 2555 2556 ผูรวมวิจัย 
รวมจํานวน โครงการวิจัย (ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)  13 โครงการ 
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4. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


