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1. รศ.ดร.นพพล  เล็กสวัสดิ์ 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 ไบโอพลาสติกทนอุณหภูมิต่ําเพื่อบรรจุภัณฑอาหาร
แชแข็ง 

2559 2560 ผูรวมวิจัย 

R000012674 การผลิตไบโอรีไฟเนอร่ีจากวัสดุชีวภาพ              
โดยเทคโนโลยีปลอดของเสีย 

2558 2559 ผูรวมวิจัย 

R000011749 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภณัฑน้ําตาลอินทผลัม 2557 2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000010210 กระบวนการผลิตไบโอเอทานอล บิวทานอล ไบโอดีเซล
และสารเคมีมูลคาสูงโดยไมมีของเหลือทิ้ง 

2556 2558 ผูรวมวิจัย 

R000010097 การผลิตฟรกุโตอิลีโกแซ็กคาไรดจากนํ้าเชื่อมลําไย             
คละเกรด และการทดสอบสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

2556 2557 ผูรวมวิจัย 

R000009812 การใชสารสกัดลําไยลนตลาดความเขมขนสงู 
สําหรับการผลติเอทานอล ดวยถังหมักตอเนื่อง
แบบอนุกรมและเซลลรวม เพื่อผลิตฟนิลแอซีติล
คารบินอล ดวยระบบไบโอทรานสฟอรเมชัน พรอม
หนวยคัดแยกเซลลและหมุนเวียนใชตัวทําละลาย 

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 

R000009492 กระบวนการผลิตไบโอเอทานอล บิวทานอล    
และสารเคมีมลูคาสูงโดยไมมขีองเหลือทิ้ง 

2556 2557 ผูรวมวิจัย 

เอกสารแนบ 10 
ตารางแสดงประสบการณในการทําวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
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1. รศ.ดร.นพพล  เล็กสวัสดิ์ โครงการวิจัย จํานวนท้ังสิ้น 63 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

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

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000009010 การผลิตเปปไทดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรตีนรํา
ขาวเพ่ือการประยุกตใชในผลิตภัณฑอาหารเพ่ือ
สุขภาพ 

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. ผศ.ดร.สุทศัน  สุระวัง โครงการวิจัย จํานวนท้ังสิ้น 33 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

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

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000016564 (R000016561) การพัฒนาผลิตภัณฑขนมหวาน
สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะกลืนลําบาก 

2559 2560 ผูรวมวจิัย 

R000016561 นวัตกรรมอาหารสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะกลืนลําบาก 2559 2560 ผูรวมวิจัย 

R000016229 ไมโครเอนแคปซูเลชันโคพิกเมนตแอนโทไซยา
นินจากขาวก่ํา โดยวิธีทําแหงดับเบิลอิมัลชันแบบ
พนฝอย สําหรบันําสงในระบบทางเดินอาหารท่ี
จําลองขึ้น 

2559 2560 ผูรวมวิจัย 

R000015899 ผลิตภัณฑอาหารวางจากกากใบชาเหลือทิ้งจากการ
ผลิตชาหมัก Kombucha 

2558 2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000015889 การพัฒนาวิธีการผลิตและเปรียบเทียบเปปไทดที่มี
ฤทธิ์ตานออกซิเดชันที่ไดจากสวนตางๆ ของผล
พลอยไดของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูนา 

2558 2558 หัวหนา
โครงการวิจัย 
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2. ผศ.ดร.สุทศัน  สุระวัง โครงการวิจัย จํานวนท้ังสิ้น 33 โครงการ 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 

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

ปที่สิ้นสุด
โครงการ 

บทบาทหนาที่ 

R000015659 กิจกรรมตานการแบงตัวของเซลลมะเร็งตานออกซิเดชัน 
และความเสถียรตอความรอนของแอนโทไซยานิน           
จากขาวก่ําที่เกิดโคพิกเมนตกับสารสกัดจากพืช 

2559 2561 ที่ปรึกษา
โครงการ 

R000015342 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวมีสีกึ่งสําเร็จรูปเคลือบ
สาหรายสไปรลูินา 

2558 2559 ผูรวมวิจัย 

R000011748 การพัฒนาผลิตภัณฑเอนเนอรจี้บาร (energy bar) 
ที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงจากสาหรายเกลียวทอง
เพื่อใชในเชิงพาณิชย 

2557 2557 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000009591 โครงการพัฒนาคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ 
กิจกรรมการจดัทําแผนแมบทพืชผักปลอดภัยกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

2556 2556 ผูรวมวิจัย 

R000008133 การพัฒนาผลิตภัณฑขาวก่ําเพิ่มมูลคาเพื่อ
ประโยชนในเชิงพาณิชย 

2555 2556 หัวหนา
โครงการวิจัย 

R000008128 การเพ่ิมมูลคาผลิตผลพืชผักและผลไมเศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงอยางยั่งยืน 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

R000008122 การพัฒนาเคร่ืองด่ืมสตรอเบอรี่เขมขนเสริมสาร
สกัดจากลําไย 

2555 2556 ผูรวมวิจัย 

รวมจํานวน โครงการวิจัย (ยอนหลัง 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)  12 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


