ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.วาณณ ชนเหหนชอบ

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
พ.ย. 2560 - ต.ค. 2564
ก.พ. 2559 - ส.ค. 2559
ส.ค. 2555 - ส.ค. 2559
ก.ย. 2551 - ส.ค. 2555
ก.พ. 2549 - ก.พ. 2553

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคโนโลยณก ารบรรจจและวลส ดจ คณะอจต สาหกรรมเกษตร

รองคณบดณฝาฝ ยกวจการพวเศษ คณะอจต สาหกรรมเกษตร
รองคณบดณฝาฝ ยสชอ
ช สารภาพลลก ษณย คณะอจต สาหกรรมเกษตร
รองคณบดณฝาฝ ยววเทศสลมพลนธย คณะอจต สาหกรรมเกษตร
รองคณบดณฝาฝ ยววเทศสลมพลนธย คณะอจต สาหกรรมเกษตร
หลวหนขาภาคววชาเทคโนโลยณก ารบรรจจ คณะอจต สาหกรรมเกษตร

ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชณย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Converting Tech. of Materials in Packaging
Food Packaging Technology
Intensive Packaging & Material Technology
Packaging & Distri. of Agricultural Produces
Packaging Dynamics
Packaging in Food Industry
Packaging Process Analysis
Permeability & Product Shelf Life
Prin.of Packaging Technology & Materials
Research Methodology in Packaging
Selected Topics in Packaging Technology
Shock & Vibration in Packaging
Special Problems
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2548
ชาตว

การพลฒนาฟฟล ม
ย ตนอตขานจจล น
ว ทรณยเย พชอ
ช ยชด อายจผลวต ผลเกษตรและผลวต ภลณฑยอาหาร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยเทคโนโลยณโลหะและวลส ดจแหนง

ปป 2548

การพลฒนาฟฟล ม
ย บรรจจภณ
ล ฑยแอคทณฟ เพชอ
ช ยชด อายจผก
ล และผลไมขส ด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยเทคโนโลยณโลหะและวลส ดจแหนงชาตว

ปป 2548-2553

โครงการจลด ตลงต หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชณย
ช วชาญเฉพาะการบรรจจอาหารและผลวต ผลเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2549-2553

การผลวต พลาสตวก ชณวฐานจากพชชเศรษฐกวจไทยโดยใชขเทคโนโลยณเอกซยทรมชน
ชล ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2548-2551

โครงการจลด ตลงต หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชณย
ช วชาญเฉพาะการบรรจจอาหารและผลวต ผลเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2548-2549

การศศก ษาสภาวะการขนสนงทางรถบรรทจก ในเอเชณยตะวลนออกเฉณยงใตข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากMichigan State University

ปป 2549
การพลฒนาแผนนฟฟล ม
ย ตนอตขานจจล น
ว ทรณยเย พชอ
ช ยชด อายจผลวต ผลเกษตรและผลวต ภลณฑยอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยเทคโนโลยณโลหะและวลส ดจ
แหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหนงชาตว
ปป 2549
การพลฒนาระบบและววธจ
ณ าต ลองสภาวะการขนสนงและกระจายสวนคขาของผลวต ผลเกษตรเขตรขอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยเทคโนโลยณโลหะ
และวลส ดจแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหนงชาตว
ปป 2549
การพลฒนาสารเคลชอบจากวลส ดจธรรมชาตวเพชอ
ช เพวม
ช คจณภาพผลวต ผลเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยเทคโนโลยณโลหะและวลส ดจแหนงชาตว สตานลก
งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหนงชาตว
ปป 2549-2551 การศศก ษาและสรขางงานขขอมมล ดขานการบรรจจผลวต ผลเกษตรเขตรขอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยเทคโนโลยณโลหะและวลส ดจแหนงชาตว สตานลก
งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหนงชาตว
ปป 2549-2551 การศศก ษาและสรขางฐานขขอมมล ดขานการบรรจจผลวต ผลเกษตรเขตรขอน
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยเทคโนโลยณโลหะและวลส ดจแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหนงชาตว
ปป 2550
การพลฒนาระบบและววธจ
ณ าต ลองสภาวะการขนสนงและกระจนายสวนคขาของผลวต ผลเกษตรเขตรขอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยเทคโนโลยณโลหะ
และวลส ดจแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหนงชาตว
ปป 2550
การศศก ษาและสรขางฐานขขอมมล ดขานการบรรจจผลวต ผลเกษตรเขตรขอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยเทคโนโลยณโลหะและวลส ดจแหนงชาตว สตานลก
งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหนงชาตว
ปป 2549-2553
มก.
ปป 2551

โครงการหนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เชณย
ช วชาญเฉพาะดขานนวลต กรรมวลส ดจชว
ณ ฐานเพชอ
ช อจต สาหกรรมเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล
การศศก ษาสภาวะอลนตรายระหวนางการขนสนงในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากMichigan State University

ปป 2551-2553 การศศก ษาและสรขางฐานขขอมมล ดขานการบรรจจผลวต ผลเกษตรเขตรขอนปปทชณ 3 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยพน
ล ธจวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยณ
ชณวภาพแหนงชาตว สตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหนงชาตว

พวมพยครลงต ลนาสจด เมชอ
ช 15/7/63

หนขา 1 จาก 6

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

ดร.วาณณ ชนเหหนชอบ

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคโนโลยณก ารบรรจจและวลส ดจ คณะอจต สาหกรรมเกษตร

ปป 2552
การควบคจมสภาพเปปนผลศก ของการเคลชอบในการปลดปลนอยไทมอลเพชอ
ช ใชขเปปนตลวตขานจจล น
ว ทรณยแ
ย ละตลวตขานออกซวเดชลน
ช ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล
ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2553-2554 การศศก ษาและสรขางฐานขขอมมล ดขานการบรรจจผลวต ผลเกษตรเขตรขอน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยเทคโนโลยณโลหะและวลส ดจแหนงชาตว สตานลก
งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยณแหนงชาตว
ปป 2553-2554 ระบบการบรรจจทเชณ ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอมสตาหรลบมะมนวงนตาต ดอกไมขส ท
ณ อง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยนวลต กรรมเทคโนโลยณหลลงการเกหบ
เกณย
ช ว มหาววทยาลลยเชณยงใหมน
ปป 2555
การววจย
ล และพลฒนาเนชอ
ต หาขขอมมล อาหารทของถวน
ช โครงการจลด แสดงสวนคขาแนวควด การพลฒนารขานคขา (Concept Shop) และผลวต ภลณฑยตน
ข แบบ OTOP (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากศมนยยส รขางสรรคยงานออกแบบ TCDC (องคยก ารมหาชน)
ปป 2555
การรลก ษาความสดใหมนของมะพรขาวนตาต หอม: การใชขก รรมววธท
ณ างเลชอกใหมนและการเกหบรลก ษาในสภาพบรรยากาศดลด แปลงเพชอ
ช ลดการใชขส ารกลจม
น ซลล
ไฟทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.
ปป 2556

การจลด ทตาวลส ดจแบบบรระจจภณ
ล ฑย โครงการสนงเสรวมสวนคขาเกษตรปลอดภลย(พชชผลก ) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากกรมสนงเสรวมการเกษตร

ปป 2556

การสตารวจขขอมมล เรชอ
ช งอจต สาหกรรมบรรจจภณ
ล ฑยอาหารในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากKorea Food Research Institute (KFR)

ปป 2559

เทคโนโลยณก ารบรรจจภณ
ล ฑยเชวงบมร ณาการเพชอ
ช ทดแทนการรมซลล เฟอรยไ ดออกไซดยใ นลตาไย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2559-2562 การพลฒนาระบบบรรจจภณ
ล ฑยและเทคโนโลยณเพชอ
ช ลดการสมญเสณยและเพวม
ช ประสวทธวภาพทางลอจวส ตวก สยใ นโซนอป
จ ทานผลวต ผลสด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทจนจากศมนยยนวลต กรรมเทคโนโลยณหลลงการเกหบเกณย
ช ว มหาววทยาลลยเชณยงใหมน
ปป 2560
การตนอยอดฉลากวลด ความเปรณย
ต วของแหนมเชวงพาณวชยย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากInnovation Hubs เพชอ
ช สรขางเศรษฐกวจฐานนวลตกรรมของ
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ปป 2559-2560
Limited

การประเมวนคจณภาพและอายจก ารเกหบรลก ษาผลก สดในบรรจจภณ
ล ฑย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากPTT Global Chemical Public Company

ปป 2559-2560

การศศก ษาประสวทธวภาพของเครชอ
ช ง Bio Turbo ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากบรวษท
ล ดวคเซลลย (เอเซณย) จตากลด

ปป 2562

การพลฒนาระบบเทคโนโลยณหลลงการเกหบเกณย
ช วและบรรจจภณ
ล ฑยตน
ข ทจนตชาต เพชอ
ช สลงคมเกษตร 4.0 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2562

การพลฒนาระบบบรรจจภณ
ล ฑยส มารยทเพชอ
ช ธจร กวจคขาปลณก สมลยใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2562
ววจย
ล มก.

การพลฒนาอจปกรณย/ระบบทตาความเยหนและอจปกรณย/ระบบดลด แปลงบรรยากาศเพชอ
ช การขนสนงกระจายสวนคขา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจน

ปป 2562

การลดอจณหภมมข
ว น
ตล ตขนแบบตขนทจนตชาต เพชอ
ช รลก ษาคจณภาพและความปลอดภลยของผลวต ผลการเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากทจนอจด หนจนววจย
ล มก.

ปป 2563-2564 การพลฒนาระบบเทคโนโลยณหลลงการเกหบเกณย
ช วและบรรจจภณ
ล ฑยตน
ข ทจนตชาต เพชอ
ช สลงคมเกษตร 4.0 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาการ
ววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2563-2564

การพลฒนาระบบบรรจจภณ
ล ฑยส มารยทเพชอ
ช ธจร กวจคขาปลณก สมลยใหมน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)

ปป 2563-2564 การพลฒนาอจปกรณย/ระบบทตาความเยหนและอจปกรณย/ระบบดลด แปลงบรรยากาศเพชอ
ช การขนสนงกระจายสวนคขา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทจนจากสตานลก
งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- อศวร า เฟฟอ
ฟ งฟมชาตว, วรรณณ ฉวนศวร ก
ว ล
จ , นพดล เกวด ดอนแฝก, ตตวยา ตรงสถวต กจล , สรญา พวบล
ม กจล สลมฤทธว,ธ เสาวภา ไชยวงคย, Vanee Chonhenchob, "การสรขางสภาพ
บรรยากาศดลด แปลงแบบสมดจล ภายในบรรจจภณ
ล ฑยส าต หรลบผลวต ผลสดโดยอาศลยการคตานวณจากโมเดลคณวต ศาสตรยอยนางงนาย", Agricultural Science Journal (
วารสารววทยาศาสตรยเกษตร) 37 (5 (พวเศษ)) (2006) 62-65
- Tosapol Niamthong, Sukasem Sittipod, Vanee Chonhenchob, "Development of Holy Basil Storage Using Low Temperatures and Modified
Atmosphere Packaging", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 41 (5) (2007) 286-293
- Panitee Tippayatum, Vanee Chonhenchob, "Antibacterial Activities of Thymol, Eugenol and Nisin Against Some Food Spoilage Bacteria",
KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 41 (5) (2007) 319-323
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