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

นายววร เชษฐย จวต ตาณวชยย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร ผมช
ข ว
น ยศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ธ.ค. 2558 - พ.ย. 2562
ม.ค. 2555 - พ.ย. 2558
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยวก ารอาหาร คณะออต สาหกรรมเกษตร

รองหลวหนขาฝฝายพลฒนาทรลพ ยากรภาคววชาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยวก ารอาหาร คณะออต สาหกรรมเกษตร
รองหลวหนขาฝฝายงานพลฒนานวส ต
ว ภาคววชาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยวก ารอาหาร คณะออต สาหกรรมเกษตร

Ph.D.(Food Science and Technology), The University of New South Wales, Australia, 2550
วศ.ม.(ววศ วกรรมอาหาร), มหาววทยาลลยเทคโนโลยวพ ระจอมเกลขาธนบอร ,ว ไทย, 2544
วศ.บ.(ววศ วกรรมเครชอ
ช งกล), สถาบลนเทคโนโลยวพ ระจอมเกลขาเจขาคอณทหารลาดกระบลง, ไทย, 2540

ส าขาเชวย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

เทคโนโลยวก ารอบแหขง, การใหขความรขอนแบบโอหยมมวค, เทคโนโลยวก ารแชนเยชอกแขขง

งานส อน
Advanced Drying Engineering
Advanced Food Engineering
Basic Thermodynamics for Food Engineer
Design in Food Industry
Drying Process Engineering
Food Engineering III
Food Plant Design
Food Process Engineering I
Innovations in Food Processing
Practicum I
Practicum Training I
Principles of Food Processing
Research Techniques
Selected Topics in Food Science & Technology
Seminar
Special Problems
Thesis
ววศ วกรรมกระบวนการแปรรมปดขวยการทตาแหขง
ววศ วกรรมอาหารขลน
ข สมง
หลลก ววศ วกรรมอาหาร3
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2550-2551

การลดพลลงงานในการอบแหขงขขาวเปลชอกโดยใชขวธ
ว ก
ว ารอบแหขงแบบผสม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2551-2552 ววจย
ล กระบวนการผลวต นขาต อขอยขอน
น เขขมขขนแชนแขขง และนขาต อขอยใสยมเอชทวเช พชอ
ช การสนงออก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการออด ม
ศศก ษา และ บรวษท
ล ออต สาหกรรมนขาต ตาล ทว.เอขน. จตากลด
ปป 2552

การทตามะขามผงดขวยเครชอ
ช งทตาแหขงแบบลมก กลวงข คมน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนสนวนตลว

ปป 2552
โครงการหลลก :โครงการบรวก ารเงวนสมทบจขางทวป
ช รศก ษาเพชอ
ช ปรลบปรองการผลวต การจลด การ และการตลาด บรวษท
ล ไทยเบตเตอรยฟด
ม สย จก ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ทอนจากสถาบลนพลฒนาววส าหกวจขนาดกลางและขนาดยนอม
ปป 2552-2553

การศศก ษาคนาการนตาไฟฟฟาของอาหารโดยววธว Ohmic ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากคณะออต สาหกรรมเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2552-2553

ศศก ษากรรมววธผ
ว ลวต นขาต อขอยผง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2552-2553

ศศก ษาความชชน
ข สมดอล ของขขาวกลของงอกเพชอ
ช ประโยชนยใ นการอบแหขงและการเกขบรลก ษา ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนสนวนตลว

ปป 2553
โครงการแนวควด พลฒนาผลวต ภลณฑยแปรรมปเพวม
ช มมล คนาขขาวพลนธอพ
ย น
ขช เมชองและผลผลวต การเกษตรในทของถวน
ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากกรมสนงเสรวม
ออต สาหกรรม กระทรวงออต สาหกรรม
ปป 2553-2554

การพลฒนาการผลวต มะขามเปปยกพาสเจอรยไ รสย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนสนวนตลว

ปป 2553-2555

การศศก ษากระบวนการผลวต ขขาวกลของกศงช สตาเรขจรมป ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสถาบลนววทยาการขลน
ข สมงแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2553

การประยอก ตยใ ชขก ระบวนการใหขความรขอนแบบโอหยมมวคกลบอาหารทวเช ปปนของผสม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2555

การพลฒนาแบบจตาลองทางคณวต ศาสตรยส าต หรลบกระบวนการแชนเยชอกแขขงขขาวหองสอก บรรจอก ลนอง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2556-2558
ววจย
ล มก.

การพลฒนากระบวนการผลวต ผงอวนล
ม น
ว สกลด จากหลวแกนนตะวลนพรขอมทลงข การประเมวนทางเศรษฐศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอน

ปป 2556-2557 นขาต นมขขาวผงทวม
ช ไ
ว บโอเปปไทดขตาข นอนอมล
ม อวส ระและโพลวแซคคาไรดยทไ
ชว มนใ ชนส ตารยซ ทวม
ช ส
ว มบลตก
ว ระตอน
ข ภมมค
ว ม
ขอ กลนสมง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจาก
สตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2556-2558 การพลฒนากระบวนการผลวต ผลอวนล
ม น
ว สกลด จากหลวแกนนตะวลนพรขอมทของการประเมวนทางเศรษฐศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งาน
กองทอนสนลบสนอนการววจย
ล
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ภาคววชาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยวก ารอาหาร คณะออต สาหกรรมเกษตร

ปป 2557-2558 โครงการนวลต กรรมและเทคโนโลยวก ารแปรรมปอาหาร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากเงวนรายไดขส ว
น นกลาง มก. (ทอนววจย
ล จากงบประมาณเงวนราย
ไดข มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ประเภทกลอม
น ววจย
ล และววชาการ)
ปป 2557

การพลฒนาผลวต ภลณฑยแคปซมล แกนนตะวลนสมเน ชวงพาณวชยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2558

การพลฒนาผลวต ภลณฑยนาตข เชชอ
ช มและผงพรวไ บโอตวก จากแกนนตะวลนสมเน ชวงพาณวชยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2558-2559 การศศก ษาเปปไทดยตาข นอนมมล
ม อวส ระและ non starch polysaccharide ทวก
ช ระตอน
ข ภมมค
ว ม
คข กลนในชนวงการพลฒนาของนขาต นมขขาวเพชอ
ช เอนแคปซมเลตเปปน
ผลวต ภลณฑยนาตข นมขขาวผง (ตนอยอดจากปป 2556) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานพลฒนาการววจย
ล การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 การสตารวจเอกสารเรชอ
ช ง ขขาวนศงช : กระบวนการผลวต สมบลตเว ชวงหนขาทวช และปปจจลยทวม
ช ผ
ว ลตนอคอณภาพขขาวนศงช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งาน
กองทอนสนลบสนอนการววจย
ล
ปป 2559-2560
ปป 2560
จตากลด

การศศก ษาประสวทธวภาพของเครชอ
ช ง Bio Turbo ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากบรวษท
ล ดวคเซลลย (เอเซวย) จตากลด
การศศก ษาววธก
ว ารแปรรมปกลวเซอรอลเปปนผลวต ภลณฑยผงสตาหรลบใชขเสรวมในอาหารสลต วย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากบรวษท
ล ไทย ฟมด
ฟ สย อาหารสลตวย

ปป 2560-2561 การทดสอบผลวต ภลณฑยนวลต กรรมนขาต เชชอ
ช มพรวไ บโอตวก เปปนสารเสรวมอาหารเพชอ
ช เพวม
ช ปรวมาณนขาต นมสอก รแมนพน
ล ธอย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากบรวษท
ล
ไทยเมจว ฟารยมาซววตวคล
ล จตากลด
ปป 2560-2561 การพลฒนาเครชอ
ช งทตาแหขงแบบ Jet impingement สตาหรลบการศศก ษาในระดลบหของปฏวบต
ล ก
ว ารเพชอใชขประโยชนยเครชอ
ช งระดลบออต สาหกรรมในการแปรรมป
บะหมวก
ช งชศ สตาเรขจรมป ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล
ปป 2561-2562 สาหรนายไทยอบกรอบพรขอมทาน แคลอรวตาตช ใยอาหารและโปรตวนสมง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการนโยบายววทยาศาสตรย
เทคโนโลยว และนวลต กรรมแหนงชาตว กระทรวงววทยาศาสตรยและเทคโนโลยว (สวทน.)
ปป 2560-2561 การจลด ทตามาตรฐานอาชวพ และคอณวอฒว
ว ช
ว าชวพ สาขาววชาชวพ ออต สาหกรรมพลาสตวก สาขาพลาสตวก ชววภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสถาบลน
คอณวอฒว
ว ช
ว าชวพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2561-2564

เมชองนวลต กรรมอาหารภาคกลาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2562
ผลของการลวกและการเคลชอบคารยบอกซวเมลทวล เซลลมโลสตนอปรวมาณอะครวล าไมดยใ นมลนเทศสวมว
น งทอดกรอบ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด
หนอนววจย
ล มก.
ปป 2562-2564

การพลฒนาระบบเทคโนโลยวหลลงการเกขบเกวย
ช วและบรรจอภณ
ล ฑยตน
ข ทอนตชาต เพชอ
ช สลงคมเกษตร 4.0 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2562-2564 การพลฒนาออปกรณย/ระบบทตาความเยขนและออปกรณย/ระบบดลด แปลงบรรยากาศเพชอ
ช การขนสนงกระจายสวนคขา ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอน
ออด หนอนววจย
ล มก.
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Weerachet Jittanit, George Srzednicki, Robert Driscoll, "Energy cost of seed drying", ASEAN Journal on Science &Technology for development 26
(1) (2009) 42-50
- Sirichai Songsermpong, Weerachet Jittanit, "Comparison of peeling, squeezing and concentration methods for the sugarcane juice production",
Suranaree Journal of Science and Technology 17 (1) (2010) 49-55
- Weerachet Jittanit, นายจาตอร งคย ธรรมาวอฒ,ว นายสวร พงศย นวพรประไพ, "The Effects of Concentration and Pasteurization on Tamarind Juice Quality",
Laos Journal on Applied Science 2 (1) (2011) 71-77
- Weerachet Jittanit, นายเฉลวมชลย ลลวต มาศสกอล , นส. พลชรมน ชาญออต สนาหย, "Quality of Instant Congee Produced by Drum Drying Technique and its
Energy Consumption", The Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 22 (2) (2012) 256-264
- รววภรณย จวร ายอเจรวญศลก ดว,ด Weerachet Jittanit, Sarote Sirisansaneeyakul, "Spray-drying for inulin powder production from Jerusalem artichoke tuber
extract and product qualities", วารสารววทยาศาสตรยและเทคโนโลยว มหาววทยาลลยออบลราชธานว 17 (3) (2015) 13-18
- Napat Suebsiri, Pasawut Kokilakanistha, Titti Laojaruwat, Titaporn Tumpanuvat, Weerachet Jittanit, "The pasteurization of milk applying ohmic
heating in comparison with conventional method and the quality attributes of lactose-free milk", วารสารววจย
ล ราชภลฏพระนคร สาขาววทยาศาสตรยและ
เทคโนโลยว 14 (1) (2019) 25-35
ระดลบนานาชาตว
- Weerachet Jittanit, George Srzednicki, Robert Driscoll, "Germination models for seeds dried in fluidised and spouted bed dryers", Seed Science
and Technology 37 (1) (2009) 180-191
- Weerachet Jittanit, George Srzednicki, Robert Driscoll, "Seed Drying in Fluidized and Spouted Bed Dryers", Drying Technology 28 (10) (2010)
1213-1219
- Weerachet Jittanit, นางสาวนลฏฐวก า แซนเตวยว, นางสาวอภวญญา
Products Research 46 (4) (2010) 209-213

เจรวญไชยศรว, "Industrial Paddy Drying and Energy Saving Options", Journal of Stored

- Weerachet Jittanit, นส.ศวร ว
ว รรณ นวธอ
ว รรถ, นส.อรออมา เตชนลนทชลยกอล , "Study of Spray Drying of Pineapple Juice Using Maltodextrin as an Adjunct",
Chiang Mai Journal of Science 37 (3) (2010) 498-506
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- Weerachet Jittanit, George Srzednicki, Robert Driscoll, "Corn rice and wheat seed drying by two-stage concept", Drying Technology 28 (6) (2010)
807-815
- Weerachet Jittanit, "Kinetics and Temperature Dependent Moisture Diffusivities of Pumpkin Seeds During Drying", Kasetsart Journal (Natural
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