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ก.ค. 2554 - ก.ค. 2558

ส งล ก ด
ล
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หลวหนขาภาคววชากายววภาคศาสตรย คณะสลต วแพทยศาสตรย
รองหลวหนขาภาคววชากายววภาคศาสตรย คณะสลต วแพทยศาสตรย

ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
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(Research Techniques in Veterinary Microanatomical Science
(Research Techniques in Veterinary Microanatomical Science)
Advan.Res.Metho.Animal Health Biomedi.Sci.
Advanced research methodology in Animal Health and
Advanced Research Methods in Bio-Veterinary Science
Anatomy and histology of animal 1
Cell & Molecular Science
Clinical Maternal-Fetal Interac. in Dom. Ani.
clinical ophthalmology
Clinical Orthopedics
Comparative Veterinary Gross Anatomy I
Comparative Veterinary Microanatomy
Comparative Veterinary Prenatal Development
Cytology of Domestic Animal
Preclinical Integration
Prenatal Develop. Concep. Domes.Animals
Primary Praclincal Integration
Primary Preclinical Integration
reseach instruments in biomedical science
Research Metho.Animal Health Biomedi.Science
Research Metho.in Veter.Anatomical Science
Research Method.Veter. Anatomical Science
Research Methodology in Animal Health and Biomedical
Research methodology in animal health and biomedical sciences
Research Tech.in Veter.Microanatomic.Science
Research Techniques in Veterinary Anatomy
Seminar
Small animal medicine and surgery
Special Problems
Thesis
Veterinary Anatomy II
Veterinary Anatomy III
Veterinary Cardiovascular & Lymphatic Systems
Veterinary Cardiovascular and Lymphatic Systems
Veterinary Embryology
Veterinary Gastrointestinal System
Veterinary Gross Anatomy I
Veterinary Histological Techniques
Veterinary Histology
Veterinary Histology I
Veterinary Histology II
Veterinary Neuroscience
Veterinary Respiratory & Urinary Systems
กายววภาคศาสตรยทางสลต วแพทยย II
กายววภาคศาสตรยทางสลต วแพทยยIII
การจลด การสลต วยทดลองเพชอ
ช การววจย
ล
เซลววทยาทางสลต วยเลชย
ร ง
เทคนวคการววจย
ล ในกายววภาคศาสตรยทางสลต วแพทยย
ปฏวส ม
ล พลนธยร ะหวนางแมนและลมก อนอนเชวงคลวนก
ว ในสลต วยเลชย
ร ง
ปฏวส ม
ล พลนธยร ะหวนางแมนและลมก อนอนทางคลวนก
ว
ระบบสชบพลนธรท
ย างสลต วแพทยย
เรชอ
ช งเฉพาะทางสรชร ววทยาของสลต วย
ววทยาภมมค
ว ม
ขร กลนทางสลต วแพทยย
ววทยาเอมบรวโอทางสลต วแพทยย
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
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ปป 2548-2549 การพลฒนาสารสกลด จากสมรนไพรขมวน
ร ชลน และยนานพาโหมในการตนอตขานเชชอ
ร ไขขหวลด นก (Avian Influenza
H5N1)
( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานกองทรนสนลบสนรนการววจย
ล
ปป 2548-2550 ฤทธวข
ธ อง indulin-like growth factor system ทชม
ช ต
ช อ
น การเคลชอ
ช นของเซลลยเมมด เลชอดขาวชนวด ลวมโพไซดยของ
โคนม
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานกองทรนสนลบสนรนการววจย
ล
ปป 2549
การศศก ษาการตกคขางของอลล ฟาทอกซวนบช- 1 และผลกระทบของอลล ฟลาทอกซวนบชตอ
น ระบบภมมค
ว ม
ขร กลนในปลาดรก ทชไ
ช ดขร บ
ล อลล ฟาทอกซวนบช- 1 โดยการกวน
ตวด ตนอกลนเปปนเวลานาน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2549
การศศก ษาชนวงเวลาวางไขนตอ
น การเจรวญของตลวอนอน การกตาหนดเพศและการเจรวญของอวลยวะเพศของตลวอนอนของจระเขขไ ทย (Crocodylus siamensis) (
ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2549

การศศก ษาผลของพวษงมเขชยวหางไหมขตอ
น การทตาลายเซลลยมะเรมงทนอนราต ดชตบ
ล ในคน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2549

การศศก ษามหกายววภาค และจรล กายววภาคของลวน
ช ชวา (Manis javanica) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2549
ววจย
ล มก.

โครงการววจย
ล และพลฒนาหรน
น จตาลองผลวต ภลณฑยจากยางพาราเพชอ
ช ใชขเปปนหรน
น ฝฝก หลด ทางการแพทยยส ต
ล วแพทยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรน

ปป 2549
ผลของภาวะเครชยดทชม
ช ผ
ช ลตนอลลก ษณะทางจรล กายววภาคของผววหนลงและอวลยวะภายใน และระบบภมมค
ว ม
ขร กลนทชไ
ช มนจาต เพาะของปลาตะเพชยนและปลาดรก ใน
ประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2550

การศศก ษาครณสมบลตข
ว องสมรนไพรหนรมานประสานกายตนอการกระตรน
ข กระบวนการหายของแผล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2551

การคขนควขาสภาวะแชนแฃมงสตาหรลบเกมบรลก ษา islet จากสรนข
ล ทชบ
ช รวจาคอวลยวะ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2551

การศศก ษาความชรก และการถนายทอด Robertsonian translocation ในฝมงโคพชน
ร เมชอง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2551
การศศก ษาคนาทางโลหวต ววทยาระดลบโมเลกรล เพชอ
ช การปรลบปรรงสรขภาพของโคพชน
ร เมชองและกระบชอปลลก ในประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรน
อรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2552
การศศก ษาเปรชยบเทชยบแหลนงทชม
ช าและววธก
ช ารเลชย
ร งเซลตขนกตาเนวด ของสรนข
ล เพชอ
ช การผลวต เซลกระดมก อนอนในการรลก ษาโรคขขอเสชอ
ช ม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2552
การศศก ษาผลของการเกมบoocyte ของสรนข
ล ภายใตขอณ
ร หภมมท
ว ต
ช าตช กวนาจรด เยชอกแขมงทชม
ช ต
ช อ
น ลลก ษณะของโครโมโซม รมปรนางของmicrotubule และ การ
เกวด nuclear maturation.. ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2551-2553

การศศก ษาประสวทธวภาพในการดมด ซศม glucosamine sulphate ในขนมสรนข
ล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากสตานลก งานนวลต กรรมแหนงชาตว

ปป 2553
การศศก ษาลลก ษณะโครงสรขางทางจรล กายววภาคศาสตรย และเนชอ
ร เยชอ
ช เคมชไ กลโคคอนจมเกต ในอวลยวะระบบสชบพลนธรเย พศเมชยของตลวลวน
ช ชวา ( ผมรข ว
น มโครงการ
) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2555
มก.

การชลก นตาใหขเกวด การเคลชอ
ช นทชข
ช องเซลลยส บ
ช พลนธรต
ย น
ข กตาเนวด สลต วยปก
ป ดขวยโปรตชน Avian stem cell factor ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล

ปป 2555
การศศก ษาพลฒนาการของโครงสรขางทางจรล กายววภาคศาสตรย จตานวน การกระจายตลว และไกลโคคอนจมเกตของตรม
น รลบรสทชบ
ช รวเวณผววหนลงรอบปากและ
ภายในชนองปากของปลาบศก วลยอนอนเพชอ
ช ใชขเปปนตลวบนงชชพ
ร ฤตวก รรมการกวน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.
ปป 2555-2556 โครงการศศก ษาการใชข autologous mesenchymal stem cell เพชอ
ช การรลก ษาอาการไขสลนหลลงบาดเจมบในสรนข
ล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจาก
เงวนรายไดขคณะสลต วแพทยศาสตรย
ปป 2556

การศศก ษาผลของปปจจลยทชเช กชย
ช วขของกลบการเกมบรลก ษาดขวยความเยมนทชม
ช ต
ช อ
น ครณภาพของไขนปลาบศก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนอรด หนรนววจย
ล มก.

ปป 2557-2558 การศศก ษาจรล กายววภาคของผววหนลงตลวเงวนตลวทอง (วารานลส ซลล วาเตอรย) เพชอ
ช ประยรก ตยใ ชขส าต หรลบการผลวต งานเครชอ
ช งหนลง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรน
จากทรนววจย
ล สตาหรลบพลฒนาบลณฑวต ศศก ษาบางสนวน (ทรน ทวพบ.)
ปป 2557-2559
ปป มก.

การศศก ษาโมเลกรล ทชท
ช าต หนขาทชใ
ช นการปฏวส ม
ล พลนธยร ะหวนางโอโอไซตยและอสรจท
ว ป
ช รากฏบนโอโอไซตยของสรนข
ล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรน 72

ปป 2560-2561 ผลของระยะเวลาการแชนซ ากในนราต ยาคงสภาพชนวด สารละลายอวม
ช ตลวเกลชอโซเดชยมคลอไรดยและสารละลาย modified Larssen solution ในการ
รลก ษาสภาพซากนวม
ช ของสรนข
ล และแมวทชอ
ช ณ
ร หภมมห
ว อ
ข ง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนสนลบสนรนการพลฒนาศลก ยภาพในการววจย
ล ของนลก ววจย
ล คณะสลตวพทยศาสตรย
มหาววทยาลลยเกาตรศาสตรย ประจตาปป ๒๕๖๐
ปป 2561-2562 การศศก ษาครณภาพของสมอง และหลวใจสรนข
ล ทชค
ช งสภาพดขวย”เทคนวคเอลนาดช” ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจากทรนพลฒนาศลก ยภาพการววจย
ล ของ
บรคลากร คณะสลต วแพทยศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2562-2563 การพลฒนานวลต กรรมทางสลต วแพทยยหน
นร จตาลองเพชอ
ช ฝฝก ทลก ษะการสอดสายสวนปปส สาวะในสรนข
ล เพศเมชยและเพศผมข ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทรนจาก
ทรนววจย
ล สรขางสรรคยส บ
ช สานรอยศาสตรยพ ระราชาปปท2
ช คณะสลต วแพทยศาสตรย
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
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- ไพฑมล แกขวหอม, Theerapol Sirinarumitr, Sirirak Chantakru, Sathaporn Jittapalapong, "Cloning and Characterization of cDNA Encoding a Serine
Protease Inhibitor from Salivary Glands of Thai Cattle Tick (Boophilus microplus)", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 41 (5) (2007)
74-80
- Siriporn Vihokto, Sirirak Chantakru, Sirichai Wongnarkpet, Sermsiri Chanprame, Theerapol Sirinarumitr, "Induced of Immunity Against Foot and
Mouth Disease Virus by Recombinant VP1 Protein Expressed in Escherichia coli", วารสารสลต วแพทยย 18 (2) (2008) 54-62
- Teerasak Prapong, Maleewan Liumsiricharoen, Narong Chungsamarnyart, Sirirak Chantakru, Pakawadee Pongket, Apantree Chantong, Apinun
Suprasert, Nantawan Yatbantoong, "Macroscopic and Microscopic Anatomy of Pangolin’s Tongue(Manis javanica)", วารสารสลต วแพทยย 2552 (1)
(2009) 9-19
- Sirirak Chantakru, "The use of stem cells in veterinary practices", วารสารสลต วแพทยย 21 (2) (2011) 107-111
- Sirirak Chantakru, "Gettong Veterinary Practice into Research", วารสารสลต วแพทยย 23 (3) (2013) 171-175
- ภาคภมมว สหพวบล
ม ยยชย
ล , Monchanok Vijarnsorn, Narudee Kaewmokul, Sirirak Chantakru, "Case series: Mandibular Fracture Fixation Using Screw
Acrylic Bar Technique in 4 Dogs", วารสารสลต วแพทยย 27 (3) (2017) 140-154
- ดวงมณช บรญชนวย, Sirirak Chantakru, SIRIN THEERAWATASIRIKUL, Urai Pongchairerk, "The anatomical study of water monitor (Varanus salvator)
skin to apply for leatherwork production", Veterinary Integrative Science 16 (2) (2018) 53-68
- Sirirak Chantakru, Apantree Chantong, Seri Koonjaenak, Monchanok Vijarnsorn, Narudee Kaewmokul, "Soft embalming of canine cadavers with
saturated salt solution at room temperature", วารสารสลต วแพทยย 29 (1) (2019) 1-11
- Apantree Chantong, Niyada Lansubsakul, Sirirak Chantakru, "Quality improvement of Formalin fixed Brainand Heart Specimens of Dogs with
Elnady Technique", วารสารสลต วแพทยย 29 (3) (2019) 131-143
ระดลบนานาชาตว
- van den Heuvel, MJ, Sirirak Chantakru, Xie, XM, Evans, SS, Tekpetey, F, Mote, PA, Clarke, CL, Croy, BA, "Trafficking of circulating pro-NK cells
to the decidualizing uterus: Regulatory mechanisms in the mouse and human", IMMUNOLOGICAL INVESTIGATIONS 34 (3) (2005) 273-293
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