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

นายววร ต
ล นย วาณวชยยศ รรร ต
ล นา

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก.ค. 2561 ส.ค. 2557 - ก.ค. 2561

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคโนโลยรชว
ร ภาพ คณะออต สาหกรรมเกษตร

รองผมอ
ข าต นวยการฝฝายประสานงานววจย
ล สถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
รองผมอ
ข าต นวยการฝฝายประสานงานววจย
ล สถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนงมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชรย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
Advanced Biochemical Engineering
Advanced Biochemical Engineering I
Advanced Biochemical Engineering II
Biochemical Engineering
Biosystems Engineering
Biotechnology Project
Computer Application for Bioprocess
Control & Instrumentation
Enzyme Technology
Fermentation Processes
Fermentation Processes Engineering
Intensive Biotechnology for Graduate
Intensive Biotechnology for Granduate
Research Technique
Research Techniques
Selected Topics in Sugar Technology
Seminar
Special Problems
specical problems
Sugar Process control
Sugar Technology
Thermodynamic of Sugar Solution
Thermodynamics of Sugar Solution
Thermodynamics of Sugar Solutions
เทอรยโมไดนามวก สยของสารละลายนนาต ตาล
ปปญหาพวเศษ
สลมมน
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2543-2545

หนนวยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล การหมลก ผลวต ภลณฑยทางการเกษตรแบบแหขง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากคณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ปป 2547-2548 กระบวนการหมลก กรดแอลแลกตวก จากแปปงมลนสตาปะหลลงดขวยเชชอ
น รา Rhizopus oryzae KPS 106 ดขวยระบบตรศงเซลลย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอน
จากศมนยยเทคโนโลยรโลหะและวลส ดอแหนงชาตว
ปป 2548-2549

การจลด ทตาระบบสารสนเทศววชาการดขานความปลอดภลยอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานมาตรฐานสวนคขาเกษตรและอาหารแหนงชาตว

ปป 2548-2549

การผลวต ไซลวทอลโดยเซลลยทถ
ชร ก
ม หนอหอม
ข ดขวยลวคววด อวมล
ล ชลนเมมเบรน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2549
การปรลบปรองความสามารถในการยนอยแปปงดวบของเออมไซมยอะไมเลสจากเชชอ
น รา โดยววธใ
ร ชขร งล สรแกมมาเพชอ
ช ใชขใ นการผลวต แอลกอฮอลย ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานพลลงงานปรมาณมเพชอ
ช สลนตว
ปป 2549
สลนตว

การศศก ษาสภาวะทรเช หมาะสมในการหมลก ระดลบออต สาหกรรมของเชชอ
น ในโครงการตนางๆ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานพลลงงานปรมาณมเพชอ
ช

ปป 2549
การหมลก เชชอ
น LAB ในนนาต มะพรขาวและเศษเหลชอจากโรงงานออต สาหกรรม รวมทลงน กระบวนการผลวต และพลฒนารมปแบบผลวต ภลณฑย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทอนจากสตานลก งานพลลงงานปรมาณมเพชอ
ช สลนตว
ปป 2550-2551
การววจย
ล
ปป 2551
ปป 2551-2552

การพลฒนากรรมววธก
ร ารผลวต แปปงอวนล
ม น
ว และอวนโม ลโอลวโกแซอก คาไรดยทางออต สาหกรรม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอน
การผลวต นนาต เชชอ
ช มมอลโทสจากแปปงมลนสตาปะหลลงดขวยเอนไซมย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล
การผลวต นนาต ตาลฟรอก โทโอลวโกแซอก คาไรดยจากนนาต ตาลซมโครส ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากบรวษท
ล มวต รผลววจย
ล พลฒนาอขอยและนนาต ตาล จตากลด

ปป 2552-2554 สภาวะทรเช หมาะสมในกระบวนการพรรทรรต เมอนทยของชรวมวลประเภทลวก โนเซลลมโลสเพชอ
ช การผลวต ไบโอเอทานอล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอน
ออด หนอนววจย
ล มก.
พวมพยครลงน ลนาสอด เมชอ
ช 29/5/63

หนขา 1 จาก 7

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

นายววร ต
ล นย วาณวชยยศ รรร ต
ล นา

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ปป 2552-2553

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคโนโลยรชว
ร ภาพ คณะออต สาหกรรมเกษตร

การผลวต ไซรลปกลขวยตากเพชอ
ช สอขภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2553
โครงการการเพวม
ช ประสวทธวภาพการผลวต นนาต ตาลในโรงงาน : การพลฒนากระบวนการผลวต นนาต ตาลทรายขาวขลน
น ตอนเดรยว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอน
จากสตานลก งานคณะกรรมการอขอยและนตาตาลทราย กระทรวงออคสาหกรรม
ปป 2553-2554 การพลฒนาระบบและการทดสอบการยนอยสลายทางชรวภาพเบชอ
น งตขนสตาหรลบออต สาหกรรมพลาสตวก ชรวภาพตามมาตรฐาน ISO 14855-2 ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานนวลต กรรมแหนงชาตว
ปป 2553
ปป 2553-2555

การพลฒนาการปปอนสลบสเทรตเพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพการผลวต ไซลวทอลในกระบวนการหมลก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
การคลด เลชอกสายพลนธอส
ย าหรนายขนาดเลอก ทรม
ช ป
ร รวมาณนนาต มลนสมงเพชอ
ช การผลวต ไบโอดรเซล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2552-2553 การปรลบปรองคอณภาพของอวนทรรวต
ล ถอและแรนธาตอใ นนนาต กากสนา (Vinasse) ใหขเปปนปอย
ป ชรวภาพ (Biogertilizers) โดย Azotobacter vinelandii ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2553-2556 การพลฒนาผลวต ปอย
ป ชรวภาพ Azotobacter vinelandii รนวมกลบกากหมขอกรองเพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพการตรศงไนโตรเจนสตาหรลบอขอย ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2553-2554 การปลมก เพชอ
ช ใชขประโยชนยจากพชชแกนนตะวลน (Jerusalem Artichoke) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากโครงการววจย
ล สถาบลนเพชอ
ช พลฒนาคอณภาพและ
โครงการววจย
ล และพลฒนาเพชอ
ช เพวม
ช ศลก ยภาพเชวงบมร ณาการเพชอ
ช การแขนงขลน
ปป 2555
การประยอก ตยใ ชขเอนไซมยเดกเตรนเนสเพชอ
ช ยนอยเดกเตรนในกระบวนการผลวต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากบรวษท
ล มวต รผลววจย
ล พลฒนาอขอยและ
นนาต ตาลทราย จตากลด
ปป 2555

การววเคราะหยเดกแตรนในออต สาหกรรมนนาต ตาล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากAmano Enzyme Inc.

ปป 2555

โครงการเพวม
ช ประสวทธวภาพการผลวต นนาต ตาลในโรงงาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการอขอยและนนาต ตาลทราย

ปป 2555-2557 การเปลรย
ช นเปปนนนาต ตาลพรขอมกลบการหมลก กรดแลกตวก จากแปปงมลนสตาปะหลลงโดยเชลลยต รศงเชชอ
น รา Rhizopus oryzae ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจาก
ทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2556

การเกวด กรดอวนทรรยรย ะเหยในกระบวนการผลวต เอทานอลจากกากนนาต ตาล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2556
มก.

การประยอก ตยใ ชขโปรไบโอตวก ทรห
ช อ
น หอม
ข เซลลยด ว
ข ยพรรไ บโอตวก รนวมกลบอลล จวเนตในเครชอ
ช งดชม
ช สมอนไพรไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล

ปป 2556
การเปรรยบเทรยบการไฮโดรไลซวส ระหวนางเอทววแลกเตดและบววทววแลกเตดสตาหรลบการทตากรดแลกตวก ใหขบรวส ท
อ ธวธ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด
หนอนววจย
ล มก.
ปป 2556
การผลวต ไบโอเอทานอลจากลตาตขนปาลยมโดยการตรศงเซลลยยส
ร ตย Saccharomyces cerevisiae Sc90 ในกระบวนการยนอยเปปนนนาต ตาลและหมลก พรขอม
กลน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2556
การลดการปนเปปอ
ป นจากแบคทรเรรยโดยใชขยส
ร ตยทนกรดทรค
ช ด
ล แยกไดขใ นประเทศไทยเพชอ
ช ใชขส าต หรลบการผลวต เอทานอลจากกากนนาต ตาล ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.
ปป 2555-2556

สตานลก ประสานงานชอด โครงการ"อขอยและนนาต ตาล วช.-สกว." ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2556-2557

สตานลก ประสานงานชอด โครงการ "อขอยและนนาต ตาล" ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2557-2558 การศศก ษาผลของกรดอวนทรรยรย ะเหยงนาย (Organic Volatile Acid, OVA) ในกระบวนการหมลก เพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพการผลวต เอทานอลจากกาก
นนาต ตาล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานพลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2557-2559

การเพาะเลรย
น งสาหรนายขนาดเลอก แบบมวก โซโทรฟฟก เพชอ
ช ผลวต ไบโอดรเซล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2558-2560

การพลฒนากระบวนการเพาะเลรย
น งสาหรนายสไปรมล น
ว าน แบบสองขลน
น ตอนเพชอ
ช ผลวต โพลวแซคคาไรดย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2558-2560

การพลฒนากระบวนการยนอยเปปนนนาต ตาลและหมลก พรขอมกลนเพชอ
ช การผลวต เอทานอล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2557-2558

สตานลก ประสานงานชอด โครงการ "อขอยและนนาต ตาล" ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2541-2561

โครงการตวด ตามประเมวนผลและขยายผลโครงการววจย
ล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2559-2561 โครงการจลด ทตามาตรฐานอาชรพ และคอณวอฒว
ว ช
ว าชรพ สาขาววชาชรพ การผลวต อาหารและเครชอ
ช งดชม
ช สาขาออต สาหกรรมนนาต ตาล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทอนจากสถาบลนคอณวอฒว
ว ช
ว าชรพ (องคยก ารมหาชน)
ปป 2558-2559
ทราย

โครงการประสวทธวภาพและราคาของนนาต อขอยเพชอ
ช ใชขใ นการผลวต เอทานอล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานคณะกรรมการอขอยและนนาต ตาล

ปป 2558-2559

ประสานงานชอด โครงการ "อขอยและนนาต ตาล" ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2559-2560

สตานลก ประสานงานชอด โครงการ "อขอยและนนาต ตาล" ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2560-2565

การววเคราะหยส มรรถนะววจย
ล เพชอ
ช ปฏวร ป
ม การบรวหารจลด การงานววจย
ล ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากทอนออด หนอนววจย
ล มก.

ปป 2560-2561

สตานลก ประสานงานชอด โครงการ "อขอยและนนาต ตาล" ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2561-2562

สตานลก ประสานงานชอด โครงการ "อขอยและนนาต ตาล" ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก งานกองทอนสนลบสนอนการววจย
ล

ปป 2562-2564 โครงการบรวหารจลด การทอนววจย
ล และนวลต กรรมของสตานลก งานบมร ณาการววจย
ล มนงม เปปากลนม
ม เรชอ
ช งอขอยและนนาต ตาล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทอนจากสตานลก
งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
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บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Sarote Sirisansaneeyakul, ณลฐสอชา จารวต าทร, Wirat Vanichsriratana, Li Shanyun, Lin Qi, "Optimizing factors of Kaomak fermentation by Taguchi
method", Journal of Scientific Research 6 (1) (2007)
- Sarote Sirisansaneeyakul, ภาววนร ซชอ
น เจรวญชลย, Wirat Vanichsriratana, Gong Jiashun, "Preliminary Study for Yunnan Tea Fermentation", KMUTT
Research and Development Journal 31 (2) (2008) 275-289
ระดลบนานาชาตว
- Sarote Sirisansaneeyakul, Worawuthiyanan, N, Wirat Vanichsriratana, Penjit Srinophakun, Chisti, Y, "Production of fructose from inulin using mixed
inulinases from Aspergillus niger and Candida guilliermondii", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 23 (4) (2007) 543-552
- Sarote Sirisansaneeyakul, Luangpipat, T, Wirat Vanichsriratana, Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Chen, HHH, Chisti, Y, "Optimization of lactic
acid production by immobilized Lactococcus lactis IO-1", JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 34 (5) (2007)
381-391
- Tochampa, W, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Penjit Srinophakun, Bakker, HHC, Chisti, Y, "A model of xylitol production by the
yeast Candida mogii", BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING 28 (3) (2007) 175-183
- Sarote Sirisansaneeyakul, ฤทธวก ร ชายนขอย, Wirat Vanichsriratana, Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Yusuf Chisti, "Xylitol production by liquid
emulsion membrane encapsulated yeast cells", Journal of Chemical Technology and Biotechnology 84 (8) (2009) 1218-1228
- นายธนภมมว มณรบญ
อ , Wirat Vanichsriratana, Chaiyaporn Pomchaitaward, Vichien Kitpreechavanich, "Optimization of Lactic Acid Production by
Pellet-Form Rhizopus oryzae in 3-L Airlift Bioreactor Using Response Surface Methodology", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY
161 (1-8) (2010) 137-146
- Timbuntam, W., Pongsomnam, S., Wirat Vanichsriratana, Prakit Sukyai, "The effect of Thai compost on biodegradability of polylactic acid based on
ISO 14855-2 method", Advanced Materials Research 415-417 (2011) 2184-2190
- Molnapat Songpim, Pilanee Vaithanomsat, Wirat Vanichsriratana, Sarote Sirisansaneeyakul, "Enhancement of inulinases and invertase production
from Candida guilliermondii TISTR 5844", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 45: 675-685 45 (4) (2011) 675-685
- Weeranuch Lang, W. Buranaboripan, Jintanart Wongchawalit, Pramuk Parasukulsatid, Wirat Vanichsriratana, N. Sakairi, W. Pathom-aree, Sarote
Sirisansaneeyakul, "Biosorption of lead from acid solution using chitosan as a supporting material for spore forming-fungal biomass encapsulation",
Int. J. Environ. Sci. Technol. (DOI 10.1007/s13762-012-0148-1) (Impact factor 2011, 3.051; 5-year IF 2011, 3.250) 10 (3) (2013) 579-590
- Weeranuch Lang, Pichpong Buakaew, Wanvisa Buranaporipan, Jintanart Wongchawalit, Nobuo Sakairi, Wirat Vanichsriratana, Sarote
Sirisansaneeyakul, "Biosorption of local textile dyes onto acid-tolerant macro-beads of chitosan-immobilized Rhizopus arrhizus biomass", Kasetsart
J. (Nat. Sci.) 47 (1) (2013) 101-114
- Worasit Tochampa, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Penjit Srinophakun, Huub H. C. Bakker, Siwaporn Wannawilai, Yusuf Chisti,
"Optimal control of feeding in fed-batch production of xylitol", Industrial and Engineering Chemistry Research 54 (7) (2015) 1992-2000
- Sukontip Suethao, Bhundit Innawong, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, "Optimization and the effect of pH
adjustment for trehalose production by Propionibacterium acidipropionici DSM 20273", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE 49 (5) (2015)
726-737
- Prakit Sukyai, Yingkamhaeng, Naiyasit, Lam, Ngatien, Tangsatianpan, Vachanont, Watcharinrat, Chudarat, Vanitjinda, Gawisara, Wirat
Vanichsriratana, Klanarong Sriroth, "Research and development prospects for sugarcane and sugar industry in Thailand", Sugar Tech 18 (6) (2016)
583-587
- Klanarong Sriroth, Wirat Vanichsriratana, Sunthornvarabhas, J, "The Current Status of Sugar Industry and By-products in Thailand", SUGAR
TECH 18 (6) (2016) 576-582
- Ninchan, B, Saothong, P, Wirat Vanichsriratana, Klanarong Sriroth, "Comparison of the kinetic behavior of dextranase and pullulanase applied to
pan boiling: laboratory and factory trials", INTERNATIONAL SUGAR JOURNAL 119 (1418) (2017) 116-121
- Su, J, Chotineeranat, S, Laoka, B, Pathama Chatakanonda, Wirat Vanichsriratana, Klanarong Sriroth, Piyachomkwan, K, "Effect of Dry Heat
Treatment With Xanthan Gum on Physicochemical Properties of Different Amylose Rice Starches", STARCH-STARKE 70 (3-4) (2018)
- Sunthornvarabhas, J, Siriluck Liengprayoon, Lerksamran, T, Chonlada Buratcharin, Thongchai Suwonsichon, Wirat Vanichsriratana, Klanarong
Sriroth, "Utilization of Lignin Extracts from Sugarcane Bagasse as Bio-based Antimicrobial Fabrics", SUGAR TECH 21 (2) (2019) 355-363
- Chapanya, P, Pitiporn Ritthiruangdej, Mueangmontri, R, Pattamasuwan, A, Wirat Vanichsriratana, "Temperature Compensation on Sugar Content
Prediction of Molasses by Near-Infrared Spectroscopy (NIR)", SUGAR TECH 21 (1) (2019) 162-169
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชอม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- นวศ ากร วรวอฒย
ว านลนทย, Wirat Vanichsriratana, Penjit Srinophakun, Tanaboon Sajjaanantakul, Sarote Sirisansaneeyakul, "Production of fructose from
Inulin using mixed-inulinases", BioThailand 2005, 2-5 November 2005, Bangkok, Thailand (2005)
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- อรออมา หลขาแหลนง, Sarote Sirisansaneeyakul, Pramuk Parasukulsatid, Tanaboon Sajjaanantakul, Wirat Vanichsriratana, "Optimization of condition for
the production of cyclodextrin glycosyltransferase using Taguchi method", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007:
Biotechnology for Gross National Happiness. (2007)
- ชลลดา ศวร เว สตสอวรรณ, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, Sarote Sirisansaneeyakul, "The production of lactic acid by
chitosan-immobilized Lactobacillus rhamnosus ATCC 10863", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007:
Biotechnology for Gross National Happiness. (2007)
- ววร ญ
ล ญา สลนปฝาแกขว, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, Sarote Sirisansaneeyakul, "Optimization of xylitol production with immobilized
Candida mogii ATCC 18364 by Taguchi method", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross
National Happiness. (2007)
- ฤทธวก ร ชายนขอย, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, "Xylitol production by liquid emulsion membrane encapsulated cells",
Proceedings TRF-master Research Project (Science and Technology), (2007)
- ธนภมมว มณรบญ
อ , Wirat Vanichsriratana, ชลยพร พรหมชลยธวลช, Vichien Kitpreechavanich, "Optimization of lactic acid fermentation by Rhizopus oryzae
KPS 106 in 3-l airlift bioreactor using response surface methodology", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทรช 46 (2008)
- Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, ศววาพร, "Process development and design for the industrial production of
xylitol", TRF-master Research Project (Science and Technology) (2009)
- Sarote Sirisansaneeyakul, Suneerat Sripaoraya, Mongkol Gateprasert, Wirat Vanichsriratana, ณลฐตวก าล, "Process Development for Konjac
(Amorphophallus oncophyllus) Glucomannan Production Using Cell Suspension Culture Technique", TRF-master Research Project (Science and
Technology) (2009)
- Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, Tanaboon Sajjaanantakul, อลครชลย ปรลก กมะกอล , "Process Development for
the Industrial Production of Inulin Flour and Inulo-oligosaccharides", TRF-master Research Project (Science and Technology) (2009)
- Buranaboripan W., Sarote Sirisansaneeyakul, Pramuk Parasukulsatid, Wirat Vanichsriratana, N. Sakairi, Weeranuch Lang, "Isotherm and kinetics
modeling of Pb2+ biosorption by dead chitosan immobilised and grown fungal beads", FLAS Conference. May 13, Nakorn-Pathom, Thailand (2009)
- Buakaew P., Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Weeranuch Lang, "Fungal biosorption process for industrial textile wastewater
treatment", FLAS Conference, May 13, Nakorn-Pathom. Thailand (2009)
- Somruethai Singhasuwan, Wanna Choorit, Natapas Phoopat, Pramuk Parasukulsatid, Wirat Vanichsriratana, Sarote Sirisansaneeyakul, "Screening
microalgae isolated in Thailand for the production of biodiesel", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทรช 47 (2009)
- วลนววส าขย บมร ณบรวภณ
ล ฑย, Sarote Sirisansaneeyakul, Pramuk Parasukulsatid, Wirat Vanichsriratana, Nobuo Sakairi, Weeranuch Lang, "Absorption
modeling of lead biosorption by dead chitosan immobilised fungal beads.", การนตาเสนอผลงานววจย
ล แหนงชาตว 2552 (Thailand Research Expo 2009) (2009)
- สมฤทลย สวงหสอวรรณ, วรรณา ชมฤ ทธว,ธ Natapas Phoopat, Pramuk Parasukulsatid, Wirat Vanichsriratana, Sarote Sirisansaneeyakul, "Evaluation of the
optimal conditions for lipid and biomass production in photoautotrophic culture of microalgae using Taguchi method", The 35th Congress on Science
and Technology of Thailand (2009)
- มลนพรรษ สงพวมพย, Pilanee Vaithanomsat, Wirat Vanichsriratana, Sarote Sirisansaneeyakul, "Enhancement of inulinases and invertase production
from Candida guilliermondii TISTR 5844", The Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, February, 3-5, Bangkok,
Thailand (2010)
- วนวด า ปานออทย
ล , Nikhom Laemsak, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, "Ethanol production from eucalyptus
biomass by a simultaneous saccharification and fermentation process", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทรช 48 (2010)
- ศววพร วรรณววไ ล, Sarote Sirisansaneeyakul, Pramuk Parasukulsatid, Wirat Vanichsriratana, "Process development and design for the industrial
production of xylitol", Proceedings TRF-master Research Congress IV (Science and Technology), March 30-31, Pattaya, Cholburi (2010)
- Thanest Chotigamas, Sarote Sirisansaneeyakul, Suneerat Sripaoraya, Mongkol Gateprasert, Wirat Vanichsriratana, "Process development for
konjac (Amorphophallus oncophyllus) glucomannan production using cell suspension culture technique", Proceedings TRF-master Research
Congress IV (Science and Technology), March 30-31, Pattaya, Cholburi (2010)
- เกรยรตวพ งษย สงพรหม, Nikhom Laemsak, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, "Improvement of chemical
composition of oil palm trunk by steam explosion and alkaline extraction", The Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference:
Agro-Industry (2011)
- สอคนธยทพ
ว ยย เสชอเฒนา, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, "Optimum Condition for Trehalose Production by
Propionibacterium acidipropionici", The Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, February 1-4, Bangkok,
Thailand, p. 182-192. (2011)
- พวชญยพ งษย, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Weeranuch Lang, Jintanart Wongchawalit, "Treatment of Industrial Textile Wastewater
using Fungal Biosorption", The Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry (2011)
- Poomhatai Koopraserting, Nikhom Laemsak, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, "Effect of temperature and
time of steam explosion on chemical compositions of oil palm frond", การประชอมทางววชาการ ครลงน ทรช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)
- ภลทระ ทรวงสอร ต
ล นกอล , Natapas Phoopat, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, "Screening of high-lipid content
Chlorella spp. for biodiesel production", การประชอมทางววชาการ ครลงน ทรช 50 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย (2012)

พวมพยครลงน ลนาสอด เมชอ
ช 29/5/63

หนขา 4 จาก 7

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

นายววร ต
ล นย วาณวชยยศ รรร ต
ล นา

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคโนโลยรชว
ร ภาพ คณะออต สาหกรรมเกษตร

- อานนทย ววไ ลทรลพ ยย, Nikhom Laemsak, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, "Bioethanol production by
simultaneous saccharification and fermentation with immobilized cells of Saccharomyces cereviase Sc90", Seminar on Natural Resources:
Combating Environment Crisis in the Tropics (2012)
- อานนทย ววไ ลทรลพ ยย, Nikhom Laemsak, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, "Bioethanol production by
simultaneous saccharification and fermentation with immobilized cells of Saccharomyces cerevisiae Sc90", The Seminar on Natural Resources:
Combating Environment Crisis in the Tropics (2012)
- อานนทย ววไ ลทรลพ ยย, Nikhom Laemsak, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, "Effect of glucose concentrations
on ethanol production by Saccharomyces cerevisiae Sc90", The Proceeding of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013.
Kasetsart University, Bangkok, Thailand (2013)
- Wirat Vanichsriratana, ภารอจรร ย ภมมไ
ว กล, วลลยพร ทวมบอญธรรม, Klanarong Sriroth, "Pilot sclae biofertilizer production of Azotobacter vinelandii TISTR
1094 with molasses, 2013, Wirat Vanichsriratana, Parujee Phumklai, Walaiporn Timbuntam, Chollada Sirisetsuwan and Klanarong Sriroth", 51th of
Kasetsart University Annual Conference (2013)
- Nanthiya Hansupalak, Palotai Piromkraipak, Thierry Tran, Warinthorn Songkasiri, Wirat Vanichsriratana, "A Lifecycle Assessment (LCA) of
cassava starch production in central Thailand", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology (2013)
- Werasit Sanpamongkolcha, ขลต ตวยา ใหญนผล, Pramote Sirirote, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, "Selection of Enzymes from Pure Koji
Culture and Screening of Halotolerant Yeast for Red Sufu Production", การประชอมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงน ทรช 52 (2014)
- Werasit Sanpamongkolcha, ปวรณา สอขสตาราญ, Pramuk Parasukulsatid, Mangkorn Rodprapakorn, Wirat Vanichsriratana, "Optimization Condition for
Red Pigment Production from Monascus purpureus in Koji Machine by the Taguchi Method", 54 th Kasetsart University Annual Conference (2016)
- Mangkorn Rodprapakorn, ดนลย ขอประเสรวฐ, Werasit Sanpamongkolcha, Wirat Vanichsriratana, "Characteristics of Thermophilic Xylanase from
Thermobifida fusca PA 1-1", 55 th Kasetsart University Annual Conference (2017)
ระดลบนานาชาตว
- Ari, N., Prachumporn Kongsaeree, A. Angcakul, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, S. Changming,
"Optimization of recombinant mutant beta-glucosidase production by Taguchi approach", Food Innovation Asia Conference 2009, 11th
Agro-Industrial Conference (2009)
- Piyamat Srirat, Sarote Sirisansaneeyakul, Pramuk Parasukulsatid, Siripatr Prammanee, Wirat Vanichsriratana, "In vitro shoot propagation of
Curcuma longa L. from rhizome bud explants.", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
(2009)
- THANEST CHOTIGAMAS, SUNEERAT SRIPAORAYA, MONGKOL GATEPRASERT, Wirat Vanichsriratana, Sarote Sirisansaneeyakul, "Process
development for konjac glucomannan production by cell suspension culture", The 21st Annual Meeting and International Conference of the Thai
Society for Biotechnology, TSB 2009: A Solution to the Global Economic Crisis. (2009)
- ศววพร วรรณววไ ล, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, "Optimization for the production of xylitol using Candida
magnoliae TISTR 5663", The 21st Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology, TSB 2009: A Solution to the
Global Economic Crisis. (2009)
- นวชชวมา สอพน
ล ธมาตยย, Pramuk Parasukulsatid, Sarote Sirisansaneeyakul, Nikhom Laemsak, Wirat Vanichsriratana, "Effect of steam explosion on
chemical compositions of biomass from eucalyptus and acacia", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added
Agricultural Products (2009)
- Thanapoom Maneeboon, Wirat Vanichsriratana, ชลยพร พรหมชลยธวลช, Vichien Kitpreechavanich, "Optimization of lactic acid production by
pelleted-form of Rhizopus oryzae in 3-L airlift bioreactor using response surface methodology", The 31st Symposium on Biotechnology and Fuels
and Chemicals (2009)
- กชกร ปรางคยวเว ศษ, Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, "Optimizing the fructose production from Jerusalem
artichoke using mixed inulinases with Taguchi approach", TSB 2010: International Conference on Biotechnology for Healthy Living, The 22nd Annual
Meeting of the Thai Society for Biotechnology (2010)
- อลครชลย ปรลก กมะกอล , Sarote Sirisansaneeyakul, Wirat Vanichsriratana, Pramuk Parasukulsatid, Tanaboon Sajjaanantakul, "The production of
inulooligosaccharides from Jerusalem artichoke", TSB 2010: International Conference on Biotechnology for Healthy Living, The 22nd Annual Meeting
of the Thai Society for Biotechnology (2010)
- Wirat Vanichsriratana, "Optimal conditions for plant cell cultivation in a bioreactor using a mathematical model.", The 4th International Conference on
“Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products” August 29-31, 2011 at Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand (2011)
- Timbuntam, W., Pongsomnam, S., Wirat Vanichsriratana, Prakit Sukyai, "The effect of Thai compost on biodegradability of polylactic acid based on
ISO 14855-2 method", 2nd International Conference on Advances in Materials and Manufacturing Processes, ICAMMP 2011 (2011)
- Ploynin Buathong, Wirat Vanichsriratana, "Optimal conditions for plant cell cultivation in a bioreactor using a mathematical model.", The 4th
International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products (FerVAAP 2011). (2011)
- Piyamat Srirat, Sarote Sirisansaneeyakul, Pramuk Parasukulsatid, Siripatr Prammanee, Wirat Vanichsriratana, "Effects of culture media and plant
growth regulators on callus induction of Curcuma longa L.", The 4th International Conference on Fermentation Technology for Value Added
Agricultural Products (2011)
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- Ploynin Buathong, Sawitri Chuntranuluck, Wirat Vanichsriratana, "Optimal nitrogen for gibberellic acid production in a bioreactor using a
mathematical model.", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, International Conference on Green Biotechnology: Renewable
Energy and Global Care (TSB2012). (2012)
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