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ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ธ.ค. 2555 - ธ.ค. 2557
ก าร ศ ก
ศ ษา

รองคณบดดฝาฝ ยรายไดขและประกลนคสณภาพ คณะเทคนวคการสลต วแพทยย

วท.ด.(จสล ชดวววทยา), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย , ไทย, 2549
วท.บ.(เภสลชเคมดและผลวต ภลณฑยธรรมชาตว) , มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,
วท.บ.(จสล ชดวววทยาทางอสต สาหกรรม), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย,

ส าขาเชดย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การตรวจววนจ
ว ฉลยโรคทางหของปฏวบต
ล ก
ว ารทลว
ช ไปและอณมชว
ด ววทยาววนจ
ว ฉลย

งานส อน
Advan.Research Methods in Animal Health Tech.
Animal Microbiology
Anitimicrobial Resistance
Applied Bioinformatics for Animal Diseases
Applied Microbiology & Enzymology
Applied Molecular Microbiology
Bacteriology in Veterinary Technology
Basic Molecular Biology
Immunology
Important Disease in Animal
Lab.Analysis in Veterinary Public Health
Laboratory Service in Microbiology
Microbiology in Animal Health Technology
Microbiology in Food & Animal Products
Mycology in Veterinary Technology
Pharmacology & Toxicology
Prin Vet Public Health Service
Principles of Veterinary Public Health
Research Methods in Animal Health Technology
Seminar
Special Problem
Zoonoses
การตรวจทางหของปฏวบต
ล ก
ว ารสาธารณสสข
จสล ชดวววทยาทางอาหารและผลวต ภลณฑยจากสลต วย
ระเบดยบววจย
ล ทางเทคโนโลยดส ข
ส ภาพสลต วย
ราววทยาทางเทคนวคการสลต วแพทยย
ววทยาแบคทดเรดยทางเทคนวคการสลต วแพทยย
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551
เชชอ
ช เพลวงทดเช ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอม I : การคลด แยก และการพวส จ
ม นยเอกลลก ษณยของแบคทดเรดยสลงเคราะหยแสงเพชอ
ช การผลวต กกาซไฮโดรเจนชดวภาพ ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากการไฟฟฟาฝฝายผลวต แหนงประเทศไทย
ปป 2551-2552 ชดวนวเวศจสล น
ว ทรดยใ
ย นทางเดวนอาหารหมมปาฝ : การคลด แยกแบคทดเรดยกรดแลกตวก ทดส
ช รขางเอนไซมยยอ
น ยอาหารสตาหรลบใชขเปปนสารเสรวมอาหารในสสก ร ( หลว
หนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2552
การคลด แยกและการพวส จ
ม นยเอกลลก ษณยของแบคทดเรดยสลงเคราะหยแสงทดไ
ช มนใ ชขซ ล
ล เฟอรย ทดม
ช ป
ด ระสวทธวภาพสมงในการผลวต สารคาโรทดนอยดย ( หลวหนขาโครงการ
) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2558
การประยสก ตยใ ชขเซลลยเพาะเลดย
ช งชนวด ปฐมภมมจ
ว ากเยชอ
ช บสล าต ไสขเพชอ
ช คลด เลชอกแบคทดเรดยทดม
ช ป
ด ระสวทธวภาพเปปนสารเสรวมชดวภาพสตาหรลบสลต วย ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2559

โครงการพลฒนาระบบผลวต และกลก เกกบพลลงงานจากเซลลยไ ฟฟฟาเชชอ
ช เพลวงจสล น
ว ทรดยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2558-2560 การววจย
ล และพลฒนาผลวต ภลณฑยเสรวมภมมค
ว ม
ขส กลนจากจสล น
ว ทรดยเย พชอ
ช ลดความเสดย
ช งโรคมะเรกงลตาไสขใ หญน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานคณะ
กรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2559-2560 โครงการพลฒนาสรขางเครชอ
ช งคลด แยกมะขามปนเปปอ
ป นอลต โนมลตด
ว ว
ข ยระบบรลงสดยว
ม แ
ด ละการววเคราะหยภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งาน
พลฒนาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว (สวทช.)
ปป 2561-2564 การประเมวนความหลากหลายของตสก
ก กาย (Cyrtodactylus spp.) ในแถบภาคเหนชอและภาคตะวลนตกของประเทศไทย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
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ระดลบชาตว
- SIRAPAN SUKONTASING, thippayarat chahomchuen, WIMONRUT INSUAN, "Case study on patent search and analysis: Hydrogen gas
detection", Journal of Animal Health Science and Technology 3 (3) (2019) 72-81
- SIRAPAN SUKONTASING, thippayarat chahomchuen, Chamaporn Chianrabutra, นนานฟฟา คงเสถดยร, อวนทวร า ศรดหาบสต ร, สรลล ชนา จลนทรยหว
ล นา, อลวซ ววชชย
โชตว, "Innovative Education From Pure Science to Fine Art: Bioart and STEAM", Journal of Animal Health Science and Technology 3 (3) (2019) 62-71
ระดลบนานาชาตว
- Kazumi Hiraga, Yoshie Ueno, SIRAPAN SUKONTASING, Somboon Tanasupawat, Kohei Oda, "Lactobacillus senmaizukei sp. nov., isolated
fromJapanese pickle", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) 58 (2008) 1625-1629
- Somboon Tanasupawat, SIRAPAN SUKONTASING, "Enterococcus thailandicus sp. nov., isolated from
fermented sausage (‘mum’) in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM) 58 (2008) 1630-1634
- Patamaporn Amavisit, SIRAPAN SUKONTASING, ธลชเวชช กวมประสวทธว, "In vitro selection of potential lactic acid bacteria isolated from ducks and
geese in Thailand", Kasetsart Journal natural science 47 (2) (2013) 261-270
- Harnkaew, C., Chaiyapoom Bunchasak, Choawit Rakangthong, SIRAPAN SUKONTASING, Theerawit Poeikhampha, "Effect of ฮฑ-galactosidase
supplementation in diet on egg production, egg quality and dietary digestibility of laying hens", International Journal of Poultry Science 17 (5) (2018)
243-248
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- SIRAPAN SUKONTASING, Somboon Tanasupawat, Kazumi Hiraga, Kohei Oda, "GABA producing lactic acid bacteria isolated from fermented
foods in Thailand", JSPS-NRCT Core University Program (1998 – 2008) on Development of thermotolerant microbial resources and their applications
(2007)
- SIRAPAN SUKONTASING, Anamika Kritiyakan, พสทธาพงศย ภมมส
ว มบลต,ว WANAT SRICHARERN, สมพร มมล มลงช มด , Worawut Rerkamnuaychoke, Roger
Frutos, "Identification of a New Cellulolytic Lactobacillus sp. MWBPC 1-3-1 Isolated from Wild Boar Intestinal Tract", การนตาเสนอผลงานววจย
ล แหนงชาตว
2553 (Thailand Research Symposium 2010) (2010)
- SIRAPAN SUKONTASING, Anamika Kritiyakan, WANAT SRICHARERN, Nattakan Meekhanon, AKACHART PROMDIREG, Worawut
Rerkamnuaychoke, "Identification of Clostridium sp. isolated from small intestine lesions of a sudden death wild boar piglet", การนตาเสนอผลงานววจย
ล แหนง
ชาตว 2553 (Thailand Research Symposium 2010) (2010)
- ภาววณด วงษยทบ
ล ทวม, SIRAPAN SUKONTASING, Vichien Kitpreechavanich, "Production of Probiotic and ?-Amylase by Solid State Fermentation Using
Cassava Chips as Raw Material", การประชสมววชาการ มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ครลงช ทดช 8 (2011)
- Phantiwa Thanomchaisanit, Kangsadan Boonprab, SIRAPAN SUKONTASING, Jintana Salaenoi, "Characteristic and effect of salinities on
astaxanthin formation from Rhodopseudomonas sp. isolated from fishery resources.", การประชสมววชาการประมงประจตาปป 2556, 5-6 มวถ น
ส ายน 2556, กรม
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณย กรสงเทพฯ, (The Annual Conference on Fisheries 2012, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and
Cooperatives, 5-6 June 2013, Bangkok, Thailand), (2013)
- WIMONRUT INSUAN, เดชอนเตกม เบราวนกสล , ถวร วรรณวสฒไ
ว กรววบล
ม ยย, นลฐนรด โอฬารวก , SIRAPAN SUKONTASING, thippayarat chahomchuen, Noppadol
Prasertsincharoen, "High Performance Liquid Chromatography Analysis and Antifungal Activity against Dermatophytes of the Crude Extracts of
Mangosteen", การประชสมววชาการระดลบชาตว เกษตรแฟรยนนทรดอส
ด าน ครลงช ทดช 4
"ความหลากหลายทางชดวภาพ วลฒนธรรมและเศรษฐกวจ" (2017)
- thippayarat chahomchuen, WIMONRUT INSUAN, SIRAPAN SUKONTASING, Noppadol Prasertsincharoen, ธวตส
ว ด
ส า พลวพลน, อลญชวษฐา สารดก จ
ว ,
กรรณวก ารย ชลยวงศยล ว
ข น, "Antifungal activity of Essential oil (Lemon grass oil, Clove oil and Cinnamon oil) against Dermatophytic Fungi", การประชสม
ววชาการระดลบชาตว เกษตรแฟรยนนทรดอส
ด าน ครลงช ทดช 4 "ความหลากหลายทางชดวภาพ วลฒนธรรมและเศรษฐกวจ" (2017)
- thippayarat chahomchuen, ณลฐธยา, วดร ยา, แวววดด, สวรรยา, WIMONRUT INSUAN, Noppadol Prasertsincharoen, SIRAPAN SUKONTASING, "In
vitro evaluation of dog shampoo contained lemongrass essential oil as antimicrobial agent", การประชสมนตาเสนอผลงานววจย
ล บลณฑวต ศศก ษาระดลบชาตว
มหาววทยาลลยราชภลฏอสด รธานด ครลงช ทดช 11 ประจตาปปก ารศศก ษา 2560 (2017)
- อลงกรณย พวมพยเทพ, Suabsakul Gururatana, Chamaporn Chianrabutra, SIRAPAN SUKONTASING, ปฏวภาณ ชายเกตส, กษดต ว นตาประดวษฐทรลพ, "Develop a
novel floating cathode for microbial fuel cell", การประชสมววชาการเครชอขนายพลลงงานแหนงประเทศไทยครลงช ทดช 15 (2019)
- Chamaporn Chianrabutra, Suabsakul Gururatana, อลงกรณย พวมพยเทพ, SIRAPAN SUKONTASING, ปฏวภาณ ชายเกตส, กษดต ว นาประดวษฐทรลพยย, "Develop
a novel floating cathode for microbial fuel cell", การประชสมววชาการเครชอขนายพลลงงานแหนงประเทศไทย ครลงข ทดช 15 (2019)
ระดลบนานาชาตว
- SIRAPAN SUKONTASING, Somboon Tanasupawa, Somporn Moonmangmee, Jung-Sook Lee, Ken-Ichiro Suzuki, "Enterococcus camelliae sp.
nov., isolated from fermented tea leaves in Thailand", The 11th International Conference on Culture Collections (2007)
- SIRAPAN SUKONTASING, Amnat Pakdeeto, Somboon Tanasupawat, "Screening and identification of GABA producing lactic acid bacteria isolated
from various sources in Thailand", The 11th International Conference on Culture Collections (2007)
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- Prapaipid Chairattanamanokorn, SIRAPAN SUKONTASING, "Effects of nitrogen concentration and initial pH on hydrogen production from alkaline
pretreated bagasse", Asian Core Program on CAPACITY BUILDING AND DEVELOPMENT OF MICROBIAL POTENTIAL AND FERMENTATION
TECHNOLOGY TOWARDS NEW ERA (2009)
- SIRAPAN SUKONTASING, Jomkhwan Meerak, Anamika Kritiyakan, WIMONRUT INSUAN, Donrudee Chaisiri, อ. ดร.. อรอนงคย พรวงช ศสล กะ, Prapaipid
Chairattanamanokorn, Worawut Rerkamnuaychoke, Prof. Dr. Tsuyoshi Imai, "Rapid isolation and screening of phototrophic bacteria for biohydrogen
production", The 3rd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products (2009)
- SIRAPAN SUKONTASING, อตานาจ ภลก ดดโต, Nattakan Meekhanon, Anamika Kritiyakan, Worawut Rerkamnuaychoke, รศ. ดร. สมบมร ณย ธนาศสภวลฒนย,
Dr. Kazumi Hiraga, Prof. Dr. Kohei Oda, "Study on Glutamate Decarboxylase Genes in a GABA Producing Lactic Acid Bacterium, Lactobacillus
brevis LSF8-13", The 5th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria: Microbe in Disease Prevention & Treatment (2009)
- WIMONRUT INSUAN, SIRAPAN SUKONTASING, Anamika Kritiyakan, สมพร มมล มลงช มด, จอมขวลญ มดร ก
ล ษย, Worawut Rerkamnuaychoke,
"Rhodopseudomonas sp. KU2, an astaxanthin-producing bacterium", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)
Food, Health and Trade (2010)
- SIRAPAN SUKONTASING, Anamika Kritiyakan, thippayarat chahomchuen, พสทธาพงศย ภมมส
ว มบลต,ว สมพร มมล มลงช มด , Worawut Rerkamnuaychoke, Roger
Frutos , "Identification and Probiotic Attributes of a New Cellulolytic Lactobacillus sp. MWBPC 1-3-1 Isolated from Wild Boar Intestinal Tract",
International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)
Food, Health and Trade (2010)
- Anamika Kritiyakan, SIRAPAN SUKONTASING, thippayarat chahomchuen, สมพร มมล มลงช มด, Worawut Rerkamnuaychoke, Roger Frutos ,
"PCR-DGGE based comparative analysis of Faecal Samples from farmed Wild Boars and Domestic Pigs", International Conference on Agriculture
and Agro-Industry (ICAAI2010)
Food, Health and Trade (2010)
- thippayarat chahomchuen, SIRAPAN SUKONTASING, Anamika Kritiyakan, Worawut Rerkamnuaychoke, "Primary chicken and porcine intestinal
epithelial cell cultures for In Vitro study on adhesion of potential probioticsstrains for animal feeding", International Conference on Agriculture and
Agro-Industry 2010 (ICAAI 2010) (2010)
- ภาววณด วงษยทบ
ล ทวม, SIRAPAN SUKONTASING, Kenji Sakai, Vichien Kitpreechavanich, "Production of Alpha-Amylase and Probiotic Bacteria by Solid
State Fermentation using Cassava Chips as Raw Material", 4th International Conference FerVAAP 2011 (2011)
- SIRAPAN SUKONTASING, Hiroyuki Inoue, "Effect of heat pretreatment and Acremonium cellulolyticus enzymes on saccharification of cassva
pulp", The 3rd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA-TBIA Joint Symposium) (2011)
- SIRAPAN SUKONTASING, thippayarat chahomchuen, อ. ดร. จอมขวลญ มดร ก
ล ษย, อ. ดร. อรอนงคย พรวงช ศสล กะ, ดร. สมพร มมล มลงช มด, Anamika Kritiyakan,
Worawut Rerkamnuaychoke, Dr. Roger Frutos, "Integrative bacterial bioinformatic in agro-industry and health: screening of lactic acid bacteria
producing dietary enzymes for use in domestic pig feed supplement", The Franco-Thai Symposium 2012 (2012)
- Prapaipid Chairattanamanokorn, SIRAPAN SUKONTASING, Patthra Pengthamkeerati, Jantima Teeka, Tsuyoshi Imai, "MOLECULAR
MONITORING OF CLOSTRIDIUM THERMOPALMARIUM IN A CONTINUOUS HYDROGEN PRODUCTION FROM ALKALINE-PRETREATED
BAGASSE UNDER THERMOPHILIC CONDITION USING REAL-TIME PCR", The 4th International Conference on Hydrogen Production
(ICH2P-12) (2012)
- ธลชเวชช กวมประสวทธว, Prapa Songjinda, SIRAPAN SUKONTASING, Patamaporn Amavisit, "SELECTION OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED
FROM DUCK FOR PROBIOTICS ADJUNCTS", The ICVS 2011 Scientific Program (2012)
- Pantiwa Thanonchaisanit, Kangsadan Boonprab, SIRAPAN SUKONTASING, Jintana Salaenoi, "Astaxanthin formation from Rhodoseumonas sp.
isolated from Fishery resources", The 6th Pure and Applied Chemistry International Conference 2012(PACCON2012) (2012)
- thippayarat chahomchuen, SIRAPAN SUKONTASING, จอมขวลญ มดร ก
ล ษย, "Screening of Bacillus sp. produced gamma-polyglutamic acid from Thai
fermented food for feed supplement", International Conference on Life Science & Biological Engineering (2014)
- Thachawech Kimprasit, SIRAPAN SUKONTASING, thippayarat chahomchuen, Kanidrawee Techauay, Srisuda Sirilaophaisan, "Proximate analysis
and chemical composition of alternative dog snack supplemented with Saccharomyces cerevisiae and Mao berry pomace", Pure and Applied
Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017) (2017)
- Rapeeporn Reaksputi, Kangsadan Boonprab, Suriyan Tunkijjanukij, SIRAPAN SUKONTASING, Jintana Salaenoi, "Optimization of carotenoid
production in purple non-sulfur bacteria, Rhodopseudomonas palustris", The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 3-5 November 2017,
Perfectural University of Kumamoto, Kumamoto, Japan (2017)
อนสส ท
ว ธวบ ต
ล ร
- อนสส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2557 เรชอ
ช ง "ขนมสสนข
ล เพชอ
ช สสขภาพเสรวมคสณคนาสารอาหารจากยดส ตย" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- อนสส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2558 เรชอ
ช ง "ผงโรยขขาวคลสก สตาหรลบสสนข
ล เสรวมแคลเซดยมอวนทรดยแ
ย ละกาบา " จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- อนสส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2561 เรชอ
ช ง "กระบวนการทดสอบการสรขางกกาซไฮโดรเจนทดผ
ช ลวต จากจสล น
ว ทรดยด
ย ว
ข ยแผนนเคลชอบสารผสมสลงเคราะหย" จาก การไฟฟฟาฝฝายผลวต
แหนงประเทศไทย
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
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ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางสาวศวร พรรณ สสคนธสวงหย

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาเทคนวคการสลต วแพทยย คณะเทคนวคการสลต วแพทยย

- ไอเดดยตวด ดาว SME plus ประจตาปป 2555 เรชอ
ช ง "อาหารสสนข
ล ทางเลชอก ทตาเองกกไ ดข e-Dogs" จาก สถานดโทรทลศ นยส ด ชนอง 3
- การประกวดนวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ประจตาปป พ.ศ. 2555 ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "อาหารสสนข
ล ทางเลชอกทตาเองไดข KU e-Dogs" จาก มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
- รองชนะเลวศ นวลต กรรม มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาศาสตรยส ข
ส ภาพ ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง "แชมพมอาบนชาต สสนข
ล Spice Up Bubble" จาก มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
- รางวลล นวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย 2556 ววทยาศาสตรยส ข
ส ภาพ ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง "ผงโรยขขาวคลสก สตาหรลบสสนข
ล Ca+GABA เสรวมแคลเซดยมอวนทรดยแ
ย ละ
กาบา" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- Thailand Green Design Awards 2016 ผลงานประเภททดช
ช ว
น ยยกระดลบคสณภาพชดวต
ว ประจตาปป 2559 เรชอ
ช ง "CocoChew Bone แทะเพลวนปลอดภลย" จาก สถาบลน
คขนควขาและพลฒนาผลวต ผลทางการเกษตรและอสต สาหกรรมเกษตร มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย

ผลงานววจย
ล นดเช ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2550 - 10 กรกฎาคม 2563
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