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ปร.ด.(เทคโนโลยมชว
ม ภาพ), มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรย, ไทย,
วท.บ.(ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยมก ารอาหาร) , มหาววทยาลลยเชมยงใหมน, ไทย,

ส าขาเชมย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Enzyme Technology, Bioremediation Technology , Biotechnology, Lipids Technology, Application of Enzyme in Lipid
Modification, Bioremediation Technology, Biodiesel

งานส อน
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Advanced protein biochemistry
Advanced Techniques in Biosubstances
Applied Biological Science for Life
Avanced protein biochemistry
Bioethanol Technology
Biomass Conversion Technology
Bioproducts and Bioinformation
Economic botany
Genetic engineering and bioproduct production
Green Technology
Industrail biology
Industrial Biology
Instrument for Biological Science
Introduction to biotoxicology
Introduction to Toxicology
Laboratory for Biology
Laboratory in Biology
Laboratory of Biology
Labrabotory in biology
Microbial Product and Technology
Microbial production and technology
Microbial Products and Technology
Microbial Utilization of agricultural products and wastes
Molecular Biology
Priciple of Biology
Principle of biology
Principles of Biology
Production and Utilization of Bioproducts
Research techniques in Bioproducts
Researh Techniques in Bioproducts
Selectd Topics in Botany
selected topic in biological science
Selected Topics in Biological science
Selected Topics in Bioproducts
Selected toppic in biological science
selected toppic in bioproduct science
Seminar
special problem
Special problem in bioscience
Special problems
Utilization of plant secondary compounds
Waste utilization
Waste Utilization Technology
การฝฝก งานทางววทยาศาสตรยชว
ม ภาพ
เครชอ
ช งมชอทางววทยาศาสตรยชว
ม ภาพ
เครชอ
ช งมชอทางววทยาศาสตรชชว
ม ภาพ
ชมวววทยา ภาคปฏวบต
ล ก
ว าร
ชมวววทยาภาคปฎวบต
ล ก
ว าร
ชมวววทยาภาคปฏวบต
ล ก
ว าร
ชมวววทยาโมเลกสล
เทคโนโลยมก ารใชขประโยชนยจากของเสมย
ปฎวบต
ล ก
ว ารชมวววทยา
ปปญหาพวเศษ
ผลวต ภลณฑยจล
ส น
ว ทรมยแ
ย ละเทคโนโลยม
พลนธสวศ
ว วกรรมกลบการผลวต ชมวผลวต ภลณฑย
รายววชาปปญหาพวเศษ
เรชอ
ช งเฉพาะทางชมวผลวต ภลณฑย
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เรชอ
ช งเฉพาะทางววทยาศาสตรยชว
ม ภาพ
ววทยาเอนไซมย
หลลก ชมวววทยา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2553
การจลด การการเพาะปลมก และการนตาของเหลชอใชขจากการเกษตรกรรมมาใชขประโยชนยเพชอ
ช ลดปปญหาโลกรขอน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด
หนสนววจย
ล มก.
ปป 2553
การผลวต เอทานอลจากวลส ดสเศษเหลชอลวก โนเซลลมโลสดขวยกระบวนการยนอยเปปนนราต ตาลและหมลก พรขอมกลนโดยใชขก ารทตางานรนวมกลนของเซลลยตรศงรมป
Zymmonas mobilis และ Saccharomyces diastaticus และการประยสก ตยใ ชขใ นถลงหมลก ชมวภาพ ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2552-2553 การศศก ษาสภาวะทมเช หมาะสมในการเตรมยมไฮโดรไลเสทวลส ดสเศษเหลชอทวงร ลวก โนเซลลมโลสโดยหมขอนศงช ไอนราต แรงดลนสมงเพชอ
ช ผลวต เอทานอล ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มก.ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2554

ศลก ยภาพและการผลวต Gamma-PGA เพชอ
ช ใชขล ดการปนเปปอ
ป นของโลหะหนลก บางชนวด ในขขาว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2555
การผลวต เอธานอลจากผลก ตบชวา (Eichhornia crassipes) โดยใชขยส
ม ตยทห
ชม มลก นราต ตาลไซโลสตรศงรมปในถลงปฎวก รณยชว
ม ภาพแบบแพคเบด ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2554-2555 การปรลบสภาพวลชพชชนราต (ผลก ตบชวา(Eichhornia crassipes)) ดขวยไมโครเวฟรนวมกลบดนาง และการไฮโดรไลซวส ดขวยเอนไซมย ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยส งน เสรวมการววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยม คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย กตาแพงแสน
ปป 2555-2556 การเปรมยบเทมยบการผลวต เอทานอลจากวลส ดสเหลชอทวงร ทางธรรมชาตวด ว
ข ยเทคนวคการตรศงเซลลยทแ
ชม ตกตนางกลน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยส งน
เสรวมการววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยม คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2555-2556 การผลวต เอทานอลจากวลชพชชนราต ดขวยกระบวนการหมลก ทมแ
ช ตกตนางกลนโดยเชชอ
ร Candida shehatae TISTR 5843 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
ศมนยยส งน เสรวมการววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยม คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2556-2557 การศศก ษาสภาวะทมเช หมาะสมของการผลวต เอทานอลจากวลชพชชนราต โดยถลงหมลก ชมวภาพแบบแพคเบด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสายววชาววทยา
ศาสตรย คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย
ปป 2556-2557 โครงการสนลบสนสนการจลด ตลงร หนนวยววจย
ล คสณภาพและความปลอดภลยของอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยส งน เสรวมการววจย
ล และถนายทอด
เทคโนโลยม คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2557-2558

หนนวยววจย
ล จสล น
ว ทรมยเย พชอ
ช การเกษตร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย

ปป 2556-2557 การปรลบสภาพเพชอ
ช ผลวต แกกส ชมวภาพโดยกระบวนการหมลก แบบไมนใ ชขออกซวเจนของขสยมะพรขาวรนวมกลบมมล วลว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยย
สนงเสรวมการววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยม คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย
ปป 2558-2559 การผลวต แกกส ชมวภาพจากวลชพชชนราต โดยกระบวนการหมลก แบบกศงช กะ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยส งน เสรวมการววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยม
คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2558-2559 หนนวยววจย
ล คสณภาพและความปลอดภลยของอาหาร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากโครงการสนลบสนสนและสนงเสรวมการววจย
ล กลสม
น ววจย
ล มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ประจตาปปงบประมาณ 2558
ปป 2559-2560 ผลของการปรลบสภาพวลชพชชนราต ตนอการผลวต แกกส ชมวภาพจากมมล วลวโดยกระบวนการหมลก แบบกะ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนลบสนสนทสน
ววจย
ล หลลก สมต รววทยาศาสตรยชว
ม ผลวต ภลณฑย ภาคววชาววทยาศาสตรย คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2559-2560 ผลของอสณหภมมก
ว ารเกกบรลก ษาตนอการเปลมย
ช นแปลงคสณภาพทางเคมมและจสล น
ว ทรมยข
ย องเครชอ
ช งดชม
ช เพชอ
ช สสขภาพจากใบมะรสม ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากทสนสนลบสนสนทสนววจย
ล สาขาชมวววทยา สาขาพลนธสศ าสตรย สาขาชมวเคมม ภาคววชาววทยาศาสตรย ประจตาปป 2559
ปป 2559-2560 สภาวะทมเช หมาะสมของการปรลบสภาพฟางขขาวเพชอ
ช การผลวต นราต ตาลรมด ว
ว ซยโดยววธบ
ม อ
ก กซย- เบหยนเคน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนลบสนสนทสน
ววจย
ล หลลก สมต รววทยาศาสตรยบณ
ล ฑวต สาขาววทยาศาสตรยชว
ม ภาพ ภาคววชาววทยาศาสตรย คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย กตาแพงแสน
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- ratchapol pawongrat, "The optimal condition for hydrolyses preparation from water hyacinth using autoclave for ethanol production", Veridian
E-Journal SU 4 (1) (2011) 891-901
- นายเวสารลช สสนทรชลยบรมณ,ย ratchapol pawongrat, "MICROWAVE-ASSISTED ALKALI PRETREATMENT OF WATER HYACINTH (Eichhornia
crassipes (Mart.) Solms) AND WATER LETTUCE (Pistia stratiotes L.) AND ITS ENZYMATIC HYDROLYSIS FOR REDUCING SUGAR
PRODUCTION", sakon nakhon gradate studies journal 10 (45) (2012) 173-184
- ratchapol pawongrat, นางสาววารวนทรย พากเพมยร, Jutatip Poubol, "Effect of Healthy Drink Formula from Roselle Concentrate with Prune Essence on
Sensory Evaluation Change of Panelist", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (3(พวเศษ)) (2012) 448-451
- ratchapol pawongrat, นางสาววารวนทรย พากเพมยร, Jutatip Poubol, "The Effect of Storage Temperature on Changes of Chemical and Microbiological
Qualities of a Healthy Drink from Roselle Concentrate with Prune Essence", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 43 (3(พวเศษ)) (2012) 560-563
- กรรณวก ารย แกขวมาก, Sutthidech Preecharram, ratchapol pawongrat, "การศศก ษาเปรมยบเทมยบสภาวะทมเช หมาะสมระหวนางเซลลยต รศงรมปและเซลลยอส
ว ระของเชชอ
ร
Candida shehatae TISTR 5843 เพชอ
ช การผลวต เอทานอล", วารสารววชาการราชภลฏตะวลนตก 6 (2) (2012)
- เวสารลช สสนทรชลยบรมณ,ย ratchapol pawongrat, "Utilization of natural wastes as supporting materials for cell immobilization and its application for
ethanol production", Veridian E-Journal SU 6 (1) (2013) 795-807
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- เวสารลช สสนทรชลยบมร ณย, อรอนงคย อวนทรยต า, Sutthidech Preecharram, ratchapol pawongrat, "Ethanol Production from Banana Leaf in Packed-Bed
Reactor by Candida shehatae TISTR 5843 Immobilized on Corncob", Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal 6 (2)
(2013)
- ratchapol pawongrat, นางสาวมาลวนม อลนภลก ดม, Sutthidech Preecharram, "Comparative study of ethanol production from banana leave by using
different immobilization techniques", Veridian E-jounal SU 6 (2) (2013)
- สสจต
ว รา รอดหมวน, Prapa Sohsalam, ratchapol pawongrat, "Ethanol Production from Aquatic Plants Using Candida shehatae TISTR 5843 by Batch
and Fed-batch Fermentation Process", Veridian E-Journal SU 6 (3) (2013)
- นายเวสารลช สสนทรชลยบมร ณย, ratchapol pawongrat, "The Optimal Condition of Ethanol Production from Aquatic Plants by Using Packed-bed
Bioreactor", วารสารกขาวทลนโลกววทยาศาสตรย 14 (1) (2014) 243-255
- นายเวสารลช สสนทรชลยบรมณ,ย นางสาวจารสวรรณ เจมยดอนไพร, ratchapol pawongrat, "The Optimal Condition for Immobilization of Yeast Cells on Bagasse
and its Application for Ethanol Production", วารสารการเกษตรราชภลฏ 13 (2) (2014)
- ratchapol pawongrat, นางสาวผกามาศ แดงชอบกวจ, Jutatip Poubol, "Development of Herbal Beverage from Moringa oleifera Leaf", วารสารววทยาศาสตรย
เกษตร 45 (2(พวเศษ)) (2014) 277-280
- ratchapol pawongrat, นางสาวฤดม หงสยเจรวญ, Jutatip Poubol, "Effect of Ratio of Adding Milk and Sugar on Sensory Acceptability of Oolong Milk Tea
Product", วารสารววทยาศาสตรยเกษตร 45 (2(พวเศษ)) (2014) 573-576
- นายเวสารลช สสนทรชลยบรมณ,ย นางสาวจวร าภรณย แกขวใสแสง, ratchapol pawongrat, "Pontential of Kenaf (Hibiscus cannabisnus L.) for Bioethanol
Production by Saccharomyces cerevisiae TISTR 5019", วารสารเกษตรพระวรสณ 11 (2) (2014)
- ratchapol pawongrat, "Pretreatment processes for enhancing the efficiency of ethanol production from lignocellulosic agricultural wastes", วารสาร
ววชาการ Veridain E-Journal, Science and Technology Silpakorn University 2 (1) (2015) 143-157
- นายเวสารลช สสนทรชลยบรมณ,ย นายธลญววทยย พลายงาม, ratchapol pawongrat, "Pretreatment of Coconut Husk for Biogas Production by Anaerobic
Fermentation with Cow Dung", วารสารววชาการและววจย
ล มทร. พระนคร (RMUTP Research Journal) 9 (2) (2015) 19-31
- ratchapol pawongrat, "Potentiality and Utilization of Lignocellulosic Agricultural Wastes for Biogas Production", วารสารววชาการปทสมวลน 5 (14) (2015)
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Fed-Batch Fermentation Process", วารสารววชาการ Veridian E-Journal 4 (5) (2017) 28-41
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