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1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปร.ด. สัตวศาสตร์/มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553-ปัจจุบัน 
วท.ม. สัตวศาสตร์/มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548-2551 
วท.บ. สัตวศาสตร์/มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544-2548 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
ผู้ช่วยวิจัย – คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตสกลนคร 

2551-2553 

อาจารย์ – ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2559-ปัจจุบัน 
 

3. ความเชี่ยวชาญ  
1) โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 
2) เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

4. ผลงานทางวิชาการ 
4.1 บทความวิจัย  
กันยา พลแสน ฉลอง วชิราภากร จันทิรา วงศ์เณร และ วรางคณา แดนสีแก้ว (2559). การใช้กากเอทานอล

หมักยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในสูตรอาหารผสมสาเร็จต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้
ของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคพ้ืนเมือง. วารสารเกษตรพระวรุณ, 13, 105-
115. 

ฉลอง วชิราภากร จันทิรา วงศ์เณร อนุสรณ์ เชิดทอง และกันยา พลแสน (2559). ผลของกากเอทานอลแห้งใน
สูตรอาหารผสมส าเร็จต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ ผลผลิตและองค์ประกอบน้ านมในโคให้นม . 
วารสารเกษตร, 32, 247-259. 



ขวัญแข พลวัล, จันทิรา วงศ์เณร, สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ และ ฉลอง วชิราภากร . (2556). การเสริม
กากน้ าตาลหมักยีสต์เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการผลิตของโคนมในสูตรอาหารที่มีฟางข้าวเป็นแหล่งอาหาร
หยาบ. วารสารสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 23, 229-242. 

เชิดชาย โยธารินทร์, ฉลอง วชิราภากร, เฉลิมพล เยื้องกลาง, ณพงศ์พจน์ สุภาพ และจันทิรา วงศ์เณร. (2556). 
ผลของการเสริมกรดอะมิโนในสูตรอาหารผสมส าเร็จที่มีการใช้กากมันส าปะหลังแห้งต่อ ปริมาณการ
กินได้ การย่อยได้ ผลผลิตน้ านม และองค์ประกอบน้ านมในโคให้นม. วารสารสัตวแพทย์มหานครสาร, 
8, 53-69. 

4.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ  
Wachirapakorn, C., Wongnen, C., Suphrap, N., Daenseekaew, W., & Pornjantuek, B. (2016). The 

utilization of yeast fermented cassava ethanol waste (YFCEW) from bioethanol plant 
in dairy cattle ration. In proceeding 17th Animal Science Congress of the Asian-
Australasian Association of Animal production Societies. pp. 534-537. Fukuoka, Japan. 

Suphrap, N., Wachirapakorn, C., Thamrongyoswittayakul, C., Wongnen, C., & Yeanped, C. (2016). 
Effects of Dried Cassava Pulp from Bio-Ethanol Industry Supplementation on Rumen 
Fermentation, Rumen Cellulolytic and Xylanolytic Bacteria in Dairy Cows. In proceeding 
17th Animal Science Congress of the Asian-Australasian Association of Animal 
production Societies. pp. 543-547. Fukuoka, Japan. 

Wachirapakorn, C., C. Wongnen, N. Suphrap, W. Daenseekaew and B. Pornjantuek. 2014. 
Effects of level of dried cassava pulp from bio-ethanol industry (DCPE) 
supplementation on nutrient digestibility and milk production in dairy cows. In 
proceeding 16th Animal Science Congress of the Asian-Australasian Association of 
Animal production Societies. pp. 380-383. Yogyakarta, Indonesia. 

4.3 บทความทางวิชาการ  
จันทิรา วงศ์เณร และ ฉลอง วชิราภากร . (2557). การใช้ functional gene ในการศึกษาประชากรของ

แบคทีเรียกลุ่มย่อยสลายเยื่อใยในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง . วารสารแก่นเกษตร, 42, 105-
118. 

 


