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1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสุด) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Ph.D Bio-Veterinary Sciences (International program), Kasetsart University 2562 
วท.ม. พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 
วท.บ เทคนิคการสัตวแพทย์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 
2555 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดับจากปีล่าสุด)  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์ โปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
2563 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) Veterinary hematology 
2) Microscopic and molecular diagnosis of avian blood parasites 

 
4. ประสบการณ์การสอน 
  มี    ไม่มี 

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสกลนคร 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ /  
สาขาสตัวศาสตร์  

หลักสตูรเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

51-408-055-304 
โลหิตวิทยาของสัตว ์

2563 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตสกลนคร 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ /  
สาขาสตัวศาสตร์  

หลักสตูรเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

51-408-055-305 
ปรสิตวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 

2563 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตสกลนคร 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ /  
สาขาสตัวศาสตร์  

หลักสตูรเทคนิคการ
สัตวแพทย ์

51-408-054-201 
เทคนิคการพยาบาลสตัว ์

2563 

 
5.  ผลงานที่ขอส าเร็จการศึกษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 

 5.1 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
1)   Hematology, Cytochemistry, and Ultrastructural Characteristic of Blood Cells and  

Phylogeny of Blood Parasites in Barn Owls (Tyto alba) and Collared Scops-Owls 
(Otus lettia)  

 

 5.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท (ถ้ามี) 
1)   Pornpanom, P., Salakij, C., Kasorndorkbua, C. & Lertwacharasarakul, P. (2014). 

“Haemoproteus sp. Infected Collared Scops-Owl (Otus lettia): parasite morphology, 
morphometry, ultrastructure and phylogeny” Journal of Microscopy Society of 
Thailand, 28 (1): 29-32. 

 5.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
1)   Hematology and Cytochemistry of Blood Cells and Molecular Characteristics of  

Blood Parasites in Owls 
 5.4 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก (ถ้ามี) 

1)   Pornpanom, P., Chagas, C.R.F., Lertwacharasarakul, P., Kasorndorkbua, C., Valkiūnas, 
G. & Salakij, C. (2019). “Molecular prevalence and phylogenetic relationship of 
Haemoproteus and Plasmodium parasites of owls in Thailand: Data from a 
rehabilitation centre” International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 
9: 248-257. 

2)   Pornpanom, P., Salakij, C., Prasopsom, P., Lertwacharasarakul, P., Kasorndorkbua, C. & 
Santavakul, M. (2019). “Morphological and molecular characterization of avian 
trypanosomes in raptors from Thailand” Parasitology Research, 118: 2419-2429. 

 
6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา)  

6.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  
1)   Prasopsom, P., Salakij, C., Lertwacharasarakul, P. & Pornpanom, P. (2020). 

“Hematological and phylogenetic studies of Leucocytozoon spp. in backyard chickens 
and fighting cocks around Kamphaeng Saen, Thailand” Agriculture and Natural 
Resources, 54: 595-602. 

2)   Salakij, C., Kasorndorkbua, C., Pornpanom, P., Salakij, J. & Jakthong, P. (2019). 
“Quantitative and qualitative characteristics of blood cells in back-shouldered, 
Brahminy, and black kites” Veterinary Clinical Pathology, 48 (1): 19-30. 
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แนะน า คณาจารย์  
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ (TH): โลหิตวิทยาทางสัตวแพทย์, ปรสิตในเลือดสัตว์ปีก 
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ (EN): Veterinary hematology, avian blood parasites 
สิ่งท่ีอยากจะบอกกับนักเรียนท่ีจะเข่้ามาศึกษา (Version TH,EN)    : 

- วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เป็นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ และมีความ
เป็นมืออาชีพ ท้ังยังเป็นสถาบันท่ีสานฝันในการเป็นสัตวแพทย์ให้กับน้องๆท่ีสนใจ 

-  Akkhararatchakumari veterinary college produces skilled and professional 
veterinarian. This college fulfill the dream of the person who want to be a 
veterinarian.  

ความรู้สึกเกี่ยวกับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี (Version TH,EN): 

- วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เป็นหน่วยงานท่ีพร้อมท้ังสิ่งอ านวยความสะดวกและ
สิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนทางด้านสัตวแพทย์ บุคคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา
ของตน ท้ังยังตั้งใจเพื่อให้ความรู้นักศึกษา พร้อมกับการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านสัตว
แพทยศาสตรข์องวิทยาลัย 

-  Akkhararatchakumari veterinary college provides an excellent environment and 
facilities for veterinary education.  The staffs are expert in their related fields. They 
are willing to educate students and develop the quality of veterinary education of 
the college. 

อื่นๆ ท่ีอยากจะบอก(Version TH,EN) : 

- 
ค าคมประจ าใจ (Version TH,EN): 
- 
รูปภาพตนเอง อย่างน้อย 3 รูป (ยิ่งมากยิ่งดี)  :  หน้าถัดไป 
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