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1. การศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
วิทยาศาสตรบัณฑิต                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2521 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2523 
ประกาศนียบัตรชั้นสูง Swedish University of Agricultural Sciences         2526 

Ph.D. Swedish University of Agricultural Sciences         2533 
 
2. ประสบการณ์การท างาน 

ต าแหน่งงาน-องค์กร หรือ หน่วยงาน ปี พ.ศ. 
รักษาการคณบดี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี ปัจจุบัน 
นายกสัตวแพทยสภา 2555-2561 

ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
2555-
ปัจจุบัน 

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2560-2562 
คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2545-2549 
คณะกรรมการนมและผลิตภัณฑ์นม 2560-2562 
คณะอนุกรรมการกิจการโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 2559-2561 
กรรมการสภาวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ 2551-2554 
กรรมการสภา(ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2551-2555 
กรรมการร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก 2550-2551 
กรรมการร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2549-2550 
รองคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  2540-2545 

 
  



3. ความเชี่ยวชาญ 
1) งานรักษาด้านอายุรศาสตร์ สูติศาสตร์ และศัลยศาสตร์โคนม 
2) งานดูแลสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงโคนม 
3) งานสอนคลินิกปฏิบัติโคนม 

 
4. ประสบการณ์การสอน 
 � มี  � ไม่มี 

สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 
ม.เกษตรศาสตร์ คณะสัตว

แพทยศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์ เธนุเวชวิทยา (503614) 2536 

ม.เกษตรศาสตร์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

สัตวแพทยศาสตร์ สูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 
(503511) 

2536 

ม.เกษตรศาสตร์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

สัตวแพทยศาสตร์ คลินิกปฏิบัติ (502613) 2536 

ม.เชียงใหม่ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

สัตวแพทยศาสตร์ คลินิกปฏิบัติสัตว์กระเพาะรวม2 2558 

ม.เชียงใหม่ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาการสืบพันธ์ในสัตว์ 2558 

ม.เชียงใหม่ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

สัตวแพทยศาสตร์ คลินิกปฏิบัติเวียนสัตว์เคี้ยวเอื้อง 2558 

ม.เชียงใหม่ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

สัตวแพทยศาสตร์ ภาพลักษณ์สัตวแพทย์ 2559 

ม.เชียงใหม่ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

สัตวแพทยศาสตร์ โรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง(651535) 2559 

 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

5.1 บทความวิจัย 
1) Nuangmek, A., Rojanasthien, S., Chotinun, S., Yamsakul, P., Tadee, P., Thamlikitku, 

V., Tansakul, N., & Patchanee, P. (2018). Antimicrobial Resistance in ESBL-Producing Escherichia 
coli Isolated from Layer and Pig Farms in Thailand. Acta Scientiae Veterinariae, 46, 1538. 

2) Nuangmek, A., Rojanasthien, S., Patchanee, P., Yano, T., Yamsakul, P., Chotinun, S., 
& Tadee, P. (2018). Knowledge, attitudes and practices toward antimicrobial usage:a cross-
sectional study of layer and pig farm owners/managers in Chiang Mai, Lamphun, and Chonburi 



provinces, Thailand, May 2014 to February 2016. Korean Journal of Veterinary Research, 58, 17–
25. 

3) Patchanee, P., Tansiricharoenkul, K., Buawiratlert, T., Wiratsudakul, A., 
Angchokchatchawal, K., Yamsakul, P., Yano, T., Boonhkot, P., Rojanasatien, S., & Tadee, P. (2016). 
Salmonella in pork retail outlets and dissemination of its pulsotypes through pig production chain 
in Chiang Mai and surrounding areas, Thailand,. Preventive Veterinary Medicine, 130, 99–105. 

5.2 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน 
1) สุวิชัย โรจนเสถียร (2539). การดูแลสุขภาพและระบบสืบพันธุ์ในโค. นครปฐม:โรงพิมพ์ศูนย์

ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, 278 หน้า.  
 

5.3 สิ่งประดิษฐ์  
1) ต าหรับยาส าหรับทาเพ่ือบรรเทาและรักษาโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ โดยไม่ต้องใช้ยา

ปฏิชีวนะ เลขที่ทะเบียน อ.ย. G117/50 
 
6. เกียรติคุณและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 
ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน  

2558 

สัตวแพทย์ตัวอย่าง สมาคมนิสิตเก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 
อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา คณะสัตว
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2556 

อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2555 

อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา คณะสัตว
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม (รางวัลพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 

2552 

อาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สมาคมสถาบันขั้นอุดมแห่งภาคพ้ืนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประจ าประเทศไทย  

2552 

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ประชุมสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย 2551 
อาจารย์ดีเด่น ช้างทองค า สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 
นักวิจัยระดับดี ที่ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 
นักวิจัยระดับดีเด่นที่ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2531 


