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1. การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสดุ) 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
กำลังศึกษา
ปริญญาเอก 

Applied Animal Science, Chulalongkorn university 2559-ปัจจุบัน 

M.Sc. Animal nutrition, Chulalongkorn university 2558 
วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 

 
2. ประสบการณ์การทำงาน (เรียงลำดับจากปีลา่สุด)  

ตำแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
ผู้ช่วยวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2015-2021 
  

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) อาหารสัตว์ 
2) สัตว์กระเพาะเดี่ยว 
3) โพรไบโอติก  
4) เทคนิคการเคลือบสารด้วยวัสดุพอลิเมอร ์

4. ประสบการณ์การสอน 
  ม ี    ไม่ม ี
ช่ือสถาบันการศึกษา คณะ/สำนักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ช่ือรายวิชา ปี พ.ศ. 

-     
     

 
 
5.  ผลงานที่ขอสำเร็จการศึกษา/ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
 5.1 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
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1)   ผลของสารเสริมชีวนะ Bacillus subtilis และ Bacillus licheniformis ต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโต การย่อยได้ของสารอาหาร จำนวนจุลชีพในไส้ตันและ สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็กในไก่เนื้อ 
 5.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท (ถ้ามี) 

1)   Evaluation of dietary probiotic (Bacillus subtilis KMP-BCP-1 and Bacillus licheniformis 
KMP-9) supplementation and their effects on broiler chickens in a tropical region 
 5.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 

1)   กระบวนการห่อหุ้มเช้ือแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัสและผลของการเป็นสารเสริมชีวนะต่อสมรรถภาพ
การเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ในการทำงานของลำไส้ในไก่เนื้อ 
 5.4 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก (ถ้ามี) 

    - 
 
6. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา)  

6.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ ที ่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร (เขียนรูปแบบบรรณานุกรมของ
มหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปีล่าสุด) 

1) Sasi Vimon , Kris Angkanaporn & Chackrit Nuengjamnong. (2020) “Evaluation of dietary 
probiotic (Bacillus subtilis KMP-BCP-1 and Bacillus licheniformis KMP-9) supplementation and 
their effects on broiler chickens in a tropical region” Journal of Applied Animal Research, 
VOL. 48, NO. 1, 365–371. 

 
6.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชมุวิชาการที่เป็น Proceeding (เขียนรูปแบบบรรณานุกรม

ของมหาวิทยาลัยตามระบบ American Psychological Association APA 6th edition โดยเรียงจากปีล่าสุด) 
1)  Sasi, V. (2015). ผลของสารเสริมชีวนะ Bacillus subtilis และ Bacillus licheniformis ต่อ

สมรรถภาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของสารอาหาร จำนวนจุลชีพในไส้ตันและ สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก
ในไก่เนื้อ. The 4th National Animal Science Conference of Thailand, 2015 (NASCoT 2015), 30 
August -2 September 2015, Songkla, Thailand. 

 
7. เกียรติคุณและรางวัล 

1)    
 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

ศศิ วิมล โครงการ “กระบวนการห่อหุ้มเช้ือแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัสและผล
ของการเป็นสารเสริมชีวนะต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ในการ
ทำงานของลำไส้ในไก่เนื้อ” รางวัลพรีเซ้นผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2562 โครงการ
พัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ 
สกว. 

2562 
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แนะนำ 
 คณาจารย์  

สิ่งที่อยากจะบอกกับนักเรียนที่จะเข่้ามาศึกษาสำหรับคณบดี/คณาจารย์  (ถ้ามี)  :  
- อยากให้นักศึกษาต้ังใจเข้ามาหาความรู้ทั้งในด้านของการศึกษาควบคู่กับการอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นในสังคมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนเก่ง คนดี ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังหลักใน

การพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะ 

ความรู้สึกเก่ียวกับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี (ถ้ามี) : 
- เป็นสถานศึกษาที่สงบ น่าเรียน มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนครบ

ครันและอาจารย์ทุกท่านตั้งใจจะมอบความรู้และสิ่งดีๆให้แก่นักศึกษาทุกคน  

อ่ืนๆ ที่อยากจะบอก (ถ้ามี): 
- 
คำคมประจำใจ : 

- The more you practice, the better you are.  

 
รูปภาพตนเอง : 1 ภาพ  
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รูปภาพผลงาน หรือกิจกรรมที่เคยทำ อย่างน้อย 3 ภาพ : 

• รับรางวัลพรีเซ้นงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2562 จาก ผอ.โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ

อุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. 
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• พรีเซ้นโปสเตอร์งานวิจัยประจำปี 2562 ในงานวิจัยที่จัดข้ึนเพื่อนักศึกษาที่ไดร้ับทุนในโครงการพัฒนา

นักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. 

 
 
 

• เป็นพิธีกรดำเนินงานสัมมนาทางด้านวิชาการที่จัดโดยภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 


