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1. ชื่อ.รองศาสตราจารย์นฤมล..นามสกุล..อัศวเกศมณี.. 

   สัญชาติ.ไทย.. 

   วัน เดือน ปีเกิด..16 พฤศจิกายน 2513...อายุ..53..ป ี

2.  ที่อยู่ปัจจบุันทีส่ามารถติดตอ่ได้สะดวก 

     เลขที่ 424/668 ถนน กาญจนวนชิ ต าบล คอหงส์  อ าเภอ หาดใหญ่  จังหวัด  สงขลา โทรศัพท์ 089-1986520 

     ที่ท างาน.....คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

     เลขที่...160...หมู่ที่..4..ถนน..กาญจนวนชิ....ต าบล..เขารูปชา้ง..อ าเภอ...เมือง...จังหวัด...สงขลา... 

     โทรศัพท์......074-260200-4.......โทรสาร..074-260230.. 

      E-mail.....usawakesmanee@hotmail.com, naruemon.us@skru.ac.th 

3.  ประวัติการศึกษา 

     วุฒิปริญญาเอก..............-....................จาก............................-...............................ปีที่ส าเร็จการศึกษา....................... 

     วุฒิปริญญาโท..วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง..จาก....มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.....ปีที่ส าเร็จการศึกษา....2539.... 

     วุฒิปริญญาตรี...ทษ.บ.(ประมงน  าจืด)....จาก...สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้.. .ปีที่ส าเร็จการศึกษา......2533..... 

4.  ประสบการณ์ในการท างาน 

     4.1 ต าแหน่งทางวชิาการอ่ืน ๆ 

            13  มกราคม  2540.… อาจารย์ 1 ระดับ 4 

            1   ตุลาคม    2542 อาจารย์ 1 ระดับ 5 

            1   ตุลาคม    2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 

            1   เมษายน   2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 

            1   ตุลาคม   2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 

            1   ตุลาคม   2549 รองศาสตราจารย์ ระดบั 9 
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     4.2 ต าแหน่งงานบริหาร 

พ.ศ.2542–2543  ประธานโปรแกรมวิชาฯ สถาบนัราชภัฏนครศรีธรรมราช 

พ.ศ.2545–2546  รองผู้อ านวยการศูนย์วทิยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 

พ.ศ.2546–2547  รองผู้อ านวยการส านักกิจการนกัศึกษา สถาบนัราชภัฏนครศรีธรรมราช 

พ.ศ.2549–2550  ประธานกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

พ.ศ.2549–ปัจจบุัน  กรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

พ.ศ.2549–2551  เลขานุการโปรแกรมวิชาการเพาะเลี ยงสัตว์น  า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

พ.ศ.2551–2553  ประธานโปรแกรมวิชาการเพาะเลี ยงสัตว์น  า มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

พ.ศ.2557-2560 คณะกรรมการประจ าส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 

พ.ศ.2551–2562  รองผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

พ.ศ.2560- ปัจจบุัน กรรมการหลักสูตรการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 

พ.ศ.2563- ปัจจบุัน คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารหลักฐานส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ 
ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

5.  ต าแหน่งปัจจบุัน...รองศาสตราจารย์.........สังกัด......คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา........... 

6.  ผลงาน 

     6.1 ผลงานวิจยั ผลงานทางวิชาการ  
วิมล   จันทรโรทยั และ นฤมล   ติ วพานชิ. 2541. ผลของใยอาหารและระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 

ของปลาดุกลูกผสม. ว.เกษตรศาสตร์ (วิทย.) 32 : 13-23. 
นฤมล   อัศวเกศมณี. 2544. การสตั๊ฟสัตวป์ีก. ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 1 (1). สถาบนัราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

หน้า 57-68. 
นฤมล   อัศวเกศมณี. 2545. การวิเคราะห์โปรตีนของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช.  

ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2 (1). สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช. หน้า 48-58. 
นฤมล   อัศวเกศมณี. 2546. ผลของการใช้กุ้งฝอย ปลาหางนกยูง และปลาสอด เสริมในอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโต

และการให้สีปลาออสการ์. ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 3 (1). สถาบนัราชภัฏนครศรีธรรมราช. หน้า 74-87. 
นฤมล   อัศวเกศมณี. 2547. ผลของการใช้กุ้งฝอย ปลาหางนกยูง และปลาสอด เสริมในอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโต

และการให้สีปลาออสการ์ ในงานราชภัฏวชิาการ’47 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547. 

นฤมล   อัศวเกศมณี. 2548. ผลของการใช้ถั่วหรั่งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาปน่ในอาหารส าหรับ 
เลี ยงปลาออสการ์. ว.เทคโนโลยกีารเกษตร, 1 (1). มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา. หน้า 1–13. 



นฤมล   อัศวเกศมณี  วรพงษ์   อัศวเกศมณี และทิพวรรณ   พรหมชู. 2549. ผลของปริมาณผักตบชวาแห้งใน
อาหารเม็ดส าเร็จรูป ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณค่าทางโภชนาการ. ว.เทคโนโลยีการเกษตร, 2 (2). 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา. หน้า 50–61. 

นฤมล   อัศวเกศมณี. 2549. การศึกษาวงจรชีวิตและสูตรอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี ยงหนอนนก  
(Tenebrio   molitor L) ใน การประชุมวชิาการ “ ราชภัฏวิจยั  เทิดไท้องค์ราชนัย ์“ เนื่องในโอกาสครองศิริ
ราชสมบัติ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา วนัที่ 6 
กันยายน 2549 

นฤมล  อัศวเกศมณี  กรรณิการ์   สิงห์เกิด และสุพร   เกื อพิทักษ์. ๒๕๔๙.อัตราส่วนที่เหมาะสมของใบกระถินและ
สาหร่ายสไปรูไลนา่สดที่มีต่อการเร่งสีปลาแฟนซีคาร์ฟสายพันธุ ์Cha – goi. ว.เทคโนโลยีการเกษตร, 3 (1). 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา. หน้า 52–67. 

นฤมล   อัศวเกศมณี. 2551. สภาวะการเลี ยงหนอนนก (Tenebrio  molitor L.) เชิงอุตสาหกรรม ในพื นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา. ว.การวิจัยเพื่อพฒันาชุมชน, 1 (1). มหาวิทยาลยันเรศวร. หน้า 1-13. 

นฤมล   อัศวเกศมณี. 2551. ศึกษาชนดิของปลาน  าจืดและคุณค่าทางโภชนาการ ในการผลิตปลาร้าพื นเมืองท้องถิ่น
ภาคใต้ ในงานประชุมวิชาการ “ ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” ฐานการวิจัย มหาวิทยาลยักับ
การพัฒนาพื นที่ภาคใต้ตอนลา่ง  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

พัชร ี  หลุ่งหม่าน  นฤมล   อัศวเกศมณี และเสาวนิตย ์  ชอบบุญ. 2552. การผลิตและประยกุต์ใช้สาหร่ายขนาดเล็ก 
เพื่อทดแทนปลาปน่ ในอาหารเลี ยงปลาดุกบิ๊กอุย ในการประชมุวิชาการครั งที่ 2 ฐานการวิจัย มหาวิทยาลยักับ
การพัฒนาท้องถิ่น ณ หอประชมุเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

นฤมล   อัศวเกศมณี และวรพงษ์   อัศวเกศมณี. 2552. ผลของสไปรไูลนา่ หอยแมลงภู่ และเปลือกกุ้ง ต่อการ
เจริญเติบโต การปรับสผีิวและสเีนื อ ของปลาดุกบิ๊กอุย. ว. วิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา. 2 (2). 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา. 

นฤมล   อัศวเกศมณี. 2553. การใช้เมล็ดยางพาราปน่เสริมในอาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี ยงปลาดุกบิ๊กอุย. ว. วิชาการ
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา. 3 (1). มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

นฤมล   อัศวเกศมณี  พัชรี   หลุ่งหม่าน  และเสาวนิตย ์  ชอบบุญ. 2554. อิทธิพลของสภาวะการเพาะเลี ยงที่มีต่อการ
ผลิตสารสีโดย Monascus  sp. LC1 เพื่อใช้เป็นสารเร่งสีและการยับยั งเชื อ Aeromonas   hydrophila ที่ท า
ให้เกิดโรคในปลาทอง. 

เสาวนิตย์ ชอบบญุ  นฤมล อัศวเกศมณี และพัชรี หลุ่งหม่าน. 2554. การศึกษาประสทิธิภาพของรา (Monascus sp. 
LC1) ในการยับยั งการเจริญของแบคทีเรีย (Aeromonas hydrophila TISTR 1321). วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา. 4(1) : 10-15. 

วรพงษ์   อัศวเกศมณีและนฤมล   อัศวเกศมณี. 2559. ปลาร้าพื นเมืองทางภาคใต้จากปลาน  าจืดชนิดตา่ง ๆ ในหนังสือ
ชุดความรู้ ม.อ. เล่มที่ 10 เร่ืองผลงานวิจัยดา้นอาหารของนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



นฤมล   อัศวเกศมณี. 2559. การใช้ผักตบชวาแห้งเป็นอาหารสมทบส าหรับเลี ยงปลาตะเพียนขาว. ว.วิชชา. 35 (1) 
มกราคม-มิถุนายน . มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

ศรายุธ   เอียดฤทธิ์  ศักดิ์ดา   นุ้ยสัน และนฤมล   อัศวเกศมณี. 2562. การศึกษาขั นตอนการผลิตและคุณภาพทาง
จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เคยปลาทะเลน้อย. น าเสนอผลงาน ในงานเสวนาวิชาการประเพณีวทิยาศาสตรการ
ประมง ระดบัปริญญาตรี ครั งที ่14 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เมื่อวันที่ 30-31 เมษายน 2562 (แหล่งทุน สกว.) 

นฤมล  อัศวเกศมณี. 2562. การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพของเคยปลาทีผ่ลิตตามกระบวนการภูมปิัญญา
ท้องถิ่นทะเลน้อย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ีครั งที่ 
4. 6 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 10 หน้า, 131-139. 

นฤมล   อัศวเกศมณี และวรพงษ์   อัศวเกศมณี. 2564. กระบวนการพัฒนาแบบยั่งยนืของชุมชนประมงพื นบา้น : กลุ่ม
ประมงอินทรียช์ุมชนบา้นช่องฟนื ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยนู จ.พัทลุง. รายงานสบืเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั งที่ 4. วันที่ 7 มกราคม 2564. (แหล่งทุน สกว.) 

      3.2 งานวิจัยที่ก าลังด าเนินการ 
นฤมล   อัศวเกศมณี ศรัณย์   รักษาพราหมณ์  สบาย   ตนัไทย  ณิศา   มาชู และสุเพ็ญ   ดว้งทอง. 2565. การสร้าง

มูลค่าเพิม่จากการท าอาชีพประมงชายฝั่ง กรณีศึกษา : กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบ้านบ่ออิฐ ม.8 
ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 

     6.3 งานแตง่เรียบเรียง ต าราและหนังสือ 

นฤมล   อัศวเกศมณี. 2549. เอกสารค าสอนอาหารและการให้อาหารปลา. คณะเทคโนโลยีการเกษตร. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา : สงขลา. 406 หน้า. 

นฤมล   อัศวเกศมณี. 2550. อาหารและการให้อาหารปลา. โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 346 
หน้า. 

นฤมล   อัศวเกศมณี. 2550. การเก็บถนอมสัตว์น  า. โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 382 หน้า. 
นฤมล   อัศวเกศมณี. 2550. การเลี ยงปลาน  าจืด. โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ : มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา. 182 หน้า. 
นฤมล   อัศวเกศมณี. 2550. การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์. โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ : มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา. 322 

หน้า. 
นฤมล   อัศวเกศมณี. 2553. เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและการดูแลสัตวน์  า. คณะเทคโนโลยกีารเกษตร : 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา. 219 หน้า. 
นฤมล   อัศวเกศมณี. 2553. การเลี ยงปลา. คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 226 หน้า. 
นฤมล   อัศวเกศมณี. 2556. การเลี ยงปลา. โอเดียนสโตร์ : กรุงเทพมหานคร. 320 หน้า. 
นฤมล   อัศวเกศมณี. 2557. การถนอมสัตว์น  าแบบพื นบา้น. โอเดียนสโตร์ : กรุงเทพมหานคร. 248 หน้า. 
นฤมล  อัศวเกศมณี. 2557. โภชนศาสตร์และการให้อาหารปลา. โอเดียนสโตร์ : กรุงเทพมหานคร. 280 หน้า. 



นฤมล   อัศวเกศมณี. 2558. การเลี ยงสัตว์น  าแบบผสมผสาน. คณะเทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
166 หน้า. 

นฤมล   อัศวเกศมณี. 2563. การจัดการสัตว์น  าภายหลังการจับ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 186 หน้า 

     6.4 ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินผลงานทางวิชาการ 

ประเมินเอกสารประกอบการสอนวิชา จุลชวีวิทยา เพื่อประกอบการขอต าแหน่งทางวชิาการ จากวิทยาลัย
ประมงติณสลูานนท์ ของ นางกรวิกา  ศรีวัฒนวรัญญ ู

ประเมินรายงานการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑ เรื่อง คือประธีป   สองแก้ว 
และธาฎา   ศิณโส. 2552. ความหลากหลายของชนิดและการแพร่กระจายของปลาบริเวณกระชังเลี ยงปลากะพงขาว 
ในทะเลสาบสงขลาตอนนอก. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : กรุงเทพมหานคร. 

ประเมินคุณภาพงานวิจัย จากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง เร่ือง การพัฒนากระบวนการผลิตและการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑป์ลาดุกร้า จาก มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ของ ดร.อมรรัตน์   ถนนแก้ว 

ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน เร่ือง การเพาะเลี ยงปลาสวยงาม เพื่อประกอบในการขอต าแหน่ง
ทางวชิาการ จากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ของ นางมลฤดี   พิชัยยุทธ ์

ประเมิน DVD สื่อประสม เร่ืองการเพาะพันธุ์ปลาดุกโดยวิธผีสมเทียม จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ระนอง ของ นายวิจักร   เสาวนชิ 

ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน วชิามนีวิทยา ของ นายประทปี   สองแก้ว ข้าราชการครู วิทยฐานะ
ครูช านาญการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

ประเมินคุณภาพโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจ าปี 2554 ครั งที่ 2 เร่ือง การผลิตปลาดุกร้าอย่างยั่งยนื ของ 
ดร.อมรรัตน์   ถนนแก้ว และ นายสุทธิรักษ์   เพชรรัตน์ 

ประ เมิน งานวิ จั ย  เ รื่ อ ง  ระดับ โปรตีนและไขมันที่ เหมาะสมในอาหารส าหรับปลากะรั ง เ สื อ 
(Epinephelus  fagoguttatut) ของ นางสาววรรณเพ็ญ  ค ามี จูอะดี  พงศ์มณีรัตน์  ไพบูลย์  บุญลิปตานนท์ และพัช
รี   ซุ่นสั น ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง 

ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน วชิาการประมงเบื องต้น ของ นายกรีฑา   ดิษโสภา ข้าราชการครู 
วิทยฐานะครูช านาญการ วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงานวชิาการ เร่ือง การปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของนางสาวบญุณ ี   ฉุ้นประดับ 
ข้าราชการครู วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนวัดโลกา ต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ ของนายสันติธรรม เทพฉิม ครูวิทยฐานะช านาญการ วิทยาลัย
ประมงติณสลูานนท์ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การเลี ยงปลา  

ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ ของนายธาฏา  ศิณโส ครูวิทยฐานะช านาญการ วิทยาลัยประมง
ติณสูลานนท์ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การเพาะขยายพันธุ์ปลา  



อนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ผศ.สุแพรวพันธ์  โลหะลักษณะเดช  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง. 

ผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย นางสาวจิตติมา  หมั่นกิจ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ประเภทนวัตกรรมการศึกษาประเภทเอกสารประกอบการ
เรียน รายวิชาอาหารและโภชนาการสัตวน์  า ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  า 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินรายงานความกา้วหน้า งานวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชนฐานราก (เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง) เร่ืองประสทิธิภาพของไหลเผือก (Eurycoma  longifolia Jack) 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของนางแจ่มจันทร ์  เพชรศิริ สังกัด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่
ชุมชนฐานราก (เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง) เร่ืองประสิทธิภาพของไหลเผือก (Eurycoma  longifolia Jack) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ ของนางแจม่จันทร ์  เพชรศิริ สังกัด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน ผศ.ชมพูนชุ  โสมาลีย ์ คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง. 
     6.5 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประธาน/กรรมการ ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สาขา ประมง, การเพาะเลี ยงสัตวน์  า, การ
เลี ยงสัตว์น  า, วิทยาศาสตรการประมง  

รหัสผู้ประเมินราชภัฏ UR0125 

รหัสผู้ประเมิน สกอ. U570126 

     6.6 รางวัลหรือเกียรติบัตร 

รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน  า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (7 
ธันวาคม 2551) 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๕ คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้(12 ธันวาคม 
2552) 
     6.7 อนุสิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิตน  าเคยปลาส าเร็จรูป  
ออกให้ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2568 

     6.8 อ่ืน ๆ 
ผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) รหัสผู้ตรวจแปลง (iPGS Code) 7428  
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