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ประวัติและผลงาน 

  

 
ชื่อ – สกุล ภาษาไทย (นาย / นาง / นางสาว)……ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี…… 
ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ (Mr./ Mrs./ Miss) .......Acting Sub LT. Preecha  Muneesri.....  
สถานภาพเป็นข้าราชการ  ต าแหน่ง..........ผู้ช่วยศาสตราจารย์……… 

เกิดวันที่....๙...เดือน...กันยายน......พ.ศ...๒๕๑๒.......ปัจจุบันอายุ…๔๕…ปี บรรจุเข้ารับราชการ/ท างานเมื่อ

วันที่..๑๖....เดือน..กันยายน....พ.ศ..๒๕๓๙...สังกัดภาควิชา..เทคโนโลยีชีวภาพ....คณะเกษตรศาสตร์ .....วิทยา

เขตบางพระ............... สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.............อายุราชการ…๑๙….ปี 

ปัจจุบันสังกัดสังกัด สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ....คณะอุตสาหกรรมเกษตร.....วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.......โทรศัพท์ที่ท างาน..๐๗๕๔๘๙๖๑๖....โทรสาร...๐๗๕๔๘๙๖๑๒..

โทรศัพท์เคลื่อนที่..๐๘๖๔๗๘๑๗๓๙...E-Mail …preecha.m@rmutsv.ac.th………………..… 

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...๑๒๕/๓...หมู่ที่...๑๘... ซอยท่าเรือ ๓...ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง....ต าบลท่าเรือ.... 

อ าเภอเมือง.....จังหวัดนครศรีธรรมราช...........................................  
 
ประวัติการศึกษา  
 

ล าดับที่ 
ระดับ

การศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถานศึกษา หลักสูตร/สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

ที่ส าเร็จ 
คะแนน

เฉลี่ยสะสม 
๑ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ๒๕๓๙ ๓.๐๓ 

๒ ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตบางพระ 

สัตวศาสตร์ 
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สัตว์) 

๒๕๓๕ ๓.๐๗ 

๓ ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

สัตวศาสตร์ ๒๕๓๓ ๓.๐๖ 

๔ ปวช. วิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา เกษตรกรรม ๒๕๓๑ ๓.๔๙ 
 



2 

 

ประวัติการฝึกอบรม 
 

ปี พ.ศ. หลักสูตรการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม 
๒๕๔๕ การใช้กระบวนการแนะแนวเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

(๑๓ – ๑๗ พฤษภาคม) 
โรงแรมรอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก 

๒๕๔๖ การพัฒนานักวิชาการด้านการผลิตไวน์ผลไม้ 
 (๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์) 

สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร
สกลนคร 

๒๕๔๖ การใช้สถิติในกระบวนการวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตร  
 (๔ -๖ มิถุนายน) 

สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 

๒๕๔๗ การตรวจติดตามคุณภาพภายในและการให้ค าปรึกษา
ระบบคุณภาพ รุ่นที่ ๒  (๒๑ – ๒๒ มกราคม)  

ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
จ.ปทุมธานี 

๒๕๔๗ แนวทางการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในและการให้
ค าปรึกษาระบบคุณภาพด้วยระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2000 รุ่นที่ ๒  (๑๐ กันยายน) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระ
นครเหนือ กรุงเทพฯ 

๒๕๔๘ การวัดผลแนวใหม่  (๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม) โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท  จ.ปทุมธานี 

๒๕๕๐ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (๒๘ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม) 

โรงแรมทักษิณ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

๒๕๕๐ เทคนิคการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี (๔ – ๘ มิถุนายน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๒๕๕๐ การจัดท าระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 
17025 (๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

๒๕๕๑ การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รุ่น
ที่ ๑ (๒๑ กรกฎาคม – ๒๙ สงิหาคม) 

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 

๒๕๕๕ นาโนเทคโนโลยีส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 
(๓๐ – ๓๑ ตุลาคม) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 

 
ประวัติด้านการศึกษาดูงาน 
 

ปี พ.ศ. เรื่องท่ีศึกษาดูงาน สถานที่ดูงาน 
๒๕๕๐ ศึกษาดูงานและเจรจาขั้นต้นเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้าน

วิชาการและงานวิจัย   ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร  
(๑๕- ๒๐ สิงหาคม) 

Guangxi Professional Technology 
Agricultural Collage  เมือง หนานหนิง 
มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๒๕๕๐ งาน Food Expo (๑๖ สิงหาคม) ฮ่องกง  

๒๕๕๑   ระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๑๔-๒๐ สิงหาคม)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๕๕ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกิจการนักศึกษาและผู้น านักศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน (๒๐ – ๒๒ สิงหาคม) 

ประเทศมาเลเซีย 
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ประวัติด้านงานวิจัย 
 

ปี พ.ศ. เรื่องวิจัย หมายเหตุ 
๒๕๕๓ ศึกษาผลการใช้ข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเนื้อแพะ (แหล่งทุน วช.)   ผู้ร่วมวิจัย 

๒๕๕๕ ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของนวดแผนไทยในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช (แหล่งทุน วช.)   

ผู้ร่วมวิจัย 

๒๕๕๗ การก าจัดสีน้ าตาลและซีโอดีในน้ าเหลือทิ้งจากข้ันตอนผลิตก๊าซชีวภาพของ
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มด้วยพืชที่ปลูกในพ้ืนที่ชุ่มน้ า (แหล่งทุน สกอ.)   

ผู้ร่วมวิจัย 

๒๕๕๗   ศึกษาแนวโน้มการยอมรับของตลาดผู้บริโภคเก่ียวกับการใช้น้ าตาลโตนดแทน
น้ าตาลทรายในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสู่การพัฒนา ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช  :  กรณีศึกษาน้ ากระเจี๊ยบพร้อมดื่ม   (แหล่งทุน วช.)   

ผู้ร่วมวิจัย 

๒๕๕๗ การใช้ประโยชน์น้ าทิ้งจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีนส าหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ (แหล่ง
ทุน วช.)   

ผู้ร่วมวิจัย 

๒๕๕๘ ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (วิจัยสถาบัน) 

หัวหน้าโครงการ 

๒๕๕๘ การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช :  
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร  (แหล่งทุน วช.)   

ผู้ร่วมวิจัย 

 

จรีพร เชื้อเจ็ดตน, ดวงเอน สงฤทธิ์ และปรีชา มุณีศรี.  ๒๕๕๒.  ผลของการใช้น้ ามันพืช เวลาในการสับต่อ
คุณภาพไส้กรอกเนื้อแพะ.  มหาวิทยาลัยราชมงคลวิชาการ. ครั้งที่ ๒ ณ. โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ.
เชียงใหม่. 

จรีพร เชื้อเจ็ดตน, ดวงเอน สงฤทธิ์ และปรีชา มุณีศรี.  ๒๕๕๓.  ความเป็นไปได้ในการผลิตคั่วกลิ้งบรรจุ
กระป๋อง.  มหาวิทยาลัยราชมงคลวิชาการ. ครั้งที่ ๓ ณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. จ.หนอคาย. 

Potential of Production Qulity Control and Packaging for Food OTOP at Thungsong District, 
Nakorn Sri Thammarat Province, The 5th Rajamangala University of Technology 
International Conference Technology and Innovation Towards ASEAN.  July /23-25, 
2014.  Phranakhon Si Ayutthaya,Thailand. 2014. 

 
..........บรรจุเป็นอาจารย์ ๑ ระดับ ๔  ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะเกษตรศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตบางพระ   อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี  เมื่อ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙  สอนวิชาชีพสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ และวิชาชพีสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ได้
ร่วมด าเนินกิจกรรมนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์บางพระ ด้วยต าแหน่งกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ดูแล
งานกิจกรรม  งานกีฬา  งานหอพักนักศึกษา  หัวหน้าแผนกวินัยและจริยธรรม และหัวหน้าแผนกงาน
การศึกษาด้วยตนเอง (Self Access)  ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ด ารงต าแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้
ด าเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบด้วยตั้งใจและงานส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
งานอ่ืนๆ ที่มีการร้องขอให้ช่วยจากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือนร่วมงาน จนย้ายสถานที่ท างานไปยังคณะ
เกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช เมื่อ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
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...........พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และสาขาอาหารและโภชนาการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  
.............พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๒ เม.ย. ๒๕๕๘  ด ารงต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
.............พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารกิจการนักศึกษา  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ทุ่งใหญ่  
.............พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ด ารงต าแหน่ง รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
.............พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ด ารงต าแหน่งเลขานุการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
.............พ.ศ. ๒๕๕๖-เม.ย. ๒๕๕๘  ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานบริหารกิจการนักศึกษาวิทยาเขตฯ  
.............๒๓ เม.ย. ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง คณบดีคณะอุตสาหกรรม 
 
 
 

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ 
............๒ กันยายน ๒๕๔๖ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้ง จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   
ปัจจุบันบริจาคเป็นครั้งที่ ๙๒........... 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
 

 

 

(ลงชื่อ)....ว่าที่ร.ต. ..........................................เจ้าของประวัติ 
                         (...ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีชา  มุณีศรี....) 

 

    วันที่...........เดือน........พ.ศ. ...๒๕๕๙... 
 
 

……………………………. 


