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ประวัติความเป็นมา
2539 ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม คณะเกษตรศาสตร์ฯ 

ด าเนินการหลักสตูร วท.บ. ภูมิศาสตร์  2540 เปิด วท.ม วทิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 2548 เปิด
หลักสูตร วท.ด. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และ Ph.D. Biodiversity 
Conservation and Ecotourism 2552 เปิด วท.บ. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2555 เปิด วท.ม.ภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมปรับปรุงหลักสตูร

ภารกจิด้านการวิจัย ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ให้แกพ้ื่นที่บริการของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีทั้งในรูปแบบท่ีคณาจารย์
ด าเนินการเองซึ่งจะมีการบูรณาการกับการเรยีนการสอนและการบรกิาร
วิชาการฯ และในรูปแบบของวิทยานพินธ์ระดับบัณฑิตศกึษา



วิสัยทัศน์
“รวมพลังให้เป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

ภายใต้บริบทภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม”

พันธกิจ
“พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคล เพื่อตอบสนองภารกิจหลักของภาควิชา โดยเฉพาะด้าน
การผลิตบัณฑิตและการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์”



วตัถปุระสงค์....
1. จดัให้มีพลวตัของหลกัสตูรส ำหรับผลิตบณัฑิต มหำบณัฑิต และดษุฎีบณัฑิต ด้ำภูมูิาำสตร์ 
และูมูิสำรสภเทาาำสตร์ และทรัพยำกราำสตร์และสิ่งแวดล้อมที่มคีณุสมบตัิพร้อมทำงด้ำภ  
พทุธิพิสยั ทกัษะพิสยั และจิตพิสยั

2. จดัหำ พฒัภำ และปรับปรุงระบบปัจจยัเกือ้หภภุกำรเรียภกำรสอภให้เหมำะสมและเพียงพอ
3. สร้ำงกระบวภกำรงำภวิจยัอย่ำงมีบรูณำกำร โดยใช้กำรวิจยัเป็ภฐำภกำรเรียภกำรสอภ และ
ขยำยฐำภงำภวิจยัไปสูก่ำรบริกำรวิชำกำรแก่ชมุชภ

4. จดัให้มีกำรเผยแพร่ผลงำภอำจำรย์ ทัง้ที่เป็ภงำภทบทวภและเรียบเรียง และรำยงำภกำรวิจยั
และกำรประดิษฐ์คิดค้ภ ออกสูเ่วทีวิชำกำรระดบัชำติและระดบัสำกล

5. จดัให้มีกิจกรรมขององค์กรที่มีสว่ภสภบัสภภุและสง่เสริมกำรอภรัุกษ์าิลปวฒัภธรรมที่ดีไว้
เป็ภมรดกของชำติ







ต ำแหน่ง ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี

รองศาสตราจารย์ 2 1 -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 1 -

อาจารย์ 7 1 -

ลาศึกษาต่อ 3 -

รวมสายวิชาการ 15 6 -

บุคลากรสนบัสนุน
นักบริหารงานทั่วไป - 1 -

นักวิทยาศาสตร์ - - 2

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน



รา.ดร.กิจกำร พรหมมำ รา.ดร.เสวียภ เปรมประสทิธ์ิรา.พฒัภำ รำชวงา์

รองศาสตราจารย์



ผา.ดร.กณิตำ ธภเจริญชณูำส ผา.ดร.จรัณธร บญุญำภุู ำพผา.ดร.ชภิภทร์ อมัพรสถิร

ผา.ูิรมย์ อ่อภเสง็

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผา.ดร.พภัธ์ทิพย์ กลอ่มเจ๊ก ผา.ดร.ชชัวำลย์ จภัทรวิจิตร

ผา.ดร.เชิดากัด์ิ ทพัใหญ่



ดร.กัมปนำท ปิยะธ ำรงชัย ดร.จรัสดำว คง
เมือง

ดร.จรูญ สำรินทร์

ดร.ชำญยุทธ กฤตสุนันท์กุล อำจำรย์ธัญลักษณ์ ศรีโพธ์ิ อำจำรย์นัฐพล มหำวิค

อาจารย์



อำจำรย์ประสิทธ์ิ เมฆอรุณอำจำรย์พลปรีชำ ชิดบุรี

ดร.ภนิตดำ เชนรัชชสิทธ์ิ ดร.วภำกร ศิริวงศ์

ร้อยเอก ดร. อนุชิต วงศำโรจน์

อาจารย์ (ต่อ)



ภ.ส.โสภภ้อย ฟักทองออ่ภ
(เจ้ำหภ้ำท่ีบริหำรงำภทัว่ไป)

ภ.ส.ภฤมล สิงห์กวำง
(ภกัวิทยำาำสตร์)

ภำยอิทธิเทพ ออ่ภปำภ 
(ภกัวิทยำาำสตร์)

บุคลากรสายสนับสนุน



ปริญญาตรี วท.บ ภูมิศาสตร์ 
วท.บ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปริญญาโท วท.ม ภูมิสารสนเทศศาสตร์
วท.ม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วท.ม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปริญญาเอก ปร.ด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรที่เปิดสอน ปี กศ. 2556



ปีการศึกษา 2556
จ านวนนิสิต

ป.ตรี ป.โท ป.เอก
แผน ก1 แผน ก2 1.1 1.2

วท.บ. ภูมิศาสตร์ 180

วท.บ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 151

วท.ม. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 5 3

วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 16

วท.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 5 + 3

ปร.ด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 5

รวมจ านวนนิสิต ทุกระดับ 331 11 27 8 5

รวมจ านวนนิสิตทั้งหมด 382 คน



ปีการศึกษา 2556
ปีที่เข้าศึกษา

2556 2555 2554 2553 2552 รวม

วท.บ. ภูมิศาสตร์ 40 45 43 52 - 180

วท.บ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 40 36 34 41 - 151

วท.ม. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3 5 - - - 8

วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 10 3 3 1 22

วท.ม. การจัดการทรัพยากรฯ - 6 2 - 8

ปร.ด. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 1 4 1 4 2+1 13

รวมจ านวนนิสิต แต่ละชั้นปี 89 100 87 102 3 +1 382

รวมจ านวนนิสิตทั้งหมด 382 คน



ประเภทของงบประมาณ

งบประมาณรายได้  820,000

หมวดค่าตอบแทน 25,000

หมวดค่าใช้สอย วัสดุ 268,750

หมวดเงินอุดหนุน 276,250

หมวดค่าครุภัณฑ์ 250,000

กองทุนกิจการนิสิต+ บัณฑิตศึกษา  190,340

งบประมาณแผ่นดิน  200,000

รวมทั้งสิ้น 1,210,340



ศึกษาดูงานด้านทรัพยากรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 45,000

สัมมนาภาคนิพนธ์ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชา ทส. 16,000

ศึกษาข้อมูลดาวเทียมและเก็บข้อมูลภาคสนามบริเวณภาคเหนือ 45,000

การวิจัยในชั้นเรียนความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมของห้องเรียน 0

การวิจัยในชั้นเรียนความคิดเห็นต่อสื่อการเรียนการสอน รายวิชา 104332 0

ศึกษาข้อมูลดาวเทียมและเก็บข้อมูลภาคสนามบริเวณภาคเหนือ 45,000

การเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6 17,000

ศึกษาดูงานภาคสนามวิชาการวางผังเมืองและภาค 18,000

พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ 20,000

ประชุมวิชาการ “สารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร ครั้งที่ 4” 25,000

การประชุมทางวิชาการ “สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 10” 25,000



กีฬาสิ่งแวลล้อมนักศึกษาสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ENVI’s Game ครั้งที่ 21 48,230

ศึกษาภาคสนามการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 17,020

พัฒนาคุณภาพนิสิตเพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 47,220

ค่ายคุณธรรมชี้น าชีวิตส่งเสริมความคิดรักษ์ธรรมชาติ 39,600

แสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 9,000

ไหว้ครูและประเพณีสวมงอบ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติฯ ประจ าปี 2557 15,000

สัมมนาวิชาการภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค 1 ปี กศ. 56 15,000

สัมมนาวิชาการภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค 2 ปี กศ. 56 15,000

พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ 20,000

ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 49,520

1,010,340



ผศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ 
ได้รับโล่ประกาศเกียรตคิุณ บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 29 กรกฎาคม 2555

ความภาคภูมิใจและโดดเด่น



ผศ.ดร.จรณัธร บญุญานุภาพ กบัผลงานวิจยัหญา้แฝกดีเด่น 

รบัรางวลัระดบันานาชาต ิโดยไดร้บัพระราชทานโลป่ระกาศเกยีรตคิณุและเกยีรติบตัร

รางวลั The King of Thailand Vetiver Awards 2011 

จากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ณ เมืองลคัเนา สาธารณรฐัอนิเดีย



โครงการวิจัยได้รับรางวัล EIA Monitoring Award 2011 จากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) ประเภทดีเด่น 

1. โครงการเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน ของ รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ 
2. โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดล าปาง ได้แก่ ผศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ 

ดร.จรัสดาว คงเมือง และ ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก

ความภาคภูมิใจและโดดเด่น



การประชุมเชิงวิชาการ นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานทางวิชาการ “รองชนะเลิศ อันดับ 3” และ “ชมเชย”

ความภาคภูมิใจและโดดเด่น

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3
น.ส.ณัฎฐยานี ภู่พันธุ์ และนายนพรัตน์ วิเชียรรัตน์

รางวัล ชมเชย
นายวิสิษฎ์ จอมวุฒิ 

และนายมานิต  โพธิ์ศรี



สหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับเครือข่าย

เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4
ณ วันที่ 6 มิ.ย.2555

ความภาคภูมิใจและโดดเด่น

นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์: นายเกรียงไกร พันอ้น และนายอภิรักษ์ บ้านสระ 
ชื่อโครงการ: จัดท าแผนที่แสดงทิศทางน้ าไหลในเขตพื้นที่ส านักงานชลประทานที่ 3 
สถานประกอบการ: ส านักงานชลประทานที่ 3



สารสนเทศภูมศิาสตร์นเรศวร คร้ังที่ 2 ร.อ.ดร.อนุชิต วงศาโรจน์ เป็นประธาน

นายสวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข 
ได้รับรางวัลการน าเสนอยอดเยี่ยม

การจัดประชุมวชิาการ 26 ก.ค.2556

Key Note Speaker คือ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
บรรยายหัวข้อ การจัดการภัยพิบัติ ที่มีผลต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 8 ผศ.ดร.ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร เป็นประธาน



การจัดประชุมวิชาการ 1 ส.ค. 2556

Key Note Speaker คือ ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม บรรยาย “ปัญหาโลกร้อนกับการเกษตร”
สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 9 ผศ.ดร.ชัชวาลย์ จันทรวิจติร เป็นรองประธาน



สารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร ครั้งที่ 3 ร.อ.ดร.อนุชติ วงศาโรจน์ เป็นประธาน

การจัดประชุมวิชาการ 2 ส.ค. 2556

Key Note Speaker ดร.สรุชัย รัตนเสริมพงศ์ “ลุ่มน้ าโขงกับดาวเทียมไทยโชติ THEOS”



การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษา 
ดร.วภากร ศิริวงศ์ เป็นประธาน 



Mapping the Natural Capital of Dawna-Tenasserim Landscape 
แหล่งทุนจาก WWF Greater Mekong 

ดร.กัมปนาท ปิยะธ ารงชัย และร.อ.ดร.อนุชิต วงศาโรจน์



สัมมนาวิชาการภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2555

กิจกรรมด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2555

ภ ำเสภอควำมก้ำวหภ้ำ เป็ภูำษำองักฤษ



11th International Conference on Development of Drylands
March 18-21, 2013  Beijing, China

Air pollutants and Waste Mitigation with Chicken Egg Farm 
Management in Northern Thailand under Global Warming Situation

น.ส.นรินทร์ทิพย์  ฟองมูล อ.ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชนภาส

การน าเสนอผลงานวทิยานิพนธร์ะดบั ป.โท



การตพีมิพผ์ลงานวทิยานิพนธ์

European Journal of Scientific Research Vol 53 Issue 2.
Study on Environmental Status of Dairy Farms and Waste 
Management with Integrated Recycling Model for Small 

Holder Farms in the Lower North Region of Thailand
น.ส.ณฐัภร แกว้ประทุม อ.ท่ีปรึกษา ดร.จรูญ สารินทร์

ในวารสารระดบันานาชาติ 2011



การตพีมิพผ์ลงานวทิยานิพนธ์

วารสารการวจัิยเพือ่พฒันาชุมชน มหาวทิยาลยันเรศวร
Journal of Scientific Research Vol 4 No. 2 July-Dec 2011
การศึกษาการใช้แบคทีเรียทีส่ร้างสารลดแรงตงึผวิชีวภาพและ

เอนไซม์ไลเปสในการย่อยสลายไขมันและน า้มัน
นายอลงกฏ แซมสีม่วง

อ.ท่ีปรึกษา 
ผศ.ดร.สิริพรรณ สารินทร์

ดร.จรูญ สารินทร์



กจิกรรมนิสติ

1. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมของนิสิต ป.ตรี ทุกหลักสูตร
2.สนับสนุนให้นิสิตจัดกิจกรรมนิสิตอย่างน้อย 2 ใน 5 ด้าน คือ 
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์, ด้านศิลปะและวัฒนธรรม บ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม, คุณธรรมและจริยธรรม และ กีฬา/
ส่งเสริมสุขภาพ 

3.จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามหลัก PDCA ของ Prof. Dr. William 
Edwards Deming 



จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามหลัก PDCA: Plan Do Check Action
ของ Prof. Dr. William Edwards Deming 



25 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่าง 16 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2556 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 60 คน โดยจ าแนกเป็นสหกิจศึกษา 52 คน และ
ฝึกงาน 8 คน

การฝึกงานและสหกจิศึกษา ปีการศึกษา 2555



รับโลส่ถำภประกอบกำรดีเดภ่ (แทภ) บริษัท นูแนพ จ ำกัด จ.ภภทบรีุ
เมื่อ วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ฯ 1 ตุลาคม 2555 



นิสิตเข้าร่วมน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่างภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ คือ นายวิสิษฎ์ จอมวุฒิ 

นายมานิต โพธิ์ศรี และ น.ส.อภิรุจี โพธิ์ทอง

สหกจิศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 2555



โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิต
เพื่อใหน้ิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กิจกรรมด้านการพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2555

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ด้านความรู้คิดของนิสิต 16-17มิ.ย.55



ค่าคุณธรรมน าชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม



นิสิตภำควิชำทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
ร่วมช่วยท ำแผนที่เส่ียงภยัรับมือน ำ้ท่วมชุมชน ในรูปแบบ 3 มิต ิ

ณ ต ำบลจอมทอง อ ำเภอเมืองพษิณุโลก พษิณุโลก



การจัดนิทรรศการ “อุบัติภัยธรรมชาติ” ของนิสิตภาค ทส. 
“เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10” 24-29 ก.ค. 55กิจกรรมด้านการพัฒนานิสิต



การจัดนิทรรศการ “ผลกระทบโลกร้อนต่อภาคเหนือ” ของนิสิตภาค ทส. 
“เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11” 30 ก.ค. -4 ส.ค. 56



กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ENVI GAMES) ครั้งที่ 20
30 พ.ย- 2 ธ.ค 2555 



รวมงบประมาณวิจัย
ทั้งสิ้น 3,728,640 บาท
ภายใน 527,640 บ.

ภายนอก 3,201,000 บ.
เฉลี่ย = 207,147 บ.

กิจกรรมด้านการวิจัย ปี 2555



นายแพทย์สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล ประธานคณะ กก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ให้ความรู้ “วิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOPs)” 24 เม.ย 2556

กิจกรรมด้านการวิจัย



1) โครงการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ การวิจัยในชั้นเรียน 2 โครงการ 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการวิจัย หรือโครงการ Visiting Professor 

โดยเรียนเชิญ Dr. Charles Norman Scholfield และ ผศ.ดร.ชิตชล ผลารักษ์ มาให้
แนวทางการท าวิจัย 

บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เพราะนิสิตระดับ ป.ตรี และ ป.เอก เข้าร่วม

กิจกรรมด้านการวิจัย



กิจกรรมด้านการวิจัย



การบูรณาการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
แผนที่สุขภาวะผู้สูงอายุ

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการฯ ด าเนินรายการเวทีสาธารณะ เรื่อง “การ
เปลี่ยนแปลงวิถีเกษตรกรรมของชุมชนต าบลบ่อสวก”ของโครงการวิจัยการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีเกษตรกรรมและผลกระทบของสารเคมีที่มตี่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพื้นที่ต้นน้ าน่าน ในวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 



นิสิต ป.ตรี สาขาวิชาการทรัพยากรธรรมชาติฯ และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมการจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม 
เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของวิถีเกษตรกรรมและการใช้สารเคมีของชุมชนในพื้นที่ต้นน้ าน่าน” ของโครงการวิจัย
การเปลี่ยนแปลงของวิถีเกษตรกรรมและผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่ต้น
น้ าน่าน ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 8:30–13:00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลยาบ
หัวนา อ าเภอเวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสวก อ าเภอเมืองน่าน และ จุดถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

การบูรณาการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน



การน าเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์
11th International Conference on Development of Drylands

March 18-21, 2013  Beijing, China
Enhanced Tropospheric Ozone under Global Climate Change situation 

and Its Effects on Yield and Some Fatty Acids in Northern Thailand
ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชนภาส



การน าเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์

“HIA and Biomass Energy Development in Thailand”
IAIA12, Energy Future: The Role of Impact Assessment

Porto, Portugal 27 May-1 June 2012
Chudchawal Juntrarawijit



กิจกรรมด้านการท านุบ ารุง ปี 2555

โครงการไหว้ครูและประเพณีสวมงอบ ภาค ทส. 5 ก.ค.2555

ถวายเทียนจ าน าพรรษา
ณ วัดเสาหิน

ปนีี้จะขอให้บัณฑิตศึกษาร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครู



โครงการไหว้ครูและประเพณีสวมงอบ ภาค ทส. 5 ก.ค.2555



อ่อนน้อม ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีจิตสาธารณะ

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ก าหนดพฤตกิรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมส าหรับนสิิต

ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คอื



“ผลิตบัณฑิตนักวิจัย”

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ (9.1.3)
ของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะมีงบประมาณสนับสนุนวิทยานิพนธ์ Researcher Personal Account: RPA 
ปริญญาโท 20,000 บาท และ ปริญญาเอก 50,000บาท ร่วมกับ อ.ที่ปรึกษา

ต้องเชื่อสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเอง  พระพุทธทาสภิกขุ

Retrieve on June3 2012 from www.buddhadasa.com/

ผมเป็นห่วงว่าเขาเอาจริงเอาจังจนเกนิไป เขาพยายามเกินไป แต่ขาดปัญญา
หลวงปู่ชาสุภัทโธ



31/05/55 56

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร



ขอขอบคณุ
ขอใหเ้ป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขทุกคน



10 July 2014 1

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance: QA)
ของภาควิชาทรัพยากรฯ ทีน่ิสิตควรมีส่วนร่วม

ห้องประชุมเกษตรศาสตร์ 1 (AG 2109)
วันท่ี 17 สิงหาคม 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์  อ่อนเส็ง
หัวหน้าภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



10 July 2014

2

1. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มน. http://www.qad.nu.ac.th/

1.1 เอกสาร/คู่มือการประกันคุณภาพของ สกอ. สมศ. กพร. 

1.2 ผลการประเมินตรวจสอบ (CAR สกอ.) ของ มน. 2555
1.3 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554-2558 ของ สมศ.

1.4 ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ (กพร) ของ ม.นเรศวร 2555

2. ส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/home/index.php

3. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
http://www.opdc.go.th/index.php

แนะน าเว็บไซต์ ด้านการประกันคุณภาพ (QA)



ให้ความรู้ QA แก่บัณฑิตศึกษาใหม่ เพื่ออะไร
1. ให้นิสิตสามารถระบอุงค์ประกอบ, ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ., ตัว
บ่งชี้ของ สมศ. และ กพร. ที่นิสิตควรมีส่วนร่วมกับภาควิชาและคณะได้ เช่น

- ร่วมโครงการที่ภาควิชาจัด, และประเมินโครงการ 

- ประเมินการสอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ใน reg.nu.ac.th,

- รับข่าว ปชส. E-mail ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ป.ตรี

- ร่วมงานบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ 

- ร่วมงานวิจัยกับอาจารย์, ร่วมฟัง ศ.อาคันตุกะ (Visiting Professor)

- การให้ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ป.ตรี ในวารสารนานาชาติ
- การให้ข้อมูลการรับรางวัลด้านคุณธรรม-จริยธรรมโดยหน่วยงานหรือ

องค์กรระดับชาติ

- ให้สัมภาษณ์กับ “คณะ กก.ประเมิน QA ภาควิชา”10 July 2014 3



ให้ความรู้ QA แก่บัณฑิตศึกษาใหม่ เพื่ออะไร

2. ให้นิสิตปัจจุบันสามารถจัดท าโครงการกิจกรรม (อย่างน้อย 5 โครงการ) ตาม
หลัก PDCA: Planing, Doing, Checking and Acting ของ Deming ได้ 
(ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาการปฏิบัติงานใดๆ ได้อย่างต่อเนื่อง)  ซึ่ง 5 โครงการ
ดังกล่าว จะมีกิจกรรม 5 ด้าน คือ

1) สิ่งเสริมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น การสัมมนาภาคนิพนธ์, การ
ประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 6 ม.พะเยา

2) บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น พัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์

3) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ไหว้คร-ูประเพณีสวมงอบ 22 ส.ค. 2556

4) เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ไหว้ครู

5) กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ เช่น กีฬา ENVI’s Games # 21 มหาสารคาม10 July 2014 4



ให้ความรู้ QA แก่บัณฑิตศึกษาใหม่ เพื่ออะไร
3. เมื่อนิสิตที่จบการศึกษาแล้วให้ความร่วมมือกับภาควิชา-มน.อยู่เสมอ เช่น 

- การรับ E-mail จากภาค-คณะฯ

- การให้ข้อมูลด้านการมีงานท าในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร

- การอบรมความรู้ใหม่/พัฒนาวิชาชีพในฐานะศิษย์เก่า

- การสนับสนุนภาควิชา, ทุนการศึกษา, การรับรุ่นน้องฝึกงาน/สหกิจศึกษา

- โอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

- การประเมินมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเกณฑ์ กพร.

4. เป็นประโยชน์ในอนาคตเมื่อได้เป็นอาจารย์/บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา เพราะ
ทุกแห่งใชอ้งค์ประกอบ, ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน เพราะส่วนใหญ่
ยังต้องการผู้ที่มีความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษา
10 July 2014 5
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9 องค์ประกอบคุณภาพ 23 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ

แผนด าเนินการ 1 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 8 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 3 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 4 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 1 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 ตัวบ่งชี้

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ของ สกอ.
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ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 8 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 3 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 ตัวบ่งชี้

นิสิตควรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายใน ของ สกอ.
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ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งช้ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพของบริการ ได้แก่ 
1. การบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. การบริการด้านกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการสอน 

จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ Wireless LAN
3. บริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืน ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียน
นิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการรักษาพยาบาล

4. ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร

นิสิตควรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายใน ของ สกอ.
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ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งช้ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

1. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย

2. ให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนรว่มในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

3. การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดย
ผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้อง....
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ตัวบ่งชี้ท่ีส าคัญ

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งช้ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

ข้อ 3. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ข้อ 7. การพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจาก
วิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง)
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ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับ
นักศึกษา

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่
ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

2. การประเมินผลโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

อ่อนน้อม ซื่อสัตย์ สามัคคี มีจิตสาธารณะ

3. นักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกบันักศึกษาได้รับการยกยอ่ง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแกน่ิสิต

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพแก่นิสิต

ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต ่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

4. การจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
5. พัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า
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ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นิสิต

3. ส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้าน QA ไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี
ด าเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี
และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา

4. ให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน



10 July 2014 15

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ 9.1

7. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธ
กิจของสถาบัน

ได้แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาเรา 
เพิ่มเติม คือ

1. ผู้แทนนิสิต ป.ตรี 2 สาขา  
2. ผู้แทนนิสิตบัณฑิตศึกษา 
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18 ตัวบ่งชี้ +2 ตัวบ่งชี้ย่อย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตตรี-โท-

-เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา-
แห่งชาติ (มคอ.TQF)

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 25%=5 คะแนน

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 50%=5 คะแนน

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หรือองค์กรภายนอก
ตัวบ่งชี้ท่ี 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ท่ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
ตัวบ่งชี้ท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย์
ตัวบ่งชี้ท่ี 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ท่ี 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ท่ี 18 การผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม

ในด้านต่างๆ

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
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ตัวบ่งช้ีที่นิสิตมีส่วนร่วมมากท่ีสุด
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของ
ตนเองท่ีมีรายได้ประจ าอยู่แล้วท่ีไม่ได้เปล่ียนงานใหม่ ผู้ท่ีศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้ง
และตัวหาร)  

มหาวิทยาลัย จะต้องเก็บข้อมูล 70% ของบัณฑิต ป.ตรี

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
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ตัวบ่งช้ีที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตตรี-
โท-เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.TQF) 

โดยส านักงานสถิติแห่งชาติด าเนินการส ารวจข้อมูลเท่านั้น
ต้องเก็บข้อมูลจากบัณฑิตแต่ละระดับ 20%

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ คือ
1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้  3) ทักษะทางปัญญา 

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผล
1. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้

ความสามารถภาษาต่างประเทศ 84.78%

ผลประเมิน ม.นเรศวร จาก กพร.
ปีงบประมาณ 2555 

มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพ 
1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่บัณฑิต ปี 2555 

ได้เท่ากับ 84.00% (ปี 2554 = 85.71%)
2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อสถาบันการศึกษา

ปี 2555 ได้ 81.81% (ปี 2554 = 79.00%)


