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ประวัติความเป็นมา
ปีการศึกษา 2539 ในระยะเริ่มแรกเป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาฯ โดยการยุบรวม 2 

ภาควิชา คือ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2555 ได้เปิดสอนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ) และเปิดด าเนินการได้แก่ หลักสูตร วท.บ. (ภูมิศาสตร์), วท.บ. 
(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม), วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), วท.ม. (การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และ ปร.ด. (ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) ส่วนในปีการศึกษา 2558 รับนิสิตใหม่รวมทั้งสิ้น 90 คน เป็นนิสิต
บัณฑิตศึกษา จ านวน 11 คน รวมจ านวนนิสิตทั้งสิ้น 390 คน 



ปี พ.ศ. 2556 อาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ได้รับต าแหน่งศาสตราจารย์คนแรกของ
คณะเกษตรศาสตรฯ คือ ศ.ดร.กิจการ พรหมมา และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 29 กรกฎาคม 
2557 และปี พ.ศ.2557 ร้อยเอก ดร.อนุชิต วงศาโรจน์ และคณะ ได้รับเกียรติบัตร
การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขในกรณีของ
ภาวะโภชนาการชุมชนที่สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต อ.บางระก า จ.พิษณุโลก”

ในส่วนนิสิตปริญญาเอก Yu Ya Aye ไดร้ับเกียรติบัตร Outstanding 
Student Research Award ในการประชุมวิชาการ International Conference 
of Asian Environmental Chemistry: ICAEC 2014 



วิสัยทัศน์ (Vision)
“รวมพลังให้เป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ

ภายใต้บริบทภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม”

พันธกิจ (Mission)
“พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคล เพื่อตอบสนองภารกิจหลักของภาควิชา โดยเฉพาะด้าน
การผลิตบัณฑิตและการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์”



เป้าประสงค์ (Goal)
1. จัดให้มีพลวัตของหลักสตูรส าหรับผลติบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ด้านภูมิศาสตร์ 

และภูมิสารสนเทศศาสตร์ และทรัพยากรศาสตร์และสิง่แวดลอ้มที่มคีุณสมบัตพิร้อมทางด้าน  
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสยั

2. จัดหา พัฒนา และปรับปรุงระบบปัจจยัเกื้อหนนุการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเพียงพอ
3. สร้างกระบวนการงานวิจยัอย่างมีบรูณาการ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานการเรียนการสอน และ

ขยายฐานงานวิจัยไปสู่การบริการวิชาการแกชุ่มชน
4. จัดให้มีการเผยแพรผ่ลงานอาจารย์ ทั้งที่เป็นงานทบทวนและเรียบเรียง และรายงานการวิจยั

และการประดิษฐ์คิดค้น ออกสู่เวทีวิชาการระดบัชาตแิละระดบัสากล
5. จัดให้มีกิจกรรมขององค์กรทีม่ีส่วนสนับสนนุและส่งเสริมการอนรุักษศ์ิลปวัฒนธรรมท่ีดไีว้

เป็นมรดกของชาติ
6. สนับสนุนและสง่เสริมการสรา้งความร่วมมือทางวิชาการในกลุม่ประเทศอาเซียน







ต ำแหน่ง ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี

ศาสตราจารย์ 1 - -

รองศาสตราจารย์ 2 1 -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 1 -

อาจารย์ 8 1 -

ลาศึกษาต่อ - 2 -

รวมสายวิชาการ 18 5 -

บุคลากรสนับสนุน

นักบริหารงานทั่วไป - 1 -

นักวิทยาศาสตร์ - - 2

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน



ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา

ศาสตราจารย์



รศ.ดร.จรัณธร บญุญานภุาพ



ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาสผศ.ดร.ชนินทร์ อมัพรสถิร

ผศ.ภิรมย์ อ่อนเสง็

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.พนัธ์ทิพย์ กลอ่มเจ๊ก ผศ.ดร.ชชัวาลย์ จนัทรวิจิตร

ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์

ผศ.ดร.เชิดศกัดิ์  ทพัใหญ่

ผศ.ดร.ดร.วภากร ศิริวงศ์



ดร.กัมปนำท ปิยะธ ำรงชัย ดร.จรัสดำว คงเมือง ดร.ชำญยุทธ กฤตสุนันท์กุล

อำจำรย์ธัญลักษณ์ ศรีโพธ์ิดร.นัฐพล มหำวิค

อาจารย์

อำจำรย์พลปรีชำ ชิดบุรี



อำจำรย์ประสิทธ์ิ เมฆอรุณ ดร.ภนิตดำ เชนรัชชสิทธ์ิ

ดร.นวลกมล อำภรณ์พงษ์

ร้อยเอก ดร. อนุชิต วงศำโรจน์

อาจารย์ (ต่อ)

ดร.สิทธิชัย ชูส ำโรง



น.ส.โสนน้อย ฟักทองออ่น
(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ป )

น.ส.นฤมล สิงห์กวาง
(นกัวิทยาศาสตร์)

นายอิทธิเทพ ออ่น าน 
(นกัวิทยาศาสตร์)

บุคลากรสายสนับสนุน



ปริญญาตรี วท.บ ภูมิศาสตร์ 
วท.บ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปริญญาโท วท.ม ภูมิสารสนเทศศาสตร์
วท.ม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปริญญาเอก ปร.ด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรที่เปิดสอน ปี กศ. 2558



ปีการศึกษา 2558
ปีที่เข้าศึกษา

2558 2557 2556 2555 2554 2553 รวม
วท.บ. ภูมิศาสตร์ 49 38 40 44 13 4 188
วท.บ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 41 28 29 34 2 - 134
วท.ม. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 8 4 5 - - 18

วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 7 5 9 3 2 33

วท.ม. การจัดการทรัพยากรฯ - - - - 2 1 3

ปร.ด. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 3 1 4 1 2 14

รวมจ านวนนิสิต แต่ละชั้นปี 101 84 79 96 82 16 390

รวมจ านวนนิสิตทั้งหมด 390 คน



ประเภทของงบประมาณ

งบประมาณรายได้  566,500
หมวดค่าตอบแทน / ใช้สอย / วัสดุ 190,760

หมวดเงินอุดหนุน ป.ตรี 365,740

หมวดเงินหนุนระดับบัณฑิตศึกษา 10,000

งบประมาณแผ่นดิน  385,500
หมวดค่าตอบแทน / ใช้สอย / วัสดุ 220,500

หมวดเงินอุดหนุน ป.ตรี 137,000

หมวดเงินอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา 28,000

รวมทั้งสิ้น  952,000



ศึกษาดูงานด้านทรัพยากรศาสตรแ์ละสิ่งแวดล้อม 36,380

สัมมนาภาคนิพนธ์ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติฯ 10,000

ศึกษาข้อมูลดาวเทียมและเก็บข้อมูลภาคสนาม 28,000

การเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8 17,000

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ 30,820

สัมมนาภาคนิพนธ์ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 15,000
การวางผังเมืองเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 11,440

ประชุมวิชาการ “สารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร ครั้งที่ 5” 27,500

การประชุมทางวิชาการ “สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 11” 27,500

โครงการ ปีการศึกษา 2558



พัฒนาคุณภาพนิสิตเพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 34,200

ค่ายคุณธรรมชี้น าชีวิตส่งเสริมความคิดรักษ์ธรรมชาติ 26,980

ไหว้ครูและประเพณีสวมงอบ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติฯ ปี 2558 12,000

แสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 9,000

ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี กศ. 2558 28,000

ศึกษาดูงานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 10,000

ศึกษาภาคสนามการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 9,720

โครงการปรับปรุงหลักสูตร 5 หลักสูตร หลักสูตรละ 26,800 บาท 107,200
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 5 หลักสูตร 100,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนโครงการ ทั้งสิ้น 525,180



ศ.ดร.กิจการ พรหมมา 
ได้รับโล่ประกาศเกียรตคิุณ บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 29 กรกฎาคม 2557

ความภาคภูมิใจและโดดเด่น



ความภาคภูมิใจและโดดเด่น

ร.อ.ดร.อนุชิต วงศำโรจน์ และคณะ

รับรางวลัผลงานวิจยัภาคโปสเตอร์ เร่ือง “การพัฒนาฐานข้อมลูด้านสาธารณสุขใน
กรณีของภาวะโภชนาการชุมชนท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพของผู้สูงอายใุนเขต อ.บางระก า 
จ.พิษณุโลก” การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวจิยัในอุดมศึกษา คร้ังท่ี 2 ของ 
สกอ. 22-24 ม.ค 2557



นายศักดิ์ดา หอมหวล นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัล
บทความดีเด่นในงาน Geoinfotech 2013 เรื่อง
“ผลของวิธีการเตรียมตัวอย่างดินที่มีต่อค่าการ
สะท้อนรังสี” ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปี 2556  : 
Geoinfotech 2013 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม 

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
โดยได้ตีพิมพ์ในจุลสาร มน.สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ฉบับที่ 

142 ประจ าเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2557 
คอลัมภ์วัยโจ๋โชว์เจ๋ง หน้า 8

ความภาคภูมิใจและโดดเด่น



นิสิตปริญญาเอก Yu Ya Aye ได้รับเกียรติ
บัตร Outstanding Student Research 

Award ในการประชุมวิชาการ 
International Conference of Asian 

Environmental Chemistry: ICAEC 2014



น.ส.นุชนันท์ พลฤทธิ์ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
รวมบทความการประชุมเสนอผลงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 29 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

การตีพมิพว์ทิยานิพนธร์ะดบั ป.โท-เอก

หนังสือรับรองการตีพิมพง์านวิจัย
ในวารสารวนศาสตร์ ปี 2014 ของ 

น.ส.กัญชญา เม้าสิ้ว 

การตีพิมพ์ผลงานของ 
Mr.Robbie Wetering ในวารสาร 

Arachnology 2014 



วีรยา โอชะกุล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ศิษย์เก่า วท.ม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4

ศิษย์เก่าสร้างชือ่เสียง

"..จะรักษาไว้ซึง่ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ของผืนป่าตะวันตก ไว้เป็นมรดกตกทอด
แก่ลูกหลานสืบต่อไป"

http://www.nualumni.nu.ac.th/ardd_website/index.php/12-hall-of-frame/374-hof-20-04-58



สัมมนาวิชาการภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557
ระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557



น.ส.นุชนันท์ พลฤทธิ์ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
รวมบทความการประชุมเสนอผลงานวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 29 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

การตีพมิพว์ทิยานิพนธร์ะดบั ป.โท-เอก

หนังสือรับรองการตีพิมพง์านวิจัย
ในวารสารวนศาสตร์ ปี 2014 ของ 

น.ส.กัญชญา เม้าสิ้ว 

การตีพิมพ์ผลงานของ 
Mr.Robbie Wetering ในวารสาร 

Arachnology 2014 



รวมงบประมาณวิจัย
ทั้งสิ้น 6,299,950 บาท
เฉลี่ย= 349,997.22 

บาท/คน

กิจกรรมด้านการวิจัย ปี 2556



สถานทีป่รึกษาและพฒันานโยบาย
สาธารณะด้านการวางแผนและการ
จัดการทีด่นิของภาคเหนือตอนล่าง

วาระ 5.1 ครั้งที่ 1/2557



การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานคณาจารย์หลักสูตร วท.ม.วิทย-์สิ่งแวดล้อม พ.ศ 2557



การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานคณาจารย์หลักสูตร วท.ม.วิทย-์สิ่งแวดล้อม พ.ศ 2557



การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานคณาจารย์หลักสูตร วท.ม.วิทย-์สิ่งแวดล้อม พ.ศ 2557



การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน คณาจารย์หลักสูตร วท.ม.ภูมิสารสนเทศ ปี พ.ศ 2557



การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์หลกัสูตร ปร.ด. ทรัพยากรฯ ปี พ.ศ 2557



การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์หลกัสูตร ปร.ด. ทรัพยากรฯ ปี พ.ศ 2557



การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์หลกัสูตร ปร.ด. ทรัพยากรฯ ปี พ.ศ 2557



ผศ.ดร.วภากร ศิริวงศ์
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร

วิทยาศาสตร์ มข. ฉบับที่ 1 ปีที่ 42
ม.ค – ม.ีค 2557



ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 
World Academy of Science, Engineering 

and Technology Vol. 7 No.7



การอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา ครั้งท่ี 6 รศ.พัฒนา ราชวงศ์ เป็นประธาน 

กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2557



การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ระดับมัธยมศึกษา  ครั้งที่ 3 ผศ.ดร.วภากร ศิริวงศ์ เป็นประธาน 

กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2557



การจัดประชุมวิชาการ 30 ต.ค. 57

Key Note Speaker คือ รศ.ดร.สิรินทรเทพ  เต้าประยูร บรรยาย “โลกร้อนกับการตั้งรับแบบไทยไทย”
สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 10 ผศ.ดร.วภากร ศิริวงศ ์เป็นประธาน



สารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร ครั้งที่ 4 ร.อ.ดร.อนุชติ วงศาโรจน์ เป็นประธาน

การจัดประชุมวิชาการ 31 ต.ค. 57

Key Note Speaker ดร.เชาวลิต ศิลปทอง
ภูมิสารสนเทศของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน
”

นายชิงชัย หุมห้อง
ได้รับรางวัลการน าเสนอยอดเยี่ยม



การจัดประชุมวิชาการ 22-23 ม.ค. 58

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ “เครือข่ายงานวจิยันิเวศวทิยาป่าไมป้ระเทศ
ไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN)” คร้ังท่ี 4 เรื่อง “องค์
ความรู้ทางนิเวศวิทยาเพื่อการจดัการท่ียัง่ยืน (Ecological Knowledge for Sustainable 
Management)” ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ เป็นรองประธาน

วิทยากรบรรยายพิเศษ ดร.วีระชยั ณ นคร



การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักเรียนมัธยมศึกษา วันที่ 31 ต.ค. 2557



กิจกรรมด้านการท านุบ ารุง ปี 2557

โครงการไหว้ครูและประเพณีสวมงอบ ภาค ทส. 11 ก.ย. 57
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การประกนัคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance: QA)
ของภาควชิาทรัพยากรฯ ทีบ่ัณฑิตศึกษาควรมส่ีวนร่วม
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1. ให้นิสิตปัจจุบันเข้าใจตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินของ สกอ., ตัวบ่งชี้ของ 
สมศ. และ กพร. ที่นิสิตควรมีส่วนร่วมกับภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ได้ เช่น 

- ร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ภาควิชา/นิสิตจัด, ร่วมกรอกแบบประเมินฯ ทุกครั้ง

- ประเมินการสอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ใน reg.nu.ac.th (ด้านผลการสอน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) รวมทั้งรายวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis)

- ประเมินห้องปฏิบัติการ, ห้อง GIS, Website, การให้ข่าวสารแก่นิสิตภาควิชา 

- การสร้างโอกาสการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากล เช่น 
อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย,์ ร่วมประชุมวิชาการที่ภาควิชาจัด, ร่วมฟัง 
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) กับคณาจารย์

ผลประเมนิการสอน ไม่ต่่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

ให้ความรู้ QA แก่บัณฑิตศึกษาใหม่ เพื่ออะไร?



- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา ของอาจารย์ที่
ปรึกษา ลดความเสี่ยงทางการเรียน และจบการศึกษาตามก าหนดของหลักสูตร

- ให้ข้อมูลผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

- ให้ข้อมูลผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
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ให้ความรู้ QA แก่บัณฑิตศึกษาใหม่ เพื่ออะไร?



ตัวบ่งชี้ 2.2 (ป.โท) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ 2.2 (ป.โท) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่

- บัณฑิตต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อให้คัดเลือกน าเสนอในการประชุม
วิชาการ เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว ต้องตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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Peer review
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ตัวบ่งชี้ 2.2 (ป.เอก) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่



- บัณฑิตต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อให้คัดเลือกน าเสนอในการประชุม
วิชาการ เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว ต้องตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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Peer review

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ป.เอก) ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่



2. เมื่อนิสิตทีจ่บการศึกษาไปแล้วให้ความร่วมมือกับภาควิชา-มน.อยู่เสมอ เช่น 

- การรับ E-mail, Facebook จากภาควิชา/คณะฯ ด้านข้อมูลและความรู้ที่
เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า เช่น การรับสมัครงาน

- การให้ข้อมูลสถานที่ท างาน เพื่อให้นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตประเมินความพึงพอใจ
ต่อบัณฑิตฯ หรือประเมินคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ มคอ. (5 ด้าน)

- การสนับสนุนภาควิชา, ทุนการศึกษา, การรับรุ่นน้องฝึกงาน/สหกิจศึกษา

- การประเมินมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ กพร. 5% หรือ ความพึงพอใจของนิสิต
(บัณฑิต) ต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร หลังจบการศึกษา โดย สนง.สถิติแห่งชาติ

- มีโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
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ให้ความรู้ QA แก่บัณฑิตศึกษาใหม่ เพื่ออะไร?



พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ฯ
10 ธันวาคม 2557


