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ประวติั (Curriculum Vitae) 
 

ช่ือ   : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.รงัสรรค ์เกตุอ๊อต 
     Asst. Prof. Rangsan Ket-ord 
วนัเดือนปีเกิด  : 19 พฤษภาคม 2523 
ภมิูล ำเนำ  : อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั 
ท่ีอยู ่   : 99/19 หมู ่2 ต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 65000 
ต ำแหน่ง  : ผูช้่วยศาสตราจารย ์
สถำนท่ีท ำงำน 
   ปี 2548 - 2564  : สาขาวชิาภมูสิารสนเทศศาสตร ์ 

  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัพะเยา 
     19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000 
   ปี 2564 - ปัจจุบนั : สาขาวชิาภมูศิาสตร ์ภาควชิาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  คณะเกษตรศาสตร ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยันเรศวร 
     99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 65000 
โทรศพัท ์  : 089-5255469 
อีเมล    : rangsank@nu.ac.th, rangsank@gmail.com 
 

กำรศึกษำ: 
2556 :  ปร.ด.(วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
2548 :  วท.ม.(วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
2545 :  วท.บ.(ภูมศิาสตร)์  มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

ควำมเช่ียวชำญ: 
ภูมศิาสตรก์ายภาพ (Physical Geography) 
ภูมศิาสตรม์นุษย ์(Human Geography) 
ภูมสิณัฐานวทิยาลุ่มน ้า (Watershed Geomorphology) 
การจดัการลุ่มน ้าและสิง่แวดลอ้ม (Watershed and Environmental Management) 
ภูมสิารสนเทศเพื่อการจดัการสิง่แวดลอ้ม (Geoinformatics for Environmental Management) 

 

โครงกำรวิจยั 
ปี พ.ศ. ช่ือโครงกำรวิจยั สถำนะ แหล่งทุน 
2556 การศกึษาการกระจายเชงิพืน้ทีข่องฟลอูอไรดใ์นน ้าใตด้นิ อ าเภอภูกาม

ยาว จงัหวดัพะเยา 
ผูร้่วม

โครงการ 
(40%) 

งบประมาณรายได ้
ม.พะเยา ประจ าปี 
2556 – สกว.  

2557 การศกึษาเพื่อพฒันารปูแบบการอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละการพฒันาระบบ
แผนทีก่ารปลกูป่าทดแทน โดยการมสีว่นร่วมของชุมชน: กรณีศกึษา
อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา 

ผูร้่วม
โครงการ 
(30%) 

งบประมาณรายได ้
ม.พะเยา ประจ าปี 
2557  

2558 การพฒันาแบบจ าลองการจดัการมลพษิจากการเกษตรดา้นธาตุอาหาร
พชืในลุ่มน ้ากว๊านพะเยา 

ผูร้่วม
โครงการ 
(15%) 

งบประมาณแผ่นดนิ 
ม.พะเยา ประจ าปี 
2558 
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2559 แนวทางการพฒันาศกัยภาพดา้นโลจสิตกิสแ์ละบรกิารทางการ
ท่องเทีย่วในเสน้ทางเชื่อมโยงจงัหวดัพะเยาสู่เมอืงหลวงพระบาง 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ผูร้่วม
โครงการ 
(40%) 

งบประมาณแผ่นดนิ 
ม.พะเยา ประจ าปี 
2559  

2560 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเ์พื่อการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ใน
ชุมชนบา้นร่องปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา 

ผูร้่วม
โครงการ 
(30%) 

งบประมาณแผ่นดนิ 
ม.พะเยา ประจ าปี 
2560  

2562 การใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตรใ์นการจดัท าแผนทีร่ะดบัต าบลและ
หมู่บา้นในอ าเภอภูกามยาว 

หวัหน้า
โครงการ 
(60%) 

งบประมาณแผ่นดนิ 
ม.พะเยา ประจ าปี 
2562 (บรกิารวชิาการ
แก่สงัคม) 

2562 การประเมนิองคป์ระกอบของสมดุลน ้า สมดุลพลงังาน และสมดุล
คารบ์อนในระบบนิเวศป่าตน้น ้าลุ่มน ้าองิตอนบน 

ผูร้่วม
โครงการ 
(10%) 

งบประมาณแผ่นดนิ 
ม.พะเยา ประจ าปี 
2562  

2565 การพฒันาฐานขอ้มลูภมูสิารสนเทศดา้นธรณีวทิยาและการวเิคราะห์
ความอ่อนไหวของพืน้ทีต่่อการเกดิธรณีพบิตัภิยับรเิวณรอยเลื่อน
อุตรดติถ ์จงัหวดัอุตรดติถ ์

หวัหน้า
โครงการ 
(100%) 

งบประมาณรายได ้
ม.นเรศวร ประจ าปี 
2566 

 
โครงกำรอบรม 

- โครงการอบรมเกณฑ ์AUN QA Overview (Version 4.0) มหาวทิยาลยัพะเยา วนัที ่6 สงิหาคม 2564 ผ่าน
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ระบบ Zoom Cloud Meetings 

- โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA 
มหาวทิยาลยัพะเยา วนัที ่4 มนีาคม 2563 ณ ภูกลองฮลิล ์จงัหวดัพะเยา 
 - โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA 
มหาวทิยาลยัพะเยา วนัที ่4 มถุินายน 2562 ณ ภูกลองฮลิล ์จงัหวดัพะเยา  
 - โครงการพัฒนาผู้ประเมินระดบัคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators: Tier I (Overview) วนัที่ 13 
พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ จดัโดย คณะกรรมการระบบบรหิารคุณภาพการศกึษา ทีป่ระชุม
อธกิารบดแีห่งประเทศไทย (CUPT QMS Committee) 
 - โครงการพฒันาผู้ประเมนิระดบัคณะ/สถาบนั ตามเกณฑ์ CUPT Indicators: Tier II (Assesssor) ระหว่าง
วนัที่ 16-17 มถุินายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามแควร์ กรุงเทพฯ จดัโดยคณะกรรมการระบบบรหิารคุณภาพ
การศกึษา ทีป่ระชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย (CUPT QMS Committee) 
 
รำงวลัท่ีได้รบั 

- รางวลัชนะเลศิ การน าเสนอผลงานทางวชิาการประเภทบรรยาย จากผลงานวจิยัเรื่อง “การเปลีย่นแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดนิและรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรป่าไม้ในต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ” ในการ
ประชุมการป่าไม้ ประจ าปี 2562 ระหว่างวนัที่ 19-21 สงิหาคม 2562 ณ สถาบนัคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถมัภ์ฯ 
องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง 

- รางวลัชนะเลศิ การน าเสนอผลงานทางวชิาการประเภทบรรยาย จากผลงานวจิยัเรื่อง “การกระจายเชงิพืน้ที่
ของฟลูออไรดใ์นน ้าใต้ดนิ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา” ในการประชุมวชิาการระดบัชาต ิวทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่7 
ระหว่างวนัที ่30-31 มนีาคม 2558 ณ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร พษิณุโลก 
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งำนอ่ืนๆ (หน่วยงำนภำยนอก) 

- อาจารยพ์เิศษ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตพะเยา รบัผดิชอบรายวชิาเทคโนโลยี
แผนทีแ่ละการแปลความหมายแผนที่ ส าหรบันิสติชัน้ปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาสงัคมศกึษา ตัง้แต่ปีการศกึษา 
2558-2562 

- คณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยัง่ยืนระดับพื้นที่ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล าปาง) 
ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดบัเทศบาลฯ ใน 4 จงัหวดั คอื ล าปาง พะเยา แพร่ 
และน่าน ด าเนินการโดยกรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- คณะกรรมการบรหิารโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็เครอืขา่ยและหน่วยงานทอ้งถิน่เพื่อการจดัการลุ่มน ้า
องิอย่างยัง่ยนื ด าเนินการโดยศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตรช์ุมชนแห่งภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (RECOFTC) สถาบนัความ
หลากหลายทางชวีภาพฯ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย และสภาประชาชนลุ่มน ้าองิ สนับสนุนงบประมาณโดยสหภาพ
ยุโรป (EU) ด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561 

- คณะท างาน โครงการจดัท าแผนแม่บทเพื่อพฒันาต้นแบบพุทธนิเวศไร่เชญิตะวนั จงัหวดัเชยีงราย (Eco-
Monastery Model) ด าเนินการโดยมูลนิธพิฒันาทรพัยากรและสิง่แวดล้อมสากล (IREDF) รบัผดิชอบแผนการศกึษา
ดา้นระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ พืน้ทีส่เีขยีว และการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ ด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563  

- ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาบทความทางวชิาการ วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและวารสารมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบนั 

- ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณากลัน่กรองขอ้เสนอโครงการวจิยั สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
ส าหรบัปีงบประมาณ 2563 (กลุ่มเรื่องการบรหิารจดัการน ้า และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและสิง่แวดลอ้ม) 

- ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิผลงานวจิยั คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2565-ปัจจุบนั 
- ผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาบทความวชิาการ วารสารศิลปศาสตร ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2565-ปัจจุบนั 
- ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาบทความวจิยั การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“พะเยาวจิยั” มหาวทิยาลยัพะเยา ตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2564-ปัจจุบนั 
- ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาบทความวจิยั วารสารนเรศวรพะเยา มหาวทิยาลยัพะเยา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2566-ปัจจบุนั 
- กองบรรณาธกิาร วารสารวชิาการเพื่อการพฒันานวตักรรมเชงิพืน้ที ่คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร มหาวทิยาลยัพะเยา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563-ปัจจุบนั 
 
ผลงำนวิชำกำรเผยแพร ่

 

วภิพ แพงวงัทอง และรงัสรรค ์เกตุอ๊อต. (2565). การท าแผนทีค่ารบ์อนฟุตพริน้ทข์องการสญัจรช่วงเวลา
เร่งด่วนเพื่อสนบัสนุนแผนลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายในมหาวทิยาลยัพะเยา. 
วารสารวชิาการเพื่อการพฒันานวตักรรมเชงิพืน้ที ่คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
มหาวทิยาลยัพะเยา. 3 (1), 41-52. 

 

วรศิรา นนทศตนนัท ์รงัสรรค ์เกตุอ๊อต และธรรมรตัน์ ธรรมา. (2564). การส ารวจและจดัท าฐานขอ้มลูภูมิ
สารสนเทศของพชืรมิล าน ้าบรเิวณหว้ยแม่กาหลวง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา. วารสารวชิาการเพื่อการ
พฒันานวตักรรมเชงิพืน้ที ่คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัพะเยา. 2 (2), 92-103. 

 

รงัสรรค ์เกตุอ๊อต บุญศริ ิสขุพรอ้มสรรพ ์และนิต ิเอีย่มชื่น. (2563). การส ารวจและประเมนิศกัยภาพชมุชน
ตน้แบบเพื่อการจดัการปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพืน้ทีจ่งัหวดัพะเยา. วารสารวชิาการเพื่อการ
พฒันานวตักรรมเชงิพืน้ที ่คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหาวทิยาลยัพะเยา. 1 (3), 36-50. 
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รงัสรรค ์เกตุอ๊อต สดุารตัน์ อาจหาญ และพพิฒัน์พงษ์ แซ่พู่. (2563). แนวทางพฒันาการท่องเทีย่วในชมุชน
บา้นร่องปอ อ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา. วารสารพกิุล คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร. 18 (1), 239-252. 
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