
 

นายพฒันา ราชวงศ ์ MR Pathana RACHAVONG 

รองศาสตราจารยส์าขาวิชาภมูิศาสตร ์ภาควิชาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

คณะเกษตรศาสตร ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

หน่วยงานและสถานที่ตดิตอ่ได ้

 

นายพฒันา  ราชวงศ ์(pathanar@nu.ac.th, pathanar@gmail.com) 

ภาควิชาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คณะเกษตรศาสตรท์รพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก 65000  

โทรศพัท ์055-962756  

โทรสาร 055-962750 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 081-9733251 

 

ประวตักิารศึกษา 

 

2528   ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภมูิศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2532  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2547  ประกาศนียบตัรภาษาฝรัง่เศสขัน้ตน้และขั้นกลาง มหาวิทยาลยั ลา โรแชล  

ประเทศสาธารณรฐัฝรัง่เศส 

ผลงานการวิจยัและบริการวิชาการ 

 

2557 การส ารวจและจัดท าบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพ ปลาไทย ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) 

การพฒันากรอบยุทธศาสตรพ์ฒันาและส่งเสริมสุขภาพคนพิการ ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านัก 9 

2556 การจดัท าแผนท่ีคนพิการดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อ าเภอบางระก า จงัหวดั

พิษณุโลก ส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษยจ์งัหวดัพิษณุโลก 

2555 การวิเคราะหถ์ดถอยแบบถ่วงน ้าหนักดว้ยภูมิศาสตรเ์พ่ือสรา้งฟังชัน่ความเสียหาย

จากภาวะน ้าท่วมในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ายมตอนล่าง กรณีตัวอย่างอ าเภอบางระก า จงัหวดั

พิษณุโลก มหาวิทยาลยันเรศวร 

 การขบัเคล่ือนนโยบายการพฒันาและสรา้งเสริมสุขภาพคนพิการอ าเภอบางระก า 

จงัหวดัพิษณุโลก สถาบนัสรา้งเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) 

การจดัท าแผนแม่บทการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ของสภาเกษตรกรจงัหวดั

พิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558  

2554 การกระจายทางพ้ืนท่ีของการได้รับสิทธิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ:           

การวิเคราะหต์ามขอบเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัพิษณุโลก สถาบนั

สรา้งเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) 

mailto:athanar@nu.ac.th
mailto:pathanar@gmail.com


 

การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสรา้งเสริมสุขภาพระยะท่ี 2 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านัก 6 

การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามรายงานการวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มของ

บริษัท ครยัโอไทย จ ากดั ต าบลหนองตมู อ าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั  

2553 การวิจยัเพ่ือการประเมินความสุขชุมชน: พิจิตรและพิษณุโลก ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านัก 3  

2552 การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน ้ าลึก

บริเวณจะนะ/เทพา (จ.สงขลา) กับ สิชล/ท่าศาลา (จ.นครศรีธรรมราช) 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสรา้งเสริมสุขภาพ ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านัก 6 

2551 การสร้างเครือข่ายเรียนรู ้และใช้ภูมิสารสนเทศเพ่ือติดตามและเฝ้าระวัง

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มลุ่มน ้าวงัทอง กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

การการจดัท าระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศภูมิศาสตรแ์ละขอ้มูลชุมชนเพ่ือการแกไ้ข

ปัญหาท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศยัภาคเหนือตอนล่าง สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน

(องคก์ารมหาชน) 

 การศึกษาเพ่ือติดตามและประเมินการด าเนินงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด

อุตรดิตถ ์ส านักงานจงัหวดัอุตรดิตถ ์

2550  การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (นักวิจยัร่วมด าเนินการในจงัหวดัหนองคาย 

อุดรธานี ชยัภมูิ และลพบุรี) 

2549 การศึกษาเบ้ืองตน้เพ่ือพฒันากรอบงานวิจยัระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี

ดา้นการท่องเท่ียวในภมูิภาคอินโดจีน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอ้มูลจังหวัดพิจิตร ส านักงาน

จงัหวดัพิจิตร 

การพฒันากระบวนการยุทธศาสตรท์างเลือกเชิงนโยบายและกระบวนการตดัสินใจ

ต่อนโยบายสาธารณะท่ีดี : กรณีการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะในจดัการขยะของ

เทศบาลต าบลบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ส านัก 6 

2548 การพฒันากระบวนการยุทธศาสตรท์างเลือกเชิงนโยบายและกระบวนการตดัสินใจ

ต่อนโยบายสาธารณะท่ีดี: กรณีการจดัการน ้าในลุ่มน ้ายม  

 โครงการพัฒนากระบวนการยุทธศาสตร์ทางเลือกเชิงนโยบายและกระบวนการ

ตดัสินใจต่อนโยบายสาธารณะท่ีดี: กรณีการจดัการขยะเทศบาลต าบลบางระก า  

2545 การศึกษาและจดัท ายุทธศาสตรร์่วมเพ่ือพฒันา กรอ.กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ กลุ่มท่ี 

3: พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ คณะกรรมการกรอ. 

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ กลุ่มท่ี 3 



 

2542 การวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวภาคเหนือตอนล่าง ต่อการท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย 

2541 ความตอ้งการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มเมือง

พิษณุโลก ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก  

2540-2541 การเสริมสรา้งประสิทธิภาพการจดัการส่ิงแวดลอ้มระดบัจงัหวดั ระยะท่ี 2 ภาคท่ี 9 

น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่และสุโขทัย ส านักงานนโยบายและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

2539-2540 การส ารวจขอ้มูลและศึกษาสภาพการจราจรและการขนส่งในจังหวัดพิษณุโลก    

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2540 การจัดท าแผนแม่บทระบบระบายน ้ าและก าจัดน ้ า ท้ิง เทศบาลนครพิษณุโลก 

เทศบาลนครพิษณุโลก 

2539 องค์ประกอบการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางการคา้ทางการเกษตรภาคเหนือ

ตอนล่าง เสนอ ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

2538-2539 การจดัท าแผนอนุรกัษ์และปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มเมืองเก่าพิษณุโลก ส านักงาน

นโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม 

2537 ระบบการใชน้ ้ าใตดิ้นเพ่ือการเพาะปลูกอ าเภอศรีนคร จังหวดัสุโขทัย ส านักงาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

 

ผลงานทางวิชาการ 

 

2557 พฒันา ราชวงศ ์เอกสารชุดแนวความคิดทางภูมิศาสตร ์ฉบบัท่ี 5 ภูมิศาสตรก์าร 

วิเคราะหแ์ละตีความเชิงประวติัศาสตร ์พิษณุโลก: มหาวิทยาลยันเรศวร 

2554 พฒันา ราชวงศ ์การวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนไดเ้สีย พิษณุโลก: มหาวิทยาลยันเรศวร 

2549 พฒันา ราชวงศ ์รุ่งกานต ์อ่อนน่วม และธัญลกัษณ์ ศรีโพธ์ิ จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม: 

บริบทหลักส าหรับการวิ เคราะห์ ส่ิ งแวดล้อม เ ชิง ยุทธศาสตร์  พิษณุโลก : 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2548 พฒันา ราชวงศ ์เอกสารชุดแนวความคิดทางภมูิศาสตร ์ฉบบัท่ี 1 แนวความคิดทาง

ภมูิศาสตรส์มยักรีกและโรมนั พิษณุโลก: มหาวิทยาลยันเรศวร 

พัฒนา ราชวงศ์ เอกสารชุดแนวความคิดทางภูมิศาสตร์ ฉบับท่ี 2 ภูมิศาสตร์

คลาสสิกและการคน้พบโลกใหมข่องภมูิศาสตร ์พิษณุโลก: มหาวิทยาลยันเรศวร 

พฒันา ราชวงศ ์เอกสารชุดแนวความคิดทางภูมิศาสตร ์ฉบบัท่ี 3 การถือก าเนิด

วิชาภมูิศาสตรอ์ยา่งเป็นทางการ พิษณุโลก: มหาวิทยาลยันเรศวร 

พฒันา ราชวงศ ์เอกสารชุดแนวความคิดทางภมูิศาสตร ์ฉบบัท่ี 4 วิชาภูมิศาสตรใ์น

ฐานะวิทยาศาสตรว์ิเคราะหเ์ชิงประจกัษ์ พิษณุโลก: มหาวิทยาลยันเรศวร 

2547  พฒันา ราชวงศ ์และคณะ มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม พิมพค์รั้งท่ี 4 พิษณุโลก:          

   รตันสุวรรณ 



 

2545  พฒันา ราชวงศ ์การจดัการส่ิงแวดลอ้มเมือง พิษณุโลก: มหาวิทยาลยันเรศวร 

2545  พฒันา ราชวงศ ์การหางานภมูิศาสตร ์พิษณุโลก: มหาวิทยาลยันเรศวร 

2542 พัฒนา ราชวงศ์ การท่องเท่ียว: ขอ้พิจารณาเพ่ือการวิจัยและวางแผนพัฒนา 

พิษณุโลก: มหาวิทยาลยันเรศวร 

2536  พฒันา ราชวงศ ์การวิเคราะหส์ถิติทางภมูิศาสตร ์กรุงเทพมหานคร:  

ศิลปาบรรณาคาร 

บทความทางวิชาการ 

 

2555 กมัปนาท ปิยะธ ารงชยั พฒันา ราชวงศ์ จนัทรจิ์รา พยคัฆเ์พศ และขวญัชยั แซ่ไหล 

“การประเมินความสุขชุมชน: พิจิตรและพิษณุโลก” วารสารมหาวิทยาลยันเรศวร  

2541 พัฒนา ราชวงศ์ “การส ารวจขอ้มูลจากระยะไกล: ปัญหาและแนวทางส าหรับ

ภูมิศาสตร์” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1(มกราคม-มิถุนายน 

2541): 43-65  

2540 พฒันา ราชวงศ์ “การสรรสรา้งขอบเขตและเน้ือหาภูมิศาสตร์: Immanuel Kant” 

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์2(กรกฎาคม-ธนัวาคม 2540): 1-6 

2540 พัฒนา ราชวงศ์ “การส ารวจขอ้มูลจากระยะไกล: อดีต ปัจจุบันและอนาคต”

ส่ิงแวดลอ้มภาคเหนือตอนล่าง: สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เร่ือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มภาคเหนือตอนล่าง 7-8 เมษายน 2540 โรงแรมท็อปแลนด ์พิษณุโลก 

หนา้ 100-22 บรรณาธิการโดยกมัปนาท ปิยะธ ารงชยั 

2539 พฒันา ราชวงศ์ “การใชน้ ้าใตดิ้นเพ่ือการเพาะปลูกเขตลุ่มน ้ายม” วารสารสมาคม

ภมูิศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 2(สิงหาคม 2539): 17-26 

2539 พฒันา ราชวงศ์ “แนวความคิดทางภูมิศาสตรค์ริสเตียนยุโรปตอนกลาง” วารสาร

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์2(กรกฎาคม-ธนัวาคม 2539): 40-49  
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