ประวัติ/ CURRICULUM VITAE

(1) ประวัติส่วนตัว/Personal Information
ชื่อ
: ปรัช
สกุล
: กองสมบัติ
วันเกิด : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2529
สถานที่เกิด : จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
ที่อยู่
: 200/27 ถ.ชาตะผดุง ซ.ชัยพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สัญชาติ : ไทย
เชื้อชาติ: ไทย
ศาสนา : พุทธ
ภาษาที่ใช้ : ไทย/อังกฤษ
สถานที่ทางาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขประจาตัวประชาชน : 1 409 900 255 407
โทรศัพท์ : +66(0)886506760 (Th)
อีเมลล์ : Erdas24prat@gmail.com
Education/การศึกษา
Degree/ปริญญา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

Major/สาขา

Graduate Year/
University, Institute/
ปีที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
กันยายน พ.ศ. 2555 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ปฐพีวิทยา

กาลักศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

CV 2016 PratKONGSOMBUT/ปรัช กองสมบัติ

มีนาคม พ.ศ. 2551 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

(2) ประสบการณ์การทางาน/Work Experience
5 เม.ย 53 – 30 ธ.ค 2556 : ผู้ช่วยนักวิจัย, ศูนย์วิจยั และฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1 ต.ค. 57 – 30 พ.ย. 2557: ผู้ช่วยวิจัย, สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
1 ธ.ค. 2558 – 31 ต.ค. 2560 : งานอิ ส ระ, ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยนักวิจัย , ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานอิสระ, ผู้ช่วยวิจัยด้านการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดสุราษ
ธานี , โครงการวางและจั ด ท าผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด สระแก้ ว และโครงการวางและจั ด ท าผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
1 พ.ย. 60 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรมการจัดการสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล)
(3) งานสัมมนาการประชุมวิชาการ/ Conference and Symposium Presentation
14 พ.ค. 2555 – ปรัช กองสมบัติ, สุระ พัฒนเกียรติ., การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ : การจั ด การชุ ม ชนและการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (The National and
International Graduate Student Conference: Community and Environmental Management for
Sustainable Development in ASEAN), เรื่อง “การจาแนกระดับละเอียดกว่าจุดภาพและดัชนีบางประการเพื่อ
การจั ด ท าแผนที่ ป่ า ไม้ ใ นพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ งชาติด อยสุ เ ทพปุ ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประเทศไทย” มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม
24 – 26 ม.ค. 2556 – สุระ พัฒนเกียรติ, ปรัช กองสมบัติ., รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายงาน
วิ จั ย นิ เ วศวิ ท ยาป่ า ไม้ ป ระเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN), เรื่ อ ง “การ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และการใช้ที่ดินในพื้นที่ระบบนิเวศภูเขาจังหวัด
เชียงใหม่” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
18 – 19 ก.พ. 2561 - สุระ พัฒนเกียรติ, ปรัช กองสมบัติ., รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย
นิ เวศวิทยาป่ าไม้ป ระเทศไทย ครั้ งที่ 8 (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN), เรื่อง “การ
จั ดทาระบบฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีว ภาพในพื้นที่ระบบนิเวศภูเขาภาคเหนือของประเทศไทย ” ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
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(4) โครงการวิจัย/Researches project experience
ผู้ช่วยนักวิจัย : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1) นายสุระ พัฒนเกียรติ และคณะ, ปรัช กองสมบัติ (ผู้ช่วยนักวิจัย). 2555. การกาหนดโครงสร้างการ
จ าแนกและจั ดหมวดหมู่ข้อมูล วิจั ยในระบบ NRPM สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ (แหล่ งทุน:
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
2) นายสุระ พัฒนเกียรติ และคณะ, ปรัช กองสมบัติ (ผู้ช่วยนักวิจัย). 2555. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการสารวจ รวบรวม และจัดทาข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ใน พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
จังหวัดอานาจเจริญ (แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
3) นายสุระ พัฒนเกียรติ และคณะ, ปรัช กองสมบัติ (ผู้ช่วยนักวิจัย). 2555.โครงการสารวจและจัดทา
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่ากะเปอร์ จังหวัดระนอง, สานักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ
ภาคใต้(แหล่งทุน:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
4) นายสุระ พัฒนเกียรติ และคณะ, ปรัช กองสมบัติ (ผู้ช่วยนักวิจัย). 2554.การจัดทาระบบฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย(แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
5) นายสุระ พัฒนเกียรติ และคณะ, ปรัช กองสมบัติ (ผู้ช่วยนักวิจัย). 2554.การจาแนกลักษณะสังคมไม้
ต้นและการจัดทาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี) (แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยมหิดล)
6) นายสุระ พัฒนเกียรติ และคณะ, ปรัช กองสมบัติ (ผู้ช่วยนักวิจัย). 2553.โครงการศึกษาพลังงาน
ทดแทน (พลังงานลม) และขนาดของกังหันลมที่เหมาะสมในประเทศไทย: การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ของการ
พัฒนาพลังงานลมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย (แหล่งทุน: สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ)
7) นายสุ ร ะ พั ฒ นเกี ย รติ และคณะ, ปรั ช กองสมบั ติ (ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย ). 2553.โครงการตรวจสอบ
สถานภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่หนึ่ง(แหล่งทุน: สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
8) นายสุระ พัฒนเกียรติ และคณะ, ปรัช กองสมบัติ (ผู้ช่วยนักวิจัย). 2553.โครงการจาแนกดัชนีพืชพันธุ์
และดัชนีปัจจัยกายภาพของสังคมพืชในพื้นที่ปกป้องพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์ และพื้นที่ลุ่มน้าแควใหญ่
ตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมธีออส (แหล่งทุน: สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน))
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9) นายสุระ พัฒนเกียรติ และคณะ, ปรัช กองสมบัติ (ผู้ช่วยนักวิจัย). 2553. โครงการประเมินอนามัย
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (แหล่งทุน: กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
(5) โครงการฝึกอบรม/Training Division
1) วันที่ 8 – 10พ.ค. 2556: อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรั พยากร,ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(ผู้ช่วยวิทยากรและ
เจ้าหน้าที่จัดอบรม)
2) วันที่ 13 – 15มี.ค. 2556: อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (Qgis) (รุ่นที่ 4),
ณ ส านั กส่ งเสริ มและฝึ ก อบรม (Extension and Training Office: ETO) มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ (ผู้ ช่ว ย
วิทยากรและเจ้าหน้าที่จัดอบรม)
3) วันที่ 6 – 8 ก.พ. 2556: อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร, ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ช่วยวิทยากรและ
เจ้าหน้าที่จัดอบรม)
4) วันที่ 6 -7 ต.ค 2555: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ”, ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (ผู้ช่วยวิทยากร)
5) วันที่ 22 - 24 ก.ย. 2555: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล
เบื้องต้นเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร, ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ผู้ช่วยวิทยากรและเจ้าหน้าที่จัดอบรม)
6) วั น ที่ 1 - 8 มิ . ย. 2555: การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศขั้ น พื้ น ฐาน ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ช่วยวิทยากร)
7) วัน ที่ 30 - 31 ก.ค. 2555: อบรมเชิงปฏิบัติการ “การส ารวจและจัดทาแผนที่ด้ว ยเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ”, ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (ผู้ช่วยวิทยากร)
8) วันที่ 18 - 20 มิ.ย. 2555: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร, ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ช่วยวิทยากร
และเจ้าหน้าที่จัดอบรม)
9) วันที่ 2 – 3 เม.ย. 2555: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านผังเมือง หลักสูตร รีโมทเซนซิงเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในภารกิจผังเมือง, ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ (ผู้ช่วยวิทยากร)
10) วันที่14-17 ก.ย. 2554: การสารวจและจัดทาแผนที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, ณมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (ผู้ช่วยวิทยากร)
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11) วัน ที่ 17 – 19 ส.ค. 2554: การฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิส ารสนเทศผ่ านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต, ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (เจ้าหน้าที่จัดอบรม)
12) วันที่ 15 – 17 มิ.ย. 2554: การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ข้อมูล
การรับรู้จากระยะไกลเบื้องต้นเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร, ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ช่วยวิทยากรและเจ้าหน้าที่จัดอบรม)
13) วันที่ 11 – 13 พ.ค. 2554: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร, ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ช่วยวิทยากร
และเจ้าหน้าที่จัดอบรม)
14) วันที่ 22-24 เม.ย. 2554: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงพื้ นที่ในระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ เ บื้ อ งต้ น เพื่ อ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากร, ณ คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ช่วยวิทยากรและเจ้าหน้าที่จัดอบรม)
15) วันที่ 1 มี.ค.- 1 เม.ย.2550: ปริญญาตรี: ฝึกงานวิจัยด้านการเกษตร, ณ กรมพัฒนาที่ดิน สานักงาน
พัฒนาทีด่ ินเขต 8 ถนนพิษณุโลก - วัดโบสถ์หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
16) วันที่ 1-31ต.ค. 2549: ปริญญาตรี: ฝึกงานวิจัยด้านเกษตร, ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่
(6) วิทยานิพนธ์/Thesis
ปรัช กองสมบัติ. 2555. เรื่อง “การจาแนกระดับละเอียดกว่าจุดภาพและดัชนีบางประการเพื่อการจัดทา
แผนที่ป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม.
ปรัช กองสมบัติ. 2551. เรื่อง “การศึกษาการกระจายของรากปาล์มน้ามัน โดยวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่าย
”. ปัญญหาพิเศษวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ.
(7)อบรมสัมนา/Seminar
1) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559, การประชุมสัมนา เรื่อง “ Educational Perspectives in Different
Contexts” ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
2) วันที่ 2 ธันวาคม 2558, การเสวนากับพหุภาคี เรื่อง “การคุ้มครองแหล่งอาหารและวิถีชีวิตชายฝั่งใน
ตาบลบางปู จ. สมุทรปราการ” ณ สานักงานเทศบาลตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
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3) วันที่ 20 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2553, หลักสูตร “การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศน์เศรษฐิกจ
(Eco-Design)” สานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
4) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552, อบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน” ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยาม
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
5) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560, สัมนาเรื่อง “โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
6) วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2560, ประชุ ม วิ ช าเรื่ อ ง “การศึ ก ษาทั่ ว ไป (ระดั บ ภู มิ ภ าค) Intelligence for
Learning in Digital Age” ณ สานักวิชาการทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
7) วั น ที่ 18 มกราคม 2560, อบรมเรื่ อ ง “โครงการจริ ย ธรรมการวิ จั ยในคน ส าหรั บ การวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม
8) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561, อบรม เรื่อง “การพัฒนารายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป” ณ ห้องประชุม
322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
(8) ความสามารถอื่นๆ/ Additional skills
ด้านระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geo-informatics) และอื่นๆ
มีความสามารถเชิงวิชาการและปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานได้เป็น อย่างดี และ
โปรแกรมที่ใช้ เช่น ArcGIS, Erdas Imagine, Envi, IDRISI, DNR Garmin, Quantum GIS, Google earth
มี ค วามสามารถในการวิ จั ย ทั้ ง ทางวิ ช าการและปฏิ บั ติ ก าร ในงานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
research) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
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