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ประวัติการทำงาน  : 

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 

30 ตุลาคม 2564 -
ปัจจุบัน 

อาจารย์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะ
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ : 

• Application of Internet of things (IoT) technology, sensors, and microcontroller for 
natural resources, environment, and agriculture) 

• Developing of web-application, mobile-application, and database management 
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• Carbon accounting and sequestration.  

• Life cycle assessment (LCA) for environmental impact accounting . 

• Application of Geographic information system (GIS) and remote sensing for natural 

resources and environment information 

งานสอน/ท่ีปรึกษา/วิทยากร: 

• อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

• อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 

ภาควิชาทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์  ทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

• อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา GIS เพ่ือการทำเกษตรแม่นยำและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สาขา

เกษตรแม่นยำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

• อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชารนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาป่าไม้ และการตรวจสอบและ

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

• วิทยากรบรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพ่ือการทำเกษตรปราณีต
ในโรงเรียน ณ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 

• ที่ปรึกษาโครงงานระดับมัธยมศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ใช้ IoT ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด Node-RED 
เพ่ือดูแลระบบการปลูกพืชไร้ดินแบบอัตโนมัติ” ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

• ที่ปรึกษาทางวิชาการเกษตรและระบบปลูกอัจฉริยะ บริษัท พอดีฟาร์ม จำกัด 

• ที่ปรึกษาด้านระบบสมาร์ทโฮม บริษัท สาฬะรูป จำกัด 

• วิทยากรหลักสูตรระยะสั้นการประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ในหัวข้อการจัดการระบบผลิต
ปลาน้ำจืดเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี SMART Farm ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยเทคนิค
พิจิตร 

• วิทยากรบรรยายการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML/JavaScript/CSS ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด

อุตรดิตถ์ 



• วิทยากรหัวข้อพิเศษหลักสูตรเกษตรแม่นยำ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ใน
หัวข้อ มาตรฐานและการพัฒนา SMART Farm ณ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ผลงานโครงการวิจัย / บริการวิชาการ 

• (พ.ศ. 2566) การศึกษาการเก็บกักคาร์บอนในพ้ืนที่องค์การปกกครองส่วนท้องถิ้น จังหวัดพิษณุโลก 

ที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นักวิจัยร่วม) 

• (พ.ศ. 2565) ระบบการให้น้ำทุเรียนอัจฉริยะตามแนวทางการทำเกษตรยุค 4.0 ด้วยเทคโนโลยี  

Smart farming (หัวหน้าโครงการ) 

• (พ.ศ. 2565) Carbon sequestration assessment from restoring agricultural systems with 
the science of the King in degraded areas by corn cultivation, Nan province (น ักวิจัย

ร่วม) 

• (พ.ศ. 2564) โครงการ จ้างจัดเก็บข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองเ ก่า 
จังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ พิ เศษเ พ่ือการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ผู้ช่วยนักวิจัย) 

•  (พ.ศ.2564) โครงการจ้างเหมาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินจากสถานที่ กำจั ด มูล
ฝอย จังหวัด พิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2562 บริษัท ไทมีดี จำกัด (ผู้ช่วยนักวิจัย) 

• (พ.ศ.2563) โครงการจ้างเหมาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินจากสถานที่กำจัดมูลฝอย 
จังหวัด พิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี รุ่งเรืองพัฒนา (ผู้ช่วยนักวิจัย) 

• (พ .ศ .2563) Developing of web-application for increasing disabled person health 
quality using decentralize hospital as the disabled person health care center  (นักวิจัย

ร่วม) 

• (พ.ศ.2562) โครงการจ้างเหมาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินจากสถานที่กำจัดมูลฝอย 
จังหวัด พิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2562 บริษัท ไทมีดี จำกัด (ผู้ช่วยนักวิจัย) 

• (พ .ศ .2561) Research Program: Industrial Waste Management Policies and Practices 
(ผู้ช่วยนักวิจัย) 

• (พ.ศ.2561) โครงการจ้างเหมาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินจากสถานที่กำจัดมูลฝอย 
จังหวัด พิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี รุ่งเรืองพัฒนา (ผู้ช่วยนักวิจัย) 
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Applied Research on Science and Technology. 22(1) 
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กฤษฎา ภาณุมนต์วาที นิกร ปรีชา สิทธิชัย ชูสำโรง (2565) ระบบติดตามอุณหภูมิและความชื้นในการฟักไข่ไก่

พ้ืนเมืองในตู้ฟักไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. Journal of Applied Research on 
Science and Technology. 21(2), 79-88 

กฤษฎา ภาณุมนต์วาที เสวียน เปรมประสิทธิ (2565) การกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนที่ปลูกกาแฟจากฟ้ืนเสื่อมโทรม

จากการปลูกข้าวโพดด้วยระบบเกษตรกรรมศาสตร์ของพระราชาในจังหวัดน่าน . วารสารวิชาการ
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ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งร่วมกับ MQTT เพ่ือพัฒนาต้นแบบระบบปลูกผักไฮโดรโป
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        ลงชื่อ …………………………………………….  เจ้าของประวัติ 
     (นายกฤษฎา ภาณุมนต์วาที) 
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