
 
 

ประวติั 
รองศาสตราจารย ์ดร. วิโรจ  อ่ิมพิทกัษ์ 

 

 -------------------------------------  
 
ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย)  นายวโิรจ  อิม่พทิกัษ ์     
 

  (ภาษาองักฤษ)  MR. VIROCH  IMPITHUKSA    
 

วนั เดือน ปี เกิด . 26 กนัยายน พ.ศ.2489      
 

สญัชาติ   ไทย  ศาสนา  พุทธ   . 
 

สถานท่ีเกิด  อ าเภอ  เมอืง  จงัหวดั  ก าแพงเพชร   
 

เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน 3 1005 00287 38 8       
 

ท่ีอยู่ปัจจบุนั. เลขที ่ 3  ซอยพหลโยธนิ 24    แยก 4-3 -2  ถนนพหลโยธนิ   แขวงจอมพล      
เขตจตุจกัร   กรุงเทพมหานคร      10900 

 
  . 
สถานท่ีติดต่อได้สะดวก ส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์   
    50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว  

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์02 942 8999  โทรสาร  02 942 8998 

 

บิดา  นายวรีะ          อิม่พทิกัษ ์  สญัชาต ิ ไทย ศาสนา  พุทธ 
  
 

มารดา  นางศรทีอง อิม่พทิกัษ ์  สญัชาต ิ ไทย ศาสนา  พุทธ 
  
 

สถานภาพ  สมรส   
        ภริยา  ดร.สุปราณี อิม่พทิกัษ ์  

ทีป่รกึษาและผูถ้วายงานโครงการสายใยรกั สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร  
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จ านวนบตุร  2  คน มีดงัน้ี 
 1. นางสาววรศิรา อิม่พทิกัษ ์  อาจารย ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 2. นางสาวศุภารยี ์ อิม่พทิกัษ ์  อาจารย ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ.2512   กสกิรรมและสตัวบาลบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ.2515   M.S. (Soil Management) Oregon State University, U.S.A. 

พ.ศ.2522 Ph.D. (Soil Fertility and Soil Management) University of Florida, 
U.S.A. โดยทุนมลูนิธริ๊อคกเีฟลเลอร ์

พ.ศ.2537 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่36 วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเกียรติคณุท่ีได้รบั 

 ตตยิจุลจอมเกลา้วเิศษ 

 มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก 

 มหาวชิรมงกุฎ   

 Commandeur darn L’Ordre des  Palmes Académiques  สาธารณรฐัฝรัง่เศส   

 ศษิยเ์ก่าดเีด่นโรงเรยีนวชัรราษฎรว์ทิยาลยั 
 ศษิยเ์ก่าดเีด่นมธัยมสาธติแห่งมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 
 ศษิยเ์ก่าดเีด่นภาควชิาปฐพวีทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ศษิยเ์ก่าดเีด่นคณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ศษิยเ์ก่าดเีด่นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปี พ.ศ.2546 จากสมาคมนสิติเก่า

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์
 ศษิยเ์ก่าดเีด่นมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 รางวลัเกยีรตคิุณจากสมาคมหอ้งสมุดแหง่ประเทศไทย 

 

การด าเนินงานเทิดพระเกียรติพระราชวงศ ์

1. ด าเนินกจิกรรมเพื่อสนองพระราชด าร ิ พระราชประสงค ์ และด าเนินโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด ารพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 

 ด าเนินงานและโครงการต่างๆ เพื่อสนองพระราชด ารแิละพระราชประสงค ์ไดแ้ก่  

o ด าเนินการจัดตัง้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จงัหวดัสกลนคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
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เจา้อยูห่วัฯ เนื่องวโรกาสทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ 50 ปี  อนัเป็นการ
ส่งเสรมิและขยายโอกาสทางการศกึษาในภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

o จั ด ส ร้ า ง  “อุ ท ย า น ห น อ ง ห า ร เฉ ลิ ม พ ร ะ เกี ย ร ติ ” ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ ังหวัด
สกลนคร เพื่อเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ เนื่องใน
วโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา 72 พรรษา อนัเป็นการส่งเสรมิการ
สรา้งองคค์วามรูข้องทอ้งถิน่ดา้นทรพัยากรและนิเวศวทิยา 

o ด าเนินงานวิจ ัยเพื่ อสนองงานมูลนิธิโครงการหลวง  โดยระดม
ทรพัยากรและความรู้จากหน่วยงานภายใต้ความรบัผิดชอบ เพื่อ
ด าเนินการวจิยั พฒันา และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน ร่วมกบั
มลูนิธโิครงการหลวงอยา่งต่อเนื่อง 

o ด าเนินการปรบัปรุงและพฒันา “สวนสองแสน” ณ สถานีวจิยัดอยปุย 
จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นสถานีวิจ ัยแห่งแรกและแห่งเดียวของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ที่ ได้ ร ับพ ระมหากรุณ าธิคุณ จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัวฯ พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วน
พระองค์  จ านวน 200,000 บาท ให้ด าเนินการจัดหาพื้นที่ เพื่ อ
ด าเนินการศกึษาวจิยัการเกษตรบนพืน้ที่สงูมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2512 ทัง้นี้ 
เพื่อเฉลมิพระเกยีรตเินื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ 
ทรงครองสิรริาชสมบตัิครบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2549  และจะทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2550 

o ด าเนินการจดังานโครงการหลวงประจ าปี ในกรุงเทพมหานคร ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการจดังานโครงการหลวง เพื่อเผยแพร่พระเกยีรติ
คุณในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ในการพฒันาทุกดา้น 

o ด าเนิน โครงการวิจ ัยเกี่ ยวกับโรคสัตว์ในสุนัขท รงเลี้ยง  โดย
พระราชทานพระราชทรพัยส์่วนพระองค์ให้ด าเนินการ เพื่อสรา้งองค์
ความรูใ้นการป้องกนัและดแูลรกัษาโรคสตัว ์อาทเิช่น โรคเลปโตสไปโร
ซสี  โครงการช่วยเหลอืเพื่อรกัษาสุนขัอนาถา 

o ด าเนิ นการก่อสร้าง  “สระสุ วรรณ ชาด ” ณ  โรงพยาบาลสัตว ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน  เพื่อใชบ้ าบดัรกัษาสตัว์
ป่วยด้วยวธิธีาราบ าบดั ตามพระราชด าร ิโดยพระราชทานพระราช
ทรพัยส์่วนพระองคเ์พื่อใชก้่อสรา้ง 
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o ด าเนินโครงการสนองพระราชประสงคใ์นการดแูลสุนขัทรงเลีย้ง  ทัง้ใน
ดา้นการดแูลรกัษา และการสร้างเสรมิสุขภาพสุนัขทรงเลี้ยง อาทเิช่น 
การสร้างลู่ว ิง่เพื่อออกก าลังกาย ณ พระราชวงัไกลกังวล และสวน
จติรลดา 

o ด าเนินโครงการศกึษาและส่งเสรมิการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรกัษ์ดนิ
และน ้า  โดยน าความรู้ทางปฐพวีทิยามาด าเนินการ และประสานสรา้ง
เครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บัง
เกดิผลอย่างแทจ้รงิ ในทุกสถานีวจิยั สถานีฝึกนิสติ และทุกวทิยาเขต
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

o ด าเนินโครงการสนับสนุนด้านวชิาการ ของศนูยศ์กึษาเพื่อการพฒันา
อนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ6 ศนูย ์ 

o ด าเนินโครงการศึกษาวจิยัสิ่งแวดล้อมแหลมผกัเบี้ยอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 

o ด าเนินโครงการต่างๆ ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา เช่น 
โครงการวิจยัและพัฒนาการปลูกมะกอกโอลีฟ  โครงการวิจยัและ
พฒันาคุณสมบตัขิองสาหร่ายสไปรไูลน่า 

o ด าเนินการพจิารณาคดัเลือกบุคคลเพื่อเข้ารบัพระราชทานทุนมูลนิธิ
อานนัทมหดิล สาขาเกษตรศาสตร ์ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการ
พจิารณาทุนมลูนิธอิานนัทมหดิล สาขาเกษตรศาสตร์  

o ริ เ ริ่ ม แ ล ะ ด า เนิ น โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั ้ ง โ ร ง พ ย า บ า ล สั ต ว์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ หวัหนิ เพื่อเฉลมิฉลองเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี ในปี 
พ.ศ.2549 และทรงเจรญิพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2550 

o จดัใหม้คีณะนายสตัวแพทยป์ฏบิตัหิน้าที่ถวายงานดูแลรกัษาสุนัขทรง
เลีย้ง ตลอด 24 ชัว่โมง ณ พระราชวงัไกลกงัวล และสวนจติรลดา 

 

2. ด าเนินกจิกรรมเพื่อสนองพระราชด าริ  พระราชประสงค์  และด าเนินโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด ารสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ 

 ด าเนินงานและโครงการต่างๆ เพื่อสนองพระราชด ารแิละพระราชประสงค ์ไดแ้ก่ 

o ด าเนินโครงการอนุรกัษ์ขนุนไพศาลทกัษิณ เพื่อสนองพระราชด ารใิน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรพนัธุกรรมพชืทอ้งถิ่นของไทย เนื่องในวโรกาสที่
สม เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  ์พ ระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2533 



 5 

o ด าเนินโครงการอุทยานธรรมชาตวิทิยาป่าเตง็รงัเฉลมิพระเกยีรต ิ72 
พรรษา บรมราชนิีนาถ  เพื่อเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์
พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 72 
พรรษา ในปี พ.ศ.2545   ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
เฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร 

o ด าเนินโครงการพระราชด าริเพื่อแก้ปัญหาดินเค็มในพื้นที่จ ังหวดั
สกลนคร 

o ด าเนินโครงการส่งเสรมิศลิปาชพีและสนบัสนุนการด าเนินงาน 

o โครงการพฒันาฝ้ายสธีรรมชาตแิละฝ้ายผสมไหม 
 

3. ด าเนินกจิกรรมเพื่อสนองพระราชด าร ิ พระราชประสงค์  และด าเนินโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด ารสิมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 ด าเนินงานและโครงการต่างๆ เพื่อสนองพระราชด ารแิละพระราชประสงค ์ไดแ้ก่ 

o เป็นกรรมการในคณะกรรมการบรหิาร “กองทุนคลนิิกเกษตรเคลื่อนที ่
ในพ ระราชานุ เค ราะห์ สม เด็จพ ระบรม โอรสาธิราชฯ  สยาม
มกุฎราชกุมาร” 

o ด าเนินโครงการอุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  เพื่อ
เฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
เนื่องในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปี พ.ศ.2545 
ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดั
สกลนคร 

o ด าเนินโครงการดูแลสุนัขทรงเลี้ยง โดยด าเนินการให้การดูแลรกัษา
สุนขัทรงเลีย้งมาอยา่งต่อเนื่อง 

o ก่อสรา้งอาคารวจิยัและพฒันาการเกษตร 50 พรรษามหาวชริาลงกรณ 
เพื่อเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
เนื่องในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปี พ.ศ.2545 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน   ชื่อ “อาคาร        
วชริาณุสรณ์” 

o จดัท าหลกัสูตรปรชัญาดุษฏีบณัฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ เพื่อถวาย
ส าหรบัทรงศกึษาในระดบัปรญิญาเอก ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
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o ด าเนินการจดัการศกึษาระดบัมหาบณัฑติ สาขาคหกรรมศาสตร ์ถวาย
พระองคเ์จา้ศรรีศัมิ ์พระวรชายาในสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

4. ด าเนินกจิกรรมเพื่อสนองพระราชด าริ  พระราชประสงค์  และด าเนินโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 ด าเนินงานและโครงการต่างๆ เพื่อสนองพระราชด ารแิละพระราชประสงค ์ไดแ้ก่ 

o ด าเนินโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  

o ด าเนินโครงการส่งเสรมิคุณภาพชวีติของประชาชนในถิน่ทุรกนัดาร  

o ด าเนินโครงการพฒันาการปลูกพืชในน ้ายาเพื่อการผลติพืช ภายใต้
โครงการความร่วมมอืกบัองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ
(FAO) 

o ด าเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดเพื่อการเรยีนรู้ เพื่อเทดิพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
ท รง เจ ริญ พ ระชน ม ายุ ค รบ  48 พ รรษ า ใน ปี  พ .ศ .2546 ณ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน “อาคารเทพรตัน์วทิยา
โชต”ิ 

o ด าเนินโครงการเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีเนื่องในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมายุครบ 50 พรรษา 
ในปี พ.ศ.2548 

o ด าเนินโครงการดูแลสุนัขทรงเลี้ยง โดยด าเนินการให้การดูแลรกัษา
สุนขัทรงเลีย้งมาอยา่งต่อเนื่อง 

o ด าเนินงานต่างๆ ของศูนยน์านาชาตสิรินิธรเพื่อการวจิยั พฒันา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีซึ่งสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2545  

o ด าเนินโครงการรเิริม่ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
กบัมหาวทิยาลยัจ าปาสัก สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) ตามพระราชกระแสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไ์ดถ้วายงานในการพฒันาความร่วมมอืทาง
วชิาการเพื่อจดัตัง้มหาวทิยาลยัแห่งชาตแิห่งใหม่ คือ มหาวทิยาลยั
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จ าปาสกั โดยได้เข้าเฝ้าถวายรายงานความคืบหน้าในการด าเนิน
โครงการ เมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2548  ในวโรกาสที่สมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด าเนินเยอืน
มหาวทิยาลยัจ าปาสกั เป็นครัง้ที ่2  และรบัสนองแนวทางการพฒันาที่
พระราชทานเพื่อจดัท าโครงการความร่วมมอืเพื่อการพฒันาต่างๆ กบั
มหาวิทยาลัยจ าปาสักให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  โดยจัดท าเป็น
แผนการพฒันาความร่วมมอื ทัง้ระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว 

o ด าเนินโครงการดูแลภูมิสถาปัตย์และสภาพแวดล้อมในวงัสระปทุม 
โดยดูแลต้นไมแ้ละตดิตัง้เครื่องมอืระบบตรวจวดัสภาพภมูอิากาศในวงั
สระปทุม พรอ้มทัง้เตรยีมจดัท าแผนผงัทางกายภาพของวงัสระปทุม 

 

5. ด าเนินกจิกรรมเพื่อสนองพระราชด าริ  พระราชประสงค์  และด าเนินโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด ารสิมเดจ็พระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ี

 ด าเนินงานและโครงการต่างๆ เพื่อสนองพระราชด ารแิละพระราชประสงค ์ไดแ้ก่ 

o ด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนองพระราชด าริและพระราชประสงค์
สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี เนื่อง
ในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมายคุรบ 48 พรรษา ในปี พ.ศ.2548 

o ก่อสรา้งอาคารศนูยก์ารเรยีนรูก้ลาง เพื่อเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้า
ลกูเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ีเนื่องในวโรกาสทรง
เจ ริญ พ ร ะ ช น ม า ยุ ค ร บ  48 พ ร ร ษ า  ใ น ปี  พ .ศ .2548 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ชื่อ “อาคารเฉลิม    
พระเกยีรต ิ4 รอบพระชนัษา จุฬาภรณ์” 

o ด าเนินโครงการดูแลสุนัขทรงเลี้ยง โดยด าเนินการให้การดูแลรกัษา
สุนขัทรงเลีย้งมาอยา่งต่อเนื่อง และไดถ้วายสุนขัเพื่อทรงอุปถมัภด์ว้ย 

 

6. ด าเนินกจิกรรมเพื่อสนองพระด าร ิ พระประสงค ์ และด าเนินโครงการอนัเนื่องมาจากพระด าริ
ทลูกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี

 ด าเนินงานและโครงการต่างๆ เพื่อสนองพระด ารแิละพระประสงค ์ไดแ้ก่ 

o ด าเนินโครงการจดัการศกึษาพเิศษส าหรบัผูต้อ้งการการศกึษาพเิศษ
ออทสิตกิ 

o จดัตัง้ ศนูยศ์กึษาและพฒันาการจดัการศกึษาพเิศษ “คุณพุ่ม” ขึน้เป็น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื่อรบัผิดชอบการ
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พฒันาทรพัยากรบุคคลดา้นการจดัการศกึษาพเิศษ  การวจิยัและการ
ใหบ้รกิารดา้นการจดัการศกึษาพเิศษแก่หน่วยงานและประชาชน 

o ด าเนินโครงการ To Be Number One 
 

ต าแหน่งหน้าท่ีการท างานในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

19  มนีาคม  พ.ศ. 2517 อาจารยภ์าควชิาปฐพวีทิยา  คณะเกษตร 

20  สงิหาคม พ.ศ. 2522 หัวห น้ าฝ่ ายประยุกต์ งานวิจ ัย  สถาบัน วิจ ัยและพัฒนาแห่ ง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

1  กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2525 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ภาควชิาปฐพวีทิยา  คณะเกษตร 

24  กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ผูช้่วยคณบดคีณะเกษตร  ฝ่ายวางแผนและพฒันา 

24  มถุินายน พ.ศ. 2531 รองศาสตราจารย ์ ภาควชิาปฐพวีทิยา  คณะเกษตร 

1  ตุลาคม พ.ศ. 2531 หวัหน้าภาควชิาปฐพวีทิยา  คณะเกษตร 

1  กนัยายน พ.ศ. 2533 ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

8  มถุินายน พ.ศ. 2537 รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและพฒันา  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ผู้อ านวยการโครงการจดัตัง้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
เฉลมิพระเกยีรต ิ จงัหวดัสกลนคร  

9 มถุินายน พ.ศ. 2541 รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนและพฒันา และผูอ้ านวยการโครงการจดัตัง้ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดั
สกลนคร 

9 มถุินายน พ.ศ. 2543 รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และปฏิบัติ ราชการแทนอธิก า รบดี  ในการบริห ารงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 รองอธกิารบดวีทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสกลนคร และรกัษา
ราช ก ารแท น รอ งอธิก ารบ ดี ฝ่ ายบ ริห า รแ ล ะพัฒ น านิ สิ ต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

1  สงิหาคม พ.ศ. 2544 รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารและพฒันานิสติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
และประธานทีป่รกึษาวทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร 

8  มถุินายน พ.ศ. 2545 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
                            

    7  มถุินายน พ.ศ. 2549           ทีป่รกึษาอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

    8  เมษายน พ.ศ. 2558       นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
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ต าแหน่งปัจจบุนั 

 นายกสภาสถาบนัการอาชวีศกึษา ภาคกลาง ๕ 
 กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุมิหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒุมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 ทีป่รกึษาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ทีป่รกึษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 ทีป่รกึษาสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ร มหาชน) 
 ทีป่รกึษาศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์

 
 

ผลงานทางวิชาการ  

 งานสอนวิชา การจดัการดนิ  (Soil Management) 
 
 ผลงานทางวิชาการ มากกว่า 50 เรื่อง 

1. Impithuksa,  V. and W.G. Blue. 1978.  The fate of fertilizer nitrogen applied to 
Pensacola bahiagrass on sandy soils as indicated by nitrogen – 15.  Soil and 
Crop Sci. Soc. Fla. Proc.  37 : 213-217. 

2. Impithuksa, V. 1979.  Future of N – fixation in Gramineae.  Thai Jornal of 
Soils and Fertilizers. Vol. 1, No. 2 : 116 – 121. 

3. Impithuksa, V., C.L. Dantzman, and W.G. Blue. 1979.  Fertilizer nitrogen 
utilization by three warm-season grasses on an Alfic Haplaquod as indicated 
by nitrogen – 15.  Soil and Crop Sci. Soc. Fla. Proc. 38:93-97. 

4. Impithuksa, V., W.G. Blue. 1981.  The fate of fertilizer nitrogen applied to 
three warm-season grasses on a Spodosol in Florida as indicated by nitrogen 
– 15.  Kasetsart University Journal. 15 (No. 2) : 38-45. 

5. Impithuksa, V. 1982.  Fertilizer nitrogen distribution in soil-forage grass 
stystem as indicated by nitrogen 15.  Thai Journal of Soils and Fertilizers. 4:6-
19. 

6. Impithuksa, V., W. G. Blue, and D.A. Graetz. 1984.  Distribution of applied 
nitrogen in soil-pensacola bahiagrass components as indicated by N-15.  Soil 
Sci. Soc. Am. J. 48 : 1280-1284. 
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7. Impithuksa, V. and W.G. Blue. 1985.  Fertilizer nitrogen and nitrogen-15 in 
three warm-season grasses grown on a Florida Spodosol.  Soil Sci. Soc. Am. 
J. 49 : 1201-1204. 

8. Konyong, S. and V. Impithuksa. 1985.  Influences of sources and rates of 
nitrogen fertilizers on Para grass (Brachiaria multica (Forsk. Stapf) )  grown in 
the Central Part of Thailand.  Kasetsart University Journal. 19 : 32-41. 

9. Impithuksa, V. and W. Rungrattanakasin.  1986.  Effect of phosphorus and 
Rhizobium inoculation on growth and nitrogen fixation of Hamata 
(Stylosanthes hamata CV. Verano) grown on Kamphaeng Saen Soil Series.  
Kasetsart University Journal. 20 : 300-308. 

10. Impithuksa, V. and W. Rungrattanakasin. 1986.  Effect of phosphorus on 
phosphorus on inoculation on growth and nitrogen fixation of Centrosema 
pubescens Benth.  Journal of the National Research Council of Thailand. 18 
(No. 2) : 17-28. 

11. Impithuksa, V. 1988.  Soil management. Vol. 1. pp. 316.  Department of Soil 
Science.  Kasetsart University. 

12. Impithuksa, V. 1988.  Soil management. Vol. 2. pp. 291.  Department of Soil 
Science.  Kasetsart University. 

13. Areerak, S., V. Impithuksa, C. Suwannarat, and C. La-ied. 1991.  Effects of 
land preparation and fertilization as soil management on corn yield grown on 
Lopburi Soil Series.  Kasetsart University Journal. 25 : 191-199. 

14. Bunpithukkit, P. and V. Impithuksa. 1992.  Influences on sources and rates of 
nitrogen fertilizer on production of Guinea grass (Panicum maximum Jaeq) 
grown on Kamphaeng Saen Soil Series in the field condition. Kasetsart 
University Journal. 26 : 158-163. 

15. Jutamongkol, P. and V. Impithuksa. 1992.  Effect of mediums, types and rates 
of fertilizer application on growth and yield of cucumber in soilless culture 
system.  The 30th Kasetsart University Annual Conference.  pp. 579-605 
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งานด้านบริหาร 

 กรรมการ สาขาผลผลติเกษตร โครงการความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งไทย-
ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) (พ.ศ.2533-2537) 

 ทีป่รกึษารฐัมนตรชี่วยวา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และสิง่แวดลอ้ม 
(พ.ศ.2535-2538) 

 ทีป่รกึษาและผูช้ านาญการ ประจ าคณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ์ 
วฒุสิภา (พ.ศ.2537-2539) 

 กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
(พ.ศ.2539-2543) 

 อนุกรรมการพฒันาโครงสรา้งทางวชิาการมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ.2540-
2543) 

 อนุกรรมการอ านวยการเผยแพร่และขยายผลงานวจิยัเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคม (พ.ศ.2540-2543) 

 ทีป่รกึษารฐัมนตรวีา่การทบวงมหาวทิยาลยั  (พ.ศ.2540-2544) 

 ผูท้รงคุณวฒุใินคณะอนุกรรมการวชิาการ ศนูยศ์กึษาเพื่อการพฒันาอนั
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ ของส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงาน
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ(กปร.) (พ.ศ.2541 – 2545) 

 กรรมการในคณะกรรมการสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา (พ.ศ.2543-2545) 

 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(พ.ศ.2545 – 2549) 

 ทีป่รกึษาพเิศษ คณะกรรมการถวายการดแูลรกัษาสนุขัทรงเลีย้ง (พ.ศ.2545 – 
ปัจจุบนั) 

 ประธานคณะกรรมการบรหิาร ศนูยน์านาชาตสิรินิธร เพื่อการวจิยั พฒันา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี (พ.ศ.2545 – 2548) 

 กรรมการในคณะกรรมการบรหิาร สภาวจิยัแห่งชาต ิ(พ.ศ.2545 – 2548) 

 ประธานคณะกรรมการสภาวจิยัแห่งชาต ิ สาขาเกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา  (พ.ศ.
2545 – 2548) 

 ทีป่รกึษาคณะกรรมการขึน้ทะเบยีนและตัง้ชื่อพนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว ์ (พ.ศ.2545-
2549) 

 ทีป่รกึษาคณะกรรมการองคก์รเครอืขา่ยการพฒันาบณัฑติอุดมคตไิทย (พ.ศ.2545) 
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 กรรมการในคณะกรรมการบรหิารโครงการพฒันาบณัฑติศกึษาและการวจิยั 
ภายใตโ้ครงการเงนิกูธ้นาคารพฒันาแห่งเอเชยี (Asian Development Bank, 
ADB) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (พ.ศ.2545 – 2549) 

 กรรมการในคณะกรรมการบรหิารศนูยว์จิยัและพฒันาพชืผกัแหง่เอเชยี (Asian 
Vegetable Research and Development Center, AVRDC) (พ.ศ.2545 – 2549) 

 ทีป่รกึษาคณะท างานโครงการพฒันาคุณภาพวตัถุดบิโดยระบบ Good Agricultural 
Practice (GAP) และ Good Manufactural Practice (GMP) เพื่อน าไปประยกุตใ์ช้
ในการจดัหาวตัถุดบิประเภทพชื ผกั ผลไม ้ และผลติภณัฑจ์ากสตัวไ์ปประกอบ
อาหารใหบ้รกิารผูโ้ดยสารและลกูคา้ของ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)  
(พ.ศ.2545 – 2549) 

 ประธานคณะกรรมการจดังานโครงการหลวง (พ.ศ.2546 – 2550) 

 กรรมการในคณะกรรมการพจิารณาทุนมลูนิธอิานนัทมหดิล สาขาเกษตรศาสตร์ 
(พ.ศ.2546 – ปัจจุบนั) 

 กรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (พ.ศ.
2546 – 2554) 

 ประธานกรรมการกจิการสมัพนัธ ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(พ.ศ.2546 – 2554) 

 กรรมการในคณะกรรมการบรหิาร “กองทุนคลนิิกเกษตรเคลื่อนที ่ ในพระราชานุ
เคราะหส์มเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (พ.ศ.2547 – 2551) 

 กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินสภาวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  สถาบนั
วชิาการป้องกนัประเทศ  กระทรวงกลาโหม (พ.ศ.2547 – 2553) 

 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ ตามค าส ัง่ส านกั
นายกรฐัมนตร ี(พ.ศ.2547 – 2549) 

 กรรมการในคณะกรรมการพฒันาอาหารไทยและครวัไทยสู่โลก ตามค าส ัง่ส านกั
นายกรฐัมนตร ี(พ.ศ.2547 – 2549) 

 กรรมการในคณะกรรมการบรหิารจดัการฟ้ืนฟูและพฒันาพืน้ทีป่ระสบธรณีพบิตัภิยั
ภาคใตช้ายฝัง่ทะเลอนัดามนั ตามค าส ัง่ส านกันายกรฐัมนตร ี(พ.ศ.2547 – 2549) 

 รองประธานทีป่ระชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย (ทปอ.) (พ.ศ.2547) 

 กรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาต ิ(พ.ศ.2547) 

 กรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ (พ.ศ.2547) 
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 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ ในคณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์าร
มหาชน) (พ.ศ.2548 - 2555) 

 ทีป่รกึษาผูท้รงคุณวฒุขิองนายกรฐัมนตร ี (พลเอกสุรยทุธ ์  จุลานนท)์ (พ.ศ.2549-
2551) 

 

ต าแหน่งและประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ  

 กรรมการบรหิารสมาคมนสิติเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์
(พ.ศ.2525-2544) 

 อนุกรรมการสมาคมจติวทิยาความมัน่คงแหง่ประเทศไทย (พ.ศ.2528-2530) 

 กรรมการบรหิาร สมาคมดนิและปุ๋ยแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2529-2531) 

 อุปนายกสมาคมนกัเรยีนเก่าสาธติประสานมติร (พ.ศ.2530-2537) 

 ประธานชมรมนกัศกึษาสถาบนัจติวทิยาเพื่อความมัน่คง รุ่นที ่ 44 (พ.ศ.2530-
2532) 

 อุปนายกสมาคมดนิและปุ๋ยแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2531-2534) 

 ทีป่รกึษาสมาคมดนิและปุ๋ยแหง่ประเทศไทย  (พ.ศ.2539-2549) 

 รองประธานชมรมนกัเรยีนเก่ามหาวทิยาลยัแห่งรฐัโอเรกอน (พ.ศ.2537-2549) 

 กรรมการและเลขานุการชมรมนกัเรยีนเก่ามหาวทิยาลยัแห่งรฐัโอเรกอน 
(พ.ศ.2535-2537) 

 นายกสมาคมนกัเรยีนเก่าสาธติประสานมติร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร  (พ.ศ.2538-2542) 

 ทีป่รกึษาสมาคมนิสติเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 
(พ.ศ.2544 –2549) 

 

ด้านการอบรมและดงูานในต่างประเทศ 

 อบรมดงูานดา้นการใชไ้อโซโทปดา้นดนิและปุ๋ย ประเทศออสเตรยี (พ.ศ.2524) 

 อบรมดงูานดา้นวธิกีารสอน ดา้นการเกษตร ประเทศมาเลเซยี (พ.ศ.2527) 

 ดงูานและเซน็สญัญาความร่วมกบั Southwestern Forestry College และ 
Yunnan Agricultural University ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี (พ.ศ.2533) 
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 ดงูานดา้นการศกึษาและบรหิารโครงการวจิยั ณ University of Tokyo, Kyoto 
University, Nagoya University, Meijo University, Tsukuba University และ 
Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น  (พ.ศ.2534) 

 ดงูานดา้นการศกึษาและบรหิารโครงการวจิยั ณ Ministry of Agriculture, 
University of Godollo, Horticulture and Food Industry University ประเทศ
สาธารณรฐัฮงัการ ีณ University of Agriculture Vienna ประเทศสาธารณรฐั
ออสเตรยี ณ Warsaw Agriculture University ประเทศสาธารณรฐัโปแลนด ์
(พ.ศ.2535) 

 ศกึษาดงูานดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ทหาร และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ของคณะนกัศกึษา วปอ. ณ ประเทศลาว กมัพชูา เวยีดนาม พม่า จนี เมก็ซโิก 
สหรฐัอเมรกิา และแคนาดา (พ.ศ.2537) 

 ศกึษาดงูานดา้นการเกษตร กบัคณะกรรมาธกิารเกษตรและสหกรณ์ วฒุสิภา ณ 
ประเทศออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์(พ.ศ.2538) 

 ดงูานดา้นการศกึษาและบรหิารงานวจิยั ดา้นการเกษตร ณ เมอืงกวางโจว      
และไฮหล า ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี (พ.ศ.2539) 

 ศกึษาดงูานดา้นบรหิารและจดัการดนิและปุ๋ย ณ ประเทศออสเตรเลยี (พ.ศ.2540) 

 โครงการแลกเปลีย่นโรงเรยีนสาธติแห่ง มก.กบัอุบุยามา ณ ประเทศญี่ปุ่น 
(พ.ศ.2545) 

 โครงการนานาชาต ิความร่วมมอืไทย-ลาว ณ ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว (พ.ศ.2546) 

 เยอืนมหาวทิยาลยัยามากุช ิณ ประเทศญี่ปุ่น (พ.ศ.2546) 

 ร่วมประชุมกรรมการบรหิารศนูยว์จิยัและพฒันาพชืผกัแห่งเอเชยี (Asian 
Vegetable Research and Development Center, AVRDC) ณ ประเทศ
สาธารณรฐัฝรัง่เศส (พ.ศ.2546) 

 ร่วมประชุมแฝกโลกและศกึษาดงูานเกีย่วกบัแฝก ร่วมกบัคณะกรรมการพเิศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิณ ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี (พ.ศ.2547) 

 ร่วมประชุมสุดยอดอธกิารบดสีากล ในโครงการความร่วมมอืทางวชิาการ ไทย-
สหรฐั ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา (พ.ศ.2548) 

 โครงการความร่วมมอืทางวชิาการกบับรษิทั มสัซชึติะ จ ากดั ณ ประเทศญี่ปุ่น 
(พ.ศ.2548) 
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 โครงการความร่วมมอืไทย-ลาว วา่ดว้ยการพฒันามหาวทิยาลยัจ าปาสกั ตาม
พระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีณ ประเทศ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (พ.ศ.2548) 

 โครงการศกึษาดงูาน กลุ่มประเทศ BRICS (พ.ศ. 2549-2555) 

การด าเนินงานสาธารณประโยชน์ 

1. ส่งเสรมิการขยายโอกาสทางการศกึษา เป็นผูร้บัผดิชอบในการการจดัตัง้
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร  เพื่อเทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ในวโรกาสทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ 50 ปี ซึง่เป็นการขยาย
โอกาสทางการศกึษาในภมูภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าใหน้กัเรยีนและประชาชนสามารถ
เขา้ศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษาและก่อใหเ้กดิการสรา้งงาน สรา้งอาชพี และสรา้งความ
เขม้แขง็ใหก้บัทอ้งถิน่อยา่งย ัง่ยนื 

 

2. พฒันาทอ้งถิน่บนทีส่งู เป็นประธานคณะกรรมการจดังานโครงการหลวง ซึง่เป็นการ
ด าเนินงานทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไ์ดร้่วมสนองพระราชด ารพิระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั โดยน าบุคลากรและทรพัยากรของมหาวทิยาลยั ตลอดจนองคค์วามรูส้าขาต่างๆ 
ไปช่วยพฒันาทอ้งถิน่บนทีส่งู สรา้งอาชพี รายได ้และสง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ยงัเป็นการเสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งชุมชนเพื่อความมัน่คง
ของประเทศ และเป็นคณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ร มหาชน) เพื่อ
ขยายผลงานของโครงการหลวงในพืน้ทีส่งูของประเทศไทย 

 

3. พฒันาคุณภาพชวีติและความเป็นอยูข่องประชาชนในทอ้งถิน่ทุรกนัดาร ในฐานะผูอ้ านวยการ
โครงการวจิยัและพฒันาคุณภาพชวีติและความเป็นอยูข่องประชาชนในทอ้งถิน่ทุรกนัดาร ใน
พืน้ทีโ่ครงการพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ไดส้นบัสนุน
การด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติและความเป็นอยูข่องประชาชนในทอ้งถิน่
ทุรกนัดาร ทีค่รอบคลุมดา้นการศกึษา สุขภาพอนามยั การสรา้งอาชพี การส่งเสรมิ
ศลิปวฒันธรรม และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่อสนองพระราชด าริ
การพฒันาผูด้อ้ยโอกาสทีห่่างไกล 

 

4. ส่งเสรมิการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัดนิ ในฐานะทีป่รกึษาสมาคมดนิและปุ๋ยแหง่ประเทศไทย  ตัง้แต่ 
พ.ศ.2539 จนถงึปัจจุบนั ไดม้สี่วนด าเนินการส่งเสรมิการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัดนิ การจดัการดนิ 
ตลอดจนการใชปุ๋้ย ใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป ท าใหเ้กษตรกรและประชาชนท า
การเกษตรและจดัการดนิอยา่งถูกตอ้ง ตามหลกัวชิาการ และมคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งในการ
จดัการทรพัยากรดนิ 
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5. พฒันาศกัยภาพและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของประเทศดา้นอาหาร ในฐานะกรรมการใน
คณะกรรมการพฒันาอาหารไทยและครวัไทยสูโ่ลก ไดส้ง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพและ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของประเทศดา้นอาหาร โดยใหป้ระชาชนทุกระดบัไดม้โีอกาสเขา้ถงึ
ความรูใ้นการผลติอาหารทีด่ ี มคีณุภาพ ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และยงัเป็นการสนบัสนุน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ ในการพฒันาขดีความสมารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

 

6. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยัเพื่อเป็นพืน้ฐานในการพฒันาประเทศ ในฐานะกรรมการใน
คณะกรรมการบรหิาร สภาวจิยัแห่งชาต ิ ไดส้่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยัเพื่อเป็นพืน้ฐานใน
การพฒันาประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในฐานะประธานคณะกรรมการสภาวจิยัแห่งชาต ิ
สาขาเกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา  ซึง่รบัผดิชอบการวจิยัสาขาเกษตรศาสตรท์ีเ่ป็นรากฐานอนั
ส าคญั และเกีย่วขอ้งกบัเกษตรกรซึง่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

 

7. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการพฒันาชนบท ในฐานะ
กรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไดส้ง่เสรมิและ
สนบัสนุนเชงินโยบายในการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ซึง่ก่อใหเ้กดิผลในการพฒันาโดยตรงต่อเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
สหกรณ์ รวมทัง้ประชาชนทัว่ไป อนัน าไปสู่การพฒันาชนบททีย่ ัง่ยนื และด าเนินการจดัตัง้    
”ศนูยเ์รยีนรูเ้พื่อการพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบ ธกส.” เพื่อน้อมน าปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงแห่งพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  ไปขยายผลทัว่ประเทศในวโรกาสที่
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั มพีระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 

 

8. ส่งเสรมิการพฒันานิสติใหเ้ป็นคนดขีองสงัคม นสิติเป็นส่วนหนึ่งของมหาวทิยาลยัและเป็น
ทรพัยากรบุคคลทีส่ าคญัของประเทศ จงึไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาผูท้ีจ่ะเป็นก าลงัส าคญั
ของประเทศ โดยส่งเสรมิใหม้รีะบบการพฒันานสิติใหเ้ป็นคนด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม เป็นคน
เก่ง ด ีและมคีวามสุข ทัง้นี้ เพื่อใหน้สิติส าเรจ็เป็นบณัฑติที่มคีุณภาพ  

 

9. ส่งเสรมิการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ไดผ้ลกัดนัการศกึษาเรยีนรูโ้ดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการใหก้ารศกึษา การวจิยั และการบรกิารทางวชิาการ ท าใหน้ิสติ 
นกัศกึษา นกัวชิาการ และประชาชนทัว่ไป สามารถมโีอกาสไดศ้กึษาและเขา้ถงึความรูส้าขา
ต่างๆ แมใ้นระยะทางไกลจากสถานศกึษา โดยมตีน้แบบการพฒันาระบบการศกึษาดงักล่าว
อยา่งสมบรูณ์ ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร 
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10. ส่งเสรมิพระพุทธศาสนา ไดใ้หค้วามส าคญัในการน าศาสนามาเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา
เรยีนรูแ้ละการพฒันาคุณภาพชวีติ โดยปลกูฝังการเขา้ถงึพระพุทธศาสนาในทุกรปูแบบ และ
ส่งเสรมิใหน้ าพระพุทธศาสนาเป็นศนูยร์วมยดึเหนี่ยวจติใจของนิสติและบุคลากร พรอ้มทัง้
จดัสรา้งพระพุทธชนิสหีป์ระจ าวทิยาเขต ประจ าศนูยแ์ละสถานีวจิยั และสรา้งศาสนสถาน
ประจ าวทิยาเขตต่างๆ ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารบรหิารและพฒันา
มหาวทิยาลยั ตลอดจนการเรยีนรู ้ ด าเนินไปบนพืน้ฐานของการสรา้งคณุความด ี มคีุณธรรม
และจรยิธรรม ซึง่ท าใหส้งัคมมคีวามผาสุก นอกจากนี้ ยงัส่งเสรมิกจิกรรมทางศาสนาอยา่ง
สม ่าเสมอ รวมทัง้ การจดัถวายผา้พระกฐนิพระราชทานประจ าปี ท าใหส้ามารถระดมจตุปัจจยั
จากผูม้จีติศรทัธาสนบัสนุนพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมากยิง่ขึน้ทุกปี พรอ้มจดัตัง้หอสมุด
พุทธศาสนา ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ดว้ย 

**************************************** 
 


