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ชื่อ - นามสกลุ  รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร 
 
วัน เดือน ปี เกิด  ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔   อายุ ๕๕ ป ี
 
ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ สถานศึกษา 
Dr. Sci. (Ecophysiology) (High Honors)  University of Paris Sud (XI) สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
D.E.A. (Ecology & Plant Production) สถาบัน INA-PG  สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
วท. ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท. บ. (เกษตรศาสตร์) (เกียรตินิยม) สาขาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
D.E.L.F. กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
D.A.L.F. กระทรวงการศึกษาแห่งชาติ สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
C.F.T.H. สภาหอการคา้และอุตสาหกรรม สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
ประกาศนียบตัรขั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ
กฏหมายมหาชน 

สถาบันพระปกเกล้า 

 
เครื่องราชอิสริยาภรณช์ั้นสูงสุดท่ีไดร้ับ 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก    พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย    พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ตริตาภรณ์ช้างเผอืก    พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย    พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก    พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประถมาภรณ์ช้างเผอืก    พ.ศ. ๒๕๕๖ 
Chevalier des Palms Académiques ประเทศสาธารณรฐัฝรัง่เศส   พ.ศ.๒๕๔๙ 
 Officier de l’Ordre du Mérite Agricole ประเทศสาธารณรัฐฝรัง่เศส  พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน 

- รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 
 

รูปภาพ 



ต าแหน่งหน้าท่ีส าคัญในอดีต 
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

- รักษาการแทนรองอธิการบดี (๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน) 
- รองอธิการบดฝี่ายวิจัย (พ.ศ. 2554 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) 
- รักษาราชการแทนรองอธิการบดฝี่ายวิจัย (1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)  
- รองอธิการบดฝี่ายวางแผนและพฒันา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550) 
 
- รองอธิการบดฝี่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2550 – 15 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2554) 
- รองอธิการบดฝี่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2545 –  

พ.ศ. 2547) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 - กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2549 – ปัจจบุัน) 
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บรหิาร (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549) 
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจ า (พ.ศ.2543 – พ.ศ. 2545) 

 
ผลงาน 

ผลงานวิจัย 
● ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดบัชาติ มากกว่า 50 เรื่อง 

รางวัล 
 ● พ.ศ. 2535 รางวัลวิจัยดีเด่น “Biological Control of Sclerotium Blight in Barley with 
Trichoderma harzianum Biomass Powder” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
 ●  พ.ศ. 2540 Best Research Presentation for Cotton Physiology Conference ในการประชุม
วิชาการ “1997 Beltwide Cotton Conferences” National Cotton Council สหรัฐอเมริกา 
 

ประสบการณ์อ่ืนๆ 
- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายโครงการพฒันานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- ที่ปรึกษาเครอืข่ายวิจัยภาคกลาง ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
- ที่ปรึกษาในการจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยระดบัภูมิภาค : ภาคกลาง ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ  
- ที่ปรึกษาในการจัดท านโยบายและยทุธศาสตร์การวิจัยของชาติ  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
- อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
- President of Hevea Research Program in Partnership (HRPP) :  A Thai-French Regional 

Platform of Excellence in Rubber Science  



- กรรมการบรหิารในสภาวิชาการ (Scientific Council) ของศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การวิจัยการเกษตรเพือ่การพัฒนา (CIRAD) สาธารณรัฐฝรัง่เศส โดยการแต่งตั้งของประธานาธิบดีสาธารณรฐั
ฝรัง่เศส ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ RECR0300060A หน้าที่ 13353 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

 

 


