
กำหนดการพิธีเปิด และการบรรยาย อภิปราย เสวนาทางวิชาการ 
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 
 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 

 

กำหนดการพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน ณ หน้าห้องประชุมสธุรรม อารีกลุ 
09.00 – 09.30 น.     พิธีเปิดการประชุม  

- รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.จงรัก วัชรนิทร์รัตน์) 
          กล่าวรายงาน  

- เปิดการประชุม  
   

09.30 – 11.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย เพ่ือเป้าหมายในการพัฒนาอย่างย่ังยืน”  
(Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals  (SDGs)) 
 โดย ... 
 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปญัญาเลิศ  

             รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์  

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
  
 
11.30 – 12.00 น.  พิธีมอบรางวัลแก่ผูเ้สนอผลงานวิจยัในการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 57  
12.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
 
 
 
 



พิธีเปิดภาคโปสเตอร์ 
ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
13.30-14.00 น.      พิธีเปิดการแสดงผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ 
   ประธานคณะกรรมการฝ่ายโปสเตอร์ทางวิชาการกล่าวรายงาน 
   เปิดการแสดงผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ 
    โดย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   และมอบรางวัลโปสเตอร์สวยงาม คร้ังท่ี 58 

- รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นำชมผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ 

 

การบรรยาย อภิปราย เสวนาทางวิชาการ 
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 เวลา   เร่ือง 
13.30 – 16.30 น.  สาขาพืช ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร สำนักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  13.30 – 14.30 น. ลงทะเบียน และชมนิทรรศการ 
 14.30 – 14.45 น. กล่าวเปิดงานสัมมนา 
   โดย... 
    อลิศรา มีนะกนิษฐ 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.) 
     ประธานสาขาพืช การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 58 

 14.45 – 15.35 น.  เสวนาพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการผลิตพืชเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 
   โดย... 
    นายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา  
     (อาจารย์) 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

นายกฤษณะ ธรรมวิมล  
  CEO บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด 

นางสาวมณฑา ไก่หริัญ 
     ผู้จัดการส่งเสรมินวัตกรรม ศูนยส์ร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร 
     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
 



ผู้ดำเนินการเสวนา... 
 นายธรรมศักดิ์ ทองเกตุ  

     (รองศาสตราจารย์ ดร.) 
  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

  15.35 – 16.30 น.  เสวนาพิเศษ เรื่อง “AgTech Show Case นวัตกรรมการผลิตพืชเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน: เกษตร
อัจฉริยะกับการสร้างเกษตรกรยุค 4.0 ระบบการเพาะปลูกและแปรรูปดอกดาวเรืองปลอดสารเคมี
แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดล้อมแบบอัตโนมัติ” 

   โดย... 
    นางสาวนฤดี ทองวัตร  
     ประธานกลุม่วิสาหกิจชุมชนดาวเรอืงภูเรือ จังหวัดเลย 
    เบญญา มะโนชัย 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
     นายพิสิฐไชย สุวรรณเรือง 
      Founder บริษัท เอสพีสมาร์ทแพลนท์ จำกัด 
    ผู้ดำเนินการเสวนา... 
     นายสิรพัฒน์ ชนะกุล 
      นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย ์ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เวลา   เร่ือง 
08.30 – 12.00 น.  สาขาประมง Theme “ทรัพยากรประมงภายใต้วิกฤตการณ์รูปแบบใหม่ (Fisheries resources     

under emerging threats)” 
  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
 09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน 
   โดย... 
    นายวันชัย วรวัฒนเมธีกุล 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.) 
     ประธานสาขาประมง 

 09.10 – 09.20 น. กล่าวเปิดงาน 
   โดย... 
    นายสุรยิัน ธัญกิจจานุกิจ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) 
     คณบดีคณะประมง 



  
09.20 – 09.30 น. มอบรางวัลบุคลากรผู้ที่มผีลงานโดดเด่นดา้นการตีพมิพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 
  คณะประมง 
 09.30 – 12.00 น. อภิปรายพิเศษเรื่อง “วิกฤตขยะทะเลไทย (Marine debris crisis)” 
   โดย... 
    นายเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์  
     (รองศาสตราจารย์ ดร.) 
     คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

    สุชนา ชวนยิ์ 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.) 
     คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

    ปิ่นสักก์ สุรสัวด ี

     (ดร.) 
     รองอธิบดีกรมทัรพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

    นายวัชรินทร์ รัตนชู 

     ผู้อำนวยการกองบริหารจดัการเรอืประมงและการทำการประมง กรมประมง 

ผู้ดำเนินการอภิปราย... 
 วรัณทัต ดลุยพฤกษ์ 
  (ดร.) 

     คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ห้องบุหลันพิทักษ์พล ช้ัน 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
เวลา   เร่ือง 

08.30 – 13.00 น.  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร Theme “อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
 (Agro-Industry for Sustainable Development Goals: SDGs) 

  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
 09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดการประชุม 
   โดย... 
    นายอนุวัตร แจ้งชัด 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.) 

     คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 09.30 – 10.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและกลยุทธภ์าครัฐเพ่ือนำอุตสาหกรรมอาหารมุ่งสู่ SDGs” 
   โดย...    
    นางสาวสิรี ชัยเสร ี
     (รองศาสตราจารย์ ดร.) 
     รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม 



     ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
     สำนักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์  
     วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
 10.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบ AI เพ่ือการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหาร” 
   โดย...    
    นายธนารักษ์ โกศลัวิตร 
     รองกรรมการผู้จดัการ สำนักบริหารวิศวกรรมโครงการ  
     บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 
 10.45 – 11.15 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธ์เพ่ือความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพในอนาคต” 
    โดย...    
     นายรุจเวทย์ ทหารแกล้ว   
      (น.สพ.) 
      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ศูนย์วจิัยและพัฒนา เครือเบทาโกร 
 11.15 – 11.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Consumer Awareness and Buying Decision on Sustainable Food” 
    โดย...    
 
     นางพรเพ็ญ นาถพิริยรตัน ์
      รองประธานกรรมการ ฝ่ายกำกับดูแลคณุภาพสินค้า เทสโก้โลตสั 
    ผู้ดำเนินการบรรยาย... 
     นายกฤษกมล ณ จอม 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) 
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
      คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคาร อมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
เวลา   เร่ือง 

09.00 – 12.00 น.  สาขาวิทยาศาสตร์ สัมนาพิเศษเรือ่ง “ปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติสูเ่ศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ    
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG model)” 

    โดย... 
     นายสหภพ ดอกแก้ว 
      (ดร.) 
      หัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยปีลาสวยงาม 
     นายพิบูลย์ชัย ชวนช่ืน 
      เจ้าของเยาวลักษณ์ฟาร์ม 
 



     นายชาญชัย สุนันกิ่งเพชร  
      ผู้ช่ืนชอบและสำรวจปลากัดป่าในประเทศไทย 
    ดำเนินรายการโดย... 
     นายครศร ศรีกุลนาถ 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.) 

             อาจารย์ประจำภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    

 

ห้อง 505 ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
เวลา   เร่ือง 

08.30 – 12.00 น.  สาขาสัตวแพทยศาสตร์ บรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ทางสัตว
แพทย์อย่างย่ังยืน”  

  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
  09.00 – 09.30 น.  กล่าววัตถุประสงค์ของการจดังานประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 58 สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 
                             โดย...  
      นายเมธา จันดา 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.) 

       ประธานสาขาสตัวแพทยศาสตร ์
    กล่าวเปิดงาน 
                                 โดย...  
      นายคงศักด์ เที่ยงธรรม 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.) 

       คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ทางสัตวแพทย์อย่างย่ังยืน” 
     โดย...  
      นายมาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.) 

       อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
    ผู้ดำเนินการบรรยาย... 
      สุนทรี เพ็ชรด ี
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.) 

         ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
  10.30 – 10.45 น. ถาม – ตอบ ประเด็นปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
  11.00 – 12.00 น.  การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (ภาคบรรยาย)  



ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย ์ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา   เร่ือง 

13.00 – 15.00 น.  สาขาประมง Theme “ทรัพยากรประมงภายใต้วิกฤตการณ์รูปแบบใหม่ (Fisheries resources     
under emerging threats)” 

  13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน  
 13.30 – 15.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ไมโครพลาสติก: ภัยใกล้ตัวท่ีต้องทำความรู้จัก (Microplastics:  

 So you think you know it?)” 
   โดย... 

    จิตราภรณ์ ฟักโสภา  
     (ดร.) 
     อาจารยป์ระจ าคณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
    นายศุภวัตร กาญจน์อดเิรกลาภ 
     ผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
    นายมาฆมาส สุทธาชีพ  
     (ดร.) 
     อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
 

ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคาร อมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
เวลา   เร่ือง 

13.00 – 16.00 น.  สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เสวนาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทยเพ่ือเป้าหมายในการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน: บทเรียนจากธุรกิจ startups (Inno-creative Thailand for sustainable 
development goals (SDGs): Lessons learned from startups) 

    โดย...  
     ธีรีสา มัทวพันธุ ์
      รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร  
      สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
     ธรรมนญู เวชวิทยาขลัง 
      เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) 
     เฉลิมพล ปุณโณทก 
      ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด (หุ่นยนต์ดนิสอ) 
     นนทวิชช์ ดวงสอดศรี 
      CEO & Co-founder The Existing Company 
 
 
 



    ผู้ดำเนินการเสวนา... 
     ณัฐกันย์ ชินนรานันทน ์
      (ดร.) 
      อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
ห้องบุหลันพิทักษ์พล ช้ัน 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

เวลา   เร่ือง 
08.30 – 12.00 น.  สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสวนาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรม ทำลายล้าง หรือสร้างสรรค์ 

(Innovation: Disruptive or Creative?) 
  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
  09.00 – 09.05 น. กล่าวรายงาน 

     โดย... 
      กิติมา อินทรัมพรรย์  
       (รองศาสตราจารย์ ดร.) 
       คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์

  09.05 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับ 

     โดย... 
      รักษาการณ์แทนอธิการบดี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
  09.10 – 10.00 น. พิธีเปิด การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยนื” 

(Innovation in Humanities and Social Sciences for Sustainable Development)  
     โดย... 
      ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  10.15 – 12.15 น. เสวนาพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรม : ทำลายลา้ง หรือ สร้างสรรค์” (Innovation : Disruptive or 

Creative?) 
    โดย... 
     สุดารตัน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล 
      รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ดา้นยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ  
      สถานีโทรทัศนไ์ทยพีบีเอส 
     คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์  
      ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวไทย อสมท. และผูด้ำเนินรายการชัวร์ก่อนแชร์ 
 
 
 



ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย ์ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
เวลา   เร่ือง 

13.00 – 15.00 น.  สาขาศึกษาศาสตร์ บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างย่ังยืน” 
     โดย... 
    นายอรรถพล อนันตวรสกลุ 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) 

     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครศุาสตร์ 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
เวลา   เร่ือง 

12.30 – 15.30 น.  สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ Theme: นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทยเพ่ือเป้าหมายในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน: ส่งเสริมทุนวัฒนธรรม สร้างสุขสู่ชมุชน 

 12.30-13.00 น. ลงทะเบียน 
 13.00-13.10 น. พิธีกร 
   โดย... 
    นริศรา อินทะสิริ  
     (ดร.) 

 13.10-15.15 น. บรรยายพิเศษ 
   โดย..... 
    ชลาธร จูเจริญ  
     (ดร.) 
     อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
    นายสมศักดิ์ สำลีรตัน์  
     ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ  
     สาขาเกษตรผู้นำชุมชนและเครือขา่ยเกษตรกรต้นแบบ 
    นายธิป ศรีสกลุไชยรัก  
     (อาจารย์) 
     ประธานชุมชนริมน้ำจันทบูร 
   ผู้ดำเนินการบรรยาย... 
    มณลีักษณ์ พิริยะจิตตะ  
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 15.15-15.30 น. ถาม-ตอบ 

 
 


