
ก ำหนดกำรงำนประชุมทำงวิชำกำร ครั้งที่  58 ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
วันที่ 5-7 กุมภำพันธ์ 2563 

ห้องประชุม วันพุธที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 
เช้ำ บ่ำย เช้ำ บ่ำย เช้ำ บ่ำย 

ห้องประชุม 
สุธรรม อำรีกุล 

ชั้น 1 
อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

เวลา 09.00-09.30 น. 
พิธีเปิด 

การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 58 
(ณ ห้องประชุมสุธรรม  

อารีกุล) 
 

เวลา 09.30-11.30 น.  
บรรยายพิเศษ เร่ือง 

นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย เพื่อ
เป้าหมายในการพัฒนาอยา่ง

ยั่งยืน 
“Inno-creative Thailand 

for Sustainable 
Development Goals 

(SDGs)” 
 
 

 
พิธีเปิด 

ภาคโปสเตอร ์
 (ณ ห้องโถงนิทรรศการ 

ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี) 
 เวลา 13.30-14.00 น. 

     

ห้องประชุม 
ก ำพล อดุลวิทย ์

ชั้น 2 
อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี 

 

 
 

 

อภิปรายพิเศษ 
สาขาประมง 

เร่ือง วิกฤตขยะทะเลไทย 
(Marine debris crisis) 

8.30-12.00 น. 
 

บรรยายพิเศษ  
สาขาประมง 

เร่ือง ไมโครพลาสติก:  
ภัยใกล้ตัวที่ตอ้งท าความรู้จกั 
(Microplastics: So you 
think you know it ?) 

13.00-15.00 น. 
การน าเสนอสาขาประมง 

15.30-16.30 น. 
 

น าเสนอสาขา
ศึกษาศาสตร์ 

9.00-12.00 น. 
 
 

บรรยายพิเศษ 
สาขาศึกษาศาสตร์ 

เร่ือง การพัฒนาวิชาชีพ
ครูอย่างยั่งยืน 

13.00-15.00 น. 

ห้องปะชุม 
ธีระ สูตะบุตร 

ชั้น 2 
อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

 

เสวนาพิเศษ 
สาขาพืช 

เร่ือง นวัตกรรมการเกษตร
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

13.30-16.30 น. 

น าเสนอผลงาน 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
09.00-12.00 น. 

 

น าเสนอผลงาน 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
13.00-16.15 น. 

  

ห้องประชุม 5 
ชั้น 2 

อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี
 

 น าเสนอผลงานสาขาสัตว ์
10.30-11.45 น. 

   

ห้องประชุม 9 
ชั้น 2 

อำคำรสำรนิเทศ 50 ป ี

  น าเสนอผลงานสาขาพืช 
09.00-12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



ห้องประชุม วันพุธที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 
เช้ำ บ่ำย เช้ำ บ่ำย เช้ำ บ่ำย 

ห้องบุหลันพิทักษ์ผล 
ชั้น 3 

อำคำรอมรภูมิรตัน์ 
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์อำหำร 
 

  บรรยายพิเศษ 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

เร่ือง อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Agro-Industry for 

Sustainable Development 
Goals: SDGs) 

08.30-13.00 น. 
 

น าเสนอผลงาน 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  

13.00-15.15 น. 
 
 

น าเสนอผลงานสาขา
วิทยาศาสตร์ 

15.30-16.15 น. 
 

เสวนาพิเศษ 
สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
เร่ือง นวัตกรรม ท าลาย
ล้าง หรือ สร้างสรรค์

(Innovation: 
Disruptive or 

Creative?) 
08.30-12.00 น. 

 

 

ห้องละอองฟ้ำ 
ชั้น 3 

อำคำรอมรภูมิรตัน์ 
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์อำหำร 
 

  สัมมนาพิเศษ  
สาขาวิทยาศาสตร์ 

เร่ือง ปลากัดสัตว์น ้าประจ้า
ชาติ สู่เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจ 
สีเขียว (BCG model) 

09.00-12.00 น. 
 

เสวนาพิเศษ 
สาขาเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ 
เร่ือง นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย

เพื่อเป้าหมายในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน: บทเรียนจากธุรกิจ 

startups 
(Inno-creative Thailand  

for Sustainable 
Development Goals 

(SDGs) : Lessons learned 
from startups) 
13.00-16.00 น. 

 

  

ห้องเรไร 
ชั้น 2 

อำคำรอมรภูมิรตัน์ 
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์อำหำร 

  น าเสนอผลงาน 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
09.00-12.15 น. 

น าเสนอผลงาน 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
13.00-15.45 น. 

 

น าเสนอผลงาน 
สาขาประมง 

08.30-11.45 น. 
 

น าเสนอผลงาน 
สาขาสังคมศาสตร์ 
13.25-15.05 น. 

ห้องหยกมณ ี 
ชั้น 2 

อำคำรอมรภูมิรตัน์ 
สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์อำหำร 

  น าเสนอผลงานสาขา
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

09.00-11.30 น. 
 

น าเสนอผลงานสาขา
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

13.00-15.15 น. 

น าเสนอสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
09.00-12.15 น. 

 
 

น าเสนอผลงาน 
สาขามนุษยศาสตร์ 
13.25-14.00 น. 



ห้องประชุม วันพุธที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563 
เช้ำ บ่ำย เช้ำ บ่ำย เช้ำ บ่ำย 

ห้องเทียนแก้ว  
ชั้น 2 

สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำร 

  น าเสนอผลงานสาขา
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

09.00-11.15 น. 
 

น าเสนอผลงานสาขา
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

13.00-15.00 น. 

  

ห้องประชุมรวงขำ้ว  
ชั้น 2  

อำคำรวชิรำนุสรณ ์
คณะเกษตร 

     บรรยายพิเศษ 
สาขาส่งเสริมการเกษตร

และคหกรรมศาสตร์ 
เร่ือง นวัตกรรม

สร้างสรรค์ไทยเพื่อ
เป้าหมายในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน: ส่งเสริมทุน
วัฒนธรรม สร้างสุขสู่

ชุมชน 
12.30-15.30 น. 

 
ห้อง 301 

ชั้น 3  
อำคำรวชิรำนุสรณ ์

คณะเกษตร 

  น าเสนอผลงาน 
สาขาส่งเสริมการเกษตรและ 

คหกรรมศาสตร์ 
09.00-12.00 น. 

 

   

ห้อง 303 
ชั้น 3  

อำคำรวชิรำนุสรณ ์
คณะเกษตร 

  น าเสนอผลงาน 
สาขาส่งเสริมการเกษตรและ 

คหกรรมศาสตร์ 
09.00-12.00 น. 

 

   

ห้อง 505  
ชั้น 5 

อำคำรเฉลิมพระเกยีรต ิ 
6 รอบ พระชนมพรรษำ 
คณะสัตวแพทยศำสตร ์

  
 
 
 

บรรยายพิเศษ 
สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 

เร่ือง นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และการ

ประยุกต์ใช้ทางสัตวแพทย์
อย่างยั่งยืน 

 
น าเสนอผลงานสาขา 
สัตวแพทยศาสตร์ 
08.30-12.00 น. 

   



 


