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กําหนดการพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที ่ 52

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ 2557

พิธีเปิดงาน  ณ หองรวงขาว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร

08.30 – 09.00 ¹.  Å§·ÐàºÕÂ¹ ³ ºÃÔàÇ³Ë¹ŒÒËŒÍ§»ÃÐªØÁ 
  ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃÇ‹Ò§áÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ
  ³ â¶§àÍ¹¡»ÃÐÊ§¤� ªÑé¹ 1 
09.00 – 09.15 ¹.   ¾Ô¸Õà»�´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
  ¡Å‹ÒÇÃÒÂ§Ò¹
         â´Â Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�
   ¡Å‹ÒÇà»�´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
  â´Â ¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� 
09.15 – 10.15 ¹.     ¡ÒÃºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉàÃ×èÍ§ “¡ÒÃà¡ÉµÃä·Â¡Ñº
  ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å”
  â´Â ́ Ã.ÍØ·ÑÂ  à«ç¹ÀÑ¡´Õ
   ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÃÑºÃÍ§ÃÐºº¡ÒÃ¼ÅÔµ
   ¼ÅÔµÀÑ³±�¡ÒÃà¡ÉµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ
   ´Ã.ÃØ‹§¹ÀÒ  ¡‹Í»ÃÐ´ÔÉ°�Ê¡ØÅ 
   ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒÁÒµÃ°Ò¹ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃ 
   ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� ÇÔ·ÂÒà¢µ¡íÒá¾§áÊ¹
  ´íÒà¹Ô¹ÃÒÂ¡ÒÃâ´Â
   ¼È.Í´ÔÈÑ¡´Ôì ºŒÇ¹¡ÕÂÒ¾Ñ¹¸Ø�
   ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÊ×èÍÁÇÅª¹ÍÔÊÃÐ
10.15 – 11.30 ¹.     ¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¾ÔàÈÉàÃ×èÍ§ “¼ÅÔµÀÑ³±�à¡ÉµÃä·Â
  ¡ŒÒÇä¡ÅÊÙ‹ÊÒ¡Å”
  â´Â ¹ÒÂÁ¹µÃÕ  ¤§µÃÐ¡ÙÅà·ÕÂ¹
   ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨¾×ª¤ÃºÇ§¨Ã 
   à¤Ã×Íà¨ÃÔÞâÀ¤ÀÑ³±�
   ¹ÒÂÈÑ¡´ÔìªÑÂ  ÈÃÕºØÞ«×èÍ
   àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÁÒµÃ°Ò¹ÊÔ¹¤ŒÒ
   à¡ÉµÃáÅÐÍÒËÒÃáË‹§ªÒµÔ (Á¡Íª.)
  ´íÒà¹Ô¹ÃÒÂ¡ÒÃâ´Â
   ¼È.Í´ÔÈÑ¡´Ôì ºŒÇ¹¡ÕÂÒ¾Ñ¹¸Ø�
   ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÊ×èÍÁÇÅª¹ÍÔÊÃÐ
11.30 – 12.00 ¹.  พิธีมอบรางวัลแกผูเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

  ทางวิชาการ ครั้งที่ 51 
  â´Â ¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�  
12.00 ¹.  ¾Ñ¡ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹
13.30 – 15.30 ¹.  ¾Ô¸Õà»�´¡ÒÃáÊ´§¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃÀÒ¤â»ÊàµÍÃ� 
  ³ â¶§àÍ¹¡»ÃÐÊ§¤� ªÑé¹ 1 ÍÒ¤ÒÃÇªÔÃÒ¹ØÊÃ³�
  ¤³Ðà¡ÉµÃ
   - ¡Å‹ÒÇÃÒÂ§Ò¹
    â´Â »ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂâ»ÊàµÍÃ�
     ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ 
   - à»�´¡ÒÃáÊ´§¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃÀÒ¤â»ÊàµÍÃ�
    áÅÐÁÍºÃÒ§ÇÑÅÀÒ¤â»ÊàµÍÃ�ÊÇÂ§ÒÁ

    â´Â ¹ÒÂ¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� 
              - ¹íÒªÁ¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃÀÒ¤â»ÊàµÍÃ� 
    â´Â Í¸Ô¡ÒÃº´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�
 หลังเสร็จพิธีเรียนเชิญผูรวมงานทุกทานรับประทานอาหารวางและเคร� องด� ม (ค็อกเทล)

การบรรยาย อภิปราย เสวนาทางวิชาการ

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ 2557 
ชวงเชา

หอง 202 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน

 เวลา      สาขา/เร� อง

08.30 – 10.00 ¹.   ÊÒ¢ÒÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃáÅÐ¤Ë¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� ÍÀÔ»ÃÒÂ¾ÔàÈÉ àÃ×èÍ§
   “ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒà¡ÉµÃä·Â ¡ŒÒÇä¡ÅÊÙ‹ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å” 
หองรวงขาว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน

 เวลา      สาขา/เร� อง

09.00 – 12.00 ¹.   ÊÒ¢Ò¾×ª ÍÀÔ»ÃÒÂ¾ÔàÈÉ àÃ×èÍ§ “¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁã¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 21”
หอง 203 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน

 เวลา      สาขา/เร� อง

09.00 – 12.00 ¹.  ¡ÒÃºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉ àÃ×èÍ§ “ÅÑº ÅÇ§ ¾ÃÒ§ ¼Å§Ò¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ”
หอง 303 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน

 เวลา      สาขา/เร� อง

09.00 – 11.30 ¹.   ÊÒ¢ÒÊÑµÇá¾·ÂÈÒÊµÃ� ºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉ àÃ×èÍ§ “âÍ¡ÒÊ¨Ò¡ÇÔ¡Äµ
  ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ´ŒÒ¹ÍÒËÒÃã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃÊ‹§ÍÍ¡”
ชวงบาย

หองรวงขาว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน

 เวลา      สาขา/เร� อง

13.30 – 16.00 ¹.   ÊÒ¢ÒÊÑµÇ� àÊÇ¹Ò¾ÔàÈÉ àÃ×èÍ§ “»ÈØÊÑµÇ�ä·Â»ÅÍ´ÀÑÂ
  ÊÙ‹ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å”

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ 2557

ชวงเชา

หองรวงขาว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน

 เวลา      สาขา/เร� อง

09.00 – 12.00 ¹.   ÊÒ¢ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉµÃ àÊÇ¹Ò¾ÔàÈÉ àÃ×èÍ§  
  “Consumer Safety: Foods, Packaging & Textiles” 
หอง 201 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน

 เวลา      สาขา/เร� อง

09.00 – 12.00 ¹.   ¡ÒÃºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉ àÃ×èÍ§ “¹ÇÑµ¡ÃÃÁãËÁ‹¡ÒÃ·´ÊÍºÊÒÃÃÐàËÂ§‹ÒÂ
  áÅÐ¡Öè§ÃÐàËÂ Œ́ÇÂ GC x GC - TOFMS 4 ÁÔµÔ”  
  àÃ×èÍ§ “à·¤¹Ô¤ 1D áÅÐ Comprehensive GC - MS ÊíÒËÃÑº§Ò¹
  ·´ÊÍº¡ÅÔè¹ÃÊã¹µÑÇÍÂ‹Ò§ÍÒËÒÃ” 
  àÃ×èÍ§ “à·¤¹Ô¤¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒà¤Ã×èÍ§ GC-MS ÊíÒËÃÑº§Ò¹·´ÊÍº 
  ¨Ò¡ Í Ṍµ...»̃¨ Ø̈ºÑ¹ ÊÙ‹Í¹Ò¤µ”

หอง 203 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน

 เวลา      สาขา/เร� อง

09.00 – 12.00 ¹.   ÊÒ¢Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÍÀÔ»ÃÒÂ¾ÔàÈÉ àÃ×èÍ§ 
  “¼Å¢Í§¡ÒÃ·íÒÅÒÂ»†Òµ‹Í¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈáÅÐ
  ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐ¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ”
ชวงบาย 

หองรวงขาว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน

 เวลา      สาขา/เร� อง

13.30 – 17.00 ¹.  ÊÒ¢Ò¾×ª Ã‹ÇÁ¡ÑºÊÁÒ¤ÁàÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�áË‹§»ÃÐà·Èä·Â ÍÀÔ»ÃÒÂ¾ÔàÈÉ 
  àÃ×èÍ§ “ÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃà»š¹ SEED HUB ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â”

วันศุกรที่ 7 กุมภาพันธ 2557

ชวงเชา 

หอง 302 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน

 เวลา      สาขา/เร� อง

08.30 – 15.00 ¹.   ÊÒ¢ÒÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ� ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´Ê×èÍÇÕ´Ô·ÑÈ¹�à¾×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÀÒÂãµŒá¹Ç¤Ô´  
  “Green Innovation: Power of Green Power of Life” 
หองรวงขาว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน

 เวลา      สาขา/เร� อง

09.00 – 12.00 ¹.  ÊÒ¢ÒÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ� ÊÒ¢ÒàÈÃÉ°ÈÒÊµÃ�áÅÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ ÊÒ¢Ò
  Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� ¡ÒÃàÊÇ¹Ò¾ÔàÈÉÃ‹ÇÁ 3 ÊÒ¢Ò 
  àÃ×èÍ§ “àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á¨Ð¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§äÃÀÒÂãµŒ»ÃÐªÒÀÔÇÑ²¹�”
หอง 203 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน

 เวลา      สาขา/เร� อง

09.00 – 12.00 ¹.   ÊÒ¢ÒàÈÃÉ°ÈÒÊµÃ�áÅÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ ¨Ñ´»ÃÐ¡Ç´á¼¹¸ØÃ¡Ô¨ KU Economic 
  and Business Plan Competition # 1 ÀÒÂãµŒá¹Ç¤Ô´ “á¼¹¸ØÃ¡Ô¨ÊÙ‹ÊÑ§¤Á
  ·ÕèÂÑè§Â×¹ (Business Plan toward Sustainable Society)”
หอง 212 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร

 เวลา     เร� อง

09.00 – 12.00 ¹.  ÊÒ¢ÒÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ ¡ÒÃÇÑ´ÃÐ´Ñº
  ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ ¤ÅÕ¹Ô¡¡ÒÃãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ¡®ËÁÒÂ
ชวงบาย 

หองรวงขาว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน

 เวลา      สาขา/เร� อง

13.00 – 16.00 ¹.   ÊÒ¢ÒÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�  µÍº»˜ÞËÒ¡®ËÁÒÂ 
  ÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ
หอง 201 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน 

 เวลา      สาขา/เร� อง

13.00 – 16.00 ¹.   â¤Ã§¡ÒÃºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒ ÊÒ¢ÒºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô̈  (¹Ò¹ÒªÒµÔ) ÍÀÔ»ÃÒÂ¾ÔàÈÉ àÃ×èÍ§  
  “Recruiting and Retaining Generation Y : A New Workforce” 

  ¨Ò¡ Í Ṍµ...»̃¨ Ø̈ºÑ¹ ÊÙ‹Í¹Ò¤µ”  ¨Ò¡ Í Ṍµ...»̃¨ Ø̈ºÑ¹ ÊÙ‹Í¹Ò¤µ”

“เกษตรศาสตรนําไทยสูมาตรฐานสากล”

Agricultural Sciences : Leading 

Thailand to World Class Standards

Ê‹Ç¹¡ÅÒ§

ÊÒ¢Ò¾×ª

ÊÒ¢Ò¾×ª Ã‹ÇÁ¡Ñº
ÊÁÒ¤ÁàÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�áË‹§
»ÃÐà·Èä·Â

ÊÒ¢ÒÊÑµÇ�

ÊÒ¢ÒÊÑµÇá¾·ÂÈÒÊµÃ�

ÊÒ¢ÒÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ
áÅÐ¤Ë¡ÃÃÁÈÒÊµÃ�

ÊÒ¢Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐ
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

ÊÒ¢ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉµÃ

¡ÒÃàÊÇ¹Ò¾ÔàÈÉÃ‹ÇÁ 3 ÊÒ¢Ò 
(ÊÒ¢ÒÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ�
ÊÒ¢ÒàÈÃÉ°ÈÒÊµÃ�áÅÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ 
ÊÒ¢ÒÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐ
ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�)

ÊÒ¢ÒÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐ
ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�

ÊÒ¢ÒàÈÃÉ°ÈÒÊµÃ�áÅÐ
ºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨

ÊÒ¢ÒÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ� 

â¤Ã§¡ÒÃºÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒ 
ÊÒ¢ÒºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ (¹Ò¹ÒªÒµÔ)


