
 

  
ประจาํสปัดาห� 3 - 9 กมุภาพนัธ� 2563 @ อาคารสารนเิทศ 50 ป� 

วันจนัทร�ที ่3 กมุภาพันธ� 2563  

เวลา 08.30 – 19.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ� ประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ป� แห�งการสถาปนามหาวิทยาลัย 
                                   เกษตรศาสตร� (KU Academic Forum : In Celebration of the 77 th Anniversary of  
                                   Kasetsart University) ณ ห�องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1  

วันพธุที ่5 กมุภาพันธ� 2563  

เวลา 09.00 – 12.00 น. : พิธีเป�ดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘นวัตกรรมสร�างสรรค�ไทย เพือ่
เป�าหมายในการพัฒนาอย�างยั่งยืน” (Inno-creative Thailand for Sustainable Development 
Goals (SDGs)) และ พิธีมอรางวัลแก�ผู�เสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57  

                                   ณ ห�องประชมุสธุรรม อารีกุล ชัน้ 1  

เวลา 13.30 – 14.00 น. : พิธีเป�ดการแสดงผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร� และมอบรางวัลโปสเตอร�สวยงาม ครัง้ที่ 58  
                                   ณ โถงนิทรรศการ ชัน้ 1 

เวลา 14.30 – 16.30 น. : สาขาพืชเสวนาพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่อการพฒันาอย�างยัง่ยืน” และ เรื่อง 
“AgTech Show Case นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่อการพฒันาอย�างยัง่ยืน: เกษตรอัจฉริยะกับการ
สร�างเกษตรกรยุค 4.0 ระบบการเพาะปลูกและแปรรูปดอกดาวเรืองปลอดสารเคมีแบบครบวงจร 
ด�วยเทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดล�อมอัตโนมัติ” ณ ห�องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ 2  

วันพฤหสับดทีี ่6 กุมภาพันธ� 2563 

เวลา 09.00 – 15.00 น. : สาขาประมง อภิปรายพิเศษ ภายใต�หัวข�อ ทรพัยากรประมงภายใต�วกิฤตการณ�รปูแบบใหม�  
                                   เรื่อง “ วิกฤตขยะทะเลไทย (Marine debris crisis)” และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไมโครพลาสติก: 
                                   ภัยใกล�ตัวที่ต�องทําความรู�จัก” (Microplastics: So you emerging threats)  
                                   ณ ห�องประชมุกําพล อดุลวิทย� ชั้น 2 

วันศกุร�ที่ 7 กุมภาพนัธ� 2563 

เวลา 13.00 – 15.00 น. : สาขาศึกษาศาสตร� จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพครูอย�างยัง่ยืน”  
                                   ณ ห�องประชมุธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 

Around Campus 

ขอเชญิเทีย่วงานเกษตรแฟร� ประจาํป� 2563  
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร� ประจําป� 2563 ภายใต�แนวคิด “นวตักรรมใหม� เพือ่เกษตร
ไทยยัง่ยนื” ระหว�างวันที ่31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ� 2563 งานเกษตรแฟร� ประจําป� 2563 ในป�นี้มหาวิทยาลยัได�สนองนโยบาย
การลดขยะเพื่อส�งเสริมและร�วมกันดูแลเอาใจใส�สิง่แวดล�อมให�มากขึ้น จึงขอความร�วมมือผู�เข�าร�วมชมงานเกษตรแฟร�ทุกท�านนํา
ถุงผ�า และนํากระบอกน้ํามาด�วย ที่สําคัญทุกท�านสามารถ Download Application “Inside KU” จะมีรายละเอียดของงาน 

 

 



 

 

 

 

 

           

นิทรรศการ/การสาธิต โซนขายสินค�าต�าง ๆ แผนผังการจัดงาน อบรมวิชาชพี รวมไปถึง เส�นทางเดินรถภายในงาน เป�นต�น         
         นอกจากนี้ ยังมีกลุ�มนสิิตจิตอาสาร�วมช�วยกันรณรงค�คัดแยกขยะรอบบริเวณงานตามจุดแยกต�าง ๆ โดยขยะทีค่ัดแยก
แล�วจะนาํไปทําประโยชน�ในรูปแบบต�าง ๆ  จํานวน 11 จุด และยังมีอีก 7 จุดที่นําถังขยะมาวางให�ผู�เดินเที่ยวชมงานได�คัดแยกขยะ
ด�วยตนเอง ส�วนในโซนตลาดน้ําซ่ึงจะอยู�บริเวณข�างหอประชุม เป�นโซนปลอดถุงพลาสติกหูหิ้ว 100 % โดยภายในงานมีกิจกรรม
ประกอบด�วย  
          การจดัแสดงนทิรรศการผลงานวจิยั 97 ผลงาน แบ�งเป�น 10 กลุ�ม  อาทิ กลุ�มเกษตรแปรรูป 20 เรื่อง กลุ�มอาหาร 7 
เรื่อง กลุ�มเครื่องจักร เครื่องมอื 8 เรื่อง กลุ�มสัตว�และประมง 20 เรื่อง เป�นต�น เพื่อให�ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานได�นาํความรู�
กลับไปพฒันาในการประกอบอาชีพและเกิดองค�ความรู�ใหม�  
          การจาํหน�ายสนิค�า แบ�งเป�น ร�านสโมสรนิสิต 11 ร�าน ร�านชมรมนสิติต�าง ๆ 170 ร�าน เพื่อให�นิสิตได�ใช�ความรู�ใน
ห�องเรียนมาปฏิบัติจริงนอกห�องเรียนเป�นการสร�างเสริมประสบการณ� และร�านจําหน�ายสนิค�าทั่วไป ผลิตผลทางการเกษตร 
สินค�า OTOP รวม 1,600 ร�าน โดยแบ�งเป�นโซนต�าง ๆ รวม 12 โซน ดังนี้ โซน A ตลาดน้ํานนทรี  โซน B ร�านค�า SME และร�าค�า
สมคมนิสิตเก�า มก. โซน C เทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องจักรกลการเกษตร) โซน D ต�นไม� อุปกรณ�การเกษตร โซน E DIY 
Idea  โซน F สัตว�เลี้ยงและอุปกรณ�  โซน G สินค�าบริโภค โซน H KU Shopping Mall โซน Ku Outlet  โซน K บริษัทห�างร�าน 
สินค�าอุปโภคบริโภค โซน L Food Truck โซน M Amazing Zone ศูนย�อาหาร และสวนสนุก 
          การประกวดต�าง ๆ อาทิ ไม�ดอก ไม�ประดับ ผลไม� ประกวดจดัตู�ปลา ประกวดวาดภาพ ประกวดสัตว�เลี้ยง การประกวด
แพะ แกะ การประกวดเครื่องจักรกลเกษตร และการแสดงทางศลิปวัฒนธรรม เป�นต�น  
          จึงขอเชิญชวนผู�สนใจเข�าร�วมชมและเลือกซ้ือสินค�าภายในงานดังกล�าว และทุกท�านสามารถ Download Application 

“Inside KU” หรือ “Kaset Fair” จะมีรายละเอยีดของงาน นิทรรศการ /การสาธิต /โซนขายสนิค�าต�าง ๆ /แผนผังการจัดงาน 

/อบรมวิชาชีพ รวมไปถึงเส�นทางเดินรถภายในงานด�วย หรอื ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที ่www.ku.ac.th  

การประชุมทางวิชาการ ครัง้ที ่58 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  ร�วมกับ หน�วยงานพนัธมิตร ขอเชิญผู�สนใจเข�าร�วมฟ�งการนําเสนอผลงานวิจยัในงาน  
การประชมุทางวชิาการ ครัง้ที ่58 ภายใต�แนวคิด“นวตักรรมสร�างสรรค�ไทย เพือ่เป�าหมายในการพฒันาอย�างยัง่ยนื”  
ระหว�าง วนัที ่5 - 7 กุมภาพนัธ� 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
           วันที่ 5 กุมภาพันธ� 2563  ณ ห�องประชมุสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป�  
           เวลา 09.00 - 09.30 น. พิธีเป�ดการประชมุทางวิชาการ ครั้งที ่58 โดย ดร.จงรัก วัชรินทร�รัตน�  
                                           รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�                                  
           เวลา 09.30 - 11.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมสร�างสรรค�ไทย เพือ่เป�าหมายในการ 
                                           พัฒนาอย�างยัง่ยืน” (Inno-creative Thailand for Sustainable  
                                           Development Goals (SDGs)) โดย ดร.น.พ.ปฐม สวรรค�ป�ญญาเลิศ  
                                           รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัย และนวัตกรรม และนายสมเกียรติ ประจําวงษ�
                                 เลขธิการสํานกังานทรพัยากรน้ําแห�งชาติ  
           เวลา 11.30 - 12.00 น. พิธีมอบรางวัลแก� ผู�เสนอผลงานวิจัยในการประชมุทางวิชาการ ครั้งที ่57  
           เวลา 13.30 - 14.00 น. พิธีเป�ดภาคโปสเตอร� และมอบรางวัลโปสเตอร�สวยงาม ครั้งที่ 58  
                                           ณ ห�องโถงนิทรรศการ ณ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป�  
           ส�วนที่ห�องประชมุธีระ สูตะบตุร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป� เวลา 14.30 - 15.35 น. สาขาพชืเสวนาพิเศษ เรื่อง 
“นวัตกรรมการผลิตพืชอย�างยั่งยืน” และ เวลา 15.35 -16.30 น. เรื่อง “AgTech Show Case นวัตกรรมการผลิตพืช 
เพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน : เกษตรอจัฉริยะกับการสร�าเกษตรกรยุค 4.0 ระบบการเพาะปลูกและแปรรูปดอกดาวเรอืง 
ปลอดสารเคมีแบบครบวงจร ด�วยเทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดล�อมแบบอัตโนมัติ” 
           สําหรับวันที ่6 - 7 กุมภาพันธ� 2563 มีการบรรยายพิเศษ เสวนาพิเศษ และนําเสนอผลงานวิจยั ของสาขาอื่น ๆ  
ที่เป�นประโยชน�ต�อการพฒันาประเทศอย�างยั่งยืน ณ อาคาอมรภูมิรัตน อาคาวชิรานุสรณ� และคณะสัตวแพทยศาสตร� 
ผู�สนใจสอบถามได�ที่ โทรศัพท� 0 – 2561 – 4639 ต�อ 611284  หรือดูที่ http://annualconference.ku.ac.th  
 
  
 


