โครงการสัมมนา
1. ชื่อโครงการ การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สัตว7ป9าเมืองไทย ครั้งที่ 40
2. ความสอดคลCอง ยุทธศาสตร7แผนพัฒนาคณะวนศาสตร7 พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้
£ 2.1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนด6านวนศาสตร9ที่ตอบสนองต>อสังคมและผู6ใช6
บัณฑิตอย>างมีคุณภาพและเปLนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล
R 2.2 การพัฒนาศักยภาพของนิสิตวนศาสตร9ที่เปNOยมไปด6วย ภูมิรู6 ภูมิธรรมและ ภูมิปRญญา เพื่อ
การรับใช6สังคม
R 2.3 การส>งเสริมสนับสนุน การศึกษาวิจยั และพัฒนาองค9ความรู6 วิทยาการและนวัตกรรมด6าน
วนศาสตร9 เพื่อยกระดับการเรียนการสอน การยอมรับในระดับสากลและการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ
R 2.4 การบริการและถ>ายทอดองค9ความรู6 เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เปLนเลิศด6านวนศาสตร9 สู>
สังคม
£ 2.5 การบริหารจัดการองค9กรและกลไกสนับสนุนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
นำไปสู>การบริหารกิจการบ6านเมืองที่ดี
£ 2.6 บริหารงานบุคคลเพื่อก6าวสู>องค9กรที่สมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)
ตามที่คณะวนศาสตร9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 ได6เดินทางผ>านมาครบรอบ 72
ปN ตั้งแต>ปN พ.ศ. 2551 ของการก>อตั้งมาแล6วนั้น จนปRจจุบันมีหลักสูตรการเรียน-การสอนที่เกี่ยวข6อง
ด6านสัตว9ปuาตั้งแต>ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ดังนั้น ภาควิชาชีววิทยาปuาไม6 คณะวนศาสตร9 จึงได6
การจัดสัมมนาวิชาการเรื่องสัตว9ปuาเมืองไทย ซึ่งเปLนการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการทางวิชาการแก>สังคมเข6าไว6ด6วยกัน ยังสอดคล6องกับยุทธศาสตร9แผนพัฒนาคณะวนศาสตร9 ใน
ยุทธศาสตร9 ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของนิสิตวนศาสตร9ที่เปNOยมไปด6วย ภูมิรู6 ภูมิธรรมและ ภูมิปRญญา
เพื่อการรับใช6สังคม ยุทธศาสตร9ที่ การส>งเสริมสนับสนุน การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค9ความรู6
วิทยาการและนวัตกรรมด6านวนศาสตร9 เพื่อยกระดับการเรียนการสอน การยอมรับในระดับสากลและ
การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร9ที่ 4 การบริการและถ>ายทอดองค9ความรู6 เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เปLนเลิศด6านวนศาสตร9 สู>สังคม อีกทั้งการจัดสัมมนานี้ ยังเปLนการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร การพัฒนางานด6านการศึกษาวิจัย เพื่อการอนุรักษ9และการจัดการทรัพยากรสัตว9ปuาของ
ประเทศ ในส>วนต>างๆ ให6อำนวยประโยชน9ต>อสังคม และผดุงรักษาทรัพยากรสัตว9ปuาของประเทศไทย
ให6คงอยู>ตลอดไป
3. หลักการและเหตุผล
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สั ต ว9 ป u า เปL น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท ี ่ ส ามารถทดแทนได6 ใ นตั ว เอง (Renewable
resources) สามารถอำนวยประโยชน9 ท ั ้ ง ทางตรงและทางอ6 อ มต> อ สั ง คมและประเทศไทย ได6
เช>นเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่นๆ แต>ผลจากการนำทรัพยากรสัตว9ปuาของประเทศมาใช6
ประโยชน9โดยขาดการจัดการบนพื้นฐานของวิชาการ จึงส>งผลให6สัตว9ปuาได6ลดจำนวนลง และสูญพันธุ9
ไปแล6ว เช>น เนื้อสมัน บางชนิดหมดไปจากธรรมชาติ เช>น แรด ละองละมั่ง นกช6อนหอยใหญ> และ
นกกระเรียน จวบจนกระทั่ง ปN พ.ศ. 2503 ประเทศไทยได6ประกาศใช6 พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ6มครองสัตว9ปuา พ.ศ. 2503 เพื่อเปLนแนวทางที่ใช6จัดการและคุ6มครองให6ทรัพยากรสัตว9ปuาให6เกิด
ประโยชน9สูงสุดต>อประเทศ ถึงกระนั้นก็ตาม ปRญหาการคุกคามต>อการคงอยู>ของสัตว9ปuานั้นยังคงเกิด
อยู>อย>างต>อเนื่อง อาทิ การสูญเสียถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการขยายตัวรุกเข6าไปตั้งถิ่น
ฐาน การขยายพื้นที่เกษตรในพื้นที่ดินปuาไม6โดยเฉพาะในเขตรักษาพันธุ9สัตว9ปuา และอุทยานแห>งชาติ
หลายแห>ง การสร6างอ>างเก็บน้ำขนาดใหญ>ในพื้นที่ธรรมชาติ การทำลายแหล>งที่อยู>อาศัย แหล>งหากิน
และแหล>งหลบภัยของสัตว9ปuา การลักลอบล>าสัตว9ปuาโดยตรง การลักลอบค6าสัตว9ปuาที่ผิดกฎหมาย
และการลักลอบล>าเพื่อการยังชีพของราษฎรชนบท การทำลายสัตว9ปuาโดยทางอ6อม เช>น การระบาย
น้ำออกจากบึงหรือพรุ ปRญหาการใช6ปุƒย สารเคมีในด6านการเกษตร และการใช6ยาปราบศัตรูพืช และ
ถูกชะล6างลงสู>แหล>งน้ำ ปRญหาแหล>งน้ำเน>าเสีย เปLนต6น
โดยนัยเหตุดังกล>าวข6างต6น การพิจารณาทบทวนบทเรียนต>างๆ ที่ได6เกิดย6อนหลังไป
ในอดีต 50 ปNที่ผ>านมานับตั้งแต>ได6มี การออกกฎหมายเพื่อคุ6มครองสัตว9ปuา เพื่อที่อนาคตจะได6สร6าง
นโยบาย แนวทางปฏิบัติรวมทั้งกลไก และฐานข6อมูลวิชาการ และสิ่งที่สำคัญยิ่งในกลไกที่นำให6
เกิดงานวิชาการ คือ การสร6างทรัพยากรบุคคลทางด6านนี้ และโดยความจำเปLนที่จะต6องมีการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลให6เกิดความชำนาญในการดำเนินงาน และการใช6วิชาการด6านสัตว9ปuา รวมทั้งการ
ร>วมมือระหว>างหน>วยงานที่เกี่ยวข6องทั้งสถาบันการศึกษา หน>วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เห็น
ความสำคัญเรื่องนี้
ในงานด6 า นการอนุ ร ั กษ9 สั ตว9 ปu า แหล> ง ที ่ อาศั ยของสั ตว9 ปu า และสภาพแวดล6 อม
ธรรมชาติ ต6องอาศัยข6อมูลและความรู6ทางวิทยาศาสตร9 และไม>เฉพาะกับหน>วยงานใดหน>วยงานหนึ่ง
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท>านั้น ที่จะดำเนินการในเรื่องต>างๆ ดังกล>าวมาแล6วได6สัมฤทธิ์ผล แต>ต6อง
อาศัยความร>วมมือและประสานการดำเนินงานวิชาการให6เปLนรูปธรรมจากหลายๆ ฝuายร>วมกัน
ดังนั้นคณะวนศาสตร9มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 ในฐานะเปLนสถาบันทางวิชาการ
โดยได6ทำการเปˆดสอน และทำการวิจัยเกี่ยวกับศาสตร9ด6านสัตว9ปuา มานานกว>า 30 ปN ได6ตระหนักถึง
ภาระความรับผิดชอบและหน6าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เปLนอย>างดี จึงได6จัดให6มีการสัมมนาเรื่อง สัตว9ปuา
เมืองไทย ขึ้น เพื่อเปLนศูนย9กลางรวบรวมแนวความคิดต>างๆ ของนักบริหาร นักวิชาการ ผู6เกี่ยวข6อง
ผู6สอน และผู6สนใจ และเสนอต>อหน>วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข6อง ทำให6การดำเนินงานด6านการ
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จัดการคุ6มครองและการอนุรักษ9สัตว9ปuามีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเห็นได6จากการจัดให6มีการสัมมนาใน
เรื่องสัตว9ปuาเมืองไทยมาอย>างต>อเนื่องเปLนประจำทุกปNแล6วนับตั้งแต>ปN 2523 เปLนต6นมา รวม 39 ครั้ง
ในแต>ละครั้งมีบุคคลต>างๆ ทั้งจากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได6เข6าร>วมประชุมและเสนอ
ผลงาน ปกติอยู>ในช>วงจำนวนระหว>าง 200 - 300 คนโดยมีแนวโน6มที่จะเพิ่มขึ้นอย>างต>อเนื่อง โดย
สังเกตเห็นได6อย>างชัดเจนได6จากมีผู6เข6าสัมมนาฯล6นห6องประชุมที่มีความจุประมาณ 350 ที่ ตั้งแต>ครั้ง
ที่ 30 พ.ศ. 2552 เปLนต6นมา พร6อมทั้งได6มีการจัดพิมพ9เอกสารการสัมมนา เรื่องสัตว9ปuาเมืองไทย และ
พัฒนาไปเปLนวารสารสัตว9ปuาเมืองไทย ตั้งแต>ปN พ.ศ. 2534 จวบปRจจุบันวารสารนี้อยู>ในฐานข6อมูลของ
ศูนย9ดัชนีการอ6างอิงวารสารไทย (TCI) ในวารสารกลุ>มที่ 1 และยังได6มีการจัดส>งวารสารสัตว9ปuา
เมืองไทย ไปยังสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน>วยงานที่เกี่ยวข6องทั่วประเทศ ซึ่งนับได6ว>าเปLนประโยชน9
อย>างมากต>อการดำเนินงาน การศึกษา และพัฒนาการวิจัยสัตว9ปuาทั้งทางตรงและทางอ6อม และ
พร6อมๆกันกับปRจจุบันได6พัฒนาเปLน e-journal ซึ่งผู6สนใจสามารถ download จาก Website
www.jwt-bioff.forest.ku.ac.th ได6อีกทางหนึ่งด6วย
4. วัตถุประสงค7

1. เพื่อเสริมสร6างให6เกิดการพัฒนางานวิจัย การเรียนการสอน การพัฒนานิสิต
ตลอดจนการบูรณาการภารกิจดังกล>าวเข6าไว6ด6วยกัน พัฒนาความร>วมมือด6านวิชาการระหว>าง
หน>วยงานที่เกี่ยวข6องทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. เพื่อเสริมสร6างสิ่งจูงใจให6มีการศึกษา ค6นคว6า วิจัยที่เกี่ยวข6องทางด6านนิเวศวิทยา
และประชากรสัตว9ปuา โดยเฉพาะสัตว9ปuาที่ใกล6จะสูญพันธุ9และสัตว9ปuาที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่ง
สามารถพัฒนาขึ้นใช6ประโยชน9ในสังคมให6กว6างขวางขึ้น
3. เพื่อส>งเสริมการนำเสนอ ข6อมูล สถิติ และผลงานการศึกษาวิจัย ตรวจสอบ
ติดตามผล รวมทั้งการประยุกต9ใช6เทคโนโลยีสมัยใหม>ในการศึกษาสัตว9ปuา และพื้นที่อนุรักษ9ในประเทศ
ไทย โดยนำผลการสัมมนาไปใช6เปLนฐานในการจัดการ
4. เพื่อส>งเสริมและสนับสนุนให6สถาบันการศึกษา และหน>วยงานภาครัฐ และเอกชน
เสริมสร6างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศในสายงานวิชาการด6านสัตว9ปuา
5. เพื่อสนับสนุนให6ผู6เกี่ยวข6องทุกระดับ ทั้งนักบริหาร นักวิชาการ ผู6เกี่ยวข6อง และ
ผู6สนใจทั่วไป จากหน>วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได6พบปะ ทราบความก6าวหน6า แลกเปลี่ยน
ข6อมูล อันนำไปสู>การประสานงาน และการร>วมมือกันอย>างใกล6ชิด ทั้งในด6านการจัดการฟ’“นฟูสัตว9ปuา
และพื้นที่ธรรมชาติ รวมทั้งการรวบรวมผลและความก6าวหน6าของการสัมมนาด6านสัตว9ปuา เพื่อ
เสนอต>อหน>วยงานที่เกี่ยวข6อง สำหรับเปLนแนวทางในการดำเนินงานต>อไปอย>างมีประสิทธิภาพ
5. เปbาหมายหลัก
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เพื่อสนับสนุนให6เกิดความก6าวหน6าในการศึกษา วิจัย การการพัฒนาความรู6ทาง
วิชาการด6านสัตว9ปuาของประเทศไทย และพัฒนานักวิจัยรุ>นใหม>ของประเทศไทยให6มีความรู6 และ
ความสามารถในการวิจัย ทิศทางที่จะดำเนินการต>อไปในอนาคต อันจักนำไปสู>การสร6างความ
ร>วมมือทางวิชาการ การพัฒนาความก6าวหน6าทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรในสายวิชาการด6านสัตว9
ปuาของประเทศไทย
6. หนcวยงานรับผิดชอบ / ผูCรับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.ประทีป ด6วงแค, รศ.ดร. รองลาภ สุขมาสรวง, ผศ.ดร. วิจักขณ9 ฉิมโฉม,
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ9 ผศ. ดร.นันทชัย พงศ9พัฒนานุรักษ9 และดร. จิราภรณ9
เทียมพันธ9พงศ9 คณะวนศาสตร9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9 และศูนย9วิทยาการขั้น
สูงด6านทรัพยากรธรรมชาติเขตร6อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9
7. วิธีการดำเนินการ
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่องสัตว7ป9าเมืองไทย ครั้งที่ 40 โดยจะจัดให6มีการ
บรรยายพิเศษ การนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข6องทั้งในห6องสัมมนา และในรูปแบบโปสเตอร9 และการ
อภิปรายจากผู6เชี่ยวชาญ และผู6มีประสบการณ9ทางด6านสัตว9ปuาสาขาต>างๆ เช>น เทคนิคการดำเนินงาน
ในการสร6างงานวิชาการสัตว9ปuา ระบบฐานข6อมูล รวมทั้งจากผู6มีประสบการณ9และเกี่ยวข6องกับการ
จัดการสัตว9ปuา และพื้นที่อนุรักษ9สัตว9ปuา มีการเสนอผลงานซึ่งเปLนงานค6นคว6า วิจัย และรวบรวมของ
นักวิชาการและบุคคลต>างๆ การประชุมเพื่อส>งเสริมให6มีการนำข6อมูล และหลักวิชาการมาใช6ในการ
การจัดการ และอนุรักษ9 สัตว9ปuา และการบริหารจัดการด6านการคุ6มครองพื้นที่อนุรักษ9ของประเทศไทย
อย>างมีประสิทธิภาพ โดยขอบเขตทั้งหมดอยู>ภายใต6สาขาใดหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเกี่ยวข6องกัน
ระหว>างสาขา ดังนี้
1. การศึกษาวิจัยด6านนิเวศวิทยา และประชากรสัตว9ปuา
2. การอนุรักษ9 การจัดการสัตว9ปuาในพื้นที่ธรรมชาติ
3. การเพาะพันธุ9สัตว9ปuาเพื่อการอนุรักษ9 เช>น เทคนิคการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ9เพื่อเพิ่ม
ประชากรสัตว9ปuาชนิดที่สำคัญ และการคืนสัตว9ปuาสู>ธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ9 เปLนต6น
4. การส>งเสริมเผยแพร>ความรู6ด6านการอนุรักษ9 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงาน
วิชาการด6านสัตว9ปuา และการบริหารจัดการคุ6มครองพื้นที่อนุรักษ9 โดยใช6ความรู6และ
หลักวิชาการ
8. ระยะเวลา

จำนวน 2 วัน ในระหว>างวันพฤหัสบดี ที่ 12 และ วันศุกร9ที่ 13 ธันวาคม 2562
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9. แหลcงเงิน/ จำนวนเงิน
1. ประมาณการคcาใชCจcาย (สามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
1. หมวดค>าใช6สอย
1.1 ค>าถ>ายเอกสาร
11.2 ค>าจัดทำรูปเล>มเอกสารประกอบการสัมมนาฯ
1.3 ค>าไปรษณีย9 และโทรสาร
1.4 ค>าอาหารและเครื่องดื่ม(วันสัมมนา)
1.5 ค>าวัสดุจัดแต>งสถานที่
1.6 ค>าใช6จ>ายในการเดินทางและที่พักของวิทยากร
1.7 ค>าของที่ระลึกวิทยากรและผู6เข6าร>วมสัมมนาฯ
2. หมวดค>าวัสดุ
2.1 วัสดุสำนักงาน
2.2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร>
3. หมวดค>าตอบแทน
3.1 ค>าอาหารนอกเวลา
รวมเปpนเงินทั้งสิ้น

บาท
50,000 บาท
120,000 บาท
5,000 บาท
300,000 บาท
5,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
บาท
6,000 บาท
8,000 บาท
บาท
6,000 บาท
600,000 บาท

2. ประมาณการรายรับ
1. จากค>าลงทะเบียนเข6าร>วมการสัมมนา เก็บจากผู6เข6าร>วมสัมมนา
คนละ 1,500 บาท จำนวน 280 คน
เปLนเงิน
420,000 บาท
2. จากผู6อุปถัมภ9 ได6แก> บริษัท ห6างร6าน เอกชน สมาคม มูลนิธิ และ
บาท
องค9การต>าง ๆ
เปLนเงิน
200,000 บาท
รวมเปpนเงินทั้งสิ้น
620,000 บาท
10. สถานที่
พิธีเปˆด และการจัดสัมมนาจัด ณ ห6องประชุมจงรักปรีชานนท9 ตึกวนศาสตร9 72 ปN
และการสัมมนาในรูปโปสเตอร9 และนิทรรศการที่ห6องโถงชั้นล>าง ตึก วนศาสตร9 72 ปN คณะวนศาสตร9
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร9
11. ผลผลิต / ผลลัพธ7
1. ผู6ลงทะเบียนและผู6เข6าร>วมการสัมมนาจำนวนประมาณ 400 คน ประกอบด6วย
ผู6เข6าร>วมประชุมจากหน>วยราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประมาณ 280 คน และนักวิจัยสัตว9ปuารุ>นใหม>
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นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต>างๆ สื่อมวลชน ผู6สังเกตการณ9อื่นๆ อีกประมาณ 120 คน โดยไม>
เก็บค>าลงทะเบียน หน>วยงานต>างๆ ที่เข6าร>วมสัมมนา เช>น
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม>
มหาวิทยาลัยขอนแก>น
จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร9
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล6า
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม>โจ6
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโสยีราชมงคล ต>างๆ
มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏ ต>างๆ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ9
กรมประมง
กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม
กรมปuาไม6
กรมอุทยานแห>งชาติ สัตว9ปuาและพันธุ9พืช
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝROง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม
กรมส>งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล6อม
องค9การสวนสัตว9แห>งประเทศไทย
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กระทรวงวิทยาศาสตร9เทคโนโลยี
องค9การพิพิธภัณฑ9วิทยาศาสตร9แห>งชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร9เทคโนโลยีแห>งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ
องค9การพิพิธภัณฑ9วิทยาศาสตร9แห>งชาติ
ภาคเอกชน
สมาคมศิษย9เก>าวนศาสตร9
บริษัท ปRญญาฟาร9ม กำแพงแสน จำกัด และ ศูนย9ฝ˜กจับและอบรมวิชาการ
เพื่อการอนุรักษ9จระเข6
สมาคมอนุรักษ9สัตว9ปuา - สำนักงานประเทศไทย
กองทุนสัตว9ปuาโลก – สำนักงานประเทศไทย
องค9การระหว>างประเทศเพื่อการอนุรักษ9
ทรัพยากรธรรมชาติ ( International Union for Conservation of
Nature หรือ World Conservative Union : IUCN) – สำนักงานประเทศ
ไทย
สมาคมอนุรักษ9นกและธรรมชาติแห>งประเทศไทย
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
Zoological Society of London
2. เอกสารการสัมมนา รวมบทคัดย>อ และบทความที่เกี่ยวข6องกับการสัมมนา เรื่อง
สัตว9ปuาเมืองไทย ครั้งที่ 39
3. วารสารสัตว9ปuาเมืองไทย ฉบับปNที่ 26 (พ.ศ. 2562)
12. วิธีการประเมิน และดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการ
12.1 วิธีการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของผู6เข6าร>วมสัมมนาเรื่องสัตว9ปuาเมืองไทย ครั้งที่ 40
12.2 ดัชนีวัดความสำเร็จ
1. จำนวนผู6เข6าร>วมการประชุมจากหน>วยงานที่เกี่ยวข6องทั้งหมด
2. เอกสารการสัมมนารวมบทคัดย>อ และบทความที่เกี่ยวข6องกับการสัมมนา เรื่องสัตว9
ปuาเมืองไทย ครั้งที่ 40 และวารสารสัตว9ปuาเมืองไทย ฉบับปNที่ 26 พ.ศ. 2562 (นำเรื่องเต็มลงตีพิมพ9)
3. ความก6าวหน6าในการพัฒนางานวิชาการด6านสัตว9ปuาของประเทศ และการพัฒนาการ
เรียนการสอนด6านสัตว9ปuาในมหาวิทยาลัย และการสร6างเครือข>ายความร>วมมือระหว>างหน>วยงานใน
ประเทศไทย
13. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
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วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
เวลา 08.00 – 09.00 น. ผู6เข6าร>วมสัมมนาลงทะเบียนและพิธีเปˆดการสัมมนาฯ
ภาคเช6าช>วงแรก
เวลา 09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.

บรรยายพิเศษด6านสัตว9ปuา โดยผู6ทรงคุณวุฒิ
พักรับประทาน้ำชา-กาแฟ

ภาคเช6าช>วงหลัง
เวลา 10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.

เสนอผลงานวิชาการ (3 เรื่อง)
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ>ายช>วงแรก
เวลา 13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.

เสนอผลงานวิชาการ (3 เรื่อง)
พักรับประทาน้ำชา-กาแฟ

ภาคบ>ายช>วงหลัง
เวลา 15.00 – 16.30 น.

การนำภาคเสนอโปสเตอร9

วันศุกร7ที่ 13 ธันวาคม 2562
ภาคเช6าช>วงแรก
เวลา 09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.

เสนอผลงานทางวิชาการ (2 เรื่อง)
พักรับประทาน้ำชา-กาแฟ

ภาคเช6าช>วงหลัง
เวลา 10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.

เสนอผลงานวิชาการ (3 เรื่อง)
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ>ายช>วงแรก
เวลา 13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.

เสนอผลงานวิชาการ (3 เรื่อง)
พักรับประทาน้ำชา-กาแฟ

ภาคบ>ายช>วงหลัง
เวลา 15.00 – 16.00 น.
เวลา 16.00 – 16.30 น.

เสนอผลงานทางวิชาการ (3 เรื่อง)
สรุปผลการสัมมนาฯ และ
พิธีปˆดการสัมมนา เรื่องสัตว9ปuาเมืองไทย ครั้งที่ 40
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