
  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้น ปวส.1.3A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

03040101 หลักและวิธีการส่งเสริมการประมง 3(3-0-3) อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม 

03000101 หลักการเกษตร 3(3-0-3) ผศ.ประเทือง สง่าจิตร 

01320103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  sec 2 3(2-2-2) อ.ธีรวรรณ เอี่ยววงศ์เจริญ 

13041101 ชีววิทยาท่ัวไป 3(2-3-3) ดร.ณัฎฐิรา ก๋าวินจันทร์ 

01610001 พลศึกษา 1(0-2-1) อ.แจ่มใส จันทร์กลาง 

03000104 ทักษะพ้ืนฐาน 2(0-6-0) อ.ประวัติ ปรางค์สุรางค ์

01310101 ภาษาไทย 1 3(3-0-3) อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ 

01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด 3(3-0-3) อ.รัชดาภรณ์ แสนประสิทธ์ิ 

03000102 การประมงทั่วไป 3(3-0-3) รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ระดับชั้น ปวส.2.3A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

03041106 ทักษะวิชาชีพประมง 2 2(0-6-0) อ.สุภภณ พลอยอิ่ม 

13121110 หลักสถิติ 3(2-3-3) ดร.โสภณา ส าราญ 

03051102 การตลาดเกษตร 3(3-0-3) อ.เนตรนภางค์ ทองศร ี

03041207 การเพาะพันธ์ุปลา 3(2-3-3) อ.ประวัติ ปรางค์สุรางค ์

03041208 แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-3) อ.ประวัติ ปรางค์สุรางค ์

03042101 การเลี้ยงปลา (ชีพเลือก 1) 3(2-3-3) อ.สุภภณ พลอยอิ่ม 

03042207 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (ชีพเลือก 2) 3(2-3-3) อ.สุภภณ พลอยอิ่ม 

03042209 นิเวศวิทยาทางน้ า (เลือกเสรี 1) 3(2-3-3) ผศ.จารวี เลิกสายเพ็ง 

 

แผนการศึกษาสาขาวิชาประมง 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 



ปริญญาตรี ระดับชั้น วท.บ.1.5A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) อ.ขวัญกมล รักปรางค ์

GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ 

GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ + อ.นันทยา 

GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) อ.รัชดาภรณ์ แสนประสิทธ์ิ 

GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) ดร.นันทยา เก่งเขตร์กิจ 

BSCCC112 ชีววิทยา 3(2-3-5) ดร.ณัฎฐิรา ก๋าวินจันทร์ 

BSCAG001 เกษตรทั่วไป 3(2-3-5) รศ.เดชา,ผศ.สมบัติ,ผศ.ประเทือง 

 

ปริญญาตรี ระดับชั้น วท.บ.3.5A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

BSCAG008 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร 3(2-3-5) อ.ประวัติ ปรางค์สุรางค ์

BSCAG302 นิเวศวิทยาทางน้ า 3(2-3-5) ผศ.จารวี เลิกสายเพ็ง 

BSCAG010 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-5) อ.สุรีย์รัตน์ บัวชื่น 

BSCAG303 การเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า 3(2-3-5) อ.ประวัติ ปรางค์สุรางค ์

BSCAG304 การเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-3-5) รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ 

BSCAG328 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-3-5) ดร.รุ่งระวี  ทองดอนเอ 

BSCAG313 ทักษะวิชาชีพประมง 3 1(0-3-1) ผศ.จารวี / ดร.รุ่งระวี 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) อ.ขวัญกมล รักปรางค ์

    

 

 

 



ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น วท.บ.3.5ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

BSCAG008 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร 2(2-3-5) อ.ประวัติ ปรางค์สุรางค ์

BSCAG010 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-5) อ.สุรีย์รัตน์ บัวชื่น 

GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) อ.อรรถพล + อ.วยุกร  

BSCCC108 เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5) ท.นันทยา ป.อ.วาสนา/อ.คชรัตน์ / อ.สุจิตรา (เรือง) 

BSCAG007 เครื่องทุ่นแรงฟาร์มทางการเกษตร 2(1-3-3) อ.บุญฤทธ์ิ สโมสร 

BSCAG322 สิ่งแวดล้อมทางการประมง  วิชาชีพเลือก 1 3(2-3-5) อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม 

BSCAG307 โรคและปรสิตสัตว์น้ า 3(2-3-5) ดร.รุ่งระวี ดอนทองเอ 

    

 

ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น วท.บ.4.5ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

BSCAG308 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2(2-0-4) ดร.รุ่งระวี ดอนทองเอ 

BSCAG006 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร 3(2-3-5) ผศ.พรเทพ เกียรติด ารงกุล 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) อ.ต้องหทัย ทองงามข า 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) อ.รุ่งระวี + อ.สุจิตรา (เรือง) 

BSCAG316 สัมมนาทางการประมง 1(0-2-1) ผศ.จารวี เลิกสายเพ็ง 

BSCAG328 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 3(2-3-5) ดร.รุ่งระวี  ทองดอนเอ 

BSCAG302 นิเวศวิทยาทางน้ า 3(2-3-5) ผศ.จารวี เลิกสายเพ็ง 

    

 


