
  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้น ปวส.1.1A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

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

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

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

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

03000104 ทักษะพ้ืนฐาน 2(0-6-0) อ.อมรรัตน์ ช่างเกวียน 

03051101 การจัดการฟาร์ม 3(3-0-3) อ.นภาพร สนองบุญ 

13020101 เคมีทั่วไป 3(2-3-3) ผศ.ศศิธร ปรือทอง 

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

03000103 การผลิตพืช 3(3-0-3) ผศ.ประเทือง สง่าจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร ์

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 



ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ระดับชั้น ปวส.2.1A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

03010101 การขยายพันธ์ุพืช 3(2-3-3) ผศ.ประเทือง สง่าจิตร 

03011102 หลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-3) ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน 

03011206 โรคพืชและการป้องกันก าจัด 3(2-3-3) ผศ.ประไพพร  ศริิคติธรรม 

03011208 วัชพืชและการป้องกันก าจัด 3(2-3-3) อ.สมชาติ / อ.พรวิภา  

03011205 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพืช 3(2-3-3) รศ.ดร.คมสัน อ านวยสิทธ์ิ 

03012104 พืชเศรษฐกิจ ชีพเลือก2 3(2-3-3) อ.ณัฐชญา สายค าวงศ์ 

03012227 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช ชีพเลือก3 3(2-3-3) อ.สุรีย์รัตน์ บัวชื่น 

03011104 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร ์2 2(0-6-0) ผศ.ประเทือง +อ.พรวิภา + สุรีย์รัตน์ +อ.ณัฐชญา 

03011210 ฝึกงานทางพืชศาสตร ์ 2(0-0-150) อ.สุรีย์รัตน์ บัวชื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปริญญาตรี ระดับชั้น วท.บ.1.1A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

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

GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) อ.รัชดาภรณ์ + อ.ศิริภรณ ์

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

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) ผศ.ประเทือง, รศ.เดชา,ผศ.สมบัติ 

    

 

ปริญญาตรี ระดับชั้น วท.บ.2.1A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

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

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) ดร.นันทยา + อ.รัชดาภรณ์ 

BSCCC104 ฟิสิกส์ทางการเกษตร 3(2-3-5) อ.สุกัญญา ทับทิม 

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

BSCAG009 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 2(1-3-3) ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน 

BSCAG005 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 2(1-3-3) อ.อมิตตา คล้ายทอง 

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

BSCAG101 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร ์1 1(0-3-1) อ.พรวิภา  สะนะวงศ์ 

    

 

 



ปริญญาตรี ระดับชั้น วท.บ.3.1A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

BSCAG008 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร 3(2-3-5) รศ.ดร.คมสัน อ านวยสิทธ์ิ 

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

BSCAG004 เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางการเกษตร 3(3-0-6) ผศ.ดร.วาสนา สิงห์ดวง 

BSCAG103 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร ์3 1(0-3-1) ผศ.ประทือง,อ.พรวิภา,อ.สุรีย์รัตน์,อ.ณัฐชญา 

BSCAG107 การปรับปรงุพันธ์ุพืช  3(2-3-5) รศ.ดร.คมสัน อ านวยสิทธ์ิ 

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

BSCAG108 มาตรฐานทางการผลิตพืช 2(1-3-3) อ.อมรรัตน์ ช่างเกวียน 

BSCAG131 เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ  เลือกเสรี 3(2-3-5) อ.พรวิภา / อ.ณัฐชญา 

BSCAG134 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เลือกเสร ี 3(2-3-5) รศ.สมชาติ หาญวงษา 

BSCAG005 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 2(1-3-3) อ.อมิตตา คล้ายทอง 

 

ปริญญาตรี ระดับชั้น วท.บ.4.1A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

BSCAG114 สัมมนาพืชศาสตร ์ 1(0-3-1) ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน 

BSCAG115 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร ์ 3(0-6-3) อ.ณัฐชยา  สายค าวงศ์ 

BSCAG155 เทคโนโลยีการผลิตผัก  ชีพเลือก 3(2-3-5) ผศ.ประเทือง   

BSCAG142 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา  ชีพเลือก 3(2-3-5) อ.ณัฐชญา สายค าวงศ์ / อ.พรวิภา 

BSCAG157 ไม้ผลเศรษฐกิจ ชีพเลือก 3(2-3-5) อ.อมรรัตน์ ช่างเกวียน 

BSCAG156 การเพาะเห็ด  ชีพเลือก 3(2-3-5) ผศ.ประไพพร  ศริิคติธรรม 

BSCAG151 พืชสมุนไพร ชีพเลือก 3(2-3-5) ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน 

BSCAG133 เทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยวพืช 3(2-3-5) อ.อมรรัตน์ ช่างเกวียน 

 



ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น วท.บ.3.1ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC101 ภาษาอังฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) อ.ณัฐริกา ทองปัชโชติ 

 GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) อ.สุพัฒตรา ปรางสุรางค ์

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

 BSCAG009 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 2(1-3-3) ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน 

BSCAG111 แมลงศัตรูพืชและการควบคุม 3(2-3-5) ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน 

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

BSCCC107 หลักเคม ี 3(2-3-5) ท.ผศ.ศศิธร ปรือทอง ป.1 ผศ.ศศิธร /  ป2. ดร.สุจิตรา 

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

GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) อ.แจ่มใส จันทร์กลาง 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) ดร.นันทยา + อ.รัชดาภรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น วท.บ.4.1ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

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

BSCAG008 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร 3(2-3-5) รศ.ดร.คมสัน อ านวยสิทธ์ิ 

BSCCC104 ฟิสิกส์ทางการเกษตร 3(2-3-5) อ.สุกัญญา ทับทิม 

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

BSCAG004 เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางการเกษตร 3(3-0-6) ผศ.ดร.วาสนา สิงห์ดวง 

BSCAG005 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 2(1-3-3) อ.อมิตตา คล้ายทอง 

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

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

BSCCC111 ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-3-5) ผศ.ดร.วาสนา สิงห์ดวง 

xxxxxx111 (ใส่กลุ่มวิชาพืชไร่/พืชสวน)ชีพเลือก(กลุ่มวิชาพืชศาสตร์) 3(2-3-3) ติดต่อผู้สอน 

xxxxxx111 (ใส่กลุ่มวิชาพืชไร่/พืชสวน)ชีพเลือก(กลุ่มวิชาพืชศาสตร์) 3(2-3-3) ติดต่อผู้สอน 

 


