
  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้น ปวส.1.2A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

03020101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 3(2-3-3) อ.ณวรรณพร จิรารัตน์ 

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 ทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร (เฉพาะ นศ.จบ ม.6) 2(0-6-0) ดร.อัษฎาวุธ /ดร.อุษณีย์ภรณ์/ผศ.สมบัติ 

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

03021102 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3(2-3-3) อ.ปิยะศักด์ิ  คงวิริยะกุล 

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

03000106 การผลิตสัตว์ 3(3-0-3) ผศ.สมบัติ พนเจริญสวัสด์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 



ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ระดับชั้น ปวส.2.2A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

03021207 การผลิตโคนม 3(2-3-3) อ.จันทรา สโมสร 

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

03021106 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2 2(0-6-0) ดร.อัษฎาวุธ / ดร.อุษณีย์ภรณ์ /ผศ.สมบัติ 

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

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

03022106 เน้ือและผลิตภัณฑ์ ** 3(2-3-3) อ.ณวรรณพร + อ.จุฑามาศ 

03022102 การฟักไข่สัตว์ปีก ** หรือ  3(2-3-3) อ.อุษณีย์ภรณ์  สร้อยเพ็ชร 

03022105 น้้านมและผลิตภัณฑ์ ** หรือ 3(2-3-3) ดร.ณิฐิมา  /  ดร.สุริยาพร 

03022103 พืชอาหารสัตว์ ** 3(2-3-3) อ.ปิยะศักด์ิ  คงวิริยะกุล 

03022101 สรีรวิทยาการสืบพันธ์ุและการผสมเทียม ** 3(2-3-3) อ.ปิยะศักด์ิ / ผศ.สมบัติ 

** รายวิชาชีพเลือกให้นักศึกษาพบอาจารย์ผู้สอนก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปริญญาตรี ระดับชั้น วท.บ.1.2A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6) อ.ขวัญกมล รักปรางค ์

GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) อ.อรรถพล  ตันไสว 

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

GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการด้าเนินชีวิต 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.สมบัติ, ผศ.ประเทือง, รศ.เดชา 

    

 

ปริญญาตรี ระดับชั้น วท.บ.2.2A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

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

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

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

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

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

BSCAG006 พันธุศาสตร์ทางการเกษตร 3(2-3-5) ผศ.พรเทพ เกียรติด้ารงกุล 

BSCAG211 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 1 1(0-3-1) อ.ณวรรณพร / อ.ปิยะศักด์ิ  / อ.จันทรา /อ.อัษฏาวุธ 

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

    

 

 



ปริญญาตรี ระดับชั้น วท.บ.3.2A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

BSCAG008 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร 3(2-3-5) ดร.ทินกร / ดร.อัษฎาวุธ 

BSCAG004 เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางการเกษตร 3(3-0-6) ผศ.พรเทพ เกียรติด้ารงค์กุล 

BSCAG213 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 3 1(0-3-1) อ.จันทรา/ดร.อุษณีย์ภรณ์/ผศ.สมบัติ 

BSCAG205 การผลิตสุกร 3(2-3-5) ผศ.สมบัติ พนเจริญสวัสด์ิ 

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

BSCAG209 การผลิตอาหารสัตว์ 2(1-3-3) ดร.ณิฐิมา / ดร.ทินกร 

BSCAG210 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ 3(2-3-5) อ.จันทรา สโมสร 

BSCAG229 การจัดการของเสียจากสัตว์  **วิชาชีพเลือก 1 3(2-3-5) ดร.อัษฎาวุธ สน่ันนาม 

BSCAG250 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการปศุสัตว์   **วิชาชีพเลือก 1 3(2-3-5) ดร.ทินกร ทาตระกูล 

BSCAG242 พืชอาหารสัตว์    **วิชาชีพเลือก 1 3(2-3-5) ดร.อัษฎาวุธ สน่ันนาม 

BSCAG234  การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์   **วิชาชีพเลือก 1 3(2-3-5) ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร ์

** รายวิชาชีพเลือกให้นักศึกษาพบอาจารย์ผู้สอนก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปริญญาตรี ระดับชั้น วท.บ.4.2A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

BSCAG206 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ 3(3-0-6) อ.ณวรรณพร / อ.คัชรินทร ์

BSCAG218 สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 1(0-3-1) ผศ.ณิฐิมา / ดร.ทินกร 

BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 4 Bric 1(0-3-1) อ.อุษณีย์ภรณ์ / อ.จันทรา / ผศ.สมบัติ 

BSCAG232  การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก ** 3(2-3-5) อ.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร ์

BSCAG227 น้้านมและผลิตภัณฑ์ ** 3(2-3-5) ผศ.สุริยาพร / ผศ.ณิฐิมา 

BSCAG228 เน้ือและผลิตภัณฑ์ ** 3(2-3-5) อ.ณวรรณพร / อ.จุฑามาศ 

BSCAG245 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสุกร ** 3(3-0-6) ผศ.สมบัติ / อ.อัษฏาวุธ 

BSCAG243 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม ** 3(3-0-6) อ.ปิยะศักด์ิ  คงวิริยะกุล 

  วิชาเลือกเสรี    ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในสาขา 

** รายวิชาชีพเลือกให้นักศึกษาพบอาจารย์ผู้สอนก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น วท.บ.3.2ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC101 ภาษาอังฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน 3(3-0-6) อ.ณัฐริกา ทองปัชโชติ 

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

GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการด้าเนินชีวิต 3(3-0-6) อ.รัชดาภรณ์ แสนประสิทธ์ิ 

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

BSCCC212 ชีววิทยา 3(2-3-5) ดร.ณัฎฐิรา ก๋าวินจันทร์ 

GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) อ.สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ 

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

BSCAG208 โภชนศาสตรส์ัตว์ 3(2-3-5) ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน 

BSCAG203 การผลิตโคนม 3(2-3-5) อ.จันทรา สโมสร 

BSCAG207 มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร 3(2-3-5) อ.ณวรรณพร / ดร.ทินกร 

BSCAG210 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ 3(2-3-5) อ.จันทรา สโมสร 

BACAG204 การผลิตสัตว์ปีก 3(2-3-5) อ.ณวรรณพร จิรารัตน์ 

BSCAG202 การปรับปรงุพันธ์ุสัตว์ 3(2-3-5) อ.จันทรา สโมสร 

BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 4 1(0-3-1) อ.อุษณีย์ภรณ์ / อ.จันทรา / ผศ.สมบัติ 

BSCAG234 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ** 3(3-0-6) อ.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร ์

BSCAG241 การวิเคราะห์อาหารสัตว์ ** 3(2-3-5) ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน 

BACAG250 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการปศุสัตว์ ** 3(2-3-5) อ.ทินกร ทาตระกูล 

** รายวิชาชีพเลือกให้นักศึกษาพบอาจารย์ผู้สอนก่อน 

 

 

 

 



ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น วท.บ.4.2ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) อ.ต้องหทัย ทองงามข้า 

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

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

BSCAG004 เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางการเกษตร 3(3-0-6) ผศ.พรเทพ เกียรติด้ารงกุล 

BSCAG218 สัมมนาสัตวศาสตร์ 1(0-3-1) ผศ.ณิฐิมา + ดร.ทินกร 

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

BSCAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) นศ.สามารถเทียบโอนได้ 

BSCAG206 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ 3(3-0-6) อ.ณวรรณพร + อ.คัชรินทร ์

BSCAG203 การผลิตโคนม 3(2-3-5) อ.จันทรา สโมสร 

BSCAG232 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก ** 3(2-3-5) อ.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร ์

    

** รายวิชาชีพเลือกให้นักศึกษาพบอาจารย์ผู้สอนก่อน 

 


