
เวลา
09.00-16.00 น.

09.00-16.00 น.

09.00-16.00 น.

1. ก าหนดการเรียนปรับพ้ืนฐานรายวิชาคณิตศาสตร์
 ระหว่างวันที ่4 - 6 มถุินายน 2562 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 23) ห้อง 23710 และ 23610

ก าหนดการโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2562
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

วันที ่4 - 14 มถุินายน 2562

วัน เดอืน ปี กิจกรรม
4-ม.ิย.-62  ปรับพืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์   

 ห้อง 1 อาจารย์สุขพักตร์  แผนสมบูรณ์ ห้อง 23710 (สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชา              
        วิทยาศาสตร์การประมง)
 ห้อง 2 อาจารย์ปนัดดา  บุญมั่น ห้อง 23610 (สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร 
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาสัตวศาสตร์)

5-ม.ิย.-62  ปรับพืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์   
 ห้อง 1 อาจารย์สุขพักตร์  แผนสมบูรณ์ ห้อง 23710 (สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชา              
        วิทยาศาสตร์การประมง)
 ห้อง 2 อาจารย์ปนัดดา  บุญมั่น ห้อง 23610 (สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร 
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาสัตวศาสตร์)

6-ม.ิย.-62  ปรับพืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์   
 ห้อง 1 อาจารย์สุขพักตร์  แผนสมบูรณ์ ห้อง 23710 (สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชา              
        วิทยาศาสตร์การประมง)
 ห้อง 2 อาจารย์ปนัดดา  บุญมั่น ห้อง 23610 (สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร 
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาสัตวศาสตร์)



เวลา

 09.00-16.00 น.

 09.00-16.00 น.

 09.00-16.00 น.

วัน เดอืน ปี กิจกรรม

7-ม.ิย.-62  ปรับพืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษ   
 ห้อง 1 อาจารย์จรัญ  อ่อนขาว ห้อง 2236 (สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์          
        การประมง)
 ห้อง 2 อาจารย์ปิติ  ศาสตร์ประสิทธิ ์ห้อง 2237 (สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร 
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาสัตวศาสตร์)

10-ม.ิย.-62  ปรับพืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษ   
 ห้อง 1 อาจารย์จรัญ  อ่อนขาว ห้อง 2236 (สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์          
        การประมง)
 ห้อง 2 อาจารย์ปิติ  ศาสตร์ประสิทธิ ์ห้อง 2237 (สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร 
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาสัตวศาสตร์)

11-ม.ิย.-62  ปรับพืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษ   
 ห้อง 1 อาจารย์จรัญ  อ่อนขาว ห้อง 2236 (สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์          
        การประมง)
 ห้อง 2 อาจารย์ปิติ  ศาสตร์ประสิทธิ ์ห้อง 2237 (สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร 
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาสัตวศาสตร์)

2. ก าหนดการเรียนปรับพ้ืนฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 ระหว่างวันที ่ 7, 10-11 มถุินายน 2562    อาคารคณะศิลปศาสตร์  (อาคาร 22) ห้อง 2236 และ 2237



09.00-12.00 น

13.00-17.00 น.

09.00-12.00 น

13.00-17.00 น.

09.00-12.00 น

13.00-17.00 น.

09.00-12.00 น

13.00-17.00 น.

09.00-12.00 น

13.00-17.00 น.

09.00-12.00 น

13.00-17.00 น.

12-ม.ิย.-62     ปรับพืน้ฐานวิชาชีพ อารักขาพืช
    (รศ.รวีวรรณ  เด่ือมขันมณี) โรคพืช และ (ผศ.ชาญณรงค์  ศรีทรงเมือง)  แมลง

12-ม.ิย.-62     ปรับพืน้ฐานวิชาชีพ พืชสวน
    (อาจารย์ธีระพัศธ์  ศิลปสมบูรณ์)

13-ม.ิย.-62     ปรับพืน้ฐานวิชาชีพ ส่งเสริมการเกษตร
    (ผศ.นชษร  ปภาภูวโรจน)์

13-ม.ิย.-62

3. ก าหนดการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชพี ระหว่างวันที ่12-14 มถุินายน 2562

    ปรับพืน้ฐานวิชาชีพ หลักสูตร
    (ผศ.ละอองศรี  ศิริเกษร)

3.2 ก าหนดการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชพีสาขาวิชาพืชศาสตร์ อาคาร 2 ห้อง 218
 ระหว่างวันที ่12 - 14 มถุินายน 2562

14-ม.ิย.-62

14-ม.ิย.-62

    ปรับพืน้ฐานวิชาชีพ
    (รศ.สุชาดา  บุญเลิศนิรันดร์) พืชไร่ และ (ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง) วัชพืช

    ปรับพืน้ฐานวิชาชีพ ปฐพี
    (อาจารย์อรุณี  คงสอน)

    ปรับพืน้ฐานวิชาชีพสาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและการควบคุม
    (อาจารย์สุรเชษฐ์  บ ารุงคีรี และ อาจารย์นรากร  ฉัตรชัยรัตน)์

3.1 ก าหนดการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชพีสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (อาคาร 18) ชั้น 5 ห้อง 1853 
 ระหว่างวันที ่12 - 14 มถุินายน 2562

12-ม.ิย.-62

12-ม.ิย.-62

13-ม.ิย.-62

13-ม.ิย.-62

14-ม.ิย.-62     ปรับพืน้ฐานวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจัดการ
    (อาจารย์เฉลิมขวัญ  อริยะวงศ์ และ อาจารย์รชยา  ธารากุลทิพย)์

14-ม.ิย.-62     ปรับพืน้ฐานวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีโรงสีข้าว
    (อาจารย์วิเชียร  ดวงสีเสน และ อาจารย์ดวงทิพย์  ฤคณีย)์

    ปรับพืน้ฐานวิชาชีพสาขาวิชาเคร่ืองยนต์ฟาร์ม
    (อาจารย์สาโรจน์  ยิ้มถิน)

    ปรับพืน้ฐานวิชาชีพสาขาวิชาแทรกเตอร์และเคร่ืองจักรกลเกษตร
    (อาจารย์ศิริเจษฎ์  กองแก้ว และ อาจารย์พิรุณ  ชมศรี)

    ปรับพืน้ฐานวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อมโลหะและช่างกลโรงงาน
    (อาจารย์นิรันดร์  พรมเกษา และ อาจารย์วิสันต์  ผิวทอง)



09.00-12.00 น

13.00-17.00 น.

09.00-12.00 น

13.00-17.00 น.

09.00-12.00 น

13.00-17.00 น.

09.00-12.00 น

13.00-17.00 น.

09.00-12.00 น

13.00-17.00 น.

09.00-12.00 น

13.00-17.00 น.

    ปรับพืน้ฐานวิชาชีพพืน้ฐานวิชาชีพตามสมรรถนะด้านนิเวศวิทยาและการเพาะเล้ียงสาหร่าย
    (ผศ.ฉัตรพงษ์  สุขเกื้อ และ อาจารย์ยุพิน  พูนดี) ห้อง 712

14-ม.ิย.-62     ปรับพืน้ฐานวิชาชีพพืน้ฐานวิชาชีพตามสมรรถนะด้านคุณภาพน้ าทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า         
    ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ (ผศ.ฐิติมา  จิโนวัฒน์ และ อาจารย์ณัฐกิตทิ ์ โตอ่อน) ห้อง 722

14-ม.ิย.-62      ปรับพืน้ฐานวิชาชีพสาขาวิชาด้านการผลิตและจัดการฟาร์มโคเนื้อ - โคนม
     (อาจารย์สุรัตน์  บุญยวง และผศ.ภสุโชค  หยกสหชาติ)

12-ม.ิย.-62      ปรับพืน้ฐานวิชาชีพสาขาวิชาด้านการผลิตและจัดการฟาร์มสัตว์ปีก                                   
     (รศ.ประไพพรรณ  สิทธิกูล และ น.สพ.สถิตย์  อรุณแสง)

13-ม.ิย.-62      ปรับพืน้ฐานวิชาชีพสาขาวิชาด้านการผลิตและจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
     (อาจารย์ธีรพงษ์  ใจชาญสุขกิจ และ ผศ.วิศิษย์  เกตุปัญญาพงศ์)

13-ม.ิย.-62      ปรับพืน้ฐานวิชาชีพสาขาวิชาด้านการผลิตและจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
     (อาจารย์สนทยา  มูลศรีแก้ว และ ผศ.สุริยา  แก้วกอง)

     ปรับพืน้ฐานวิชาชีพสาขาวิชาด้านการผลิตและจัดการฟาร์มโคเนื้อ - โคนม                           
     (ผศ.สหัส  นุชนารถ และ ผศ.ฐานิศวร์  ชิตธนาเศรษฐ์)

12-ม.ิย.-62     ปรับพืน้ฐานวิชาชีพพืน้ฐานวิชาชีพตามสมรรถนะด้านการเพาะพันธุสั์ตว์น้ าเศรษฐกิจ
    (ผศ.สุภาวดี  โกยดุลย์ และ อาจารย์ธวัฒน์ชัย  งามศิริ และอาจารย์วิญญู  บุญประเสริฐ) ห้อง 713

14-ม.ิย.-62     ปรับพืน้ฐานวิชาชีพพืน้ฐานวิชาชีพตามสมรรถนะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ                
    นวัตกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (รศ.เจษฎา อิสเหาะ และ อาจารย์ทินวุฒิ  ล่องพริก) ห้อง 713

3.4 ก าหนดการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชพีสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (อาคาร 25) ห้อง 25212
 ระหว่างวันที ่12 - 14 มถุินายน 2562

12-ม.ิย.-62      ปรับพืน้ฐานวิชาชีพสาขาวิชาด้านการผลิตและจัดการฟาร์มสุกร                                       
    (ผศ.มานะ  สุภาดี และ อาจารย์ชูศักด์ิ  พูลมา)

13-ม.ิย.-62     ปรับพืน้ฐานวิชาชีพพืน้ฐานวิชาชีพตามสมรรถนะด้านโรคสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
    (ผศ.ทัศนีย์  นลวชัย และ  อาจารย์มัสธูรา  ละใบเด็น) ห้อง 721

13-ม.ิย.-62

14-ม.ิย.-62

3.3 ก าหนดการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชพีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (อาคาร 7) 
 ระหว่างวันที ่12 - 14 มถุินายน 2562

12-ม.ิย.-62     ปรับพืน้ฐานวิชาชีพพืน้ฐานวิชาชีพตามสมรรถนะด้านกายภาคของสัตว์น้ าเศรษฐกิจ
    (อาจารย์ผกามาศ  ศรีจริยา และ อาจารย์มัสธูรา  ละใบเด็น) ห้อง 714



09.00-12.00 น

13.00-17.00 น.

09.00-12.00 น

13.00-17.00 น.

09.00-12.00 น

13.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

    ปรับพืน้ฐานการควบคุมคุณภาพทางเคมีและกายภาพ
    (ผศ.นัยวิท  เฉลิมนนท์ ,อาจารย์สิริวรรณ  สุขนิคม และ อาจารย์สุภาพร  พาเจริญ) อาคาร 25

13-ม.ิย.-62

    ปรับพืน้ฐานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบและไอศครีม
    (อาจารย์วชิรญา  เหลียวตระกูล และ อาจารย์วรรณา  ขันธชัย) อาคาร 19

3.5 ก าหนดการเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชพีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 19 และอาคาร 25)
 ระหว่างวันที ่12 - 14 มถุินายน 2562

ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

14-ม.ิย.-62

    ปรับพืน้ฐานการค านวณทีเ่กี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
    (อาจารย์วิจิตรา  เหลียวตระกูล และ อาจารย์ปวิชญา  โภชฌงค์) อาคาร 19

14-ม.ิย.-62     ปรับพืน้ฐานการควบคุมคุณภาพทางจุลินทรีย์
    (อาจารย์สุณิสา  สุวรรณพันธ์ และ อาจารย์ฌนกร  หยกสหชาติ) อาคาร 25

12-ม.ิย.-62     ปรับพืน้ฐานด้านการแปรรูปผักผลไม้และเคร่ืองด่ืม
    (อาจารย์วรรภา  วงศ์แสงธรรม และ อาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใส) อาคาร 19

12-ม.ิย.-62     ปรับพืน้ฐานด้านการแปรรูปเนื้อสัตว์และประมง
    (อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  และอาจารย์พาขวัญ  ทองรักษ)์ อาคาร 19

13-ม.ิย.-62


