กาหนดการโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ 13-26 กรกฎาคม 2561
1. กาหนดการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 13 16 และ กรกฎาคม 2561
วัน เดือน ปี

เวลา
08.00-08.30 น.
13 กรกฎาคม 2561 08.30-09.00 น.
อาคาร 23 ชั้น 2
09.00-12.00 น.
13.00-17.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยคณบดี
แนะนาหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สานักงานทุกท่าน
ชี้แจงการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่และแจกเอกสารประกอบการเรียน

1.1 กาหนดการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาพืชศาสตร์
ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561
ปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาการเรียนในหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช
(ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร)

16-ก.ค.-61

09.00-12.00 น

16-ก.ค.-61

13.00-17.00 น.

17-ก.ค.-61

09.00-12.00 น

17-ก.ค.-61

13.00-17.00 น.

ปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการเกษตร
(ผศ.นชษร ปภาภูวโรจน์)

18-ก.ค.-61

09.00-12.00 น

ปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบปลูกพืช
(ผศ.ดร ศรีปาน เชยกลิ่นเทศ)

18-ก.ค.-61

13.00-17.00 น.

ปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาพืชไร่ที่สาคัญทางเศรษฐกิจ
(รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์)
ปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาศัตรูพืชที่สาคัญและการควบคุมศัตรูพืช
(ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง)

ปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาพื้นฐานเพื่อการวิจัยในทางปฐพีวิทยา
(อ.อรุณี คงสอน)

1.2 กาหนดการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561
16-ก.ค.-61
09.00-12.00 น
ปรับพื้นฐานวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพตามสมรรถนะด้านกายภาคของสัตว์น้าเศรษฐกิจ
(ดร. ผกามาศ ศรีจริยา และ ดร.มัสธูรา ละใบเด็น)
16-ก.ค.-61

13.00-17.00 น.

ปรับพื้นฐานวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพตามสมรรถนะด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้าเศรษฐกิจ
(ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์ และ ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิร)ิ

17-ก.ค.-61

09.00-12.00 น

ปรับพื้นฐานวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพตามสมรรถนะด้านโรคสัตว์น้าเศรษฐกิจ
(ดร.ทัศนีย์ นลวชัย และ ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิร)ิ

17-ก.ค.-61

13.00-17.00 น.

ปรับพื้นฐานวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพตามสมรรถนะด้านนิเวศวิทยาและการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
(ผศ.ดร ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ และ อ.ยุพิน พูนดี)

18-ก.ค.-61

09.00-12.00 น

ปรับพื้นฐานวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพตามสมรรถนะด้านคุณภาพน้าทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ (ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์ และ ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน)

18-ก.ค.-61

13.00-17.00 น.

ปรับพื้นฐานวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพตามสมรรถนะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (รศ. เจษฎา อิสเหาะ และ อ.ทินวุฑิ ล่องพริก)

1.3 กาหนดการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561
16-ก.ค.-61
09.00-12.00 น
ปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชางานฟาร์มสุกร
(อ.มานะ สุภาดี และอ.ชูศักดิ์ พูลมา)
16-ก.ค.-61

13.00-17.00 น.

17-ก.ค.-61

09.00-12.00 น

ปรับพื้นฐานงานฟาร์มสัตว์ปกี
(อ.สนทยา มูลศรีแก้ว และผศ.วิศิษย์ เกตุปญ
ั ญาพงศ์)

17-ก.ค.-61

13.00-17.00 น.

ปรับพื้นฐานงานฟาร์มสัตว์ปกี
(อ.สุรัตน์ บุญยวง และผศ.ภสุโชค หยกสหชาติ)

18-ก.ค.-61

09.00-12.00 น

ปรับพื้นฐานงานฟาร์มโคเนื้อโคนม
(ผศ.ฐานิศวร์ ชิตธนาเศรษฐ์ และ ผศ.สหัส นุชนารถ)

18-ก.ค.-61

13.00-17.00 น.

ปรับพื้นฐานงานฟาร์มสัตว์ปกี
(สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปณ
ั ฑ์ธร และว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา ศรีวงค์วรรณ)

ปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชางานฟาร์มสุกร
(อ.สถิตย์ อรุณแสง และรศ.ดร.ประไพพรรณ สิทธิกูล)

1.4 กาหนดการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561
16-ก.ค.-61
09.00-12.00 น
ปรับพื้นฐานด้านการแปรรูปผักผลไม้และเครื่องดื่ม
16-ก.ค.-61

13.00-17.00 น.

17-ก.ค.-61

09.00-12.00 น

ปรับพื้นฐานด้านการแปรรูปเนื้อสัตว์และประมง
ปรับพื้นฐานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบและไอศครีม

17-ก.ค.-61

13.00-17.00 น.

18-ก.ค.-61

09.00-12.00 น

18-ก.ค.-61

13.00-17.00 น.

การคานวณที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การควบคุมคุณภาพทางเคมีและกายภาพ
การควบคุมคุณภาพทางจุลินทรีย์

1.5 กาหนดการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลเกษตร
ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561
16-ก.ค.-61
09.00-12.00 น
ปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาความปลอดภัยและเครื่องมือพื้นฐานในงานช่าง
(รศ.อานวยพศ ทองคา)
16-ก.ค.-61

13.00-17.00 น.

ปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาความปลอดภัยในงานไฟฟ้าเบื้องต้น
(ผศ.สุรเชษฐ์ บารุงคีร)ี

17-ก.ค.-61

09.00-12.00 น

ปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลเกษตร
(อ.พิรุณ ชมศรี)

17-ก.ค.-61

13.00-17.00 น.

18-ก.ค.-61

09.00-12.00 น

18-ก.ค.-61

13.00-17.00 น.

ปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาเครื่องมือในงานช่างยนต์
(อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน)
ปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานทางเครื่องจักรกลเกษตร
(อ.วิเชียร ดวงสีเสน)
ปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชาฟาร์มแทรกเตอร์
(อ.ศิริเจษฎ์ กองแก้ว)

2. กาหนดการเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 19 -20 , 23 กรกฎาคม 2561 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 23)
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
เวลา
19-ก.ค.-61
09.00-16.00 น. ปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ (แบ่งจานวน 5 สาขาวิชา)
20-ก.ค.-61
09.00-16.00 น. ปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ (แบ่งจานวน 5 สาขาวิชา)
23-ก.ค.-61
09.00-16.00 น. ปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ (แบ่งจานวน 5 สาขาวิชา)
3. กาหนดการเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ
ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 22)
วัน เดือน ปี
เวลา
กิจกรรม
24-ก.ค.-61
25-ก.ค.-61
26-ก.ค.-61

09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-16.00 น.

ปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (แบ่งจานวน 5 สาขาวิชา)
ปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (แบ่งจานวน 5 สาขาวิชา)
ปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (แบ่งจานวน 5 สาขาวิชา)

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

