ประมวลรายวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

: วิทยาศาสตร์การเกษตร
คณะวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

2. รหัสรายวิชา

: KAAG202 AGRICULTURAL EXTENSION กญวก ๒๐๒ ส่งเสริมการเกษตร

3. ประเภทวิชา

จานวนหน่วยกิต : 3
: เอกเลือก

4. การเปิดสอน

: ภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

วิชาบังคับก่อน

: ……………-…….…….

5. ผู้ประสานงานรายวิชา : อาจารย์ธนากร เทีย่ งน้อย
6. คาอธิบายรายวิชา
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจบทบาทของการส่งเสริมการเกษตร ความหมาย แนวคิด และสภาพการเกษตรของ
ไทย เป้าหมายและการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย หลักการของงานส่ งเสริม เข้าใจในองค์กรเกษตรกร กระบวนการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร กระบวนการในการแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรมทางการเกษตร
7.วัตถุประสงค์รายวิชา
7.1.มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางด้านส่งเสริมการเกษตร อันได้แก่ ปัญหาด้านการเกษตรในประเทศ
ไทย หลักการของงานส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบทและพัฒนาการเกษตร สื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร การวิจัยในงาน
ส่งเสริมการเกษตรและการวางแผน การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร
7.2นักศึกษาสามารถแสดงความสามารถในการเขียนบทความ การผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตรได้

8.เค้าโครงรายวิชา
สัปดาห์

วันที่

หัวข้อ

ผู้สอน

1

19 ส.ค. 59

บทนา : ทาความรู้จักกับการส่งเสริมการเกษตร

TT

2

26 ส.ค. 59

ประสบการณ์ตรงจากคนในแวดวงส่งเสริมการเกษตร

SP

3

2 ก.ย. 59

พื้นฐานการพัฒนาในประเทศไทย

TT

ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรของโลกและของไทย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
4

9 ก.ย. 59

การพัฒนาชนบทและการพัฒนาการเกษตร

TT

5

16 ก.ย. 59

การพัฒนาชนบทและการพัฒนาการเกษตร(การศึกษาดูงาน)

TT

6

23 ก.ย. 59

วิธีการส่งเสริมการเกษตร

TT

7

30 ก.ย 59

หลักจิตวิทยาเพื่อการส่งเสริมการเกษตร

TT

8

7 ต.ค. 59

สื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

TT

9

10-14 ต.ค.59

10

21 ต.ค.59

การผลิตสื่อสารสนเทศเพื่องานส่งเสริมการเกษตร

11

28 ต.ค. 59

หลักการเขียนเพื่อการเผยแพร่ในงานส่งเสริมการเกษตร

TT

12

4 พ.ย.59

ประสบการณ์ตรงจากคนในแวดวงส่งเสริมการเกษตร

WT

13

11 พ.ย.59

การวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตร

TT

14

18 พ.ย.59

ประสบการณ์ตรงจากคนในแวดวงส่งเสริมการเกษตร

NT

15

25 พ.ย.59

การวางแผนและการประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตรและดูงาน

TT

16

2 ธ.ค.59

การนาเสนอผลงานของนิสติ แบบ Unplug

17

6-16 ธ.ค.59

9. อาจารย์ผู้สอน

สอบกลางภาค
TT,TA

คณาจารย์

สอบปลายภาค

1. อ.ธนากร เที่ยงน้อย (TT) Email : thiengnoi@hotmail.com
2. คุณณัฐพล เทศนานัย (NT)
3. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สมานมิตร พัฒนา (SP)
4. วรายุทธ์ ธนโชคสว่าง (WT)
5. นายธราธร เอกจิตต์ (TA)

10. สัดส่วนคะแนนในการประเมินผล
1. การสอบกลางภาค
2. การสอบปลายภาค

30%
30%

3. แบบฝึกหัด ทดสอบ รายย่อย รายงาน

15%

4. การนาเสนอรายงาน

20%

5. การเข้าชั้นเรียน
รวม

5%
100%

11. เกณฑ์ ก ารวัดผลและประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ในการศึ กษา ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบ และข้อ บั งคั บ ของมหาวิท ยาลัยมหิ ดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
12. เอกสารอ้างอิง
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เวปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดในวิชา เช่น
-กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th
-กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th
-กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.most.go.th
-วารสารเคหะการเกษตร www.kehakaset.com
-นิตยสารมติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน www.matichon.co.th/techno

