ประมวลรายวิชา
1. ชื่อหลักสูตร

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
สานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

2. รหัสรายวิชา

: กญวก 211

จานวนหน่วยกิต: 3 หน่วยกิต (2-3-5)

3. ประเภทวิชา
4. การเปิดสอน

: วิชาเอกบังคับ วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
: ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
- บรรยาย วันพุธ เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง R2214
- ปฏิบัติการ วันพฤหัสบดี เวลา 13.30-16.30 น. แปลงทดลองสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

5. ผู้ประสานงานรายวิชา : อาจารย์ ดร. ปรัชญา เตวิยะ
6. คาอธิบายรายวิชา

เบอร์โทรศัพท์: 081-3991811

การจาแนกพืชเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสภาพแวดล้อม ระบบการทาฟาร์มเบื้องต้น
7. วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ การจ าแนกพื ช ส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ทั้ งพื ช ไร่ แ ละพื ช สวน ลั ก ษณะทาง
พฤกษศาสตร์ การปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสภาพแวดล้อม และระบบการ
ทาฟาร์มเบื้องต้น
8. เค้าโครงรายวิชา
สัปดาห์
1

วันที่

หัวข้อ

17 ส.ค. 2559 บรรยาย: บทนา
18 ส.ค. 2559 ปฏิบัติการ: เตรียมแปลงปลูกพืช

ผู้สอน
อ.ดร. ปรัชญา เตวิยะ
อ.ดร. ปรัชญา เตวิยะ
อ.ดร. ชลธิรา แสงศิริ

24 ส.ค. 2559 บรรยาย: การผลิกพืชผัก
2

25 ส.ค. 2559 ปฏิบัติการ: เตรียมแปลงปลูกพืช

ผศ.ดร. จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ
อ.ดร. ปรัชญา เตวิยะ
อ.ดร. ชลธิรา แสงศิริ

3
4
5

31 ส.ค. 2559 บรรยาย: การผลิตไม้ผล
1 ก.ย. 2559 ปฏิบัติการ: การผลิตไม้ผล

อ. ธนากร เที่ยงน้อย
อ. ธนากร เทีย่ งน้อย

7 ก.ย. 2559

บรรยาย: การผลิตกล้วยไม้

อ.ดร. ปรัชญา เตวิยะ

8 ก.ย. 2559

ปฏิบัติการ: การผลิตกล้วยไม้

อ.ดร. ปรัชญา เตวิยะ

14 ก.ย. 2559 บรรยาย: ธัญพืช

อ.ดร. ชลธิรา แสงศิริ

15 ก.ย. 2559 ปฏิบัติการ: การปลูกเลีย้ งธัญพืช

อ.ดร. ชลธิรา แสงศิริ

6
7
8
9
10
11

12

21 ก.ย. 2559 บรรยาย: พืชสมุนไพรเครื่องเทศ และพืชเครื่องดืม่

อ.ดร. เนติยา การะเกตุ

22 ก.ย. 2559 ปฏิบัติการ: ดูแลแปลงปลูกพืช

อ.ดร. ปรัชญา เตวิยะ

28 ก.ย. 2559 บรรยาย: ยางพารา

ผศ.ดร. วัชระ จินตโกวิท

29 ก.ย. 2559 ปฏิบัติการ: การผลิตยางพารา

ผศ.ดร. วัชระ จินตโกวิท

5 ต.ค. 2559
6 ต.ค. 2559

บรรยาย: พืชอาหารสัตว์
ปฏิบัติการ: ดูแลแปลงปลูกพืช

10-14 ต.ค. 2559

รศ.น.สพ.ดร. ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
อ.ดร. ปรัชญา เตวิยะ

สอบกลางภาค

19 ต.ค. 2559 บรรยาย: การผลิตไม้ดอกและไม้ใบ

อ.ดร. ปรัชญา เตวิยะ

20 ต.ค. 2559 ปฏิบัติการ: การผลิตไม้ดอกและไม้ใบ

อ.ดร. ปรัชญา เตวิยะ

16 ต.ค. 2559 บรรยาย: พืชพลังงาน

อ.ดร. ชลธิรา แสงศิริ

27 ต.ค. 2559 ปฏิบัติการ: การผลิตพืชพลังงาน

อ.ดร. ชลธิรา แสงศิริ

2 พ.ย. 2559
3 พ.ย. 2559

บรรยาย: ระบบการจัดการฟาร์มเกษตรอย่างยั่งยืนเบื้องต้น
ปฏิบัติการ: ระบบการจัดการฟาร์มเกษตรอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร. สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์
ผศ.ดร. สุรวุฒน์ อยูย่ งเวชช์
อ.ดร. ปรัชญา เตวิยะ

13
14
15

16
17

9 พ.ย. 2559

บรรยาย: การจัดการศัตรูพืช

10 พ.ย. 2559 ปฏิบัติการ: การจัดการศัตรูพืช

อ.ดร. ชนาณัฐ แก้วมณี
อ.ดร. ชนาณัฐ แก้วมณี

16 พ.ย. 2559 บรรยาย: การตลาดของพืชเศรษฐกิจ
17 พ.ย. 2559 ปฏิบัติการ: การตลาดของพืชเศรษฐกิจ

อ.ดร. ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร
อ.ดร. ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร

23 พ.ย. 2559 บรรยาย: การส่งออกพืชเศรษฐกิจ

อ.ดร. ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร

24 พ.ย. 2559 ปฏิบัติการ: การส่งออกพืชเศรษฐกิจ

อ.ดร. ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร

30 พ.ย. 2559
1 ธ.ค. 2559
6-16 ธ.ค. 2559

9. อาจารย์ผู้สอน

อ.ดร. ปรัชญา เตวิยะ
การนาเสนอผลงาน

อ.ดร. ชลธิรา แสงศิริ
อ. ธนากร เที่ยงน้อย

สอบปลายภาค

1. รศ.น.สพ.ดร. ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา

2. ผศ.ดร. จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ

3. ผศ.ดร. วัชระ จินตโกวิท

4. ผศ.ดร. สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์

5. อ.ดร. ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร

6. อ.ดร. ปรัชญา เตวิยะ

7. อ.ดร. ชลธิรา แสงศิริ
9 .อ. ธนากร เที่ยงน้อย

8. อ.ดร. เนติยา การะเกตุ
10. อ.ดร. ชนาณัฐ แก้วมณี

11. นายเมธี วิบลู ย์เขียว (นักวิชาการเกษตร)

10. สัดส่วนคะแนนในการประเมินผล
1. การสอบกลางภาค

35%

2. การสอบปลายภาค
3. แบบฝึกหัด ทดสอบรายย่อย รายงาน

35%
20%

4. การนาเสนอรายงาน

5%

5. การเข้าชั้นเรียน

5%
รวม

100%

11. เกณ ฑ์ การวั ด ผลและป ระเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการศึ ก ษ า ให้ เ ป็ น ไปตาม ข้ อ ปฏิ บั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
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