ประมวลการสอน (Course Syllabus)
ภาคต้น ปี การศึกษา ๒๕๖๓
๑. โครงการวิ ชาบูรณาการ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตกาแพงแสน
๒. รหัสวิ ชา ๐๒๙๙๙๑๔๔
ชื่อวิ ชา (ไทย)
ทักษะชีวิตการเป็ นนิ สิตมหาวิ ทยาลัย
จานวนหน่ วยกิ ต ๑ หน่ วยกิ ต
(อังกฤษ) Life Skills for Undergraduate Student
วิ ชาพื้นฐาน หมู่ ๗๑๒ วันศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
ห้องเรียน Google Classroom
๓. ผู้สอน/คณะผู้สอน
- อ.ดร.ฐิติ กาญจนเกตุ
ประธานหมู่เรียน
- อ.ดร.ลักษณา กันทะมา
ผู้ร่วมสอน
- ผศ.ดร.พริมา พิริยางกูร
ผู้ร่วมสอน
- ผศ.ดร. เครือมาศ สมัครการ
ผู้ร่วมสอน
- อ.ดร. พุทธพร ส่องศรี
ผู้ร่วมสอน
- อ.ดร. ภัทราวรรณ คำบุญเรือง
ผู้รว่ มสอน
- อ.ดร. อดิศร ไชยบาง
ผู้ร่วมสอน
- อ.ดร. อัญลักษณ์ วชิรไชยการ
ผู้ร่วมสอน
๔. การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คาแนะนาในด้านการเรียน
นิสติ สามารถเข้าพบได้ทุกวันและเวลาที่อาจารย์ว่าง ในรูปแบบออนไลน์ ผ่ านช่องทางสื่อสาร
ต่างๆ
๕. จุดประสงค์ของวิ ชา
เพื่อให้นิสติ ชัน้ ปี ท่ี ๑ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รบั การพัฒนาชีวติ ที่จาเป็ น
สาหรับนิสติ ระดับมหาวิทยาลัย ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมใหม่ รับทราบกฎระเบียบและ
ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเรียนรูท้ งั ้ ด้านวิชาการ กิจกรรมและการมีสว่ นร่วมในสังคมอย่าง
เหมาะสม
๖. คาอธิ บายรายวิ ชา (Course Description)
การพัฒ นาบุ ค ลิก ภาพและการปรับใช้ ชีว ิต ในมหาวิท ยาลัย กระบวนการเรียนรู้ของนิ ส ิต
องค์ประกอบการเรียนรูท้ างสังคม เอกลักษณ์ เจตลักษณ์นิสติ จิตตปั ญญาศึกษาเพื่อการพัฒนา
ความเป็ นมนุษย์สาหรับสังคมคุณภาพ จิตสาธารณะในมิตขิ องเยาวชน
๗. เค้าโครงรายวิ ชา (Course Outline)
เนื้ อหา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แนะนารายวิชา ปฏิสมั พันธ์ระหว่างนิสติ กับอาจารย์ทป่ี รึกษา*๑/
วิทยาเขตนี้มอี ะไรให้คน้ หา
บทบาทอาจารย์ทป่ี รึกษากับนิสติ ใหม่
การปรับใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กระบวนการเรียนรูข้ องนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
องค์ประกอบสังคมการเรียนรู้

จานวนชัวโมง
่
๑
๑
๑
๒
๒
๑
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เนื้ อหา
๗. แนวคิดจิตสาธารณะและการมีสว่ นร่วมในสังคมคุณภาพ
๘. แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาความเป็ นมนุษย์
๙. การพัฒนาบุคลิกภาพ *๒/
๑๐. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี *๒/
๑๑. เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/เจตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย *๒/
๑๒. ทบทวน-ส่งงาน

จานวนชัวโมง
่
๑
๑
๑
๒
๑
๑

*๑/ นิสติ ต้องไปพบอาจารย์ทป่ี รึกษา ๓ ครัง้ ๆ ละ ๑ ชม. ตามช่วงเวลาทีก่ าหนด พร้อมกับส่งบันทึกการเข้าพบ
อาจารย์ทป่ี รึกษาประจาตัวนิสติ ในแบบฟอร์มออนไลน์
*๒/ ใช้สอบเก็บคะแนน

๘. วิ ธีการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
การบรรยาย การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์วจิ ารณ์ การมีปฏิสมั พันธ์กบั อาจารย์
ทีป่ รึกษาและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๙. อุปกรณ์สื่อการสอน
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการบรรยาย เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์
๑๐. การวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเรียน
นิ สิตต้องมีคะแนนทัง้ ๒ ส่วน (๑๐.๑ และ ๑๐.๒) ไม่น้อยกว่า ๕๐% และต้องส่งบันทึกการ
เรียนรู้และการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจาตัวนิ สิต ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ จึงจะถือว่า
สอบผ่าน
๑๐.๑ การวัดองค์ความรู้ (นิสติ ต้องเข้าสอบเก็บคะแนน)
๒๐%
๑๐.1.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๕%
๑๐.1.๒ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
๑๐%
๑๐.1.๓ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/เจตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
๕%
๑๐.๒ การประเมิ นคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามสภาพจริง
๘๐%
๑๐.๒.๑ การเข้าชัน้ เรียนและส่งบันทึกการเรียนรู้
๖๐%
จานวน ๑๕ ครัง้ ๆ ละ ๔%
๑๐.๒.๒ การเข้าพบอาจารย์ทป่ี รึกษาประจาตัวนิสติ
๒๐%
จานวน ๓ ครัง้ ในรูปแบบออนไลน์ กาหนดช่วงเวลา ดังนี้
 ครัง้ ที่ ๑ คือ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
 ครัง้ ที่ ๒ คือ วันที่ ๑๗ สิงหาคม – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
 ครัง้ ที่ ๓ คือ วันที่ ๒๘ กันยายน – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
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๑๑. การประเมิ นผลการเรียน
ใช้วธิ ตี ดั เกรด โดยอิงเกณฑ์ทก่ี าหนดดังนี้
๘๐
คะแนนขึน้ ไป ได้เกรด A
๗๕ - ๗๙
ได้เกรด B+
๗๐ - ๗๔
ได้เกรด B
๖๕ - ๖๙
ได้เกรด C+
๖๐ - ๖๔
ได้เกรด C
๕๕ - ๕๙
ได้เกรด D+
๕๐ - ๕๔
ได้เกรด D
๐ - ๔๙
ได้เกรด F
๑๒. เอกสารอ่านประกอบ
- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕59
- เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี ๒๕63
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
๑๓. ตารางการจัดการเรียนการสอน
เนื้ อหา

รายละเอียดเนื้ อหา/
กิ จกรรมการเรียนการสอน

๑. แนะนารายวิชา

- จุดประสงค์ของวิชาและหัวข้อการเรียน
- การวัดและประเมินผลทางการเรียน
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างนิสติ กับ - นิสติ พบอาจารย์ทป่ี รึกษาของตนเองเพื่อขอ
อาจารย์ทป่ี รึกษา
คาแนะนาเกีย่ วกับการเรียน/การใช้ชวี ติ /
การปรับตัว และอื่นๆ
๒. วิทยาเขตนี้มอี ะไรให้คน้ หา - คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของ
นายจ้าง/ผูป้ ระกอบการ
๓. บทบาทอาจารย์ทป่ี รึกษากับ - บทบาทอาจารย์ทป่ี รึกษาด้านการเรียน
นิสติ ใหม่
- บทบาทอาจารย์ทป่ี รึกษาด้านความเป็ นอยู่
การใช้ชวี ติ
๔. การปรับใช้ชวี ติ ใน
- การปรับตัวในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
- การใช้ชวี ติ ถูกต้องเหมาะสม
๕. กระบวนการเรียนรูข้ องนิสติ - ทักษะการเรียนทีป่ ระสบความสาเร็จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันสอบกลางภาค

จานวน
ชัวโมง
่

วัน/เดือน/
ผู้สอน

๑

พ.ศ.
๒๕๖๓
๑๗ ก.ค. ๖๓

๑

๒๔ ก.ค. ๖๓

อ.ลักษณา

๑

๓๑ ก.ค. ๖๓

ผศ.พริมา

๒

๗ ส.ค. ๖๓ อ.อัญลักษณ์
๑๔ ส.ค. ๖๓

๒

๒๑ ส.ค. ๖๓
๒๘ ส.ค. ๖๓

อ.ฐิติ

ผศ.พริมา
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รายละเอียดเนื้ อหา/
กิ จกรรมการเรียนการสอน

เนื้ อหา
๖. องค์ประกอบสังคมการ
เรียนรู้
๗. แนวคิดจิตสาธารณะในมิติ
ของเยาวชน
๘. จิตตปั ญญาศึกษาเพื่อการ
พัฒนาความเป็ นมนุษย์
๙. การพัฒนาบุคลิกภาพ

-

กรอบแนวคิดสังคมแห่งการเรียนรู้
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ความหมายจิตสาธารณะ
การปลูกฝั งแนวคิดจิตสาธารณะ
จิตตปั ญญาศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

- จิตสานึกและความเหมาะสมสาหรับการแต่ง
กาย
- บุคลิกภาพทีเ่ หมาะสม
๑๐. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา - ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
ขัน้ ปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๑. เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากอดีตถึง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปั จจุบนั จุดยืนและแนวคิด
- แบบแผนความประพฤติทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์
๑๒. ทบทวน-ส่งงาน
วันสอบปลายภาค

จานวน
ชัวโมง
่

วัน/เดือน/
ผู้สอน

๑

พ.ศ.
๒๕๖๓
๑๑ ก.ย. ๖๓

๑

๑๘ ก.ย. ๖๓ อ.ภัทราวรรณ

๑

๒๕ ก.ย. ๖๓

อ.ฐิติ

๑

๒ ต.ค. ๖๓

ผศ.เครือมาศ

๒

๙ ต.ค. ๖๓ ผศ.เครือมาศ
๑๖ ต.ค. ๖๓

๑

๓๐ ต.ค. ๖๓

อ.พุทธพร

๑

๖ พ.ย. ๖๓

อ.ฐิติ

อ.อดิศร

