ประมวลการสอน (Course Syllabus)
ภาคตน ปการศึกษา 2555
1. โครงการวิชาบูรณาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
2. รหัสวิชา 02999144
ชื่อวิชา
(ไทย)
ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย
จํานวนหนวยกิต 1 หนวยกิต
(อังกฤษ) Life Skills for Undergraduate Student
วิชาพื้นฐาน หมู 713
วันอังคาร เวลา 16.00-17.00 น.
หองเรียน SC5-304
3. คณะผูส อน
1)
2)
3)
4)
5)
6)

อ. ดร. ปติ ตรีสุกล
รศ.ดร. จงรักษ แกวประสิทธิ์
อ. นวลจันทร มัจฉริยกุล
อ.ดร. พจมาลย พูลมี
อ.ดร. วันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย
อ. วิไลลักษณ ขวัญยืน

หองพัก SC2-324 (ประธานหมู 713)
หองพัก SC5-104
หองพัก SC2-327
หองพัก SC2-329
หองพัก SC2-328
หองพัก SC2-330

4. การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสิตเขาพบและใหคําแนะนําในดานการเรียน
นิสิตสามารถเขาพบไดที่หองพัก ทุกวันที่ไมติดวิชาสอน หรือราชการอื่น (โปรดตรวจสอบตารางสอนที่หนาหองพักอาจารย)
5. คําอธิบายรายวิชา (course description)
การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับใชชีวิตในมหาวิทยาลัยกระบวนการเรียนรูของนิสิต องคประกอบการเรียนรูทางสังคม
เอกลักษณ เจตลักษณนิสิต จิตตปญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาความเปนมนุษยสําหรับสังคมคุณภาพ จิตสาธารณะในมิติของเยาวชน
6. จุดประสงคของวิชา
เพื่อใหนิสิตชั้นปที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการพัฒนาชีวิตที่จําเปนสําหรับนิสิตระดับมหาวิทยาลัย ให
สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใหม รับทราบกฎระเบียบและใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเรียนรูทั้งดานวิชาการ กิจกรรม
และการมีสวนรวมในสังคมอยางเหมาะสม
7. เคาโครงรายวิชา (Course Outline)
7.1 การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับใชชีวิตในมหาวิทยาลัย*
7.2 กระบวนการเรียนรูนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7.3 องคประกอบสังคมแหงการเรียนรู
7.4 เอกลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร*
7.5 ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร*
7.6 เจตลักษณนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร*
7.7 บทบาทของอาจารยที่ปรึกษากับนิสิตใหม
7.8 ปฏิสัมพันธระหวางนิสิตกับอาจารยที่ปรึกษา
7.9 จิตตปญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาความเปนมนุษยสําหรับสังคมคุณภาพ
7.10 แนวคิดจิตสาธารณะในมิติของเยาวชน

จํานวนชั่วโมงบรรยาย
2
2
2
1
1
1
1
3
1
1
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8. วิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
บรรยาย อภิปรายแสดงความคิดเห็น การวิเคราะหวิจารณ ปฏิสัมพันธกับอาจารยที่ปรึกษาและศึกษาคนควาดวยตนเอง
9. อุปกรณสื่อการสอน
หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการบรรยาย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉาย LCD Projector และระบบ Internet
10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
10.1 การวัดองคความรู (สอบปลายภาค รวม 4 หัวขอ *)
10.2 การประเมินตามสภาพจริง
1) งานที่ไดรับมอบหมาย (กิจกรรมจิตสาธารณะ)
2) การประเมินจากอาจารยที่ปรึกษา (รวม 3 ครั้ง)
10.3 การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค
1) การเขาชั้นเรียน
2) ความสนใจในชั้นเรียน/การตรงตอเวลา

20 %
35 %
10%
15 %
45 %
15%
30 %
รวม

100 %

11. การประเมินผลการเรียน (ใชเกณฑ ผาน/ไมผาน)
คะแนน
ผลการประเมิน

< 60

≥ 60

ไมผาน (U)

ผาน (S)

12. เอกสารอานประกอบ
- ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2548
- คูมือหลักสูตร วท.บ.(เคมี) พ.ศ. 2555
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หัวขอกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย (02999144)
สัปดาหที่
วัน/เดือน/ป
หัวขอ
ผูสอน
1

12 มิ.ย. 55

แนะนํารายวิชา

ปติ

2

19 มิ.ย. 55

การปรับใชชีวิตในมหาวิทยาลัย

นวลจันทร

3

26 มิ.ย. 55

ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

นวลจันทร

4

2-13 ก.ค. 55*

ปฏิสัมพันธกับอาจารยที่ปรึกษา (ครั้งที่ 1)

อ.ที่ปรึกษา

3 ก.ค. 55

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย

วันเพ็ญ

5

10 ก.ค. 55

กระบวนการการเรียนรูนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วันเพ็ญ

6

17 ก.ค. 55

เอกลักษณ อัตลักษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จงรักษ

7

24 ก.ค. 55

เจตลักษณนิสิตมหาวิทยาลัย

จงรักษ

8

31 ก.ค. 55

บทบาทของอาจารยที่ปรึกษากับนิสิตใหม

จงรักษ

สอบกลางภาค (4 - 12 ส.ค. 55)

9
10

ปฏิสัมพันธกับอาจารยที่ปรึกษา (ครั้งที่ 2)

อ.ที่ปรึกษา

14 ส.ค. 55

การรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

วันเพ็ญ

11

21 ส.ค. 55

องคประกอบสังคมแหงการเรียนรู

พจมาลย

12

28 ส.ค. 55

องคประกอบสังคมแหงการเรียนรู (ตอ)

พจมาลย

13

4 ก.ย. 55

การพัฒนาบุคลิกภาพ

พจมาลย

14

10 - 21 ก.ย. 55*

ปฏิสัมพันธกับอาจารยที่ปรึกษา (ครั้งที่ 3)

อ.ที่ปรึกษา

11 ก.ย. 55

จิตตปญญาศึกษา

ปติ

15

18 ก.ย. 55

แนวคิดจิตสาธารณะในมิติของเยาวชน

ปติ

16

25 ก.ย. 55

สังคมคุณภาพ

วิไลลักษณ

17

14 - 24 ส.ค. 55*

สอบไลปลายภาค (1-12 ต.ค. 55)

* นัดหมายเขาพบ อ.ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาประเด็นตาง ๆ ที่มีปญหาหรือที่กําหนดโดยผูสอน โดยตองมีภาพถายและให อ.ที่ปรึกษา
ลงนามรับรองการเขาพบในสมุดบันทึก
ลงนาม.......................................................ผูรายงาน
(นายปติ ตรีสุกล)
ประธานหมู 713 รายวิชา 02999144
วันที่ 8 มิถุนายน 2555

