ประมวลการสอน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
1. ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สานักทะเบียนและประมวลผล
2. รหัสวิชา 02999144
ชื่อวิชา (ไทย) ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย
จานวนหน่วยกิต 1(1-0-2)
(อังกฤษ) Life Skills for Undergraduate Student
วิชาพื้นฐาน ไม่มี
หมู่บรรยาย 1 วันพุธ
เวลา 13.00-14.00 น.
ห้องเรียน อาคารศูนย์เรียนรวม 1-334
3. ผู้สอน :
อาจารย์ผู้สอนในและนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี สุทธิโอภาส
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริน กาญจนวรินทร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย นาประเสริฐชัย
6. ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์
7. ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
8. อาจารย์ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์
9. นายสรพงษ์ เรือนมณี
4. การให้นิสิตเข้าพบและให้คาแนะนานอกเวลาเรียน
ประธานคณะกรรมการรายวิชา: รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช E-mail: fsciwck@ku.ac.th
เบอร์ติดต่อ : 081 928 2372
ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5. จุดประสงค์ของวิชา
ให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบกฎระเบียบและใช้เวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการเรียนรู้ทั้งด้านวิชา กิจกรรมและการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเหมาะสม
6. คาอธิบายรายวิชา
เอกลักษณ์ เจตลักษณ์นิสิต การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยกระบวนการเรียนรู้ของนิสิต
องค์ประกอบการเรียนรู้ทางสังคม ทักษะการบริหารการเงินในชีวิตประจาวัน จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาความเป็น
มนุษย์สาหรับสังคมคุณภาพ จิตสาธารณะในมิติของเยาวชน
7. เค้าโครงรายวิชา
บทที่ 1 บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตใหม่
บทที่ 2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9
บทที่ 10
บทที่ 11
บทที่ 12

การปรับใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
กระบวนการเรียนรู้นิสิต
องค์ประกอบสังคมแห่งการเรียนรู้ทางสังคม
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ทักษะการบริหารการเงินในชีวิตประจาวัน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์
แนวคิดจิตสาธารณะในมิติของเยาวชน
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

8. วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การบรรยาย อภิปราย การเรียนการสอนแบบให้ความร่วมมือโดยให้นิสิตศึกษาคนควาดวยตนเอง/กลุ่ม การทา
การบ้าน การยกตัวอย่างสาธิตและเสนอประเด็นปญหาเพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าข้อมูล การ
รายงานหน้าชั้น การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต การศึกษานอกสถานที่ การสรุปผลและนาเสนอในรูปแบบเอกสารหรือการ
อภิปรายในชั้นเรียน
9. อุปกรณ์สื่อการสอน
สไลด์ วีดิทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกอบการบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการสอน ฯลฯ
10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
10.1 การวัดองค์ความรู้ (การสอบปลายภาค)
10.2 การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสภาพจริง
- การเข้าชั้นเรียน
10
- การพบอาจารย์ที่ปรึกษา (3 ครั้ง)
20
- ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน
50
- สมุดบันทึก - งานที่อาจารย์มอบหมาย
- พฤติกรรมที่แสดงออกต่ออาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น
- การตรงต่อเวลา
รวม

ร้อยละ
20
80

100

11. การประเมินผลการเรียน ใช้วิธีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยมีเกณฑ์ดังนี้
A = 80-100 %
B+ = 75-79 %
B = 70-74 %
C+ = 65-69 %
C = 60-64 %
D+ = 55-59 %
D = 50-54 %
F = ต่ากว่า 50 %
12. เอกสารอ่านประกอบ
 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
 เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
 คู่มือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย
หมู่บรรยาย 1 วันพุธ เวลา 13.00-14.00 น.
ห้องเรียน อาคารศูนย์เรียนรวม 1-334
วัน เดือนปี
เนื้อหา
กิจกรรมการเรียน
อาจารย์ผู้สอน
การสอน
24 ก.ค. 2562 แนะนารายวิชา
บรรยาย อภิปราย รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช /
ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
31 ก.ค. 2562 การปรับใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
บรรยาย อภิปราย รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
7 ส.ค. 2562
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตใหม่
บรรยาย อภิปราย ผศ.มาลี สุทธิโอภาส
14 ส.ค. 2562 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี บรรยาย อภิปราย ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 2562 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา บรรยาย อภิปราย ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์
28 ส.ค. 2562 องค์ประกอบสังคมแห่งการเรียนรู้ทางสังคม บรรยาย อภิปราย ผศ.ดร.หฤทัย นาประเสริฐชัย
ส.31 ส.ค. - อา. สอบกลางภาค (งดการเรียนการสอน)
8 ก.ย. 2562
11 ก.ย. 2562 การพัฒนาบุคลิกภาพ
บรรยาย อภิปราย อาจารย์/อาจารย์พิเศษ
(ดร.ศรันยา คุณะดิลก)
18 ก.ย. 2562 เอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
บรรยาย อภิปราย ผศ.ดร.จริน กาญจนวรินทร์
เกษตรศาสตร์
25 ก.ย. 2562 ทักษะการบริหารการเงินในชีวิตประจาวัน
บรรยาย อภิปราย รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ
2 ต.ค. 2562
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาความเป็น
บรรยาย อภิปราย อาจารย์ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์
มนุษย์
9 ต.ค. 2562
เจตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัย
บรรยาย อภิปราย รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
เกษตรศาสตร์
16 ต.ค. 2562 กระบวนการเรียนรู้นิสิตและแนวคิดจิต
บรรยาย อภิปราย ผศ.มาลี สุทธิโอภาส
สาธารณะในมิติของเยาวชน
23 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช (งดการเรียนการสอน)
30 ต.ค. 2562 ทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21
บรรยาย อภิปราย นายสรพงษ์ เรือนมณี
6 พ.ย. 2562
การนาเสนองานกลุ่ม
บรรยาย อภิปราย รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช /
ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
อา. 17 พ.ย. 62 สอบปลายภาค
ลงนาม............................................................ผู้รายงาน
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ลงนา
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