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ประมวลการสอน 

ภาคตน  ปการศึกษา  2560 
 

1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ     ฝายวิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

2. รหัสวิชา 01999012      ช่ือวิชา (ไทย)  สุขภาพเพ่ือชีวิต 
 จํานวน 3(3-0-6) หนวยกิต      (อังกฤษ) Health for Life 
 จํานวนหมูเรียนบรรยาย 
 หมู  1 วันจันทร   ศุกร  เวลา  11.00 - 12.30 น.  ณ หอง  ศร.3 – 302 
 หมู  2 วันจันทร   พุธ  เวลา  14.30 – 16.00 น.  ณ หอง  ศร.3 – 301 
 หมู  3 วันอังคาร  พฤหัส เวลา  13.00 - 14.30 น.  ณ หอง  ศร.3 – 404 
 หมู  4 วันอังคาร  พฤหัส เวลา  15.00 – 16.30 น.  ณ หอง  ศร.3 – 301 
 หมู  300 วันจันทร  เวลา  16.00 – 19.00 น.  ณ หอง  ศร.3 – 404 
 หมู  301 วันพุธ   เวลา  16.30 – 19.30 น.  ณ หอง  ศร.3 – 401 
 หมู  302 วันเสาร   เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ หอง  ศร.3 – 205 
 หมู  900 วันอังคาร  เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ หอง  B11  วิทยาลัยชลประทาน 
3.  ผูสอน/คณะ 
  3.1  รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 
  โทร.081 513 4677  โทรสาร 02 942 8671  E-mail: feduspv@ku.ac.th 
 3.2  รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต  โทร.081 488 1451  E-mail: fvetvas@ku.ac.th 
 3.3 ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา  ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
   โทร.02 942 8671, 094 324 9559  โทรสาร 02 942 8671  E-mail: prsert29@yahoo.co.th 
  3.4 อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา  ศิริโสภณ   ภาควิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
   โทร.02 942 8671, 081 999 4182  E-mail: nuttakritta@gmail.com 
  3.5 อ.ดร.รัก  ชุณหกาญจน  ภาควิชาจิตวิทยา  คณะสังคมศาสตร 
   โทร. 02 561 3480 กด 735  E-mail: fsocrck@ku.ac.th 
 3.6 อ.เอ้ืออนุช  ถนอมวงษ  ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร  E-mail: fsocant@ku.ac.th 
  3.7 อ.ชัยวัฒน  วามวรรัตน  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
      โทร. 02 942 8010-9 กด 3600 ตอ 7609, 089 453 9565  E-mail: faascww@ku.ac.th 
         3.8 อ.ดร.ชมชิด  พรหมสิน   ภาควิชาภูมิศาสตร  คณะสังคมศาสตร 
   โทร. 083 050 1029  E-mail: fsoccci@ku.ac.th 
         3.9 อ.ดร.กัลพฤกษ  พลศร  ภาควิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  
               โทร. 02 942 8671, 081 354 2327   E-mail: fedukrp@ku.ac.th 
         3.10 ผศ.ดร.ทิพวรรณ  ดวงปญญา  ภาควิชาคหกรรมศาสตร  คณะเกษตร 

     โทร. 02 579 5514, 098 829 9113  E-mail: agrtwd@ku.ac.th 
3.11 อ.สุขกมล  ปญญาจันทร  ภาควิชาคหกรรมศาสตร  คณะเกษตร  
       โทร. 081 985 7377  E-mail: agrsmpc@ku.ac.th 

         3.12 อ.ดร.ภูเบศร  นภทัรพิทยาธร  ภาควิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  
                 โทร. 02 942 8671, 088 282 8451  E-mail: fedupbn@ku.ac.th 
    3.13 ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหริัญยิ่งยศ  ภาควิชาภูมิศาสตร  คณะสังคมศาสตร  
         โทร. 02 561 3484 ตอ 5  E-mail: fsocsjc@ku.ac.th 
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    3.14 อ.ธนรัตน  ทรงสมบูรณ  ภาควิชาจิตวิทยา  คณะสังคมศาสตร 
                 โทร. 02 561 3480 กด 317  E-mail: fsocnmpe@ku.ac.th 
    3.15 อ.นฤมล  เพ็ชรทิพย  ภาควิชาจิตวิทยา  คณะสังคมศาสตร 
                 โทร. 02 561 3480 กด 341  E-mail: fsoctrs@ku.ac.th 

 

4. การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสิตเขาพบและใหคําแนะนําในดานการเรียน 
 ในกรณีท่ีนิสิตตองการคําแนะนําในดานการเรียนใหนิสิตติดตออาจารยผูประสานงานหมู ดังนี้ 

หมู 1, 2, 3, 4, 900 
 ประธานรายวิชา: ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา  ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร อาคาร 3 ชั้น 1  

โทร.02 942 8671 มือถือ 094 324 9559 โทรสาร 02 942 8671  E-mail: prsert29@yahoo.co.th 
ID:Line; prsert99 
หมู 300, 301, 302 

  อ.ดร.กัลพฤกษ  พลศร  ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร  โทร.02 942 8671, 081 354 2327 
E-mail: fedukrp@ku.ac.th 
 

หรือติดตอ 
 ประธานรายวิชา  ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร อาคาร 3 ชั้น 1  
โทร.02 942 8671 มือถือ 094 324 9559 โทรสาร 02 942 8671  E-mail: prsert29@yahoo.co.th 
 เลขานุการรายวิชา อ.ดร.กัลพฤกษ  พลศร  ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร อาคาร 3 ชั้น 1  
โทร.02 942 8671, 081 354 2327  E-mail: fedukrp@ku.ac.th 
 ผูชวยเลขานุการรายวิชา นางชลธิชา  กอเกิด ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร  อาคาร 3 ชั้น 1 
หอง 104 โทร.02 579 7149 กด 402, 02 942 8671  E-mail: chonticha4@hotmail.com 
 

5. วัตถุประสงคของวิชา: เพ่ือใหนิสิต 
1. ไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการดูแลรักษาปองกันและสงเสริมสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต 
2. เกิดทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง 
3. ไดรับความรูกาวทันตอความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

6. เนื้อหารายวิชา (course description) 
 กลไกการกําเนิดและพัฒนาการของมนุษยบทบาททางเพศการดูแลสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  การ
ปองกันภาวะการเสี่ยงของบุคคลวัยตางๆสุขภาพผูบริโภคสิ่งแวดลอมกับสุขภาพปจจัยทางครอบครัวท่ีสงผลตอสุขภาพ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพมีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
 Fertilization and human development, sex roles, physical and mental health care promotion, 
human risk prevention, consumer health, environment and health, family factors influencing health, 
health science innovation, field trip. 
 

7. หัวขอวิชา (course outline) 
1. บทนํา (1.5 ชั่วโมง) 

 2. มหัศจรรยแหงชีวิต (3 ชั่วโมง) 
     2.1 กําเนิดชีวิต 

2.1.1 การสรางอสุจิและการตกไข 
2.1.2 กลไกการปฏิสนธิ 
2.1.3 หนวยชีวิตและการเจริญของลูกออน 
2.1.4 ความสัมพันธของลูกออนในครรภมารดา 
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2.2 การทํางานของระบบสืบพันธุและตอมไรทอ 
2.2.1 ความหมายและความสําคัญของการสืบพันธุ 
2.2.2 ระบบสืบพันธุและการทํางาน 
2.2.3 ตอมไรทอท่ีเก่ียวของกับระบบสืบพันธุ 

3. พัฒนาการแหงชีวิต (6 ชั่วโมง) 
3.1 พัฒนาการ 
 3.1.1 ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการ 
 3.1.2 อิทธิพลท่ีสงผลตอพัฒนาการของมนุษย 
 3.1.3 ทฤษฎีตางๆท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการ 

 3.2 พฤติกรรมของบุคคลทุกชวงวัย 
 3.2.1 การพัฒนาการวัยทารก 
 3.2.2 พัฒนาการวัยเด็กตอนตน และวัยเด็กตอนปลาย 
 3.2.3 พัฒนาการวัยรุน 
 3.2.4 พัฒนาการทางวัยผูใหญ และวัยชรา 
3.3 ทฤษฎีทางพัฒนาการ 

4. การดูแลรักษาสงเสริมสุขภาพของบุคคลวัยตางๆ (12 ชั่วโมง) 
   4.1 แนวคิดเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 
   4.2 ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพ 
   4.3 การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 4.3.1 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
 4.3.2 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 4.3.3 การพักผอนเพ่ือสุขภาพ 
 4.3.4 การนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
 4.3.5 การขับถายเพ่ือสุขภาพ 
 

4.4 ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคคลวัยตางๆ 
    4.5 การเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย 
5. การสงเสริมสุขภาพจิต (3 ชั่วโมง) 

5.1 ลักษณะสุขภาพจิตท่ีดี 
5.2 การปรับตัวและวุฒิภาวะทางอารมณ 
5.3 ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพจิต 
5.4 การพัฒนาและสงเสริมสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ 

 6. สุขภาพผูบริโภค (6 ชั่วโมง) 
6.1 สิทธิและหนาท่ีของผูบริโภค 
6.2 การเลือกและรูจักใชผลิตภัณฑบริการและแหลงบริการทางการแพทยและสาธารณสุขอยางเหมาะสม 
6.3 การโฆษณากับผูบริโภค 
6.4 การประกันสุขภาพและการประกันภัย 
6.5 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 

7. สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ (3 ชั่วโมง) 
7.1 สภาพของสิ่งแวดลอมในปจจุบันท่ีสัมพันธกับสุขภาพ 
7.2 การจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพ 
7.3 สิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีมีผลตอสุขภาพ 
7.4 องคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพ 
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8. ปจจัยทางครอบครัวท่ีมีผลตอสุขภาพ (6 ชั่วโมง) 
8.1 ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต 

8.1.1 ครอบครัวเปนแหลงพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8.1.2 ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
8.1.3 บทบาทและหนาท่ีของครอบครัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

8.2 วัฏจักรและการพัฒนาชีวิตครอบครัว 
8.2.1 การเกิดครอบครัว 
8.2.2 วัฏจักรชีวิตครอบครัวการปองกันและแกไขปญหาวิกฤตในครอบครัว 

8.3 ความสัมพันธในครอบครัว 
8.3.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการสรางความสัมพันธในครอบครัว 
8.3.2 ปญหาท่ีบั่นทอนความสัมพันธในครอบครัว 

9. ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (3 ชั่วโมง) 
9.1 นวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข 
9.2 ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

10. บทสรุป (1.5 ชั่วโมง) 
 

8. วิธีการสอน 
 1. การบรรยาย 
 
 2. การอภิปราย 
 3. การวิเคราะห วิจารณ 
 4. การศึกษาคนควาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 
 5. การเขารวมกิจกรรม 
 

9. ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการบรรยาย 

2. วีดีทัศนภาพยนตรภาพนิ่ง   
 3. เครื่องฉายภาพโปรงแสงและแผนใส 
 4. เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
 

10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
         จํานวนเปอรเซ็นต 
 10.1 การสอบ       
  10.1.1  สอบกลางภาค      35 
  10.1.2  สอบไล       35 
 10.2 การศึกษาคนควาและรายงาน     15 
 10.3 การมีสวนรวมในกิจกรรม      10 
 10.4 ความสนใจเขาเรียน        5 
      รวม           100 

 

11.  การประเมินผลการเรียน 
 อิงเกณฑและอิงกลุมตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 
 

12. เอกสารอานประกอบ 
ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา และคณะ.  2557.  สุขภาพเพ่ือชีวิต.  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 
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13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพ่ือชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560 
 หมู 1 จันทร และศุกร เวลา 11.00-12.30 น. ณ หอง ศร.3-302 ผูประสานงานหมู  ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา 
 

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหา ผูสอน 

1 จ. 31 ก.ค. 60 

ศ. 4 ส.ค. 60 

แนะนําการเรียนการสอนและบทนําและอัตลกัษณ มก. 

กําเนิดชีวิต 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต 

2 จ. 7 ส.ค. 60 

ศ. 11 ส.ค. 60 

การทํางานของระบบสืบพันธุและตอมไรทอ 

พัฒนาการแหงชีวิต 

รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต 
ดร.กัลพฤกษ  พลศร 

3 จ. 14 ส.ค. 60 

ศ. 18 ส.ค. 60 

หยุดชดเชยวันแมแหงชาติ 
ข้ันตอนการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสังคม 

- 
ดร.กัลพฤกษ  พลศร 

4 

 

จ. 21 ส.ค. 60 

ศ. 25 ส.ค. 60 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการ 
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย 

ดร.กัลพฤกษ  พลศร 

ดร.กัลพฤกษ  พลศร 

5 จ. 28 ส.ค. 60 

ศ. 1 ก.ย. 60 

ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ 

ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ (ตอ) 

อ.ชัยวัฒน  วามวรรัตน 

อ.ชัยวัฒน  วามวรรัตน 

6 จ. 4 ก.ย. 60 

ศ. 8 ก.ย. 60 

แนวคิดเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 

ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพ 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

7 จ. 11 ก.ย. 60 

ศ. 15 ก.ย. 60 

การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  (ตอ) 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

*นัดเพ่ิม 

3.0 ช.ม. 

วัน เวลาเรียนติดตอ

ผูสอน 

ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม 

การเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย 

อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ

อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ 

 8 ส. 16 ก.ย. 60 สอบกลางภาคบทท่ี 1–6 (12.00-14.00 น.) คณะกรรมการฯ 

 ส. 9, อา.10 ก.ย. 60 

ส. 23, อา.24 ก.ย. 60 

โครงการสรางเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (6.00 –10.00 น.) 

ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
คณะกรรมการฯ 

9 จ. 25 ก.ย. 60 

ศ. 29 ก.ย. 60 

การสงเสริมสุขภาพจิต 

การสงเสริมสุขภาพจิต (ตอ) 

อ.เอื้ออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/อ.นฤมล 
อ.เอื้ออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/อ.นฤมล 

10 จ. 2 ต.ค. 60 

ศ. 6 ต.ค. 60 

สุขภาพผูบริโภค   

บริการสาธารณสุข  (กําหนดสงรายงาน) 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

11 จ. 9 ต.ค. 60 

ศ. 13 ต.ค. 60 

การประกันสุขภาพ 

หยุดวันคลายวันสวรรคต รัชกาลท่ี 9 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

- 

12 จ.16-ศ.20 ต.ค.60 วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 

13 จ. 23-ศ.27 ต.ค.60 หยุดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 

14 จ. 30 ต.ค. 60 

ศ. 3 พ.ย. 60 

สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ 

สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ (ตอ) 

ดร.ชมชิด/ผศ.ดร.สุจิตรา  

ดร.ชมชิด/ผศ.ดร.สุจิตรา 

15 จ. 6 พ.ย. 60 

ศ. 10 พ.ย. 60 

ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาชีวิตครอบครัว 

อ.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ 

อ.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ 

16 จ. 13 พ.ย. 60 

ศ. 17 พ.ย. 60 

การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว 

การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว (ตอ) 

ดร.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ 

ดร.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ 

17 จ. 20 พ.ย. 60 

ศ. 24 พ.ย. 60 

การโฆษณากับผูบริโภค 

ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

18 จ. 27 พ.ย. 60 

ศ. 1 ธ.ค.60 

ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (ตอ) 

บทสรุป 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

 ส. 9 ธ.ค. 60 สอบไลบทท่ี 7-11 (12.00-14.00 น.) คณะกรรมการฯ 
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13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพ่ือชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560 
     หมู 2 จันทร และพุธ เวลา 14.30-16.00 น. ณ หอง ศร.3-301 ผูประสานงานหมู  ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา 
 

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหา ผูสอน 

1 จ. 31 ก.ค. 60 

พ. 2 ส.ค. 60 

แนะนําการเรียนการสอนและบทนําและอัตลักษณ มก. 

กําเนิดชีวิต 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต 

2 จ. 7 ส.ค. 60 

พ. 9 ส.ค. 60 

การทํางานของระบบสืบพันธุและตอมไรทอ 

พัฒนาการแหงชีวิต 

รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต 
ดร.กัลพฤกษ  พลศร 

3 จ. 14 ส.ค. 60 

พ. 16 ส.ค. 60 

หยุดชดเชยวันแมแหงชาติ 

ข้ันตอนการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสังคม 

- 
ดร.กัลพฤกษ  พลศร 

4 จ. 21 ส.ค. 60 

พ. 23 ส.ค. 60 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการ 

บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย 

ดร.กัลพฤกษ  พลศร 

ดร.กัลพฤกษ  พลศร 

5 จ. 28 ส.ค. 60 

พ. 30 ส.ค. 60 

ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม 

การเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย 

อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา  ศริิโสภณ

อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา  ศริิโสภณ 

6 จ. 4 ก.ย. 60 

พ. 6 ก.ย. 60 

แนวคิดเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 

ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพ 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

7 จ. 11 ก.ย. 60 

พ. 13 ก.ย. 60 

การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (ตอ) 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

*นัดเพ่ิม   

3.0 ช.ม. 

วัน เวลาเรียนติดตอ

ผูสอน 

ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ 

ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ (ตอ) 

อ.ชัยวัฒน  วามวรรัตน 

อ.ชัยวัฒน  วามวรรัตน 

8 ส. 16 ก.ย. 60 สอบกลางภาคบทท่ี 1–6 (12.00-14.00 น.) คณะกรรมการฯ 

 ส. 9, อา.10 ก.ย. 60 

ส. 23, อา.24 ก.ย. 60 

โครงการสรางเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (6.00 –10.00 น.) 

ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
คณะกรรมการฯ 

9 จ. 25 ก.ย. 60 

พ. 27 ก.ย. 60 

การสงเสริมสุขภาพจิต 

การสงเสริมสุขภาพจิต  (ตอ) 

อ.เอื้ออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/อ.นฤมล 
อ.เอื้ออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/อ.นฤมล 

10 จ. 2 ต.ค. 60 

พ. 4 ต.ค. 60 

สุขภาพผูบริโภค 

บริการสาธารณสุข  (กําหนดสงรายงาน) 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

11 จ. 9 ต.ค. 60 

พ. 11 ต.ค. 60 

การประกันสุขภาพ   

การโฆษณากับผูบริโภค 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

12 จ.16-ศ.20 ต.ค.60 วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 

13 จ. 23-ศ.27 ต.ค.60 หยุดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 

14 จ. 30 ต.ค. 60 

พ. 1 พ.ย. 60 

สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ 

สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ (ตอ) 

ดร.ชมชิด/ผศ.ดร.สุจิตรา 

ดร.ชมชิด/ผศ.ดร.สุจิตรา 

15 จ. 6 พ.ย. 60 

พ. 8 พ.ย. 60 

ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาชีวิตครอบครัว 

อ.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ 

อ.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ 

16 จ. 13 พ.ย. 60 

พ. 15 พ.ย. 60 

การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว 

การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว (ตอ) 

ดร.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ 

ดร.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ 

17 จ. 20 พ.ย. 60 

พ. 22 พ.ย. 60 

ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (ตอ) 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

18 จ. 27 พ.ย. 60 บทสรุป รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

 ส. 9 ธ.ค. 60 สอบไลบทท่ี 7-11 (12.00-14.00 น.) คณะกรรมการฯ 
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13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพ่ือชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560 
      หมู 3 อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.30 น.  ณ หอง ศร.3-404  ผูประสานงานหมู   ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 
 

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหา ผูสอน 

1 อ. 1 ส.ค. 60 

พฤ. 3 ส.ค. 60 

แนะนําการเรียนการสอนและบทนําและอัตลักษณ มก. 

กําเนิดชีวิต 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต 

2 อ. 8 ส.ค. 60 

พฤ. 10 ส.ค. 60 

การทํางานของระบบสืบพันธุและตอมไรทอ 

พัฒนาการแหงชีวิต 

รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต 

ดร.รกั/อ.เอ้ืออนุช 

3 อ. 15 ส.ค. 60 

พฤ. 17 ส.ค. 60 

ข้ันตอนการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสังคม 

วันไหวครู 

ดร.รกั/อ.เอ้ืออนุช 

- 

4 อ. 22 ส.ค. 60 

พฤ. 24 ส.ค. 60 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการ 

บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย 

ดร.รกั/อ.เอ้ืออนุช 

ดร.รกั/อ.เอ้ืออนุช 

5 อ. 29 ส.ค. 60 

พฤ. 31 ส.ค. 60 

ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ 

ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ (ตอ) 

อ.ชัยวัฒน  วามวรรัตน 

อ.ชัยวัฒน  วามวรรัตน 

6 อ. 5 ก.ย. 60 

พฤ. 7 ก.ย. 60 

แนวคิดเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 

ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพ 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

7 อ. 12 ก.ย. 60 

พฤ. 14 ก.ย. 60 

การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  (ตอ) 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

*นัดเพ่ิม 

3 ช.ม. 

วันเวลาเรียน 

ติดตอผูสอน 

ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม 

การเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย 

อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ        

อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ 

8 ส. 16 ก.ย. 60 สอบกลางภาคบทท่ี 1–6 (12.00-14.00 น.) คณะกรรมการฯ 

 ส. 9, อา.10 ก.ย. 60 

ส. 23, อา.24 ก.ย. 60 

โครงการสรางเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (6.00 –10.00 น.) 

ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
คณะกรรมการฯ 

9 อ. 26 ก.ย. 60 

พฤ. 28 ก.ย. 60 

การสงเสริมสุขภาพจิต 

การสงเสริมสุขภาพจิต  (ตอ) 

อ.เอื้ออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/อ.นฤมล 

อ.เอื้ออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/อ.นฤมล 

10 อ. 3 ต.ค. 60 

พฤ. 5 ต.ค. 60 

สุขภาพผูบริโภค 

บริการสาธารณสุข  (กําหนดสงรายงาน) 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

11 อ. 10 ต.ค. 60 

พฤ. 12 ต.ค. 60 

การประกันสุขภาพ 

การโฆษณากับผูบริโภค 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

12 จ.16-ศ.20 ต.ค.60 วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 

13 จ. 23-ศ.27 ต.ค.60 หยุดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 

14 อ. 31 ต.ค. 60 

พฤ. 2 พ.ย. 60 

สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ 

สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ  (ตอ) 

ผศ.ดร.สุจติรา /ดร.ชมชิด   

ผศ.ดร.สุจติรา /ดร.ชมชิด   

15 อ. 7 พ.ย. 60 

พฤ. 9 พ.ย. 60 

ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาชีวิตครอบครัว 

ดร.กัลพฤกษ/ดร.อัจฉริยะ 

ดร.กัลพฤกษ/ดร.อัจฉริยะ 

16 อ. 14 พ.ย. 60 

พฤ. 16 พ.ย. 60 

การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว 

การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว (ตอ) 

ดร.กัลพฤกษ/ดร.อัจฉริยะ 

ดร.กัลพฤกษ/ดร.อัจฉริยะ 

17 อ. 21 พ.ย. 60 

พฤ. 23 พ.ย. 60 

ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (ตอ) 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

18 อ. 28 พ.ย. 60 บทสรุป รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

 ส. 9 ธ.ค. 60 สอบไลบทท่ี 7-11 (12.00-14.00 น.) คณะกรรมการฯ 
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13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพ่ือชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560 
      หมู 4 อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.30 น. ณ หอง ศร.3-301  ผูประสานงานหมู  ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 
 

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหา ผูสอน 

1 อ. 1 ส.ค. 60 

พฤ. 3 ส.ค. 60 

แนะนําการเรียนการสอนและบทนําและอัตลักษณ มก. 

กําเนิดชีวิต 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต 

2 อ. 8 ส.ค. 60 

พฤ. 10 ส.ค. 60 

การทํางานของระบบสืบพันธุและตอมไรทอ 

พัฒนาการแหงชีวิต 

รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต 

ดร.รัก/อ.เอ้ืออนุช 

3 อ. 15 ส.ค. 60 

พฤ. 17 ส.ค. 60 

ข้ันตอนการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสังคม 

วันไหวครู 

ดร.รกั/อ.เอ้ืออนุช 

- 

4 อ. 22 ส.ค. 60 

พฤ. 24 ส.ค. 60 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการ 

บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย 

ดร.รกั/อ.เอ้ืออนุช 

ดร.รกั/อ.เอ้ืออนุช 

5 อ. 29 ส.ค. 60 

พฤ. 31 ส.ค. 60 

ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ 

ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ (ตอ) 

อ.ชัยวัฒน  วามวรรัตน 

อ.ชัยวัฒน  วามวรรัตน 

6 อ. 5 ก.ย. 60 

พฤ. 7 ก.ย. 60 

แนวคิดเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 

ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพ 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

7 อ. 12 ก.ย. 60 

พฤ. 14 ก.ย. 60 

การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  (ตอ) 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

*นัดเพ่ิม 

3 ช.ม. 

วันเวลาเรียน 

ติดตอผูสอน 

ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม 

การเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย 

อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ        

อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ 

8 ส. 16 ก.ย. 60 สอบกลางภาคบทท่ี 1–6 (12.00-14.00 น.) คณะกรรมการฯ 

 ส. 9, อา.10 ก.ย. 60 

ส. 23, อา.24 ก.ย. 60 

โครงการสรางเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (6.00 –10.00 น.) 

ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
คณะกรรมการฯ 

9 อ. 26 ก.ย. 60 

พฤ. 28 ก.ย. 60 

การสงเสริมสุขภาพจิต 

การสงเสริมสุขภาพจิต  (ตอ) 

อ.เอื้ออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/

อ.นฤมล 

อ.เอื้ออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/

อ.นฤมล 

10 อ. 3 ต.ค. 60 

พฤ. 5 ต.ค. 60 

สุขภาพผูบริโภค 

บริการสาธารณสุข  (กําหนดสงรายงาน) 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

11 อ. 10 ต.ค. 60 

พฤ. 12 ต.ค. 60 

การประกันสุขภาพ 

การโฆษณากับผูบริโภค 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

12 จ.16-ศ.20 ต.ค.60 วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 

13 จ. 23-ศ.27 ต.ค.60 หยุดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 

14 อ. 31 ต.ค. 60 

พฤ. 2 พ.ย. 60 

สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ 

สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ  (ตอ) 

ผศ.ดร.สุจติรา /ดร.ชมชิด   

ผศ.ดร.สุจติรา /ดร.ชมชิด   

15 อ. 7 พ.ย. 60 

พฤ. 9 พ.ย. 60 

ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาชีวิตครอบครัว 

ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล     
ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล 

16 อ. 14 พ.ย. 60 

พฤ. 16 พ.ย. 60 

การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว 

การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว (ตอ) 

ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล      
ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล 

17 อ. 21 พ.ย. 60 

พฤ. 23 พ.ย. 60 

ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (ตอ) 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

18 อ. 28 พ.ย. 60 บทสรุป รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

 ส. 9 ธ.ค. 60 สอบไลบทท่ี 7-11 (12.00-14.00 น.) คณะกรรมการฯ 
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13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพ่ือชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560 

หมู 300 (หมู 120, 250) วันจันทร  เวลา 16.00-19.00 น. ณ หอง ศร.3-404 ผูประสานงานหมู  ดร.กัลพฤกษ พลศร 
 

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหา ผูสอน 

1 จ. 31 ก.ค. 60 แนะนําการเรียนการสอนและบทนําและอัตลักษณ มก. รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

2 จ. 7 ส.ค. 60 กําเนิดชีวิต 
การทํางานของระบบสืบพันธุและตอมไรทอ 

รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต 
 

3 จ. 14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันแมแหงชาติ - 

4 จ. 21 ส.ค. 60 พัฒนาการแหงชีวิต 
ข้ันตอนการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสังคม 

ดร.รัก/อ.เอ้ืออนุช 

5 จ. 28 ส.ค. 60 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการ 
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย 

ดร.รัก/อ.เอ้ืออนุช 

6 จ. 4 ก.ย. 60 แนวคิดเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและปจจยัท่ีสงผลตอสุขภาพ ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

7 จ. 11 ก.ย. 60 การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

*นัดเพ่ิม 
3 ช.ม. 

วันเวลาเรียน 

ติดตอผูสอน 

ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ อ.ชัยวัฒน  วามวรรัตน 

*นัดเพ่ิม 
3 ช.ม. 

วันเวลาเรียน 
ติดตอผูสอน 

ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอมและการเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา  ศิริโสภณ 

8 ส. 16 ก.ย. 60 สอบกลางภาคบทท่ี 1–6 (12.00-14.00 น.) คณะกรรมการฯ 

 ส. 9, อา.10 ก.ย. 60 

ส. 23, อา.24 ก.ย. 60 

โครงการสรางเสริมการออกกําลงักายเพ่ือสุขภาพ (6.00 –10.00 น.) 

ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
คณะกรรมการฯ 

9 จ. 25 ก.ย. 60 การสงเสริมสุขภาพจิต อ.เอื้ออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/อ.นฤมล 

10 จ. 2 ต.ค. 60 สุขภาพผูบริโภค 
บริการสาธารณสุข  (กําหนดสงรายงาน) 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 
 

11 จ. 9 ต.ค. 60 การประกันสุขภาพ 
การโฆษณากับผูบริโภค 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

12 จ.16-ศ.20 ต.ค.60 วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 

13 จ. 23-ศ.27 ต.ค.60 หยุดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 

14 จ. 30 ต.ค. 60 สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ ดร.ชมชิด/ ผศ.ดร.สุจิตรา  

15 จ. 6 พ.ย. 60 ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาชีวิตครอบครัว 

ดร.กัลพฤกษ/ดร.อัจฉริยะ 

16 จ. 13 พ.ย. 60 การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว ดร.กัลพฤกษ/ดร.อัจฉริยะ 

17 จ. 20 พ.ย. 60 ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและบทสรุป รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

 ส. 9 ธ.ค. 60 สอบไลบทท่ี 7-11 (12.00-14.00 น.) คณะกรรมการฯ 
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13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพ่ือชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560 
หมู 301 (หมู 100, 180) วันพุธ  เวลา 16.30-19.30 น. ณ หอง ศร.3-401 ผูประสานงานหมู  ดร.กัลพฤกษ  พลศร 
 

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหา ผูสอน 

1 พ. 2 ส.ค. 60 แนะนําการเรียนการสอนและบทนําและอัตลักษณ มก. 
 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 
 

2 พ. 9 ส.ค. 60 กําเนิดชีวิต 
การทํางานของระบบสืบพันธุและตอมไรทอ 

ดร.ภูเบศร  นภัทรพิทยาธร 
 

3 พ. 16 ส.ค. 60 พัฒนาการแหงชีวิต 
ข้ันตอนการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสังคม 

ดร.กัลพฤกษ  พลศร 

4 พ. 23 ส.ค. 60 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการ 
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย 

ดร.กัลพฤกษ  พลศร 

5 พ. 30 ส.ค. 60 แนวคิดเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและปจจยัท่ีสงผลตอสุขภาพ ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

6 พ. 6 ก.ย. 60 การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

7 พ. 13 ก.ย. 60 ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ อ.ชัยวัฒน  วามวรรัตน 

*นัดเพ่ิม 
3 ช.ม. 

วันเวลาเรียนติดตอ
ผูสอน 

ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอมและการเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ 

8 ส. 16 ก.ย. 60 สอบกลางภาคบทท่ี 1–6 (12.00-14.00 น.) คณะกรรมการฯ 

  ส. 9, อา.10 ก.ย. 60 

ส. 23, อา.24 ก.ย. 60 

โครงการสรางเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (6.00 –10.00 น.) 

ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
คณะกรรมการฯ 

9 พ. 27 ก.ย. 60 สุขภาพผูบริโภค 
บริการสาธารณสุข   

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

 
10 พ. 4 ต.ค.59 การประกันสุขภาพ  (กําหนดสงรายงาน) 

การโฆษณากับผูบริโภค 
รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

11 พ. 11 ต.ค.59 การสงเสริมสุขภาพจิต อ.เอ้ืออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน /
อ.นฤมล 

12 จ.16-ศ.20 ต.ค.60 วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 

13 จ. 23-ศ.27 ต.ค.60 หยุดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 

14 พ. 1 พ.ย.59 สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ ผศ.ดร.สุจิตรา /ดร.ชมชิด   

15 พ. 8 พ.ย.59 ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาชีวิตครอบครัว 

อ.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ 
 

16 พ. 15 พ.ย.59 การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว อ.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ 
17 พ. 22 พ.ย.59 ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและบทสรุป รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

 ส. 9 ธ.ค. 60 สอบไลบทท่ี 7-11 (12.00-14.00 น.) คณะกรรมการฯ 
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13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพ่ือชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560 

หมู 302 (หมู180) วันเสาร เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง ศร.3-205 ผูประสานงานหมู   ดร.กัลพฤกษ  พลศร 

 

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหา ผูสอน 

1 ส. 5 ส.ค. 60 แนะนําการเรียนการสอนบทนําและอัตลักษณ มก. รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

2 ส. 12 ส.ค. 60 หยุดวันแมแหงชาติ - 

3 ส. 19 ส.ค. 60 กําเนิดชีวิต 
การทํางานของระบบสืบพันธุและตอมไรทอ 

รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต 
 

4 ส. 26 ส.ค. 60 ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม 
การเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย 

พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ 

5 ส. 2 ก.ย. 60 ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดภิาพ อ.ชัยวัฒน  วามวรรัตน 

6 ส. 9 ก.ย. 60 พัฒนาการแหงชีวิต 
ข้ันตอนการพัฒนาดานรางกาย จติใจ และสังคม 

ดร.กัลพฤกษ  พลศร 

*นัดเพ่ิม 
3 ช.ม. 

วันเวลาเรียน
ติดตอผูสอน 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการ 
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย 

ดร.กัลพฤกษ  พลศร 

*นัดเพ่ิม 
3 ช.ม. 

วันเวลาเรียน
ติดตอผูสอน 

แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและปจจัยท่ีสงผลตอสขุภาพ ผศ.ประเสริฐศักด์ิ  กายนาคา 

*นัดเพ่ิม 
3 ช.ม. 

วันเวลาเรียน
ติดตอผูสอน 

การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ผศ.ประเสริฐศักด์ิ  กายนาคา 

8 ส. 16 ก.ย. 60 สอบกลางภาคบทท่ี 1–6 (12.00-14.00 น.) คณะกรรมการฯ 
9 ส. 9, อา.10 ก.ย. 60 

ส. 23, อา.24 ก.ย. 60 

โครงการสรางเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (6.00 –10.00 น.) 

ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
คณะกรรมการฯ 

10 ส. 30 ก.ย. 60 การสงเสริมสุขภาพจติ อ.เอ้ืออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/อ.นฤมล 

11 ส. 7 ต.ค. 60 สุขภาพผูบริโภค  (กําหนดสงรายงาน) 
บริการสาธารณสุข 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 
 

12 ส. 14 ต.ค. 60 สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ ผศ.ดร.สุจิตรา /ดร.ชมชิด 

13 ส. 21 ต.ค. 60 การประกันสุขภาพ 
การโฆษณากับผูบริโภค 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 
   

14 ส. 28 ต.ค. 60 ครอบครัวกับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชีวิตครอบครัว ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล 
15 ส. 4 พ.ย. 60 การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล 
16 ส. 11 พ.ย. 60 ความเจรญิกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและบทสรุป รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

17 ส. 18, 25 พ.ย.   
2 ธ.ค. 60 

-  

 ส. 9 ธ.ค. 60 สอบไลบทท่ี 7-11 (12.00-14.00 น.) คณะกรรมการฯ 
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    13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพ่ือชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560 

   หมู  900  วันอังคาร  เวลา  09.00–12.00 น. ณ หอง  B11  ผูประสานงานหมู  ผศ.ประเสริฐศักด์ิ  กายนาคา 
 

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหา ผูสอน 

1 อ. 1 ส.ค. 60 แนะนําการเรียนการสอนบทนําและอัตลักษณ มก. รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 
2 อ. 8 ส.ค. 60 กําเนิดชีวิต 

การทํางานระบบสืบพันธุและตอมไรทอ 
รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต 

3 อ. 15 ส.ค. 60 พัฒนาการแหงชีวิต 
ข้ันตอนการพัฒนาการดานรางกาย จิตใจและสังคม 

ดร.รัก/อ.เอ้ืออนุช 

4 อ. 22 ส.ค. 60 ทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการ 
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย 

ดร.รัก/อ.เอ้ืออนุช 

5 อ. 29 ส.ค. 60 ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม 
การเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย 

พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา  ศิริโสภณ 

 * ติดตอผูสอน       
ส. 2 ก.ย. 60 
09.00–12.00 น. 
13.00 -16.00 น. 

 
แนวคิดเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 
การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 
ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 
ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

6 อ. 5 ก.ย. 60 ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดภิาพ อ.ชัยวัฒน  วามวรรัตน 
7 อ. 12 ก.ย. 60 - - 
 เสารท่ี 16 ก.ย. 60 สอบกลางภาค บทท่ี 1–6 (12.00 – 14.00 น.) คณะกรรมการฯ 
 ส. 9, อา.10 ก.ย. 60 

ส. 23, อา.24 ก.ย. 60 
โครงการสรางเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (6.00–10.00 น.) 

ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คณะกรรมการฯ 

8 อ. 26 ก.ย. 60 สุขภาพผูบริโภค 
บริการสาธารณสุข 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

9 อ. 3 ต.ค. 60 การโฆษณากับผูบริโภค  (กําหนดสงรายงาน) 
การประกันสุขภาพ 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

10 อ. 10 ต.ค. 60 การสงเสริมสุขภาพจิต อ.เอ้ืออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/
อ.นฤมล 

11 อ. 17 ต.ค. 60 ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร - 
12 อ. 24 ต.ค. 60 วันรับพระราชทานปริญญาบัตร - 
13 อ. 31 ต.ค. 60 สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ ดร.ชมชิด  พรหมสิน 
14 อ. 7 พ.ย. 60 ครอบครัวกับคณุภาพชีวิตและการพัฒนาชีวิตครอบครัว ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล 
15     อ. 14 พ.ย. 60 การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล 

16     อ. 21 พ.ย. 60 ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและบทสรุป  สาระ
การเรียนรูและขอเสนอแนะ 

รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

17    อ. 28 พ.ย. 60 - - 

 เสารท่ี 9 ธ.ค. 60 สอบปลายภาค บทท่ี 7–11 (12.00 – 14.00 น.) คณะกรรมการฯ 
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14. คําแนะนําในการเรียนรายวิชาสุขภาพเพ่ือชีวิต 
 แนวปฏิบัติของนิสิตในการเรียน 
 ก. การเขาชั้นเรียน (น้ําหนักการประเมินรอยละ 5) 
 นิสิตตองเขาชั้นเรียนตามหมูท่ีลงทะเบียนและตามตารางเรียนท่ีกําหนด อาจารยผูสอนจะประเมินการเขาชั้น
เรียนของนิสิต เปนคะแนนความสนใจเขาชั้นเรียน 
 ข. การศึกษาคนควาและทํารายงานกลุม 1 ชิ้น (น้ําหนักการประเมินรอยละ 15) 

นิสิตจะตองทํารายงานกลุม 1 ชิ้น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1.   นิสิตจัดกลุมๆ ละ 5 คน เลือกประธาน  เลขานุการ  และสมาชิกกลุม 
2.   ใหแตละกลุมเสนอหัวขอการทํารายงานตามท่ีกลุมสนใจ โดยนิสิตเลือกจากหัวขอรายงานตามท่ี 

กําหนดและเสนอหัวขอแกอาจารยผูสอนภายใน 2 สัปดาหแรกของการเรียนการสอน 
3.   นิสิตทําการศึกษาคนควาในกรณีท่ีมีขอสงสัยใหรับคําปรึกษาจากอาจารยผูรับผิดชอบในหัวขอท่ี 

นิสิตเลือก 
4.   รูปเลมรายงาน ใหประกอบดวย 

- หนาปก (ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดดังท่ีแนบไวทายประมวลการสอน) 
- คํานํา 
- สารบัญ 
- เนื้อหา (12 – 15 หนา) ประกอบไปดวยสวนนํา สวนเนื้อหาและสวนสรุป ควรมีภาพหรือตาราง

ประกอบตามความเหมาะสม และสอดคลองกับเนื้อหา 
- เอกสารอางอิง (มาจากแหลงขอมูลไมนอยกวา3 แหลงและไมควรเกิน 10 ปยอนหลัง) 
- อักษรท่ีใชพิมพตองมีขนาดเทากับ 16  ไมควรใชฟรอนทสารบัญ 
- คําศัพทเทคนิคท่ีปรากฏในรายงานบางคําท่ีไมไดอธิบายไว ใหคนควาเพ่ิมเติมและอธิบายไมเกิน 

4 บรรทัดตอ 1 คําศัพท 
- รายงานการทํางานของสมาชิกกลุมแตละคน และประโยชนท่ีไดรับจากการทํารายงานกลุม  คน

ละไมเกิน1 หนากระดาษ 
5.   กําหนดสงรายงานกลุม ในช่ัวโมงเรียน (ถาสงลาชากวากําหนด ใหสงท่ี ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา 

ประธานรายวิชา ณ อาคาร 3 ช้ัน 1 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตรเทานั้นไมวานิสิตจะเลือกทํารายงานใน
หัวขอของอาจารยทานใดก็ตาม และสงชากวากําหนดจะถูกหักคะแนนวันละ 1 คะแนน) 
 ค. การเขารวมกิจกรรม (น้ําหนักการประเมิน รอยละ 10) 
 นิสิตทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรมตามท่ีรายวิชากําหนด  สําหรับกิจกรรมในภาคการศึกษานี้  จัดข้ึนใน 
วันเสารท่ี 16, 23 และวันอาทิตยท่ี 17, 24 กันยายน 2560 เวลา 06.00 – 09.00 น. ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รายละเอียดเพ่ิมเติมและการแบงกลุม  ประธานรายวิชาฯจะแจงใหทราบอีกครั้ง 
 

15. หัวขอรายงานกลุม 

หัวขอท่ี 1 - 2 รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต 
 1.   ปจจัยจากสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการกําเนิดของชีวิต  
 2.   เทคโนโลยีท่ีสงเสริมการกําเนิดชีวิต 
 
หัวขอท่ี 3 อ.ดร.รัก  ชุณหกาญจน 
 3.   พัฒนาการชีวิตของฉัน อดีต สูปจจุบัน และอนาคต 

 ใหนิสิตเขียนอธิบาย  ซ่ึงในเนื้อหาจะประกอบดวย 
- ลําดับประวัติพัฒนาการชีวิตของตนเอง  และอธิบายบุคลิกภาพของตนเองในอดีต  ปจจุบัน 
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- ปจจัยจากการอบรมเลี้ยงดูท่ีไดรับจากครอบครัว  โรงเรียน  กลุมเพ่ือน ฯลฯ  ท่ีทําใหมีพัฒนาการ
เชนนี้ 

- บุคคลใดหรือเหตุการณใดในชีวิตท่ีคิดวามีผลตอพัฒนาการชีวิตของตนมากท่ีสุด  และยึดเปน Hero 

- คาดวาอนาคตตัวเองจะเปนอยางไร  และจะปรับตนเองอยางไรใหเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ  และ
คนชราท่ีมีความสุข 

ในการนําเสนอเนื้อหาแตละเนื้อหานิสิตจะตองอธิบายวาเปนไปตามทฤษฎีหรือแนวคิดหลักการอะไรท่ี
ไดเรียนมา 

หัวขอท่ี 4 - 9 ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา  
 4.  การสรางเสริมสุขภาพดวย.......? (1 อยาง) 
 5.  การปองกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
 6.  การสรางเสริมสุขภาพตามแนวทาง 4 อ. 
 7.  อาหารตอสุขภาพสําหรับ.......? 
 8.  การแพทยแผนไทยในการสรางเสริมสุขภาพ (1 อยาง) 
 9.  การปองกันและควบคุมโรค............? (1 กลุมโรค) 
หัวขอท่ี 10 - 14  อ.ชัยวัฒน  วามวรรัตน 

10. ความเสี่ยงท่ีจะไดรับสารพิษบอแรกซจากการบริโภคอาหารและน้ําสมสายชูปลอมในโรงอาหาร 
ของม.เกษตรศาสตร 

 ใหเลือกศึกษาโรงอาหารแหงใดแหงหนึ่งในวิทยาเขตตรวจสอบบอแรกซในอาหารท่ีสงสัยเชนลูกชิ้น
ทับทิมกรอบหรืออาหารอ่ืนๆท่ีสนใจจะลองทดสอบดูโดยใชชุดน้ํายาทดสอบท่ีหาซ้ือจากกระทรวงสาธารณสุขหรือเตรียม
ข้ึนเองเขียนแผนผังรานในโรงอาหารและระบุชื่อรานท่ีเปนแหลงท่ีมาของอาหารข้ันตอนวิธีการทดสอบตั้งแตข้ันการ
เตรียมตัวอยางและผลการทดลองโดยตองติดตัวอยางกระดาษขม้ินท่ีทดสอบแลวท้ังท่ีใหผลบวก (มีบอแรกซ) และผลลบ 
(ไมมีบอแรกซ)  ลงในรายงานดวย 
 วิธีเตรียมกระดาษขม้ิน 
 ละลายผงขม้ินเหลือง(ซ้ือไดจากตลาด) 5 กรัมในแอลกอฮอล 95% ประมาณ 50 มิลลิลิตรคนใหท่ัวจน
ไดน้ํายาสีเหลืองจุมกระดาษขาวท่ีดูดซับน้ําไดลงในน้ํายาจากนั้นนําไปผึ่งลมใหแหง 
 วิธีทดสอบ 
 จุมกระดาษขม้ินลงในตัวอยางท่ีบดละเอียดและเติมน้ําเล็กนอยดูสีบนกระดาษถามีบอแรกซกระดาษ
จะเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนแดง 
 สําหรับการตรวจสอบน้ําสมสายชูปลอมหรือไม  
 ใหใชยาสีมวงท่ีปายลิ้นเด็ก ซ่ึงมีสวนผสมในยาคือ gentian violet หยดลงไปในน้ําสม 2 – 3 หยด ถา
ไมเปลี่ยนสีถือวาเปนน้ําสมสายชูแท หากเปลี่ยนเปนสีเขียวหรือสีน้ําเงินถือวาปลอม ในการทดสอบใหแยกพริกออกจาก 
 
น้ําสมสายชูกอนทดสอบและหลีกเลี่ยงพริกน้ําสมท่ีใชพริกบดละเอียด ซ่ึงทําใหน้ําสมมีสีของพริกติดมาดวย และจะ
รบกวนการแปลผล 

11. ความเสี่ยงตอสุขภาพในการรับประทานกวยเตี๋ยวจากรานอาหารบนบาทวิถี 
 ใหนิสิตในกลุมรวมกันวิเคราะหหาความเสี่ยงท่ีจะเปนอันตรายตอสุขภาพจากการบริโภคกวยเตี๋ยวจาก
รานอาหารบนบาทวิถีวาจะมาจากทางใดไดบางและมีอันตรายตอรางกายอยางไรแสดงความคิดเห็นหากตองการบริโภค
อาหารจากรานบนบาทวิถีจะเลือกรานท่ีมีคุณลักษณะอยางไรบาง 

12. ความเสี่ยงทางสุขภาพจากการทองเท่ียวในประเทศ…………………………………………… 
 ใหนิสิตในกลุมเลือกประเทศท่ีจะไปทองเท่ียวเปนเวลา 1 เดือนแลวรวมกันวิเคราะหวาประเทศนั้นๆจะ
มีภาวะเสี่ยงตอโรคอะไรบางและโรคเหลานั้นคืออะไรเพราะเหตุใดจึงมีโรคเหลานั้นปรากฏในประเทศนั้นๆตลอดจนการ
แสวงหาวิธีปองกันโรคกอนเดินทางเพ่ือไปอยูประเทศนั้นๆ 
 13. การเปนผูสามารถบริจาคโลหิตไดถึงอายุ 60 ป 
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 ใหนิสิตทุกคนในกลุมชวยกันคิดวางแผนชีวิตตนเองวาจะทําคุณประโยชนแกสังคมโดยบริจาคโลหิต
และสวนตางๆของโลหิตใหไดจนถึงอายุ 60 ป  จะตองทําอยางไรในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและเสนอแผนการใน
การบริจาคโลหิตนับจากปจจุบันวาจะมีการวางแผนการบริจาคโลหิตอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุดจากชวงเวลาท่ี
เหลืออยูจนถึงอายุ 60 ป (ระบุใหลึกลงในรายละเอียดวาจะบริจาคในเดือนใดของแตละปและใหเหตุผลวาทําไมจึง
ตัดสินใจทําเชนนั้น)  และใหนิสิตอยางนอย  1  คนในกลุมเปนตัวแทนไปบริจาคโลหิต  และเลาเรื่องราวการบริจาค
โลหิตวามีข้ันตอนอยางไร  แตละข้ันตอนทําไปเพ่ืออะไร  และถายรูปการบริจาคโลหิตติดมาในรายงานดวย  ถาสถานท่ี
ท่ีรับบริจาคโลหิตอนุญาต 
 14. ไวรัสอีโบลาสถานการณการแพรระบาดในปจจุบันและการปองกัน 
หัวขอท่ี 15 – 19 อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา  ศิริโสภณ 

15. ความเสี่ยงทางสุขภาพของผูสูงอายุ 
16. การดูแลสุขภาพทางกายของผูสูงอายุ 
17. การดูแลสุขภาพจิตของผูสูงอายุ 
18. การปรับตัวของผูสูงอายุ 
19. เทคโนโลยีทางสุขภาพของผูสูงอายุ 

หัวขอท่ี 20  อ.เอ้ืออนุช  ถนอมวงษ 
       ใหนิสิตสํารวจความเครียดของบุคคล โดยการดาวนโหลดขอคําถามจากเว็บไซตwww.dmh.go.th ของกรม
สุขภาพจิต และนําไปเก็บขอมูลกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางนอย 50 คน จากนั้นสรุปขอมูลและอภิปรายผล 

20. ปญหาสุขภาพจิตในวัยรุนไทย 
               ระบุสาเหตุ  ปจจัยท่ีเก่ียวของ  ผลกระทบตอตนเองและสังคม  แนวทางการปองกันแกไข  รวมท้ังความ
คิดเห็นของกลุมตอปญหาวัยรุนไทย 
หัวขอท่ี 21 - 25 รศ.สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย 

21. การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข 
22. การประกันสุขภาพ 
23. การโฆษณากับผูบริโภคทางสุขภาพ 
 
 
 
24. การสงเสริมสุขภาพและการบริการทางสาธารณสุข 
25. ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 
      

       ลงนาม................................................................................ 
              (ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐศักดิ์  กายนาคา) 
              ประธานรายวิชา 01999012 สุขภาพเพ่ือชีวิต  
              วันท่ี  31  กรกฎาคม  2560 

 
 

 
 
 
 
 

อัตลักษณ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค สามัคค ี

นิสิตตองแตงกายใหถูกตองตามประกาศ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เรื่องขอบังคับวาดวย

เครื่องแตงกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553             
จึงจะมีสิทธิเขาหองเรียนและเขาหองสอบ 
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ตัวอยางแบบฟอรมหนาปกรายงาน 
(ปกรายงานของนิสิตถายสําเนาแนบมากับรายงานดวย 1 แผน) 

 

รายงาน 
 
 

เรื่อง 
............................................................................................................... 

 

เสนอ 
 

……………………(ช่ืออาจารยท่ีรับผิดชอบในหัวขอท่ีนิสิตเลือก)…………………… 
 

 

จัดทําโดย 
 

     รหัสประจําตัว    ช่ือ – นามสกุล       คณะ    หมู    เลขที ่
 1.  ............................. .............................................................. ...........................    ......      ........ 
 2.  ............................. .............................................................. ...........................    .......     ........ 
 3.  ............................. .............................................................. ...........................    .......     ........ 
 4.  ............................. .............................................................. ...........................    .......      ........ 
 5.  ............................. .............................................................. ...........................    .......      ........ 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานน้ีเปนสวนหน่ึงของวิชา 01999012 สขุภาพเพ่ือชีวิต 
ภาคตน  ปการศึกษา  2560 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
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