ประมวลการสอน
ภาคตน ปการศึกษา 2560
1. หนวยงานที่รับผิดชอบ

ฝายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2. รหัสวิชา 01999012
ชื่อวิชา (ไทย)
สุขภาพเพื่อชีวิต
จํานวน
3(3-0-6) หนวยกิต
(อังกฤษ) Health for Life
จํานวนหมูเ รียนบรรยาย
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.เอื้ออนุช 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 นภัทรพิทยาธร ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร
โทร. 02 942 8671, 088 282 8451 E-mail: fedupbn@ku.ac.th
3.13 ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ 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
ในกรณีที่นิสิตตองการคําแนะนําในดานการเรียนใหนิสิตติดตออาจารยผูประสานงานหมู 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: เพื่อใหนิสิต
1. ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาปองกันและสงเสริมสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต
2. เกิดทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง
3. ไดรับความรูกาวทันตอความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
6. เนื้อหารายวิชา (course description)
กลไกการกําเนิดและพัฒนาการของมนุษยบทบาททางเพศการดูแลสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต การ
ปองกันภาวะการเสี่ยงของบุคคลวัยตางๆสุขภาพผูบริโภคสิ่งแวดลอมกับสุขภาพปจจัยทางครอบครัวที่สงผลตอสุขภาพ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพมีการศึกษานอกสถานที่
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 ตอมไรทอที่เกี่ยวของกับระบบสืบพันธุ
3. พัฒนาการแหงชีวิต (6 ชั่วโมง)
3.1 พัฒนาการ
3.1.1 ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการ
3.1.2 อิทธิพลที่สงผลตอพัฒนาการของมนุษย
3.1.3 ทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ
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 แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
4.2 ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ
4.3 การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
4.3.1 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
4.3.2 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
4.3.3 การพักผอนเพื่อสุขภาพ
4.3.4 การนันทนาการเพื่อสุขภาพ
4.3.5 การขับถายเพื่อสุขภาพ
4.4 ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคคลวัยตางๆ
4.5 การเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย
5. การสงเสริมสุขภาพจิต (3 ชั่วโมง)
5.1 ลักษณะสุขภาพจิตที่ดี
5.2 การปรับตัวและวุฒิภาวะทางอารมณ
5.3 ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิต
5.4 การพัฒนาและสงเสริมสุขภาพจิตที่สมบูรณ
6. สุขภาพผูบริโภค (6 ชั่วโมง)
6.1 สิทธิและหนาที่ของผูบริโภค
6.2 การเลือกและรูจักใชผลิตภัณฑบริการและแหลงบริการทางการแพทยและสาธารณสุขอยางเหมาะสม
6.3 การโฆษณากับผูบริโภค
6.4 การประกันสุขภาพและการประกันภัย
6.5 กฎหมายคุมครองผูบริโภค
7. สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ (3 ชั่วโมง)
7.1 สภาพของสิ่งแวดลอมในปจจุบันที่สัมพันธกับสุขภาพ
7.2 การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
7.3 สิ่งแวดลอมทางสังคมที่มีผลตอสุขภาพ
7.4 องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
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8. ปจจัยทางครอบครัวที่มีผลตอสุขภาพ (6 ชั่วโมง)
8.1 ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
8.1.1 ครอบครัวเปนแหลงพัฒนาคุณภาพชีวิต
8.1.2 ความสัมพันธของคุณภาพชีวิตกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต
8.1.3 บทบาทและหนาที่ของครอบครัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
8.2 วัฏจักรและการพัฒนาชีวิตครอบครัว
8.2.1 การเกิดครอบครัว
8.2.2 วัฏจักรชีวิตครอบครัวการปองกันและแกไขปญหาวิกฤตในครอบครัว
8.3 ความสัมพันธในครอบครัว
8.3.1 ปจจัยที่มีผลตอการสรางความสัมพันธในครอบครัว
8.3.2 ปญหาที่บั่นทอนความสัมพันธในครอบครัว
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. การศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง
5. การเขารวมกิจกรรม
9. สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการบรรยาย
2. วีดีทัศนภาพยนตรภาพนิ่ง
3. เครื่องฉายภาพโปรงแสงและแผนใส
4. เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆตามความเหมาะสม
10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
10.1 การสอบ
10.1.1 สอบกลางภาค
10.1.2 สอบไล
10.2 การศึกษาคนควาและรายงาน
10.3 การมีสวนรวมในกิจกรรม
10.4 ความสนใจเขาเรียน

จํานวนเปอรเซ็นต
35
35
15
10
5
100

รวม

11. การประเมินผลการเรียน
อิงเกณฑและอิงกลุมตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
12. เอกสารอานประกอบ
ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา และคณะ. 2557. สุขภาพเพื่อชีวิต. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
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13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560
หมู 1 จันทร และศุกร เวลา 11.00-12.30 น. ณ หอง ศร.3-302 ผูประสานงานหมู ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
สัปดาหที่

วัน/เดือน/ป

1

จ. 31 ก.ค. 60
ศ. 4 ส.ค. 60
2
จ. 7 ส.ค. 60
ศ.11 ส.ค. 60
3
จ. 14 ส.ค. 60
ศ.18 ส.ค. 60
4
จ. 21 ส.ค. 60
ศ. 25 ส.ค. 60
5
จ. 28 ส.ค. 60
ศ. 1 ก.ย. 60
6
จ. 4 ก.ย. 60
ศ. 8 ก.ย. 60
7
จ. 11 ก.ย. 60
ศ. 15 ก.ย. 60
*นัดเพิ่ม วัน เวลาเรียนติดตอ
3.0 ช.ม.
ผูสอน
8
ส. 16 ก.ย. 60
ส. 9, อา.10 ก.ย. 60
ส. 23, อา.24 ก.ย. 60
9
จ. 25 ก.ย. 60
ศ. 29 ก.ย. 60
10
จ. 2 ต.ค. 60
ศ. 6 ต.ค. 60
11
จ. 9 ต.ค. 60
ศ. 13 ต.ค. 60
12
จ.16-ศ.20 ต.ค.60
13

จ. 23-ศ.27 ต.ค.60

14

จ. 30 ต.ค. 60
ศ. 3 พ.ย. 60
จ. 6 พ.ย. 60
ศ. 10 พ.ย. 60
จ. 13 พ.ย. 60
ศ. 17 พ.ย. 60
จ. 20 พ.ย. 60
ศ. 24 พ.ย. 60
จ. 27 พ.ย. 60
ศ. 1 ธ.ค.60
ส. 9 ธ.ค. 60

15
16
17
18

เนื้อหา

ผูสอน

แนะนําการเรียนการสอนและบทนําและอัตลักษณ มก.
กําเนิดชีวิต
การทํางานของระบบสืบพันธุและตอมไรทอ
พัฒนาการแหงชีวิต
หยุดชดเชยวันแมแหงชาติ
ขั้นตอนการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสังคม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย
ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ
ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ (ตอ)
แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (ตอ)
ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม
การเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย
สอบกลางภาคบทที่ 1–6 (12.00-14.00 น.)
โครงการสรางเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (6.00 –10.00 น.)
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การสงเสริมสุขภาพจิต
การสงเสริมสุขภาพจิต (ตอ)
สุขภาพผูบริโภค
บริการสาธารณสุข (กําหนดสงรายงาน)
การประกันสุขภาพ
หยุดวันคลายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.ดร.วรรณดา สุจริต
รศ.ดร.วรรณดา สุจริต
ดร.กัลพฤกษ พลศร
ดร.กัลพฤกษ พลศร
ดร.กัลพฤกษ พลศร
ดร.กัลพฤกษ พลศร
อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน
อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
คณะกรรมการฯ

หยุดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ (ตอ)
ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
การพัฒนาชีวิตครอบครัว
การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว
การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว (ตอ)
การโฆษณากับผูบริโภค
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (ตอ)
บทสรุป
สอบไลบทที่ 7-11 (12.00-14.00 น.)

5

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

รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
ดร.ชมชิด/ผศ.ดร.สุจิตรา
ดร.ชมชิด/ผศ.ดร.สุจิตรา
อ.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ
อ.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ
ดร.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ
ดร.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
คณะกรรมการฯ

13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560
หมู 2 จันทร และพุธ เวลา 14.30-16.00 น. ณ หอง ศร.3-301 ผูประสานงานหมู ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
สัปดาหที่
1
2
3
4
5
6
7
*นัดเพิ่ม
3.0 ช.ม.
8

วัน/เดือน/ป
จ. 31 ก.ค. 60
พ. 2 ส.ค. 60
จ. 7 ส.ค. 60
พ. 9 ส.ค. 60
จ. 14 ส.ค. 60
พ. 16 ส.ค. 60
จ. 21 ส.ค. 60
พ. 23 ส.ค. 60
จ. 28 ส.ค. 60
พ. 30 ส.ค. 60
จ. 4 ก.ย. 60
พ. 6 ก.ย. 60
จ. 11 ก.ย. 60
พ. 13 ก.ย. 60
วัน เวลาเรียนติดตอ
ผูสอน

เนื้อหา
แนะนําการเรียนการสอนและบทนําและอัตลักษณ มก.
กําเนิดชีวิต
การทํางานของระบบสืบพันธุและตอมไรทอ
พัฒนาการแหงชีวิต
หยุดชดเชยวันแมแหงชาติ
ขั้นตอนการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสังคม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย
ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม
การเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย
แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (ตอ)
ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ
ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ (ตอ)

ส. 16 ก.ย. 60

สอบกลางภาคบทที่ 1–6 (12.00-14.00 น.)

12

ส. 9, อา.10 ก.ย. 60
ส. 23, อา.24 ก.ย. 60
จ. 25 ก.ย. 60
พ. 27 ก.ย. 60
จ. 2 ต.ค. 60
พ. 4 ต.ค. 60
จ. 9 ต.ค. 60
พ. 11 ต.ค. 60
จ.16-ศ.20 ต.ค.60

โครงการสรางเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (6.00 –10.00 น.)
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การสงเสริมสุขภาพจิต
การสงเสริมสุขภาพจิต (ตอ)
สุขภาพผูบริโภค
บริการสาธารณสุข (กําหนดสงรายงาน)
การประกันสุขภาพ
การโฆษณากับผูบริโภค
วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

13

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

9
10
11

14
15
16
17
18

จ. 30 ต.ค. 60
พ. 1 พ.ย. 60
จ. 6 พ.ย. 60
พ. 8 พ.ย. 60
จ. 13 พ.ย. 60
พ. 15 พ.ย. 60
จ. 20 พ.ย. 60
พ. 22 พ.ย. 60
จ. 27 พ.ย. 60
ส. 9 ธ.ค. 60

สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ (ตอ)
ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
การพัฒนาชีวิตครอบครัว
การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว
การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว (ตอ)
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (ตอ)
บทสรุป
สอบไลบทที่ 7-11 (12.00-14.00 น.)

6

ผูสอน
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.ดร.วรรณดา สุจริต
รศ.ดร.วรรณดา สุจริต
ดร.กัลพฤกษ พลศร
ดร.กัลพฤกษ พลศร
ดร.กัลพฤกษ พลศร
ดร.กัลพฤกษ พลศร
อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน
อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
อ.เอื้ออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/อ.นฤมล
อ.เอื้ออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/อ.นฤมล

รศ.สุพัฒน
รศ.สุพัฒน
รศ.สุพัฒน
รศ.สุพัฒน

ธีรเวชเจริญชัย
ธีรเวชเจริญชัย
ธีรเวชเจริญชัย
ธีรเวชเจริญชัย
-

ดร.ชมชิด/ผศ.ดร.สุจิตรา
ดร.ชมชิด/ผศ.ดร.สุจิตรา
อ.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ
อ.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ
ดร.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ
ดร.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
คณะกรรมการฯ

13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560
หมู 3 อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอง ศร.3-404 ผูประสานงานหมู ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
สัปดาหที่
1

*นัดเพิ่ม
3 ช.ม.

วัน/เดือน/ป
อ. 1 ส.ค. 60
พฤ. 3 ส.ค. 60
อ. 8 ส.ค. 60
พฤ. 10 ส.ค. 60
อ. 15 ส.ค. 60
พฤ. 17 ส.ค. 60
อ. 22 ส.ค. 60
พฤ. 24 ส.ค. 60
อ. 29 ส.ค. 60
พฤ. 31 ส.ค. 60
อ. 5 ก.ย. 60
พฤ. 7 ก.ย. 60
อ. 12 ก.ย. 60
พฤ. 14 ก.ย. 60
วันเวลาเรียน
ติดตอผูสอน

8

ส. 16 ก.ย. 60

สอบกลางภาคบทที่ 1–6 (12.00-14.00 น.)

12

ส. 9, อา.10 ก.ย. 60
ส. 23, อา.24 ก.ย. 60
อ. 26 ก.ย. 60
พฤ. 28 ก.ย. 60
อ. 3 ต.ค. 60
พฤ. 5 ต.ค. 60
อ. 10 ต.ค. 60
พฤ. 12 ต.ค. 60
จ.16-ศ.20 ต.ค.60

โครงการสรางเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (6.00 –10.00 น.)
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การสงเสริมสุขภาพจิต
การสงเสริมสุขภาพจิต (ตอ)
สุขภาพผูบริโภค
บริการสาธารณสุข (กําหนดสงรายงาน)
การประกันสุขภาพ
การโฆษณากับผูบริโภค
วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

13

จ. 23-ศ.27 ต.ค.60

14

อ. 31 ต.ค. 60
พฤ. 2 พ.ย. 60
อ. 7 พ.ย. 60
พฤ. 9 พ.ย. 60
อ. 14 พ.ย. 60
พฤ. 16 พ.ย. 60
อ. 21 พ.ย. 60
พฤ. 23 พ.ย. 60
อ. 28 พ.ย. 60
ส. 9 ธ.ค. 60

2
3
4
5
6
7

9
10
11

15
16
17
18

เนื้อหา
แนะนําการเรียนการสอนและบทนําและอัตลักษณ มก.
กําเนิดชีวิต
การทํางานของระบบสืบพันธุและตอมไรทอ
พัฒนาการแหงชีวิต
ขั้นตอนการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสังคม
วันไหวครู
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย
ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ
ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ (ตอ)
แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (ตอ)
ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม
การเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย

หยุดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ (ตอ)
ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
การพัฒนาชีวิตครอบครัว
การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว
การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว (ตอ)
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (ตอ)
บทสรุป
สอบไลบทที่ 7-11 (12.00-14.00 น.)

7

ผูสอน
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.ดร.วรรณดา สุจริต
รศ.ดร.วรรณดา สุจริต
ดร.รัก/อ.เอื้ออนุช
ดร.รัก/อ.เอื้ออนุช
ดร.รัก/อ.เอื้ออนุช
ดร.รัก/อ.เอื้ออนุช
อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน
อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ

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

รศ.สุพัฒน
รศ.สุพัฒน
รศ.สุพัฒน
รศ.สุพัฒน

ธีรเวชเจริญชัย
ธีรเวชเจริญชัย
ธีรเวชเจริญชัย
ธีรเวชเจริญชัย
-

ผศ.ดร.สุจติ รา /ดร.ชมชิด
ผศ.ดร.สุจติ รา /ดร.ชมชิด
ดร.กัลพฤกษ/ดร.อัจฉริยะ
ดร.กัลพฤกษ/ดร.อัจฉริยะ
ดร.กัลพฤกษ/ดร.อัจฉริยะ
ดร.กัลพฤกษ/ดร.อัจฉริยะ
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
คณะกรรมการฯ

13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560
หมู 4 อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.30 น. ณ หอง ศร.3-301 ผูประสานงานหมู ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
สัปดาหที่
1

*นัดเพิ่ม
3 ช.ม.

วัน/เดือน/ป
อ. 1 ส.ค. 60
พฤ. 3 ส.ค. 60
อ. 8 ส.ค. 60
พฤ. 10 ส.ค. 60
อ. 15 ส.ค. 60
พฤ. 17 ส.ค. 60
อ. 22 ส.ค. 60
พฤ. 24 ส.ค. 60
อ. 29 ส.ค. 60
พฤ. 31 ส.ค. 60
อ. 5 ก.ย. 60
พฤ. 7 ก.ย. 60
อ. 12 ก.ย. 60
พฤ. 14 ก.ย. 60
วันเวลาเรียน
ติดตอผูสอน

8

ส. 16 ก.ย. 60

2
3
4
5
6
7

9

เนื้อหา
แนะนําการเรียนการสอนและบทนําและอัตลักษณ มก.
กําเนิดชีวิต
การทํางานของระบบสืบพันธุและตอมไรทอ
พัฒนาการแหงชีวิต
ขั้นตอนการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสังคม
วันไหวครู
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย
ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ
ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ (ตอ)
แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (ตอ)
ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม
การเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย
สอบกลางภาคบทที่ 1–6 (12.00-14.00 น.)

ผูสอน
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.ดร.วรรณดา สุจริต
รศ.ดร.วรรณดา สุจริต
ดร.รัก/อ.เอื้ออนุช
ดร.รัก/อ.เอื้ออนุช
ดร.รัก/อ.เอื้ออนุช
ดร.รัก/อ.เอื้ออนุช
อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน
อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ

คณะกรรมการฯ

ส. 9, อา.10 ก.ย. 60 โครงการสรางเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (6.00 –10.00 น.)
คณะกรรมการฯ
ส. 23, อา.24 ก.ย. 60
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อ. 26 ก.ย. 60
การสงเสริมสุขภาพจิต
อ.เอื้ออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/
พฤ. 28 ก.ย. 60
การสงเสริมสุขภาพจิต (ตอ)
อ.นฤมล
อ.เอื้ออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/
อ.นฤมล

10

12

อ. 3 ต.ค. 60
พฤ. 5 ต.ค. 60
อ. 10 ต.ค. 60
พฤ. 12 ต.ค. 60
จ.16-ศ.20 ต.ค.60

สุขภาพผูบริโภค
บริการสาธารณสุข (กําหนดสงรายงาน)
การประกันสุขภาพ
การโฆษณากับผูบริโภค
วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

13

จ. 23-ศ.27 ต.ค.60

หยุดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

14

อ. 31 ต.ค. 60
พฤ. 2 พ.ย. 60
อ. 7 พ.ย. 60
พฤ. 9 พ.ย. 60
อ. 14 พ.ย. 60
พฤ. 16 พ.ย. 60
อ. 21 พ.ย. 60
พฤ. 23 พ.ย. 60
อ. 28 พ.ย. 60
ส. 9 ธ.ค. 60

11

15
16
17
18

สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ (ตอ)
ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
การพัฒนาชีวิตครอบครัว
การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว
การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว (ตอ)
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ (ตอ)
บทสรุป
สอบไลบทที่ 7-11 (12.00-14.00 น.)

8

รศ.สุพัฒน
รศ.สุพัฒน
รศ.สุพัฒน
รศ.สุพฒ
ั น

ธีรเวชเจริญชัย
ธีรเวชเจริญชัย
ธีรเวชเจริญชัย
ธีรเวชเจริญชัย
-

ผศ.ดร.สุจติ รา /ดร.ชมชิด
ผศ.ดร.สุจติ รา /ดร.ชมชิด
ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล
ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล
ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล
ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
คณะกรรมการฯ

13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560
หมู 300 (หมู 120, 250) วันจันทร เวลา 16.00-19.00 น. ณ หอง ศร.3-404 ผูประสานงานหมู ดร.กัลพฤกษ พลศร
สัปดาหที่
1

จ. 31 ก.ค. 60

2

จ. 7 ส.ค. 60

3

จ. 14 ส.ค. 60

4

จ. 21 ส.ค. 60

5

จ. 28 ส.ค. 60

6

จ. 4 ก.ย. 60

7

จ. 11 ก.ย. 60
วันเวลาเรียน
ติดตอผูสอน
วันเวลาเรียน
ติดตอผูสอน

*นัดเพิ่ม

3 ช.ม.
*นัดเพิม่
3 ช.ม.
8

9
10
11
12

วัน/เดือน/ป

ส. 16 ก.ย. 60

เนื้อหา
แนะนําการเรียนการสอนและบทนําและอัตลักษณ มก.

ผูสอน
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย

กําเนิดชีวิต
การทํางานของระบบสืบพันธุและตอมไรทอ
หยุดชดเชยวันแมแหงชาติ

รศ.ดร.วรรณดา สุจริต

พัฒนาการแหงชีวิต
ขั้นตอนการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสังคม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย
แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ

ดร.รัก/อ.เอื้ออนุช

การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ

อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน

ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอมและการเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย

อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ

สอบกลางภาคบทที่ 1–6 (12.00-14.00 น.)

ส. 9, อา.10 ก.ย. 60 โครงการสรางเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (6.00 –10.00 น.)
ส. 23, อา.24 ก.ย. 60
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การสงเสริมสุขภาพจิต
จ. 25 ก.ย. 60
สุขภาพผูบริโภค
จ. 2 ต.ค. 60
บริการสาธารณสุข (กําหนดสงรายงาน)
การประกันสุขภาพ
จ. 9 ต.ค. 60
การโฆษณากับผูบริโภค
จ.16-ศ.20 ต.ค.60 วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

13

จ. 23-ศ.27 ต.ค.60

14

จ. 30 ต.ค. 60

15

จ. 6 พ.ย. 60

16
17

จ. 13 พ.ย. 60
จ. 20 พ.ย. 60
ส. 9 ธ.ค. 60

-

ดร.รัก/อ.เอื้ออนุช
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

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

รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
-

หยุดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ

ดร.ชมชิด/ ผศ.ดร.สุจิตรา

ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
การพัฒนาชีวิตครอบครัว
การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและบทสรุป

ดร.กัลพฤกษ/ดร.อัจฉริยะ

สอบไลบทที่ 7-11 (12.00-14.00 น.)

9

ดร.กัลพฤกษ/ดร.อัจฉริยะ
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
คณะกรรมการฯ

13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560
หมู 301 (หมู 100, 180) วันพุธ เวลา 16.30-19.30 น. ณ หอง ศร.3-401 ผูประสานงานหมู ดร.กัลพฤกษ พลศร
สัปดาหที่
1

วัน/เดือน/ป
พ. 2 ส.ค. 60

เนื้อหา
แนะนําการเรียนการสอนและบทนําและอัตลักษณ มก.

ผูสอน
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย

2

พ. 9 ส.ค. 60

ดร.ภูเบศร นภัทรพิทยาธร

3

พ. 16 ส.ค. 60

4

พ. 23 ส.ค. 60

5

พ. 30 ส.ค. 60

กําเนิดชีวิต
การทํางานของระบบสืบพันธุและตอมไรทอ
พัฒนาการแหงชีวิต
ขั้นตอนการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสังคม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย
แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ

6

พ. 6 ก.ย. 60

การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

7

พ. 13 ก.ย. 60

ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ

อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน

*นัดเพิ่ม
3 ช.ม.
8

วันเวลาเรียนติดตอ
ผูสอน

ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอมและการเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย

อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ

9
10
11

ส. 16 ก.ย. 60

สอบกลางภาคบทที่ 1–6 (12.00-14.00 น.)

ส. 9, อา.10 ก.ย. 60 โครงการสรางเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (6.00 –10.00 น.)
ส. 23, อา.24 ก.ย. 60
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สุขภาพผูบริโภค
พ. 27 ก.ย. 60
บริการสาธารณสุข
การประกันสุขภาพ (กําหนดสงรายงาน)
พ. 4 ต.ค.59
การโฆษณากับผูบริโภค
พ. 11 ต.ค.59
การสงเสริมสุขภาพจิต

ดร.กัลพฤกษ พลศร
ดร.กัลพฤกษ พลศร
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย

12

จ.16-ศ.20 ต.ค.60

วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

อ.เอื้ อ อนุ ช /ดร.รั ก /อ.ธนรั ต น /
อ.นฤมล
-

13
14

จ. 23-ศ.27 ต.ค.60
พ. 1 พ.ย.59

หยุดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ

ผศ.ดร.สุจิตรา /ดร.ชมชิด

15

พ. 8 พ.ย.59

อ.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ

16
17

พ. 15 พ.ย.59
พ. 22 พ.ย.59

ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
การพัฒนาชีวิตครอบครัว
การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและบทสรุป

ส. 9 ธ.ค. 60

สอบไลบทที่ 7-11 (12.00-14.00 น.)

10

อ.สุขกมล/ผศ.ดร.ทิพวรรณ
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
คณะกรรมการฯ

13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560
หมู 302 (หมู1 80) วันเสาร เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอง ศร.3-205 ผูประสานงานหมู ดร.กัลพฤกษ พลศร
สัปดาหที่
1

วัน/เดือน/ป
ส. 5 ส.ค. 60

เนื้อหา
แนะนําการเรียนการสอนบทนําและอัตลักษณ มก.

ผูสอน
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย

2

ส. 12 ส.ค. 60

หยุดวันแมแหงชาติ

-

3

ส. 19 ส.ค. 60

รศ.ดร.วรรณดา สุจริต

4

ส. 26 ส.ค. 60

5
6

ส. 2 ก.ย. 60
ส. 9 ก.ย. 60

*นัดเพิ่ม
3 ช.ม.
*นัดเพิ่ม
3 ช.ม.
*นัดเพิ่ม
3 ช.ม.
8
9

วันเวลาเรียน
ติดตอผูสอน
วันเวลาเรียน
ติดตอผูสอน
วันเวลาเรียน
ติดตอผูสอน
ส. 16 ก.ย. 60

กําเนิดชีวิต
การทํางานของระบบสืบพันธุและตอมไรทอ
ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม
การเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย
ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ
พัฒนาการแหงชีวิต
ขั้นตอนการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสังคม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย
แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

10
11
12
13
14
15
16
17

สอบกลางภาคบทที่ 1–6 (12.00-14.00 น.)
ส. 9, อา.10 ก.ย. 60 โครงการสรางเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (6.00 –10.00 น.)
ส. 23, อา.24 ก.ย. 60
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ส. 30 ก.ย. 60 การสงเสริมสุขภาพจิต
ส. 7 ต.ค. 60 สุขภาพผูบริโภค (กําหนดสงรายงาน)
บริการสาธารณสุข
ส. 14 ต.ค. 60 สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ
ส. 21 ต.ค. 60 การประกันสุขภาพ
การโฆษณากับผูบริโภค
ส. 28 ต.ค. 60 ครอบครัวกับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชีวิตครอบครัว
ส. 4 พ.ย. 60
การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว
ส. 11 พ.ย. 60 ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและบทสรุป
ส. 18, 25 พ.ย.
2 ธ.ค. 60
ส. 9 ธ.ค. 60

พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน
ดร.กัลพฤกษ พลศร
ดร.กัลพฤกษ พลศร
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
อ.เอื้ออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/อ.นฤมล
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
ผศ.ดร.สุจิตรา /ดร.ชมชิด
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล
ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย

สอบไลบทที่ 7-11 (12.00-14.00 น.)
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คณะกรรมการฯ

13. ตารางสอนรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต ภาคตน ปการศึกษา 2560
หมู 900 วันอังคาร เวลา 09.00–12.00 น. ณ หอง B11 ผูประสานงานหมู ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
สัปดาหที่
1
2

วัน/เดือน/ป
อ. 1 ส.ค. 60
อ. 8 ส.ค. 60

3

อ. 15 ส.ค. 60

4

อ. 22 ส.ค. 60

5

อ. 29 ส.ค. 60

6
7

* ติดตอผูสอน
ส. 2 ก.ย. 60
09.00–12.00 น.
13.00 -16.00 น.
อ. 5 ก.ย. 60
อ. 12 ก.ย. 60

เนื้อหา
แนะนําการเรียนการสอนบทนําและอัตลักษณ มก.
กําเนิดชีวิต
การทํางานระบบสืบพันธุและตอมไรทอ
พัฒนาการแหงชีวิต
ขั้นตอนการพัฒนาการดานรางกาย จิตใจและสังคม
ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลแตละวัย
ภาวะเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม
การเตรียมพรอมสูปจฉิมวัย

ผูสอน
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.ดร.วรรณดา สุจริต

แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพตามหลักการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
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ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและสวัสดิภาพ
เสารที่ 16 ก.ย. 60
สอบกลางภาค บทที่ 1–6 (12.00 – 14.00 น.)
ส. 9, อา.10 ก.ย. 60 โครงการสรางเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (6.00–10.00 น.)
ส. 23, อา.24 ก.ย. 60
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อ. 26 ก.ย. 60
สุขภาพผูบริโภค
บริการสาธารณสุข
อ. 3 ต.ค. 60
การโฆษณากับผูบริโภค (กําหนดสงรายงาน)
การประกันสุขภาพ
อ. 10 ต.ค. 60
การสงเสริมสุขภาพจิต

11
12
13
14
15
16

อ. 17 ต.ค. 60
อ. 24 ต.ค. 60
อ. 31 ต.ค. 60
อ. 7 พ.ย. 60
อ. 14 พ.ย. 60
อ. 21 พ.ย. 60

17

อ. 28 พ.ย. 60
เสารท่ี 9 ธ.ค. 60

8
9

ดร.รัก/อ.เอื้ออนุช
ดร.รัก/อ.เอื้ออนุช
พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ

อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย

อ.เอื้ออนุช/ดร.รัก/อ.ธนรัตน/
อ.นฤมล
ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ
ดร.ชมชิด พรหมสิน
ครอบครัวกับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชีวิตครอบครัว
ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล
การปรับตัวในชีวิตสมรสและความสัมพันธในครอบครัว
ผศ.ดร.ทิพวรรณ/อ.สุขกมล
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและบทสรุป สาระ รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
การเรียนรูและขอเสนอแนะ
สอบปลายภาค บทที่ 7–11 (12.00 – 14.00 น.)
คณะกรรมการฯ
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14. คําแนะนําในการเรียนรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต
แนวปฏิบัติของนิสิตในการเรียน
ก. การเขาชั้นเรียน (น้ําหนักการประเมินรอยละ 5)
นิสิตตองเขาชั้นเรียนตามหมูที่ลงทะเบียนและตามตารางเรียนที่กําหนด อาจารยผูสอนจะประเมินการเขาชั้น
เรียนของนิสิต เปนคะแนนความสนใจเขาชั้นเรียน
ข. การศึกษาคนควาและทํารายงานกลุม 1 ชิ้น (น้ําหนักการประเมินรอยละ 15)
นิสิตจะตองทํารายงานกลุม 1 ชิ้น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. นิสิตจัดกลุมๆ ละ 5 คน เลือกประธาน เลขานุการ และสมาชิกกลุม
2. ใหแตละกลุมเสนอหัวขอการทํารายงานตามที่กลุมสนใจ โดยนิสิตเลือกจากหัวขอรายงานตามที่
กําหนดและเสนอหัวขอแกอาจารยผูสอนภายใน 2 สัปดาหแรกของการเรียนการสอน
3. นิสิตทําการศึกษาคนควาในกรณีที่มีขอสงสัยใหรับคําปรึกษาจากอาจารยผูรับผิดชอบในหัวขอที่
นิสิตเลือก
4. รูปเลมรายงาน ใหประกอบดวย
- หนาปก (ตามแบบฟอรมที่กําหนดดังที่แนบไวทายประมวลการสอน)
- คํานํา
- สารบัญ
- เนื้อหา (12 – 15 หนา) ประกอบไปดวยสวนนํา สวนเนื้อหาและสวนสรุป ควรมีภาพหรือตาราง
ประกอบตามความเหมาะสม และสอดคลองกับเนื้อหา
- เอกสารอางอิง (มาจากแหลงขอมูลไมนอยกวา3 แหลงและไมควรเกิน 10 ปยอนหลัง)
- อักษรที่ใชพิมพตองมีขนาดเทากับ 16 ไมควรใชฟรอนทสารบัญ
- คําศัพทเทคนิคที่ปรากฏในรายงานบางคําที่ไมไดอธิบายไว ใหคนควาเพิ่มเติมและอธิบายไมเกิน
4 บรรทัดตอ 1 คําศัพท
- รายงานการทํางานของสมาชิกกลุมแตละคน และประโยชนที่ไดรับจากการทํารายงานกลุม คน
ละไมเกิน1 หนากระดาษ
5. กําหนดสงรายงานกลุม ในชัว่ โมงเรียน (ถาสงลาชากวากําหนด ใหสงที่ ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ประธานรายวิชา ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตรเทานั้นไมวา นิสิตจะเลือกทํารายงานใน
หัวขอของอาจารยทานใดก็ตาม และสงชากวากําหนดจะถูกหักคะแนนวันละ 1 คะแนน)
ค. การเขารวมกิจกรรม (น้ําหนักการประเมิน รอยละ 10)
นิสิตทุกคนจะตองเขารวมกิจกรรมตามที่รายวิชากําหนด สําหรับกิจกรรมในภาคการศึกษานี้ จัดขึ้นใน
วันเสารที่ 16, 23 และวันอาทิตยที่ 17, 24 กันยายน 2560 เวลา 06.00 – 09.00 น. ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดเพิ่มเติมและการแบงกลุม ประธานรายวิชาฯจะแจงใหทราบอีกครั้ง
15. หัวขอรายงานกลุม
หัวขอที่ 1 - 2 รศ.ดร.วรรณดา สุจริต
1. ปจจัยจากสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการกําเนิดของชีวิต
2. เทคโนโลยีที่สงเสริมการกําเนิดชีวิต
หัวขอที่ 3 อ.ดร.รัก ชุณหกาญจน
3. พัฒนาการชีวิตของฉัน อดีต สูปจจุบัน และอนาคต
ใหนิสิตเขียนอธิบาย ซึ่งในเนื้อหาจะประกอบดวย
- ลําดับประวัติพัฒนาการชีวิตของตนเอง และอธิบายบุคลิกภาพของตนเองในอดีต ปจจุบัน
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- ปจจัยจากการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับจากครอบครัว โรงเรียน กลุมเพื่อน ฯลฯ ที่ทําใหมีพัฒนาการ
เชนนี้
- บุคคลใดหรือเหตุการณใดในชีวิตที่คิดวามีผลตอพัฒนาการชีวิตของตนมากที่สุด และยึดเปน Hero
- คาดวาอนาคตตัวเองจะเปนอยางไร และจะปรับตนเองอยางไรใหเปนผูใหญที่มีคุณภาพ และ
คนชราที่มีความสุข
ในการนําเสนอเนื้อหาแตละเนื้อหานิสิตจะตองอธิบายวาเปนไปตามทฤษฎีหรือแนวคิดหลักการอะไรที่
ไดเรียนมา
หัวขอที่ 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)
หัวขอที่ 10 - 14 อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน
10. ความเสี่ยงที่จะไดรับสารพิษบอแรกซจากการบริโภคอาหารและน้ําสมสายชูปลอมในโรงอาหาร
ของม.เกษตรศาสตร
ใหเลือกศึกษาโรงอาหารแหงใดแหงหนึ่งในวิทยาเขตตรวจสอบบอแรกซในอาหารที่สงสัยเชนลูกชิ้น
ทับทิมกรอบหรืออาหารอื่นๆที่สนใจจะลองทดสอบดูโดยใชชุดน้ํายาทดสอบที่หาซื้อจากกระทรวงสาธารณสุขหรือเตรียม
ขึ้นเองเขียนแผนผังรานในโรงอาหารและระบุชื่อรานที่เปนแหลงที่มาของอาหารขั้นตอนวิธีการทดสอบตั้งแตขั้นการ
เตรียมตัวอยางและผลการทดลองโดยตองติดตัวอยางกระดาษขมิ้นที่ทดสอบแลวทั้งที่ใหผลบวก (มีบอแรกซ) และผลลบ
(ไมมีบอแรกซ) ลงในรายงานดวย
วิธีเตรียมกระดาษขมิ้น
ละลายผงขมิ้นเหลือง(ซื้อไดจากตลาด) 5 กรัมในแอลกอฮอล 95% ประมาณ 50 มิลลิลิตรคนใหทั่วจน
ไดน้ํายาสีเหลืองจุมกระดาษขาวที่ดูดซับน้ําไดลงในน้ํายาจากนั้นนําไปผึ่งลมใหแหง
วิธีทดสอบ
จุมกระดาษขมิ้นลงในตัวอยางที่บดละเอียดและเติมน้ําเล็กนอยดูสีบนกระดาษถามีบอแรกซกระดาษ
จะเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนแดง
สําหรับการตรวจสอบน้ําสมสายชูปลอมหรือไม
ใหใชยาสีมวงที่ปายลิ้นเด็ก ซึ่งมีสวนผสมในยาคือ gentian violet หยดลงไปในน้ําสม 2 – 3 หยด ถา
ไมเปลี่ยนสีถือวาเปนน้ําสมสายชูแท หากเปลี่ยนเปนสีเขียวหรือสีน้ําเงินถือวาปลอม ในการทดสอบใหแยกพริกออกจาก
น้ําสมสายชูกอนทดสอบและหลีกเลี่ยงพริกน้ําสมที่ใชพริกบดละเอียด ซึ่งทําใหน้ําสมมีสีของพริกติดมาดวย และจะ
รบกวนการแปลผล
11. ความเสี่ยงตอสุขภาพในการรับประทานกวยเตี๋ยวจากรานอาหารบนบาทวิถี
ใหนิสิตในกลุมรวมกันวิเคราะหหาความเสี่ยงที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพจากการบริโภคกวยเตี๋ยวจาก
รานอาหารบนบาทวิถีวาจะมาจากทางใดไดบางและมีอันตรายตอรางกายอยางไรแสดงความคิดเห็นหากตองการบริโภค
อาหารจากรานบนบาทวิถีจะเลือกรานที่มีคุณลักษณะอยางไรบาง
12. ความเสี่ยงทางสุขภาพจากการทองเที่ยวในประเทศ……………………………………………
ใหนิสิตในกลุมเลือกประเทศที่จะไปทองเที่ยวเปนเวลา 1 เดือนแลวรวมกันวิเคราะหวาประเทศนั้นๆจะ
มีภาวะเสี่ยงตอโรคอะไรบางและโรคเหลานั้นคืออะไรเพราะเหตุใดจึงมีโรคเหลานั้นปรากฏในประเทศนั้นๆตลอดจนการ
แสวงหาวิธีปองกันโรคกอนเดินทางเพื่อไปอยูประเทศนั้นๆ
13. การเปนผูสามารถบริจาคโลหิตไดถึงอายุ 60 ป
14

ใหนิสิตทุกคนในกลุมชวยกันคิดวางแผนชีวิตตนเองวาจะทําคุณประโยชนแกสังคมโดยบริจาคโลหิต
และสวนตางๆของโลหิตใหไดจนถึงอายุ 60 ป จะตองทําอยางไรในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและเสนอแผนการใน
การบริจาคโลหิ ตนั บ จากปจ จุบัน วาจะมีการวางแผนการบริจาคโลหิตอย างไรใหเกิ ดประโยชน สูงสุดจากชวงเวลาที่
เหลืออยู จนถึงอายุ 60 ป (ระบุ ให ลึกลงในรายละเอียดวาจะบริจาคในเดือนใดของแตล ะปและใหเหตุผลวาทําไมจึ ง
ตัดสินใจทําเชนนั้น) และใหนิสิตอยางนอย 1 คนในกลุมเปนตัวแทนไปบริจาคโลหิต และเลาเรื่องราวการบริจาค
โลหิตวามีขั้นตอนอยางไร แตละขั้นตอนทําไปเพื่ออะไร และถายรูปการบริจาคโลหิตติดมาในรายงานดวย ถาสถานที่
ที่รับบริจาคโลหิตอนุญาต
14. ไวรัสอีโบลาสถานการณการแพรระบาดในปจจุบันและการปองกัน
หัวขอที่ 15 – 19 อ.พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
15. ความเสี่ยงทางสุขภาพของผูสูงอายุ
16. การดูแลสุขภาพทางกายของผูสูงอายุ
17. การดูแลสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
18. การปรับตัวของผูสูงอายุ
19. เทคโนโลยีทางสุขภาพของผูสูงอายุ
หัวขอที่ 20 อ.เอื้ออนุช ถนอมวงษ
ให นิ สิ ต สํ า รวจความเครี ย ดของบุ ค คล โดยการดาวน โ หลดข อ คํ า ถามจากเว็ บ ไซต www.dmh.go.th ของกรม
สุขภาพจิต และนําไปเก็บขอมูลกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางนอย 50 คน จากนั้นสรุปขอมูลและอภิปรายผล
20. ปญหาสุขภาพจิตในวัยรุนไทย
ระบุสาเหตุ ปจจัยที่เกี่ยวของ ผลกระทบตอตนเองและสังคม แนวทางการปองกันแกไข รวมทั้งความ
คิดเห็นของกลุมตอปญหาวัยรุนไทย
หัวขอที่ 21 - 25 รศ.สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
21. การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข
22. การประกันสุขภาพ
23. การโฆษณากับผูบริโภคทางสุขภาพ

24. การสงเสริมสุขภาพและการบริการทางสาธารณสุข
25. ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ลงนาม................................................................................
(ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐศักดิ์ กายนาคา)
ประธานรายวิชา 01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
อัตลักษณ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี
นิสิตตองแตงกายใหถูกตองตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เรื่องขอบังคับวาดวย
เครื่องแตงกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
จึงจะมีสิทธิเขาหองเรียนและเขาหองสอบ
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ตัวอยางแบบฟอรมหนาปกรายงาน
(ปกรายงานของนิสิตถายสําเนาแนบมากับรายงานดวย 1 แผน)

รายงาน
เรื่อง

...............................................................................................................

เสนอ
……………………(ชื่ออาจารยที่รับผิดชอบในหัวขอที่นิสิตเลือก)……………………
จัดทําโดย
1.
2.
3.
4.
5.

รหัสประจําตัว

.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

ชื่อ – นามสกุล

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

คณะ

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของวิชา 01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต
ภาคตน ปการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
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หมู เลขที่
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