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ประมวลการสอน  

ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
 

1. ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

2. รหัสวิชา    01999033           ชื่อวิชา (ไทย)    ศิลปะการด าเนินชีวิต 
    จ านวนหน่วยกิต     ๓(๓-0-6)                (อังกฤษ)   Arts of Living 
    วิชาพื้นฐาน  ไม่มี 
     

 หมู่ 1  จันทร์,ศุกร์   เวลา 11.00-12.30 น.  ห้องเรียน ศร.3-401   
 หมู่ 2  จันทร์,ศุกร์   เวลา 14.30-16.00 น.  ห้องเรียน ศร.3-302   
 หมู่ 3  อังคาร,พฤหัสบดี   เวลา 08.00-09.30 น.  ห้องเรียน ศร.3-301   
 หมู่ 4  อังคาร,พฤหัสบดี   เวลา 13.00-14.30 น.  ห้องเรียน ศร.3-302   
 หมู่ 5  อังคาร,พฤหัสบดี   เวลา 15.00-16.30 น.  ห้องเรียน ศร.3-302   
 หมู่ 6  พุธ   เวลา 13.00-16.00 น.  ห้องเรียน ศร.3-303   
 หมู่ 300 อังคาร,พฤหัสบดี   เวลา 11.00-12.30 น.  ห้องเรียน ศร.3-403   
 หมู่ 301  พุธ   เวลา 16.00-19.00 น.  ห้องเรียน ศร.3-304   
 

3. ผู้สอน : 
  อาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3.1 ผศ.ไพรินทร์  กะทิพรมราช ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
3.2 อาจารย์ ดร.ธเนศ  ปานหัวไผ่ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
3.3 อาจารย์ ดร.สรณีย์  สายศร ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
3.4 รศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
3.5 ผศ.โกเมนทร์  ชินวงศ์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
3.6 อาจารย์ พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ  ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
3.7 อาจารย์ภูเบศร์  นภัทรพิทยาธร ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
3.8 ผศ. พ.ต.หญิง ดร.พนมพร  พุ่มจันทร์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
3.9 อาจารย์ ดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
3.10 อาจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ  สิงห์วี ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
3.11 ผศ.สาวิตรี  พังงา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร 
3.12 ผศ.ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
3.13 อาจารย์ ดร.ขจร  ฝ้ายเทศ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
3.14 อาจารย์ ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี     ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  

3.15 อาจารย์นัดดาวดี นุ่มนาค ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
3.16 อาจารย์วสพร  นิชรัตน์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเกษตร 
3.17 ผศ.ทรรศนะ  ใจชุ่มชื่น ภาควิชาจิตวิทยา  คณะสังคมศาสตร์ 
3.18 ผศ.วิริยาภรณ์  อุดมระติ ภาควิชาจิตวิทยา  คณะสังคมศาสตร์ 
อาจารย์พิเศษ 
3.19 ผศ.ดร.ม.ล.นิพาดา  เทวกุล 
3.20 อาจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.วงษ์สถิตย์  วัฒนเสร ี
3.21 อาจารย์กรพินธุ์  ฤทธิบุตร 
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อาจารย์พิเศษ (ต่อ) 
3.22 อาจารย์ศิรินภา  จามรมาน 
3.23 อาจารย์ศุภจิต  คงประชา 

 

4. การใหน้ิสิตเข้าพบและให้ค าแนะน านอกเวลาเรียน 
 ประธานคณะกรรมการรายวิชา: ผศ.ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก E-mail: p_yenjabok@hotmail.com 
      ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
 เลขานุการคณะกรรมการรายวิชา: อาจารย์ภูเบศร์  นภัทรพิทยาธร E-mail: fedupbn@ku.ac.th 
      ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
   

5. จุดประสงค์ของวิชา 
5.1 เพ่ือให้เข้าใจวิธีการคิดวิจารณ์ด้วยเหตุผล และการคิดแบบริเริ่ม สร้างสรรค์ 
5.2 เพ่ือให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตตนเองและเข้าใจผู้อื่น 
5.3 เพ่ือเรียนรู้ศิลปะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
5.4 เพ่ือเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและสังคม 
5.5 เพ่ือเรียนรู้วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม 
5.6 เพ่ือเรียนรู้วิธีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
5.7 เพ่ือให้รู้หลักจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัยความซื่อสัตย์และความ 
 รับผิดชอบ 

 

6. ค าอธิบายรายวิชา  
การคิดอย่างมีเหตุผล มีจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจชีวิต ครอบครัวกับศิลปะการด าเนินชีวิต การพัฒนา

บุคลิกภาพและมารยาทสังคม ศิลปะการท างาน และศิลปะการสื่อสาร 
 

7. เค้าโครงรายวิชา 
 7.1 บทน า 
 7.2 การคิด 

- การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลอย่างมีจริยธรรม 
- ทักษะการคิดแบบใหม่ 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
- การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 7.3 ความเข้าใจชีวิต 
- โลกทัศน์และชีวทัศน์น าสู่การก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินชีวิต 
- ตัวอย่างแนวทางการด าเนินชีวิตอย่างมีศิลปะ 
- การตรวจสอบและการพัฒนาชีวิต 
- การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 

 7.4 ครอบครัวกับศิลปะการด าเนินชีวิต 
- แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิต 
- แนวคิดเรื่องครอบครัวกับศิลปะการด าเนินชีวิต 
- ศาสตร์ของการด าเนินชีวิตครอบครัว 
- ศิลปะการด าเนินชีวิตครอบครัว 
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 7.5 บุคลิกภาพ: มารยาทสังคมและการแต่งกาย 
- ความหมายและความส าคัญของบุคลิกภาพ 
- ความหมายและความส าคัญของกิริยามารยาทในสังคมไทย 
- มารยาททางใจ พื้นฐานมารยาททางกายและวาจา 
- มารยาททางกาย 
- การพัฒนาบุคลิกภาพโดยการแต่งกาย 

 7.6 ศิลปะการท างาน 
- งานและประสิทธิภาพของงาน 
- ปัจจัยของการสร้างประสิทธิภาพให้กับงาน 
- กระบวนการสร้างความสุขให้เกิดข้ึนจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 7.7 ศิลปะการสื่อสาร 
- ศาสตร์ของการสื่อสาร 
- ศิลปะการสื่อสารต่อการด าเนินชีวิต 

 7.8 บทสรุป  
 

8. วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ผู้เรียนต้องเข้าฟังบรรยายในแต่ละชั่วโมงเพ่ือการมีความเข้าใจที่ถูกต้องของเนื้อหาวิชาพร้อมทั้งศึกษารายละเอียดของ
เนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนที่ผู้สอนก าหนดให้ศึกษาโดยทั้งนี้ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติทั้งในห้องและ
นอกห้องเพ่ือจะสามารถเข้าใจและมีประสบการณ์จริงตามหลักการเรียนรู้ศิลปะการด าเนินชีวิต 
 

9. อุปกรณ์สื่อการสอน 
สไลด์ วีดิทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกอบการบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการสอน ฯลฯ 

 

10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน       ร้อยละ 
 10.1 การสอบ                               50 
  - การสอบกลางภาค        25 
  - การสอบปลายภาค        25 

10.2 การเข้าชั้นเรียนการแต่งกายและคุณธรรมจริยธรรม     10 
10.3 กิจกรรมปฏิบัติเลือก 2 กิจกรรม       10 
 กิจกรรมเลือก 1  บริจาคโลหิต 
 กิจกรรมเลือก 2  Arts of Living Party 
 กิจกรรมเลือก 3  จิตอาสา เช่น เข้าร่วมชมรม, ปลูกป่า, บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น  

 หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมเลือก 1 และ 2 ได้สามารถเลือกปฏิบัติกิจกรรมเลือก 3 “จิตอาสา”
จ านวน 2 กิจกรรมทดแทน โดยสามารถ download เอกสารหลักฐานการเลือกกิจกรรมได้ที่ http://ku-iged.psd.ku.ac.th 

10.4 การสร้างสื่อและนวัตกรรมที่สะท้อนถึงศิลปะการด าเนินชีวิต        30   
      รวม      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     =    ต่ ากว่า 50 % 

 
 
 

12. เอกสารอ่านประกอบ  
ศิลปะการด าเนินชีวิต/คณะกรรมการวิชาศิลปะการด าเนินชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป.  

--พิมพ์ครั้งที่ 10. –กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. 
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13. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
หมู่ 1 จันทร์,ศุกร์  เวลา 11.00-12.30 น. ห้องเรียน ศร.3-401 อาจารย์ประจ าหมู่ :  อาจารย์ภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร 

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนหมู่ 1 
1 31 ก.ค. 60 ปฐมนิเทศ:บทน า แนะน ารายวิชา อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
2 
3 

4 ส.ค. 60 
7 ส.ค. 60 

การคิด:การวิเคราะหด์้วยเหตุผล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.ธเนศ ปานหัวไผ ่

4 11 ส.ค. 60 การคิด:ความคิดสร้างสรรค ์ บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.ธเนศ ปานหัวไผ ่
5 14 ส.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ งดเรียน 
6 
7 

18 ส.ค. 60 
21 ส.ค. 60 

การคิด:ความคิดสร้างสรรค ์ บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.ธเนศ ปานหัวไผ ่
 

8 
9 

10 

25 ส.ค. 60 
28 ส.ค. 60 
1 ก.ย. 60 

ความเข้าใจชีวิต บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 

11 
12 

4 ก.ย. 60 
8 ก.ย. 60 

ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.สายทิพย์ เหลา่ทองมีสกุล 

13 
14 

11 ก.ย. 60 
15 ก.ย. 60 

บุคลิกภาพ:มารยาทสากล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.สาวติรี  พังงา 

15-16 สอบกลางภาค วันเสาร์ ท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบกลางภาค:  16 กันยายน - 24 กันยายน 2560) 
17 
18 

25 ก.ย. 60 
29 ก.ย. 60 

บุคลิกภาพ:การแต่งกาย บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์กรพินธุ์  ฤทธิบุตร 

19 
20 
21 

2 ต.ค. 60 
6 ต.ค. 60 
9 ต.ค. 60 

ครอบครัวกับศลิปะการด าเนินชีวติ บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ดร.เอมอร  จารุรังษ ี

22 13 ต.ค. 60 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 งดเรียน 
23-24 วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร วันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 
25-26 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 23 – วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 

27 30 ต.ค. 60 ครอบครัวกับศลิปะการด าเนินชีวติ  บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ดร.เอมอร  จารุรังษ ี
28 
29 
30 
31 

3 พ.ย. 60 
6 พ.ย. 60 

10 พ.ย. 60 
13 พ.ย. 60 

ศิลปะการสื่อสาร บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์นัดดาวดี นุ่มนาค 

32 
33 
34 
35 

17 พ.ย. 60 
20 พ.ย. 60 
24 พ.ย. 60 
27 พ.ย. 60 

ศิลปะการท างาน บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ทรรศนะ  ใจชุ่มชื่น 
ผศ.วิริยาภรณ์  อุดมระต ิ

อาจารย์ศริินภา  จามรมาน 
อาจารย์ศภุจิต  คงประชา 

36 1 ธ.ค. 60 บทสรุป บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
37-38 สอบไล ่วันเสาร์ ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบไล่ 4-15 ธันวาคม 2560) 

 
*  ตารางกิจกรรมการเรยีนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
                 ลงนาม.................................................................ผู้รายงาน 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก) 
                          วันที่  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560         

หมายเหตุ 
1. วันสอบกลางภาค และการสอบไล่ เป็นไปตามปฏิทินของมหาวิทยาลยั หา้ม นิสิต
ลงทะเบียนเรียนวิชาที่สอบซ้ าซ้อน 
2. ขอให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นใน “แบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป” โดยเขา้ไปประเมิน
ออนไลน์ที่ QR Code                                https://goo.gl/QXZBvc 
 
 

อัตลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เรื่องข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกาย

ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 จึงจะ
มีสิทธิเขา้ห้องเรยีนและเข้าห้องสอบ 
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 13. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
หมู่ 2  จันทร์,ศุกร์  เวลา 14.30-16.00 น. ห้องเรียน ศร.3-302  อาจารย์ประจ าหมู่ : อาจารย์ภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร 

 
 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนหมู่ 2 
1 31 ก.ค. 60 ปฐมนิเทศ:บทน า แนะน ารายวิชา อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
2 
3 

4 ส.ค. 60 
7 ส.ค. 60 

การคิด:การวิเคราะหด์้วยเหตุผล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ไพรินทร์  กะทิพรมราช 

4 11 ส.ค. 60 การคิด:ความคิดสร้างสรรค ์ บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.สรณยี์ สายศร 
5 14 ส.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ งดเรียน 
6 
7 

18 ส.ค. 60 
21 ส.ค. 60 

การคิด:ความคิดสร้างสรรค ์ บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.สรณยี์ สายศร 

8 
9 

10 

25 ส.ค. 60 
28 ส.ค. 60 
1 ก.ย. 60 

ความเข้าใจชีวิต บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.โกเมนทร์  ชินวงศ์ 
 

11 
12 

4 ก.ย. 60 
8 ก.ย. 60 

ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.สายทิพย์ เหลา่ทองมีสกุล 

13 
14 

11 ก.ย. 60 
15 ก.ย. 60 

บุคลิกภาพ:มารยาทสากล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.สาวติรี  พังงา 

15-16 สอบกลางภาค วันเสาร์ ท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2560  เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบกลางภาค:  16 กันยายน - 24 กันยายน 2560) 
17 
18 

25 ก.ย. 60 
29 ก.ย. 60 

บุคลิกภาพ:การแต่งกาย บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์กรพินธุ์  ฤทธิบุตร 

19 
20 
21 

2 ต.ค. 60 
6 ต.ค. 60 
9 ต.ค. 60 

ครอบครัวกับศลิปะการด าเนินชีวติ บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ดร.เอมอร  จารุรังษ ี

22 13 ต.ค. 60 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 งดเรียน 
23-24 วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร วันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 
25-26 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 23 – วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 

27 30 ต.ค. 60 ครอบครัวกับศลิปะการด าเนินชีวติ บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ดร.เอมอร  จารุรังษ ี
28 
29 
30 
31 

3 พ.ย. 60 
6 พ.ย. 60 

10 พ.ย. 60 
13 พ.ย. 60 

ศิลปะการสื่อสาร บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ 
 

32 
33 
34 
35 

17 พ.ย. 60 
20 พ.ย. 60 
24 พ.ย. 60 
27 พ.ย. 60 

ศิลปะการท างาน บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ทรรศนะ  ใจชุ่มชื่น 
ผศ.วิริยาภรณ์  อุดมระต ิ

อาจารย์ศริินภา  จามรมาน 
อาจารย์ศภุจิต  คงประชา 

36 1 ธ.ค. 60 บทสรุป บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
37-38 สอบไล ่วันเสาร์ ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบไล่ 4-15 ธันวาคม 2560) 

 
*  ตารางกิจกรรมการเรยีนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
                 ลงนาม.................................................................ผู้รายงาน 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก) 
                          วันที่  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560         

หมายเหตุ 
1. วันสอบกลางภาค และการสอบไล่ เป็นไปตามปฏิทินของมหาวิทยาลยั หา้ม นิสิต
ลงทะเบียนเรียนวิชาที่สอบซ้ าซ้อน 
2. ขอให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นใน “แบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป” โดยเขา้ไปประเมิน
ออนไลน์ที่ QR Code                                https://goo.gl/QXZBvc 
 
 

อัตลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เรื่องข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกาย

ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 จึงจะ
มีสิทธิเขา้ห้องเรยีนและเข้าห้องสอบ 
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13.  ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
หมู่ 3 อังคาร,พฤหัสบดี เวลา 08.00-09.30 น. ห้องเรียน ศร.3-301 อาจารย์ประจ าหมู่: อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพทิยาธร 

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนหมู่ 3 
1 1 ส.ค. 60 ปฐมนิเทศ:บทน า แนะน ารายวิชา อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
2 
3 
4 

3 ส.ค. 60 
8 ส.ค. 60 

10 ส.ค. 60 

การคิด:ความคิดสร้างสรรค ์ บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ดร.ม.ล.นิพาดา เทวกุล 

5 15 ส.ค. 60 การคิด:การวิเคราะหด์้วยเหตุผล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.สรณยี์  สายศร 
6 17 ส.ค. 60 วันไหว้ครู งดเรียน 
7 22 ส.ค. 60 การคิด:การวิเคราะหด์้วยเหตุผล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.สรณยี์  สายศร 

 
8 
9 

10 

24 ส.ค. 60 
29 ส.ค. 60 
31 ส.ค. 60 

ความเข้าใจชีวิต บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน 
 

11 
12 

5 ก.ย. 60 
7 ก.ย. 60 

ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ 
 

13 
14 

12 ก.ย. 60 
14 ก.ย. 60 

บุคลิกภาพ:มารยาทสากล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.สาวติรี  พังงา 

15-16 สอบกลางภาค วันเสาร์ ท่ี 16 กนัยายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบกลางภาค:  16 กันยายน - 24 กันยายน 2560) 
17 
18 

26 ก.ย. 60 
28 ก.ย. 60 

บุคลิกภาพ:การแต่งกาย บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์กรพินธุ์  ฤทธิบุตร 

19 
20 
21 
22 

3 ต.ค. 60 
5 ต.ค. 60 

10 ต.ค. 60 
12 ต.ค. 60 

ครอบครัวกับศลิปะการด าเนิน
ชีวิต 

บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์วสพร  นิชรัตน ์
 

23-24 วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร วันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 
25-26 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 23 – วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 

27 
28 
29 
30 

 31 ต.ค. 60 
2 พ.ย. 60 
7 พ.ย. 60 
9 พ.ย. 60 

ศิลปะการสื่อสาร บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก 

31 
32 
33 
34 

14 พ.ย. 60 
16 พ.ย. 60 
21 พ.ย. 60 
23 พ.ย. 60 

ศิลปะการท างาน บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ทรรศนะ  ใจชุ่มชื่น 
ผศ.วิริยาภรณ์  อุดมระต ิ

อาจารย์ศริินภา  จามรมาน 
อาจารย์ศภุจิต  คงประชา 

35 28 พ.ย. 60 บทสรุป บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
36-37 สอบไล ่วันเสาร์ ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบไล่ 4-15 ธันวาคม 2560) 

 
*  ตารางกิจกรรมการเรยีนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
                 ลงนาม.................................................................ผู้รายงาน 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก) 
                          วันที่  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560         

หมายเหตุ 
1. วันสอบกลางภาค และการสอบไล่ เป็นไปตามปฏิทินของมหาวิทยาลยั หา้ม นิสิต
ลงทะเบียนเรียนวิชาที่สอบซ้ าซ้อน 
2. ขอให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นใน “แบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป” โดยเขา้ไปประเมิน
ออนไลน์ที่ QR Code                                https://goo.gl/QXZBvc 
 
 

อัตลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เรื่องข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกาย

ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 จึงจะ
มีสิทธิเขา้ห้องเรยีนและเข้าห้องสอบ 



 - 7 -  

13.  ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
หมู่ 4  อังคาร,พฤหัสบดี เวลา 13.00-14.30 น. ห้องเรียน ศร.3-302 อาจารย์ประจ าหมู่ : อาจารยภ์ูเบศร์ นภัทรพิทยาธร 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนหมู่ 4 
1 1 ส.ค. 60 ปฐมนิเทศ:บทน า แนะน ารายวิชา อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
2 
3 
4 

3 ส.ค. 60 
8 ส.ค. 60 

10 ส.ค. 60 

การคิด:ความคิดสร้างสรรค ์ บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ดร.ม.ล.นิพาดา เทวกุล 

5 15 ส.ค. 60 การคิด:การวิเคราะหด์้วยเหตุผล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.สรณยี์  สายศร 
6 17 ส.ค. 60 วันไหว้ครู งดเรียน 
7 22 ส.ค. 60 การคิด:การวิเคราะหด์้วยเหตุผล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.สรณยี์  สายศร 
8 
9 

10 

24 ส.ค. 60 
29 ส.ค. 60 
31 ส.ค. 60 

ความเข้าใจชีวิต บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน 
 

11 
12 

5 ก.ย. 60 
7 ก.ย. 60 

ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ  สิงห์ว ี
 

13 
14 

12 ก.ย. 60 
14 ก.ย. 60 

บุคลิกภาพ:มารยาทสากล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.สาวติรี  พังงา 

15-16 สอบกลางภาค วันเสาร์ ท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2560  เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบกลางภาค:  16 กันยายน - 24 กันยายน 2560) 
17 
18 

26 ก.ย. 60 
28 ก.ย. 60 

บุคลิกภาพ:การแต่งกาย บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์กรพินธุ์  ฤทธิบุตร 

19 
20 
21 
22 

3 ต.ค. 60 
5 ต.ค. 60 

10 ต.ค. 60 
12 ต.ค. 60 

ครอบครัวกับศลิปะการด าเนิน
ชีวิต 

บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ดร.เอมอร  จารุรังษ ี

23-24 วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร วันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 
25-26 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 23 – วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 

27 
28 
29 
30 

 31 ต.ค. 60 
2 พ.ย. 60 
7 พ.ย. 60 
9 พ.ย. 60 

ศิลปะการสื่อสาร บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.ขจร ฝ้ายเทศ 

31 
32 
33 
34 

14 พ.ย. 60 
16 พ.ย. 60 
21 พ.ย. 60 
23 พ.ย. 60 

ศิลปะการท างาน บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ทรรศนะ  ใจชุ่มชื่น 
ผศ.วิริยาภรณ์  อุดมระต ิ

อาจารย์ศริินภา  จามรมาน 
อาจารย์ศภุจิต  คงประชา 

35 28 พ.ย. 60 บทสรุป บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
36-37 สอบไล ่วันเสาร์ ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบไล่ 4-15 ธันวาคม 2560) 

 
*  ตารางกิจกรรมการเรยีนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
                 ลงนาม.................................................................ผู้รายงาน 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก) 
                          วันที่  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560         
  

หมายเหตุ 
1. วันสอบกลางภาค และการสอบไล่ เป็นไปตามปฏิทินของมหาวิทยาลยั หา้ม นิสิต
ลงทะเบียนเรียนวิชาที่สอบซ้ าซ้อน 
2. ขอให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นใน “แบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป” โดยเขา้ไปประเมิน
ออนไลน์ที่ QR Code                                https://goo.gl/QXZBvc 
 
 

อัตลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เรื่องข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกาย

ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 จึงจะ
มีสิทธิเขา้ห้องเรยีนและเข้าห้องสอบ 
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13.  ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
หมู่ 5 อังคาร,พฤหัสบดี เวลา 15.00-16.30 น. ห้องเรียน ศร.3-302 อาจารย์ประจ าหมู่ : อาจารย์ภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนหมู่ 5 
1 1 ส.ค. 60 ปฐมนิเทศ:บทน า แนะน ารายวิชา อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
2 
3 

3 ส.ค. 60 
8 ส.ค. 60 

การคิด:การวิเคราะหด์้วยเหตุผล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.สรณยี์  สายศร 

4 
5 

10 ส.ค. 60 
15 ส.ค. 60 

การคิด:ความคิดสร้างสรรค ์ บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.วงษ์สถติย ์วัฒนเสร ี

 
6 17 ส.ค. 60 วันไหว้ครู งดเรียน 
7 22 ส.ค. 60 การคิด:ความคิดสร้างสรรค์ (ต่อ) บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.วงษ์สถติย ์วัฒนเสร ี
8 
9 

10 

24 ส.ค. 60 
29 ส.ค. 60 
31 ส.ค. 60 

ความเข้าใจชีวิต บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 

11 
12 

5 ก.ย. 60 
7 ก.ย. 60 

ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ  สิงห์ว ี

13 
14 

12 ก.ย. 60 
14 ก.ย. 60 

บุคลิกภาพ:มารยาทสากล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.สาวติรี  พังงา 

15-16 สอบกลางภาค วันเสาร์ ท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2560  เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบกลางภาค:  16 กันยายน - 24 กันยายน 2560) 
17 
18 

26 ก.ย. 60 
28 ก.ย. 60 

บุคลิกภาพ:การแต่งกาย บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์กรพินธุ์  ฤทธิบุตร 

19 
20 
21 
22 

3 ต.ค. 60 
5 ต.ค. 60 

10 ต.ค. 60 
12 ต.ค. 60 

ครอบครัวกับศลิปะการด าเนิน
ชีวิต 

บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ดร.เอมอร  จารุรังษ ี

23-24 วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร วันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 
25-26 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 23 – วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 

27 
28 
29 
30 

 31 ต.ค. 60 
2 พ.ย. 60 
7 พ.ย. 60 
9 พ.ย. 60 

ศิลปะการสื่อสาร บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศร ี 
 

31 
32 
33 
34 

14 พ.ย. 60 
16 พ.ย. 60 
21 พ.ย. 60 
23 พ.ย. 60 

ศิลปะการท างาน บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ทรรศนะ  ใจชุ่มชื่น 
ผศ.วิริยาภรณ์  อุดมระต ิ

อาจารย์ศริินภา  จามรมาน 
อาจารย์ศภุจิต  คงประชา 

35 28 พ.ย. 60 บทสรุป บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
36-37 สอบไล ่วันเสาร์ ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบไล่ 4-15 ธันวาคม 2560) 

 
*  ตารางกิจกรรมการเรยีนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
                 ลงนาม.................................................................ผู้รายงาน 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก) 
                          วันที่  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560         

หมายเหตุ 
1. วันสอบกลางภาค และการสอบไล่ เป็นไปตามปฏิทินของมหาวิทยาลยั หา้ม นิสิต
ลงทะเบียนเรียนวิชาที่สอบซ้ าซ้อน 
2. ขอให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นใน “แบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป” โดยเขา้ไปประเมิน
ออนไลน์ที่ QR Code                                https://goo.gl/QXZBvc 
 
 

อัตลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เรื่องข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกาย

ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 จึงจะ
มีสิทธิเขา้ห้องเรยีนและเข้าห้องสอบ 
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13.  ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
หมู่ 6  พุธ  เวลา 13.00-16.00 น. ห้องเรียน ศร.3-303  อาจารย์ประจ าหมู่ : อาจารย์ภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนหมู่ 6 
1 2 ส.ค. 60 ปฐมนิเทศ:บทน า แนะน ารายวิชา อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
2 9 ส.ค. 60 การคิด:การวิเคราะหด์้วยเหตุผล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ไพรินทร์  กะทิพรมราช 
3 
4 

16 ส.ค. 60 
23 ส.ค. 60 

(13.00-14.30 น.) 

การคิด:ความคิดสร้างสรรค ์ บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.วงษ์สถติย ์วัฒนเสร ี

23 ส.ค. 60 
(14.30-16.00 น.) 

ความเข้าใจชีวิต  บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.โกเมนทร์  ชินวงศ์ 
 

5 30 ส.ค. 60 
6 6 ก.ย. 60 ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ 
7 13 ก.ย. 60 บุคลิกภาพ:มารยาทสากล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.สาวติรี  พังงา 
8 สอบกลางภาค วันเสาร์ ท่ี 16 กนัยายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบกลางภาค:  16 กันยายน - 24 กันยายน 2560) 
9 27 ก.ย. 60 บุคลิกภาพ:การแต่งกาย บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์กรพินธุ์  ฤทธิบุตร 
10 
11 

4 ต.ค. 60 
11 ต.ค. 60 

ครอบครัวกับศลิปะการด าเนินชีวติ บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์วสพร  นิชรัตน ์
 

11 วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร วันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 
12 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 23 – วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 
13 
14 

1 พ.ย. 60 
8 พ.ย. 60 

ศิลปะการสื่อสาร บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์นัดดาวดี นุ่มนาค 

15 
16 

15 พ.ย. 60 
22 พ.ย. 60 

ศิลปะการท างาน บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์
 

ผศ.ทรรศนะ  ใจชุ่มชื่น 
ผศ.วิริยาภรณ์  อุดมระต ิ

อาจารย์ศริินภา  จามรมาน 
อาจารย์ศภุจิต  คงประชา 

18 29 พ.ย. 60 บทสรุป บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
19 สอบไล ่วันเสาร์ ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบไล่ 4-15 ธันวาคม 2560) 
 
*  ตารางกิจกรรมการเรยีนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
                 ลงนาม.................................................................ผู้รายงาน 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก) 
                          วันที่  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560         

หมายเหตุ 
1. วันสอบกลางภาค และการสอบไล่ เป็นไปตามปฏิทินของมหาวิทยาลยั หา้ม นิสิต
ลงทะเบียนเรียนวิชาที่สอบซ้ าซ้อน 
2. ขอให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นใน “แบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป” โดยเขา้ไปประเมิน
ออนไลน์ที่ QR Code                                https://goo.gl/QXZBvc 
 
 

อัตลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เรื่องข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกาย

ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 จึงจะ
มีสิทธิเขา้ห้องเรยีนและเข้าห้องสอบ 
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13.  ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
หมู่ 300 อังคาร,พฤหัสบดี เวลา 11.00-12.30 ห้องเรียน ศร.3-403 อาจารย์ประจ าหมู่ :อาจารยภ์ูเบศร์ นภัทรพิทยาธร 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนหมู่ 300 
1 1 ส.ค. 60 ปฐมนิเทศ:บทน า แนะน ารายวิชา อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
2 
3 
4 

3 ส.ค. 60 
8 ส.ค. 60 

10 ส.ค. 60 

การคิด:ความคิดสร้างสรรค ์ บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ดร.ม.ล.นิพาดา เทวกุล 

5 15 ส.ค. 60 การคิด:การวิเคราะหด์้วยเหตุผล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.สรณยี์  สายศร 
6 17 ส.ค. 60 วันไหว้ครู งดเรียน 
7 22 ส.ค. 60 การคิด:การวิเคราะหด์้วยเหตุผล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.สรณยี์  สายศร 

 
8 
9 

10 

24 ส.ค. 60 
29 ส.ค. 60 
31 ส.ค. 60 

ความเข้าใจชีวิต บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน 
 

11 
12 

5 ก.ย. 60 
7 ก.ย. 60 

ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ 
อาจารย์ ดร.สายทิพย์ เหลา่ทองมีสกุล 

13 
14 

12 ก.ย. 60 
14 ก.ย. 60 

บุคลิกภาพ:มารยาทสากล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.สาวติรี  พังงา 

15-16 สอบกลางภาค วันเสาร์ ท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2560  เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบกลางภาค:  16 กันยายน - 24 กันยายน 2560) 
17 
18 

26 ก.ย. 60 
28 ก.ย. 60 

บุคลิกภาพ:การแต่งกาย บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์กรพินธุ์  ฤทธิบุตร 

19 
20 
21 
22 

3 ต.ค. 60 
5 ต.ค. 60 

10 ต.ค. 60 
12 ต.ค. 60 

ครอบครัวกับศลิปะการด าเนิน
ชีวิต 

บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ดร.เอมอร  จารุรังษ ี

23-24 วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร วันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 
25-26 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 23 – วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 

27 
28 
29 
30 

 31 ต.ค. 60 
2 พ.ย. 60 
7 พ.ย. 60 
9 พ.ย. 60 

ศิลปะการสื่อสาร บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์นัดดาวดี นุ่มนาค 

31 
32 
33 
34 

14 พ.ย. 60 
16 พ.ย. 60 
21 พ.ย. 60 
23 พ.ย. 60 

ศิลปะการท างาน บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ทรรศนะ  ใจชุ่มชื่น 
ผศ.วิริยาภรณ์  อุดมระต ิ

อาจารย์ศริินภา  จามรมาน 
อาจารย์ศภุจิต  คงประชา 

35 28 พ.ย. 60 บทสรุป บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
36-37 สอบไล ่วันเสาร์ ท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบไล่ 4-15 ธันวาคม 2560) 

 
*  ตารางกิจกรรมการเรยีนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
                 ลงนาม.................................................................ผู้รายงาน 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก) 
                          วันที่  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560         

หมายเหตุ 
1. วันสอบกลางภาค และการสอบไล่ เป็นไปตามปฏิทินของมหาวิทยาลยั หา้ม นิสิต
ลงทะเบียนเรียนวิชาที่สอบซ้ าซ้อน 
2. ขอให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นใน “แบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป” โดยเขา้ไปประเมิน
ออนไลน์ที่ QR Code                                https://goo.gl/QXZBvc 
 
 

อัตลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เรื่องข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกาย

ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 จึงจะ
มีสิทธิเขา้ห้องเรยีนและเข้าห้องสอบ 
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13.  ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
หมู่ 301 พุธ  เวลา 16.00-19.00 น. ห้องเรียน ศร.3-304  อาจารย์ประจ าหมู่ : อาจารย์ภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนหมู่ 301 
1 2 ส.ค. 60 ปฐมนิเทศ:บทน า แนะน ารายวิชา อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
2 9 ส.ค. 60 การคิด:การวิเคราะหด์้วยเหตุผล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.ธเนศ ปานหัวไผ ่
3 
4 

16 ส.ค. 60 
23 ส.ค. 60 

(16.00-17.30 น.) 

การคิด:ความคิดสร้างสรรค ์ บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.วงษ์สถติย ์วัฒนเสร ี
 

23 ส.ค. 60 
(17.30-19.00 น.) 

ความเข้าใจชีวิต  บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 

5 30 ส.ค. 60 
6 6 ก.ย. 60 ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ  สิงห์ว ี
7 13 ก.ย. 60 บุคลิกภาพ:มารยาทสากล บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ ผศ.สาวติรี  พังงา 
8 สอบกลางภาค วันเสาร์ ท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2560   เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบกลางภาค:  16 กันยายน - 24 กันยายน 2560) 
9 27 ก.ย. 60 บุคลิกภาพ:การแต่งกาย บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์กรพินธุ์  ฤทธิบุตร 
10 
11 

4 ต.ค. 60 
11 ต.ค. 60 

ครอบครัวกับศลิปะการด าเนินชีวติ บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์วสพร  นิชรัตน ์

11 วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร วันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 
12 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 23 – วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 
13 
14 

1 พ.ย. 60 
8 พ.ย. 60 

ศิลปะการสื่อสาร บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศร ี 
 

15 
16 

15 พ.ย. 60 
22 พ.ย. 60 

ศิลปะการท างาน บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์
 

ผศ.ทรรศนะ  ใจชุ่มชื่น 
ผศ.วิริยาภรณ์  อุดมระต ิ

อาจารย์ศริินภา  จามรมาน 
อาจารย์ศภุจิต  คงประชา 

18 29 พ.ย. 60 บทสรุป บรรยายประกอบสื่อเล็กทรอนิกส ์ อาจารย์ภเูบศร์ นภัทรพิทยาธร 
19 สอบไล ่วันเสาร์ ท่ี 16 ธันวาคมพ.ศ.2560  เวลา 9.00-11.00 น.  (สัปดาห์สอบไล่ 4-15 ธันวาคม 2560) 
 
*  ตารางกิจกรรมการเรยีนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
                 ลงนาม.................................................................ผู้รายงาน 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก) 
                          วันที่  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560         
      

 

หมายเหตุ 
1. วันสอบกลางภาค และการสอบไล่ เป็นไปตามปฏิทินของมหาวิทยาลยั หา้ม นิสิต
ลงทะเบียนเรียนวิชาที่สอบซ้ าซ้อน 
2. ขอให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นใน “แบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป” โดยเขา้ไปประเมิน
ออนไลน์ที่ QR Code                                https://goo.gl/QXZBvc 
 
 

อัตลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เรื่องข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกาย

ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 จึงจะ
มีสิทธิเขา้ห้องเรยีนและเข้าห้องสอบ 


