
 
ประมวลการสอน  

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

๑. ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

๒. รหัสวิชา    ๐๑๙๙๙๑๔๑ ชื่อวิชา (ไทย) มนุษย์กับสังคม 
จ านวนหน่วยกิต     ๓(๓-๐-๖)  (อังกฤษ) Man and Society 
วิชาพื้นฐาน  (ไม่มี) 

๓. ผู้สอน/คณะผู้สอนจากคณะสังคมศาสตร์ 
 ๓.๑ อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา 
  (ผศ.ทรรศนะ  ใจชุ่มชื่น/อ.พลอยวไล ทองรักษ์/อ.ดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล) 
  ๓.๒ อาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ 
  (อ.ดร.วรภัทร รัตนาพาณิชย์/อ.ยงยุทธ  ชื่นชีพ/ผศ.ดร.ปราโมทย์  ประจนปัจจนึก/รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก/ 
  รศ.ไฉไล  ศักดิวรพงษ์)  
 ๓.๓ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
  (อ.สิทธารถ  ศรีโคตร/อ.เรวัตร  หินอ่อน/อ.ศรัญญู  เทพสงเคราะห์)      
 ๓.๔ อาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
  (รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง/รศ.ดร.พันธ์ทิพย์  จงโกรย/อ.ดร.ชมชิด  พรหมสิน)  
 ๓.๕ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
  (อ.ดร.ปุรินทร์  นาคสิงห์/ผศ.ดร.กังสดาล  เชาว์วัฒนกุล/ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์/อ.อมต จันทรังษี)    
 ๓.๖ อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
  (ผศ.ศาสตรินทร์  ตันสุน/ผศ.ดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต/ผศ.ดร.ศรีรัฐ  โกวงศ์) 

๔. การให้นิสิตเข้าพบและให้ค าแนะน านอกเวลาเรียน 
 ประธานคณะกรรมการรายวิชา:    อาจารย์ ดร.ปุรินทร์  นาคสิงห์ 
 E-mail: p_naksing@yahoo.com 

(๑) นิสิตสามารถพบตามที่ได้นัดหมายล่วงหน้า ณ ห้องภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ อาคาร ๑ ชั้น ๔  

(๒) ในกรณีนิสิตต้องการด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารหรือค าร้องต่างๆ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ กรณีเพ่ิมหรือลดรายวิชาให้ประธานรายวิชาหรือเลขานุการรายวิชาเป็นผู้ลงนาม 
  ๒.๒ กรณีเป็นค าร้องเกี่ยวกับการสอบทับซ้อน การแจ้งป่วย การขาดสอบ ฯลฯ ให้ส่งเอกสาร

พร้อมหลักฐานที่ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาคารระพีสาคริก ชั้น 6  
เลขานุการรายวิชา: อาจารย์วัชรี บุญวิทยา    E-mail: fsocwrb@ku.ac.th  

๕. จุดประสงค์ของวิชา 
 เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางธรรมชาติของมนุษย์กับสังคม และวัฒนธรรม ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กฎหมาย และภูมิหลังที่เก่ียวข้อง 
 



๒ 

๖. ค าอธิบายรายวิชา  
 พ้ืนฐานของมนุษย์โดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตั้งถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมด้านวัฒนธรรม 
การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ภูมิหลังสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

๗. เค้าโครงรายวิชา 
๑. แนะน ารายวิชา 
๒. พฤติกรรมมนุษย์ 
๓. การตั้งถ่ินฐานมนุษย์ 
๔. วัฒนธรรมกับสังคม 
๕. การจัดระเบียบทางสังคม 
๖. การขัดเกลาทางสังคม 

๗. มนุษย์กับการเมือง 
๘. มนุษย์กับกฎหมาย 
๙. มนุษย์กับเศรษฐกิจ 

 ๑๐. ภูมิหลังสังคมไทย 
๑๑. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
๑๒. พฤติกรรมเบี่ยงเบนและและปัญหาสังคม 

๘. วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: การบรรยาย การอภิปราย และการศึกษาค้นคว้า  

๙. อุปกรณ์สื่อการสอน: เอกสารประกอบการสอน คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD วิดีทัศน์ 

๑๐. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน           
 ๑๐.๑ การสอบ       ร้อยละ    ๙๐ 
 -  การสอบกลางภาค                                      ร้อยละ    ๔๕ 
 -  การสอบปลายภาค   ร้อยละ    ๔๕ 

๑๐.๒ กิจกรรม (ภาคสนาม/รายงาน)   ร้อยละ    ๑๐ 
 รวม ๑๐๐ 

๑๑. การประเมินผลการเรียน 
 ตัดคะแนนโดยพิจารณาจากกลุ่ม 
 ๑๑.๑ ในกรณีขาดเรียนเกิน ๒๐% ของเวลาเรียนทั้งหมด (หลัง Add-Drop) จะหมดสิทธิ์สอบ ตามข้อบังคับว่าด้วย 
การศึกษาขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒.๑.๒ ในกรณีที่ลาป่วย จะต้องน าใบรับรองแพทย์
มาพร้อมเขียนค าร้องยื่นที่ฝ่ายวิชาบูรณาการทันที่เมื่อกลับมาเรียนในครั้งต่อไป กรณีลากิจ จะต้องแจ้งล่วงหน้าและได้รับ
อนุญาตจึงสามารถหยุดได้ นอกจากนี้ จะไม่รับฟังไม่ว่าจะกรณีใดๆ และจะด าเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หาก
นิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดเรียนติดต่อได้ที่ประธานรายวิชาเท่านั้น  
 ๑๑.๒ การแก้ไข I ส าหรับภาคการศึกษานี้ ให้ท าเป็นใบค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปยื่นที่ฝ่ายวิชา
บูรณาการ ชั้น ๖ ส านักทะเบียนและประมวลผล เท่านั้น (ไม่รับติดต่อทางช่องทางอ่ืน) และให้นิสิตติดตามข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการแก้ไข I ในเว็บไซด์ของฝ่ายวิชาบูรณาการ (http://ku-iged.psd.ku.ac.th/) เท่านั้น 

๑๒. เอกสารอ่านประกอบ 
คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม. ๒๕๕๙. มนุษย์กับสังคม. (พิมพ์ครั้งที่ ๑๓).  
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (ฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ. ๒๕๕๙) 
 

 

 
 

 



๓ 
 

๑๓. ตารางกิจกรรมและการเรียนการสอน 
ตารางเรียนหมู่ ๑ วิชา ๐๑๙๙๙๑๔๑ มนุษย์กับสังคม ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วันจันทร์ และวันศุกร์  เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๓๐ น. ห้อง ศร. ๓–๓๐๑ 
 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา การเรียนการสอน ผู้สอน 
๑ จ. ๓๑ ก.ค. ๖๐ แนะน ารายวิชา/วัฒนธรรมกับสังคม บรรยาย ดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล 
๒ ศ.  ๔     ส.ค.    ๖๐ วัฒนธรรมกับสังคม บรรยาย ดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล  อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๓ จ. ๗ ส.ค. ๖๐ การตั้งถ่ินฐานมนุษย์ บรรยาย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 
๔ ศ. ๑๑ ส.ค. ๖๐ พฤติกรรมมนุษย์ บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๕ จ. ๑๔ ส.ค. ๖๐ พฤติกรรมมนุษย์ (นัดชดเชย) บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๖ ศ. ๑๘ ส.ค. ๖๐ การตั้งถ่ินฐานมนุษย์ บรรยาย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 
๗ จ. ๒๑ ส.ค. ๖๐ การจัดระเบียบทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๘ ศ.  ๒๕ ส.ค ๖๐ การจัดระเบียบทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๙ จ.  ๒๘ ส.ค. ๖๐ การขัดเกลาทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 

๑๐ ศ.   ๑ ก.ย. ๖๐ การขัดเกลาทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๑๑  จ.  ๔ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน 

๑๒ ศ. ๘ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน 

๑๓ จ. ๑๑ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน 

๑๔ ศ. ๑๕ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน 

๑๖ ก.ย. – ๒๔ ก.ย. ๖๐ ช่วงสอบกลางภาค (สอบกลางภาคบทที่ ๑-๖) 
๑๕ จ.  ๒๕ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย อ.ดร.วรภัทร  รัตนาพาณิชย ์

๑๖ ศ.  ๒๙ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย อ.ดร.วรภัทร  รัตนาพาณิชย ์

๑๗ จ.  ๒ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย อ.ดร.วรภัทร  รัตนาพาณิชย ์

๑๘ ศ.  ๖ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย อ.ดร.วรภัทร  รัตนาพาณิชย ์

๑๙ จ.  ๙ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ์ 
๒๐ ศ.  ๑๓ ต.ค. ๖๐  วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต  - - 

๑๖ – ๒๐ ต.ค. ๖๐ ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
๒๓ – ๒๗ ต.ค. ๖๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) 

๒๑ จ. ๒๓ ต.ค. ๖๐ วันหยุดวันปิยมหาราช - - 

๒๒ ศ. ๒๗ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ (นัดชดเชย) บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ์ 
๒๓ จ. ๓๐ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ์ 
๒๔ ศ.  ๓ พ.ย. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ์ 
๒๕ จ.  ๖ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.เรวัตร  หินอ่อน 
๒๖ ศ.  ๑๐ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.เรวัตร  หินอ่อน 
๒๗ จ.  ๑๓ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.เรวัตร  หินอ่อน 
๒๘ ศ.  ๑๗ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.เรวัตร  หินอ่อน 
๒๙ จ.  ๒๐ พ.ย. ๖๐ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บรรยาย อ.อมต จันทรังษี 
๓๐ ศ.  ๒๔ พ.ย. ๖๐ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บรรยาย อ.อมต จันทรังษี 
๓๑ จ.  ๒๗ พ.ย. ๖๐ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๓๒ ศ.   ๑ ธ.ค. ๖๐ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 

๔ – ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ช่วงสอบปลายภาค (สอบปลายภาคบทที่ ๗ – ๑๑) 
 
 



๔ 
 
 
 

ลงนาม.......................................................ผู้รายงาน 
      (อาจารย์ ดร.ปุรินทร์  นาคสิงห์) 

                    วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
หมายเหตุ: ขอให้นิสิตทุกคนเข้าไปตอบแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท่ี http://ku-iged.psd.ku.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

“ส านึกดี มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ สามัคคี” (IDKU) 

ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เร่ือง ข้อบังคับว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายของนสิิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องเรียนและเข้าห้องสอบและเข้าพบอาจารย ์



๕ 
ตารางเรียนหมู่ ๒ วิชา ๐๑๙๙๙๑๔๑ มนุษย์กับสังคม ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วันจันทร์ และวันพุธ  เวลา ๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น. ห้อง ศร. ๓–๓๐๑ 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา การเรียนการสอน ผู้สอน 
๑ จ. ๓๑ ก.ค. ๖๐ แนะน ารายวิชา/พฤติกรรมมนุษย์ บรรยาย ผศ.ทรรศนะ  ใจชุ่มชื่น 
๒ พ.  ๒     ส.ค.    ๖๐ พฤติกรรมมนุษย์ บรรยาย ผศ.ทรรศนะ  ใจชุ่มชื่น 
๓ จ.  ๗ ส.ค. ๖๐ การตั้งถ่ินฐานมนุษย์ บรรยาย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 
๔ พ.  ๙ ส.ค. ๖๐ การตั้งถ่ินฐานมนุษย์ บรรยาย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 
๕ จ. ๑๔ ส.ค. ๖๐ วัฒนธรรมกับสังคม (นัดชดเชย) บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๖ พ. ๑๖ ส.ค. ๖๐ วัฒนธรรมกับสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๗ จ. ๒๑ ส.ค. ๖๐ การจัดระเบียบทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๘ พ.  ๒๓ ส.ค ๖๐ การจัดระเบียบทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๙ จ.  ๒๘ ส.ค. ๖๐ การขัดเกลาทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 

๑๐ พ.  ๓๐ ส.ค. ๖๐ การขัดเกลาทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๑๑  จ.  ๔ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน 

๑๒ พ. ๖ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน 

๑๓ จ. ๑๑ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน 

๑๔ พ. ๑๓ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน 

๑๖ ก.ย. – ๒๔ ก.ย. ๖๐ ช่วงสอบกลางภาค (สอบกลางภาคบทที่ ๑-๖) 
๑๕ จ.  ๒๕ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย อ.ยงยุทธ  ชื่นชีพ 
๑๖ พ.  ๒๗ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย อ.ยงยุทธ  ชื่นชีพ 
๑๗ จ.  ๒ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย อ.ยงยุทธ  ชื่นชีพ 
๑๘ พ.  ๔ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย อ.ยงยุทธ  ชื่นชีพ 
๑๙ จ.  ๙ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ์ 
๒๐ พ.  ๑๑ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ์ 

๑๖ – ๒๐ ต.ค. ๖๐ ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
๒๓ – ๒๗ ต.ค. ๖๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) 

๒๑ จ. ๒๓ ต.ค. ๖๐ วันหยุดวันปิยมหาราช - - 
๒๒ พ. ๒๕ ต.ค. ๖๐ - - - 
๒๓ จ. ๓๐ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ์ 
๒๔ พ.  ๑ พ.ย. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ์ 
๒๕ จ.  ๖ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.เรวัตร  หินอ่อน 
๒๖ พ.  ๘ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.เรวัตร  หินอ่อน 
๒๗ จ.  ๑๓ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.เรวัตร  หินอ่อน 
๒๘ พ.  ๑๕ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.เรวัตร  หินอ่อน 
๒๙ จ.  ๒๐ พ.ย. ๖๐ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บรรยาย อ.อมต จันทรังษี 
๓๐ พ.  ๒๒ พ.ย. ๖๐ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บรรยาย อ.อมต จันทรังษี 
๓๑ จ.  ๒๗ พ.ย. ๖๐ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๓๒ พ.  ๒๙ พ.ย. ๖๐ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 

๔ – ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ช่วงสอบปลายภาค (สอบปลายภาคบทที่ ๗ – ๑๑) 
 
 

 



๖ 
 

ลงนาม.......................................................ผู้รายงาน 
      (อาจารย์ ดร.ปุรินทร์  นาคสิงห์) 

                    วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
หมายเหตุ: ขอให้นิสิตทุกคนเข้าไปตอบแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท่ี http://ku-iged.psd.ku.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

“ส านึกดี มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ สามัคคี” (IDKU) 

ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เร่ือง ข้อบังคับว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายของนสิิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องเรียนและเข้าห้องสอบและเข้าพบอาจารย ์



๗ 
ตารางเรียนหมู่ ๓ วิชา ๐๑๙๙๙๑๔๑ มนุษย์กับสังคม ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี  เวลา ๐๙.๓๐–๑๑.๐๐ น. ห้อง ศร. ๓–๓๐๑ 

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา การเรียนการสอน ผู้สอน 
๑ อ. ๑ ส.ค. ๖๐ แนะน ารายวิชา/พฤติกรรมมนุษย์ บรรยาย ดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล 
๒ พฤ. ๓ ส.ค. ๖๐ พฤติกรรมมนุษย์ บรรยาย ดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล 
๓ อ. ๘ ส.ค. ๖๐ การตั้งถ่ินฐานมนุษย์ บรรยาย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 
๔ พฤ. ๑๐  ส.ค. ๖๐ การตั้งถ่ินฐานมนุษย์ บรรยาย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 
๕ อ. ๑๕ ส.ค. ๖๐ วัฒนธรรมกับสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๖ พฤ. ๑๗ ส.ค. ๖๐ วัฒนธรรมกับสังคม (นัดชดเชย) บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๗ อ. ๒๒ ส.ค. ๖๐ การจัดระเบียบทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๘ พฤ. ๒๔ ส.ค. ๖๐ การจัดระเบียบทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๙ อ. ๒๙ ส.ค. ๖๐ การขัดเกลาทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 

๑๐ พฤ. ๓๑ ส.ค. ๖๐ การขัดเกลาทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๑๑ อ. ๕ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์ 
๑๒ พฤ. ๗ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์ 
๑๓ อ. ๑๒ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์ 
๑๔ พฤ. ๑๔ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ดร.ศรีรัฐ โกวงศ์ 

๑๖ – ๒๔ ก.ย. ๖๐ ช่วงสอบกลางภาค (สอบกลางภาคบทท่ี ๑-๖) 
๑๕ อ. ๒๖ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 
๑๖ พฤ. ๒๘ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 
๑๗ อ. ๓ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 

๑๘ พฤ. ๕ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 

๑๙ อ. ๑๐ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ 
๒๐ พฤ. ๑๒ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ  บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ 

 ๑๖ – ๒๐ ต.ค. ๖๐ ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญา 
๒๓ – ๒๗ ต.ค. ๖๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) 

๒๑ อ.  ๓๑ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ 
๒๒ พฤ.  ๒ พ.ย. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ 
๒๓ อ.  ๗ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.สิทธารถ ศรีโคตร 

๒๔ พฤ. ๙ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.สิทธารถ ศรีโคตร 

๒๕ อ. ๑๔ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.สิทธารถ ศรีโคตร 

๒๖ พฤ. ๑๖ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.สิทธารถ ศรีโคตร 

๒๗ อ. ๒๑ พ.ย. ๖๐ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บรรยาย อ.อมต จันทรังษี 
๒๘ พฤ. ๒๓ พ.ย. ๖๐ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บรรยาย อ.อมต จันทรังษี 
๒๙ อ. ๒๘ พ.ย. ๖๐ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๓๐ พฤ. ๓๐ พ.ย. ๖๐ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 

๔ – ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ช่วงสอบปลายภาค (สอบปลายภาคบทที่ ๗ – ๑๑) 
 
  
 
 
 
 



๘ 
 

ลงนาม.......................................................ผู้รายงาน 
      (อาจารย์ ดร.ปุรินทร์  นาคสิงห์) 

                    วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
หมายเหตุ: ขอให้นิสิตทุกคนเข้าไปตอบแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท่ี http://ku-iged.psd.ku.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

“ส านึกดี มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ สามัคคี” (IDKU) 

ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เร่ือง ข้อบังคับว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายของนสิิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องเรียนและเข้าห้องสอบและเข้าพบอาจารย ์



๙ 
ตารางเรียนหมู่ ๔ วิชา ๐๑๙๙๙๑๔๑ มนุษย์กับสังคม ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี  เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๓๐ น. ห้อง ศร. ๓–๓๐๑ 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา การเรียนการสอน ผู้สอน 
๑ อ. ๑ ส.ค. ๖๐ แนะน ารายวิชา/วัฒนธรรมกับสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๒ พฤ. ๓ ส.ค. ๖๐ วัฒนธรรมกับสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๓ อ. ๘ ส.ค. ๖๐ การตั้งถ่ินฐานมนุษย์ บรรยาย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 
๔ พฤ. ๑๐  ส.ค. ๖๐ การตั้งถ่ินฐานมนุษย์ บรรยาย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 
๕ อ. ๑๕ ส.ค. ๖๐ พฤติกรรมมนุษย์ บรรยาย อ.พลอยวไล ทองรักษ์ 
๖ พฤ. ๑๗ ส.ค. ๖๐ พฤติกรรมมนุษย์ (นัดชดเชย) บรรยาย อ.พลอยวไล ทองรักษ์ 
๗ อ. ๒๒ ส.ค. ๖๐ การจัดระเบียบทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๘ พฤ. ๒๔ ส.ค. ๖๐ การจัดระเบียบทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๙ อ. ๒๙ ส.ค. ๖๐ การขัดเกลาทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 

๑๐ พฤ. ๓๑ ส.ค. ๖๐ การขัดเกลาทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๑๑ อ. ๕ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ดร.ลลิตา สุนทรวิภาต 
๑๒ พฤ. ๗ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ดร.ลลิตา สุนทรวิภาต 
๑๓ อ. ๑๒ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ดร.ลลิตา สุนทรวิภาต 
๑๔ พฤ. ๑๔ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ดร.ลลิตา สุนทรวิภาต 

๑๖ – ๒๔ ก.ย. ๖๐ ช่วงสอบกลางภาค (สอบกลางภาคบทท่ี ๑-๖) 
๑๕ อ. ๒๖ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 
๑๖ พฤ. ๒๘ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 
๑๗ อ.   ๓ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 

๑๘ พฤ. ๕ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 

๑๙ อ. ๑๐ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ 
๒๐ พฤ. ๑๒ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ  บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ 

 ๑๖ – ๒๐ ต.ค. ๖๐ ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญา 
๒๓ – ๒๗ ต.ค. ๖๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) 

๒๑ อ.  ๓๑ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ 
๒๒ พฤ.  ๒ พ.ย. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ 
๒๓ อ.  ๗ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.สิทธารถ ศรีโคตร 

๒๔ พฤ. ๙ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.สิทธารถ ศรีโคตร 

๒๕ อ. ๑๔ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.สิทธารถ ศรีโคตร 

๒๖ พฤ. ๑๖ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.สิทธารถ ศรีโคตร 

๒๗ อ. ๒๑ พ.ย. ๖๐ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บรรยาย อ.อมต จันทรังษี 
๒๘ พฤ. ๒๓ พ.ย. ๖๐ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บรรยาย อ.อมต จันทรังษี 
๒๙ อ. ๒๘ พ.ย. ๖๐ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๓๐ พฤ. ๓๐ พ.ย. ๖๐ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 

๔ – ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ช่วงสอบปลายภาค (สอบปลายภาคบทที่ ๗ – ๑๑) 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 
 

 

ลงนาม.......................................................ผู้รายงาน 
      (อาจารย์ ดร.ปุรินทร์  นาคสิงห์) 

                    วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
หมายเหตุ: ขอให้นิสิตทุกคนเข้าไปตอบแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท่ี http://ku-iged.psd.ku.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

“ส านึกดี มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ สามัคคี” (IDKU) 

ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เร่ือง ข้อบังคับว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายของนสิิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องเรียนและเข้าห้องสอบและเข้าพบอาจารย ์



๑๑ 
ตารางเรียนหมู่ ๕ วิชา ๐๑๙๙๙๑๔๑ มนุษย์กับสังคม ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี  เวลา ๑๕.๐๐–๑๖.๓๐ น. ห้อง ศร. ๓–๔๐๓ 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา การเรียนการสอน ผู้สอน 
๑ อ. ๑ ส.ค. ๖๐ แนะน ารายวิชา/วัฒนธรรมกับสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๒ พฤ. ๓ ส.ค. ๖๐ วัฒนธรรมกับสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๓ อ. ๘ ส.ค. ๖๐ การตั้งถ่ินฐานมนุษย์ บรรยาย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 
๔ พฤ. ๑๐  ส.ค. ๖๐ การตั้งถ่ินฐานมนุษย์ บรรยาย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 
๕ อ. ๑๕ ส.ค. ๖๐ พฤติกรรมมนุษย์ บรรยาย อ.พลอยวไล ทองรักษ์ 
๖ พฤ. ๑๗ ส.ค. ๖๐ พฤติกรรมมนุษย์ (นัดชดเชย) บรรยาย อ.พลอยวไล ทองรักษ์ 
๗ อ. ๒๒ ส.ค. ๖๐ การจัดระเบียบทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๘ พฤ. ๒๔ ส.ค. ๖๐ การจัดระเบียบทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๙ อ. ๒๙ ส.ค. ๖๐ การขัดเกลาทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 

๑๐ พฤ. ๓๑ ส.ค. ๖๐ การขัดเกลาทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๑๑ อ. ๕ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ดร.ลลิตา สุนทรวิภาต 
๑๒ พฤ. ๗ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ดร.ลลิตา สุนทรวิภาต 
๑๓ อ. ๑๒ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ดร.ลลิตา สุนทรวิภาต 
๑๔ พฤ. ๑๔ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ดร.ลลิตา สุนทรวิภาต 

๑๖ – ๒๔ ก.ย. ๖๐ ช่วงสอบกลางภาค (สอบกลางภาคบทท่ี ๑-๖) 
๑๕ อ. ๒๖ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 
๑๖ พฤ. ๒๘ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 
๑๗ อ.   ๓ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 

๑๘ พฤ. ๕ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก 

๑๙ อ. ๑๐ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ 
๒๐ พฤ. ๑๒ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ  บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ 

 ๑๖ – ๒๐ ต.ค. ๖๐ ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญา 
๒๓ – ๒๗ ต.ค. ๖๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) 

๒๑ อ.  ๓๑ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ 
๒๒ พฤ.  ๒ พ.ย. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์ 
๒๓ อ.  ๗ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ 
๒๔ พฤ. ๙ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ 
๒๕ อ. ๑๔ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ 
๒๖ พฤ. ๑๖ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ 
๒๗ อ. ๒๑ พ.ย. ๖๐ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บรรยาย อ.อมต จันทรังษี 
๒๘ พฤ. ๒๓ พ.ย. ๖๐ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บรรยาย อ.อมต จันทรังษี 
๒๙ อ. ๒๘ พ.ย. ๖๐ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๓๐ พฤ. ๓๐ พ.ย. ๖๐ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 

๔ – ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ช่วงสอบปลายภาค (สอบปลายภาคบทที่ ๗ – ๑๑) 
 
 
 
 
 
. 



๑๒ 
 

 
ลงนาม.......................................................ผู้รายงาน 

      (อาจารย์ ดร.ปุรินทร์  นาคสิงห์) 
                    วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
หมายเหตุ: ขอให้นิสิตทุกคนเข้าไปตอบแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท่ี http://ku-iged.psd.ku.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

“ส านึกดี มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ สามัคคี” (IDKU) 

ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เร่ือง ข้อบังคับว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายของนสิิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องเรียนและเข้าห้องสอบและเข้าพบอาจารย ์



๑๓ 
ตารางเรียนหมู่ ๓๐๐ วิชา ๐๑๙๙๙๑๔๑ มนุษย์กับสังคม ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วันจันทร์  เวลา ๑๖.๓๐–๑๙.๓๐ น. ห้อง ศร. ๓–๔๐๓ 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา การเรียนการสอน ผู้สอน 
๑ จ. ๓๑ ก.ค. ๖๐ แนะน ารายวิชา/พฤติกรรมมนุษย์ บรรยาย ดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล 
๒ จ. ๗ ส.ค. ๖๐ การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ บรรยาย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 
๓ จ. ๑๔ ส.ค. ๖๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม (นัดชดเชย) บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๔ จ. ๒๑ ส.ค. ๖๐ การจัดระเบียบทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๕ จ.  ๒๘ ส.ค. ๖๐ การขัดเกลาทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๖ จ.  ๔ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน 

๗ จ. ๑๑ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน 

๑๖ ก.ย. – ๒๔ ก.ย. ๖๐ ช่วงสอบกลางภาค (สอบกลางภาคบทที่ ๑-๖) 
๘ จ.  ๒๕ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก 
๙ จ.  ๒ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก 

๑๐ จ.  ๙ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ ์
๑๖ – ๒๐ ต.ค. ๖๐ ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

๒๓ – ๒๗ ต.ค. ๖๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) 
๑๑ จ. ๒๓ ต.ค. ๖๐ วันหยุดวันปิยมหาราช - - 
๑๒ จ. ๓๐ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ์ 
๑๓ จ.  ๖ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.สิทธารถ  ศรีโคตร 
๑๔ จ.  ๑๓ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.สิทธารถ  ศรีโคตร 
๑๕ จ.  ๒๐ พ.ย. ๖๐ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บรรยาย อ.อมต จันทรังษี 
๑๖ จ.  ๒๗ พ.ย. ๖๐ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 

๔ – ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ช่วงสอบปลายภาค (สอบปลายภาคบทที่ ๗ – ๑๑) 
 

 
ลงนาม.......................................................ผู้รายงาน 

      (อาจารย์ ดร.ปุรินทร์  นาคสิงห์) 
                    วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 
หมายเหตุ: ขอให้นิสิตทุกคนเข้าไปตอบแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท่ี http://ku-iged.psd.ku.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

“ส านึกดี มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ สามัคคี” (IDKU) 

ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เร่ือง ข้อบังคับว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายของนสิิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องเรียนและเข้าห้องสอบและเข้าพบอาจารย ์

http://ku-iged.psd.ku.ac.th/


๑๔ 
 

ตารางเรียนหมู่ ๓๐๑ วิชา ๐๑๙๙๙๑๔๑ มนุษย์กับสังคม ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วันศุกร์ เวลา ๑๖.๐๐–๑๙.๐๐ น. ห้อง ศร. ๓–๓๐๔ 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา การเรียนการสอน ผู้สอน 
๑ ศ. ๔ ส.ค. ๖๐ แนะน ารายวิชา/วัฒนธรรมกับสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 
๒ ศ. ๑๑ ส.ค. ๖๐ การจัดระเบียบทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๓ ศ. ๑๘ ส.ค. ๖๐ พฤติกรรมมนุษย์ บรรยาย อ.พลอยวไล ทองรักษ์ 
๔ ศ. ๒๕ ส.ค. ๖๐ การตั้งถ่ินฐานมนุษย์ บรรยาย รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง 
๕ ศ. ๑ ก.ย. ๖๐ การขัดเกลาทางสังคม บรรยาย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
๖ ศ. ๘ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ดร.ลลิตา  สุนทรวภิาต 

๗ ศ. ๑๕ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับการเมือง บรรยาย ผศ.ดร.ลลิตา  สุนทรวภิาต 

๑๖ ก.ย. – ๒๔ ก.ย. ๖๐ ช่วงสอบกลางภาค (สอบกลางภาคบทที่ ๑-๖) 
๘ ศ. ๒๙ ก.ย. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย รศ.ไฉไล  ศักดิวงพงษ์ 
๙ ศ. ๖ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับกฎหมาย บรรยาย รศ.ไฉไล  ศักดิวงพงษ์ 

๑๐ ศ. ๑๓ ต.ค. ๖๐ วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙  - - 
๑๖ – ๒๐ ต.ค. ๖๐ ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

๒๓ – ๒๗ ต.ค. ๖๐ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) 
๑๑ ศ. ๒๗ ต.ค. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ (นัดชดเชย) บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ์ 
๑๒ ศ. ๓ พ.ย. ๖๐ มนุษย์กับเศรษฐกิจ บรรยาย ผศ.ดร.วรชัย  วิริยารมภ์ 
๑๓ ศ. ๑๐ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.ศรัญญู  เทพสงเคราะห์ 
๑๔ ศ. ๑๗ พ.ย. ๖๐ ภูมิหลังสังคมไทย บรรยาย อ.ศรัญญู  เทพสงเคราะห์ 
๑๕ ศ. ๒๔ พ.ย. ๖๐ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม บรรยาย อ.อมต จันทรังษี 
๑๖ ศ. ๑ ธ.ค. ๖๐ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาสังคม บรรยาย อ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ 

๔ – ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ช่วงสอบปลายภาค (สอบปลายภาคบทที่ ๗ – ๑๑) 
 

 
ลงนาม.......................................................ผู้รายงาน 

      (อาจารย์ ดร.ปุรินทร์  นาคสิงห์) 
                    วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
หมายเหตุ: ขอให้นิสิตทุกคนเข้าไปตอบแบบส ารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท่ี http://ku-iged.psd.ku.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

“ส านึกดี มุ่งมัน่ สร้างสรรค์ สามัคคี” (IDKU) 

ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เร่ือง ข้อบังคับว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายของนสิิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องเรียนและเข้าห้องสอบและเข้าพบอาจารย ์


