ตรวจสอบแล้ ว
(.......................................................)

ตาราง TM1

(ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ)
รก.คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และสิ งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Pathumthani University
ตารางเรียน คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และสิงแวดล้ อม
ภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2560
สาขาวิชา การแพทย์ แผนไทย

หลักสู ตร 4 ปี ชันปี ที 1 รอบ ปกติ อักษรย่ อ TM1
ลงชื อ….....อ.สมพร จิตรรัตนพร.....…….....หัวหน้ าสาขา
ลงชื อ....…ผศ.ดรไพลิน นุกูลกิจ………รักษาการคณบดี
ลงชื อ……อ.สุ กญ
ั ญา หมู่เย็น……...…...ผู้อาํ นวยการสํ านักส่ งเสริมฯ
ลงชื อ....…ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ…….…..รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ที

รหัส

1
2
3
4
5
6
7

GE1402
GE1401
GE1501
GE1601
GE1502
TM1101
TM1102

ชื อวิชา
มนุษย์ สังคมและโลกาภิวฒั น์
การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ฯ
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ภาษาอังกฤษพืนฐาน
เคมีสาํ หรับการแพทย์แผนไทย
ชีววิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย

ประกาศใช้ ………………….…....….……
วัน

เวลา

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

หน่ วยกิต

มนุษย์-สังคม
มนุษย์-สังคม
ภาษา
วิทย์-คณิ ต
ภาษา
วิชาชีพ
วิชาชีพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

รวม

20

จํานวน ช.ม.
ท ป ร
3
3
3
3
2
2
2

0
0
0
0
2
2
2

3
3
3
3
4
4
4

ชื อผู้สอน
อ.บุญเพ็ง จันทร์งาม
อ.ศักดิดา เกิดการ
ดร.วัสสิ กา รุ มาคม
อ.นาวิน นิลแสงรัตน์
อ.ธนพลอยสิ ริ สิ ริบรรสพ
อ.พันธุ์พฤกษ์ ดาวัลย์
อ.สุวนิดา อัญจิรเวโรจน์

18 6 24

08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00
GE1701/GE1601 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯ
BM1+BL1+AC1+DB1+TM1 Sec.1
อ.นาวิน นิลแสงรัตน์ ห้ อง 1412
GE1401 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ฯ Sec.2
AC1+DB1+EA1+SE1+TM1
อ.ศักดิดา เกิดการ ห้ อง 1316
TM1101 เคมีสาํ หรับการแพทย์แผนไทย
TM1 Sec.1
อ.พันธุ์พฤกษ์ ดาวัลย์ ห้ อง 1423
TM1102 ชีววิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย
TM1 Sec.1
อ.สุวนิดา อัญจิรเวโรจน์ ห้ อง 1522
GE1501/GE1601 ภาษาไทยเพือการสื อสาร

ส. ACS1+TM1+LA1/2+PS1/2+EA1+SE1 Sec.3+Sec.6
ดร.วัสสิ กา รุ มาคม ห้ อง 1502
อา.

สภาพวิชา

กิจกรรมคณะ
GE1502 ภาษาอังกฤษพืนฐาน Sec.4
TM1
อ.ธนพลอยสิ ริ สิ ริบรรสพ ห้ อง 1423
GE1402 มนุษย์ สังคมและโลกาภิวฒั น์ Sec.1
NS1/1(44)+TM1=44
อ.บุญเพ็ง จันทร์งาม ห้ อง 1314

ตรวจสอบแล้ ว
(.......................................................)

ตาราง TM2

(ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ)
รก.คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และสิ งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Pathumthani University
ตารางเรียน คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และสิงแวดล้ อม
ภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2560
สาขาวิชา การแพทย์ แผนไทย

หลักสู ตร 4 ปี ชันปี ที 3 รอบ ปกติ อักษรย่ อ TM2
ลงชื อ….....อ.สมพร จิตรรัตนพร.....…….....หัวหน้ าสาขา
ลงชื อ....…ผศ.ดรไพลิน นุกูลกิจ………รักษาการคณบดี
ลงชื อ……อ.สุ กญ
ั ญา หมู่เย็น……...…...ผู้อาํ นวยการสํ านักส่ งเสริมฯ
ลงชื อ....…ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ…….…..รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ที

รหัส

1
2
3
4
5
6

TM2111
TM2107
TM2112
TM2114
TM2109
GE1604

ชื อวิชา
ปรัชญาการแพทย์ฯ
พยาธิสรี รวิทยาฯ
การสร้างเสริ มสุขภาพฯ
ระบบสุขภาพฯ
พฤกษศาสตร์พืนบ้าน
ภาษาอังกฤษทัวไป 3

ประกาศใช้ ………………….…....….……
วัน

เวลา

สภาพวิชา

หน่ วยกิต

วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
ภาษา

2(2-0-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(2-2-5)

รวม

17

TM2(25)=25 Sec.1
อ.สมพร ห้ อง 1716
TM2114 ระบบสุขภาพของประเทศ

พ.

TM2(25)=25 Sec.1

กิจกรรมคณะ

อ.พลอยฌญาริ นทร์ ห้ อง 1716

พฤ.

TM2109 พฤกษศาสตร์พืนบ้าน
TM2(25)=25 Sec.1
อ.ฐาปกรณ์ ห้ อง 1519
TM2111 ปรัชญาและพืนฐานฯ

ศ.

ส.

อา.

2
2
2
2
2
2

0
3
0
0
3
2

2
5
2
2
5
4

ชื อผู้สอน
อ.จันทนา ปราการสมุทร
อ.ขนิษฐา นาคเกลียง
อ.สมพร จิตรรัตนพร
อ.พลอยฌญาริ นทร์ ราวินิจ
อ.ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค
ดร.ณิ ชชา ฤทธิ ขจร

12 8 20

08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00
TM2112 การสร้างเสริ มสุขภาพฯ

อ.

จํานวน ช.ม.
ท ป ร

TM2(25)=25 Sec.1
อ.จันทนา ห้ อง 1504
PH4302 การให้คาํ ปรึ กษาด้านสุขภาพ
TM2(25)=25
อ.ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร ห้ อง 1712
TM2107 พยาธิสรี รวิทยาฯ
TM2(25)=25 Sec.1
อ.อภิญญา ห้ อง 1420

TM2109 พฤกษศาสตร์พืนบ้าน Sec.1
TM2(25)=25
อ.ฐาปกรณ์ ไตรยะวิภาค ห้ อง 1716
GE1604 ภาษาอังกฤษทัวไป 3 Sec.5
TM2(25)=25
ดร.ณิ ชชา ฤทธิขจร ห้ อง 1419
TM2107 พยาธิสรี รวิทยาฯ Sec.1
TM2(25)=25
อ.อภิญญา สายอินต๊ะ ห้ อง 2611/2

ตรวจสอบแล้ ว
(.......................................................)

ตาราง TM3/1
เริมเรียน ส.ค.-ธ.ค. 60

(ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ)
รก.คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และสิ งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Pathumthani University
ตารางเรียน คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และสิงแวดล้ อม
ภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2560
สาขาวิชา การแพทย์ แผนไทย

หลักสู ตร 4 ปี ชันปี ที 3 รอบ ปกติ อักษรย่ อ TM3
ลงชื อ….....อ.สมพร จิตรรัตนพร.....…….....หัวหน้ าสาขา
ลงชื อ....…ผศ.ดรไพลิน นุกูลกิจ………รักษาการคณบดี
ลงชื อ……อ.สุ กญ
ั ญา หมู่เย็น……...…...ผู้อาํ นวยการสํ านักส่ งเสริมฯ
ลงชื อ....…ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ…….…..รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ที

รหัส

1
2
3
4
5
6

TM3226
TM3230
TM3224
TM3217
TM3114
TM3221

ชื อวิชา
การนวดไทย 2
การบริ หารจัดบริ การทางการแพทย์ฯ
การผดุงครรภ์ไทย 2
เวชกรรมไทย 3
กม.และจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
เภสัชกรรมไทย 3

ประกาศใช้ ………………….…....….……
เวลา
วัน

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

สภาพวิชา

หน่ วยกิต

วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ

3(1-6-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

รวม

18

จํานวน ช.ม.
ท ป ร
1
2
2
2
3
2

6
3
3
3
0
3

7
5
5
5
3
5

ชื อผู้สอน
อ.สมพร จิตรัตนพร
อ.สมพร จิตรัตนพร
อ.ขนิษฐา นาคเกลียง
อ.ไพรชา สุทนต์
อ.จันทนา ปราการสมุทร
อ.พลอยฌญาริ นทร์ ราวินิจ

12 18 30

08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00
TM3217 เวชกรรมไทย 3 Sec.1
TM3(32)=32
อ.ไพรชา สุทนต์ ห้ อง 1712
TM3226 การนวดไทย 2 Sec.1
TM3/1(16)=16
อ.ไพรชา สุทนต์ ห้ อง 1713
TM3221 เภสัชกรรมไทย 3 Sec.1
TM3(32)=32
อ.ขนิษฐา นาคเกลียง ห้ อง 1711
TM3230 การบริ หารจัดบริ การทางการแพทย์ฯ Sec.1
TM3(32)=32
อ.สมพร จิตรัตนพร ห้ อง 1711
TM3224 การผดุงครรภ์ไทย 2 Sec.1
TM3(32)=32
อ.ขนิษฐา นาคเกลียง ห้ อง 1713

TM3217 เวชกรรมไทย 3
TM3(32)=32 Sec.1
อ.ไพรชา สุทนต์ ห้ อง 1712
TM3226 การนวดไทย 2 Sec.1
TM3/1(16)=16
อ.ไพรชา สุทนต์ ห้ อง 1713
TM3221 เภสัชกรรมไทย 3
TM3(32)=32 Sec.1
อ.ขนิษฐา นาคเกลียง ห้ อง 1711

TM3114 กม.และจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
TM3(32)=32 Sec.1
อ.จันทนา ปราการสมุทร ห้ อง 1711
TM3224 การผดุงครรภ์ไทย 2
TM3(32)=32 Sec.1
อ.ขนิษฐา ห้ อง 1713

ตรวจสอบแล้ ว
(.......................................................)

ตาราง TM3/2
เริมเรียน ส.ค.-ธ.ค. 60

(ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ)
รก.คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และสิ งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Pathumthani University
ตารางเรียน คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และสิงแวดล้ อม
ภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2560
สาขาวิชา การแพทย์ แผนไทย

หลักสู ตร 4 ปี ชันปี ที 3 รอบ ปกติ อักษรย่ อ TM3
ลงชื อ….....อ.สมพร จิตรรัตนพร.....…….....หัวหน้ าสาขา
ลงชื อ....…ผศ.ดรไพลิน นุกูลกิจ………รักษาการคณบดี
ลงชื อ……อ.สุ กญ
ั ญา หมู่เย็น……...…...ผู้อาํ นวยการสํ านักส่ งเสริมฯ
ลงชื อ....…ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ…….…..รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ที

รหัส

1
2
3
4
5
6

TM3226
TM3230
TM3224
TM3217
TM3114
TM3221

ชื อวิชา
การนวดไทย 2
การบริ หารจัดบริ การทางการแพทย์ฯ
การผดุงครรภ์ไทย 2
เวชกรรมไทย 3
กม.และจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
เภสัชกรรมไทย 3

ประกาศใช้ ………………….…....….……
เวลา
วัน

อ.

ศ.

ส.

อา.

หน่ วยกิต

วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ

3(1-6-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

รวม

18

จํานวน ช.ม.
ท ป ร
1
2
2
2
3
2

6
3
3
3
0
3

7
5
5
5
3
5

ชื อผู้สอน
อ.สมพร จิตรัตนพร
อ.สมพร จิตรัตนพร
อ.ขนิษฐา นาคเกลียง
อ.จันทนา ปราการสมุทร
อ.จันทนา ปราการสมุทร
อ.พลอยฌญาริ นทร์ ราวินิจ

12 18 30

08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00
TM3217 เวชกรรมไทย 3 Sec.1
TM3(32)=32
อ.ไพรชา สุทนต์ ห้ อง 1712

TM3217 เวชกรรมไทย 3
TM3(32)=32 Sec.1
อ.ไพรชา สุทนต์ ห้ อง 1712

TM3221 เภสัชกรรมไทย 3 Sec.1
TM3(32)=32
อ.ขนิษฐา นาคเกลียง ห้ อง 1711
TM3230 การบริ หารจัดบริ การทางการแพทย์ฯ Sec.1
TM3(32)=32
อ.สมพร จิตรัตนพร ห้ อง 1711
TM3224 การผดุงครรภ์ไทย 2 Sec.1
TM3(32)=32
อ.ขนิษฐา นาคเกลียง ห้ อง 1713
TM3226 การนวดไทย 2 Sec.2
TM3/2(16)=16
อ.ไพรชา สุทนต์ ห้ อง 1713

TM3221 เภสัชกรรมไทย 3
TM3(32)=32 Sec.1

พ.

พฤ.

สภาพวิชา

อ.ขนิษฐา นาคเกลียง ห้ อง 1711

TM3114 กม.และจรรยาบรรณวิชาชีพฯ
TM3(32)=32 Sec.1
อ.จันทนา ปราการสมุทร ห้ อง 1711
TM3224 การผดุงครรภ์ไทย 2
TM3(32)=32 Sec.1
อ.ขนิษฐา ห้ อง 1713
TM3226 การนวดไทย 2 Sec.2
TM3/2(16)=16
อ.ไพรชา สุทนต์ ห้ อง 1713

ตรวจสอบแล้ ว
(.......................................................)

ตาราง TM4
เริมเรียน ส.ค.-ธ.ค. 60

(ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ)
รก.คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และสิ งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
Pathumthani University
ตารางเรียน คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และสิงแวดล้ อม
ภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2560
สาขาวิชา การแพทย์ แผนไทย

ที
1
2

รหัส

ชื อวิชา

TM4202 ฝึ กประสบการณ์เวชกรรมไทย
TM4201 ฝึ กประสบการณ์เภสัชกรรมไทย

สภาพวิชา

หน่ วยกิต

เอกบังคับ
เอกบังคับ

4(0-16-0)
3(0-12-0)

รวม

7

จํานวน ช.ม.
ท ป ร
0
0

16 16
12 12

ชื อผู้สอน
อ.จันทนา ปราการสมุทร
อ.พลอยฌญาริ นทร์ ราวินิจ

หลักสู ตร 4 ปี ชันปี ที 4 รอบ ปกติ อักษรย่ อ TM4
ลงชื อ….....อ.สมพร จิตรรัตนพร.....…….....หัวหน้ าสาขา
ลงชื อ....…ผศ.ดรไพลิน นุกูลกิจ………รักษาการคณบดี
ลงชื อ……อ.สุ กญ
ั ญา หมู่เย็น……...…...ผู้อาํ นวยการสํ านักส่ งเสริมฯ
ลงชื อ....…ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ…….…..รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประกาศใช้ ………………….…....….……
เวลา
วัน

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

0 28 28

08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00
TM4201 ฝึ กประสบการณ์เภสัชกรรมไทย
TM4(21)=21 Sec.1
อ.พลอยฌญาริ นทร์ ราวินิจ ห้ อง 1711
TM4202 ฝึ กประสบการณ์เวชกรรมไทย Sec.1
TM4(21)=21
อ.จันทนา ปราการสมุทร ห้ อง 1712
TM4202 ฝึ กประสบการณ์เวชกรรมไทย Sec.1
TM4(21)=21
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TM4(21)=21
อ.จันทนา ปราการสมุทร ห้ อง 1712
TM4201 ฝึ กประสบการณ์เภสัชกรรมไทย
TM4(21)=21 Sec.1
อ.พลอยฌญาริ นทร์ ราวินิจ ห้ อง คลินิก

TM4201 ฝึ กประสบการณ์เภสัชกรรมไทย
TM4(21)=21 Sec.1
อ.พลอยฌญาริ นทร์ ราวินิจ ห้ อง 1711
TM4202 ฝึ กประสบการณ์เวชกรรมไทย Sec.1
TM4(21)=21
อ.จันทนา ปราการสมุทร ห้ อง 1712
TM4202 ฝึ กประสบการณ์เวชกรรมไทย Sec.1
TM4(21)=21
อ.จันทนา ปราการสมุทร ห้ อง 1712
TM4202 ฝึ กประสบการณ์เวชกรรมไทย Sec.1
TM4(21)=21
อ.จันทนา ปราการสมุทร ห้ อง 1712
TM4201 ฝึ กประสบการณ์เภสัชกรรมไทย
TM4(21)=21 Sec.1
อ.พลอยฌญาริ นทร์ ราวินิจ ห้ อง คลินิก

