ตารางเรียนวิชาผท.395 พืชสมุนไพรในชีวิตประจาวัน
ปีการศึกษา 2558
ครั้งที่

วันที่

1

จ 13 มิ.ย. 59

เวลา

ประเภท

8.00-10.00 น.

บรรยาย

10.00-12.00 น.

ปฏิบัติ

13.00-15.00 น.

บรรยาย

15.00-17.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.

บรรยาย
บรรยาย
ปฏิบัติ

พฤ 23 มิ.ย. 59 13.00-15.00 น.

บรรยาย

2

ห้อง 248
จ 13 มิ.ย. 59

3

ห้อง 248
อ 14 มิ.ย. 59

ห้อง 248
4

15.00-17.00 น.

ปฏิบัติ

13.00-15.00 น.

บรรยาย

อ 28 มิ.ย. 59

15.00-17.00 น.
13.00-15.00 น.

บรรยาย
บรรยาย

ห้อง 251

15.00-17.00 น.

บรรยาย

7

พ 29 มิ.ย. 59

13.00-17.00 น.

ปฏิบัติ

8

ห้อง 251
พฤ 30 มิ.ย. 59 13.00-17.00 น.

ปฏิบัติ

ห้อง 251

5
6

9
10

จ 27 มิ.ย. 59
ห้อง 251

ห้อง 251
จ 4 ก.ค. 59
อ 5 ก.ค. 59

13.00-16.00 น.
13.00-15.00 น.

เรื่อง

อาจารย์ผู้สอน

แนะนารายวิชาและวิธีการเรียน
ดร.ศรีโสภา
การค้นข้อมูลสมุนไพรไทยจากฐานข้อมูลต่างๆ
สืบค้นข้อมูลตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
อ.ดร.ศรีโสภา
อ.กฤษดา/อ.เบญจพล
ความหมายและหลักการทั่วไปของการใช้
รศ.ดร.อรุณพร
สมุนไพรเพื่อให้มีประสิทธิภาพดี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสมุนไพร
รศ.ดร.อรุณพร
เครื่องสาอางจากสมุนไพรและสีจากธรรมชาติ ผศ.พิมลวรรณ
ศึกษาตัวอย่างสมุนไพรที่เป็นเครื่องสาอางจาก ผศ.พิมลวรรณ
สมุนไพรและสีจากธรรมชาติ
อ.ปิยะพล/อ.กฤษดา
อ.จักรพรรณพงษ์
อ.กิตรวี/อ.เบญจพล
สมุนไพรในโรคผิวหนัง และอื่นๆ (อาการเคล็ด อ.ปฐมพงษ์
ขัดยอก, นอนไม่หลับ ไข้ และโรคเหา)
ศึกษาตัวอย่างสมุนไพรในโรคผิวหนัง และอื่นๆ อ.ปฐมพงษ์
(อาการเคล็ดขัดยอก, นอนไม่หลับ ไข้ และ อ.จิตพิสุทธิ์
โรคเหา)
อ.ภาณัฐ
อ.ปิยะพล/อ.กฤษดา
อ.กิตรวี/อ.เบญจพล
การแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ
รศ.ดร.อรุณพร
สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินอาหาร
-สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบทางเดินหายใจ
-สมุนไพรที่ใช้ในโรคระบบประสาท
-สมุนไพรกับโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
-สมุนไพรกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
ศึกษาตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้ในระบบทางเดิน
อาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ และโรค
ระบบประสาท
ศึกษาตัวอย่างสมุนไพรโรคระบบทางเดิน
ปัสสาวะและโรคหัวใจและหลอดเลือด

ประเมินผล สอบกลางภาค
บรรยาย
สมุนไพรในธุรกิจสปา

รศ.ดร.อรุณพร
รศ.ดร.อรุณพร
รศ.ดร.อรุณพร
อ.ปิยะพล/ อ.กฤษดา
อ.จักรพรรณพงษ์
อ.กิตรวี/อ.เบญจพล
อ.ปิยะพล/ อ.กฤษดา
อ.จักรพรรณพงษ์
อ.กิตรวี/อ.เบญจพล
คณาจารย์
อ.ดร.นวลจันทร์

15.00-17.00 น.

ปฏิบัติ

ศึกษาตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ใช้ในธุรกิจสปา

13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.

บรรยาย
ปฏิบัติ

พืชพิษ และการแก้พิษ
ศึกษาตัวอย่างพืชที่มีพิษ

พฤ 7 ก.ค.59

13.00-15.00 น.

บรรยาย

สมุนไพรกับการนวดไทยและหญิงหลังคลอด

ห้อง 251

15.00-17.00 น.

ปฏิบัติ

ศึกษาตัวอย่างสมุนไพร ที่ใช้ในการนวดไทย
และหญิงหลังคลอด

ศ 8 ก.ค. 59

13.00-15.00 น.

บรรยาย

อ.จิตพิสุทธิ์
อ.ปิยะพล/อ.กฤษดา
อ.กิตรวี/อ.เบญจพล
ยาสามัญประจาบ้านจากสมุนไพรไทยที่ใช้บ่อย อ.ภาณัฐ

ห้อง 251

15.00-17.00 น.

ปฏิบัติ

ศึกษาตัวอย่างยาสามัญประจาบ้านจาก

ห้อง 248

11

พ 6 ก.ค. 59
ห้อง 251

12

13

สมุนไพร
14

จ 11 ก.ค. 59

13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.

บรรยาย
ปฏิบัติ

อาหารเสริมจากสมุนไพร
ศึกษาตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารเสริม

อ 12 ก.ค. 59

7.00-19.00 น.

ปฏิบัติ

พ 13 ก.ค. 59

7.00-19.00 น.

ปฏิบัติ

16

จ 25 ก.ค. 59
ห้อง 251

13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.

บรรยาย
ปฏิบัติ

การศึกษาสมุนไพร ที่ สวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จ.ระยอง กลุ่มที่ 1
การศึกษาสมุนไพร ที่ สวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จ.ระยอง กลุ่มที่ 2
แพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพ
การดูแลสุขภาพด้วยธาตุเจ้าเรือน

17

อ 26 ก.ค. 59

12.30-17.30 น.

ปฏิบัติ

ศึกษาสมุนไพรในระบบสาธารณสุขมูลฐาน 1

ห้อง 248
15

ห้องกลุ่มย่อย

ผศ.ดร.นวลจันทร์
อ.ปิยะพล/อ.กฤษดา
อ.จักรพรรณพงษ์
อ.กิตรวี/อ.เบญจพล
อ.ดร.ศรีโสภา
อ.ดร.ศรีโสภา
อ.กฤษดา
อ.เบญจพล
อ.จิตพิสุทธิ์

อ.ภาณัฐ
อ.กฤษดา/อ.ปิยะพล
อ.กิตรวี/อ.เบญจพล
อ.ดร.ศรีโสภา
อ.ดร.ศรีโสภา
อ.กฤษดา
อ.เบญจพล
คณาจารย์

คณาจารย์

อ.จิตพิสุทธิ์
อ.จิตพิสุทธิ์
อ.ปิยะพล/อ.กฤษดา
อ.กิตรวี/อ.เบญจพล
อ.ดร.ศรีโสภา
อ.ปฐมพงษ์/อ.จิตพิสุทธิ์
อ.ภาณัฐ
อ.ปิยะพล/อ.กฤษดา
อ.กิตรวี/อ.เบญจพล

18

พ 27 ก.ค. 59

12.30-17.30 น.

ปฏิบัติ

ศึกษาสมุนไพรในระบบสาธารณสุขมูลฐาน 2

13.00-15.00 น.

บรรยาย

สรุป

13.00-16.00 น.

ประเมินผล สอบปลายภาค

ห้องกลุ่มย่อย

19
20

จ 1 ส.ค. 59
ห้อง 248
จ 2 ส.ค.59

ห้องเรียน : ห้อง 248/ ห้อง 251 อาคารปิยะชาติ ชั้น 2
ห้องกลุ่มย่อย อาคารราชสุดา ชั้น 5

อ.ดร.ศรีโสภา
อ.ปฐมพงษ์/อ.จิตพิสุทธิ์
อ.ภาณัฐ
อ.ปิยะพล/อ.กฤษดา
อ.กิตรวี/อ.เบญจพล
อ.ดร.ศรีโสภา
คณาจารย์

