อาจารย์ที่ปรึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ภาคสมทบ
มีจำนวนนักศึกษา 38 คน

ตารางเรียน ภาคสมทบ
วัน /
เวลา

เสาร์

อาทิตย์

08.00-10.30 น.

10.30-11.30
น.

HU 122 จริยธรรมเพื่อการประกอบอาชีพ
ผู้สอน อ.จินดามณี
ห้อง อ 201
PH3203 ชีวสถิติ
พัก
ผู้สอน อ.จารุวรรณ
ห้อง ก 201
HS 301 ชีวสถิติ
รับประทาน
ผู้สอน อ.จารุวรรณ
ห้อง ก 201
อาหาร
HS 202 จุลวิทยาและปรสิตวิทยา
อ.ดร.รุ่งตะวัน
ห้อง ก 204

อาจารย์ ดร.น.สพ.เมธี สุทธศิลป์

11.30-14.00 น.
BC 111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ผู้สอน อ.โยธิน
ห้อง อ 106
PH3207 สุขภาพจิตชุมชน
ผู้สอน อ.ธีรพัฒน์
ห้อง ก 201

14.00-16.30 น.

EG 111 ภาษาอังกฤษ 1
ผู้สอน Win Soe Aung
ห้อง อ 201
SC 132 เทคโนโลยีมนุษย์
ผู้สอน อ.จินดามณี
ห้อง อ 202
PH 203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้สอน อ.สุเวช
ห้อง ก 202
PE 111 พลศึกษา
MS 111 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
ผู้สอน อ.นพปฎล ห้องชั้น1 อาคารกรมหลวง ผู้สอน อ.จุฑามาศ
ห้อง อ 201
PH 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม
PH3208, PH 313 การคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค
ผู้สอน อ.จีระเกียรติ
ห้อง ก 202 ผู้สอน อ.จีระเกียรติ
ห้อง ก 202

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาคสมทบ
มีจำนวนนักศึกษา 1 คน

ตารางเรียน ภาคสมทบ
วัน / เวลา
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน /
เวลา
เสาร์

09.00-12.00 น.
TM 1130 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
อาจารย์ผู้สอน อ.จตุพร แพงจักร
TM 3123 ระบบสุขภาพของประเทศไทย
อาจารย์ผู้สอน อ.ชาติชาย นันทเสนีย์

12.00-13.00 น.

อาจารย์ จตุพร แพงจักร
13.00-1.00 น.

TM 3124 ระบาดวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย (TM=1)
ห้องเรียน ก 201 พักรับประทาน อาจารย์ผู้สอน อ.จตุพร แพงจักร
ห้องเรียน ก 201
อาหาร
ห้องเรียน ก 201

08.00-10.30 น.

10.30-11.30 น.

TM 2109 การแพทย์พื้นบ้าน
อาจารย์ผู้สอน อ.จตุพร ห้องเรียน ก 203

พักรับประทาน
อาหาร

11.30-14.00 น.

14.00-16.30 น.
SC 132 เทคโนโลยีมนุษย์
ผู้สอน อ.จินดามณี

ห้อง อ 202

TM 1106 ปรัชญาแพทย์แผนไทยและการ
อาทิตย์ ส่งเสริมสุขภาพ
อาจารย์ผู้สอนอ.พรประภัสส์ ห้องเรียน ก202

TM 3130 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อาจารย์ผู้สอน อ.เมธี ห้องเรียน ก 201

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ภาคปกติ
มีจำนวนนักศึกษา 6 คน

ตารางเรียน ภาคปกติ
วัน /
เวลา
พุธ

09.00-12.00 น.

PH3213 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (CHM3=2)
ผู้สอน อ.ดร. พุฒิพงศ์
ห้อง ก 201
พฤหัสฯ PH4212 สัมมนาสุขภาพชุมชน (CHM4=4)
พัก
ผู้สอน อ.ธีรพัฒน์
ห้อง ก 202
เสาร์ PH3203 ชีวสถิติ (CHM4=4)
รับประทาน
HS301 =ชีวสถิติ (CHM3=2)
อาหาร

อาจารย์ ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล
13.00-16.00 น.

PH3212 การบำบัดโรคทั่วไป (CHM4=4)
ผู้สอน อ.ดร.น.สพ. เมธี
ห้อง ก 201
PH4201 การวางแผนและการประเมินผลโครงการสุขภาพชุมชน
(CHM4=4) ผู้สอน อ.ดร. พุฒิพงศ์
ห้อง ก 202
PH 3207 สุขภาพจิตชุมชน (CHM3=2)
ผู้สอน อ.ธีรพัฒน์
ห้อง ก 201

ผู้สอน อ. จารุวรรณ

ห้อง ก 201

อาทิตย์

PH3208 การคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค (CHM3=2)
ผู้สอน อ.จีรเกียรติ

ห้อง ก 202

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีจำนวนนักศึกษา 12 คน (ปี 1 จำนวน 3 คน ,ปี 2 จำนวน – คน ,ปี 3 จำนวน – คน ,ปี 4 จำนวน 6 ,ภาคสมทบ จำนวน 3 คน)

ตารางเรียน 1/2563
วัน /
เวลา

08.00-10.30 น.

10.30-11.30
น.

HU 122 จริยธรรมเพื่อการประกอบอาชีพ
ผู้สอน อ.จินดามณี
ห้อง อ 201
PH3203 ชีวสถิติ ,HS 301 ชีวสถิติ
ผู้สอน อ.จารุวรรณ
ห้อง ก 201

พัก

อาจารย์ ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรม

11.30-14.00 น.

14.00-16.30 น.

BC 111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
ผู้สอน อ.โยธิน
ห้อง อ 106
OH 4210 การระบายอากาศใน โรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้สอน อ.สุเวช
ห้อง ก 202

EG 111 ภาษาอังกฤษ 1 (CHM--=6)
ผู้สอน Win Soe Aung
ห้อง อ 201
OH 4209 กระบวนการอุตสาหกรรมและการ
จัดการของเสียอันตราย (เวลา 16.30-19.00 น.)
อุตสาหกรรม ผู้สอน อ.สุเวช
ห้อง ก 202

เสาร์

OH 4206 การป้องกันอัคคีภัยและการจัดการ รับประทาน OH 302 วิศวกรรมความปลอด
OH 4205, OH 304 การประเมิน
ภัยในอุตสาหกรรม
อาหาร ภัยในงานอุตสาหกรรม
และการจัดการความเสี่ยง
ผู้สอน อ.สุเวช
ห้อง ก 202
ผู้สอน อ.ปาริดา (พิเศษ)
ห้อง ก 203 ผู้สอน อ.ปาริดา
ห้อง ก 201
HS 205 หลักเคมีวิเคราะห์
(เวลา 16.30-19.00 น.)
ผู้สอน อ.ดร.รุ่งตะวัน
ห้อง ก 201
OH 4204 พิษวิทยาทางอุตสาหกรรม
PE 111 พลศึกษา
MS 111 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
พัก
ห้อง ก 204 รับประทาน ผู้สอน อ.นพปฎล ห้องชั้น1 อาคารกรม
ผู้สอน อ.จุฑามาศ
ห้อง อ 201
อาทิตย์ ผู้สอน อ.ดร.รุ่งตะวัน
HS 102 เคมีทั่วไป ผู้สอน อ.ธิชานนท์ อ 205
อาหาร หลวง

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีจำนวนนักศึกษา 12 คน (ปี 1 จำนวน 3 คน ,ปี 2 จำนวน – คน ,ปี 3 จำนวน – คน ,ปี 4 จำนวน 6 คน ,ภาคสมทบ จำนวน 3 คน)

ตารางเรียน 1/2563
วัน / เวลา

09.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.

อาจารย์ ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรม
13.00-16.00 น.

พุธ

BC 111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อ.ว่าที่ร้อยโทโยธิน เทพบุญ

พัก
ห้อง อ 106

พฤหัสบดี HS1107 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ผู้สอน อ.จตุพร
ห้อง ก 201
OH4307 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้สอน อ.ธีรพัฒน์
ห้อง ก 202

รับประทานอาหาร
พัก
PH2218 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
รับประทานอาหาร ผู้สอน อ.จตุพร

พัก
รับประทานอาหาร

ศุกร์

ห้อง ก 201

คัมภีร์นพเก้า

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
มีจำนวนนักศึกษา 3 คน

ตารางเรียน

อาจารย์ ดร.พุฒพิ งศ์ มากมาย

วัน /
เวลา

08.00-10.30 น.

เสาร์

10.30-11.30
น.

11.30-14.00 น.

14.00-16.30 น.

วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์

พัก
วิทยานิพนธ์
รับประทาน
อาหาร
วิทยานิพนธ์

อาทิตย์

