ที่ ศธ 0522.04(03)/ว

สำนักบริ กำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
มกรำคม 2557

เรื่ อง

กำรฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชำ55307 กำรฝึ กปฏิบตั ิเภสัชพฤกษศำสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย

เรี ยน นักศึกษำหลักสู ตรแพทย์แผนไทย
สิ่ งที่ส่งมำด้วย 1. คู่มือกำรฝึ กปฏิบตั ิ จำนวน 1 ชุด
2. กำหนดกำรฝึ กปฏิบตั ิ จำนวน 1 ชุด
3. รำยชื่ออำจำรย์ฝึกปฏิบตั ิ จำนวน 1 ชุด
4. รำยชื่อนักศึกษำที่ลงทะเบียนชุดวิชำ 55307 จำนวน 1 ชุด
ตำมที่นกั ศึกษำได้ลงทะเบียนฝึ กปฏิบตั ิชุดวิชำ55307 กำรฝึ กปฏิบตั ิเภสัชพฤกษศำสตร์และเภสัชกรรม
แผนไทยประจำภำคกำรศึกษำที่ 2/2556 นั้น
มหำวิทยำลัยได้กำหนดให้นกั ศึกษำฝึ กภำคปฏิบตั ิ 3 ลักษณะ ได้แก่ กำรฝึ กด้วยตนเอง กำรฝึ กตำม
มอบหมำย และกำรฝึ กเสริ มทักษะ ดังนี้
1. กำรฝึ กด้วยตนเอง นักศึกษำต้องฝึ กด้วยตนเองเพื่อเตรี ยมควำมพร้อมก่อนที่จะเข้ำรับกำรฝึ กตำม
มอบหมำย ณ สถำนที่พกั หรื อที่ทำงำนของนักศึกษำ ตำมคู่มือกำรฝึ กภำคปฏิบตั ิที่แนบ
2. กำรฝึ กตำมมอบหมำย และกำรฝึ กเสริ มทักษะ นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรฝึ กปฏิบตั ิ ตำมวันเวลำ และ
สถำนที่ฝึกปฏิบตั ิที่มหำวิทยำลัยกำหนด ณ ศูนย์บริ กำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ สุขภำพ ตำม
กำหนดกำรฝึ กปฏิบตั ิที่แนบ
จึงขอเรี ยนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ

(
ศูนย์บริ กำรกำรศึกษำประจำภูมิภำค
โทร 0-2504-7613-6 โทรสำร 0-503-3587

)

กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ฝึกตำมมอบหมำย และฝึ กเสริมทักษะ
ชุ ดวิชำ 55307 กำรฝึ กปฏิบัติเภสั ชพฤกษศำสตร์ และเภสั ชกรรมแผนไทย
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2556
............................................................................................................
คำชี้แจง
1. นักศึกษำต้องฝึ กรำยละเอียดในคู่มือกำรฝึ กปฏิบตั ิ ชุดวิชำ 55307 กำรฝึ กปฏิบตั ิเภสัชพฤกษศำสตร์
และเภสัชกรรมแผนไทย โดยละเอียดและต้องฝึ กปฏิบตั ิให้ครบตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด ได้แก่
กำรฝึ กด้วยตนเอง กำรฝึ กตำมมอบหมำย และกำรฝึ กเสริ มทักษะ
2. ให้นกั ศึกษำเข้ำรับกำรฝึ กปฏิบตั ิ ตำม วัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนดดังนี้
2.1 กำรฝึ กด้ วยตนเอง จำนวน 120 ชัว่ โมง ณ สถำนที่พกั ศูนย์วทิ ยำพัฒนำ มสธ. หน่วยงำน
สำธำรณสุ ขจังหวัด โรงเรี ยนหรื อสวนป่ ำ
2.2 กำรฝึ กตำมมอบหมำย จำนวน 192 ชัว่ โมง
2.2.1ฝึ กปฏิบตั ิภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกมหำวิทยำลัย จำนวน 5 วัน
รวม 30 ชัว่ โมง แบ่งเป็ น 3 รุ่ น
รุ่ นที1่ ฝึ กปฏิบตั ิกำรปรุ งยำ กำรผลิตยำและกำรควบคุมคุณภำพยำสมุนไพร
วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2557 และ 12-15 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
วันรำยงำนตัว/ปฐมนิเทศ/Pretest (วันแรกของกำรฝึ ก)
สถำนที่ โรงพยำบำลวังนำ้ เย็น จ. สระแก้ว
รุ่ นที2่ ฝึ กปฏิบตั ิกำรปรุ งยำ กำรผลิตยำและกำรควบคุมคุณภำพยำสมุนไพร
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2557 และ 22-25 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
วันรำยงำนตัว/ปฐมนิเทศ/Pretest (วันแรกของกำรฝึ ก)
สถำนที่ โรงพยำบำลวังนำ้ เย็น จ.สระแก้ว
รุ่ นที่3 ฝึ กปฏิบตั ิกำรปรุ งยำ กำรผลิตยำและกำรควบคุมคุณภำพยำสมุนไพร
วันที่ 1 มีนำคม 2557 และ 5-8 มีนำคม 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
วันรำยงำนตัว/ปฐมนิเทศ/Pretest (วันแรกของกำรฝึ ก)
สถำนที่ โรงพยำบำลวังนำ้ เย็น จ.สระแก้ว
2.2.2 กำรจัดทำพิพิธภัณฑ์สมุนไพร กำรสำรวจพืชสมุนไพร เพิ่มเติมจำนวน 162 ชัว่ โมง
2.3 กำรฝึ กเสริมทักษะ
ครั้งที่ 1 : กำรเดินป่ ำสำรวจพืชสมุนไพร จำนวน 3 วัน รวม 18 ชัว่ โมง แบ่งเป็ น 3 รุ่ น
รุ่ นที1่ วันที่ 9-11 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
รุ่ นที่2 วันที่ 19-21 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
รุ่ นที่3 วันที่ 2- 4 มีนำคม 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
สถำนที่ อุทยำนแห่ งชำติปำงสี ดำ จ.สระแก้ ว

: กำรปรุ งยำเทคนิคพิเศษ จำนวน 1 วัน 6 ชัว่ โมง แบ่งเป็ น 3 รุ่ น
รุ่ นที1่ วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
รุ่ นที่2 วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
รุ่ นที่3 วันที่ 9 มีนำคม 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
สถำนที่ โรงพยำบำลวังนำ้ เย็น จ.สระแก้ว
ครั้งที่ 2 : กำรดูงำนสวนสมุนไพรและโรงงำนผลิตยำสมุนไพรที่ได้มำตรฐำน กำรนำเสนอผล
กำรฝึ กด้วยตนเอง กำรฝึ กตำมมอบหมำย และกำรฝึ กเสริ มทักษะ จำนวน 4 วันรวม 24 ชัว่ โมง
แบ่งเป็ น 2 รุ่ น
รุ่ นที1่ วันที่ 2-5 พฤษภำคม 2557 เวลำ 09.00-22.00 น.
รุ่ นที่2 วันที่ 8-11 พฤษภำคม 2557 เวลำ 09.00-22.00 น.
สถำนที่ มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช จ.นนทบุรี
3. สถำนที่กำรฝึ กตำมมอบหมำย และกำรฝึ กเสริ มทักษะ ต้องเป็ นสถำนที่ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก
มหำวิทยำลัยให้เป็ นศูนย์กำรบริ กำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ และในกำรจัดตั้งศูนย์เป็ นไปตำมเกณฑ์ของ
มหำวิทยำลัย

ตำรำงศูนย์ ฝึกปฏิบัติ
ชุ ดวิชำ 55307 กำรฝึ กปฏิบัติเภสั ชพฤกษศำสตร์ และเภสั ชกรรมแผนไทย
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2556
กำรฝึ กตำมมอบหมำย รุ่ นที่ 1 วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2557 และ 12-15กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
รุ่ นที่ 2 วันที่ 18 กุมภำพันธ์2557 และ 22-25 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
รุ่ นที่ 3 วันที่ 1 มีนำคม 2557 และ 5-8 มีนำคม 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
นักศึกษำ
อำจำรย์ฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ กำรบริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ
นักศึกษำทั้ง 3 รุ่ น อ.นภำจรี ย ์ สยำมประโคน
โรงพยำบำลวังน้ ำเย็น อ.วังน้ ำเย็น
อ.ณิ ชนันท์ คงมี
จ.สระแก้ว 27210
ตำรำงศูนย์ ฝึกปฏิบัติ
ชุ ดวิชำ 55307กำรฝึ กปฏิบัติเภสั ชพฤกษศำสตร์ และเภสั ชกรรมแผนไทย
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2555
กำรฝึ กเสริ มทักษะครั้งที่ 1 กำรเดินป่ ำสำรวจพืชสมุนไพร
รุ่ นที1่ วันที่ 9-11 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
รุ่ นที่2 วันที่ 19-21 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
รุ่ นที่3 วันที่ วันที่ 2- 4 มีนำคม 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
นักศึกษำ
อำจำรย์ ฝึกปฏิบัติ
สถำนทีฝ่ ึ ก
นักศึกษำทั้ง 3 รุ่ น อ.กิตติ ลี้สยำม
อ. นิเวศน์ บวรกุลวัฒน์
อุทยำนแห่งชำติปำงสี ดำ
อ. รำเชนทร์ รักสกุล
อ.เมือง จ. สระแก้ว 27000
อ.นภำจรี ย ์ สยำมประโคน
กำรฝึ กเสริ มทักษะครั้งที่ 1; กำรปรุ งยำเทคนิคพิเศษ
รุ่ นที1่ วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
รุ่ นที่2 วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
รุ่ นที่3 วันที่ 9 มีนำคม 2557 เวลำ 09.00-16.00 น.
นักศึกษำ
อำจำรย์ ฝึกปฏิบัติ
ศูนย์ บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ
นักศึกษำทั้ง 3 รุ่ น อ. นภำจรี ย ์ สยำมประโคน
โรงพยำบำลวังน้ ำเย็น
อ. ณิ ชนันท์ คงมี
อ. วังน้ ำเย็น จ. สระแก้ว 27210

ตำรำงศูนย์ ฝึกปฏิบัติ
ชุ ดวิชำ 55307 กำรฝึ กปฏิบัติเภสั ชพฤกษศำสตร์ และเภสั ชกรรมแผนไทย
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2556
กำรฝึ กเสริ มทักษะครั้งที่ 2 รุ่ นที1่ วันที่ 2-5 พฤษภำคม 2557 เวลำ 09.00-22.00 น.
รุ่ นที่2 วันที่ 8-11 พฤษภำคม 2557 เวลำ 09.00-22.00 น.
วันที่
นักศึกษำ
อำจำรย์ฝึกปฏิบัติ
สถำนทีฝ่ ึ กปฏิบัติ
2 พ.ค. 2557
รุ่ น 1
อ. สุ นนั ทำ ตันศิริเจริ ญกุล
บริ ษทั ผลิตสมุนไพรไทย จำกัด
8 พ.ค. 2557
รุ่ น 2
อ. ศรำยุทธ ศุภอักษร
130-149 ม.3 ต.วังจุฬำ
อำจำรย์ประจำกลุ่ม มสธ.
อ.วังน้อย จ.พระนครศรี อยุธยำ
3 พ.ค. 2557
รุ่ น 1
อ. นิเวศน์ บวรกุลวัฒน์
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ
9 พ.ค. 2557
รุ่ น 2
อำจำรย์ประจำกลุ่ม มสธ.
รัตนรำชสุ ดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ต.มำบข่ำ กิ่งอ.นิคมพัฒนำ
จ.ระยอง
4 พ.ค 2557
รุ่ น 1
รศ. ดิเรก ทองอร่ ำม
ศูนย์สัมมนำ
10 พ.ค 2557
รุ่ น 2
อำจำรย์ประจำกลุ่ม มสธ.
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ ด จ.นนทบุรี
5 พ.ค 2557
รุ่ น 1
อำจำรย์ประจำกลุ่ม มสธ.
ศูนย์สัมมนำ
11 พ.ค 2557
รุ่ น 2
มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช
ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ ด จ.นนทบุรี

รำยชื่ออำจำรย์ฝึกปฏิบัติ
ชุ ดวิชำ 55307 กำรฝึ กปฏิบัติเภสั ชพฤกษศำสตร์ และเภสั ชกรรมแผนไทย
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2556
อาจารย์ฝึกตามมอบหมาย
ลำดับที่
รำยชื่ออำจำรย์
วันทีป่ ฏิบัติ
ศูนย์ บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ
1
อ. นภำจรี ย ์ สยำมประโคน วันที่ 8 ก.พ. 57 และ 12-15 ก.พ. 57 โรงพยาบาลวังน้ าเย็น อ. วังน้ าเย็น
2
อ. ณิ ชนันท์ คงมี
วันที่ 18 ก.พ.57 และ 22-25 ก.พ. 57 จ. สระแก้ว 27210 โทร. 0-3725-1108-9
วันที่ 1 มี.ค 57 และ 5-8 มี.ค 57
ต่อ110, 08-6985-2717
อาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ ครั้งที่ 1 การปรุ งยาเทคนิคพิเศษ
ลำดับที่
รำยชื่ออำจำรย์
สั งกัด/ทีอ่ ยู่
1
อ. นภำจรี ย ์ สยำมประโคน โรงพยาบาลวังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น
2
อ. ณิ ชนันท์ คงมี
จ. สระแก้ว 27210
โทร. 0-3725-1108-9 ต่อ 110
วันที่ 16 ก.พ. 57
08-6985-2717
วันที่ 26 ก.พ. 57
วันที่ 9 มี.ค. 57
เวลำ 09.00-16.00 น.

ศูนย์ บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ
โรงพยาบาลวังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น
จ. สระแก้ว 27210
โทร. 0-3725-1108-9 ต่อ 110
08-6985-2717

รำยชื่ออำจำรย์ฝึกปฏิบัติ
ชุ ดวิชำ 55307 กำรฝึ กปฏิบัติเภสั ชพฤกษศำสตร์ และเภสั ชกรรมแผนไทย
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2556
อาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ ครั้งที่ 1 การเดินป่ าสารวจพืชสมุนไพร
ลำดับที่
รำยชื่ออำจำรย์
สั งกัด/ทีอ่ ยู่
สถำนทีฝ่ ึ กปฏิบัติ
1
อ. กิตติ ลี้สยำม
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ อุทยำนแห่งชำติปำงสี ดำ
ม.สุ โขทัยธรรมำธิรำช
อ.เมือง จ. สระแก้ว 27000
วันที่ 8 ก.พ. 57 เวลำ 14.00-16.00 น.
ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ ด
วันที่ 9-11 ก.พ. 57 เวลำ 9.00-16.00 น.
จ. นนทบุรี 11120
วันที่18 ก.พ. 57 เวลำ 14.00-16.00 น.
โทร.02-504-8053,
วันที่ 19-21 ก.พ. 57 เวลำ 9.00-16.00 น.
08-1014-2449
วันที่ 1 มี.ค.57 เวลำ 14.00-16.00 น.
2

3

4

วันที่ 2-4 มี.ค.57 เวลำ 9.00-16.00 น.
อ.นิเวศน์ บวรกุลวัฒน์
วันที่ 9-11 ก.พ. 57
วันที่ 19-21 ก.พ. 57
วันที่ 2-4 มี.ค. 57
เวลำ 9.00-16.00 น.
อ.รำเชนทร์ รักสกุล
วันที่ 9-11 ก.พ. 57
วันที่ 19-21 ก.พ. 57
วันที่ 2-4 มี.ค. 57
เวลำ 9.00-16.00 น.
อ.นภำจรี ย ์ สยำมประโคน
วันที่ 9-11 ก.พ. 57
วันที่ 19-21 ก.พ. 57
วันที่ 2-4 มี.ค. 57
เวลำ 9.00-16.00 น.

กลุ่มงำนกำรนวดไทย
สถำบันกำรแพทย์แผนไทย
กระทรวงสำธำรณสุ ข
ถ.ติวำนนท์ ต.ตลำดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
โทร. 08-9122-9971
สถำบันกำรวิจยั กำรแพทย์แผน
ไทย 693 ถ.บำรุ งเมือง
แขวงคลองมหำนำค
เขตป้ อมปรำบ กทม.
โทร. O8-4561-7170

อุทยำนแห่งชำติปำงสี ดำ
อ.เมือง จ. สระแก้ว 27000

อุทยำนแห่งชำติปำงสี ดำ
อ.เมือง จ. สระแก้ว 27000

โรงพยาบาลวังน้ าเย็น อ.วังน้ า อุทยำนแห่งชำติปำงสี ดำ
เย็น จ. สระแก้ว 27210
อ.เมือง จ. สระแก้ว 27000
โทร. 0-3725-1108-9 ต่อ 110
08-6985-2717

รำยชื่ออำจำรย์ฝึกปฏิบัติ
ชุ ดวิชำ 55307 กำรฝึ กปฏิบัติเภสั ชพฤกษศำสตร์ และเภสั ชกรรมแผนไทย
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2556
อาจารย์ฝึกเสริ มทักษะ ครั้งที่ 2
ลำดับที่
รำยชื่ออำจำรย์
1
หัวหน้าวิทยากร
อ. กิตติ ลี้สยาม

2

3

4

วันทีป่ ฏิบตั ิ

สังกัด/ทีอ่ ยู่

2- 5 พ.ค. 2557
8-11 พ.ค. 2557
เวลำ 07.30-22.00 น.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด
จ. นนทบุรี 11120

วิทยากรประจากลุ่ม
อ. พวงผกา ตันกิจจานนท์ 2- 5 พ.ค. 2557
8-11 พ.ค. 2557
เวลำ 07.30-22.00 น.

อ. อดิศกั ดิ์ สุมาลี

2- 5 พ.ค. 2557
8-11 พ.ค. 2557
เวลำ 07.30-22.00 น.

อาจารย์พิเศษ
อ. สุนนั ทา ตันศิริเจริ ญกุล 2 พ.ค. 2557
8 พ.ค. 2557
เวลำ 09.00-16.00 น.

5

อ. ศรายุทธ ศุภอักษร

2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
เวลำ 09.00-16.00 น.

6

รศ.ดิเรก ทองอร่ าม

7

อ.นิเวศน์ บวรกุลวัฒน์

4 พ.ค. 2557
10 พ.ค. 2557
เวลำ 08.00-12.00 น.
3 พ.ค. 2557
9 พ.ค. 2557
เวลำ 09.00-15.00 น.

สถำนทีฝ่ ึ กปฏิบัติ

- ศูนย์สมั มนา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ.
พระนครศรี อยุธยา
- สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ศูนย์สมั มนา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ.
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
พระนครศรี อยุธยา
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด
- สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ
จ. นนทบุรี 11120
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ศูนย์สมั มนา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ.
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
พระนครศรี อยุธยา
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด
- สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ
จ. นนทบุรี 11120
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง
บริ ษทั ผลิตสมุนไพรไทย
จากัด130-149 ม.3
ต. วังจุฬา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรี อยุธยา
บริ ษทั ผลิตสมุนไพรไทย
จากัด130-149 ม.3
ต. วังจุฬา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรี อยุธยา
40/3698 ประชานิเวศน์ 3
ถ. สามัคคี อ.เมือง จ.
นนทบุรี
กลุ่มงานการนวดไทย
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
โทร. 08-9122-9971

บริ ษทั ผลิตสมุนไพรไทย จากัด
130-149 ม.3 ต. วังจุฬา
อ.วังน้อย จ.พระนครศรี อยุธยา
บริ ษทั ผลิตสมุนไพรไทย จากัด
130-149 ม.3 ต. วังจุฬา
อ.วังน้อย จ.พระนครศรี อยุธยา
ศูนย์สมั มนา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง

กำหนดกำรฝึ กปฏิบัติงำนนักศึกษำ
รุ่ นที่ 1 วันที่ 8-16 กุมภำพันธ์ 2557
รุ่ นที่ 2 วันที่ 18-26 กุมภำพันธ์ 2557
รุ่ นที่ 3 วันที่ 1-9 มีนำคม 2557
ณ. โรงพยำบำลวังนำ้ เย็น จ.สระแก้ว/ อุทยำนแห่ งชำติปำงสี ดำ จ.สระแก้ว
-------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2557 รุ่ นที่ 1
วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2557 รุ่ นที่ 2
วันที่ 1 มีนำคม 2557 รุ่ นที่ 3
07.30-08.00 น.
รำยงำนตัวต่อผูป้ ระสำนงำนศูนย์กำรศึกษำบริ กำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ
08.00-09.00 น.
ปฐมนิเทศ ชี้แจงกำรฝึ กปฏิบตั ิของนักศึกษำ
09.00-10.00 น.
Pretest
10.00-12.00 น.
ศึกษำสมุนไพร ณ สวนสมุนไพรของศูนย์
12.00-13.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-14.00 น.
เตรี ยมควำมพร้อมกำรเดินป่ ำ
14.00-16.00 น.
บรรยำยพิเศษ กำรวำงแปลงสำรวจพืชสมุนไพร
วิทยำกร อำจำรย์กิตติ ลี้สยำม
วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2557 รุ่ นที่ 1
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2557 รุ่ นที่ 2
วันที่ 2 มีนำคม 2557 รุ่ นที่ 3
07.00-08.30 น.
เดินทำงไปยังอุทยานแห่งชาติปางสี ดา จ.สระแก้ว
08.30-09.00 น.
แนะนำเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้และหมอยำพื้นบ้ำน
09.00-12.00 น.
เดินป่ ำสำรวจพืชสมุนไพร
12.00-13.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-16.00 น.
เดินป่ ำสำรวจพืชสมุนไพร(ต่อ)
16.00-17.00 น.
พักผ่อนตำมอัธยำศัย/เตรี ยมสถำนที่พกั ผ่อน
17.00-18.00 น.
รับประทำนอำหำรเย็น
18.00-22.00 น.
กิจกรรมกลุ่มและสันทนำกำร

วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 รุ่ นที่ 1
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2557 รุ่ นที่ 2
วันที่ 3 มีนำคม 2557 รุ่ นที่ 3
06.00-07.00 น.
ตื่นนอน/ เตรี ยมควำมพร้อม
07.00-08.00 น.
รับประทำนอำหำรเช้ำ
08.00-09.00 น.
สำธิตกำรวำงแปลงสำรวจพืชสมุนไพร
09.00-12.00 น.
วำงแปลงสำรวจพืชสมุนไพร
12.00-13.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-16.00 น.
วำงแปลงสำรวจพืชสมุนไพร (ต่อ)
16.00-17.00 น.
พักผ่อนตำมอัธยำศัย
17.00-18.00 น.
รับประทำนอำหำรเย็น
18.00-22.00 น.
กิจกรรมกลุ่มและสันทนำกำร
วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2557 รุ่ นที่ 1
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2557 รุ่ นที่ 2
วันที่ 4 มีนำคม 2557 รุ่ นที่ 3
06.00-07.00 น.
ตื่นนอน/ เตรี ยมควำมพร้อม
07.00-08.00 น.
รับประทำนอำหำรเช้ำ
08.00-09.00 น.
แลกเปลี่ยนควำมรู ้และประสบกำรณ์ร่วมกับหมอยำพื้นบ้ำน
09.00-12.00 น.
เดินป่ ำศึกษำพืชสมุนไพร
12.00-13.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-16.00 น.
เดินป่ ำศึกษำพืชสมุนไพร (ต่อ)
16.00-17.30 น.
เดินทำงกลับโรงพยาบาลวังน้ าเย็น จ.สระแก้ว
วันที่ 12-15 กุมภำพันธ์ 2557 รุ่ นที่ 1
วันที่ 22-25 กุมภำพันธ์ 2557 รุ่ นที่ 2
วันที่ 5-8 มีนำคม 2557 รุ่ นที่ 3
08.30-09.00 น.
แบ่งกลุ่มและรับการฝึ กปฏิบตั ิงำนโรงผลิตยำสมุนไพร
09.00-12.00 น.
ฝึ กปฏิบตั ิงำนโรงผลิตยำสมุนไพร
12.00-13.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-16.00 น.
ฝึ กปฏิบตั ิงำนโรงผลิตยำสมุนไพร(ต่อ)

วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2557 รุ่ นที่ 1
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557 รุ่ นที่ 2
วันที่ 9 มีนำคม 2557 รุ่ นที่ 3
09.00-12.00 น.
ฝึ กปฏิบตั ิการสะตุ ประสะและฆ่าฤทธิ์ ยา
12.00-13.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น.
ฝึ กปฏิบตั ิทำน้ ำกระสำยยำ และกำรตรี ยมเภสัชวัตถุ
15.00-16.00 น.
Posttest
16.00-16.30 น.
สรุ ปผลกำรฝึ กเสริ มทักษะ ฝึ กมอบหมำยและประเมินผล

กำหนดกำรฝึ กเสริมทักษะครั้งที่ 2
ชุ ดวิชำ 55307 กำรฝึ กปฏิบัติเภสั ชพฤกษศำสตร์ และเภสั ชกรรมแผนไทย
รุ่ นที่1 วันที่ 2-5 พ.ค. 2557 รุ่ นที่ 2 วันที่ 8-11 พ.ค. 2557
ณ ศูนย์สัมมนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
-------------------------------------------------------------------------------------------รุ่ นที่1 วันที่ 2 พ.ค. 2557
รุ่ นที่ 2 วันที่ 8 พ.ค. 2557
07.00-07.30 น.
รำยงำนตัวและลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึ กปฏิบตั ิ
07.30-08.00 น.
พิธีเปิ ดโดยประธำนกรรมกำรบริ หำรชุ ดวิชำ
08.00-09.00 น.
เดินทำงไปยังบริ ษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ. พระนครศรี อยุธยำ
09.00-12.00 น.
ศึกษำดูงำนกำรผลิตยำสมุนไพรไทย
วิทยำกร อ. สุ นนั ทำ ตันศิริเจริ ญกุล และอ. ศรำยุทธ ศุภอักษร
12.00-13.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-16.00 น.
ศึกษำดูงำนกำรผลิตยำสมุนไพรไทย (ต่อ)
วิทยำกร อ. สุ นนั ทำ ตันศิริเจริ ญกุล และอ. ศรำยุทธ ศุภอักษร
16.00-17.00 น.
เดินทำงกลับมหำวิทยำลัย
17.00-18.00 น.
รับประทำนอำหำรเย็น
18.00-22.00 น.
แบ่งกลุ่มนักศึกษำจัดทำรำยงำน
รุ่ นที่1 วันที่ 3 พ.ค. 2557
รุ่ นที่ 2 วันที่ 9 พ.ค. 2557
06.30-09.00 น.
เดินทำงไปยังไปยังสวนสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี จ.ระยอง
09.00-12.00 น.
ศึกษำดูงำนสวนสมุนไพร
วิทยำกร อ.นิเวศน์ บวรกุลวัฒน์
12.00-13.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-16.00 น.
กำรศึกษำดูงำนสวนสมุนไพร(ต่อ)
วิทยำกร อ.นิเวศน์ บวรกุลวัฒน์
16.00-17.30 น.
เดินทำงกลับมหำวิทยำลัย
17.30-18.30 น.
รับประทำนอำหำรเย็น
18.30-22.00 น.
แบ่งกลุ่มนักศึกษำจัดทำรำยงำน

รุ่ นที่1 วันที่ 4 พ.ค. 2557
รุ่ นที่ 2 วันที่ 10 พ.ค. 2557
08.00-09.00 น.
นำเสนอรำยงำนกำรฝึ กด้วยตนเอง
วิจำรณ์โดย รศ. ดิเรก ทองอร่ ำม
09.00-12.00 น.
บรรยำยกำรปลูกและขยำยพันธ์พืชสมุนไพร
วิทยำกร รศ. ดิเรก ทองอร่ ำม
12.00-13.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-14.00 น.
นำเสนอรำยงำนกำรเดินป่ ำและจัดทำพิพิธภัณฑ์สมุนไพร
วิจำรณ์โดย อ.กิตติ ลี้สยำม
14.00-17.00 น.
บรรยำยกำรเดินป่ ำสำรวจพืชสมุนไพร
วิทยำกร อ.กิตติ ลี้สยำม
17.00-18.00 น.
รับประทำนอำหำรเย็น
18.00-22.00 น.
แบ่งกลุ่มนักศึกษำจัดทำรำยงำน
รุ่ นที่1 วันที่ 5 พ.ค. 2557
รุ่ นที่ 2 วันที่ 11 พ.ค. 2557
08.00-10.00 น.
นำเสนอรำยงำนกำรศึกษำดูงำนบริ ษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
วิจำรณ์โดย อ. พวงผกำ ตันกิจจำนนท์
10.00-12.00 น.
นำเสนอรำยงำนกำรศึกษำดูงำนสวนสมเด็จพระเทพฯ
วิจำรณ์โดย อ. อดิศกั ดิ์ สุ มำลี
12.00-13.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.30 น.
อภิปรำยและซักถำม
15.30-16.00 น.
พิธีปิดโดยประธำนกรรมกำรบริหำรชุ ดวิชำ

