1
ตารางเรียน วิชา ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย สัปดาหที่ 1
วัน เวลา
จ
14 พค 50

อ.
15 พค 50

8.00-9.00

Orientat
ion อ.
รัตนา

9.00-10.00

10.00-11.00

Movie case study

Cell components and cellular
constituent ’cont.
ผศ.ดร.บุษบา/ดร.ณัฏฐวุฒิ

11.00-12.00

Analyze movie
case study
ศ.นพ.ประสิทธิ์

Lab.Cell Visualization and Techniques
ผศ.ดร.สุวดี/อ.รัตนา/อ.ปยนันท/ดร.จารุ
วรรณ/ดร.ณัฏฐวุฒิ/ดร.จุฑารัตน

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

Cell components and cellular constituent and microscope
ผศ.ดร.สุวดี/ อ.รัตนา

Lab.Cell Morphology & Membrane
teansport (15.00-19.00 น.)

Cell components and cellular
constituent ’cont.
ผศ.ดร.บุษบา/ดร.ณัฏฐวุฒิ

อ.รัตนา/ปยนันท/ดร.จารุวรรณ/
ดร.ณัฏฐวุฒ/ิ ดร.จุฑารัตน/อ.ชาญวิทย

พ.
16 พค 50

ความสัมพันธ
วิทยาศาสตร
การแพทย และ
วิทยาศาสตรคลินิก
อ.พญ.สรญา

Self study กรณีศึกษาผูปวย
เตรียม Medical dictionary

กรณีศึกษา ผูปวยกลุมละ 5 คน ตอบใน E-Learning

พฤ.
17 พค 50

SDL

Lab. Biochemical Techniques and application
ดร.จารุวรรณ/นันทยา/ดร.จุฑารัตน/อ.อรุณี/อ.จารุวรรณ

COLLEGE ACTIVITY
อบรมอาจารยทปี่ รึกษา

ศ.
18 พค 50

Lab principle of human anatomy and
Principle of human anatomy and
terminology
terminology
อ.ชาญวิทย/อ.รัตนา/อ.ปยนันท/อ.นันทยา/
อ.ชาญวิทย และคณะ
อ.จารุวรรณ/อ.วีระศักดิ์

SDL

SDL

2
ตารางเรียน วิชา ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย สัปดาหที่ 2
วัน เวลา
จ
21 พค 50

อ
22 พค 50

8.00-9.00

9.00-10.00

Lab. Cell components and cellular
constituent
ดร.ณัฎฐวุฒิ/ดร.จารุวรรณ/อ.นันทยา/
ดร.จุฑารัตน/อ.จารุวรรณ/อ.ชาญวิทย

10.00-11.00

11.00-12.00

Introduction to metabolism and
cell bioenergetics
อ.ดร.จุฑารัตน

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

Metabolic pathways I (Carbohydrate)
อ.ดร.จุฑารัตน
Lab. Metabolic pathways 1 (Carbohydrate)
อ.ดร.จุฑารัตน/ดร.จารุวรรณ/อ.ธันยาการย/อ.จารุวรรณ/
อ.นันทยา/อ.อรุณี

Muscle cells
อ.ปยะนันท

Metabolic pathways 2 (Lipid )
อ.ดร.จุฑารัตน

พ
23 พค 50

SDL

Lab.Metabolic pathways 2 (Lipid )
อ.ดร.จุฑารัตน/ดร.จารุวรรณ/อ.ธันยาการย/
อ.จารุวรรณ/อ.นันทยา/อ.อรุณี

พฤ
24 พค 50

SDL

Metabolic pathways 3 (Protein and nucleic acid )
อ.ดร.จารุวรรณ

COLLEGE ACTIVITY

SDL

Metabolic pathways 3 (Protein,amino acid)
อ.ดร.จารุวรรณ

Lab. Metabolic pathway 3 (protein,amino acid
อ.ดร.จารุวรรณ/ดร.จุฑารัตน/อ.ธันยาการย/อ.จารุวรรณ/อ.นันทยา/อ.อรุณี

ศ
25 พค 50

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก
Orentation skill lab
พญ.สรญา

SDL

SDL

3
ตารางเรียน วิชา ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย สัปดาหที่ 3
วัน เวลา

8.00-9.00

จ
28 พค 50

Introduction to
pathology
รศ.นพ.วรชัย

อ
29 พค 50

พ
30 พค 50

SDL

10.00-11.00

Cellular basic of disease
รศ.นพ.วรชัย และคณะ
Introduction to
pharmacology
Pharmacokinetic
ดร.ใจนุช กาญจนภู

11.00-12.00

13.00-14.00

Cell injury and
adaptationรศ.
นพ.วรชัย และคณะ

Cell injury and
adaptationรศ.
นพ.วรชัย

Introduction to pharmacology
Pharmacokinetic
รศ.ดร.นงนิตย ธีระวัฒนสุข

14.00-15.00

15.00-16.00

Basic
evaluated of
new drugs
ดร.ใจนุช
กาญจนภู

SDL

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก
การดูเซลล 1 skill lab1
ทนพ.วิเชียร/พญ.ผกาวรรณ/พญ.ประชุมพร/อ.รัตนา/อ.ชาญวิทย/อ.ปยนันท
วันวิสาขบูชา

SDL

16.00-17.00

Inflammation Healing and Repair
รศ.นพ.วรชัย และคณะ

Pharmacokinetics
รศ.ดร.นงนิตย ธีระวัฒนสุข

LAB 1 Cellular basic of disease and cell injury adaptation
ทนพ.วิเชียร/พญ.ผกาวรรณ/พญ.ประชุมพร

พฤ
31 พค 50

ศ
1 มิย 50

9.00-10.00

LAB 2 INFLAMMATION HEALING REPAIR
พญ.ปาริชาติ/ทนพ.วิเชียร/พญ.ผกาวรรณ/พญ.ประชุมพร

SDL

4
ตารางเรียน วิชา ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย สัปดาห 4
วัน เวลา

8.00-9.00

จ
4 มิย 50

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

Lab. Pharmacodynamics

Lab. Pharmacokinetics

รศ.ดร.นงนิตย/ดร.ใจนุช/ดร.นุตติยา

รศ.ดร.นงนิตย/ดร.ใจนุช/ดร.นุตติยา

Toxicology Pesticides, heavy metals, animals
and plants toxin
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา

Lab. Toxicology, pesticides, heavy metals, animal and plant
toxins
ดร.เพียงเพ็ญ/ดร.ใจนุช/ดร.นุตติยา

อ
5 มิย 50

SDL

พ
6 มิย 50

SDL

เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพ
อ.พญ.สรญา

SDL

SDL

พฤ
7 มิย 50

SDL

Clinical anatomy to medical imaging
พ.ท.นพ.ธนวัฒน

SDL

COLLEGE ACTIVITY

ศ
8 มิย 50

SDL

Case study presentation
ศ.นพ.ประสิทธิ์ และคณะ

Case study presentation
ศ.นพ.ประสิทธิ์ และคณะ

16.00-17.00
SDL

SDL

5
ตารางเรียนรายวิชาพันธุศาสตรและคัพภวิทยา สัปดาหที่ 1
วัน / เวลา

8.00-9.00

จ
11 มิ.ย.50

Orientation
อ.ชาญวิทย

อ
12 มิ.ย.50

SDL

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

Lec. Gene expression: DNA structure,
replication, and exchange
อ.ดร.จุฑารัตน
Lec. Gene expression:
transcription, including defects
ดร.ณัฐฏวุฒิ

SDL
(Gene expression:
transcription,defects)
ดร.ณัฐฏวุฒิ

13.00-14.00

14.00-15.00

Case study and assignment
อ.ปยนันท / อ.ดร.จารุวรรณ / อ.
จารุวรรณ / อ.พญ.สรญา / อ.รัตนา

15.00-16.00

16.00-17.00
SDL

Lab. Gene expression: DNA structure, replication, and exchange
อ.ดร.จุฑารัตน / อ.ดร.จารุวรรณ / อ.จารุวรรณ / อ.ธันยาการย / ดร.ณัฏฐวุฒิ /
อ.อรุณี

พ
13 มิ.ย.50

Lab. Gene expression: transcription, including defects
ดร.ณัฏฐวุฒิ / อ.ดร.จุฑารัตน / อ.ดร.จารุวรรณ / อ.จารุวรรณ / อ.ธันยาการย /
อ.นันทยา

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก
Lab. การดู chromosome
อ.ปยนันท / อ.ดร.จารุวรรณ / อ.พญ.สรญา / อ.รัตนา / อ.จารุวรรณ / อ.นันทยา

พฤ
14 มิ.ย.50

พิธีไหวครูของมหาวิทยาลัย

พิธีไหวครูข องวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ

ศ
15 มิ.ย.50

SDL

Lec. Gene expression: translation, Including defects
อ.ดร.จารุวรรณ

Lab.Genetic engineering technology
อ.ดร.จารุวรรณ /อ. ดร.จุฑารัตน / อ.จารุวรรณ / อ.รัตนา / อ.ดร.วีระศักดิ์ /
อ.อรุณี

6
ตารางเรียนรายวิชาพันธุศาสตรและคัพภวิทยา สัปดาหที่ 2
วัน / เวลา

8.00-9.00

9.00-10.00

จ
18 มิ.ย. 50

Home room

10.00-11.00

11.00-12.00

Lec. Genetic engineering technology
อ.ดร.จารุวรรณ

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

Lec. Principles of pedigree analysis
อ.ปยนันท

16.00-17.00

SDL

Lec. Genetic mechanisms
อ
19 มิ.ย. 50

SDL

พ
20 มิ.ย. 50

SDL

Chromosomal
abnormality
อ.ปยนันท

Lec.Population genetics
อ.ปยนันท

Lec. Embryogenesis

พฤ
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย (มข.)/
21 มิ.ย. 50

อ.ชาญวิทย

ศ
22 มิ.ย. 50

Mendelial inheritance, multifactorial
diseases
รศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล (รามาฯ)
SDL

Lab. Embryogenesis
อ.ชาญวิทย / อ.รัตนา / อ.ปยนันท/
อ.ดร.วีระศักดิ์

Lab. Embryogenesis
อ.ชาญวิทย / อ.รัตนา / อ.ปยนันท/อ.ดร.วีระศักดิ์

SDL

Lab. Genetic mechanisms
อ.ปยนันท / อ.ดร.จารุวรรณ / อ.จารุวรรณ / อ.รัตนา / ดร.จุฑารัตน / อ.ชาญวิทย

Lec. Embryogenesis
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย (มข.)/อ.ชาญวิทย

SDL

COLLEGE ACTIVITY

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก
Lab. การเขียน genogram
อ.พญ.สรญา / อ.นันทยา / อ.มินตรา / อ.จารุวรรณ / อ.อรุณี / อ.ดร.จุฑารัตน

7
ตารางเรียนรายวิชาพันธุศาสตรและคัพภวิทยา สัปดาหที่ 3
วัน / เวลา

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

จ
25 มิ.ย. 50

Home room

Lec. Congenital malformation
อ.นพ.สุชิน วรวิชชวงษ (รามาฯ)/อ.รัตนา

อ
26 มิ.ย. 50

SDL

Lec. Clinical genetics
(Genetic testing, prenatal diagnosis,
newborn screening, genetic counseling/ethics)
รศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล (รามาฯ) /อ.รัตนา

พ
27 มิ.ย. 50

Lab. Clinical genetics
อ.ปยนันท / อ.ดร.จารุวรรณ / อ.จารุวรรณ / อ.รัตนา / อ.พญ.สรญา /
อ.นันทยา

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

Lab. Congenital malformation
อ.นพ. สุชิน / อ.รัตนา / อ.ชาญวิทย / อ.ปยนันท
Lec. Clinical genetics
(Gene therapy)
รศ.นพ.สุรเดช หงสอิง (รามาฯ)

ศ
29 มิ.ย. 50

Lec. การศึกษา embryo ปกติ
Lab. การศึกษา embryo ผิดปกติ
รศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา / อ.พญ.ปาริ รศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา / อ.พญ.ปาริชาติ /
ชาติ
อ.รัตนา / อ.ชาญวิทย / อ.ปยนันท

SDL

SDL

Case discussion
อ.ปยนันท / อ.ดร.จารุวรรณ /
อ.จารุวรรณ / อ.พญ.สรญา / อ.รัตนา/อ.เมรีรัตน/
อ.นันทยา/อ.ธันยาการย/อ.ดร.จุฑารัตน/อ.ชาญวิทย

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก
พฤ
28 มิ.ย. 50

16.00-17.00

COLLEGE ACTIVITY

ประชุมวิชาการโรคติดเชื้อจากปรสิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
หองประชุมมันปลา วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

SDL

8
ตารางสอนรายวิชาพฤติกรรมศาสตรสําหรับนักศึกษาแพทย สัปดาหที่ 1
วัน / เวลา
จ
2 ก.ค. 50
อ.
3 ก.ค. 50
พ
4 ก.ค. 50
พฤ
5 ก.ค. 50

8.00-9.00

9.00-10.00

Orientation

10.00-11.00

11.00-12.00

Pregnancy-Newborn Infancy-Childhood
พญ.สรญา/อ.ชุติกาญจน
Theory of personality development, Learning Theory
อ.ชุติกาญจน/อ.พญ สรญา

SDL

SDL

Social behavior
อ.ชุติกาญจน/อ.พญ สรญา

SDL

Neurophysiologic Consideration &
Neurotransmitter and Behavior Correlate
อ.นพ.วีรพล/ชุติกาญจน/พญ.สรญา

ศ
6 ก.ค. 50

Psychiatric interviewing Psychological test Behavioral
assessment Mental status examination
อ.นพ.วีรพล/ชุติกาญจน/พญ.สรญา

ส
7 ก.ค. 50

Concepts of family system, family life cycle
ผศ.พญ.สายพิณ/อ.ชุติกาญจน/อ.พญ.สรญา

อา
8 ก.ค.50

Patient center medicine
ผศ.พญ.สายพิณ/อ.ชุติกาญจน/พญ.สรญา

13.00-14.00

14.00-15.00

Adolescence

Adult

อ.ชุติกาญจน/พญ.
สรญา

อ.ชุติกาญจน/พญ.
สรญา
Stress and
Adaptation
พญ.สรญา

Emotion
อ.ชุติกาญจน

15.00-16.00

16.00-17.00

SDL
Case Study and
Adaptation
พญ.สรญา

Sexual Behavior
อ.พญ สรญา

drug-addict
อ.นพ.วีรพล/ชุติกาญจน/พญ.สรญา

Normal versus Abnormal
อ.นพ.วีรพล/ชุติกาญจน/พญ.สรญา

SDL

Death and dying, End of life care
ผศ.พญ.สายพิณ/อ.ชุติกาญจน/พญ.สรญา

9
ตารางสอนรายวิชาพฤติกรรมศาสตรสําหรับนักศึกษาแพทย สัปดาหที่ 2
วัน / เวลา
จ
9 ก.ค. 50

8.00-9.00

9.00-10.00

11.00-12.00

Case study
(Miss university) Reporting phase

SDL

อ.พญ สรญา/อ.ชุติกาญจน/อ.เมรีรัตน/อ.มินตรา/อ.ฐิติรัช/อ.
สงา

อ
10 ก.ค. 50

พ
11 ก.ค. 50

10.00-11.00

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก
ทักษะการสื่อสาร (ปฏิบัติการวิชาทักษะ
พื้นฐานทางคลินิก1) รศ.นพ ชัชวาล/

อ.พญ.สรญา/อ.ชุติกาญจน
พฤ
12 ก.ค. 50

ศ
13 ก.ค. 50

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

SDL Group process for task
อ.ชุติกาญจน/พญ.สรญา/อ.เมรีรัตน/อ.มินตรา/อ.ฐิติรัช/อ.สงา

SDL Group process for task
อ.ชุติกาญจน/พญ.สรญา/อ.เมรีรัตน/อ.มินตรา/อ.ฐิติรัช/อ.สงา

SDL

SDL

13.00-14.00

SDL
เตรียมตัวสอบ

Examination

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก
ทักษะการสื่อสาร (ปฏิบตั ิการวิชาทักษะพื้นฐานทางคลินิก1
รศ.นพ ชัชวาล/อ.พญ.สรญา/อ.ชุติกาญจน

COLLEGE ACTIVITY

SDL

10

สอบกลางภาค
16 กรกฎาคม 2550

พฤติกรรมศาสตรสําหรับนักศึกษาแพทย (บรรยาย)

18 กรกฎาคม 2550

พันธุศาสตรและคัพภะวิทยา (บรรยายและปฏิบัต)ิ

20 กรกฎาคม 2550

ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย (บรรยายและปฏิบัติ)

11
ตารางเรียน รายวิชาภูมิคุมกันของรางกายและการติดเชื้อ สัปดาหที่ 1
วัน / เวลา
จ
23 กค 50

อ
24 กค 50

พ
25 กค 50

พฤ
26 กค 50

ศ
27 กค 50

08.00-09.00

09.00-10.00

Orientation

Introduction to
immunology

อ.ดร.ณัฏฐวุฒิ/
อ.ธันยาการย/อ.อรุณี
Antigen, antigen
processing, antigen
presentation

รศ.ดร.ปทมา /
อ.ธันยาการย

10.00-11.00

11.00-12.00

Innate immune response
รศ.ดร.ปทมา /
อ.ธัน ยาการย

T and B lymphocyte maturation, antigen receptor self and
nonself discrimination

อ.นพ.ดร.บุญรัตน/
อ.ธันยาการย

อ.นพ.ดร.บุญรัตน/ อ.อรุณี

Effector
mechanisms
รศ.ดร.ปทมา/ อ.
ธันยาการย

Principle of laboratory methods, detection of antigen and
antibody, detection of CMI and cellular components of
immune system รศ.ดร.ปทมา และ อ.นพ.ดร.บุญรัตน/ อ.
ดร.ณัฏฐวุฒิ

Immunoproliferat
ion อ.นพ.วรวิชญ/
อ.อรุณี

Vaccination, Immunopotential immunosuppression
อ.นพ.วรวิชญ/ อ.ธันยาการย

Immunodeficiencies
อ.นพ.วรวิชญ/ อ.ดร.ณัฏฐวุฒิ

Self-tolerance, autoimmune response,
autoimmune diseases อ.นพ.วรวิชญ/

อ.ธันยาการย

13.00-14.00

14.00-15.00

Innate immune
response

HLA

รศ.ดร.ปทมา /

อ.นพ.ดร.บุญ รัตน/
อ.อรุณี

อ.อรุณี

T and B cell response

รศ.ดร.ปทมา/ อ.ธันยาการย
Immunity to
infection
รศ.ดร.ปทมา/ อ.
ธันยาการย

Tumor
immunology
อ.นพ.ดร.บุญ รัตน/
อ.อรุณี

Immunological mechanisms of tissue
damage อ.นพ.วรวิชญ/ อ.อรุณี

Transplantation immunology
อ.นพ.ดร.บุญรัตน/ อ.อรุณี

15.00-16.00

16.00-17.00

Lab : demonstrate of case study
รศ.ดร.ปท มา/นพ.ดร.บุญรัตน/ดร.ณัฏฐ
วุฒิ/อ.ธันยาการย/อ.อรุณี/พญ.สรญา
Lab : demonstrate of case study
รศ.ดร.ปท มา/นพ.ดร.บุญรัตน/ดร.ณัฏฐ
วุฒิ/อ.ธันยาการย/อ.อรุณี/พญ.สรญา

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก
(Immunology)
รศ.ดร.ปทมา/นพ.ดร.บุญรัตน/ นพ.ว
รวิชญ/อ.พญ.สรญา/อ.ดร.ณัฏฐวุฒ/ิ
อ.ธันยาการย/อ.อรุณี

Lab : demonstrate of case study
รศ.ดร.ปทมา/นพ.ดร.บุญรัตน/ นพ.ว
รวิชญ/ดร.ณัฏฐวุฒิ/อ.ธันยาการย/อ.อรุณ/ี
พญ.สรญา
Lab : demonstrate of case study
รศ.ดร.ปท มา/นพ.ดร.บุญรัตน/ นพ.ว
รวิชญ/ดร.ณัฏฐวุฒิ/อ.ธันยาการย/อ.อรุณ/ี
พญ.สรญา

12
ตารางเรียน รายวิชาภูมิคุมกันของรางกายและการติดเชื้อ สัปดาหที่ 2
วัน / เวลา

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

จ
30 กค 50

อ
31 กค 50

พ
1 สค 50

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

SDL

Microbial classification
Principle of sterilization and pure
culture techniques
อ.อรุณี

SDL

Introduction of bacteria
อ.อรุณี

SDL

Lab. Microbiological Technique
Lab. อ.อรุณ/ี อ.ธันยาการย/ ดร.ณัฏฐวุฒ/ิ ดร.จารุวรรณ/ดร.จุฑารัตน/พญ.สรญา/
อ.จารุวรรณ

SDL

Lab. Bacterial Staining
Lab. อ.อรุณ/ี อ.ธันยาการย/ ดร.ณัฏฐวุฒ/ิ ดร.จารุวรรณ/ดร.จุฑารัตน/พญ.สรญา/
อ.จารุวรรณ

พฤ
2 สค 50

Pathogenic bacteriology I: Gram positive
รศ.ดร.สมพร ศรีเฟองฟุง/อ.อรุณี

Laboratory of Gram positive
Lab. รศ.ดร.สมพร ศรีเฟองฟุง/อ.อรุณ/ี อ.ธันยาการย/ดร.ณัฏฐวุฒิ/
ดร.จารุวรรณ/ดร.จุฑารัตน/พญ.สรญา/อ.จารุวรรณ

ศ
3 สค 50

Pathogenic bacteriology II: Gram negative
รศ.ดร.สมพร ศรีเฟองฟุง/อ.อรุณี

Laboratory of Gram negative
Lab. รศ.ดร.สมพร ศรีเฟองฟุง/อ.อรุณ/ี อ.ธันยาการย/ดร.ณัฏฐวุฒิ/
ดร.จารุวรรณ/ดร.จุฑารัตน/ พญ.สรญา

13
ตารางเรียน รายวิชาภูมิคุมกันของรางกายและการติดเชื้อ สัปดาหที่ 3
วัน / เวลา

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

จ
6 สค 50

Case Study : Considerating phase
อ.ดร.ณัฏฐวุฒ/ิ อ.ธันยาการย/อ.อรุณี/พญ.สรญา/ดร.จารุวรรณ/อ.นันทยา

ทักษะพื้นฐานทางคลินิกการตรวจ Immunology
พญ.สรญา/อ.อรุณ/ี อ.ธันยาการย/ ดร.ณัฏฐวุฒิ/ ดร.จารุวรรณ/
ดร.จุฑารัตน/ อ.นันทยา/ อ.จารุวรรณ

อ
7 สค 50

Introduction of viruses
รศ.ดร.วรรณี กัณฐกมาลากุล /
รศ.ดร.สนทนา ศิริตันติกร และอรุณี

Laboratory of Introduction of Virus
Lab รศ.ดร.วรรณี/รศ.ดร.สนทนา/อ.ธันยาการย/อ.อรุณี/
พญ.สรญา/ดร.ณัฎฐวุฒิ/อ.จารุวรรณ

SDL

SDL

พ
8 สค 50

Pathogenic viruses I
รศ.ดร.วรรณี กัณฐกมาลากุล /รศ.ดร.สนทนา ศิริตันติกร และอ.ธันยาการย

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก การตรวจแบคทีเรีย
Lab. พญ.สรญา/อ.อรุณี/อ.ธันยาการย/ดร.ณัฏฐวุฒิ/ ดร.จารุวรรณ/ดร.
จุฑารัตน/อ.จารุวรรณ

พฤ
9 สค 50

Pathogenic viruses II
รศ.ดร.วรรณี กัณฐกมาลากุล /รศ.ดร.สนทนา ศิริตันติกร และอ.ดร.ณัฎฐวุฒิ

College activity

ศ
10 สค 50

Pathogenic viruses III
รศ.ดร.วรรณี กัณฐกมาลากุล /รศ.ดร.สนทนา ศิริตันติกร และอรุณี

Pathogenic viruses IV
รศ.ดร.วรรณี กัณฐกมาลากุล /รศ.ดร.สนทนา ศิริตันติกร และธันยาการย

14
ตารางเรียน รายวิชาภูมิคุมกันของรางกายและการติดเชื้อ สัปดาหที่ 4
วัน / เวลา

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

จ
13 สค. 50

อ
14 สค 50

พ
15 สค 50

พฤ
16 สค 50

ศ
17 สค 50

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

หยุดชดเชยวันแม

SDL

SDL

Laboratory of Introduction of Fungi

Introduction of mycoses
อ.ธันยาการย

SDL

Pathogenic fungi I
รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ/อ.
ธันยาการย

SDL

Pathogenic fungi II
รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ/อ.ธันยาการย
ทักษะพื้นฐานทางคลินิก การตรวจเชื้อราและไวรัส
พญ.สรญา/อ.ธันยาการย/อ.อรุณี/ดร.ณัฏฐวุฒิ/ ดร.จารุวรรณ/อ.จารุวรรณ/
อ.นันทยา

อ.ธันยาการย/อ.อรุณี/ดร.ณัฏฐวุฒิ/ดร.จารุวรรณ/ดร.จุฑารัตน/อ.
จารุวรรณ/พญ.สรญา/อ.จารุวรรณ

SDL

Laboratory of fungi I
รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ/อ.ธันยาการย/อ.อรุณี/ดร.ณัฏฐวุฒิ/
ดร.จารุวรรณ/ดร.จุฑารัตน/อ.นันทยา/พญ.สรญา/อ.จารุวรรณ

Laboratory of fungi II
รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ/อ.ธันยาการย/อ.อรุณี/ดร.ณัฏฐ
วุฒิ/ ดร.จารุวรรณ/อ.นันทยา/พญ.สรญา

SDL

SDL

Case Study Presentation
อ.ดร.ณัฏฐวุฒ/ิ อ.ธันยาการย/อ.อรุณี/พญ.สรญา/ดร.จารุวรรณ/อ.นันทยา/
อ.จุฑารัตน

15
ตารางเรียน รายวิชาภูมิคุมกันและการติดเชื้อ สัปดาหที่ 5
วัน / เวลา
จ
20 สค 50

08.00-09.00

09.00-10.00

Orientation and Parasitic
classification
ดร.ณัฏฐวุฒิ

10.00-11.00

11.00-12.00

Principle of laboratory diagnosis
ดร.ณัฏฐวุฒิ

อ
21 สค 50

Protozoa and protozoan diseases
รศ.พญ.อัญชลี ตัง้ ตรงจิต, รศ.ดร.ศิริจิต วงศกําชัย และ ดร.ณัฏฐวุฒิ

พ
22 สค 50

Helminthes and helminthic diseases
รศ.พญ.อัญชลี ตัง้ ตรงจิต, รศ.ดร.ศิริจิต วงศกําชัย และ ดร.ณัฏฐวุฒิ

พฤ
23 สค 50

Laboratory of Protozoa & Diseases’cont.

ศ
24 สค 50

ดร.ณัฏฐวุฒิ/อ.ธันยาการย/อ.อรุณี/ดร.จารุวรรณ/ดร.จุฑารัตน/พญ.สรญา
Helminthes and helminthic diseases’ cont
ผศ.ดร.เทวราช หลาหา และ ดร.ณัฏฐวุฒิ

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

Laboratory of laboratory diagnosis
ดร.ณัฏฐวุฒิ/อ.ธันยาการย/อ.อรุณี/ดร.จารุวรรณ/ดร.จุฑารัตน/อ.จารุวรรณ/พญ.สรญา
Protozoa and protozoan diseases’cont.
รศ.พญ.อัญชลี ตัง้ ตรงจิต, รศ.ดร.ศิริจิต วงศกําชัย และ ดร.ณัฏฐวุฒิ
Laboratory of Protozoa & Diseases
รศ.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิต , รศ.ดร.ศิริจิต วงศกําชัย และ ดร.ณัฏฐวุฒิ/อ.ธันยาการย/อ.
อรุณี/ดร.จารุวรรณ/ดร.จุฑารัตน/อ.จารุวรรณ/อ.นันทยา/พญ.สรญา

College Activities
ทักษะพื้นฐานทางคลินิกการตรวจหาเชื้อ
โปรโตซัว

SDL: E-learning
Helminthes and helminthic diseases
พญ.สรญา/ดร.ณัฏฐวุฒิ/อ.ธันยาการย/อ.อรุณี/
(ดร.ณัฏฐวุฒิ)
ดร.จารุวรรณ/ดร.จุฑารัตน/ อ.นันทยา

16
ตารางเรียน รายวิชาภูมิคุมกันและการติดเชื้อ สัปดาหที่ 6
วัน / เวลา
อา
26 ส.ค.50

จ
27 สค 50

อ
28 สค 50

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

สอบ Immuno

SDL
E-learning เรื่อง
Protozoa & Diseases

Laboratory of Helminthes & Diseases (LHD)
ดร.ณัฏฐวุฒ/ิ อ.ธันยาการย/อ.อรุณี/ดร.จารุวรรณ/ดร.จุฑารัตน/
พญ.สรญา/อ.จารุวรรณ
Entomology and diseases
ผศ.ดร.วุฒิพงษ ลิมปวิโรฒ และ ดร.ณัฏฐวุฒิ

พ
29 สค 50

Journal; Immune respone and infection (presentation)

พฤ
30 สค 50

Chemotherapy Anti-microbial and Chemotherapy Anti-parasitic Infection
ผศ.พญ.สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล/อ.ดร.ณัฏฐวุฒิ

ศ
31 สค 50

Meet the experts, case study II and Problem solving
รศ.พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร/ดร.ณัฏฐวุฒิ

อ.ดร.ณัฏ ฐวุฒิ อ.พญ.สรญา อ.ธันยาการย อ.อรุณ ี

Laboratory of Helminthes &Diseases
ดร.ณัฏฐวุฒ/ิ อ.ธันยาการย/อ.อรุณี/ดร.จารุวรรณ/ดร.จุฑารัตน/
พญ.สรญา/อ.จารุวรรณ

SDL
E-learning เรื่อง
Protozoa & Diseases

Laboratory of Entomology & Diseases
ผศ.ดร.วุฒิพงษ/ดร.ณัฏฐวุฒิ/อ.ธันยาการย/อ.อรุณ/ี
ดร.จารุวรรณ/ดร.จุฑารัตน/พญ.สรญา/อ.จารุวรรณ
ทักษะพื้นฐานทางคลินิกการตรวจหาเชื้อพยาธิ
พญ.สรญา/ดร.ณัฏฐวุฒิ/อ.ธันยาการย/อ.อรุณี/
ดร.จารุวรรณ/ดร.จุฑารัตน/อ.จารุวรรณ/
อ.นันทยา

SDL: E-learning เรื่อง
Helminthes and Diseases
(ดร.ณัฏฐวุฒิ)

College Activities

Journal; Immune respone and infection (presentation)
อ.ดร.ณัฏ ฐวุฒิ อ.พญ.สรญา อ.ธันยาการย อ.อรุณี

17
ตารางเรียน รายวิชา ชีววิทยาของเนื้องอก สัปดาหที่ 1
วัน/เวลา
จ
3 กย 50

8.00-9.00

9.00-10.00

Home room

Orientation,health
and neoplasia

10.00-11.00

ศ.นพ.ประสิทธิ์/ดร.จารุ
วรรณ/ อ.จารุวรรณ

11.00-12.00

13.00-14.00

case study
ศ.นพ.ประสิทธิ์/ดร.จารุวรรณ/อ.
จารุวรรณ

Normal cell
cycle
อ.ปยะนันท

14.00-15.00

15.00-16.00

Can cer epidemiology and prevention
ศ.นพ.ประสิทธิ์

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก 1
ทักษะการตรวจตอมน้ําเหลือง
รศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา

อ
4 กย 50

SDL

พ
5 กย 50
พฤ
6 กย 50
ศ
7 กย 50

COLLEGE ACTIVITY
SDL

16.00-17.00

SDL

SDL

18
ตารางเรียน รายวิชา ชีววิทยาเนื้องอก สัปดาหที่ 2
วัน/เวลา
จ
10 กย 50
อ
11 กย 50

8.00-9.00

9.00-10.00

Home room

Polypeptide growth
factors
อ.ดร.จารุวรรณ

10.00-11.00

11.00-12.00

Chemical physical carcinogenesis teratogens
อ.ดร.จารุวรรณ

SDL

พ
12 กย 50

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

Mutagenesis
อ.ดร.จารุวรรณ

16.00-17.00

SDL
SDL

SDL

พฤ
13 กย 50

SDL

ศ
14 กย 50

Classification histologic diagnosis, Invasion, metastasis, and lymphatic system
รศ.นพ.วรชัย/ดร.จารุวรรณ/อ.จารุวรรณ

ทักษะพื้นฐานทางคลินิก
ทบทวนเนื้อหา ชี้แจงการสอบ
SDL
Lab parasite related cancer
ดร.ณัฏฐวุฒิ
Clinical manifestation of cancer, Various types of neoplasm and cancer
important
รศ.นพ.วรชัย/ดร.จารุวรรณ/อ.จารุวรรณ
SDL
parasite related cancer
ดร.ณัฏฐวุฒิ

ส
Cell biology, biochemistry
15 กย 50 อ.ดร.ชาตรี/ดร.จารุวรรณ/อ.จารุวรรณ

Hereditary neoplasm disorders
อ.ดร.ชาตรี/ดร.จารุวรรณ/อ.จารุวรรณ

Lab cell biology, biochemistry, and molecular biology of neoplastic cells
อ.ดร.ชาตรี/ดร.จารุวรรณ/อ.จารุวรรณ

Principles of pathological diagnosis
of cancer
อ.ดร.ชาตรี/ดร.จารุวรรณ/อ.จารุวรรณ

Tumor immunology
อ.ดร.ชาตรี/ดร.จารุวรรณ/อ.จารุวรรณ

Lab principle of pathological diagnosis
อ.ดร.ชาตรี/ดร.จารุวรรณ/อ.จารุวรรณ

อา
16 กย 50

19
ตารางเรียน รายวิชา ชีววิทยาเนื้องอก สัปดาหที่ 3
วัน/เวลา
จ
17 กย 50

อ
18 กย 50

พ
19 กย 50

8.00-9.00

Home room

9.00-10.00

10.00-11.00

Lab classification histologic
diagnosis
พ.ปาริชาติ, พ.วิเชียร/ดร.จารุวรรณ/อ.
จารุวรรณ

Antineoplastic agents immunosuppressants Drug effects
on rapidly dividing mammalian cells
ผศ.ดร.นองเล็ก/ดร.จารุวรรณ/อ.จารุวรรณ
SDL

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

SDL

Lab clinical manifestation of cancer
พ.ปาริชาติ, พ.วิเชียร/ดร.จารุวรรณ/อ.จารุวรรณ

Holistic care
ศ.นพ.ประสิทธิ์

Lab Various types of neoplasm and cancer important
พ.ปาริชาติ, พ.วิเชียร/ดร.จารุวรรณ/อ.จารุวรรณ

Case discussion
ศ.นพ.ประสิทธิ์/อ.ดร.จารุวรรณ /อ.จารุวรรณและคณะ

Lab parasite related cancer
ดร.ณัฏฐวุฒิ/ดร.จารุวรรณ/อ.จารุวรรณ/
ดร.จุฑารัตน/พญ.สรญา/ธัญญาการย

Parasite related cancer
ดร.ณัฏฐวุฒิ

พฤ
20 กย 50

Holistic care and home care of cancer
อ.มินตรา,ดร.จารุวรรณ,อ.จารุวรรณ

COLLEGE ACTIVITY

ศ
21 กย 50

SDL

SDL

20

สอบปลายภาค
วัน/เดือน/ป

เวลา

รายวิชา

22 กันยายน 2550

9.00 น. – 12.00 น.

สอบ ชีววิทยาเนื้องอก

24 กันยายน 2550

9.00 น. – 16.00 น.

สอบ Infection I

26 กันยายน 2550

9.00 น. – 12.00 น.

สอบ ทักษะพื้นฐานทางคลินิก

28 กันยายน 2550

9.00 น. – 17.00 น.

สอบ ชีววิทยาเนื้องอก

1 ตุลาคม 2550

9.00 น. – 16.00 น.

สอบ Infection II

