
 
ตารางเรียน  ชัน้ปีท่ี 1    ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2561 

 ( นักศึกษา กลุ่ม  1N/61) 

เปิดเรียน  4  มิถนุายน  2561  สอบกลางภาค  23 - 29 ก.ค.  2561       สอบปลายภาค  24 – 30 ก.ย. 2561 

         เวลา                          

วัน 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วนัจนัทร์ GA101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั 

อาจารย์นวรัตน์  ปัญจธนทรัพย์ (อ.ประสานรายวิชา) 

GC 104 กีฬาเพ่ือสขุภาพ  

อาจารย์สชุาติ   พนัธุ์ลาภ (อ.โอม โตอาจ 0970328118) 

วนัองัคาร GH 107 ภาวะผู้ นําและการจดัการสมยัใหม ่(รัฐศาสตร์) 

อาจารย์ภารดี  ชาวนรินทร์ (อ.ณฐัวฒุิ) 

 

วนัพธุ GS 101 จิตวิทยาทัว่ไป 

อาจารย์ชลธิชา  ชลสวสัดิ์ 

(อ.สิทธิพร โพธ์ิระหง 0866102216) 

 

วนัพฤหสับดี GE101 ภาษาองักฤษในชีวิตประจําวนั 

อาจารย์อทุยัวรรณ  เธียรไฝ่ดี  

(Bront Kin-lway Recarte) 

GH101 จริยธรรมและทกัษะชีวิต 

อาจารย์ปณุณิภสัส์  อริยะปรานต์  

(อ.ลดัดาวลัย์ กมลสินธ์ 0844572234) 

วนัศกุร์ พบอาจารย์ท่ีปรึกษา   SELF  STUDY 

วนัเสาร์ หยดุ หยดุ 

วนัอาทิตย์ หยดุ หยดุ 

  

 ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ............................................................

       (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)            (ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาการ)                      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)     

 



 
ตารางเรียน  ชัน้ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2561 

 ( นักศึกษา กลุ่ม  1N/60 จาํนวน  83  คน) 

เปิดเรียน  4  มิถนุายน  2561  สอบกลางภาค  23 - 29 ก.ค.  2561       สอบปลายภาค  24 – 30 ก.ย. 2561 

         เวลา                          

วัน 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วนัจนัทร์ SELF  STUDY NS209 สารสนเทศและนวตักรรมทางการพยาบาล 

อ.ปาณิศา ไกรวงษ์ 

วนัองัคาร 

GE201 การอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ 

อาจารย์แสงเดือน   กนัทะขู้   

(อาจารย์ณฐักร เดชา) 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา   

 

วนัพธุ 
HS206 เภสชัวิทยา 

อาจารย์องัศณา   คล้ายสขุ 
SELF  STUDY 

วนัพฤหสับดี 
NS210 โภชนศาสตร์ 

อาจารย์ชลธิชา   ชลสวสัดิ ์

NS208 การสร้างเสริมสขุภาพ 

ดร.สวิุมล   แสนเวียงจนัทร์ 

วนัศกุร์ 
NS209 สารสนเทศและนวตักรรมทางการพยาบาล 

(ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์) อ.ปาณิศา ไกรวงษ์ 
SELF  STUDY 

วนัเสาร์ หยดุ หยดุ 

วนัอาทิตย์ HS207 พยาธิวิทยา 

อาจารย์ทิพพาพรรณ  เดียวประเสริฐ 
SELF  STUDY 

 

  ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ............................................................

       (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)            (ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาการ)                      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)     



 

 
ตารางเรียน  ชัน้ปีท่ี 3    ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2561 

 ( นักศึกษา กลุ่ม  1N/59  จาํนวน  133  คน) 

เปิดเรียน  4  มิถนุายน  2561  สอบกลางภาค  23 - 29 ก.ค.  2561       สอบปลายภาค  24 – 30 ก.ย. 2561 

 

          เวลา            วัน 09.00 – 11.00 น. 11.00 – 12.00 น. 13.00 – 15.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วนัจนัทร์  

        NS327ปฏิบตักิารพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ1    ///    NS328 ปฏิบตักิารพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 

                           อาจารย์คณิตราพร  ประกอบกิจ                 ///      อาจารย์วิวนั   ละมนเทียร 

วนัองัคาร 

วนัพธุ 

วนัพฤหสับดี NS326 การพยาบาลมารดา ทารก 

และการผดงุครรภ์  1 

อาจารย์กรองแก้ว   ราษฎรด ี

NS 325 การพยาบาล

ผู้สงูอาย ุ

อาจารย์ฉตัรฤดี   ภาระญาต ิ

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

วนัศกุร์ NS323 ระบาดวิทยา 

ดร. สดุรัก   จิตต์หทยัรัตน์ 

SELF  STUDY NS324 ชีวสถิต ิ

อาจารย์อาภากร  เปรีย้วน่ิม 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

วนัเสาร์ หยดุ หยดุ 

วนัอาทิตย์ หยดุ หยดุ 

 

 

  ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ............................................................

       (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)            (ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาการ)                      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)     

 

 

 



 

 

 
ตารางเรียน  ช้ันปีที ่4    ภาคการศึกษาที ่ 1 / 2561 

 ( นักศึกษา กลุ่ม  1N/58  จํานวน  93  คน) 

เปิดเรียน  24  มิถุนายน  2561 เร่ิมการฝึกปฏิบติัการ  9  ก.ค. -30 ก.ย.  2561  (12 สัปดาห์) 

สอบกลางภาค  13 - 19 ส.ค.   2561        สอบปลายภาค  8 – 14 ต.ค.   2561 

                เวลา               

วนั 
9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

วนัจนัทร์ NS441 ปฏิบติัการพยาบาลชุมชน และการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้         

( 3 วนั/สัปดาห์ x 12 สัปดาห์ ) 

อาจารยว์ไิล ตาปะสี 

วนัองัคาร 

วนัพุธ 

วนัพฤหสับดี 

NS437 การพยาบาลผูป่้วยในภาวะ

วกิฤต 

อาจารยก์นกวรรณ 

พบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
NS440 การบริหารการพยาบาล 

อาจารยส์มฤดี  กีรตวณิชเสถียร 
 

วนัศุกร์ 

NS439 ประเด็นและแนวโนม้ 

ทางการพยาบาล 

อาจารยปุ์ณณิภสัส์  อริยะปรานต ์

พบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
NS438 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

ดร.สุวมิล  จอดพิมาย  

วนัเสาร์ หยดุ 

อาทิตย ์ หยดุ 

 
  ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ............................................................        ลงช่ือ............................................................

       (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)            (ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาการ)                      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    


