
 
ตารางเรียน  ชัน้ปีท่ี 1    ภาคการศึกษาท่ี  2 / 2561 

 ( นักศึกษา กลุ่ม  1N/61) 

เปิดเรียน 15  ตลุาคม  2561  สอบกลางภาค 26 พ.ย. – 3 ธ.ค. สอบปลายภาค  18 – 24 ก.พ. 2562 

         เวลา                          

วัน 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วนัจนัทร์ หยดุ หยดุ 

วนัองัคาร สรีรวิทยา SELF  STUDY 

วนัพธุ ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 

อ.ณชัฐกร เดชา 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

อ.น้อง 099-9589343 

วนัพฤหสับดี ชีวเคมี 

อ.หวาย 089-0682728 

SELF  STUDY (ตวิกายวิภาค) 

วนัศกุร์ จิตวิทยาพฒันาการ พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

วนัเสาร์ หยดุ หยดุ 

วนัอาทิตย์ กายวิภาคศาสตร์ Lab  กายวิภาคศาสตร์ 

  

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

       (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)            (ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาการ)                      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)     

 

 

 

 

 



 

 
ตารางเรียน  ชัน้ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี  2 / 2561 

 ( นักศึกษา กลุ่ม  1N/60 จาํนวน  83  คน) 

เปิดเรียน 15  ตลุาคม  2561  สอบกลางภาค 26 พ.ย. – 3 ธ.ค. สอบปลายภาค  18 – 24 ก.พ. 2562 

เวลา 

วัน 
09.00 –10.00 น. 10.00 –12.00 น. 13.00 –14.00 น. 14.00– 15.00 น.   15.00 – 16.00 น. 16.00 – 17.00 น. 

วนัจนัทร์ หยดุ   หยดุ 

วนัองัคาร  หยดุ หยดุ 

วนัพธุ พบอาจารย์ท่ีปรึกษา SELF  STUDY 

วนัพฤหสับดี การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
กระบวนการพยาบาลและ 

การประเมินภาวะสขุภาพ 

วนัศกุร์ 

จริยธรรมและ

กฎหมาย

วิชาชีพ 

Lab-sec01    

หลกัการและเทคนิคการพยาบาล 

Lab-sec02    

หลกัการและเทคนิคการพยาบาล 

 
Lab 01 

กระบวนการพยาบาลและ 

การประเมินภาวะสขุภาพ 

Lab 02 

กระบวนการพยาบาลและ 

การประเมินภาวะสขุภาพ 

วนัเสาร์ ภาษาองักฤษสําหรับพยาบาล  Lec + Lab   หลกัการและเทคนิคการพยาบาล 

วนัอาทิตย์ หยดุ หยดุ 

 

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

       (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)            (ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาการ)                      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)     



 

 

 
ตารางเรียน  ชัน้ปีท่ี 3    ภาคการศึกษาท่ี  2 / 2561 

 ( นักศึกษา กลุ่ม  1N/59  จาํนวน  133  คน) 

เปิดเรียน 15  ตลุาคม  2561  สอบกลางภาค 26 พ.ย. – 3 ธ.ค. สอบปลายภาค  18 – 24 ก.พ. 2562 

          เวลา            

วัน 
08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วนัจนัทร์  

  วนัองัคาร 

วนัพธุ 

วนัพฤหสับดี พบอาจารย์ท่ีปรึกษา SELF  STUDY 

วนัศกุร์ การพยาบาลมารดา ทารกและการผดงุครรภ์  2 การวิจยัทางการพยาบาล 

วนัเสาร์ การพยาบาลครอบครัวและชมุชน 1 SELF  STUDY 

วนัอาทิตย์ หยดุ หยดุ 

 

 

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

       (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)            (ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาการ)                      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)     

 

 

 

 

 

ปฏิบตัิการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ2 ปฏิบตัิการพยาบาลมารดาทารกและการผดงุครรภ์  1   



 

 

 

 
ตารางเรียน  ชัน้ปีท่ี 4    ภาคการศึกษาท่ี  2 / 2561 

 ( นักศึกษา กลุ่ม  1N/58  จาํนวน  93  คน) 

เปิดเรียน  22 ตลุาคม  2561  

                เวลา               

วัน 
8.00-16.00 น. 

วนัจนัทร์ ปฏิบตัิการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช ( 5 วนั / สปัดาห์  X 5 สปัดาห์ จํานวน 2 sec ) 

ปฏิบตัิการพยาบาลผู้ ป่วยในภาวะวิกฤต   ( 4 วนั / สปัดาห์  X 4 สปัดาห์ จํานวน 2 sec ) 

(ชว่งเวลา  22 ต.ค. – 27 ธ.ค. 2561) 

............................................................................................................................... 

ปฏิบตัิประสบการณ์วิชาชีพ   ( 4 วนั / สปัดาห์  X 4 สปัดาห์ ) 

7 ม.ค. 2562 – เปิด course  

8,9,.....14,15,16,17,21,22,23,24,28,29,30 ม.ค. 2562 

31 ม.ค. 2562 – ปิด course  

สอบภาคปฏิบตั ิ

วนัศกุร์ท่ี 11 ม.ค. 2562 

 
วนัองัคาร 

วนัพธุ 
สอบรวบยอด 8 วิชา 

ครัง้ท่ี1 * 

ครัง้ท่ี2 * 

วนัพฤหสับดี 

วนัศุกร์ 

วนัเสาร์ ทบทวนสาระความรู้วิชาทางการพยาบาล  เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ  ตามตารางสอนเสริม 

อาทิตย ์ หยดุ 

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

       (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)            (ผูอ้าํนวยการสาํนกัวชิาการ)                      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    


