
 
ตารางเรียน  ชั้นปีท่ี 1    ภาคการศึกษาที่  2 / 2562 

 ( นักศึกษา กลุ่ม  1N/62) 
เปิดเรียน 15  ตุลาคม  2562  สอบกลางภาค 25 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สอบปลายภาค  24 – 29 กุภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

         เวลา                          
วัน 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วันจันทร์ หยุด หยุด 

วันอังคาร หยุด หยุด 
วันพุธ 

SELF  STUDY 
GT103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 
วันพฤหัสบดี HS104 สรีรวิทยา 

อาจารย์ศุภิสรา เถาะสุวรรณ 
SELF  STUDY  

วันศุกร์ HS102 จิตวิทยาพัฒนาการ 
อาจารย์ปาณิศา   ไกรวงษ์ 

HS101 ชีวเคมี 
อาจารย์ณัฐกฤตา วงค์ตระกูล (ประสานงาน) 

วันเสาร์ HS103 กายวิภาคศาสตร์ 
อาจารย์วิลาวัณย์  เพ็งพานิช 

SELF  STUDY 

วันอาทิตย์ HS103 กายวิภาคศาสตร์ 
 

Lab  กายวิภาคศาสตร์ 

  
 ลงชื่อ............................................................        ลงชื่อ............................................................        ลงชื่อ............................................................       

(คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)            (ผู้อ านวยการส านักวิชาการ)                      (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)     
 
 

 



 
 

ตารางเรียน  ชั้นปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่  2 / 2562 
 ( นักศึกษา กลุ่ม  1N/61) 

เปิดเรียน 15  ตุลาคม  2562  สอบกลางภาค 9 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สอบปลายภาค  24 – 29 กุภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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. 

วันจันทร์ หยุด   หยุด 

วันอังคาร 
NS213 หลักการและเทคนิคการพยาบาล 

อาจารย์วิลาวัณย์  เพ็งพานิช 
SELF  STUDY 

วันพุธ SELF  STUDY SELF  STUDY 

วันพฤหัสบดี 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 

อาจารย์กนกวรรณ ชัยสิทธิ์สงวน 

 

Lab-sec01    
หลักการและเทคนิคการพยาบาล  

Lab-sec02    
หลักการและเทคนิคการพยาบาล 

วันศุกร์ 
จริยธรรมและ

กฎหมายวิชาชีพ 

กระบวนการพยาบาลและการประเมิน
ภาวะสุขภาพ 

อาจารย์สุธิดา  ธีระพิทยานนท์ 

Lab 01 
กระบวนการพยาบาลและ 
การประเมินภาวะสุขภาพ  

Lab 02 
กระบวนการพยาบาลและ 
การประเมินภาวะสุขภาพ 

วันเสาร์ 
ภาษาอังกฤษส าหรับพยาบาล 

อาจารย์นาถสุดา   โชติวัฒนากุลชัย 
Lab ภาษาอังกฤษส าหรับพยาบาล 

วันอาทิตย์ หยุด หยุด 

 
  ลงชื่อ............................................................        ลงชื่อ............................................................        ลงชื่อ............................................................       

(คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)            (ผู้อ านวยการส านักวิชาการ)                      (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)     



 

 
 

ตารางเรียน  ชั้นปีท่ี 3    ภาคการศึกษาที่  2 / 2562 
 ( นักศึกษา กลุ่ม  1N/60) 

เปิดเรียน 15  ตุลาคม  2562  สอบกลางภาค 9 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สอบปลายภาค  24 – 29 กุภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

          เวลา            
วัน 

08.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วันจันทร์  
  วันอังคาร 

วันพุธ 

วันพฤหัสบดี พบอาจารย์ที่ปรึกษา SELF  STUDY 

วันศุกร์ NS325 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 
ดร.สุวิมล   แสนเวียงจันทร์ 

NS324 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์  2 
อาจารย์สมฤดี  กีรตวณิชเสถียร 

วันเสาร์ NS326 การวิจัยทางการพยาบาล 
รศ.ดร. สุลี   ทองวิเชียร 

Lab วิจัยทางการพยาบาล 

วันอาทิตย์ หยุด หยุด 

 
 
  ลงชื่อ............................................................        ลงชื่อ............................................................        ลงชื่อ............................................................       

(คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)            (ผู้อ านวยการส านักวิชาการ)                      (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)     
 
 
 

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  1   



 
 
 

ตารางเรียน  ชั้นปีท่ี 4    ภาคการศึกษาที่  2 / 2562 
 ( นักศึกษา กลุ่ม  1N/59) 

เปิดเรียน  15 ตุลาคม  2562  

                เวลา               

วัน 
8.00-16.00 น. 

วันจันทร์ ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ( 5 วัน / สัปดาห์  X 5 สัปดาห์ จ านวน 3 sec ) 

............................................................................................................................. .. 
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต   ( 4 วัน / สัปดาห ์ X 4 สัปดาห์ จ านวน 3 sec ) 

...............................................................................................................................  
ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ   ( 5 วัน / สัปดาห์  X 4 สัปดาห์ ) 
  

สอบภาคปฏิบัติ 
วันที่ 19-20 ธ.ค. 2562 
 

วันอังคาร 

วันพุธ 
สอบรวบยอด 8 วิชา 
ครั้งที่1 * 11-12 ม.ค.63 
ครั้งที2่ * 18-19 ม.ค.63 

วันพฤหัสบดี 
วันศุกร์ 

วันเสาร์ ทบทวนสาระความรู้วิชาทางการพยาบาล  เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ  ตามตารางสอนเสริม 

อาทิตย์ หยุด 

 
  ลงชื่อ............................................................         ลงชื่อ............................................................       ลงชื่อ............................................................       

(คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)            (ผู้อ านวยการส านักวิชาการ)                      (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)    


