
 

ตารางการเรียนการสอนนสิิตคณะพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

วัน/เวลา 9.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 
จันทร์ SN1105 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยามนุษย์ 2  

ห้องเรียน SC1315C 
 
 
 
 

พักกลางวัน 

SN1105 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยามนุษย์ 2 ห้อง 
SC1315A  

อังคาร SN1106 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 
ห้องเรียน SC1315C 

SN1106 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 
ห้องเรียน SC1315C 

พุธ NS1202 การพยาบาลพื้นฐาน 1 
ห้องเรียน Anatomy 

SO1001 พลังอ านาจแห่งชาต ิ
ห้องเรียน PH1303 

พฤหัสบด ี NS1201 มโนมติและทฤษฎีทางวิชาการพยาบาล 
ห้องเรียน Anatomy 

NS1202 การพยาบาลพื้นฐาน 1 
ห้องเรียน Anatomy 

ศุกร ์ EN1001 ภาษาอังกฤษ 2 
 ห้องเรียน SC1315A 

SO1003 ศิลปะการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ห้องเรียน MT5409 

เสาร ์ หยุด หยุด 
อาทิตย์ หยุด หยุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการเรียนการสอนนสิิตคณะพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

วัน/เวลา 9.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 
จันทร์ NS2212 สุขภาพจติและการพยาบาลจิตเวช 1 

ห้องเรียน 5203 
 
 
 
 

พักกลางวัน 

ศึกษาด้วยตนเอง 

อังคาร NS2207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
ห้องเรียน  5203 

NS2207 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
ห้องเรียน 5203 

พุธ NS3213 การพยาบาลผูสู้งอาย ุ
ห้องเรียน 5203 

พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

พฤหัสบด ี SN2110 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด 
ห้องเรียน 5203 

EN2006 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพการพยาบาล 
ห้องเรียน SC 1315A 

ศุกร ์ NS2210 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3 
ห้องเรียน  5203 

NS2210 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3 
ห้องเรียน 5203 

เสาร ์ หยุด หยุด 
อาทิตย์ หยุด หยุด 

 

หมายเหตุ  

1. วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (ฝึกปฏิบัติเทอม 1 ปีการศึกษา 2564) 

2. วิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน (ฝึกปฏิบัติ 15 กุมภาพันธ์ 64 – 5 มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการเรียนการสอนนสิิตคณะพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 

วัน/เวลา 9.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 
จันทร์ NS3217 การรักษาโรคเบื้องต้น 

ห้องเรียนคณะ 

พักกลางวัน 

เตรียมความพร้อมวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ2 (วันท่ี 4,5 มกราคม 2564) 

อังคาร NS3217 การรักษาโรคเบื้องต้น 
ห้องเรียนคณะ 

 NS3215 การพยาบาลชุมชน 2 
(อ.ณัฐชนน ผุยนวล) 

พุธ ศึกษาด้วยตนเอง พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

พฤหัสบด ี ST3001 สถิติเพื่อการวิจัย 
ห้องเรียน 5209 

ST3001 สถิติเพื่อการวิจัย 
ห้องเรียน 5209 

ศุกร ์ ศึกษาด้วยตนเอง ศึกษาด้วยตนเอง 

เสาร ์ หยุด 
อาทิตย์ หยุด 

 

หมายเหต ุ 1. วิชาปฏิบัติการมาดาทารกและผดุงครรภ์ 1  ฝึกปฏิบัติที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

  2. วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ฝึกปฏิบัติทีส่ถาบันกัลยาราชนครนิทร์  

  3. ข้ึนฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (วันท่ี 6 มกราคม 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการเรียนการสอนนสิิตคณะพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

วัน/เวลา 9.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 
จันทร์ ศึกษาด้วยตนเอง  

 
 
 

พักกลางวัน 

ศึกษาด้วยตนเอง 
อังคาร NS4221 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพการ

พยาบาล ห้องเรียนคณะ 
NS4221 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพการ

พยาบาล ห้องเรียนคณะ 

พุธ NS4221 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพการ
พยาบาล ห้องเรียนคณะ 

NS4221 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพการ
พยาบาล ห้องเรียนคณะ 

พฤหัสบด ี NS4221 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพการ
พยาบาล ห้องเรียนคณะ 

NS4221 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพการ
พยาบาล ห้องเรียนคณะ 

ศุกร ์ ศึกษาด้วยตนเอง พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เสาร ์ หยุด หยุด 

อาทิตย์ หยุด หยุด 
 

หมายเหตุ  1. วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล ฝึกปฏิบัติที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

   2. วิชาประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกปฏิบัติที่ โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช 


