
 

ตารางการเรียนการสอนนสิิตคณะพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 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 SN1104 กายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยามนุษย์ 1 ห้อง SC1315A 
(อ.ไอลัดดา แก้วมะ และคณะ) 

  
 
 
 

พักกลางวัน 

SN1104 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยามนุษย์ 1  
ห้อง SC1315A 

(อ.ไอลัดดา แก้วมะ และคณะ) 
อังคาร ศึกษาด้วยตนเอง SN1102 ชีวเคมี ห้อง1315A 

(อ.ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง) 
พุธ TH1001ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ห้อง 1315A 

(อ.สุวีณา ไชยพัฒน์) 
IT1001สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  

ห้อง1315A 
(อ.ประกอบเกียรติ ตังคณะสิงห์) 

พฤหัสบด ี SN1103 การเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกช่วงวัย 
ของชีวิตมนุษย์  

(อ.ดร.สมรทิพย์ วิภาวนิช) 

พบ อ.ที่ปรึกษา 

ศุกร ์ EN1001ภาษาอังกฤษ 1 ห้อง1315A 
(Ms.Charlotte Amalle A Yuson) 

SN1101 ฟิสิกสเ์พื่อการพยาบาล 
ห้อง1315A 

(อ.กิตติศักดิ์ ฤาแรง และคณะ 

 

เสาร ์ หยุด หยุด 
อาทิตย์ หยุด หยุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการเรียนการสอนนสิิตคณะพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 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 NS2206 การพยาบาลกมุารเวชศาสตร ์

(อ.ศศิกาญจน์ ย่นพันธ์) 
 
 
 
 

พักกลางวัน 

ศึกษาด้วยตนเอง 

อังคาร NS2205 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
(รศ.เรณู อาจสาลี) 

พบ อ.ที่ปรึกษา 

พุธ NS3218 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 
(อ.ดร.มาณวิภา เทพกิจ) 

HU1001หลักคณุธรรมและจรรยาบรรณ  
ย ห้อง PH1303 

(ผศ.ดร.นิพนธ ์ฐานะพันธ)์ 
พฤหัสบด ี NS2204 กลยุทธ์การสร้างเสรมิสุขภาพ 

(ผศ.อัญชลี นวลคล้าย) 
EN2003ภาษาอังกฤษ 3 ห้อง SC1315C 
(อ.พล.อ.ต.หญิง อรพินทร์ คล้ายทมัทิม) 

ศุกร ์ หยุด หยุด 
เสาร ์ SN1108 พยาธิสรรีวิทยาบรรยาย ห้อง SC1315A 

(ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง) 
 

หยุด 

อาทิตย์ หยุด หยุด 
 

หมายเหตุ  

NS2301ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน ขึ้นฝึกปฏิบัติ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  (ผศ.ศรีสุรางค์ พัฒธนานุรักษ์) 

ประมาณ เดือนมกราคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการเรียนการสอนนสิิตคณะพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีท่ี 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ภาคการศึกษาที่ 1 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 NS2211 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์1 

 ( อ.มยุรี เชาวนปรีชา) 
 
 
 
 

พักกลางวัน 

NS3215 การพยาบาลชุมชน 1 
(ผศ.ศรสีุรางค์ พัฒธนานุรักษ)์ 

อังคาร NS3214 สุขภาพจติและการพยาบาลจิตเวช 2 
(อ.ดร.นวรัตน์ พรเทพ) 

 NS3215 การพยาบาลชุมชน 2 
(อ.ณัฐชนน ผุยนวล) 

พุธ  
NS2302 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 

(อ.ดร.ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธ์ิ)  
NS2303 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  

(อ.ศศิกาญจน์ ย่นพันธ์) 
รพ.เจ้าพระยายมราช (7.00-16.00 น.) 

 
NS2302 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 

(อ.ดร.ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธ์ิ)  
NS2303 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  

(อ.ศศิกาญจน์ ย่นพันธ์) 
รพ.เจ้าพระยายมราช (7.00-16.00 น.) 

พฤหัสบด ี
ศุกร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางการเรียนการสอนนสิิตคณะพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 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 NS4219 การวิจัยทางการพยาบาล 

(รศ.ดร.สุทธิรตัน์ พิมพ์พงศ์) 
NS4219 การวิจัยทางการพยาบาล 

(รศ.ดร.สุทธิรตัน์ พิมพ์พงศ์) 
พุธ NS4220 การบริหารการพยาบาล 

(ผศ.อัญชลี นวลคล้าย) 
พบ อ.ที่ปรึกษา 

พฤหัสบด ี NS4219 การวิจัยทางการพยาบาล 
(รศ.ดร.สุทธิรตัน์ พิมพ์พงศ์) 

NS4219 การวิจัยทางการพยาบาล 
(รศ.ดร.สุทธิรตัน์ พิมพ์พงศ์) 

ศุกร ์ NS4220 การบริหารการพยาบาล 
(ผศ.อัญชลี นวลคล้าย) 

ศึกษาด้วยตนเอง 

เสาร ์ หยุด หยุด 
อาทิตย์ หยุด หยุด 

 

 


