
อังคาร ปรสิตวิทยา

หมายเหตุ 1. ก าหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษาปลาย

     - วันเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย วันจันทร์ท่ี 6  มกราคม 2563

     - วันสุดท้ายของการเรียนภาคการศึกษาปลาย วันเสาร์ท่ี 18 เมษายน 2563

     - วันปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย วันเสาร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2563

2. ศึกษารายละเอยีดของแต่ละวิชาท่ีประกาศประจ าช้ันปี และสาขาวิชาฯ ท่ีรับผิดชอบ 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ทดลอง)  

ชีวเคมีส าหรับพยาบาล (บรรยาย) 

           ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี  1

         ประจ าภาคการศึกษาปลาย   ปีการศึกษา  2562

      เวลา 

วัน 09.00 - 10.00  น. 10.00 - 11.00  น.

สรีรวิทยา (บรรยาย) สรีรวิทยา (ทดลอง) สรีรวิทยา (บรรยาย) ตรรกวิทยา 

ชีวเคมีส าหรับพยาบาล (ทดลอง) พุธ 

พฤหัสบดี 

จันทร์ 

ศุกร์ 

08.00 - 09.00  น. 11.00 - 12.00  น. 13.00 - 14.00  น. 14.00 - 15.00  น. 15.00 - 16.00  น.

 จุลชีววิทยา 

 ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์

สุขภาพ(บรรยาย)

 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 
                       เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล                                     

                   เรียนสัปดาห์ท่ี 1-8  (เวลา 13.30 -15.30 น.)



1. สัปดาห์ท่ี 1-8 วันพุธท่ี 8 มกราคม  -วันศุกร์ท่ี 28 กุมภาพันธ์  2563  3. ศึกษารายละเอยีดของแต่ละวิชาท่ีประกาศประจ าช้ันปี และสาขาวิชาฯ ท่ีรับผิดชอบ

  - เลขท่ี 1-103  เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน    

  - เลขท่ี 104-207  เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ

2. สัปดาห์ท่ี  9-15 วันพุธท่ี 4  มีนาคม - วันศุกร์ท่ี 17 เมษายน  2563

 - เลขท่ี 104-207  เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน

 -  เลขท่ี 1-103    เรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ

         ประจ าภาคการศึกษาปลาย   ปีการศึกษา  2562

15.00 - 16.00  น.09.00 - 10.00  น. 13.00 - 14.00  น.

หมายเหตุ

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

10.00 - 11.00  น.

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน และ ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ

 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 1 

08.00 - 09.00  น.

 การพยาบาลผู้สูงอายุ 

           ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี  2

      เวลา  

 วัน

ศุกร์

การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 

สัปดาห์ท่ี 1-9 เรียนเวลา 08.00-12.00 น./ สัปดาห์ท่ี 10-15 เรียนเวลา 09.00-12.00 น.

พุธ

พฤหัสบดี ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน และ ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ

(เรียนเฉพาะวันอังคารท่ี 14,21 และ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.)

จันทร์ 

อังคาร 

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน และ ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

14.00 - 15.00  น.11.00 - 12.00  น.



   

หมายเหตุ 1.  สัปดาห์ท่ี 1-8 วันพุธท่ี 8 มกราคม  -วันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ์  2563 (เวลา 12.00 น.)

  - เลขท่ี 102-203 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1  สัปดาห์ท่ี 1-8 (พุธท่ี 8 มกราคม -วันพฤหัสบดีท่ี 27  กุมภาพันธ์  2563 (เวลา 12.00 น.)

2.  สัปดาห์ท่ี 8-15 วันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ์  2563 (เวลา 13.00 น.)  - วันศุกร์ท่ี 17  เมษายน  2563

 - เลขท่ี 1-101  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1  สัปดาห์ท่ี 8-15 (วันพฤหัสบดีท่ี 27  กุมภาพันธ์  (เวลา 13.00 น.) - ศุกร์ท่ี 17  เมษายน  2563)

 -  เลขท่ี 102-203  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 สัปดาห์ท่ี 9-14 (พุธท่ี 4 มีนาคม - วันศุกร์ท่ี 10  เมษายน  2563)

3. ศึกษารายละเอียดของแต่ละวิชาท่ีประกาศประจ าช้ันปี และสาขาวิชาฯ ท่ีรับผิดชอบ

จันทร์ 

13.00 - 14.00  น.

ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี   3

ประจ าภาคการศึกษาปลาย   ปีการศึกษา  2562

      เวลา  

 วัน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

11.00 - 12.00  น. 14.00 - 15.00  น.08.00 - 09.00  น.

การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล

การวิจัยและนวัตกรรม

ทางการพยาบาล

 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

  - เลขท่ี 1-101 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2   สัปดาห์ท่ี 1-6 (พุธท่ี 8 มกราคม - ศุกร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563)

ปฎิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 และปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1

ปฎิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 และปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1

ปฎิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 และปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1

แก้ไข 2 ธันวาคม 2562

พุธ 

พฤหัสบดี 

15.00 - 16.00  น.

ศุกร์ 

อังคาร 

10.00 - 11.00  น.09.00 - 10.00  น.

สัปดาห์ท่ี 1-9 เรียนเวลา 08.00-12.00 น./ สัปดาห์ท่ี 10-15 เรียนเวลา 09.00-12.00 น.

การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2



ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี  4

ประจ าภาคการศึกษาปลาย   ปีการศึกษา  2562

ตารางท่ี 1    สัปดาห์ท่ี 1-6  (2 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563)

08.00 - 09.00  น. 09.00 - 10.00  น. 10.00 - 11.00  น. 11.00 - 12.00  น. 13.00 - 14.00  น. 14.00 - 15.00  น. 15.00 - 16.00  น.

การรักษาโรคเบ้ืองต้น

      เวลา   

 วัน

การรักษาโรคเบ้ืองต้น

อังคาร 

ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล

จันทร์ 

พฤหัสบดี 

ศุกร์ 

พุธ 

ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย



 

ตารางท่ี 2    สัปดาห์ท่ี 7-16  (13 มกราคม - 20 มีนาคม 2563)

หมายเหตุ   1. วันจันทร์ท่ี 13 มกราคม  - วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563

     กลุ่มท่ี 1 เลขท่ี 1-100 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบ้ืองต้น 

     กลุ่มท่ี 2 เลขท่ี 101-202 ฝึกปฏิบัติบริหารการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ

  2. วันจันทร์ท่ี 17 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 20 มีนาคม  2563

     กลุ่มท่ี 1 เลขท่ี 1-100 ฝึกปฏิบัติบริหารการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ

     กลุ่มท่ี 2 เลขท่ี 101-202 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบ้ืองต้น  

พฤหัสบดี ปฎิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบ้ืองต้น และปฏิบัติบริหารการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ

           ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี  4

         ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  2562

ศุกร์ ปฎิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบ้ืองต้น และปฏิบัติบริหารการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ

พุธ

08.00 - 09.00  น. 09.00 - 10.00  น. 10.00 - 11.00  น. 11.00 - 12.00  น.

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ปฎิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบ้ืองต้น และปฏิบัติบริหารการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ

      เวลา   

 วัน
13.00 - 14.00  น. 14.00 - 15.00  น. 15.00 - 16.00  น.

จันทร์ ปฎิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบ้ืองต้น และปฏิบัติบริหารการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ

อังคาร ปฎิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบ้ืองต้น และปฏิบัติบริหารการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ


