คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตารางเรียนนักศึกษา ชั้นปที่ 1 รุน 60 กลุม 60093.171 พยาบาลศาสตร
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
วัน / เวลา
วันจันทร

วันอังคาร

วันพุธ

8.00-9.00 น.

9.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

12.00-13.00 น.

GED3003 N09
กฎหมายกับสังคม
หอง 1106
NUR0007
ฟสิกสทางการพยาบาล
หอง 1106
NUR0005
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
Sec 1

NUR0001
จิตวิทยาพัฒนาการ
หอง 1106
NUR0002
ชีววิทยา
หอง 1106

วันพฤหัสบดี

วันศุกร

11.00-12.00 น.

GED4001 N12
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
หอง Auditorium

13.00-14.00 น.

14.00-15.00

15.00-16.00 น.

GED2001 N06
พุทธทาสศึกษา
หอง 1106
NUR0005
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
หอง 1106
พบอาจารย
ประจําชั้น
พักเที่ยง

ครอบครัวคุณธรรม

NUR0005
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
Sec 2
NUR0007
ฟสิกสทางการพยาบาล (ทดลอง)

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตารางเรียนนักศึกษา ชั้นปที่ 1 รุน 60 กลุม 60094.172 พยาบาลศาสตร
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
วัน / เวลา
วันจันทร

วันอังคาร

วันพุธ

8.00-9.00 น.

9.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

12.00-13.00 น.

GED3003 N09
กฎหมายกับสังคม
หอง 1106
NUR0007
ฟสิกสทางการพยาบาล
หอง 1106
NUR0005
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
Sec 1

NUR0001
จิตวิทยาพัฒนาการ
หอง 1106
NUR0002
ชีววิทยา
หอง 1106

วันพฤหัสบดี

วันศุกร

11.00-12.00 น.

GED4001 N12
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
หอง Auditorium

13.00-14.00 น.

14.00-15.00

15.00-16.00 น.

GED2001 N06
พุทธทาสศึกษา
หอง 1106
NUR0005
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
หอง 1106
พบอาจารย
ประจําชั้น
พักเที่ยง

ครอบครัวคุณธรรม

NUR0005
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
Sec 2
NUR0007
ฟสิกสทางการพยาบาล (ทดลอง)

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตารางสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 2/1 รุนที่ 9 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
ระยะเวลา 26 มิถุนายน – 27 ต.ค./2560
อาจารยธวัชชัย ธีปะปาล เบอรโทรศัพท 089-7244679 และอาจารยจุฬาลักษณ แกวสุก เบอรโทรศัพท 081-8116167
คาบ
วัน-เวลา

จันทร

อังคาร

พุธ

1
8.309.30

2
9.00-10.01

3
10.01-11.00

4
11.01-12.00

GED 4002 N25
การคิดและการตัดสินใจ
อ.สุรินทร สมณะ หอง SCI0605

5
12.0112.30

พัก

NUR 0104
การพยาบาลพื้นฐาน
อ.กฤษณา คงเคลา หอง 301 พวงชมพู
GED 2003
การพัฒนาตน
อ.สมเจตน ผิวทองงาม หอง 301 พวงชมพู

พัก

5
12.3113.00

6
13.01-14.00
NUR 0012
เศรษฐศาสตรสุขภาพ
อ.อริศรา สุขศรี
(ผูประสานรายวิชา)
หอง 301 พวงชมพู

7
14.01-15.00

8
15.01-16.00

9
16.01-17.00

พบอาจารยที่ปรึกษา
หอง

NUR 0104
พัก
การพยาบาลพื้นฐาน
อ.กฤษณา คงเคลา หอง 301 พวงชมพู
NUR 0102
พบครอบครัวคุณธรรม
มโนทัศนและทฤษฎีทางการพยาบาล
และ
อ.ดร.อรัญญา รักหาบ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
หอง 301 พวงชมพู

NUR 0103
พฤหัสบดี
การประเมินภาวะสุขภาพ
พัก
ศึกษาดวยตนเอง
อ.ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง หอง 301 พวงชมพู
GED 4001
NUR 0010
ศุกร
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
พัก
เภสัชวิทยา
อ.วีณา จิรัตฐิวรุตมกุล หอง AUDITORIUM
อ.ศิมาภรณ หองลอง หอง 301 พวงชมพู
หมายเหตุ การปรับเปลี่ยนเวลาในตารางสอนขอใหแจงผานอาจารยประจําชั้นรับทราบและรองคณบดีฝายวิชาการลงนามอนุญาต
แนบตารางสอบกลางภาคและปลายภาคของแตละวิชามาดวย

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตารางสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 2/2 รุน 9 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
ระยะเวลา 26 มิถุนายน – 27 ต.ค./2560
อาจารยกมลชนก ทองเอียด เบอรโทรศัพท 096-6347398 และอาจารยอริศรา สุขศรี เบอรโทรศัพท 081-0788131
คาบ
วัน-เวลา

1
8.309.30

2
9.00-10.01

3
10.01-11.00

4
11.01-12.00

จันทร

ศึกษาดวยตนเอง

อังคาร

NUR 0104
การพยาบาลพื้นฐาน
อ.กฤษณา คงเคลา หอง 301 พวงชมพู

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

GED 2003
การพัฒนาตน
อ.สมเจตน ผิวทองงาม หอง 301 พวงชมพู

5
12.0112.30

6
13.01-14.00
NUR 0012
เศรษฐศาสตรสุขภาพ
อ.อริศรา สุขศรี
(ผูประสานรายวิชา)
หอง 301 พวงชมพู

พัก

7
14.01-15.00

8
15.01-16.00

9
16.01-17.00

พบอาจารยที่ปรึกษา
หอง

NUR 0104
พัก
การพยาบาลพื้นฐาน
อ.กฤษณา คงเคลา หอง 301 พวงชมพู
NUR 0102
พบครอบครัวคุณธรรม
มโนทัศนและทฤษฎีทางการพยาบาล
และ
อ.ดร.อรัญญา รักหาบ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
หอง 301 พวงชมพู
พัก
GED 4002 N25
การคิดและการตัดสินใจ
อ.สุรพล เนาวรัตน หอง SCI0601

พัก

NUR 0103
การประเมินภาวะสุขภาพ
อ.ดร.ประดิษฐพร พงศเตรียง หอง 301 พวงชมพู
GED 4001
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
อ.วีณา จิรัตฐิวรุตมกุล หอง AUDITORIUM

5
12.3113.00

พัก

NUR 0010
เภสัชวิทยา
อ.ศิมาภรณ หองลอง หอง 301 พวงชมพู

สัปดาหที่ 1-8 (26 มิถนุ ายน-20 สิงหาคม 2560)
ตารางเรียนนักศึกษา ชั้นปที่ 3รุน 58 กลุม 58103.171 และ 58104.172 พยาบาลศาสตร
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วัน / เวลา

8.00-9.00 น.

วันจันทร

ชั่วโมงเรียนรู
เพิ่มเติมการ
พยาบาลอนามัย
ชุมชน

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร

9.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.

14.00-15.00

การพยาบาลฉุกเฉินและบรรเทา
สาธารณภัยหอง พุทธรักษา

การพยาบาลอนามัยชุมชน หองพุทธรักษา

การพยาบาลฉุกเฉินและบรรเทา
สาธารณภัย (ทดลอง แบง 4 กลุม = 114/4=28.5 คน)
หองปฏิบัติการพยาบาล
ชั่วโมงเรียนรู
การพยาบาลเด็ก 1(8 Wks)/
เพิ่มเติมการ
ตอดวยการพยาบาลเด็ก 2(8 Wks) หองพุทธรักษา
พยาบาลเด็ก
ชั่วโมงเรียนรู
เพิ่มเติมวิชา
กฎหมายและจริยศาสตรหองพุทธรักษา
กฎหมายและ
จริยศาสตร
ชั่วโมงเรียนรู
เพิ่มเติมวิชาการ
การพยาบาลผูใหญ 2 หองพุทธรักษา
พยาบาลผูใหญ 2

13.00-14.00 น.

15.00-16.00 น.

ชั่วโมงเรียนรู
เพิ่มเติมวิชาการ
พยาบาลฉุกเฉิน
และบรรเทา
สาธารณภัย

การพยาบาลมารดาทารก 1 หองพุทธรักษา (เพิ่มเติม)
และเพิ่มเติมวิชาอื่นตามความเหมาะสม
พักเที่ยง

พบอาจารย
ประจําชั้น

ครอบครัวคุณธรรม

การพยาบาลเด็ก 1(8 Wks)/
ตอดวยการพยาบาลเด็ก 2(8 Wks) หองพุทธรักษา

การพยาบาลมารดาทารก 1 หองพุทธรักษา

สัปดาหที่ 9 เปนตนไป (21 สิงหาคม 2560 เปนตนไป)
ตารางเรียนนักศึกษา ชั้นปที่ 3 รุน 58 กลุม 58103.171 และ 58104.172 พยาบาลศาสตร
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วัน / เวลา

8.00-9.00 น.

วันจันทร

ชั่วโมงเรียนรูเพิ่มเติมวิชาการ
พยาบาลเด็ก

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร

ชั่วโมงเรียนรู
เพิ่มเติมการ
พยาบาลอนามัย
ชุมชน
ชั่วโมงเรียนรู
เพิ่มเติมการ
พยาบาลฉุกเฉิน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ชั่วโมงเรียนรู
เพิ่มเติมวิชา
กฎหมายและ
จริยศาสตร
ชั่วโมงเรียนรู
เพิ่มเติมวิชาการ
พยาบาลผูใหญ 2

9.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.

14.00-15.00

15.00-16.00 น.

การพยาบาลฉุกเฉินและบรรเทา
สาธารณภัย (ทดลอง แบง 4 กลุม = 114/4=28.5 คน)
หองปฏิบัติการพยาบาล

การพยาบาลฉุกเฉินและบรรเทา
สาธารณภัยหองพุทธรักษา

การพยาบาลมารดาทารก 1 หองพุทธรักษา (เพิ่มเติม)
และเพิ่มเติมวิชาอื่นตามความเหมาะสม

การพยาบาลอนามัยชุมชน หองพุทธรักษา

การพยาบาลเด็ก 1(8 Wks)/
ตอดวยการพยาบาลเด็ก 2(8 Wks) หองพุทธรักษา

13.00-14.00 น.

พักเที่ยง

พบอาจารย
ประจําชั้น

ครอบครัวคุณธรรม

กฎหมายและจริยศาสตรหองพุทธรักษา

การพยาบาลเด็ก 1(8 Wks)/
ตอดวยการพยาบาลเด็ก 2(8 Wks) หองพุทธรักษา

การพยาบาลผูใหญ 2 หองพุทธรักษา

การพยาบาลมารดาทารก 1 หองพุทธรักษา

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ตารางสอนสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 4 รุนที่ 7 ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2560
ระยะเวลา 26 มิ.ย- 20 ส.ค. 2560 (8 สัปดาห)
อาจารยอัญชลี จิตราภิรมย อาจารยนภมาศ ศรีขวัญ อาจารยวิลาวรรณ มากยอด และอาจารยเกศรา ตั้นเซง
วัน-เวลา

8.00-9.00 น.

9.01-10.00 น.

จันทร

อังคาร

พบอาจารยอาจารย
ประจําชั้น

พุธ

พฤหัสบดี
ศึกษาดวยตนเอง

3
4

ศุกร

11.01-12.00 น.

12.01 - 13.00 น.

การพยาบาลมารดาทารก 2
(อ.อัญชลี จิตราภิรมย
: ผูประสานรายวิชา) หอง 1306
การรักษาโรคเบื้องตน
(อ.จันทรจิรา เกื้อกาญจน/อ.รัชยา ยิกุสังข)
: ผูประสานรายวิชา หอง 1306

พัก

การพยาบาลมารดาทารก 2
(อ.อัญชลี จิตราภิรมย
: ผูประสานรายวิชา) หอง 1306

พัก

สป
1
2

10.01-11.00 น.

สป
5
6

การบริหารการพยาบาล
(อ.ทัศนีย: ผูประสานรายวิชา)
7
หอง 1306
8
การพยาบาลสุขภาพจิต
(อ.ธวัชชัย ทีปะปาล: ผูประสานรายวิชา)
หอง 1306

พัก

พัก

MC2

13.01-14.00 น.

14.01-15.00 น.

15.01-16.00 น.

การบริหารการพยาบาล
(อ.ทัศนีย: ผูประสานรายวิชา)
หอง 1306
การพยาบาลสุขภาพจิต
(อ.ธวัชชัย ทีปะปาล: ผูประสานรายวิชา)
หอง 1306

พบครอบครัวคุณธรรม
การรักษาโรคเบื้องตน
(อ.จันทรจิรา เกื้อกาญจน/อ.รัชยา ยิกุสังข)
: ผูประสานรายวิชา
หอง 1306

พัก
ศึกษาดวยตนเอง

1
2
3
4

สป
MC2
MC2

สป
5
6
7
8

MC2

