
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ตารางเรียนนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 กลุ่ม 63100.171 พยาบาลศาสตร ์

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
23 พฤศจิกายน 2563-19 มีนาคม 2564 (15 สัปดาห์) 

อ.ท่ีปรึกษา ผศ.วิรภีรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์, อ.สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป, อ.รชยา ยิกสุังข์ 
คาบ 

วัน/เวลา 
1 

8.30-9.30 
2 

9.31-10.30 
3 

10.31-11.30 
4 

11.31-12.30 
5 

12.31-13.30 
6 

13.31-14.30 
7 

14.31-15.30 
8 

15.31-16.30 
9 

16.31-17.30 

จันทร์ NURBN06 N01 308 สรีรวิทยา-ทฤษฎี 3(2-2-5) 
ห้องพุทธรักษา 

อ.สุนันทา ลักษ์ธิติกุล 

พักกลางวัน  GES0101 N24 308  
พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 

ห้องพทุธรักษา 
อ.สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป ผู้ประสาน 

 

อังคาร GESC101 N16 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3(2-2-5) 
ห้องเรียน SCI0305 

ผศ.กาญจนา เผือกคง  
ผศ.วิรภีรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ผู้ประสาน 

พักกลางวัน NURBN06 N01 308 สรีรวิทยา-ทดลอง 3(2-2-5) 
ห้องเรียนพุทธรักษา 
อ.สุนันทา ลักษ์ธิติกุล 

 
พุธ GESC103 N18 308 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคณุภาพชีวิต 3(3-0-

6) 
ห้องเรียนพุทธรักษา  
อ. ภวัตภ์ พรมเมือง 

อ.รชยา ยิกุสังข์ ผู้ประสาน 

พักกลางวัน พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

พฤหัสบด ี GEHU102 N07 308 ปรัชญา ศาสนาและพุทธทาสศึกษา 3(3-0-6) 
ห้องเรียนพุทธรักษา 

ผศ.เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์และคณะ 
ดร.นิตยา ศรสีุข ผู้ประสาน 

พักกลางวัน NURBN05 จุลชีวและปรสิตวิทยา 2(1-2-3) 
ห้องเรียน SC405 

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ใสสอาดและคณะฯ 
อ.จุฬาลักษณ์ แก้วสุข ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

ศุกร ์  NURNS01 308 มโนทัศและทฤษฎีทางการพยาบาล  
2(2-0-4) 

ห้องเรียนพุทธรักษา 
ดร.อรญัญา รักหาบ 

พักกลางวัน 
 

 

 



คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ตารางเรียนนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 รหัส 63 กลุ่ม 63101.172 พยาบาลศาสตร ์

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
23 พฤศจิกายน 2563-19 มีนาคม 2564 (15 สัปดาห์) 

อ.ท่ีปรึกษา ดร.นุชนาถ วิชิต, ดร.นิตยา ศรสีุข, อ.ณัฐชยา ไชยชนะ 
คาบ 

วัน/เวลา 
1 

8.30-9.30 
2 

9.31-10.30 
3 

10.31-11.30 
4 

11.31-12.30 
5 

12.31-13.30 
6 

13.31-14.30 
7 

14.31-15.30 
8 

15.31-16.30 
9 

16.31-17.30 

จันทร์ NURBN06 N01 308 สรีรวิทยา 3(2-2-5) 
ห้องเรียนพุทธรักษา 
อ.สุนันทา ลักษ์ธิติกุล 

พักกลางวัน  GES0101 N24 308  
ห้องเรียนพุทธรักษา 

พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 
อ.สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป ผู้ประสาน 

 

อังคาร NURBN05 จุลชีวและปรสิตวิทยา 2(1-2-3) 
ห้องเรียน SC405 

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ใสสอาดและคณะฯ  
อ.จุฬาลักษณ์ แก้วสุข ผู้ประสาน 

พักกลางวัน GEHU102 N07 308 
ปรัชญา ศาสนาและพุทธทาสศึกษา 3(3-0-6) 

ห้องเรียนพุทธรักษา 
ผศ.เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์และคณะ  

ดร.นิตยา ศรสีุข ผู้ประสาน 

 

พุธ GESC103 N18 308 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคณุภาพชีวิต 3(3-0-6) 
ห้องเรียนพุทธรักษา  
อ.ภวัตภ์ พรมเมือง 

ดร.นุชนาถ วิชิต ผู้ประสาน 

พักกลางวัน  GESC101 N16 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3(2-2-5) 
 ห้องเรียน SCI0305 
ดร.ธณศิา สุขขารมย ์

อ.นัฐชยา ไชยชนะ ผู้ประสาน 
พฤหัสบด ี NURBN06 N01 308 สรีรวิทยา-ทดลอง 3(2-2-5) 

ห้องเรียนพุทธรักษา 
อ.สุนันทา ลักษ์ธิติกุล 

พักกลางวัน พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 

ศุกร ์  NURNS01 308 2(2-0-4) 
มโนทัศและทฤษฎีทางการพยาบาล 

ห้องเรียนพุทธรักษา 
ดร.อรญัญา รักหาบ 

พักกลางวัน  

 



คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 62 กลุ่ม 62088.171  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที ่26 ตุลาคม 2563 –  14 กุมภาพันธ์ 2564 (16 สัปดาห์) 

ผศ.อัญชลี จิตราภิรมย์, ดร.ฐิตารีย์ พันธุ์วิชาติกุล และ อาจารย์เสาวพฤกษ์ ช่วยยก (Sec 1) 
วัน-เวลา 08.30-9.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 

 
15.30-16.30 น. 

จันทร์ NURBN09 
วิทยาการระบาดและชีวสถิติ 2(2-0-4) 

อ.จิดาภา พลรักษ์ 

  
Self-study 

 
 
 
 
 
 
 

พัก 
 
 

  
  

 

 
 

NURNS06 
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการ

เจ็บป่วย 2(2-0-4) 
อ.รุ้งกานต์ พลายแก้ว 

 
Self-study 

อังคาร NURNS04 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6) 

อ. จีรภา กาญจนโกเมศ 

 
Self-study 

 

Self-study 

พุธ   

Self-study 
ครอบครัวคุณธรรม 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

Self-study 

พฤหัสบดี NURES06 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ 3(2-2-5) (เฉพาะเลือก) 

อ.ดร.กชณิภา ผลพฤกษ์ 

 

Self-study 

ศุกร์    NURNS05 
การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 

อ.กมลชนก ทองเอียด 

 

Self-study 

 

Self-study 

* หมายเหตุ รายวิชา NURNS18 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 4(0-12-4) ภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2564 
 

ประธานหลักสูตร ................................................................  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ................................................................................. วันที่................................... 
 



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 62 กลุ่ม 62088.172  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที ่26 ตุลาคม 2563 –  14 กุมภาพันธ์ 2564 (16 สัปดาห์) 

ดร.สุรีพร ชุมแดง, ผศ.วีณา ลิ้มสกุล และ อาจารย์รุ้งกานต์ พลายแก้ว (Sec 2) 
วัน-เวลา 08.30-9.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 

 
15.30-16.30 น. 

จันทร์ NURBN09 
วิทยาการระบาดและชีวสถิติ 2(2-0-4) 

อ.จิดาภา พลรักษ์ 

  
Self-study 

 
 
 
 
 
 
 

พัก 
 
 

  
  

 

 
 

NURNS06 
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการ

เจ็บป่วย 2(2-0-4) 
อ.รุ้งกานต์ พลายแก้ว 

 
Self-study 

อังคาร NURNS04 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6) 

อ. จีรภา กาญจนโกเมศ 

 
Self-study 

 

Self-study 

พุธ   

Self-study 
ครอบครัวคุณธรรม 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

Self-study 

พฤหัสบดี NURES06 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ 3(2-2-5) (เฉพาะเลือก) 

อ.ดร.กชณิภา ผลพฤกษ์ 

 

Self-study 

ศุกร์    NURNS05 
การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 

อ.กมลชนก ทองเอียด 

 

Self-study 

 

Self-study 

* หมายเหตุ รายวิชา NURNS18 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 4(0-12-4) ภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2564 
 

ประธานหลักสูตร ................................................................  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ................................................................................. วันที่................................... 



คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ตารางเรียนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 รุ่น 61 กลุม่ 61099.171  

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค 63 – 26 มีนาคม 2564 (รวม 15 สัปดาห์) 
อาจารย์ ดร. อรัญญา รักหาบ, อาจารย์พิไลพร สุขเจริญ, อาจารย์หงษาวดี โยธาทิพย์ 

คาบเรียน 
วัน / เวลา 

8.00-9.00 น. 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. 

วันจันทร์ 
Self-study 

 
NURNS11 วิจัยทางการพยาบาล 3 (2-2-5) (ทฤษฏี) 

ผศ.ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

พักกลางวัน 

NURNS11 วิจัยทางการพยาบาล (ทดลอง)  
3 (2-2-5)  

ผศ.ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

 

Self-study 
 

วันอังคาร 
Self-study 

 
NURNS14 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3(3-0-6) 

ผศ.ธีระยุทธ เกิดสังข์ 
NURNS13 การพยาบาลมารดาทารก 2 3(3-0-6) 

อาจารย์วายุรี ลำโป 

วันพุธ 
Self-study 

 
NURNS10 การพยาบาลอนามัยชุมชน 3(3-0-6) 

อาจารย์ ดร. นุชนาถ วิชิต 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(13.00-14.30 น.) 

ครอบครัวคุณธรรมและ/หรือ
กิจกรรมชมุนมุ 

วันพฤหัสบด ี
Self-study 

 
Self-study 

 

NURBN12 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
2 2(2-0-4) 

อาจารย์สุมณฑา โพธิบุตร 
Self-study Self-study Self-study 

 
วันศุกร์ 

 

Self-study 
 

NURES04 นวัตกรรมทางสุขภาพ 3(2-2-5) (เลือกเสรี 1) 
(ทฤษฏ)ี 

ผศ. วิรีภรณ์ ชัยเศรษสัมพันธ์ 

NURES04 นวัตกรรมทางสุขภาพ 3(2-2-5) 
(เลือกเสรี 1) (ทดลอง) 

ผศ. วิรีภรณ์ ชัยเศรษสัมพันธ์ 
Self-study 

หมายเหตุ : ในวันที่เป็น Self-study ทีไ่ม่ได้ระบุรายวิชา หากมีรายวิชาหรือกิจกรรมใดมีความจำเป็นต้องขอใช้ชั่วโมงดังกล่าวให้ประสานมายังอาจารย์
ประจำชั้น เพื่อลงบันทึกของใช้ชั่วโมงในวันเวลาดังกล่าวเพิ่มเติม 

 



คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ตารางเรียนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 3 รุ่น 61 กลุม่ 61100.172 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค 63 – 26 มีนาคม 2564 (รวม 15 สัปดาห์) 
อาจารย์สุพัตรา ลักษณะจันทร์, อาจารย์กฤษณา สังขมุณีจินดา, อาจารย์จรีภา กาณจนโกเมศ 

คาบเรียน 
วัน / เวลา 

8.00-9.00 น. 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. 

วันจันทร์ 
Self-study 

 
NURNS11 วิจัยทางการพยาบาล 3 (2-2-5) (ทฤษฏี) 

ผศ.ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

พักกลางวัน 

NURNS11 วิจัยทางการพยาบาล (ทดลอง)  
3 (2-2-5)  

ผศ.ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง 

 

Self-study 
 

วันอังคาร 
Self-study 

 
NURNS14 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3(3-0-6) 

ผศ.ธีระยุทธ เกิดสังข์ 
NURNS13 การพยาบาลมารดาทารก 2 3(3-0-6) 

อาจารย์วายุรี ลำโป 

วันพุธ 
Self-study 

 
NURNS10 การพยาบาลอนามัยชุมชน 3(3-0-6) 

อาจารย์ ดร. นุชนาถ วิชิต 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(13.00-14.30 น.) 

ครอบครัวคุณธรรมและ/หรือ
กิจกรรมชมุนมุ 

วันพฤหัสบด ี
Self-study 

 
Self-study 

 

NURBN12 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
2 2(2-0-4) 

อาจารย์สุมณฑา โพธิบุตร 
Self-study Self-study Self-study 

 
วันศุกร์ 

 

Self-study 
 

NURES04 นวัตกรรมทางสุขภาพ 3(2-2-5) (เลือกเสรี 1) 
(ทฤษฏ)ี 

ผศ. วิรีภรณ์ ชัยเศรษสัมพันธ์ 

NURES04 นวัตกรรมทางสุขภาพ 3(2-2-5) 
(เลือกเสรี 1) (ทดลอง) 

ผศ. วิรีภรณ์ ชัยเศรษสัมพันธ์ 
Self-study 

หมายเหตุ : ในวันที่เป็น Self-study ทีไ่ม่ได้ระบุรายวิชา หากมีรายวิชาหรือกิจกรรมใดมีความจำเป็นต้องขอใช้ชั่วโมงดังกล่าวให้ประสานมายังอาจารย์
ประจำชั้น เพื่อลงบันทึกของใช้ชั่วโมงในวันเวลาดังกล่าวเพิ่มเติม 
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