
ข้อมูล ณ วันที่  16 กรกฎาคม  2557 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางเรียนประจ าภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557 
คณะพยาบาลศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



ข้อมูล ณ วันที่  16 กรกฎาคม  2557 
 

ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
หมู่เรียนที่  54/51    อาจารย์ประจ าชั้น อ.ศิริพร ฉายาทับ 

 4 สิงหาคม - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ร่วมสอน วัน/เวลา 07.30 

09.20 
09.20 
10.10 

10.30 
11.20 

11.20 
12.10 

12.10  
13.00 

13.00 
13.50 

13.50  
14.40 

14.50  
15.40 

15.40 
16.30 

จันทร์ 4174481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3(0-12-0)  
ห้องเรียน ในชุมชน ต าบลวังตะกู ต าบลสระกระเทียม ต าบลไทยาวาส (1) 

4174681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(0-12-0) 
ห้องเรียน โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลราชบุรี (2) 

 (กลุ่ม A และ B รายวิชาละ 5 สัปดาห์) 
กลุ่มที่ 1  (จ านวน 21 คน ) วันท่ี 4 ส.ค. 57- 5 ก.ย. 57  
กลุ่มที่ 2  (จ านวน 21 คน) วันท่ี 8 ก.ย. – 10 ต.ค. 57  

เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ วันที่ 4 ส.ค. 57 และวันที่ 8 ก.ย. 57  
สอบลงกองวันที่ 5 ก.ย. 57 และวันที่ 10 ต.ค.57 ณ ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ชั้น  4 

หมายเหตุ ป.ชุมชน ห้อง ไทยเข้มแข็ง  / ป.เด็กและวัยรุ่น ห้อง 501      

(1) ผศ.ดร.พิมสุภาว ์อ.กมลภ ู
 

ผศ.ดร.พิมสุภาว์   ผศ.ดร.หทัยชนก  
อ.เอมวด ีอ.มาลินี  
อ.วิไล  อ.กมลภู  

อังคาร (2) อ.ณิชกุล/ อ.ณัฐธยาน ์ อ.ณิชกุล อ.วาธินีย์  
อ.ณัฐธยาน์ อ.เสาวรี   
 

พุธ 
พฤหัสบดี 

ศุกร์ 

   



ข้อมูล ณ วันที่  16 กรกฎาคม  2557 
 

ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
หมู่เรียนที่  53/43    อาจารย์ประจ าชั้น  อ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ 

 4 สิงหาคม - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ร่วมสอน 

วัน/เวลา 
07.30 
09.20 

09.20 
10.10 

10.30 
11.20 

11.20 
12.10 

12.10  
13.00 

13.00 
13.50 

13.50  
14.40 

14.50  
15.40 

15.40 
16.30 

จันทร์ 
4174482 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3(0-12-0)  

ห้องเรียน ในชุมชน ต าบลวังตะกู ต าบลสระกระเทียม ต าบลไทยาวาส (1) 
4174681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(0-12-0) 
ห้องเรียน โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลราชบุรี (2) 

 (กลุ่ม A และ B รายวิชาละ 5 สัปดาห์) 
กลุ่มที่ 1  (จ านวน 21 คน ) วันท่ี 4 ส.ค. 57- 5 ก.ย. 57  
กลุ่มที่ 2  (จ านวน 21 คน) วันท่ี 8 ก.ย. – 10 ต.ค. 57  

เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ วันที่ 4 ส.ค. 57 และวันที่ 8 ก.ย. 57  
สอบลงกองวันที่ 5 ก.ย. 57 และวันที่ 10 ต.ค.57 ณ ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ชั้น  4 

หมายเหตุ ป.ชุมชน ห้อง ไทยเข้มแข็ง  / ป.เด็กและวัยรุ่น ห้อง 501     

(1) ผศ.ดร.พิมสุภาว ์ อ.กมลภ ู
 

ผศ.ดร.พิมสุภาว์   ผศ.ดร.หทัยชนก  
อ.เอมวด ีอ.มาลินี  
อ.วิไล  อ.กมลภู  

อังคาร (2) อ.ณิชกุล/ อ.ณัฐธยาน ์ อ.ณิชกุล อ.วาธินีย์  
อ.ณัฐธยาน์ อ.เสาวรี   
 

พุธ 

พฤหัสบดี 

ศุกร์ 

   



ข้อมูล ณ วันที่  16 กรกฎาคม  2557 
 

ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
หมู่เรียนที่  53/43 อาจารย์ประจ าชั้น  อ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ 

 13 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ร่วมสอน 

วัน/เวลา 
08.30 
09.30 

09.30 
10.30 

10.30 
11.30 

11.30 
12.30 

12.30 
13.30 

13.30 
14.30 

14.30 
15.30 

15.30 
16.30 

16.30 
17.30 

จันทร์ 
 4174403 การรักษาโรคเบื้องต้น  

2(2-0-4) ห้อง NU 501 
 

 LAB 4174801  
วิจัยทางการพยาบาลและสถิติ  

4(3-2-7) 

 (1) รศ.ดร.สุนุตตรา  
อ.กมลภู  

อ.ประจ ากลุ่ม 

อังคาร 
 LAB 4174801  

วิจัยทางการพยาบาลและสถิติ  
4(3-2-7) 

4174403 การรักษาโรคเบื้องต้น  2(2-0-
4) ห้อง NU 501 

 

 (2) อ.วิไล / อ.กมลภู 
 

ผศ.ดร.พิมสุภาว์ อ.เอมวดี  
ผศ.ดร.หทัยชนก อ.วิไล  อ.กมลภู 
อ.มาลิน ี

พุธ 
 LAB 4174801  

วิจัยทางการพยาบาลและสถิต ิ
4(3-2-7) 

    

พฤหัสบดี HR* 

4174802 ภาวะผู้น าและการบริหาร
การจัดการทางคลินิก  2(2-0-4)  

ห้องไทยเข้มแข็ง ชั้น 3 

4174803 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพ
การพยาบาล  2(2-0-4)  
ห้องไทยเข้มแข็ง ชั้น 3  

 (3) อ.สุคนธา อ.ณิชกุล รศ.ดร.สุนุตตรา อ.สุคนธา อ.เสาวรี 
อ.นงนุช อ.จุฑารัตน์ อ.สมบัติ  
อ.พิเศษ 

ศุกร์ 
 4174803 ประเด็นและแนวโน้ม

วิชาชีพการพยาบาล  2(2-0-4)  
ห้องไทยเข้มแข็ง ชั้น 3 

4174802 ภาวะผู้น าและการบริหารการ
จัดการทางคลินิก 2(2-0-4)  
ห้องไทยเข้มแข็ง ชั้น 3 

 (4)  อ.เสาวรี อ.สีนวล   รศ.ดร.สุนุตตรา ผศ.ดร.พิมสุภาว ์
ผศ.ดร.หทัยชนก อ.ดร.ธีรนันท์  
อ.เสาวรี อ.สีนวล  

HR* พบอาจารย์ท่ี อ.ปรึกษา 



ข้อมูล ณ วันที่  16 กรกฎาคม  2557 
 

 
ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

หมู่เรียนที่  54/51    อาจารย์ประจ าชั้น อ.ศิริพร ฉายาทับ 
 13 ตุลาคม – 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 

 

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ร่วมสอน 

วัน/เวลา 
08.30 
09.30 

09.30 
10.30 

10.30 
11.30 

11.30 
12.30 

12.30 
13.30 

13.30 
14.30 

14.30 
15.30 

15.30 
16.30 

16.30 
17.30 

จันทร์ 
 4174403 การรักษาโรคเบื้องต้น  

2(2-0-4) ห้อง NU 501 
 

 LAB 4174801  
วิจัยทางการพยาบาลและสถิติ  

4(3-2-7) 

 (1) รศ.ดร.สุนุตตรา  
อ.กมลภู  

อ.ประจ ากลุ่ม 

อังคาร 
 LAB 4174801  

วิจัยทางการพยาบาลและสถิติ  
4(3-2-7) 

4174403 การรักษาโรคเบื้องต้น  
2(2-0-4) ห้อง NU 501 

 

 (2) อ.วิไล / อ.กมลภู 
 

ผศ.ดร.พิมสุภาว์ อ.เอมวดี  
ผศ.ดร.หทัยชนก อ.วิไล  อ.กมลภู 
อ.มาลิน ี

พุธ 
 LAB 4173901  

วิจัยทางการพยาบาล  3(2-2-5) 
    

พฤหัสบดี 

HR* 
 

4174801 ภาวะผู้น าและการบริหาร
การจัดการทางคลินิก  2(2-0-4) 

ห้องไทยเข้มแข็ง ชั้น 3 

4174902 ประเด็นและแนวโน้ม
วิชาชีพการพยาบาล  2(2-0-4) 

ห้องไทยเข้มแข็ง ชั้น 3 

 (3) อ.สุคนธา อ.ณิชกุล รศ.ดร.สุนุตตรา อ.สุคนธา อ.เสาวรี 
อ.นงนุช อ.จุฑารัตน์ อ.สมบัติ  
อ.พิเศษ 

ศุกร์ 
 4174902 ประเด็นและแนวโน้ม

วิชาชีพการพยาบาล  2(2-0-4)  
ห้องไทยเข้มแข็ง ชั้น 3 

4174801 ภาวะผู้น าและการบริหาร
การจัดการทางคลินิก 2(2-0-4)  

ห้องไทยเข้มแข็ง ชั้น 3 

 (4)  อ.เสาวรี อ.สีนวล   รศ.ดร.สุนุตตรา ผศ.ดร.พิมสุภาว ์
ผศ.ดร.หทัยชนก อ.ดร.ธีรนันท์  
อ.เสาวรี อ.สีนวล  

HR* พบอาจารย์ท่ีอ.ปรึกษา 



ข้อมูล ณ วันที่  16 กรกฎาคม  2557 
 

 
ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  

หมู่เรียนที่  55/56    อาจารย์ประจ าชั้น อ.สมบัติ ประทักษ์กุลวงศา 
4 สิงหาคม – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ผู้รับผิดชอบ ผู้ร่วมสอน 
วัน/เวลา 08.30 

09.30 
09.30 
10.30 

10.30 
11.30 

11.30 
12.30 

12.30 
13.30 

13.30 
14.30 

14.30 
15.30 

15.30 
16.30 

16.30 
17.30 

  

จันทร์ 4173582  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3(0-12-0)   ห้อง 501  
ห้องเรียน โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลมะการักษ ์(1) 

4173781 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 3(0-12-0) ห้อง 313 
ห้องเรียน โรงพยาบาลนครปฐม  (2) (กลุ่ม A และ B รายวิชาละ 9 สัปดาห์) 
เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ วันที่ 4 ส.ค. 57 และวันที่ 6 ต.ค. 57  

สอบลงกองวันที่ 1 ต.ค.57 และวันที่ 3 ธ.ค.57 ณ ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ชั้น  4 

(1) อ.ดวงพร อ.ศิริพร   อ.ศิริพร อ.สุจินดา อ.สุคนธา  
อ.ดวงพร อ.สีนวล  

อังคาร (2) อ.พรทิพย์ อ.นงนุช อ.นงนุช  อ.กรวรรณ อ.เรียม  
อ.ดร.ธีรนันท์ อ.สุภวรรณ  
อ.จุฑาทิพย์ อ.จุฑารัตน์  อ.พรทิพย ์

พุธ 

พฤหัสบดี HR* 
 

4173703 
การพยาบาลผู้ใหญ ่2 4(4-0-8) (3) 

ห้อง NU 501 

  4173703 
การพยาบาลผู้ใหญ ่2   

4(4-0-8) (3)   
ห้อง NU 501 

LAB วิจัยทางการ
พยาบาลและสถิติ   

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจ ากลุ่ม (5)  

(3) อ.ดร.ธีรนันท์  
อ.กรวรรณ 

รศ.ดร.สุนุตตรา อ.นงนุช อ.จุฑาทิพย ์
อ.พรทิพย์ อ.กรวรรณ อ.เรียม  
อ.ดร.ธีรนันท์ อ.สุภวรรณ อ.จุฑารัตน ์
อ.พ.จ.อ. สีนวล อ.พรทิพย์  

ศุกร์   
4173503 

การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุง
ครรภ์ 3 2(2-0-4) (4) 

ห้อง NU 501 

  LAB วิจัยทางการพยาบาล 
และสถิติ   

พบอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ ากลุ่ม 
(5)  

 (4)  อ.สีนวล อ.สุจินดา   
 

อ.ศิริพร อ.สุจินดา อ.สุคนธา  
อ.ดวงพร อ.สีนวล  

(1) รศ.ดร.สุนุตตรา  
อ.กมลภู  

อาจารย์ประจ ากลุ่ม 

เสาร์  4172202 กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) (6)  

ห้อง NU 501 

 HR* พบอาจารย์ท่ีปรึกษา   
 

(3) อ.ณัฐธยาน์ อ.เสาวร ี รศ.พรศิริ  
อ.ณัฐธยาน์  อ.เสาวร ี

 



ข้อมูล ณ วันที่  16 กรกฎาคม  2557 
 

 
ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

หมู่เรียนที่ 56/50 อาจารย์ประจ าชั้น อ.สุจินดา ตรีเนตร  4 สิงหาคม – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ร่วมสอน 

วัน/เวลา 
08.30 
09.30 

09.30 
10.30 

10.30 
11.30 

11.30 
12.30 

12.30 
13.30 

13.30 
14.30 

14.30 
15.30 

15.30 
16.30 

16.30 
17.30 

จันทร์ 
 

(2)4172109 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล  
3(3-0-6) ห้องเรียน NU503  

   (1) อ.จุฑารัตน์  
อ.วริยา (ประสานงาน)  

อ.พิเศษ 

อังคาร 

 (5) 1500133 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ1 

3(2-2-5)   
ห้องเรียน NU503 

 (1) 4171106 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) 
 ห้องเรียน NU503   

(2) อ.วริยา รศ.ฐิติวัลค์ุ  อ.วริยา รศ.ฐิติวัลค์ุ อ.สมบัติ  
อ.พรพรรณ อ.พรเพ็ญ    

  

พุธ 

  (3) 2000106 วิถีไทย 3(3-0-6)  
ห้องเรียน  759 

(3) อ.สุจินดา อ.ศิริพร 
(ประสานงาน) 

ดร.สุพิชฌาย์ จินดาวัฒภูม ิ

พฤหัสบดี 

 
(4) 4172203  

การพยาบาลพื้นฐาน 
3 (2-2-5)  

ห้องเรียน NU503  

LAB  
การพยาบาลพื้นฐาน 

 (5) 1500133 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ1 

3(2-2-5)   
ห้องเรียน NU503 

 
 

HR*  
พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

(4) อ.กรวรรณ  
 

อ.กรวรรณ  อ.พรทิพย์  
อ.สมบัติ  อ.จุฑาทิพย์  อ.พรพรรณ 

(5) อ.กมลภู  อ.ดวงพร   รศ.ดร.สุนุตรา อ.กมลภู อ.ดวงพร 

ศุกร์ 

 
 
 
 

(6)1500127 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ในระดับนานาชาติ  3(3-0-6)   

ห้องเรียน 242 
 

 

 

 
(7) 4172204  

การประเมินภาวะสุขภาพ 2 
(1-2-3) 

ห้องเรียน NU503   

 
LAB  

การประเมินภาวะสุขภาพ 
 

(6) อ.เรียม อ.เอมวดี 
(ประสานงาน)  

อ.วันวิสา  นิยมทรัพย ์

(7) อ.ดร.ธีรนันท์  
อ.จุฑาทิพย์  

อ.ดร.ธีรนันท์ อ.กมลภู  
อ.สุภวรรณ อ.มาลินี อ.จุฑารัตน์  
อ.วริยา  อ.พรเพ็ญ 
ผศ.ดร.พิมสุภาว์    
ผศ.ดร.หทัยชนก 
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ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
 หมู่เรียนที่  57/38   อาจารย์ประจ าชั้น ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์  

 
คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ร่วมสอน/ผู้ประสานงาน 
วัน/เวลา 

08.30 
09.30 

09.30 
10.30 

10.30 
11.30 

11.30 
12.30 

12.30 
13.30 

13.30 
14.30 

14.30 
15.30 

15.30 
16.30 

16.30 
17.30 

จันทร์ 
 (1) 2000111 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

ห้องเรียน 334 
 

(1) อ.พัชรมน โตสุรัตน์  อ.สมบัติ อ.วาธินีย์ 

อังคาร 
(2) 4171101 ชีวเคมี 3(2-2-5) 

ห้องเรียน SC 305  
 

 
(3)4000121 วิทยาศาสตร์การ

กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
(สนาม)  

 (2) อ.ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม อ.สุภวรรณ อ.ณิชกุล  

(3) อ.ปัณรสี เอี่ยมสอาด ผศ.ดร.หทัยชนก อ.วริยา  

พุธ 
(4) 1500125 ภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร 3(3-0-6) 
ห้องเรียน NU313 

 
(5)2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต 

3(3-0-6) 
ห้องเรียน 15/6/1 

(4) อ.เนตรนภา วรวงษ์ อ.วาธินีย์ อ.ณิชกุล 

(5) อ.ณรงค์วรรษ บุญมา อ.มาลินี ผศ.ดร.พิมสุภาว ์

พฤหัสบดี 
 (6)4171102 

ระบบสุขภาพ 2(2-0-4) 
ห้องเรียน NU 313 

HR* 

(6)ผศ.ดร.หทัยชนก อ.เอมวดี  ผศ.ดร.หทัยชนก อ.เอมวด ี
อ.มาลินี ผศ.ดร.พิมสุภาว ์
อ.วิไล อ.กมลภู 

ศุกร์ 

(7)1500126 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  

NU 313 
 

(8)4171104 
โภชนาการและสุขภาพ 

2(2-0-4) 
ห้อง NU 313  

 (7) อาจารย์ Suzanne 
Greenwood 

อ.เอมวดี อ.เรียม  

(8) อ.เอมวดี อ.สุจินดา  อ.เอมวดี  

HR*  พบอาจารย์ที่ปรึกษา    
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ตารางสอนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน    
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
  4 สิงหาคม – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ร่วมสอน 
วัน/เวลา 

08.30 
09.30 

09.30 
10.30 

10.30 
11.30 

11.30 
12.30 

12.30 
13.30 

13.30 
14.30 

14.30 
15.30 

15.30 
16.30 

16.30 
17.30 

จันทร์ 
     

อังคาร 

การปฐมพยาบาลและการพยาบาล 
หมู่เรียน 56/32   (1) 

หมู่เรียน 56/31 
ห้องไทยเข้มแข็ง ชั้น 3 

 

(1) อ.สมบัติ  
อ.วริยา   

รศ.ฐิติวัลคุ์ อ.สมบัติ อ.ณิชกุล  
อ.วาธินีย์ อ.พรพรรณ  
อ.วริยา อ.ณัฐธยาน์  อ.เสาวร ี
อ.พรเพ็ญ 

พุธ 
การรักษาเบื้องต้น 1 
หมู่เรียน 55/41  (3) 

ห้องไทยเข้มแข็ง ชั้น 3 

การรักษาเบื้องต้น 1 
หมู่เรียน 55/40   (2) 
ห้องไทยเข้มแข็ง ชั้น 3 

(3) อ.มาลินี  อ.มาลินี อ.วิไล อ.กมลภู  
 รศ.ประไพวรรณ 

(4)อ.เอมวดี  อ.เอมวดี อ.พรทิพย์ อ.เรียม  
ผศ.ดร.พิมสุภาว์  
ผศ.ดร.หทัยชนก  
อ.จุฑารัตน์  อ.วริยา 

พฤหัส     

ศุกร์ 
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