
รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  พยาบาล     ภาคการศึกษาที่  1 / 2564     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) ศ. (5-7) 29601644N-46/1 ผศ. ดร.อญัชนา 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) พ. (1-3) 29402644N-46/2 MR.Wouter 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) อ. (6-8) 29405634N-46/1 Mr.Lawrence 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พ. (2-4) 29405634N-46/2 Mr.Lawrence 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 29601644N-46/1 ผศ. ดร.พวงเพญ็ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) พฤ. (5-7) 29601644N-46/2 อ. 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) พฤ. (5-7) 423644N-46/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 423644N-46/2 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) จ. (6-8) 26402644N-46/1 อ.จริวฑัฒ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) จ. (2-4) 26402644N-46/2 อ.จริวฑัฒ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ปฏบิตักิารพยาบาลเดก็และวยัรุ่น8012704 2(0-8-0) จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.วรรณไพร -

จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

ปฏบิตักิารพยาบาลเดก็และวยัรุ่น8012704 2(0-8-0) จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.วรรณไพร -

จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ ์18013702 3(0-12-0) จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.นภาวดี -

จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.ชื่นชม ยุสเซน

ปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ ์18013702 3(0-12-0) จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.นภาวดี -

จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.ชื่นชม ยุสเซน

ปฏบิตักิารบริหารทางการพยาบาล8014711 2(0-8-0) จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.ลออ -

จ. (0-00) .NC.614N-46/1 ผศ. ดร.สุรีย ์

จ. (0-00) .NC.614N-46/1 อ.มนชยา สมจริต

จ. (0-00) .NC.614N-46/1 ผศ. ดร.มกุขด์า

ปฏบิตักิารบริหารทางการพยาบาล8014711 2(0-8-0) จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.ลออ -

จ. (0-00) .NC.614N-46/2 ผศ. ดร.สุรีย ์

จ. (0-00) .NC.614N-46/2 อ.มนชยา สมจริต

จ. (0-00) .NC.614N-46/2 ผศ. ดร.มกุขด์า

กายวภิาคศาสตรส์าํหรบัพยาบาล8015001 2(1-2-3) จ. (1-1) 29509 - LAB644N-46/1 อ. ดร.วรียุทธ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

จ. (2-3) 29705 - LAB644N-46/1 อ. ดร.วรียุทธ0

จ. (2-3) 29705 - LAB644N-46/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง0

กายวภิาคศาสตรส์าํหรบัพยาบาล8015001 2(1-2-3) จ. (1-1) 29509 - LAB644N-46/2 อ. ดร.วรียุทธ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

จ. (6-7) 29705 - LAB644N-46/2 อ. ดร.วรียุทธ0

จ. (6-7) 29705 - LAB644N-46/2 อ.สชิล ทองมา0

พยาธิและสรีรวทิยาสาํหรบัพยาบาล 18015002 2(1-2-3) อ. (1-1) 29509 - LAB644N-46/1 อ.วโิรจน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

อ. (1-1) 29509 - LAB644N-46/1 อ.วาสนา0

อ. (1-1) 29509 - LAB644N-46/1 อ.สชิล ทองมา0

อ. (1-1) 29509 - LAB644N-46/1 อ. ดร.วรียุทธ0

อ. (1-1) 29509 - LAB644N-46/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง0

อ. (2-3) 29705 - LAB644N-46/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง0

อ. (2-3) 29705 - LAB644N-46/1 อ. ดร.วรียุทธ0

อ. (2-3) 29705 - LAB644N-46/1 อ.วาสนา0

อ. (2-3) 29705 - LAB644N-46/1 อ.วโิรจน์0

อ. (2-3) 29705 - LAB644N-46/1 อ.สชิล ทองมา0
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

พยาธิและสรีรวทิยาสาํหรบัพยาบาล 18015002 2(1-2-3) อ. (1-1) 29509 - LAB644N-46/2 อ.วโิรจน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

อ. (1-1) 29509 - LAB644N-46/2 อ. ดร.วรียุทธ0

อ. (1-1) 29509 - LAB644N-46/2 อ.วาสนา0

อ. (1-1) 29509 - LAB644N-46/2 อ.วรฏัฐา เหมทอง0

อ. (1-1) 29509 - LAB644N-46/2 อ.สชิล ทองมา0

อ. (2-3) 29705 - LAB644N-46/2 อ.วโิรจน์0

อ. (2-3) 29705 - LAB644N-46/2 อ.วาสนา0

อ. (2-3) 29705 - LAB644N-46/2 อ. ดร.วรียุทธ0

อ. (2-3) 29705 - LAB644N-46/2 อ.วรฏัฐา เหมทอง0

อ. (2-3) 29705 - LAB644N-46/2 อ.สชิล ทองมา0

ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยาสาํหรบัพยาบาล8015004 2(1-2-3) อ. (6-8) 29601644N-46/1 ผศ. ดร.บษุกร 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

อ. (6-8) 29601644N-46/1 ผศ. ดร.สุดารตัน์0

ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยาสาํหรบัพยาบาล8015004 2(1-2-3) อ. (6-8) 29601644N-46/2 ผศ. ดร.บษุกร 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

อ. (6-8) 29601644N-46/2 ผศ. ดร.สุดารตัน์0

เภสชัวทิยาสาํหรบัพยาบาล8016006 2(2-0-4) พฤ. (1-2) 29408634N-46/1 อ.ประเสริฐ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

พฤ. (1-2) 29408634N-46/1 นางสาวธีรดา

พฤ. (1-2) 29408634N-46/1 ผศ. ดร.วนิดา

เภสชัวทิยาสาํหรบัพยาบาล8016006 2(2-0-4) พฤ. (1-2) 29408634N-46/2 อ.ประเสริฐ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

พฤ. (1-2) 29408634N-46/2 นางสาวธีรดา

พฤ. (1-2) 29408634N-46/2 ผศ. ดร.วนิดา

แนวคดิพื้นฐานของศาสตรท์างการพยาบาล8016101 3(3-0-6) จ. (1-3) 29408634N-46/1 อ. ดร.นงลกัษณ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (1-3) 29408634N-46/1 อ.จติรรดา

จ. (1-3) 29408634N-46/1 ผศ. ดร.สุรีย ์

จ. (1-3) 29408634N-46/1 อ.วาสนา

จ. (1-3) 29408634N-46/1 ผศ. ดร.วนิดา

จ. (1-3) 29408634N-46/1 อ.นภาวดี

จ. (1-3) 29408634N-46/1 ผศ. ดร.มกุขด์า

แนวคดิพื้นฐานของศาสตรท์างการพยาบาล8016101 3(3-0-6) จ. (1-3) 29408634N-46/2 อ. ดร.นงลกัษณ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (1-3) 29408634N-46/2 อ.จติรรดา

จ. (1-3) 29408634N-46/2 ผศ. ดร.สุรีย ์

จ. (1-3) 29408634N-46/2 อ.วาสนา

จ. (1-3) 29408634N-46/2 ผศ. ดร.วนิดา

จ. (1-3) 29408634N-46/2 อ.นภาวดี

จ. (1-3) 29408634N-46/2 ผศ. ดร.มกุขด์า

การพยาบาลพื้นฐาน8016102 3(2-2-5) อ. (1-2) 29408634N-46/1 อ.จติรรดา 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

อ. (3-4) 29710634N-46/1 ผศ. ดร.สุรีย ์

อ. (3-4) 29710634N-46/1 อ. ดร.นงลกัษณ์

อ. (3-4) 29710634N-46/1 อ.จติรรดา

อ. (3-4) 29710634N-46/1 อ. ดร.วรียุทธ

อ. (3-4) 29710634N-46/1 อ.สชิล ทองมา

อ. (3-4) 29710634N-46/1 อ.วโิรจน์

อ. (3-4) 29710634N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

อ. (3-4) 29710634N-46/1 อ.วาสนา

อ. (3-4) 29710634N-46/1 ผศ.เผ่า อนนัจิว๋

การพยาบาลพื้นฐาน8016102 3(2-2-5) อ. (1-2) 29408634N-46/2 อ.จติรรดา 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

อ. (7-8) 29710634N-46/2 ผศ.เผ่า อนนัจิว๋

อ. (7-8) 29710634N-46/2 อ.วโิรจน์

อ. (7-8) 29710634N-46/2 อ. ดร.วรียุทธ

อ. (7-8) 29710634N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (7-8) 29710634N-46/2 อ. ดร.นงลกัษณ์

อ. (7-8) 29710634N-46/2 อ.สชิล ทองมา

อ. (7-8) 29710634N-46/2 อ.วาสนา

อ. (7-8) 29710634N-46/2 อ.จติรรดา

อ. (7-8) 29710634N-46/2 ผศ. ดร.สุรีย ์

การพยาบาลผูใ้หญ่ 18016401 2(2-0-4) จ. (6-7) 29408634N-46/1 อ. ดร.นงลกัษณ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

การพยาบาลผูใ้หญ่ 18016401 2(2-0-4) จ. (6-7) 29408634N-46/2 อ. ดร.นงลกัษณ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

การประเมนิภาวะสุขภาพ8016601 2(1-2-3) พ. (1-1) 29408634N-46/1 อ.วโิรจน์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

พ. (2-3) 29408634N-46/1 อ.ประเสริฐ

พ. (2-3) 29408634N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

พ. (2-3) 29408634N-46/1 อ.วโิรจน์

พ. (2-3) 29408634N-46/1 ผศ.เผ่า อนนัจิว๋

การประเมนิภาวะสุขภาพ8016601 2(1-2-3) พ. (1-1) 29408634N-46/2 อ.วโิรจน์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

พฤ. (3-4) 29408634N-46/2 อ.วโิรจน์

พฤ. (3-4) 29408634N-46/2 ผศ.เผ่า อนนัจิว๋

พฤ. (3-4) 29408634N-46/2 อ.ประเสริฐ

พฤ. (3-4) 29408634N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

ปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8016701 5(0-15-0) จ. (0-00) .NC.624N-46/1 อ.จติรรดา -

จ. (0-00) .NC.624N-46/1 อ.สชิล ทองมา

จ. (0-00) .NC.624N-46/1 ผศ.เผ่า อนนัจิว๋

จ. (0-00) .NC.624N-46/1 อ.วโิรจน์

จ. (0-00) .NC.624N-46/1 อ. ดร.วรียุทธ

จ. (0-00) .NC.624N-46/1 อ. ดร.นงลกัษณ์

จ. (0-00) .NC.624N-46/1 ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (0-00) .NC.624N-46/1 อ.วาสนา

จ. (0-00) .NC.624N-46/1 อ.ประเสริฐ

ปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8016701 5(0-15-0) จ. (0-00) .NC.624N-46/2 อ.จติรรดา -

จ. (0-00) .NC.624N-46/2 ผศ.เผ่า อนนัจิว๋

จ. (0-00) .NC.624N-46/2 อ.สชิล ทองมา

จ. (0-00) .NC.624N-46/2 อ.วโิรจน์

จ. (0-00) .NC.624N-46/2 อ. ดร.วรียุทธ

จ. (0-00) .NC.624N-46/2 ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (0-00) .NC.624N-46/2 อ. ดร.นงลกัษณ์

จ. (0-00) .NC.624N-46/2 อ.วาสนา

จ. (0-00) .NC.624N-46/2 อ.ประเสริฐ
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ ์18017201 3(3-0-6) อ. (1-3) 29409624N-46/1 อ.นภาวดี -

อ. (1-3) 29409624N-46/1 อ.ชื่นชม ยุสเซน

อ. (6-8) 29409624N-46/1 อ.นภาวดี

อ. (6-8) 29409624N-46/1 อ.ชื่นชม ยุสเซน

การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ ์18017201 3(3-0-6) อ. (1-3) 29409624N-46/2 อ.นภาวดี -

อ. (1-3) 29409624N-46/2 อ.ชื่นชม ยุสเซน

อ. (6-9) 29409624N-46/2 อ.นภาวดี

อ. (6-9) 29409624N-46/2 อ.ชื่นชม ยุสเซน

การพยาบาลเดก็และวยัรุ่น 28017302 3(3-0-6) จ. (2-4) 29409624N-46/1 อ.วรรณไพร -

จ. (2-4) 29409624N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

จ. (6-8) 29409624N-46/1 อ.วรรณไพร

จ. (6-8) 29409624N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

การพยาบาลเดก็และวยัรุ่น 28017302 3(3-0-6) จ. (2-4) 29409624N-46/2 อ.วรรณไพร -

จ. (2-4) 29409624N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

จ. (6-8) 29409624N-46/2 อ.วรรณไพร

จ. (6-8) 29409624N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

ปฏบิตักิารพยาบาลเดก็และวยัรุ่น8017702 3(0-9-0) จ. (0-00) .NC.624N-46/1 อ.วรรณไพร -

จ. (0-00) .NC.624N-46/1 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

ปฏบิตักิารพยาบาลเดก็และวยัรุ่น8017702 3(0-9-0) จ. (0-00) .NC.624N-46/2 อ.วรรณไพร -

จ. (0-00) .NC.624N-46/2 อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา

ปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ 18017703 2(0-6-0) จ. (0-00) .NC.624N-46/1 อ. ดร.นงลกัษณ์ -

จ. (0-00) .NC.624N-46/1 อ.สชิล ทองมา

จ. (0-00) .NC.624N-46/1 อ. ดร.วรียุทธ

จ. (0-00) .NC.624N-46/1 อ.วาสนา

จ. (0-00) .NC.624N-46/1 อ.จติรรดา

ปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ 18017703 2(0-6-0) จ. (0-00) .NC.624N-46/2 อ. ดร.นงลกัษณ์ -

จ. (0-00) .NC.624N-46/2 อ. ดร.วรียุทธ

จ. (0-00) .NC.624N-46/2 อ.สชิล ทองมา

จ. (0-00) .NC.624N-46/2 อ.วาสนา

จ. (0-00) .NC.624N-46/2 อ.จติรรดา
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