สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
เวลา วัน
08.00 - 09.00 น.
จันทร์

อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

09.00 - 10.00 น.

10.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.

ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ทดลอง) ออนไลน์

ปรสิตวิทยา
(ออนไลน์)

14.00 - 15.00 น.

15.00 - 16.00 น.

ฟิสกิ ส์สาหรับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
(บรรยาย) ออนไลน์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 เรียนออนไลน์ (เวลา 16.30-18.30 น.)
*และสอบกลางภาควันอังคารที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 13.00-15.00 น.

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
เรียนสัปดาห์ที่ 1-8 (ออนไลน์)

ตรรกวิทยา (ออนไลน์)
สรีรวิทยา (บรรยาย) (ออนไลน์)

13.00 - 14.00 น.

ชีวเคมีสาหรับพยาบาล (ทดลอง) (ออนไลน์)

สรีรวิทยา (ทดลอง) (ออนไลน์)
จุลชีววิทยา (ออนไลน์)

หมายเหตุ 1. กาหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษาปลาย
- วันเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
- วันสุดท้ายของการเรียนภาคการศึกษาปลาย วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
- วันปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
2. ศึกษารายละเอียดของแต่ละวิชาที่ประกาศประจาชั้นปี และสาขาวิชาฯ ที่รับผิดชอบ

สรีรวิทยา (บรรยาย)
(ออนไลน์)
ชีวเคมีสาหรับพยาบาล (บรรยาย) (ออนไลน์)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 1 สัปดาห์ที่ 1-8
เวลา
08.00 - 09.00 น.

วัน
จันทร์
อังคาร

09.00 - 10.00 น.

10.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.

การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (ออนไลน์)
การพยาบาลผู้สูงอายุ (ออนไลน์)

พุธ

การพยาบาลเด็กและวัยรุน่ (ออนไลน์)

พฤหัสบดี

การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (ออนไลน์)

ศุกร์

การพยาบาลเด็กและวัยรุน่ (ออนไลน์)

หมายเหตุ

13.00 - 14.00 น.

14.00 - 15.00 น.

15.00 - 16.00 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 1 เรียนออนไลน์ (เวลา 16.30-18.30 น.)*
ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 1
* สอบกลางภาค วันอังคารที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 13.00-15.00 น.

สัปดาห์ที่ 9 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม -วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 สัปดาห์สอบประจาภาค
*สัปดาห์ที่ 9 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม เวลา 16.30-18.30 น. เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 1
*สัปดาห์ที่ 10-15 ทุกวันจันทร์ เวลา 16.30-18.30 น. เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 1

การพยาบาลผู้สูงอายุ (ออนไลน์)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 2 สัปดาห์ที่ 16-20
เวลา
วัน

08.00 - 09.00 น.

09.00 - 10.00 น.

10.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.

จันทร์
อังคาร

วิทยาการระบาด (ออนไลน์)

พุธ
พฤหัสบดี

วิทยาการระบาด (ออนไลน์)

ศุกร์

หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดของแต่ละวิชาที่ประกาศประจาชั้นปี และสาขาวิชาฯ ที่รับผิดชอบ

13.00 - 14.00 น.

14.00 - 15.00 น.

15.00 - 16.00 น.

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 1 สัปดาห์ที่ 1-8 (รายวิชาทฤษฎี)
เวลา
วัน

08.00 - 09.00 น.

09.00 - 10.00 น.

10.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.

จันทร์

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (ออนไลน์)

อังคาร

การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 (ออนไลน์)

พุธ

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (ออนไลน์)

พฤหัสบดี

การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 (ออนไลน์)

ศุกร์

การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (ออนไลน์)

หมายเหตุ สัปดาห์ที่ 9 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม -วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 สัปดาห์สอบประจาภาค

13.00 - 14.00 น.

14.00 - 15.00 น.

15.00 - 16.00 น.

การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (ออนไลน์)

การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล (ออนไลน์)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3
ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 2 สัปดาห์ที่ 11-19 (รายวิชาปฏิบัต)ิ
เวลา
วัน

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.

จันทร์

ปฎิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 และปฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1

อังคาร

ปฎิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 และปฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1

พุธ

ปฎิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 และปฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1

พฤหัสบดี

ปฎิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 และปฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1

ศุกร์

ปฎิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 และปฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1

หมายเหตุ 1. สัปดาห์ที่ 10

15.00 - 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ปฐมนิเทศและเสริมทักษะวิชาปฏิบัติมารดา ทารก และการผดุงครรภ์1 (เลขที่ 1-207) (ศึกษารายละเอียดตารางรายวิชา)
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ปฐมนิเทศและเสริมทักษะวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผุ้สูงอายุ2 (เลขที่ 1-207) (ศึกษารายละเอียดตารางรายวิชา)
วันอังคารที่ 9-วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เสริมทักษะวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผุ้สูงอายุ2 (เลขที่ 1-207)
2. สัปดาห์ที่ 11-15 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม -วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
- เลขที่ 1-103 เรียนวิชาปฎิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 สัปดาห์ที่ 11-15 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม -วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
- เลขที่ 104-207 เรียนวิชาปฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 สัปดาห์ที่ 11-15 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
3. สัปดาห์ที่ 16-20 วันจันทร์ที่ 19 เมษายน - วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
- เลขที่ 104-206 เรียนวิชาปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 สัปดาห์ที่ 16-20 วันจันทร์ที่ 19 เมษายน -วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
- เลขที่ 1-103 เรียนวิชาปฏิบัตปิ ฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 สัปดาห์ที่ 16-20 วันจันทร์ที่ 19 เมษายน - วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
4. สัปดาห์ที่ 21 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สัปดาห์สอบ OSCE
ปฎิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 สอบวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 สอบวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
5. ศึกษารายละเอียดของแต่ละวิชาที่ประกาศประจาชั้นปี และสาขาวิชาฯ ที่รับผิดชอบ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 1 สัปดาห์ที่ 1-5 (14 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 )
เวลา
วัน
จันทร์
อังคาร

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.

ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล (ออนไลน์)
ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล
(ออนไลน์)
ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล(ออนไลน์)

พุธ
พฤหัสบดี

ศุกร์

หมายเหตุ

1. กิจกรรมเสริมทักษะและปฐมนิเทศก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัตกิ ารพยาบาล ดังนี้
- วิชาปฏิบัตกิ ารรักษาโรคเบื้องต้น ปฐมนิเทศ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 และเสริมทักษะ วันที่ 14 มกราคม 2564
- วิชาปฏิบัตกิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน ปฐมนิเทศ วันที่ 7 มกราคม 2564 (ออนไลน์)
- วิชาปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ เสริมทักษะวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 (ออนไลน์) และปฐมนิเทศ วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
- วิชาปฏิบัตกิ ารจัดการทางการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ เสริมทักษะวันที่ 4-5 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา09.00-12.00 น. และวันที่ 12 มกราคม เวลา 09.00-16.00 น.

2. ศึกษารายละเอียดของแต่ละวิชาที่ประกาศประจาชั้นปี และสาขาวิชาฯ ที่รับผิดชอบ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ตารางสอนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
ประจาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 2 สัปดาห์ที่ 6-15 (18 มกราคม - 26 มีนาคม 2564)
เวลา
วัน

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.

จันทร์

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน (LRC) ปฏิบัตกิ ารรักษาโรคเบื้องต้น (LRC) และปฏิบัตกิ ารจัดการทางการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ (แหล่งฝึก)

อังคาร

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน (LRC) ปฏิบัตกิ ารรักษาโรคเบื้องต้น (LRC) และปฏิบัตกิ ารจัดการทางการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ (แหล่งฝึก)

พุธ

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน (LRC) ปฏิบัตกิ ารรักษาโรคเบื้องต้น (LRC) และปฏิบัตกิ ารจัดการทางการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ (แหล่งฝึก)

พฤหัสบดี

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน (LRC) ปฏิบัตกิ ารรักษาโรคเบื้องต้น (LRC) และปฏิบัตกิ ารจัดการทางการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ (แหล่งฝึก)

ศุกร์

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน (LRC) ปฏิบัตกิ ารรักษาโรคเบื้องต้น (LRC) และปฏิบัตกิ ารจัดการทางการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ (แหล่งฝึก)

หมายเหตุ

1. วิชาปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ

15.00 - 16.00 น.

3. วิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น

- วันจันทร์ที่ 18 มกราคม - วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เลขที่ 105-203 (LRC)
- วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ 5 มีนาคม 2564 เลขที่ 1-104 (LRC)
- วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม -วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เลขที่ 1-203 (แหล่งฝึก)
* ศึกษารายละเอียดตามตารางรายวิชา

2. วิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
- วันจันทร์ที่ 18 มกราคม - วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

เลขที่ 49-104

- วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เลขที่ 49-104

- วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ - วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564

เลขที่ 105-152

- วันพฤหัสบดีที่ 11- วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

เลขที่ 153-203

- วันจันทร์ที่ 18 มกราคม - วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เลขที่ 1-48
- วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เลขที่ 1-48
- วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ - วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
เลขที่ 153-203
- วันพฤหัสบดีที่ 11- วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
เลขที่ 105-152
4. ศึกษารายละเอียดของแต่ละวิชาที่ประกาศประจาชั้นปี และสาขาวิชาฯ ที่รับผิดชอบ

