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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   เร่ือง   เปลี่ยนแปลงตารางสอน หลักสูตรประกาศนยีบัตรผูชวยพยาบาล 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 

วันที่ 19 กรกฎาคม – วันที่ 1 ตุลาคม 2559 

----------------------- 

หองเรียน  ภาคบรรยาย     หองประชุมเปรียบ  ปณยวณิช  ชั้น 2  อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร     

               ภาคปฏบิัตกิาร  หองปฏิบตัิการพยาบาล ชัน้ 4-5  อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร     

การจัดตารางสอนกระบวนวิชาทฤษฎ ีจัดเปน 3 รปูแบบ คือ 

1. กระบวนวิชา 1 หนวยกิต จัดการเรียนการสอนวันพฤหสับดี และวันเสาร 

2. กระบวนวิชา 2 หนวยกิต จัดการเรียนการสอนวนัพุธ วนัศุกร และวันอาทติย 

3. กระบวนวิชาทฤษฎีและปฏิบตัิการ (1 กระบวนวิชา) จัดการเรียนการสอนทุกวนัในตอนทายของ

ภาคการศึกษา 

เวลาเรียน   - วนั พุธ-ศกุร        เวลา 16.30-20.30 น. 

 - วันเสาร-อาทติย   เวลา 08.30-16.30 น. 

หองสอบ  หอง NT 404, 405-406 และ 501  อาคารเรยีนรวมพยาบาล-เทคนิค (NT) ชัน้ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 

วันพฤหัสบด ี วันเสาร กระบวนวิชา ประธานกระบวนวิชา 

 9 ก.ค. 59 สุขภาพ อนามัยสวนบุคคลและ ผศ.ดร.ศิวพร  อึง้วัฒนา 

14 ก.ค. 59 16 ก.ค. 59 สิ่งแวดลอม 1(1-0-2)  

 สอบ 23 ก.ค. 59   

 เวลา 8-9 น.   

 16 ก.ค. 59 

เวลา 9-17 น. 

ระบบการจัดการอาหารสําหรับ 

ผูปวย 1(1-0-2) 

ผศ.ลดาวัลย  ภูมิวิชชุเวช 

21 ก.ค. 59 23 ก.ค. 59   

 สอบ 30 ก.ค. 59   

 เวลา 8-9 น.   

28 ก.ค. 59 30 ก.ค. 

เวลา 9-17 น. 

กฎหมายและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานของผูชวยพยาบาล 

อ.ดร.สมใจ  ศิระกมล 

4 ส.ค. 59  1(1-0-2)  

 สอบ 6 ส.ค. 59   

 เวลา 8-9 น.   
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วันพฤหัสบด ี วันเสาร กระบวนวิชา ประธานกระบวนวิชา 

 6 ส.ค. 59 ระบบการจัดการและการบํารงุ รศ.ดร.นงเยาว  เกษตรภิบาล  

 เวลา 9-17 น. อุปกรณทางการแพทยใน  

11 ส.ค. 59 13 ส.ค. 59 สถานพยาบาล 1(1-0-2)  

 เวลา 8-12 น.   

 สอบ 20 ส.ค. 59   

 เวลา 8-9 น.   

 13 ส.ค. 59 ระบบการทํางานหนวยบริการ ผศ.ดร.สุมาล ี  

 เวลา 13-17 น. สุขภาพ 1(1-0-2)             เลิศมัลลิกาพร 

18 ส.ค. 59 20 ส.ค. 59   

 เวลา 9 – 17 น.   

 สอบ 27 ส.ค. 59   

 เวลา 8-9 น.   
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วันพุธ วันศุกร วันอาทติย กระบวนวิชา ประธานกระบวนวิชา 

  10 ก.ค. 59 พัฒนาการตามวัยแบ รศ.วราภรณ 

13 ก.ค. 59 15 ก.ค. 59 17 ก.ค. 59 ความตองการของ เลิศพูนวิไลกุล 

20 ก.ค. 22 ก.ค. 59 24 ก.ค. 59 มนุษย 2(2-0-4)  

-หยุด-  เวลา 8-12 น.   

เขาพรรษา สอบ 29 ก.ค. 59    

 เวลา 17-19 น.    

  24 ก.ค. 59 การสื่อสารและการ ศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิน่ 

  เวลา 13-17 น. ทํางานเปนทีมในการ  

27 ก.ค. 59  31 ก.ค. 59 ใหบรกิารสุขภาพ  

3 ส.ค. 59  5 ส.ค. 59 7 ส.ค. 59 2(2-0-4)  

 สอบ 19 ส.ค. 59    

 เวลา 17-19 น.    

10 ส.ค. 59  -หยุด- 14 ส.ค. 59 ภาษาอังกฤษสําหรับ อ.ดร.เบญจมาศ 

17 ส.ค. 59 วันแมแหงชาต ิ 21 ส.ค. 59 ผูชวยพยาบาล สุขสถติย 

24 ส.ค. 59 26 ส.ค. 59  2(2-0-4)  

สอบ 31 ก.ค. 59     

เวลา 17-19 น.     

  28 ส.ค. 59 กายวิภาคศาสตรและ  

 2 ก.ย. 59 4 ก.ย. 59 สรีรวิทยาสําหรับ  

สอบ (ครั้งที ่1)     ผูชวยพยาบาล  

7 ก.ค. 59 9 ก.ย. 59 11 ก.ย. 59 2(2-0-4)  

เวลา 17-19 น.     
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตารางสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558  

วันที่  25 พฤศจกิายน 2558 – วนัที่ 7 เมษายน 2559 

---------------------- 

 

1.  เรียนกระบวนวิชาทฤษฎี  จํานวน 2 กระบวนวิชา  ไดแก 

 1) กระบวนวิชาการชวยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บานและในชุมชน 2(2-0-4) 

 2) กระบวนวิชาการอภิบาลทารกและชวยเหลือดูแลเดก็   2(2-0-4)  

     - ตัง้แตวนัที่  25 พฤศจกิายน  – 17 ธันวาคม 2559  หองประชุมเปรยีบ  ปณยวณิช  ชั้น 2   

        อาคาร 1    คณะพยาบาลศาสตร     

2.  ฝกกระบวนวิชาการฝกปฏิบัตกิารชวยเหลือดูแลผูปวยขั้นพืน้ฐาน    3(0-12-0) 

    - จัดการฝกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม  

    ระหวางวันที่  18 ธนัวาคม 2558 – 28 มกราคม 2559  

3.  ฝกปฏิบัตกิระบวนวิชาฝกปฏิบตัิ จํานวน 2 กระบวนวิชา ไดแก 

 1) กระบวนวิชาปฏิบัตกิารอภิบาลทารกและชวยเหลือดูแลเดก็  2(0-8-2) 

 2) กระบวนวิชาปฏิบัตกิารชวยเหลือดูแลผูใหญและผูสูงอาย ุ  3(0-12-3) 

     - จดัฝกปฏิบตัิ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  และแหลงฝกปฏิบัติภายนอก 

     - ตัง้แตวนัที่  29 มกราคม  - 7 เมษายน 2559 

 

--------------------- 
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วันพุธ วัน 

พฤหัสบด ี

วันศุกร วันเสาร วัน 

อาทิตย 

กระบวนวิชา ประธานกระบวน

วิชา 

25 พ.ย.58  27 พ.ย.58  29 พ.ย.58 การอภิบาล

ทารกและ 

รศ.มาลี เอื้ออํานวย 

2 ธ.ค.58  4 ธ.ค.58  6 ธ.ค.58 ชวยเหลือ          

9 ธ.ค.58     ดูแลเด็ก  

     2(2-0-4)  

 26พ.ย.58  28 พ.ย.58  การชวยเหลือ อ.รังสิยา  นารนิทร 

 3 ธ.ค.58  5 ธ.ค.58  ดุแลสุขภาพ  

   (หยุด   สวนบุคคล  

   วันเฉลิมฯ)  ที่บานและ  

 10 ธ.ค.58 11 ธ.ค.58 12 ธ.ค.58 13 ธ.ค.58 ในชุมชน  

 (หยุดวัน    2(2-0-4)  

 รัฐธรรม)      

       

พ.16 ธ.ค.

58* 

(17-19)  

    สอบ 

การอภิบาล

ทารกและ

ชวยเหลือ 

ดูแลเด็ก 

 

พฤ.17 ธ.ค.

58* 

(17-19 น.) 

    สอบ 

การชวยเหลือ

ดูแลสุขภาพสวน

บุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 


