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ตารางสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
 

 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

ประธานวิชา 
 

หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์ 
บรรยาย ปฏิบตัิ/คลินิก 

MUGE 100 การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล - - - 

LAEN 104-106 ภาษาอังกฤษระดับ 2-4   อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ 3 2 2 

SCAN 101 กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 3 2 3 
SCPS 102 สรีรวิทยาพ้ืนฐาน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 3 2 3 
SCMI 106 จุลชีววิทยาและปรสิตทางการแพทย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 3 2 2 
RAGE 101 สุขภาวะร่วมสมัย อาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 

รามาธิบด ี
1 1 - 

RANS 102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน ผศ.ดร. สุดารส รองเมือง ยากิ 3 3 - 
 วิชาเลือกเสรี  0-4   
  รวมหน่วยกิต 16 หน่วยกิต + วิชาเลือกเสร ี

 
1. ตารางสอน 

       เวลา 
วัน 

08.30-09.20 09.30-10.20 10.30-11.20 11.30-12.20 
12.30-
13.20 

13.30-14.20 14.30-15.20 15.30-16.20 16.30-17.20 

จันทร์   
SCMI 106 

จุลชีววิทยาและปรสติทาง
การแพทย์ L1-201/202 

 RANS 102 
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 

201 

 

อังคาร 
SCAN 101 

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 
L1-201/202 

SCPS 102 
สรีรวิทยาพื้นฐาน 

L2-202 

LAEN 104-106  
ดูตารางสอนที่ www.student.mahidol.ac.th 

พุธ 
 
 

   RAGE 101 สุขภาวะร่วมสมยั 
รอประกาศห้องเรียน 

 

พฤหัสบดี 
 SCMI 106 

จุลชีววิทยาและปรสติทางการแพทย์ 
L1-201/202 

LAEN 104-106  
ดูตารางสอนที่ www.student.mahidol.ac.th 

ศุกร์ 
MUGE 100 การศึกษา

ทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
SCAN 101 

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน (LAB) 

    

โรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

SCPS 102 
สรีรวิทยาพื้นฐาน (9.00-12.00 น.) L2-201 
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