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ตารางสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

ประธานวิชา 
 

หน่วยกิต ชั่วโมง/สัปดาห์ 
บรรยาย ปฏิบตัิ/คลินิก 

SCPM 202 เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 3 3 - 

SCMI 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 3 2 2 

RANS 252 จริยศาสตร์ทางการพยาบาล อ.ดร. จินดา นันทวงษ์ 1 1 - 

RANS 345 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล อ.ดร. สุนทรี เจียรวิทยกิจ 2 2 - 

RANS 207 การพยาบาลรากฐาน 2 ผศ.ดร. ศิราณี  เก็จกรแก้ว 1 - 2 
RANS 284 ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน ผศ.ดร. ศิราณี  เก็จกรแก้ว 1 - 3 

LAEN 136 การอ่านและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 3 3 - 

RANS 213 การวิจัยทางการพยาบาล อ. นงนุช วิศิษฏ์ธรรมศรี 2 2 - 

RANS 214 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล อ. พิชญา ทองโพธิ์ 2 2 - 

 วิชาเลือกเสรี  0-4   
  รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต + วิชาเลือกเสร ี

 
1. ตารางสอน 

           เวลา 
วัน 

กลุ่ม 
08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 

12.00-
13.00 

13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 

จันทร์ 

A,B RANS 345 
พยาธิสรรีวิทยา 
ทางการพยาบาล 

ห้อง 201 

 

      

อังคาร 

A   RANS 207 
การพยาบาลรากฐาน 2 

ห้อง 202 

RANS 284 
ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน 

ห้อง 202 
 

B RANS 214  
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ห้อง 201 
  ส ารองเวลาส าหรับการสอนชดเชย 

พุธ 
A, B    RANS 213 

การวิจัยทางการพยาบาล 
ห้อง 201 

พบอาจารย์ท่ีปรึกษาและกิจกรรมนักศกึษา 

โรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

SCMI 206  
จุลชีววิทยาและปรสิตฯ

(10.30-12.20 น.)  
L1-201-202 

LAEN 136 
การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร  

(13.30-16.20 น.)  

ห้อง 204 512 513 514 515 
L1-201-202 

RANS 252 
จริยศาสตรฯ์ 
ห้อง 201 
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