
 
ก ำหนดวันวิพำกษ์ มคอ. 3, 4 และก ำหนดส่งมคอ. 3, 4 และ 5, 6  ของอำจำรย์รับผิดชอบรำยวิชำ 

กลุ่มวชิำกำรพยำบำลเด็กและกำรบริหำรกำรพยำบำล 
ชั้นปี/ 
ภำค 

ชื่อวิชำ ผู้รับผิดชอบ 
วันวิพำกษ ์

มคอ. 3 และ 4 
ก ำหนดส่ง 

มคอ. 3 และ 4 
ก ำหนดส่ง 

มคอ.5 และ 6 

2/1 
หลักการและเทคนิคการพยาบาล 
Principles & techniques in nursing 

อ.พงศ์พัชรา จ. 23 พ.ค.65  จ. 6 มิย. 65 ศ. 11 พย .65 

2/3 
จริยศาสตรแ์ละกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 
Ethics & laws in nursing profession 

อ.นครินทร ์ พ. 6 กค. 65 พ. 20 กค. 65 ศ. 30 มิย. 66 

4/1 
เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ 
Economics & health system 

อ.นครินทร ์ จ. 23 พ.ค.65 จ. 6 มิย. 65 ศ.30 กย.65 

2/2 
ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 
Principles & techniques in nursing practicum 

อ.วัชรี จ. 6 มิย.65 จ. 20 มิย. 65 ศ. 24 กพ .66 

2/3 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
Pediatric & adolescent nursing 

อ.ณัฐติพร พฤ. 7 ก.ค.65 พฤ. 21 กค. 65 ศ. 30 มิย. 66 

3/1 
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
Pediatric & adolescent nursing prac 1 

อ.กันติยา จ. 23 พ.ค.65 จ. 6 มิย. 65 ศ. 2 ธค. 65 

3/3 
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
Pediatric & adolescent nursing prac 2 

อ.สุทธินี พฤ. 7 ก.ค.65 พฤ. 21 กค. 65 ศ. 14 กค. 66 

4/1 
การบริหารและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล 
Admin & trends of nursing 

อ.พร จ. 23 พ.ค.65 จ. 6 มิย. 65 ศ. 30 กย. 65 

4/2 
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
Nursing Administration Practicum 

ดร.โสภาพร จ. 6 มิย.65 จ. 20 มิย. 65 ศ. 20 มค. 66 

1/1 การรู้ดิจิทัล    
Digital Literacy   

อ.สุทธินี 
มหามิตร 
วงค์แสน 

จ. 23 พ.ค.65 จ. 6 มิย. 65 ศ. 18 พย. 65 

1/1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for communication 

อ.บัวบาน จ. 23 พ.ค.65 จ. 6 มิย. 65 ศ. 18 พย. 65 

รวม 11 รำยวิชำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก ำหนดวันวิพำกษ์ มคอ. 3, 4 และก ำหนดส่งมคอ. 3, 4 และ 5, 6  ของอำจำรย์รับผิดชอบรำยวิชำ 
กลุ่มวชิำกำรพยำบำลจิตเวชและกำรพยำบำลชุมชน 

ชั้นปี/ 
ภำค 

ชื่อวิชำ ผู้รับผิดชอบ 
วันวิพำกษ ์

มคอ. 3 และ 4 
ก ำหนดส่ง 

มคอ. 3 และ 4 
ก ำหนดส่ง 

มคอ.5 และ 6 

2/3 
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
Mental health & psychiatric 

อ.คอย ศ. 8 กค. 65 ศ. 22 กค. 65 ศ. 30 มิย. 66 

3/2 
การพยาบาลชุมชน 1 
Community nursing 1 

อ.วรัญญากรณ ์ อ. 7 มิย. 65 อ. 21 มิย. 65 ศ. 24 กพ. 66 

3/3 
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 
Community nursing prac 1 

ดร.อุทัยวรรณ ์ ศ. 8 กค. 65 ศ. 22 กค. 65 ศ. 14 กค. 66 

3/2 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ 
English for prof. purposes 

ดร.ชุลีพร จ. 6 มิย.65 จ. 20 มิย. 65 ศ. 24 กพ. 66 

3/1 
ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
Mental health & Psychiatric nursing prac 

ดร.ชุลีพร พ. 25 พค.65 พ. 8 มิย. 65 ส. 2 ธค. 65 

4/1 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
Primary medical care 

อ.เอกพันธ ์ พ. 25 พค.65 พ. 8 มิย. 65 ศ. 30 กย. 65 

4/1 
การพยาบาลชุมชน 2 
Community nursing 2 

ดร.ดลนภา พ. 25 พค.65 พ. 8 มิย. 65 ศ. 30 กย. 65 

4/2 
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 
Com nursing practicum 2 

อ.แดนชัย อ. 7 มิย. 65 อ. 21 มิย. 65 ศ. 20 มค. 66 

4/2 
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
Primary medical care practicum 

อ.อัมพร อ. 7 มิย. 65 อ. 21 มิย. 65 ศ. 20 มค. 66 

1/2 
การออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมสขุภาพ 
Physical Activity for Health Promotion 

อ.หทัยรัตน ์ พ. 25 พ.ค. 65 พ. 8 มิย. 65 ศ. 25 มีค. 65 

1/1 
พลเมืองวิวัฒน์    
Active Citizens     

ดร.กนกวรรณ พ. 25 พค.65 พ. 8 มิย. 65 ศ. 18 พย. 65 

1/2 
เราคือ สบช. 
We are PBRI 

อ.เฉลิมพล อ. 7 มิย. 65 อ. 21 มิย. 65 ศ. 18 พย. 65 

1/2 
จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 
Microbiology & parasitology 

อ.เฉลิมพล อ. 7 มิย. 65 อ. 21 มิย. 65 ศ. 24 มีค. 66 

1/2 
จิตวิทยาพัฒนาการและกระบวนการคิด 
Developmental Psychology and Process 
of Thinking 

อ.พัชรบูรณ ์ อ. 7 มิย. 65 อ. 21 มิย. 65 ศ. 24 มีค. 66 

2/1 
และ 
1/2 

การออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมสขุภาพ 
Physical Activity for Health Promotion 

อ.หทัยรัตน ์ พ. 25 พค.65  จ. 6 มิย. 65 
ศ 11 พย. 65 
ศ. 24 มีค. 66 

รวม 15 รำยวิชำ  
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดวันวิพำกษ์ มคอ. 3, 4 และก ำหนดส่งมคอ. 3, 4 และ 5, 6  ของอำจำรย์รับผิดชอบรำยวิชำ 

กลุ่มวชิำกำรพยำบำลวิชำกำรพยำบำลสูติศำสตร์ 
ชั้นปี/ 
ภำค  

ชื่อวิชำ ผู้รับผิดชอบ วันวิพำกษ์  
มคอ.3 และ 4 

ก ำหนดส่ง  
มคอ.3 และ 4 

ก ำหนดส่ง  
มคอ.5 และ 6 

2/1 
พืชสมุนไพร 
Herbs 

อ.สุภาภรณ ์ อ. 24 พค.65 อ. 7 มิย. 65 ศ. 11 พย .65 

2/1 
เภสัชวิทยา 
Pharmacology 

ดร.บ าเพญ็ อ. 24 พค.65 อ. 7 มิย. 65 ศ. 11 พย .65 

2/1 
การสื่อสาร การสอนและการให้การปรึกษาทางสุขภาพ 
Communication, health education and 
counseling 

อ.เกศิน ี อ. 24 พค.65 อ. 7 มิย. 65 ศ. 11 พย .65 

4/1 
การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ ์
Personality Development 

อ.ดลฤด ี อ. 24 พค.65 อ. 7 มิย. 65 ศ. 30 กย .65 

2/3 
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 
Maternal & newborn nursing & midwifery 1 

อ.วรินทร์ธร พฤ. 7 กค. 65 พฤ. 21 กค. 65 ศ. 30 มิย. 66 

3/1 
และ 
3/3 

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
Maternal & newborn nursing & midwifery prac 1 

อ.วรรณภิา 
อ. 24 พค.65 

 
อ. 7 มิย. 65 

ศ 2 ธค.65 
ศ 14 กค. 66 

4/1 
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 
Maternal & newborn nursing & midwifery 2 

อ.อรทัย อ. 24 พค.65 อ. 7 มิย. 65 ศ. 30 กย. 65 

4/2 
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 
Maternal & newborn nursing & midwifery prac 2 

อ.ทิติยา จ. 6 มิย.65 อ. 20 มิย. 65 ศ. 20 มค. 66 

1/1 
ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
Thai for Academic Purposes      

อ.จรรยา อ. 24 พค.65 อ. 7 มิย. 65 ศ. 18 พย. 65 

1/1 
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     
Sciences and Mathematics in Daily Life    

อ.ฐิติพร อ. 24 พค.65 อ. 7 มิย. 65 ศ. 18 พย. 65 

1/2 
ผู้ประกอบการในยุคดจิิทัล 
Entrepreneur in Digital Era 

อ.ฐิติพร จ. 6 มิย.65 จ. 20 มิย. 65 ศ. 24 มีค. 66 

รวม 11 รำยวิชำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดวันวิพำกษ์ มคอ. 3, 4 และก ำหนดส่งมคอ. 3, 4 และ 5, 6  ของอำจำรย์รับผิดชอบรำยวิชำ 
กลุ่มวชิำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 

ชั้นปี/ 
ภำค  

ชื่อวิชำ ผู้รับผิดชอบ วันวิพำกษ์  
มคอ.3 และ 4 

ก ำหนดส่ง  
มคอ.3 และ 4 

ก ำหนดส่ง  
มคอ.5 และ 6 

2/1 
มโนมติ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล 
Nursing concepts, theories & nursing process 

อ.นงนุช พฤ. 26 พ.ค. 65 จ. 6 มิย. 65 ศ. 11 พย .65 

2/2 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes 

อ.กาญจนา พฤ. 9 มิย. 65 พฤ. 23 มิย. 65 ศ. 24 กพ. 66 

2/1 
พยาธิสรรีวิทยา 
Pathophysiology 

ดร.อรญัญา พฤ. 26 พ.ค. 65 จ. 6 มิย. 65 ศ. 11 พย .65 

2/3 
การพยาบาลผูสู้งอาย ุ
Gerontological nursing 

ดร.ปรศัน ี ศ. 8 กค. 65 ศ. 22 กค. 65 ศ. 30 มิย. 66 

3/1 
ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ 
Gerontological nursing prac 

อ.สิริสดุา พฤ. 26 พค. 65 พฤ. 9 มิย. 65 ศ. 2 ธค. 65 

1/2 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
Adult nursing 1 

อ.สมศร ี พฤ. 9 มิย.65 พฤ. 23 มิย. 65 ศ. 24 มีค. 66 

2/3 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
Adult nursing 2 

อ.ชลธิมา ศ. 8 กค. 65 ศ. 22 กค. 65 ศ. 30 มิย. 66 

3/1 
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
Adult nursing prac 1 

อ.ปภัชญา พฤ. 26 พค. 65 พฤ. 9 มิย. 65 ศ. 2 ธค. 65 

3/3 
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
Adult nursing prac 2 

อ.วราภรณ ์ ศ. 8 กค. 65 ศ. 22 กค. 65 ศ. 14 กค.. 66 

3/2 
วิจัยทางการพยาบาล 
Nursing research 

ดร.กฤตพัทธ์ พฤ. 9 มิย.65 พฤ. 23 มิย. 65 ศ. 24 กพ. 66 

4/2 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Professional experience 

อ.กานต์รว ี พฤ. 9 มิย. 65 พฤ. 23 มิย. 65 ศ. 10 กพ. 66 

1/1 
กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา 
Anatomy and Physiology 

อ.สมัยพร พฤ. 26 พค. 65 พฤ. 9 มิย. 65 ศ. 18 พย. 65 

1/2 
ชีวเคมีและโภชนศาสตร ์
Biochemistry and Nutrition 

อ.เปรมฤด ี พฤ. 9 มิย.65 พฤ. 23 มิย. 65 ศ. 24 มีค. 66 

รวม 13 รำยวิชำ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปก ำหนดกำรวิพำกษ์ มคอ.3 และ มคอ.4 (รำยวิชำประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2565) 

ห้องประชุม เอื้องจ ำปำ  
 

วันวิพำกษ์ 
มคอ.3/เวลำ 

ชื่อวิชำ ผู้รับผิดชอบ 
ชั้นปี/ 
ภำค 

กรรมกำร 

วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภำคม 2565  เวลำ 13.00 -16.00 น. 

13.00-14.00 น. 
การรู้ดิจิทัล    
Digital Literacy   

อ.สุทธินี 
มหามิตร วงค์แสน 

1/1 
1.  ดร.บ าเพ็ญ ค าดี 
2. ดร.ดลนภา ไชยสมบัต ิ
3. อ.ณัฐติพร อ้นด้วง 
4. อ.วราภรณ์ ศรีจันทร์
พาล 
5. อ.คอย ละอองอ่อน 
6. ดร.ชุลีพร ภโูสภา 
7. อ.วัชรี ไชยจันดี 
8..ดร.อุทัยวรรณ์ นุกาศ 
 

13.30-14.00 น. 
เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ 
Economics and Health System 

อ.นครินทร์ 4/1 

14.00-14.30 น. 
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
Pediatric & adolescent nursing prac 1 

อ.กันติยา 3/1 

14.30-15.00 น. 

การบริหารและแนวโน้มวิชาชพีการ
พยาบาล 
Administration & Trends of Nursing 
Profession 

อ.พร 4/1 

15.00 -15.30 น. 
หลักการและเทคนิคการพยาบาล 
Principles & techniques in nursing 

อ.พงศ์พัชรา 2/1 

15.30 -16.00 น. 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for communication 

อ.บัวบาน 1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปก ำหนดกำรวิพำกษ์ มคอ.3 และ มคอ.4 (รำยวิชำประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2565) 
ห้องประชุม เอื้องจ ำปำ  

 
วันวิพำกษ์ 

มคอ.3/เวลำ 
ชื่อวิชำ ผู้รับผิดชอบ 

ชั้นปี/ 
ภำค 

กรรมกำร 

วัน อังคำร ที่ 24 พฤษภำคม 2565  เวลำ 09.00 -15.30 น. 

09.00 -09.30 น. 
เภสัชวิทยา 
Pharmacology 

อ.ดร.บ าเพ็ญ 2/1 
1.  ดร.บ าเพ็ญ ค าดี 
2. ดร.ดลนภา ไชยสมบัต ิ
3. อ.ณัฐติพร อ้นด้วง 
4. อ.วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล 
5. อ.คอย ละอองอ่อน 
6. ดร.ชุลีพร ภโูสภา 
7. อ.จรรยา แก้วใจบุญ 
8. ดร.อุทัยวรรณ์ นุกาศ 
 

09.30-10.00 น. 
พืชสมุนไพร  
Herbs 

อ.สุภาภรณ์ 2/1 

10.00-10.30 น. 
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 
Maternal &  Newborn Nursing & 
Midwifery 2 

อ.อรทัย 4/1 

10.30-11.00 น. 
การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
Personality Development & Emotion 
Quotient 

อ.ดลฤดี 4/1 

พักเที่ยง 

13.30-14.00 น. 
ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
Thai for Academic Purposes      

อ.จรรยา 1/1 

1.  ดร.บ าเพ็ญ ค าดี 
2. ดร.ดลนภา ไชยสมบัต ิ
3. อ.ณัฐติพร อ้นด้วง 
4. อ.วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล 
5. อ.คอย ละอองอ่อน 
6. ดร.ชุลีพร ภโูสภา 
7. อ.จรรยา แก้วใจบุญ 
8. ดร.อุทัยวรรณ์ นุกาศ 
 

14.00-14.30 น. 

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุง
ครรภ์ 1 
Maternal & newborn nursing & 
midwifery prac 1 

อ.วรรณิภา 
3/1 
และ 
3/3 

14.30-15.00 น. 

การสื่อสาร การสอนและการให้การปรึกษาทาง
สุขภาพ 
Communication, health education & 
counseling 

อ.เกศินี 2/1 

15.00 -15.30 น. 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     
Sciences and Mathematics in Daily Life   

อ.ฐิติพร 1/1 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปก ำหนดกำรวิพำกษ์ มคอ.3 และ มคอ.4 (รำยวิชำประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2565) 
ห้องประชุม เอื้องจ ำปำ  

 
วันวิพำกษ์ 

มคอ.3/เวลำ 
ชื่อวิชำ ผู้รับผิดชอบ 

ชั้นปี/ 
ภำค 

กรรมกำร 

วัน พุธ ที่ 25 พฤษภำคม 2565  เวลำ 09.00 -11.30 น. 

09.00-09.30 น. 
การพยาบาลชุมชน 2 
Community Nursing 2 

ดร.ดลนภา 4/1 
1.  ดร.บ าเพ็ญ ค าดี 
2. ดร.ดลนภา ไชยสมบัต ิ
3. อ.ณัฐติพร อ้นด้วง 
4. อ.วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล 
5. อ.คอย ละอองอ่อน 
6. ดร.ชุลีพร ภโูสภา 
7. อ.อัมพร  ยานะ 
8. ดร.อุทัยวรรณ์ นุกาศ 
 

09.30 -10.00 น. 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
Primary Medical Care 

อ.เอกพันธ์ 4/1 

10.00-10.30 น. 
ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
Mental health & Psychiatric nursing prac 

ดร.ชุลีพร 3/1 

10.30-11.00 น. 
พลเมืองวิวัฒน์    
Active Citizens   

ดร.กนกวรรณ 1/1 

11.00-11.30 น. 
การออกก าลังเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

อ.หทัยรัตน์ 
2/1 
และ 
1/2 

 
 

ก ำหนดกำรวิพำกษ์ มคอ.3 และ มคอ.4 (รำยวิชำประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2565) 
ห้องประชุม เอื้องจ ำปำ  

วันวิพำกษ์ 
มคอ.3/เวลำ 

ชื่อวิชำ ผู้รับผิดชอบ 
ชั้นปี/ 
ภำค 

กรรมกำร 

วัน พฤหัสบดี 26 พฤษภำคม 2565  เวลำ 13.30 -16.00 น. 

13.30-14.00 น. 
พยาธิสรีรวิทยา 
Pathophysiology 

อ.ดร.
อรัญญา 

2/1 
1.  ดร.บ าเพ็ญ ค าดี 
2. ดร.ดลนภา ไชยสมบัต ิ
3. อ.ณัฐติพร อ้นด้วง 
4. อ.วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล 
5. อ.คอย ละอองอ่อน 
6. ดร.ชุลีพร ภโูสภา 
7. อ.สมศรี  ทาทาน 
8. ดร.อุทัยวรรณ์ นุกาศ 
 

14.00-14.30 น. 
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
Adult nursing prac 1 

อ.ปภัชญา 3/1 

14.30 -15.00 น. 
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 
Gerontological nursing prac 

อ.สิริสุดา 3/1 

15.00 -15.30 น. 
มโนมติ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล 
Nursing concepts, theories & nursing 
process 

อ.นงนุช 2/1 

15.30 -16.00 น. 
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
Anatomy and Physiology 

อ.สมัยพร 1/1 

 
 
 



ก ำหนดกำรวิพำกษ์ มคอ.3 และ มคอ.4 (รำยวิชำประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2565) 
ห้องประชุม เอื้องจ ำปำ  

 
วันวิพำกษ์ 

มคอ.3/เวลำ 
ชื่อวิชำ ผู้รับผิดชอบ 

ชั้นปี/ 
ภำค 

กรรมกำร 

วัน จันทร์ 6 มิถุนำยน 2565  เวลำ 13.30 -16.00 น. 

13.30-14.00 น. 
ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 
Principles & techniques in nursing 
practicum 

อ.วัชร ี 2/2 
1.  ดร.บ าเพ็ญ ค าดี 
2. ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ 
3. อ.ณัฐติพร อ้นด้วง 
4. อ.วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล 
5. อ.คอย ละอองอ่อน 
6. ดร.ชุลีพร ภโูสภา 
7. อ.วัชรี ไชยจันดี 
8. อ.จรรยา แก้วใจบุญ 
9. ดร.อุทัยวรรณ์ นุกาศ 
 

14.00-14.30 น. 
ปฏิบัติการบริหารหารพยาบาล 
Nursing Administration Practicum 

อ.ดร.โสภา
พร 

4/2 

14.30-15.00 น. 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ 
English for Prof. purposes 

อ.ดร.ชุลีพร 3/2 

15.00-15.30 น. 
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุง
ครรภ์ 2 

อ.ทิติยา 4/2 

15.30-16.00 น. 
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
Entrepreneur in Digital Era 

อ.ฐิติพร 1/2 

 
 
 

วันวิพำกษ์ 
มคอ.3/เวลำ 

ชื่อวิชำ ผู้รับผิดชอบ 
ชั้นปี/ 
ภำค 

กรรมกำร 

วัน อังคำร 7 มิถุนำยน 2565  เวลำ 13.00 -16.00 น. 

13.00-13.30 น. 
การพยาบาลชุมชน 1 
Community nursing 1 

อ.วรัญญา
กรณ์ 

3/2 

1.  ดร.บ าเพ็ญ ค าดี 
2. ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ 
3. อ.ณัฐติพร อ้นด้วง 
4. อ.วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล 
5. อ.คอย ละอองอ่อน 
6. ดร.ชุลีพร ภโูสภา 
7. อ.อัมพร  ยานะ 
8. ดร.อุทัยวรรณ์ นุกาศ 
 

13.30-14.00 น. 
เราคือ สบช. 
We are PBRI 

อ.เฉลิมพล 1/2 

14.00-14.30 น. 
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
Microbiology & parasitology 

อ.เฉลิมพล 1/2 

14.30-15.00 น. 
จิตวิทยาพัฒนาการและกระบวนการคิด 
Developmental Psychology and 
Process of Thinking 

อ.พัชรบูรณ์ 1/2 

15.00-15.30 น. 
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2  
Com nursing practicum 2 

อ.แดนชัย 4/2 

15.30-16.00 น. 
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
Primary medical care practicum 

อ.อัมพร 4/2 

 
 



 
ก ำหนดกำรวิพำกษ์ มคอ.3 และ มคอ.4 (รำยวิชำประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2565) 

ห้องประชุม เอื้องจ ำปำ  
 

วันวิพำกษ์ 
มคอ.3/เวลำ 

ชื่อวิชำ ผู้รับผิดชอบ 
ชั้นปี/ 
ภำค 

กรรมกำร 

วันพฤหัสบดี 9 มิถุนำยน 2565 เวลำ 13.30 -16.00 น. 

13.30-14.00 น. 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
Adult nursing 1 

อ.สมศรี 2/2 
1.  ดร.บ าเพ็ญ ค าดี 
2. ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ 
3. อ.ณัฐติพร อ้นด้วง 
4. อ.วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล 
5. อ.คอย ละอองอ่อน 
6. ดร.ชุลีพร ภโูสภา 
7. อ.สมศรี ทาทาน 
8. ดร.อุทัยวรรณ์ นุกาศ 
 

14.00-14.30 น. 
วิจัยการพยาบาล 
Nursing Research 

อ.ดร.กฤต
พัทธ์ 

3/2 

14.30-15.00 น. 
ชีวเคมีและโภชนศาสตร์ 
Biochemistry and Nutrition 

อ.เปรมฤดี 1/2 

15.00-15.30 น. 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes 

อ.กาญจนา 2/2 

15.30-16.00 น. 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Professional experience 

อ.กานต์รวี 4/2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรวิพำกษ์ มคอ.3 และ มคอ.4 (รำยวิชำประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 3/2565) 

ห้องประชุม เอื้องจ ำปำ 
วันวิพำกษ์ 

มคอ.3/เวลำ 
ชื่อวิชำ ผู้รับผิดชอบ 

ชั้นปี/ 
ภำค 

กรรมกำร 

วันพฤหัสบดี 7 กรกฎำคม 2565  เวลำ 13.30 - 15.30 น. 

13.30-14.00 น. 
จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 
Ethics & laws in nursing profession 

อ.นครินทร์ 2/3 
1.  ดร.บ าเพ็ญ ค าดี 
2. ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ 
3. อ.ณัฐติพร อ้นด้วง 
4. อ.วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล 
5. อ.คอย ละอองอ่อน 
6. ดร.ชุลีพร ภโูสภา 
7. อ.วัชรี ไชยจันดี 
8. อ.จรรยา แก้วใจบุญ 
9. ดร.อุทัยวรรณ์ นุกาศ 
 

14.00-14.30 น. 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
Pediatric & adolescent nursing 

อ.ณัฐติพร 2/3 

14.30-15.00 น. 
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
Pediatric & adolescent nursing prac 2 

อ.สุทธินี น. 3/3 

15.00-15.30 น. การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 อ.วรินทร์ธร 2/3 

 
 
 

วันวิพำกษ์ 
มคอ.3/เวลำ 

ชื่อวิชำ ผู้รับผิดชอบ 
ชั้นปี/ 
ภำค 

กรรมกำร 

วันศุกร์ 8 กรกฎำคม 2565  เวลำ 08.30 -11.30 น. 

08.30-09.00 น. 
การพยาบาลผู้สูงอายุ 
Gerontological nursing 

อ.ปรัศนี 2/3 
1.  ดร.บ าเพ็ญ ค าดี 
2. ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ 
3. อ.ณัฐติพร อ้นด้วง 
4. อ.วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล 
5. อ.คอย ละอองอ่อน 
6. ดร.ชุลีพร ภโูสภา 
7. อ.สมศรี ทานทาน 
8. อ.อัมพร ยานะ 
9. ดร.อุทัยวรรณ์ นุกาศ 
 

09.30-10.00 น. 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
Adult nursing 2  

อ.ชลธิมา 2/3 

10.00-10.30 น. 
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
Adult nursing prac 2 

อ.วราภรณ์ 2/3 

10.30-11.00 น. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช อ.คอย 2/3 

11.00-11.30 น. 
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1  
Community nursing prac 1 

ดร.
อุทัยวรรณ์ 

3/3 

 
 


