
 
 

ตารางการอบรมภาคทฤษฎี 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๕  

วันที่ ๖ มีนาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒   
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร สาธารณสุข ๑๐๐ ปี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ 

 

ตารางการอบรมสัปดาห์ที่  ๑  

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

น.
 

พัก
กล

าง
วัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศุกร์ ๖ มี.ค. ๖๓ 
ลงทะเบียน/ 

พิธีเปิดการอบรม 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

เสาร์ ๗ มี.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

อาทิตย์ ๘ มี.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 

ตารางการอบรมสัปดาห์ที่  ๒  

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

น.
 

พัก
กล

าง
วัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศุกร์ ๑๓ มี.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

เสาร์ ๑๔ มี.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

อาทิตย์ ๑๕ มี.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
วิชา ระบบสุขภาพ 

และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 



 

ตารางการอบรมสัปดาห์ที่  ๓ 

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

น.
 

พัก
กล

าง
วัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศุกร์ ๒๐ มี.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

เสาร์ ๒๑ มี.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

อาทิตย์ ๒๒ มี.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

 

ตารางการอบรมสัปดาห์ที่  ๔ 

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

น.
 

พัก
กล

าง
วัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศุกร์ ๒๗ มี.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

เสาร์ ๒๘ มี.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

อาทิตย์ ๒๙ มี.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

 

 

 

 

 



 

ตารางการอบรมสัปดาห์ที่  ๕  

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

น.
 

พัก
กล

าง
วัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศุกร์ ๓ เม.ย. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

เสาร์ ๔ เม.ย. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

อาทิตย์ ๕ เม.ย. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

 

ตารางการอบรมสัปดาห์ที่  ๖ 

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

น.
 

พัก
กล

าง
วัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศุกร์ ๑๐ เม.ย. ๖๓ 
ทบทวนสาระการ

เรียนรู้ 
วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

เสาร์ ๑๑ เม.ย. ๖๓ 
ทบทวนสาระการ

เรียนรู้ 
วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

อาทิตย์ ๑๒ เม.ย. ๖๓ 
ทบทวนสาระการ

เรียนรู้ 
วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

วิชา การประเมินภาวะขั้นสูง 
และการตัดสินใจในทางคลินิก 

 

 

 

 

 



 

ตารางการอบรมสัปดาห์ที่  ๗ 

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

น.
 

พัก
กล

าง
วัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศุกร์ ๑๗ เม.ย. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 

เสาร์ ๑๘ เม.ย. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 

อาทิตย์ ๑๙ เม.ย. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 

ตารางการอบรมสัปดาห์ที่  ๘ 

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

น.
 

พัก
กล

าง
วัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศุกร์ ๒๔ เม.ย. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 

เสาร์ ๒๕ เม.ย. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 

อาทิตย์ ๒๖ เม.ย. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 

 

 

 

 



 

ตารางการอบรมสัปดาห์ที่ ๙ 

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

น.
 

พัก
กล

าง
วัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศุกร์ ๑ พ.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 

เสาร์ ๒ พ.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 

อาทิตย์ ๓ พ.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
วิชา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 

ตารางการอบรมสัปดาห์ที่ ๑๐ 

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

น.
 

พัก
กล

าง
วัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศุกร์ ๘ พ.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 

เสาร์ ๙ พ.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 

อาทิตย์ ๑๐ พ.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 
 

 

 

 

 



 

 

ตารางการอบรมสัปดาห์ที่ ๑๑ 

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

น.
 

พัก
กล

าง
วัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ศุกร์ ๑๕ พ.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 

เสาร์ ๑๖ พ.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 

อาทิตย์ ๑๗ พ.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 
วิชา การจัดการดูแลผู้ป่วย 

โรคเรื้อรังในชุมชน 
สอบ รายวิชา การจัดการดูแล

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน 
 

ตารางการอบรมสัปดาห์ที่ ๑๒ 

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

น.
 

พัก
กล

าง
วัน

 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ศุกร์ ๒๒ พ.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ LAB เขียนบันทึกการพยาบาล LAB เขียนบันทึกการพยาบาล LAB เขียนบันทึกการพยาบาล 
เสาร์ ๒๓ พ.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ LAB Physical exam  LAB Physical exam LAB Physical exam 

อาทิตย์ ๒๔ พ.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ LAB Physical exam  LAB Physical exam LAB Physical exam 
 

 

 

 

 



 

 

ตารางการอบรมสัปดาห์ที่ ๑๓ 

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

น.
 

พัก
กล

าง
วัน

 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ศุกร์ ๒๙ พ.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้       LAB OSCE LAB OSCE LAB OSCE 
เสาร์ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้       LAB OSCE  LAB OSCE LAB OSCE 

อาทิตย์ ๓๑ พ.ค. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้ LAB SBL LAB SBL LAB SBL 
 

ตารางการอบรมสัปดาห์ที่ ๑๔ 

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

น.
 

พัก
กล

าง
วัน

 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ศุกร์ ๕ มิ.ย. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้       สอบ       สอบ       สอบ 
เสาร์ ๖ มิ.ย. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้       สอบ       สอบ       สอบ 

อาทิตย์ ๗ มิ.ย. ๖๓ ทบทวนสาระการเรียนรู้       สอบ       สอบ       สอบ 

 

หมายเหตุ การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี วิทยาลัยจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างให้ผู้อบรม 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางการฝึกปฏิบัติ 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๒๕  

ระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓   
 

วันที่ เวลา แหล่งฝึกปฏิบัติ 

วิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นและการจัดการภาวะเร่งด่วน 
๘ –๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๑๕ –๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๒๒ –๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๒๙ –๓๐ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๖ –๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๑๓ –๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โรงพยาบาลทั่วไป 

วิชาปฏิบัติการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน 
๒๐ –๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๒๔ –๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
๑๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 

โรงพยาบาลชุมชน 

 

หมายเหตุ การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบอาหารกลางวันและอาหารว่างเอง 

 


