4-10สค. 57
11-17 สค. 57
18-24 สค. 57
25-31 สค.57
1-7กย. 57
8-14 กย. 57
15-21 กย. 57
22-28 กย. 57
29กย.-5 ตค. 57
6-12 ตค. 57
13-19 ตค. 57
20-26 ตค. 57
27ตค.-2 พย. 57
3-9พย. 57
10-16 พย. 57
17-23 พย. 57
24-30 พย. 57
1-7 ธค. 57
8-14ธค. 57
15-21 ธค. 57
22-28 ธค. 57
29ธค.-4 มค. 58
5-11 มค. 58
12-18 มค. 58
19-25 มค. 58
26มค.-1 กพ. 58
2-8 กพ. 58
9-15 กพ. 58
16-22 กพ.58
23 กพ.-1 มีค. 58
2-8 มี.ค.58
9-15 มีค. 58
16-22 มีค. 58
23-29 มีค. 58
30 มีค.-5เมย. 58
6-12 เมย. 58
13-19 เมย. 58
20-26 เมย. 58
27 เมย.- 3พค. 58
4-10 พค. 58
11-17พค. 58
18-24พค. 58
25-31พค. 58
1-7 มิย.58
8-14 มิย.58
15-21 มิย.58
22-28 มิย.58
29 มิย- 5 กค.58
6-12 กค.58
13-19 กค.58
20-26 กค.58
27 กค.-2 สค.58

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
แผนการจัดการศึ กษา ประจาปี การศึ กษา 2557

ผูร้ วบรวม

สอบปลายภาค
สอบปลายภาค

ปัจฉิมนิเทศและสาเร็จการศึกษา

เตรี ยมสอบสภา (2 สั ปดาห์ )

pre clinic

ประเมินผล

ปิ ดภาคเรียน

สอบปลายภาค
ปิ ดภาคเรียน

45

ปิ ดภาคเรียน

สอบปลายภาค

(รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ)
ผู้ตรวจสอบ

48

สอบรวบยอดเครื อข่ าย
สอบรวบยอดมช.

สอบปลายภาค

ฝึ กปฏิบัติ
หลักการฯ กลุ่ม B

กลุ่ม A หยุด

ฝึ กปฏิบัติ ฝึ กปฏิบัติสร้ าง
หลักการ
เสริ มสุ ขภาพฯ
ฝึ กปฏิบัติ
ฝึ กปฏิบัติ
สร้ างเสริมฯ หลักการพยาบาล

สาธิตย้อนกลับ
หลักการ กลุ่ม B
กลุ่ม A หยุด

ปิ ดภาคเรียน

สอบปลายภาค

สอบปลายภาค
1:7( อจ 4)
สาธิตย้อนกลับ
ประเมินผล/โครงการเสริ มทักษะภาษาอังกฤษ
กลุ่ม B หยุด
ปิ ดภาคเรียน
หลักการ กลุ่ม A

กลุ่ม B หยุด

1:7( อจ 4)

กลุ่ม A หยุด

ฝึ กปฏิบัติ
กลุ่ม B หยุด
หลักการฯ กลุ่ม A

ปฐมนิเทศ
เตรียมความพร้ อม

(หัวหน้ างานพัฒนาหลักสู ตรและการสอน)

ฝึ กการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (3 สั ปดาห์ )

อาจารย์ประจาชั้น

ปิ ดภาคเรียน

ปี 4 รุ่ น 22
58 คน

สอบ
ปิ ดภาคเรียน
PRE Clinic

อาจารย์ประจาชั้น

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
พ.1107 โภชนศาสตร์
ภ.1101 ภาษาไทย
3(3-0-6) พ.1102กายวิภาคฯ 1 3(2-2-5)
ภ.1103 อ่านและเขียนภ.อัง3(3-0-6)
กฤษ
พ.1101จุลชี ว-ปรสิ ตวิทยา 3(2-2-5)
2(1-2-3)
วค.1103ฟิ สิ กส์
2(1-2-3)
สม.1101 มนุษย์กบั สุขภาพฯ 3(3-0-6)
ภ.1102การฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) พ.1104จิตวิทยาฯ 3(3-0-6)
พ.1103กายวิภาคฯ 2
3(2-2-5)
วค.1102วิทยาศาสตร์ในชี วิตประจาวัน 2(1-2-3) พ.1106ชี ววิทยา 2(1-2-3)
พ.1105ชี วเคมี
ภ.1204 ภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ3(2-2-5)
สม.1102 อารยธรรมฯ 2(2-0-4)
3(2-2-5)
ปิ ดภาคเรียน
สม.1103 การพัฒนากระบวนการคิดฯ 2(2-0-4)
วค.1101 คณิ ตศาสตร์ฯ
2(2-0-4)
ล.1005 เทคโนโลยีการศึกษา(ล2) 2(1-2-3)
ล.1011พลวัตกลุ่มและการทางานเป็ นทีม (ล1) 2(1-2-3)
เรียน 20 นก. 16 สั ปดาห์
เรียน 20 นก. 15 สั ปดาห์
เรียน 8 นก. 8 สั ปดาห์
พ.1207 เภสัชวิทยา
3(3-0-6) ภ.1204 ภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ3(2-2-5)
พย.1210 การพยาบาลปั ญหาสุ ขภาพ12(4-0-8)
พย.1210 การพยาบาลปั ญหาสุ ขภาพ1 2(4-0-8)
พ.1208 พยาธิสรี รวิทยา
3(3-0-6) พย.1202 การประเมินสุขภาพ 2(1-2-3)
พย.1321 การพยาบาลมารดาฯ 1 2(4-0-6)
พย.1321 การพยาบาลมารดาฯ 1 2(4-0-6)
พย.1201 แนวคิดพื้นฐาน
พย.1315 การพยาบาลครอบครัวฯ 13(3-0-6)
2(2-0-4)
พ.1210เศรษฐศาสตร์ กบั ระบบฯ2(2-0-4)
พย.1205การสื่ อสารและสารสนเทศฯ
พย.1206 การสอนและการให้คาฯ2(1-2-3)
เลือกเสรี 3
2(2-0-4)
ปิ ดภาคเรียน
2(1-2-3)
พย.1207 การสร้างเสริ มสุขภาพฯ2(2-0-4)
พย.1209 จริ ยศาสตร์ และกฏหมาย 3(3-0-6)
พย.1203 หลักการและเทคนิคฯ 3(2-2-5)
รก.1201 การเรี ยนรู ้ ผา่ นกิจกรรม 2(0-6-0)
เรียน 20 นก. 16 สั ปดาห์
เรียน 22 หน่ วยกิต 16 สั ปดาห์
เรียน 8 นก. 8 สั ปดาห์
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา 2
ปฏิบตั ิการพยาบาล ปฏิบตั ิการพยาบาล
ฝึ กมารดา 1 :7( อจ 4) ฝึ กครอบครัว 1
พย.1311 สถิติและระบาดวิทยา 2(2-0-4)พย. 1319 การพยาบาลปัญหาทางจิต 3(3-0-6)
จานวน 50 คน
จิตเวช
มารดาทารก 1
จานวน 24 คน
จานวน 24 คน
พ.1210เศรษฐศาสตร์กบั ระบบฯ2(2-0-4) พย. 1317 การพยาบาลปัญหาสุขภาพ 3 3(3-0-6)
สัดส่วน 1:6-7 (อจ 8 คน)
พย.1323 วิจยั ทางการพยาบาล 3(2-2-5) พย.1306 แนวโน้มและพัฒนาการ2(2-0-4)
ฯ
นักศึกษา 50 คน นักศึกษา 50 คน
ฝึ กครอบครัว 1
ฝึ กมารดา 1 :7( อจ 4)
สัดส่วน 1:6-7 (อจ 8 คน)
สัดส่วน 1:6-7 (อจ 8 คน)
จานวน 25 คน
จานวน 25 คน
พ.1305 ภาษาอังกฤษขั้นสูง 3(2-2-5)
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา 2
ล.1005 รัฐศาสตร์และการปกครองของไทย2(2-0-4)
ปฏิบตั ิการพยาบาล ปฏิบตั ิการพยาบาล
ปิ ดภาคเรียน
ฝึ กมารดา 1 :7( อจ 4) ฝึ กครอบครัว 1
จานวน 49 คน
มารดาทารก 1
จิตเวช
จานวน 25 คน
จานวน 25 คน
นักศึกษา 49 คน นักศึกษา 49 คน
ฝึ กครอบครัว 1
ฝึ กมารดา 1 :7( อจ 4) สัดส่วน 1:6-7 (อจ 8 คน)
สัดส่วน 1:6-7 (อจ 8 คน)
สัดส่วน 1:6-7 (อจ 8 คน)
จานวน 25 คน
จานวน 25 คน
ปฏิบัติ 7 นก 14 สั ปดาห์
เรี ยน 22 นก. 16 สัปดาห์
ปฏิบตั ิ 4 นก 8 สัปดาห์
ปฏิบตั ิครอบครัว 2 ปฏิบตั ิมารดา 2
ปฏบัติรักษาฯ ปฏิบตั ิปัญหา 3
บริ หาร
19 คน
นักศึกษา 19 คน นัก
นักศึกษา 19 คน นักศึกษา 19 คน
พย.1425 การรักษาพยาบาล 2(2-0-4)
1:5 ( อจ 4 คน)
1:6-7 (อจ 3 คน) 1:5
1:6-7 (อจ 3 คน)
เบื้องต้น
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิปัญหา 3
ปฏิบตั ิมารดา 2 ปฏิบตั ิครอบครัว 2
ปฏบัติรักษาฯ
บริ หาร
พย.1411 การพยาบาล
20 คน
นักศึกษา 20 คน นักศึกษา 20 คน นักศึกษา 20 คน
นัก
ครอบครัวและชุมชน2
1:5 ( อจ 4 คน)
1:5 ( อจ 4 คน)
1:6-7 (อจ 3 คน) 1:6-7 (อจ 3 คน)
พย.1427 การบริ หารทางการ 2(2-0-4)
ปฏบัติรักษาฯ
ปฏิบตั ิปัญหา 3
ปฏิบตั ิมารดา 2
ปฏิบตั ิครอบครัว 2
บริ หาร
พยาบาล
19 คน นักศึกษา 19 คน
นักศึกษา 19 คน
นักศึกษา 19 คน นักศึกษา 19 คน
พย.1317การพยาบาลมารดา 3(3-0-6)
1:5 ( อจ 4 คน)
1:6-7 (อจ 3 คน)
1:6-7 (อจ 3 คน) 1:5 ( อจ 4 คน)
ทารกและผดุงครรภ์2
เรี ยน 10 นก. 10 สัปดาห์
10 หน่วยกิต 20 สัปดาห์
1:7( อจ 4)

ปี 3 รุ่ น 23
99 คน

2

1:7( อจ 4)

ปี 2 รุ่ น 24
106 คน
อาจารย์ประจาชั้น

1

PreClinic

สัปดาห์
ปี 1 รุ่ น 25
120 คน
อาจารย์ประจาชั้น

หน่วยกิตตลอดปี

(ผู้อานวยการ)
ผู้อนุมัติ

33

21

