คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชธำนี วิทยำเขตอุดรธำนี
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปี กำรศึกษำ 2563 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2556 และ 2561
ภาคการศึกษาที 2

1-5 มีค.64
8-12 มีค.64
15-19 มีค.64
22-26 มีค.64
29มี.ค.-2เมย.64
5-9 เมย.64
12-16 เมย.64
19-23 เมย.64
26-30เม.ย..64
3 -7 พค.64
10-14 พค.64
17-21 พค.64
24-29พค.64

22 -26 ก.พ.64

7-11 ธค.63
14-118 ธค.63
21-25 ธค.63
28ธค.-1 ม.ค.63
4-8 มค.64
11-15 มค.64
18-22 มค.64
20-24 มค.63
25-29 ม.ค.64
1-5 กพ.64
8-12 กพ.64
15-19 กพ.64

30 พย.-4ธ.ค.63

8-12 มิ.ย. 63
15-19 มิ.ย.63
22-26 มิ.ย.63

6-10 ก.ค.63
13-17 ก.ค.63
205-24 ก.ค.63
27-31 ก.ค..63
3-7 สค.63
10-14 สค.63
17-21 สค.63
24-28 สค.63
31สค.-4ก.ย.63
7-11 กย.63
14-118 กย.63
21-25 กย.63
28กย.-2ต.ค.63
5-9 ตค.63
12-16 ตค.63
19-23 ตค.63
26-30 ตค.63
2-6 พย.63
9-13 พย.63
16-20 พย.63
23-27 พย.63

1 2 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
29 มิ.ย.-3ก.ค.63

สัปดาห์

ภาคฤดูร้อน

วัน/เดือน/ปี

ภาคการศึกษาที่ 1

4.5 วัน/สป.(จ-ศ) X6 wks 4.5 วัน/สป.(จ-ศ) X6 wks

สำเร็จกำรศึกษำ

พยาบาล (2นก.)

ความรู้รวบยอดฯ (2นก)
ประเด็นและแนวโน้ม
ป.บริ หารทางการ
พยาบาล (2 นก.) X 4 ทางการพยาบาล (2นก)
wks (18 เวร)
โครงการเตรี ยมความ
พร้อมฯ

สอบปลายภาค

ป.มารดาทารกและการ
(2นก.)การบริ หารการ
ผดุงครรภ์ 2 (3 นก.)

ป.รักษาพยาบาล
เบื้องต้น (2 นก.) X 4
wks (18 เวร)

Oreintation

การสร้างครอบครัวฯ

ป.อนามัยชุมชน (3 นก.)

Oreintation

ป.มารดาทารกและการ
ป.อนามัยชุมชน (3 นก.) การรักษาพยาบาล
ผดุงครรภ์ 2 (3 นก.)
4.5 วัน/สป.(จ-ศ) X 6wks 4.5 วัน/สป. (จ-ศ) X6 wks เบื้องต้น (2นก.)ศิลปะ

สอบปลายภาค
ปิ ดเทอม
ปิ ดเทอม

Oreintation

ปี 4(รหัส59) 121 คน

หลักสูตร ปรับปรุง 2556

..............................
(อ.พวงผกา อินทร์เอี่ยม)
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
4 ก.พ. 2563

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น 2
(2นก.) สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช 2 (2นก.)

สอบปลายภาค
ปิ ดเทอม

จิตวิทยาพัฒนาการ (2 นก.)
มโนทัศน์และทฤษฏีฯ (2 นก.)
วิชาทักษะการเรี ยนรู้สู่
ความสาเร็ จ (2 นก.)

สอบปลายภาค
ปิ ดเทอม

จิตวิทยาทัว่ ไป.(3 นก.) พหุวฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (3 นก.)
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร (3 นก.) ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่ อสาร 2 (3 นก.) กาย
วิภาคศาสตร์และสรี รวิทยาของมนุษย์ 2 (3 นก.) ชีวเคมี (2 นก.) จุลชีววิทยา
และปรสิตฯ (2 นก.)

สอบปลายภาค
สอบปลายภาค
ปิ ดเทอม
ปิ ดเทอม
ปิ ดเทอม

ปฏิบตั ิการพยาบาล
พื้นฐาน

ระบาดวิทยาและชีวสถิติ (2นก.) นวัตกรรม
ทางการพยาบาล (1นก.) สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช 1 (2นก.) การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่ น 1 (2นก.) การพยาบาลเพื่อสร้างเสริ ม
สุขภาพ (2นก.) การพยาบาลผูใ้ หญ่ 1 (3 นก.)

สอบปลายภาค
สอบปลายภาค
ปิ ดเทอม
ปิ ดเทอม
ปิ ดเทอม

Oreintation

สอบปลายภาค
สอบปลายภาค
ปิ ดเทอม
ปิ ดเทอม
ปิ ดเทอม

พื้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (3นก.) ทักษะ
ทางสังคมและจริ ยธรรม (3นก.) มนุษย์กบั สังคม (3นก.)
คณิ ตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น (3 นก.) ภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่ อสาร 1 (3นก.) กายวิภาคศาสตร์ ของมนุษย์ (3นก.) วิชาออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ (2นก.)

สอบปลายภาค
สอบปลายภาค
ปิ ดเทอม
ปิ ดเทอม

Oreintation

ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ (3นก.) พยาธิ สรี รวิทยา
(3นก.) เภสัชวิทยา (2นก.) โภชนาศาตร์ และโภชนบาบัด (2นก.)
กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ (3นก.) การ
พยาบาลพื้นฐาน (3นก.) จริ ยศาสตร์ และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
(2นก.)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปี 1(รหัส62) 100 คน

ปี 3(รหัส60) 79 คน

หลักสูตร ปรับปรุง 2561

..............................
(อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
4 ก.พ. 2563

4 ก.พ. 2563

4 วัน/สป. (จ-พฤ) X 8 wks

ป.มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1(3)

