
 

ปฏิทินการศึกษา 
ปการศึกษา 2552 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูเกี่ยวของ 

27 เม.ย. 2552 -ประชุมรวมกบัแหลงฝกหลกัของวทิยาลัยฯ เพื่อรับทราบ

ปญหา อุปสรรค และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

- หัวหนาฝายการ/ตัวแทน

พยาบาลจากแหลงฝกหลัก 

- รองฯ วิชาการ 

- อาจารยที่เกีย่วของ 

29-30 

เม.ย. 2552 

-จัดโครงการสัมมนาอาจารย เร่ือง การจัดการเรียนการ

สอนและกระบวนการวัดประ เมินผลเพื่ อ เพิ่ มพูน

สมรรถนะทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร 

เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน

ในรอบปการศึกษา 2551 ที่ผานมา และแนวทางปรับปรุง

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2552 

- อาจารยทุกคน 

12-13,18 

พ.ค.2552 

-ประชุมจัดตารางสอนและ Defense Course Design 

ภาคการศึกษาที ่1 ทุกชั้นป 

- อาจารยประจําชั้น 

- ผูประสานงานวิชา 

- คณะกรรมการพัฒนาการ        

จัดการศึกษา 

25 พ.ค. 2552 

 

-รับรายงานตวันักศกึษาใหม 

 

- งานทะเบียน /กลุมงานพัฒนา

นักศึกษา 

- กลุมงานวิชาการ 

 -Pre-clinic วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทาง

จิต สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 C 

-อาจารยสาขาการพยาบาล 

จิตเวช 

 -เปดภาคการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 

4 หอง AB 

- อาจารยประจําชั้น 

- ผูประสานงานวิชา/อาจารย

ผูเกี่ยวของ 

26-27 

พ.ค.2552 

- ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม/กจิกรรมเตรียมความพรอม

ทางวิชาการ 

- กลุมงานวิชาการ 

 

28-29 

พ.ค.2552 

 

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม/กิจกรรมเตรียมความพรอม

ของกลุมงานพัฒนานักศึกษาและฝายประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- กลุมงานพัฒนานักศึกษา/

ฝายประกนัคณุภาพการ ศึกษา 

1-5 มิ.ย. 2552 -สัปดาหลงทะเบียนสาํหรับนกัศึกษาเกา -งานทะเบียน, การเงิน 

 



 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูเกี่ยวของ 

1 มิ.ย. 2552 

 

-ปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นป 1-3  

/รายวิชา  

- อาจารยประจําชั้นปที่ 1-3 

- ผูประสานงานวิชา 

2 มิ.ย. 2552 -กิจกรรมการเรียนการสอนภาคการศึกษาที ่1สําหรับ

นักศึกษาชัน้ป 1-3         

- สาขาวชิา 6 สาขา 

- นักศึกษาทุกคน 

5 มิ.ย. 2552 -วันคลายวนัเกิดวิทยาลัย (งดการเรียนการสอน) - อาจารย เจาหนาที่และ

นักศึกษาทุกคน 

11 มิ.ย. 2552 
(13.00-16.00 น.) 

-วันพบอาจารยที่ปรึกษา - อาจารยที่ปรึกษา 

- นักศึกษาทุกคน 

18 มิ.ย. 2552 
(8.00-16.00 น.) 

-วันไหวครู  

-กิจกรรมรับนองใหม –สานสัมพันธนอง-พี่ วพก. 

-กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

-สโมสรนักศึกษา 

24-25  

มิ.ย. 2552 

-English Camp สําหรับนกัศึกษาชัน้ป 3-4 

 

- กลุมงานวิชาการ 

- อาจารยที่เกีย่วของ 

9 ก.ค. 2552 
(13.00-16.00 น.) 

-วันพบอาจารยที่ปรึกษา - อาจารยที่ปรึกษา 

- นักศึกษาทุกคน 
 (16.00-20.00 น.) -เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา/กจิกรรมสงเสริมความเปน

ประชาธิปไตย 

- กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

- สโมสรนักศกึษา 

17 ก.ค. 2552 
(7.00-8.00 น.) 

-ถวายพานพุม วนัคลายวนัสวรรคตสมเด็จพระศรีนคริน-

ทราบรมราชชนน ี 

-กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

-สโมสรนักศึกษา 

20-25 

 ก.ค. 2552 

-จัดโครงการพฒันาศกัยภาพอาจารยพี่เลีย้ง -กลุมงานวิชาการ 

 

29 ก.ค. 2552 -วางแผนการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2553 -คณะกรรมการพัฒนาการจัด

การศึกษา 

-ตัวแทนจากสาขาวิชาฯ 

1 ส.ค. 2552 -กีฬาสีภายใน -กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

-ชมรมกีฬา 

3 -7 

 ส.ค. 2552 

-สัปดาห Defense ขอสอบและจัดทําชุดขอสอบปลาย

ภาคการศึกษาที ่1 สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นป

ที่ 4 AB 

- คณะกรรมการ Defense 

ขอสอบ 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

 

 

 



 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูเกี่ยวของ 

5-7 ส.ค. 2552 -ประชุมการจดัตารางสอน และ Defense Course 

Design ภาคการศึกษาที ่2 ทุกชั้นป 

- อาจารยประจําชั้น 

- ผูประสานงานวิชา 

- คณะกรรมการพัฒนาการจัด

การศึกษา 

6 ส.ค. 2552 
(13.00-16.00 น.) 

-วันพบอาจารยที่ปรึกษา - อาจารยที่ปรึกษา 

- นักศึกษาทุกคน 

10-14 

 ส.ค. 2552 

- สัปดาหสอบและสอนซอมเสริมปลายภาคการศึกษา 

ที่ 1สําหรับนกัศึกษาพยาบาลชั้นปที ่4 AB 

 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

- ธุรการวิชาการ 

- คณะกรรมการคุมสอบ 

 -สัปดาห Defense ขอสอบและจัดทําชุดขอสอบปลาย

ภาคการศึกษาที ่1 สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นป

ที่ 3B 

- คณะกรรมการ Defense 

ขอสอบ 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

11ส.ค. 2552 
(13.00-16.00 น.) 

-กิจกรรมสายสัมพันธวนัแม - กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

17-21 

 ส.ค. 2552 

- สัปดาหสอบและสอนซอมเสริมปลายภาคการศึกษา 

ที่ 1 สําหรับนกัศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3B 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

- ธุรการวิชาการ 

- คณะกรรมการคุมสอบ 

17-23 

 ส.ค. 2552 

- ปดภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับนักศกึษาพยาบาลศาสตร 

ชั้นปที ่4 AB (1 สัปดาห) 

 

24 ส.ค. 2552 - เปดภาคการศึกษาที่ 2 และลงทะเบียน สําหรับ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชัน้ปที ่4 AB 

- งานทะเบียน 

- งานการเงนิ 

24-28 

 ส.ค. 2552 

-สัปดาห Defense ขอสอบและจัดทําชุดขอสอบปลาย

ภาคการศึกษาที ่1 สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นป

ที่ 3A 

- คณะกรรมการ Defense 

ขอสอบ 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

24-30 

 ส.ค. 2552 

ปดภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร 

ชั้นปที ่3C (1 สัปดาห) 

 

31ส.ค. 2552 - เปดภาคการศึกษาที่ 2 และลงทะเบียน สําหรับ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชัน้ปที ่3C 

- งานทะเบียน 

- งานการเงนิ 

31 สค.-4 กย. 

 2552 

-สัปดาหสอบและสอนซอมเสริมปลายภาคการศึกษาที่ 1

สําหรับนักศึกษาพยาบาลชัน้ปที ่3A 

 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

- ธุรการวิชาการ 

- คณะกรรมการคุมสอบ 

 



 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูเกี่ยวของ 

7-11 

 ก.ย. 2552 

สัปดาห Defense ขอสอบและจัดทําชุดขอสอบ สําหรับ

นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที ่1 และ 2 

- คณะกรรมการ Defense ขอสอบ 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

7-20 

 ก.ย. 2552 

ปดภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร 

ชั้นปที ่3A (2 สัปดาห) 

 

10 ก.ย. 2552 
(13.00-16.00 น.) 

-วันพบอาจารยที่ปรึกษา - อาจารยที่ปรึกษา 

- นักศึกษาทุกคน 

14-18 

 ก.ย. 2552 

สัปดาหสอบและสอนซอมเสริมปลายภาคการศึกษาที ่1

สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที ่1 และ 2 

 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

- ธุรการวิชาการ 

- คณะกรรมการคุมสอบ 

17 ก.ย. 2552 

 (13.00-16.00 น.) 
-กิจกรรมนักศกึษา - กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

- สโมสรนักศกึษา 

21 ก.ย.2552 - เปดภาคการศึกษาที่ 2 และลงทะเบียน สําหรับ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชัน้ปที ่3A 

- งานทะเบียน 

- งานการเงนิ 

21-25 

ก.ย.2552 

- สัปดาหรวบรวมแผนการเรียนการสอนรายวิชาประจาํ

ภาคการศึกษาที ่1 

- รายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอนใน Course 

design ประเมินผล สงเกรด 

- อาจารยผูสอน 

- ผูประสานงานวิชา 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

 - จัดทําขอสอบวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 1 (รอบที่ 1) - คณะกรรมการฯ ของวิทยาลัย 

รวมกับคณะกรรมการวิทยาลัย

เครือขายภาคกลาง 1 

21 ก.ย. –  

4 ต.ค.2552 

ปดภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร 

ชั้นปที ่1,2 และ 3B (2 สัปดาห) 

 

5 ต.ค.2552 - เปดภาคการศึกษาที่ 2 และลงทะเบียน สําหรับ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชัน้ปที ่1,2 และ 3B 

- งานทะเบียน 

- งานการเงนิ 

7 ต.ค.2552  

(13.00-16.00 น.) 
-วันพบอาจารยที่ปรึกษา - อาจารยที่ปรึกษา 

- นักศึกษาทุกคน 

12-16 

 ต.ค. 2552  

 

- จัดทําขอสอบวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 1 (รอบที่ 2) - คณะกรรมการฯ ของวิทยาลัย 

รวมกับคณะกรรมการวิทยาลัย

เครือขายภาคกลาง 1 

 

 



 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูเกี่ยวของ 

15 ต.ค.2552 

(13.00-16.00 น.) 
-กิจกรรมนักศกึษา 

 

- กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

- สโมสรนักศกึษา 

19-22  

ต.ค. 2552 

-สัปดาหตรวจเยี่ยมระหวางสาขาวิชาสําหรับแฟม

รายวิชาของภาคการศึกษาที่ 1ปการศึกษา 2552 

รองฯวิชาการและประธาน

สาขา 

21 ต.ค. 2552  
(5.00-9.00 น.) 

-วันพยาบาลสากล -กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

-สโมสรนักศึกษา 

12 พ.ย.2552 

(13.00-16.00 น.) 
-วันพบอาจารยที่ปรึกษา - อาจารยที่ปรึกษา 

- นักศึกษาทุกคน 

16-20 

 พ.ย. 2552 

-สัปดาห Defense ขอสอบและจัดทําชุดขอสอบปลาย

ภาคการศึกษาที ่2 สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร 

ชั้นปที ่2 

- คณะกรรมการ Defense 

ขอสอบ 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

19 พ.ย.2552  
(13.00-16.00 น.) 

- กิจกรรมนกัศึกษา -กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

-สโมสรนักศึกษา 

23-27 

 พ.ย. 2552 

-สัปดาหสอบปลายภาคการศึกษาที ่2 และสอนซอมเสริม

สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที ่2 

 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

- ธุรการวิชาการ 

- คณะกรรมการคุมสอบ 

ธ.ค. 2552- 

พ.ค. 2553 

เตรียมการรับสมัครนักศึกษาใหม กลุมงานวิชาการ 

12-16 

 ธ.ค. 2552 

-ทบทวนความรู เพื่อเตรียมสอบความรูรวบยอดทางการ

พยาบาล วทิยาลัยเครือขายภาคกลาง 1  

- รองฯวิชาการ 

- อาจารยที่เกีย่วของ 

17 ธ.ค. 2552 

(13.00-16.00 น.) 
- กิจกรรมนกัศึกษา -กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

-สโมสรนักศึกษา 

17-18 

 ธ.ค. 2552 

-สอบความรูรวบยอดทางการพยาบาลวิทยาลัยเครือขาย

ภาคกลาง 1 

คณะกรรมการฯ 

21-27 

 ธ.ค. 2552 

ติวสอบซอมเครือขายฯ และทบทวนความรูเตรียมสอบ

รวบยอดทางการพยาบาลรามาฯ 

กลุมงานวิชาการ 

28 ธ.ค.2552 –     

3 ม.ค. 2553 

หยุดวนัปใหม 

 

 

 

 

 



 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูเกี่ยวของ 

4-31 ม.ค. 2553 -ฝกเขมประสบการณวิชาชพี นักศึกษาปที่ 4 -ผูประสานงานวิชา 

-อาจารยผูเกีย่วของ 

 -ประเมินสมรรถนะหลักสูตรนักศึกษาชัน้ปที่ 4 -กลุมงานวิชาการ 

 

4-8 ม.ค. 2553 -สรุปผลคะแนนของนกัศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา 

ในปการศึกษา 2551 

ฝายวัดและประเมินผลฯ 

5-6 ม.ค. 2553 -ประชุมการจดัตารางสอน และ Defense Course 

Design ภาคการศึกษาที ่3 ทุกชั้นป 

- อาจารยประจําชั้น 

- ผูประสานงานวิชา 

- คณะกรรมการพัฒนาการจัด

การศึกษา 

7-8 ม.ค. 2553 

 

-สอบซอมรวบยอดทางการพยาบาลเครือขายภาคกลาง1 -อาจารยประจําชั้น 

-คณะกรรมการฯ 

 -สอบรวบยอดสถาบนัสมทบ ภาควิชาพยาบาลศาสตร

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

-กลุมงานวิชาการ 

-อาจารยผูเกีย่วของ 

9 ม.ค. 2553 -กิจกรรมในวนัเด็กแหงชาต ิ -สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

-สโมสรนักศึกษา 

14 ม.ค. 2553 

(8.00-16.00 น.) 
- ซอมพิธีรับหมวก เข็มเครื่องหมาย 

- พิธีรับหมวก เข็มเครื่องหมาย 

- มอบตะเกียงมิสฟลอเรนซ ไนติงเกล 

-กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

-สโมสรนักศึกษา 

18 ม.ค. 2553 - เปดภาคการศึกษาที่ 3 และลงทะเบียน สําหรับ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชัน้ปที ่3C  

- งานทะเบียน 

- งานการเงนิ 

18-22 มค.2553 -สัปดาห Defense ขอสอบและจัดทําชุดขอสอบปลาย

ภาคการศึกษาที ่2 สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร 

ชั้นปที ่1 

- คณะกรรมการ Defense 

ขอสอบ 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

25-29 

 ม.ค. 2553 

สัปดาหสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 และสอนซอมเสริม

สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที ่1 

 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

- ธุรการวิชาการ 

- คณะกรรมการคุมสอบ 

1 ก.พ. 2553 - เปดภาคการศึกษาที่ 3 และลงทะเบียน สําหรับ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชัน้ปที ่3A  

- งานทะเบียน 

- งานการเงนิ 

 

 



 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูเกี่ยวของ 

1-28 ก.พ. 2553 สอนเสริม/เตรยีมความพรอมกอนสอบเพือ่ขอรับใน

ประกอบวิชาชพี สภาการพยาบาล 

- สาขาวชิา 6 สาขา 

15 ก.พ. 2553 - เปดภาคการศึกษาที่ 3 และลงทะเบียน สําหรับ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชัน้ปที ่1,2,3B  

- งานทะเบียน 

- งานการเงนิ 

18 ก.พ.2553 
(13.00-16.00 น.) 

- กิจกรรมนกัศึกษา -กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

กพ.53 กิจกรรมโครงการ Edutrainment -กลุมงานบริการวิชาการ 

-กลุมงานวิชาการ 

-อาจารย/นักศกึษาทุกคน 

1-5 

มี.ค. 2553 

-กิจกรรมเขาคายธรรมของนกัศึกษาพยาบาลศาสตร 

 ชั้นปที่ 4 

-กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

8-11 มี.ค. 2553 สัปดาหปจฉิมนิเทศนักศึกษา -กลุมงานวิชาการ 

-กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

12 มี.ค. 2553 
(8.00-16.00 น.) 

-พิธีมอบ transcript 

-กิจกรรมนักศกึษา (เขารวมพิธีมอบ transcript) 

- งานทะเบียน 

- กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

29 มี.ค.- 

 2 เม.ย. 2553 

-ประเมินการบริหารหลกัสตูร และจัดทําแผนแมบทและ

ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2553 

-คณะกรรมการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน 

8 เม.ย. 2553 
(8.00-16.00 น.) 

กิจกรรมนกัศึกษา (สงกรานต รดน้ําขอพรผูใหญ) -กลุมงานพัฒนานักศึกษา 

-สโมสรนักศึกษา 

เม.ย. 2553 สัปดาหประเมนิสมรรถนะชัน้ป 1, 2 และ 3 ฝายวัดและประเมินผลฯ 

12-16 เมย.2553 -สัปดาห Defense ขอสอบและจัดทําชุดขอสอบปลาย

ภาคการศึกษาที ่3 สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร 

ชั้นปที ่1-2 

- คณะกรรมการ Defense 

ขอสอบ 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

19-23  

เม.ย. 2553 

สัปดาหสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3 และสอนซอมเสริม

สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที ่1 และ 2 

 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

- ธุรการวิชาการ 

- คณะกรรมการคุมสอบ 

10 - 14 

พ.ค. 2553 

รายงานสรุปผลการจัดการเรยีนการสอนใน Course 

design ประเมินผล  สงเกรดภาคการศึกษาที3่ 

- สาขาวชิา 6 สาขา 

- คณะกรรมการตรวจเกรด 

- ฝายวัดและประเมินผลฯ 

26 เม.ย.- 

30 พ.ค. 2553 

ปดภาคการศึกษาสิน้ป (5 สัปดาห) สําหรับนักศึกษา

พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 1,2 

 

 



 

 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูเกี่ยวของ 

3 – 30 

 พ.ค. 2553 

ปดภาคการศึกษาสิน้ป (4 สัปดาห) สําหรับนักศึกษา

พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3C 

 

10 – 30 

 พ.ค. 2553 

ปดภาคการศึกษาสิน้ป (3 สัปดาห) สําหรับนักศึกษา

พยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 AB 

 

28 พ.ค. 2553 พิจารณาคะแนนเฉลีย่สะสมสําหรับการผานเลื่อนชัน้

เรียนของนักศกึษาทุกชัน้ป 

- คณะกรรมการบริหาร 

- ฝายประมวลผล และทะเบียน 

17-21 

พ.ค. 2553 

-ประชุมการจดัตารางสอน และ Defense Course 

Design ภาคการศึกษาที ่1-3  ปการศึกษา 2553 ของ 

ทุกชัน้ป 

- อาจารยประจําชั้น 

- ผูประสานงานวิชา 

- คณะกรรมการพัฒนา การ

จัดการศึกษา 

10-28 

 พ.ค. 2553 

จัดเตรียมความพรอมกอนเปดภาคการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาอาจารย 

-กลุมงานวิชาการ 

-ฝายพัฒนาบุคลาการภายใน 

1 มิ.ย. 2553 เปดภาคการศึกษา ปการศึกษา 2553 - กลุมงานวิชาการ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 
 


