กำหนดการเตรียมความพร้อมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5
วันที่ 2 - 4 ตุลาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
ณ หอประชุมเบนทุสรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
..........................................................................................................
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม ๒๕๖3
๐๘.๐๐ -๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ -๑๘.๐๐ น.

ลงทะเบียน
- กล่าวต้อนรับ โดย ดร.วรรณภา ประทุมโทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
- มอบตัวและลงทะเบียนเรียน โดย อ.จันทร์จิรา อินจีนและคณะ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
- ปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย ดร.วิภาพร สิทธิสาตร์ อ.จันทร์จิรา อินจีน อ.ศุภวรรน ยอดโปร่ง และอ.เพ็ญนภา ดำมินเศก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด โดย นางดารุณี กิตติเมธางกูร
กิจกรรมการเรียนรู้และเข้าใจตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม
โดย ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เกี่ยวกับการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม
โดย ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม ๒๕๖3
๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ -๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.
๑7.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ลงทะเบียน
การเรียนรู้จากภายในสู่ภายนอก และการคิดวิเคราะห์
โดย ดร.ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
- การเข้าใจตนเองและมนุษย์ โดย ดร.ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี
- เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดย Mr.Giel Eduard A.Orillosa
- ศัพท์ทางการแพทย์ โดย Mr.Giel Eduard A.Orillosa
- การอยู่กับกฎหมายอย่างเป็นสุข โดย ดร.อัญชลี แก้วสระศรี
- การดูแลสุขภาวะของตนเอง โดย ดร.กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. และ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.

๒
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม ๒๕๖3
๐๘.๐๐ - 09.๐๐ น. - ลงทะเบียน
- การสืบค้นข้อมูล โดย นายพิสุทธิ์ ทองแดง
๐๙.๐๐ – 09.30 น. ปฐมนิเทศรายวิชา ท. 101 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์
โดย ดร.อัศนี วันชัย
09.30 – 10.00 น. ปฐมนิเทศรายวิชา ท. 102 พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์
โดย ดร.ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี
10.00 – 10.30 น. ปฐมนิเทศรายวิชา ท. 103 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ
โดย อ.กนกลักษณ์ ทองดี
10.30 – 11.00 น. ปฐมนิเทศรายวิชา ผช. 101 หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
โดย ดร.อัญชลี แก้วสระศรี
๑๑.๐๐ – ๑1.3๐ น. ปฐมนิเทศรายวิชา ผช. 102 สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
โดย ดร.กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์
11.30 – 12.00 น. ปฐมนิเทศรายวิชา ผช. 106 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
โดย ดร.อัญชลี รุ่งฉาย
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย อ.อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์ อ.จันทร์จิรา อินจีน
อ.ศุภวรรน ยอดโปร่ง และอ.อวินนท์ บัวประชุม
๑๗.๐๐- ๑๘.๐๐ น. สรุปและถอดบทเรียน โดย ดร.วิภาพร สิทธิสาตร์ อ.จันทร์จิรา อินจีน
อ.ศุภวรรน ยอดโปร่ง และอ.เพ็ญนภา ดำมินเศก
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. และ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕น.

