มคอ.๕

ตัวอยาง

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยไทย

คณะ

พยาบาลศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๐๔๐๓
๐๑๑ การผดุงครรภ
Midwifery
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้
๒.๑ ๐๓๐๐ ๐๑๑ กายวิภาคศาสตรของมนุษย
๒.๒ ๐๓๐๐ ๐๑๒ สรีรวิทยาของมนุษย
๒.๓ ๐๔๐๑ ๐๑๔ การพยาบาลพืน้ ฐาน
๒.๔ ๐๔๐๑ ๐๑๕ จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ งกับวิชาชีพการ
พยาบาล
๒.๕ ๐๔๐๒ ๐๑๐ การพยาบาลผูใ หญ ๑
๒.๖ ๐๔๐๖ ๐๑๐ การพยาบาลเด็กและวัยรุน
๓. อาจารยผูรับผิดชอบและกลุมเรียน (section)
๓.๑ รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง รับผิดชอบ กลุมที่ ๑
๓.๒ ผศ.ดร.กรวิภา บุญหลา รับผิดชอบ กลุมที่ ๒
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีเ่ ปดสอนรายวิชา
ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๕
๕. สถานทีเ่ รียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยไทย

รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๐๓/๐๒/๕๓

มคอ.๕

๒

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. แผนการสอน
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
ตามแผน
การสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่

บทนํา
- บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผดุงครรภ
- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด

๔

สอนจริง
๕

การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะคลอด
- การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะที่ ๑ ๒ ๓
และ ๔ ของการคลอด
- การใชยาทางสูตกิ รรมในระยะคลอด

๑๒

๑๕

การประเมินสภาวะทารกในครรภ
- การประเมินการเตนของหัวใจทารกในครรภ
- การประเมินการดิน้ ของทารกในครรภ
- การประเมินการเพิม่ ขนาดมดลูก
ตามอายุครรภ
การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะตัง้ ครรภท่ี
มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงใน
ระยะตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ ภี าวะแทรกซอน
เนือ่ งจากการตัง้ ครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ โี รครวมกับ
การตัง้ ครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ เี ลือดออกใน
ระยะตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีโรคติดเชื้อ
รวมกับการตัง้ ครรภ

๔

๔

๑๖

๑๖

รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๐๓/๐๒/๕๓

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน ๒๕%
การอภิปรายกลุม ใน
หัวขอความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
การคลอดใชเวลานานกวาที่
วางแผนไวเนื่องจากความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคและ
สรีรวิทยาของนักศึกษานอย
กวาทีค่ าดการณไว
- การวิเคราะหกรณีศกึ ษาใช
เวลานานกวาแผนที่วางไวถึง
๓ ชั่วโมง เนื่องจากนักศึกษา
ยังไมคุนเคยกับเนื้อหาของ
วิชานี้ประกอบกับพื้น
ฐานความรูเ กีย่ วกับกายวิภาค
และสรีรวิทยาไมเพียงพอ ทํา
ใหการวิเคราะหใชเวลานาน
กวาที่ควรจะเปน
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๓
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
ตามแผน
การสอน

การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะคลอดที่มี
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับปจจัยการคลอด
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ ภี าวะแทรกซอน
ในระยะคลอด
การพยาบาลสตรี-ทารกที่ไดรับการทํา
สูติศาสตรหัตถการ
- การชวยคลอดดวยเครื่องดูดสุญญากาศ
- การชวยคลอดดวยคีม
- การผาตัดคลอดทางหนาทอง
การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซอนในระยะหลังคลอด
- ตกเลือดหลังคลอด
- ภาวะช็อคทางสูตกิ รรม
การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะแทรกซอน
- ทารกขาดออกซิเจน

๒. หัวขอที่สอนที่ไมครอบคลุมตามแผน
ไมมี

รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๐๓/๐๒/๕๓

จํานวน
ชั่วโมงที่

๑๒

สอนจริง
๑๒

๔

๔

๔

๔

๔

๔

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน ๒๕%
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๔

๓. ประสิทธิผลของวิธกี ารสอนทีท่ าํ ใหเกิดผลการเรียนรูต ามที่ ระบุไวในรายละเอียดขอ
ง
รายวิชา
มาตรฐาน
ผลการเรียนรู
๑. คุณธรรม
จริยธรรม

๒. ความรู

วิธีการสอนที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

๑. สอนโดยใชวธิ กี ารสอนแบบ
กรณีศกึ ษาทีม่ กี ารสอดแทรก
ประเด็นจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและการเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ตลอดจนการพิทักษสิทธิ์สตรีทารก



๒. อภิปรายกลุมในประเด็น
จริยธรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
เกี่ยวกับการดูแลสตรีระยะคลอด



๓. บทบาทสมมติในประเด็น
ปญหาจริยธรรม การเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยตลอดจนการพิทักษสิทธิ์
สตรี-ทารก



๑. บรรยายรวมกับอภิปราย



รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๐๓/๐๒/๕๓

ไมมี

อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข
- ใชเวลานานในการวิเคราะห
กรณีศกึ ษา
ขอเสนอแนะ
- อาจารยควรเลือกกรณีศกึ ษาที่
ครอบคลุมประเด็น ไมซับซอนและให
แตละกลุมยอยทํากรณีศึกษาเดียวกัน
จํานวน ๒ กลุมและจับฉลากให
นําเสนอเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง
- ใชเวลานานในการอภิปรายและ
นําเสนอ
ขอเสนอแนะ
- ควรมีการปรับเกีย่ วกับการนําเสนอ
หนาชัน้ เรียนโดยการจับฉลากกลุม ที่
จะไดนําเสนอ ไมใหนําเสนอทุกกลุม
ทั้งนี้ ใหมีการสรุปสาระสําคัญจาก
กลุมที่นําเสนอโดยอาจารยผูสอน
หากนักศึกษาไมสามารถนําเสนอได
ครอบคลุมประเด็นการเรียนรูตาม
จุดมุงหมาย สําหรับงานของกลุมที่
ไมไดนาํ เสนอใหนาํ ไปเสนอ web site
ของคณะพรอมกับงานทีน่ าํ เสนอ
- ใชเวลานานเพราะใหแสดงทุกกลุม
ขอเสนอแนะ
- ใหนักศึกษาที่ไมไดนําเสนอในชั้น
เรียนแสดงบทบาทสมมติแลวบันทึก
เทปสงอาจารย และอาจารยแขวนบน
web site ของคณะเพื่อใหนักศึกษา
กลุมอื่นที่ลงทะเบียนเรียนดวยกันได
ดูและรวมประเมิน
-

มคอ.๕

๕
มาตรฐาน
ผลการเรียนรู

๓. ทักษะทางปญญา

วิธีการสอนที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ไมมี

อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข

๒. การทํางานกลุม



-

๓. การวิเคราะหกรณีศกึ ษา



๔. มอบหมายใหอานและสรุป
บทความวิจัยที่เกี่ยวของ



๑. อภิปรายกลุม
๒. วิเคราะหกรณีศึกษา



- การวิเคราะหกรณีศกึ ษาใชเวลานาน
กวาทีก่ าํ หนดไว การแกไข
เชนเดียวกับทีก่ ลาวมาในผลการเรียนรู
ดานคุณธรรมจริยธรรม
- ใชเวลานานในการตรวจสอบ
การเรียนรูข องนักศึกษา ควบคุมเวลาได
ยาก นักศึกษาไมสามารถทํางานทันตาม
กําหนดเวลา
ขอเสนอแนะ
- ใหนักศึกษาสงบทความในสัปดาห
แรกของการเรียนการสอนเพือ่ ให
อาจารยแนะนําบทความที่เหมาะสม
สอดคลองกับเนื้อหาวิชา จากนั้น
อาจารยชแ้ี นะการอานบทความแก
นักศึกษา
ขอ ๑ และ ๒ มีอุปสรรคเชนเดียวกับ
ผลการเรียนรูดานอื่น

๓. การสะทอนคิด



๔. การเรียนโดยใชปญหาเปน
หลัก



รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๐๓/๐๒/๕๓

การสอนแบบสะทอนคิดอาจารยผูสอน
ตองมีการเตรียมการสอนเปนอยางดี
และควบคุมเวลาในการสอนใหเปนไป
ตามแผนโดยยังคงจุดมุงหมายของ
การเรียนรู
- นักศึกษายังไมคุนเคยกับการเรียน
แบบนี้ ทําใหใชเวลานานและนักศึกษา
คนควากอนเรียนนอยมาก
ขอเสนอแนะ
- มีชว่ั โมงการแนะนําการเรียนโดยใช
ปญหาเปนหลักใหแกนักศึกษากอน
เริม่ เรียนอาจารยควรเตรียม scenario
ที่เหมาะสม

มคอ.๕

๖
มาตรฐาน
ผลการเรียนรู

วิธีการสอนที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล

๔. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๑. จัดกิจกรรมกลุม ใน
การวิเคราะหกรณีศกึ ษา
๒. มอบหมายงานใหคนควาและ
ศึกษาดวยตนเอง เชน ใหเลือก
และอานบทความวิจัยที่เกี่ยวของ
กับเนือ้ หาในวิชา



๔. ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑. อภิปราย
๒. มอบหมายงานใหศึกษา
คนควาดวยตนเองจาก web site
ที่เกี่ยวของ, e-learning และทํา
รายงาน
๓. มอบหมายงานใหเตรียมและ
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม
๔. การจัดทําขอมูลหลักในการ
ผดุงครรภ (Minimal data set)




มี





ไมมี

อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข
- เชนเดียวกับผลการเรียนรูดานความรู
และทักษะทางปญญา
ขอเสนอแนะ
- อาจารยหาวิธกี ารตรวจสอบ
การทํางานของนักศึกษาวาไดมกี าร
ทํางานกลุมอยางแทจริงหรือไม เพื่อให
บรรลุจดุ มุง หมายของการเรียนรูด า นนี้
อยางครอบคลุมนักศึกษาทุกคน
- จัดใหมีการบันทึกวิดีทัศน หรือ
บันทึกการทํางานกลุม
- นักศึกษาสงงานครบแตมีงานที่ซ้ํากัน
หลายชิ้น
ขอเสนอแนะ
- เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางแทจริง ควร
ใหสงรายงานทาง electronic mail และ
สุมสอบถามนักศึกษาถึงขั้นตอนการ
คนควา
- ขาดการชีแ้ นะทีเ่ พียงพอในเรือ่ งของ
ขอมูลหลักเพราะคาดวานักศึกษาไดฝก
บางแลวในวิชา Nursing Informatics
- แจงปญหาแกประธานหลักสูตร เพื่อให
เพิ่มความเครงครัดในผลการเรียนรูขอนี้
ในวิชา nursing Informaticsดวย

๔. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารสอน
ใชวธิ กี ารสอนแบบเดิม แตปรับปรุงคุณภาพในการจัดการกระบวนการเรียนรูข อง
นักศึกษา ปรับเนื้อหาของกรณีตัวอยาง ปรับสถานการณจําลองใหเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา
และในการแสดงบทบาทสมมติ

รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต และคณะ ปรับปรุงครั้งสุดทาย ๐๓/๐๒/๕๓

มคอ.๕

๗

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน) ๑๐๐ คน
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ๑๐๐ คน
๓. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W) - คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จํานวน
๕
๑๘
๒๐
๓๒
๒๒
๒
๑
-

คิดเปนรอยละ
๕
๑๘
๒๐
๓๒
๒๒
๒
๑
-

๕. ปจจัยทีทาํ ใหระดับคะแนนผิดปกติ
๕
.๑ การประเมินผลงานการทํางานกลุม ของนักศึกษาแลวใหคะแนนเทากันทุกคนใน
กลุมโดยมีขอตกลงเบื้องตนวานักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน
๕
.๒ การใชเวลาในการนําเสนอผลงานของแตละกลุมไมเทากันเนื่องจากมีขอจํากัดใน
เรือ่ งเวลาและการควบคุมเวลาในการอภิปรายกลุม และการนําเสนอผลงาน มีผลตอผลงานของ
นักศึกษา
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๘
๖. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินทีก่ าํ หนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ดาน
๖.๑ กําหนดสัดสวน
การวัดและประเมินผล

๖.๒ วิธกี ารประเมินผล
การเรียนรู

ความคลาดเคลื่อน
- การกําหนดสัดสวนของการ
ประเมิน

เหตุผล
- สัดสวนของการสอบนอยเกินไป
เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนของการ
ประเมินวิธีอื่น ในวิชาทฤษฎีซึ่งวัด
ความรูเปนหลักควรจะใหสัดสวน
ของการสอบมากกวารอยละ ๕๐
- การทํางานกลุม และผลงาน
- ความทัว่ ถึงในการตรวจสอบการมี
กลุม
สวนรวมของนักศึกษาทุกคนในการ
ทํางานกลุมไมสามารถทําไดรอย
เปอรเซ็นต
- การวิเคราะหกรณีศกึ ษาตองมี - การวิเคราะหกรณีศึกษาเปน
การจัดเตรียม กรณีตัวอยางให กิจกรรมทีใ่ ชเวลานานหากเตรียม
เหมาะสมกับจุดมุงหมายของ
กรณีตัวอยางไมเหมาะสมก็จะทําให
การเรียนรู
เสียเวลาในการทําความเขาใจ
เพื่อใหเกิดผลเรียนรูที่ตองการ

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- รวบรวมคะแนนและเกรดของนักศึกษา
ในรายวิชาทีต่ อ งทวนสอบ (ตามเกณฑ
ของคณะ) พรอมกับมคอ.๓ ของ
รายวิชา และเอกสารทีเ่ กีย่ วของตาม
รายการทีก่ าํ หนดในประกาศของคณะ
- เสนอตอที่ประชุมของกลุมวิชา เพื่อ
ตรวจสอบความเรียบรอย
- เสนอคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของคณะ
- นําผลทีไ่ ดจากการทวนสอบเสนอตอที่
ประชุมกลุมวิชา
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ประเมินนักศึกษาเปนรายบุคคลเพือ่ ให
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๙

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อํานวยความสะดวก
อุปสรรคในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ
การเรียนและสิง่ อํานวยความสะดวก

ผลกระทบตอการเรียนรู

ไมมี
(ใหดูหมวดที่ ๖ ในรายละเอียดของรายวิชาประกอบ)

ไมมี

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหารและองคกร
- ดานการบริหาร
- ดานองคกร

ผลกระทบตอการเรียนรู
- ผูป ระสานงานกลุม วิชาขาดประสบการณใน
การบริหารวิชาการ ทําใหการประสานงาน
ระหวางอาจารยผสู อน และนักศึกษาบกพรอง
นักศึกษาบางสวนมาเรียนสายดวยความ
คลาดเคลือ่ นเวลานัดหมาย

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ตามเอกสารแนบ)
๑.๑ ขอวิพากษทส่ี าํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
๑.๑.๑ การวิเคราะหกรณีศึกษามีประโยชน ฝกการคิดวิเคราะหเชื่อมโยงและ
คนควาความรูก วางขวาง แตใชเวลานานในแตละครัง้
๑.๑.๒ การสอนโดยใชการวิเคราะหกรณีศกึ ษา ไมควรใชในทุกเนือ้ หาทีส่ อนเพราะ
ทําใหเกินเวลาที่กําหนดไว
๑.๑.๓ การทํางานกลุม นักศึกษาบางคนมีสว นรวมนอยมากแตไดคะแนนเทากัน ไม
ยุตธิ รรม อาจารยควรตรวจสอบการทํางานใหมคี วามเทาเทียมกัน
๑.๑.๔ ควรมีเอกสารอางอิงในหองสมุดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะวารสารที่จะคนควา
บทความวิจยั
๑.๑.๕ เพือ่ นบางคนไมคน ความากอนทํากลุม ทําใหเสียเวลามากในการวิเคราะห
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
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สิ่งที่นักศึกษาประเมินตรงกับความคิดเห็นของผูสอนซึ่งตองมีการปรับปรุงในป
การศึกษาตอไป
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอี น่ื
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไดมีการประเมินรายวิชาโดยการสังเกตการสอนของผูรวมทีมสอน ซึ่งมีขอวิพากษ
ที่สําคัญ ดังนี้
๒.๑.๑ การสอนโดยวิธกี ารวิเคราะหกรณีศกึ ษารายกลุม นักศึกษามีการอภิปราย
ภายในกลุมแตกตางกันในแงของการมีสวนรวมอยางทั่วถึงของสมาชิกกลุม มีนักศึกษาที่มีสวน
รวมนอยมากแตกลุมไมสามารถดึงใหเขามารวมอภิปรายไดเทาที่ควร
๒.๑.๒ การใชเวลาในการทํางานกลุม คอนขางนาน และเมือ่ รวมกับการนําเสนอ
ผลงานทําใหเกินเวลาที่วางแผนไว
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลขอวิพากษตามขอ ๒.๑
มีความเห็นสอดคลองกัน

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงาน /รายวิชาครัง้
ทีผ่ า นมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาทีผ่ า นมา

ผลการดําเนินการ

- การเตรียมการสอนอยางเปนระบบโดยพิจารณาทัง้
รายวิชาเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของผลการเรียนรูทุกดาน
มีการกําหนดวิธีการสอนที่หลากหลาย ชัดเจนและมีสื่อการ
สอนทีเ่ หมาะสมมีประสิทธิภาพ

- บรรลุตามจุดมุงหมายในแงของการ
ใชวิธีการสอนที่หลากหลาย และมีสื่อ
การสอนทีเ่ หมาะสม แตมปี ญ
 หาใน
เรื่องการใชเวลาเกินกวาที่กําหนดไว
ในแผนการสอน

๒. การดําเนินการอืน่ ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ประชุมอาจารยผสู อนเพือ่ รับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินในป
การศึกษาทีผ่ า นมา ตลอดถึงแผนการดําเนินการในปการศึกษานี้
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๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคเรียน/ปการศึกษาตอไป
กิจกรรมทีต่ อ งการ
๑. การจัดเตรียมกรณีตัวอยางที่เหมาะสมกับ
เนือ้ หาในแตละสวนของรายวิชา
๒. การจัดเตรียมสถานการณจาํ ลอง
๓. การจัดเตรียมวารสารทางการผดุงครรภไว
อยางเพียงพอในหองสมุดของคณะ

วันสิน้ สุดกิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

จัดเตรียมใหแลวเสร็จกอน รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง
เปดสอน ๒ สัปดาห

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ใหมกี ารจัดสรรงบประมาณเพือ่ จัดซือ้ วารสารทางการพยาบาลและการผดุงครรภ สือ่
การสอนที่เกี่ยวของกับการผดุงครรภที่ทันสมัย และฐานขอมูลทางการพยาบาลและการผดุง
ครรภ
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : รศ
.ดร.ดลจิต มั่นคง
ลงชื่อ
:……………………… วันที่รายงาน วันที่
๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร : รศ.ดร.ดลใจ ไทยคง
ลงชื่อ
:……………………… วันทีร่ บั รายงาน
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