มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผลาการจัด
การเรี ย นสอนของอาจารย ผู ส อนแตล ะรายวิ ช าเมื่ อ สิ้ น ภาคการศึก ษาเกี่ย วกั บ ภาพรวมของการจั ด
การเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ วา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไวใน
รายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผล
การเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่ง
อํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมิน
ภายนอก รวมทั้ ง การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต การวางแผนและให ข อ เสนอแนะต อ ผู
ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

ประกอบดวย 6 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6

ขอมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการเรียนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง

มคอ. 5

ตัวอยาง
การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยไทย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

พยาบาลศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
0403 011 การผดุงครรภ
Midwifery
2. รายวิชาทีต่ องเรียนกอนรายวิชานี้
2.1 0300 011 กายวิภาคศาสตรของมนุษย
2.2 0300 012 สรีรวิทยาของมนุษย
2.3 0401 014 การพยาบาลพื้นฐาน
2.4 0401 015 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
2.5 0402 010 การพยาบาลผูใหญ 1
2.6 0406 010 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
3. อาจารยผูรับผิดชอบและกลุมเรียน (section)
3.1 รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง รับผิดชอบ กลุมที่ 1
3.2 ผศ.ดร.กรวิภา บุญหลา รับผิดชอบ กลุมที่ 2
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคปลาย ปการศึกษา 2555
5. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยไทย

2

มคอ. 5

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. แผนการสอน
หัวขอ

จํานวนชัว่ โมง
ตามแผน
การสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่

บทนํา
- บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผดุงครรภ
- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด

4

สอนจริง
5

การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะคลอด
- การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะที่ 1 2 3 และ
4 ของการคลอด
- การใชยาทางสูติกรรมในระยะคลอด

12

15

การประเมินสภาวะทารกในครรภ
- การประเมินการเตนของหัวใจทารกในครรภ
- การประเมินการดิ้นของทารกในครรภ
- การประเมินการเพิ่มขนาดมดลูก
ตามอายุครรภ
การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะตั้งครรภที่
มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงใน
ระยะตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะแทรกซอน
เนื่องจากการตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีโรครวมกับ
การตั้งครรภ

4

4

16

16

3

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน 25%
การอภิปรายกลุมใน
หัวขอความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
การคลอดใชเวลานานกวาที่
วางแผนไวเนื่องจากความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคและ
สรีรวิทยาของนักศึกษานอย
กวาที่คาดการณไว
- การวิเคราะหกรณีศึกษาใช
เวลานานกวาแผนที่วางไวถึง
3 ชั่วโมง เนื่องจากนักศึกษา
ยังไมคุนเคยกับเนื้อหาของ
วิชานี้ประกอบกับพื้น
ฐานความรูเกี่ยวกับกายวิภาค
และสรีรวิทยาไมเพียงพอ ทํา
ใหการวิเคราะหใชเวลานาน
กวาที่ควรจะเปน

มคอ. 5
หัวขอ

- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีเลือดออกใน
ระยะตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีโรคติดเชื้อ
รวมกับการตั้งครรภ
การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะคลอดที่มี
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับปจจัยการคลอด
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะแทรกซอน
ในระยะคลอด
การพยาบาลสตรี-ทารกที่ไดรับการทํา
สูติศาสตรหัตถการ
- การชวยคลอดดวยเครือ่ งดูดสุญญากาศ
- การชวยคลอดดวยคีม
- การผาตัดคลอดทางหนาทอง
การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซอนในระยะหลังคลอด
- ตกเลือดหลังคลอด
- ภาวะช็อคทางสูติกรรม
การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะแทรกซอน
- ทารกขาดออกซิเจน

จํานวน
ชั่วโมงที่

จํานวนชัว่ โมง
ตามแผน
การสอน

สอนจริง

12

12

4

4

4

4

4

4

2. หัวขอที่สอนที่ไมครอบคลุมตามแผน
ไมมี

4

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน 25%

มคอ. 5
3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐาน
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม
จริยธรรม

วิธีการสอนที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

1. สอนโดยใชวธิ ีการสอนแบบ
กรณีศึกษาที่มีการสอดแทรก
ประเด็นจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและการเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ตลอดจนการพิทักษสิทธิ์สตรีทารก

3

2. อภิปรายกลุมในประเด็น
จริยธรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
เกี่ยวกับการดูแลสตรีระยะคลอด

3

3. บทบาทสมมติในประเด็น
ปญหาจริยธรรม การเคารพใน
คุณคาและศักดิศ์ รีของความเปน
มนุษยตลอดจนการพิทักษสิทธิ์
สตรี-ทารก

3

5

ไมมี

อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข
- ใชเวลานานในการวิเคราะห
กรณีศึกษา
ขอเสนอแนะ
- อาจารยควรเลือกกรณีศึกษาที่
ครอบคลุมประเด็น ไมซับซอนและให
แตละกลุมยอยทํากรณีศึกษาเดียวกัน
จํานวน 2 กลุมและจับฉลากให
นําเสนอเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง
- ใชเวลานานในการอภิปรายและ
นําเสนอ
ขอเสนอแนะ
- ควรมีการปรับเกี่ยวกับการนําเสนอ
หนาชั้นเรียนโดยการจับฉลากกลุมที่
จะไดนําเสนอ ไมใหนําเสนอทุกกลุม
ทั้งนี้ ใหมีการสรุปสาระสําคัญจาก
กลุมที่นําเสนอโดยอาจารยผูสอน
หากนักศึกษาไมสามารถนําเสนอได
ครอบคลุมประเด็นการเรียนรูต าม
จุดมุงหมาย สําหรับงานของกลุมที่
ไมไดนําเสนอใหนําไปเสนอ web site
ของคณะพรอมกับงานที่นําเสนอ
- ใชเวลานานเพราะใหแสดงทุกกลุม
ขอเสนอแนะ
- ใหนักศึกษาที่ไมไดนําเสนอในชั้น
เรียนแสดงบทบาทสมมติแลวบันทึก
เทปสงอาจารย และอาจารยแขวนบน
web site ของคณะเพื่อใหนักศึกษา
กลุมอื่นที่ลงทะเบียนเรียนดวยกันได
ดูและรวมประเมิน

มคอ. 5
มาตรฐาน
ผลการเรียนรู
2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

วิธีการสอนที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ไมมี

อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข

1. บรรยายรวมกับอภิปราย

3

-

2. การทํางานกลุม

3

-

3. การวิเคราะหกรณีศึกษา

3

4. มอบหมายใหอานและสรุป
บทความวิจัยที่เกี่ยวของ

3

1. อภิปรายกลุม
2. วิเคราะหกรณีศึกษา

3

- การวิเคราะหกรณีศึกษาใชเวลานาน
กวาที่กําหนดไว การแกไข
เชนเดียวกับที่กลาวมาในผลการเรียนรู
ดานคุณธรรมจริยธรรม
- ใชเวลานานในการตรวจสอบ
การเรียนรูของนักศึกษา ควบคุมเวลาได
ยาก นักศึกษาไมสามารถทํางานทันตาม
กําหนดเวลา
ขอเสนอแนะ
- ใหนักศึกษาสงบทความในสัปดาห
แรกของการเรียนการสอนเพื่อให
อาจารยแนะนําบทความที่เหมาะสม
สอดคลองกับเนื้อหาวิชา จากนั้น
อาจารยชแี้ นะการอานบทความแก
นักศึกษา
ขอ 1 และ 2 มีอปุ สรรคเชนเดียวกับผล
การเรียนรูดานอื่น

3. การสะทอนคิด

3

6

การสอนแบบสะทอนคิดอาจารยผูสอน
ตองมีการเตรียมการสอนเปนอยางดี
และควบคุมเวลาในการสอนใหเปนไป
ตามแผนโดยยังคงจุดมุงหมายของ
การเรียนรู

มคอ. 5
มาตรฐาน
ผลการเรียนรู

วิธีการสอนที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

4. การเรียนโดยใชปญหาเปนหลัก

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1. จัดกิจกรรมกลุมใน
การวิเคราะหกรณีศึกษา
2. มอบหมายงานใหคนควาและ
ศึกษาดวยตนเอง เชน ใหเลือก
และอานบทความวิจัยที่เกี่ยวของ
กับเนื้อหาในวิชา

3

4. ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. อภิปราย
2. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเองจาก web site ที่
เกี่ยวของ, e-learning และทํา
รายงาน
3. มอบหมายงานใหเตรียมและ
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
4. การจัดทําขอมูลหลักในการ
ผดุงครรภ (Minimal data set)

3
3

7

3

3

ไมมี

อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข
- นักศึกษายังไมคุนเคยกับการเรียน
แบบนี้ ทําใหใชเวลานานและนักศึกษา
คนควากอนเรียนนอยมาก
ขอเสนอแนะ
- มีชั่วโมงการแนะนําการเรียนโดยใช
ปญหาเปนหลักใหแกนักศึกษากอน
เริ่มเรียนอาจารยควรเตรียม scenario
ที่เหมาะสม
- เชนเดียวกับผลการเรียนรูดานความรู
และทักษะทางปญญา
ขอเสนอแนะ
- อาจารยหาวิธีการตรวจสอบ
การทํางานของนักศึกษาวาไดมกี าร
ทํางานกลุมอยางแทจริงหรือไม เพื่อให
บรรลุจุดมุงหมายของการเรียนรูดานนี้
อยางครอบคลุมนักศึกษาทุกคน
- จัดใหมีการบันทึกวิดีทัศน หรือ
บันทึกการทํางานกลุม
- นักศึกษาสงงานครบแตมีงานที่ซ้ํากัน
หลายชิ้น
ขอเสนอแนะ
- เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางแทจริง ควร
ใหสงรายงานทาง electronic mail และ
สุมสอบถามนักศึกษาถึงขั้นตอนการ
คนควา
- ขาดการชี้แนะที่เพียงพอในเรื่องของ
ขอมูลหลักเพราะคาดวานักศึกษาไดฝก
บางแลวในวิชา Nursing Informatics
- แจงปญหาแกประธานหลักสูตร เพื่อให
เพิ่มความเครงครัดในผลการเรียนรูขอนี้
ในวิชา nursing Informaticsดวย

มคอ. 5
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน
ใชวิธีการสอนแบบเดิม แตปรับปรุงคุณภาพในการจัดการกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา
ปรับเนื้อหาของกรณีตัวอยาง ปรับสถานการณจําลองใหเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา และในการแสดง
บทบาทสมมติ

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน) 100 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 100 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) - คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จํานวน
5
18
20
32
22
2
1
-

คิดเปนรอยละ
5
18
20
32
22
2
1
-

5. ปจจัยทีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ
5.1 การประเมินผลงานการทํางานกลุมของนักศึกษาแลวใหคะแนนเทากันทุกคนในกลุมโดยมี
ขอตกลงเบื้องตนวานักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน
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5.2 การใชเวลาในการนําเสนอผลงานของแตละกลุมไมเทากันเนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องเวลา
และการควบคุมเวลาในการอภิปรายกลุมและการนําเสนอผลงาน มีผลตอผลงานของนักศึกษา
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ดาน
6.1 กําหนดเวลา
การประเมิน

6.2 วิธีการประเมินผล
การเรียนรู

ความคลาดเคลื่อน
- การกําหนดสัดสวนของ
การประเมิน

เหตุผล
- สัดสวนของการสอบนอยเกินไป
เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนของการ
ประเมินวิธีอื่น ในวิชาทฤษฎีซึ่งวัด
ความรูเปนหลักควรจะใหสดั สวน
ของการสอบมากกวารอยละ 50
- การทํางานกลุมและผลงาน
- ความทั่วถึงในการตรวจสอบการมี
กลุม
สวนรวมของนักศึกษาทุกคนในการ
ทํางานกลุมไมสามารถทําไดรอย
เปอรเซ็นต
- การวิเคราะหกรณีศึกษาตองมี - การวิเคราะหกรณีศึกษาเปน
การจัดเตรียม กรณีตัวอยางให กิจกรรมที่ใชเวลานานหากเตรียม
เหมาะสมกับจุดมุงหมายของ
กรณีตัวอยางไมเหมาะสมก็จะทําให
การเรียนรู
เสียเวลาในการทําความเขาใจ
เพื่อใหเกิดผลเรียนรูที่ตองการ

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
- นําผลการประเมินตามเกณฑการประเมินผล - คณะกรรมการทวนสอบใหขอเสนอแนะใน
ของรายวิชาพรอมกับขอสอบ รายงาน
การใหคะแนนรายงานกลุมโดยใหนําผล
และหลักฐานการเขาเรียนของนักศึกษาเขา
การประเมินในระหวางการทํางานกลุมในชั้น
รับการตรวจสอบจากที่ประชุมของสาขาวิชา
เรียนมาพิจารณารวมดวยและใหประเมิน
จากนั้นนําผลเสนอตอคณะกรรมการทวน
นักศึกษาเปนรายบุคคลเพือ่ ใหตรงตาม
สอบของคณะเพื่อพิจารณาตอไป
พฤติกรรมการมีสวนรวมของนักศึกษาอยาง
แทจริง
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หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อํานวยความสะดวก
อุปสรรคในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ
การเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
(ใหดูหมวดที่ 6 ในรายละเอียดของรายวิชา)

ผลกระทบตอการเรียนรู
ไมมี

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหารและองคกร

ผลกระทบตอการเรียนรู

- ดานการบริหาร
- ดานองคกร

- ผูประสานงานกลุมวิชาขาดประสบการณใน
การบริห ารวิ ชาการ ทํ าใหการประสานงาน
ระหวางอาจารยผูสอน และนักศึกษาบกพรอง
นั ก ศึ ก ษาบางส ว นมาเรี ย นสายด ว ยความ
คลาดเคลื่อนเวลานัดหมาย

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ตามเอกสารแนบ)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.1.1 การวิเคราะหกรณีศกึ ษามีประโยชน ฝกการคิดวิเคราะหเชือ่ มโยงและคนควาความรู
กวางขวาง แตใชเวลานานในแตละครั้ง
1.1.2 การสอนโดยใชการวิเคราะหกรณีศึกษา ไมควรใชในทุกเนื้อหาที่สอนเพราะทําให
เกินเวลาที่กําหนดไว
1.1.3 การทํางานกลุมนักศึกษาบางคนมีสวนรวมนอยมากแตไดคะแนนเทากัน ไมยุติธรรม
อาจารยควรตรวจสอบการทํางานใหมีความเทาเทียมกัน
1.1.4 ควรมีเอกสารอางอิงในหองสมุดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะวารสารที่จะคนควาบทความ
วิจัย
1.1.5 เพื่อนบางคนไมคนความากอนทํากลุมทําใหเสียเวลามากในการวิเคราะหประเด็น
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1
สิ่งที่นักศึกษาประเมินตรงกับความคิดเห็นของผูสอนซึ่งตองมีการปรับปรุงในปการศึกษา
ตอไป
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื่
ไดมีการประเมินรายวิชาโดยการสังเกตการสอนของผูรวมทีมสอน ซึ่งมีขอวิพากษที่สําคัญ
ดังนี้
2.1.1 การสอนโดยวิธีการวิเคราะหกรณีศึกษารายกลุม นักศึกษามีการอภิปรายภายในกลุม
แตกตางกันในแงของการมีสวนรวมอยางทั่วถึงของสมาชิกกลุม มีนักศึกษาที่มีสว นรวมนอยมากแตกลุม
ไมสามารถดึงใหเขามารวมอภิปรายไดเทาที่ควร
2.1.2 การใชเวลาในการทํางานกลุมคอนขางนาน และเมื่อรวมกับการนําเสนอผลงานทํา
ใหเกินเวลาทีว่ างแผนไว
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลขอวิพากษตามขอ 2.1
มีความเห็นสอดคลองกัน

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่ผาน
มา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่
ผานมา
- การเตรียมการสอนอยางเปนระบบโดยพิจารณาทั้ง
รายวิชาเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของผลการเรียนรู
ทุกดาน มีการกําหนดวิธีการสอนที่หลากหลาย
ชัดเจนและมีสอื่ การสอนที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินการ
- บรรลุตามจุดมุงหมายในแงของการใช
วิธีการสอนทีห่ ลากหลาย และมีสื่อ
การสอนที่เหมาะสม แตมีปญหาในเรื่อง
การใชเวลาเกินกวาที่กําหนดไวใน
แผนการสอน

2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ประชุมอาจารยผูสอนเพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินในปการศึกษาที่
ผานมา ตลอดถึงแผนการดําเนินการในปการศึกษานี้
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3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคเรียน/ปการศึกษาตอไป
กิจกรรมที่ตอ งการ
วันสิ้นสุดกิจกรรม
1. การจัดเตรียมกรณีตัวอยางที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาในแตละสวนของรายวิชา
2. การจัดเตรียมสถานการณจําลอง
3. การจัดเตรียมวารสารทางการผดุงครรภไว
อยางเพียงพอในหองสมุดของคณะ

ผูรับผิดชอบ

จัดเตรียมใหแลว
รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง
เสร็จกอนเปดสอน 2
สัปดาห

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ใหมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวารสารทางการพยาบาลและการผดุงครรภ สื่อการสอนที่
เกี่ยวของกับการผดุงครรภที่ทันสมัย และฐานขอมูลทางการพยาบาลและการผดุงครรภ
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ:………………………

รศ.ดร.ดลจิต
วันที่รายงาน

มั่นคง
วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556

ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร : รศ.ดร.ดลใจ ไทยคง
ลงชื่อ:……………………… วันที่รับรายงาน วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556
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