
มคอ.๕ 
 

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

ตัวอยาง 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัไทย 

คณะ    พยาบาลศาสตร 
 

หมวดที่  ๑  ขอมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

 ๐๔๐๓  ๐๑๑  การผดงุครรภ 

Midwifery 

๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชาน้ี 

๒.๑ ๐๓๐๐ ๐๑๑ กายวภิาคศาสตรของมนุษย 

๒.๒  ๐๓๐๐ ๐๑๒  สรีรวทิยาของมนุษย 

๒.๓  ๐๔๐๑ ๐๑๔  การพยาบาลพืน้ฐาน 

๒.๔ ๐๔๐๑ ๐๑๕   จรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัวชิาชีพการ

พยาบาล 

๒.๕ ๐๔๐๒ ๐๑๐  การพยาบาลผูใหญ ๑ 

๒.๖ ๐๔๐๖ ๐๑๐  การพยาบาลเดก็และวยัรุน 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบและกลุมเรียน  (section) 

๓.๑  รศ.ดร.ดลจิต     ม่ันคง    รับผิดชอบ กลุมท่ี ๑ 

๓.๒  ผศ.ดร.กรวิภา   บุญหลา  รับผิดชอบ กลุมท่ี ๒ 

๔. ภาคการศกึษา/ปการศกึษาทีเ่ปดสอนรายวิชา  

ภาคปลาย ปการศกึษา ๒๕๕๕  

๕.  สถานทีเ่รียน 

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลยัไทย 
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๒ 

หมวดที่  ๒  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

๑.  แผนการสอน 
 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง

ตามแผน 

การสอน 

จํานวน

ชั่วโมงที ่

สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหากมี

ความแตกตางเกิน ๒๕% 

บทนํา 

-  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
ของผดุงครรภ 
- ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการคลอด 

๔ ๕  การอภปิรายกลุมใน 

หัวขอความรูพื้นฐานเก่ียวกับ 

การคลอดใชเวลานานกวาที่

วางแผนไวเน่ืองจากความรู

พื้นฐานเก่ียวกับกายวิภาคและ

สรีรวทิยาของนักศกึษานอย

กวาทีค่าดการณไว 

การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะคลอด 

- การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะที ่๑ ๒ ๓ 
และ ๔ ของการคลอด 
- การใชยาทางสูตกิรรมในระยะคลอด 

๑๒ ๑๕ - การวเิคราะหกรณีศกึษาใช

เวลานานกวาแผนที่วางไวถึง 

๓ ชั่วโมง เน่ืองจากนักศึกษา

ยังไมคุนเคยกับเน้ือหาของ

วิชาน้ีประกอบกับพื้น

ฐานความรูเก่ียวกับกายวภิาค

และสรีรวิทยาไมเพียงพอ ทํา

ใหการวเิคราะหใชเวลานาน

กวาที่ควรจะเปน 

การประเมินสภาวะทารกในครรภ 

-  การประเมนิการเตนของหวัใจทารกในครรภ 
-  การประเมนิการด้ินของทารกในครรภ 
-  การประเมนิการเพิม่ขนาดมดลูก 
      ตามอายคุรรภ 

๔ ๔ 
 

การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะต้ังครรภที่

มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน 

- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเส่ียงใน
ระยะตั้งครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ภีาวะแทรกซอน
เน่ืองจากการตัง้ครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่โีรครวมกับ 
การตัง้ครรภ 
-  การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่เีลือดออกใน
ระยะตั้งครรภ 
-  การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีโรคติดเชื้อ
รวมกับการตัง้ครรภ 

๑๖ ๑๖  
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๓ 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง

ตามแผน 

การสอน 

จํานวน

ชั่วโมงที ่

สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง

ตางจากแผนการสอนหากมี

ความแตกตางเกิน ๒๕% 

การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะคลอดที่มี

ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน 

-  การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีความผิดปกติ
เก่ียวกับปจจัยการคลอด 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ภีาวะแทรกซอน
ในระยะคลอด 

๑๒ ๑๒ 
 

การพยาบาลสตรี-ทารกที่ไดรับการทํา 

สูติศาสตรหัตถการ 

-  การชวยคลอดดวยเคร่ืองดูดสุญญากาศ 
-  การชวยคลอดดวยคีม 
-  การผาตดัคลอดทางหนาทอง 

๔ ๔ 
 

การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและ

ภาวะแทรกซอนในระยะหลังคลอด 

-  ตกเลือดหลังคลอด 
-  ภาวะชอ็คทางสูตกิรรม 

๔ ๔ 
 

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี

ภาวะแทรกซอน 

-  ทารกขาดออกซิเจน 

๔ ๔ 
 

 

๒.  หัวขอที่สอนที่ไมครอบคลุมตามแผน 

 ไมมี 
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๔ 

๓. ประสทิธผิลของวิธกีารสอนทีท่าํใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ ระบุไวในรายละเอียดของ 

  รายวิชา 

มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู 

วิธีการสอนที่ระบุใน

รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม

ขอเสนอแนะในการแกไข 
ม ี ไมม ี

๑. คณุธรรม 

จริยธรรม 

๑. สอนโดยใชวธิกีารสอนแบบ

กรณีศกึษาทีม่กีารสอดแทรก

ประเด็นจริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพและการเคารพในคณุคา

และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

ตลอดจนการพิทักษสิทธิ์สตรี-

ทารก 

   - ใชเวลานานในการวเิคราะห

กรณีศกึษา 

ขอเสนอแนะ 

- อาจารยควรเลือกกรณีศกึษาที่

ครอบคลุมประเด็น ไมซับซอนและให

แตละกลุมยอยทํากรณีศึกษาเดียวกัน

จาํนวน ๒ กลุมและจับฉลากให

นําเสนอเพียงกลุมใดกลุมหน่ึง 

 ๒. อภิปรายกลุมในประเด็น

จริยธรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคม

เก่ียวกับการดูแลสตรีระยะคลอด 

  - ใชเวลานานในการอภปิรายและ

นําเสนอ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมกีารปรับเก่ียวกับการนําเสนอ

หนาชัน้เรียนโดยการจบัฉลากกลุมที่

จะไดนําเสนอ ไมใหนําเสนอทุกกลุม  

ทั้งน้ี ใหมีการสรุปสาระสําคัญจาก

กลุมที่นําเสนอโดยอาจารยผูสอน  

หากนักศกึษาไมสามารถนําเสนอได

ครอบคลุมประเด็นการเรียนรูตาม

จุดมุงหมาย  สําหรับงานของกลุมที่

ไมไดนาํเสนอใหนาํไปเสนอ web site 

ของคณะพรอมกับงานทีน่าํเสนอ 

 ๓. บทบาทสมมติในประเด็น

ปญหาจริยธรรม การเคารพใน

คุณคาและศักด์ิศรีของความเปน

มนุษยตลอดจนการพิทักษสิทธิ์

สตรี-ทารก 

  - ใชเวลานานเพราะใหแสดงทกุกลุม 

ขอเสนอแนะ 

- ใหนักศึกษาที่ไมไดนําเสนอในชั้น

เรียนแสดงบทบาทสมมติแลวบันทึก

เทปสงอาจารย และอาจารยแขวนบน 

web site ของคณะเพื่อใหนักศึกษา

กลุมอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนดวยกันได

ดูและรวมประเมิน 

๒. ความรู ๑. บรรยายรวมกับอภปิราย   - 
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๕ 

มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู 

วิธีการสอนที่ระบุใน

รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม

ขอเสนอแนะในการแกไข 
ม ี ไมม ี

 ๒. การทาํงานกลุม   - 

 ๓. การวเิคราะหกรณีศกึษา   - การวเิคราะหกรณีศกึษาใชเวลานาน

กวาทีก่าํหนดไว การแกไข

เชนเดียวกับทีก่ลาวมาในผลการเรียนรู

ดานคณุธรรมจริยธรรม 

 ๔. มอบหมายใหอานและสรุป

บทความวิจัยที่เก่ียวของ 

  - ใชเวลานานในการตรวจสอบ 

การเรียนรูของนักศกึษา ควบคมุเวลาได

ยาก นักศกึษาไมสามารถทาํงานทนัตาม

กําหนดเวลา 

ขอเสนอแนะ 

- ใหนักศึกษาสงบทความในสัปดาห

แรกของการเรียนการสอนเพือ่ให

อาจารยแนะนําบทความที่เหมาะสม

สอดคลองกับเน้ือหาวิชา จากน้ัน

อาจารยชีแ้นะการอานบทความแก

นักศกึษา 

๓. ทักษะทางปญญา ๑. อภิปรายกลุม 

๒. วิเคราะหกรณีศึกษา 

  ขอ ๑ และ ๒ มีอุปสรรคเชนเดียวกับ

ผลการเรียนรูดานอ่ืน 

 ๓. การสะทอนคิด   การสอนแบบสะทอนคิดอาจารยผูสอน

ตองมกีารเตรียมการสอนเปนอยางดี

และควบคุมเวลาในการสอนใหเปนไป

ตามแผนโดยยังคงจุดมุงหมายของ 

การเรียนรู 

 ๔. การเรียนโดยใชปญหาเปน

หลัก 

  - นักศึกษายังไมคุนเคยกับการเรียน

แบบน้ี ทําใหใชเวลานานและนักศึกษา

คนควากอนเรียนนอยมาก 

ขอเสนอแนะ 

- มชีัว่โมงการแนะนําการเรียนโดยใช

ปญหาเปนหลักใหแกนักศึกษากอน

เร่ิมเรียนอาจารยควรเตรียม scenario 

ที่เหมาะสม 
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๖ 

มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู 

วิธีการสอนที่ระบุใน

รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม

ขอเสนอแนะในการแกไข 
ม ี ไมม ี

๔. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

๑.  จดักิจกรรมกลุมใน 

การวเิคราะหกรณีศกึษา 

๒.  มอบหมายงานใหคนควาและ

ศึกษาดวยตนเอง  เชน  ใหเลือก

และอานบทความวิจัยที่เก่ียวของ

กับเน้ือหาในวชิา 

  - เชนเดียวกับผลการเรียนรูดานความรู

และทักษะทางปญญา 

ขอเสนอแนะ 

- อาจารยหาวธิกีารตรวจสอบ 

การทาํงานของนักศกึษาวาไดมกีาร

ทํางานกลุมอยางแทจริงหรือไม เพื่อให

บรรลุจดุมุงหมายของการเรียนรูดานน้ี

อยางครอบคลุมนักศึกษาทุกคน 

- จัดใหมีการบันทึกวิดีทัศน หรือ

บนัทกึการทาํงานกลุม 

๔. ทักษะ 

การวเิคราะหเชงิ

ตวัเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑. อภิปราย 

๒. มอบหมายงานใหศึกษา

คนควาดวยตนเองจาก web site 

ที่เก่ียวของ, e-learning  และทํา

รายงาน 

๓. มอบหมายงานใหเตรียมและ

นําเสนอโดยใชเทคโนโลยทีี่

เหมาะสม 

๔.  การจดัทาํขอมลูหลักในการ

ผดุงครรภ (Minimal data set) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 - นักศึกษาสงงานครบแตมีงานที่ซํ้ากัน

หลายชิ้น 

ขอเสนอแนะ 

- เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางแทจริง ควร

ใหสงรายงานทาง electronic mail และ

สุมสอบถามนักศึกษาถึงขั้นตอนการ

คนควา 

- ขาดการชีแ้นะทีเ่พยีงพอในเร่ืองของ

ขอมูลหลักเพราะคาดวานักศึกษาไดฝก

บางแลวในวิชา Nursing Informatics  

- แจงปญหาแกประธานหลักสูตร เพื่อให

เพิ่มความเครงครัดในผลการเรียนรูขอน้ี  

ในวิชา nursing  Informaticsดวย 

 

๔.  ขอเสนอการดาํเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธกีารสอน  

 ใชวธิกีารสอนแบบเดมิ แตปรับปรุงคณุภาพในการจัดการกระบวนการเรียนรูของ

นักศึกษา  ปรับเน้ือหาของกรณีตัวอยาง ปรับสถานการณจําลองใหเหมาะสมกับเน้ือหาและเวลา 

และในการแสดงบทบาทสมมติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๕ 

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

๗ 

หมวดที่  ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑.  จํานวนนักศกึษาทีล่งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)  ๑๐๐  คน 

๒.  จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  ๑๐๐  คน 

๓.  จํานวนนักศกึษาทีถ่อน (W) -  คน 

๔.  การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

 
ระดบัคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A ๕ ๕ 

B
+ 

๑๘ ๑๘ 

B ๒๐ ๒๐ 

C
+
 ๓๒ ๓๒ 

C ๒๒ ๒๒ 

D
+
 ๒ ๒ 

D ๑ ๑ 

F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 

ผาน (P,S) - - 

ตก (U) - - 

ถอน (W) - - 

 

๕. ปจจัยททีาํใหระดบัคะแนนผิดปกติ 

 ๕ .๑ การประเมินผลงานการทํางานกลุมของนักศกึษาแลวใหคะแนนเทากนัทุกคนใน

กลุมโดยมีขอตกลงเบ้ืองตนวานักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน 

 ๕ .๒ การใชเวลาในการนําเสนอผลงานของแตละกลุมไมเทากันเน่ืองจากมีขอจํากัดใน

เร่ืองเวลาและการควบคมุเวลาในการอภิปรายกลุมและการนําเสนอผลงาน มีผลตอผลงานของ

นักศึกษา 

 

 

 

 



มคอ.๕ 

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

๘ 

๖. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีก่าํหนดไวในรายละเอยีดรายวิชา  

ดาน ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

๖.๑ กาํหนดสัดสวน 

การวัดและประเมินผล 

- การกาํหนดสดัสวนของการ

ประเมิน  

- สัดสวนของการสอบนอยเกินไป

เม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนของการ

ประเมินวิธีอื่น ในวิชาทฤษฎีซ่ึงวัด

ความรูเปนหลักควรจะใหสัดสวน

ของการสอบมากกวารอยละ ๕๐ 

๖.๒ วธิกีารประเมินผล

การเรียนรู 

- การทํางานกลุมและผลงาน

กลุม 

- ความท่ัวถงึในการตรวจสอบการมี

สวนรวมของนักศกึษาทุกคนในการ

ทํางานกลุมไมสามารถทําไดรอย

เปอรเซ็นต 

 - การวเิคราะหกรณศีกึษาตองมี

การจัดเตรียม กรณีตัวอยางให

เหมาะสมกับจุดมุงหมายของ

การเรียนรู 

- การวิเคราะหกรณีศึกษาเปน

กจิกรรมท่ีใชเวลานานหากเตรียม

กรณีตัวอยางไมเหมาะสมก็จะทําให

เสยีเวลาในการทําความเขาใจ

เพื่อใหเกิดผลเรียนรูท่ีตองการ 

 

๗.  การทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- รวบรวมคะแนนและเกรดของนักศกึษา

ในรายวชิาท่ีตองทวนสอบ (ตามเกณฑ

ของคณะ) พรอมกบัมคอ.๓ ของ

รายวชิา และเอกสารท่ีเกีย่วของตาม

รายการท่ีกาํหนดในประกาศของคณะ 

- เสนอตอท่ีประชุมของกลุมวิชา เพื่อ

ตรวจสอบความเรียบรอย 

- เสนอคณะกรรมการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของคณะ 

- นําผลท่ีไดจากการทวนสอบเสนอตอท่ี

ประชุมกลุมวิชา 

- ผลการทวนสอบ ไมมีความผิดปกติ 

คะแนนเปนไปตามท่ีอาจารยประจําวชิา

ประเมิน 

- คณะกรรมการทวนสอบใหขอเสนอแนะ

ในการใหคะแนนรายงานกลุมโดยใหนาํ

ผลการประเมินในระหวางการทํางานกลุม

ในช้ันเรียนมาพจิารณารวมดวยและให

ประเมินนักศกึษาเปนรายบุคคลเพือ่ให

ตรงตามพฤตกิรรมการมีสวนรวมของ

นักศึกษาอยางแทจริง 
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๙ 

 

หมวดที่  ๔  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

๑.  ประเดน็ดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อาํนวยความสะดวก 

อปุสรรคในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ  

การเรียนและสิง่อาํนวยความสะดวก 

ผลกระทบตอการเรียนรู 

ไมมี 

(ใหดูหมวดท่ี ๖ ในรายละเอยีดของรายวชิาประกอบ) 

ไมมี 

๒.  ประเดน็ดานการบริหารและองคกร  

อปุสรรคดานการบริหารและองคกร ผลกระทบตอการเรียนรู 

- ดานการบริหาร 

- ดานองคกร 

- ผูประสานงานกลุมวชิาขาดประสบการณใน

การบริหารวชิาการ ทําใหการประสานงาน

ระหวางอาจารยผูสอน และนักศกึษาบกพรอง 

นักศกึษาบางสวนมาเรียนสายดวยความ

คลาดเคลือ่นเวลานัดหมาย 

หมวดที่  ๕  การประเมินรายวิชา 

๑.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา (ตามเอกสารแนบ)  
 ๑.๑ ขอวิพากษทีส่าํคญัจากผลการประเมินโดยนักศกึษา 

๑.๑.๑ การวิเคราะหกรณีศึกษามีประโยชน ฝกการคิดวิเคราะหเช่ือมโยงและ

คนควาความรูกวางขวาง แตใชเวลานานในแตละคร้ัง 

๑.๑.๒ การสอนโดยใชการวเิคราะหกรณศีกึษา ไมควรใชในทุกเน้ือหาท่ีสอนเพราะ

ทําใหเกินเวลาท่ีกําหนดไว 

๑.๑.๓ การทํางานกลุมนักศกึษาบางคนมีสวนรวมนอยมากแตไดคะแนนเทากนั ไม

ยุตธิรรม อาจารยควรตรวจสอบการทํางานใหมคีวามเทาเทียมกนั  

๑.๑.๔ ควรมีเอกสารอางอิงในหองสมุดเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะวารสารท่ีจะคนควา

บทความวจิยั 

๑.๑.๕ เพือ่นบางคนไมคนความากอนทํากลุมทําใหเสยีเวลามากในการวเิคราะห

ประเด็นตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ  ๑.๑ 



มคอ.๕ 
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๑๐ 

สิ่งท่ีนักศึกษาประเมินตรงกับความคิดเห็นของผูสอนซ่ึงตองมีการปรับปรุงในป

การศกึษาตอไป 

 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอีืน่ 

๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น  

ไดมีการประเมินรายวิชาโดยการสังเกตการสอนของผูรวมทีมสอน  ซ่ึงมีขอวิพากษ

ท่ีสําคัญ ดังน้ี 

๒.๑.๑ การสอนโดยวธิกีารวเิคราะหกรณศีกึษารายกลุม นักศกึษามีการอภิปราย

ภายในกลุมแตกตางกันในแงของการมีสวนรวมอยางท่ัวถึงของสมาชิกกลุม  มีนักศึกษาท่ีมีสวน

รวมนอยมากแตกลุมไมสามารถดึงใหเขามารวมอภิปรายไดเทาท่ีควร  

๒.๑.๒  การใชเวลาในการทํางานกลุมคอนขางนาน  และเม่ือรวมกบัการนําเสนอ

ผลงานทําใหเกินเวลาที่วางแผนไว 

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลขอวิพากษตามขอ  ๒.๑ 

มีความเห็นสอดคลองกัน 

หมวดที่  ๖  แผนการปรับปรุง 

๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน /รายวิชาคร้ัง

ทีผ่านมา 

 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศกึษาทีผ่านมา 
 

ผลการดาํเนินการ 

- การเตรียมการสอนอยางเปนระบบโดยพจิารณาท้ัง

รายวิชาเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของผลการเรียนรูทุกดาน  

มีการกําหนดวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ชัดเจนและมีสื่อการ

สอนท่ีเหมาะสมมีประสทิธภิาพ 

- บรรลุตามจุดมุงหมายในแงของการ

ใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  และมีสื่อ 

การสอนท่ีเหมาะสม  แตมปีญหาใน

เร่ืองการใชเวลาเกินกวาท่ีกําหนดไว

ในแผนการสอน 

 

๒.  การดาํเนินการอืน่ ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา  

 ประชุมอาจารยผูสอนเพือ่รับทราบรายละเอยีดของรายวชิา และผลการประเมินในป

การศกึษาท่ีผานมา  ตลอดถงึแผนการดาํเนินการในปการศกึษาน้ี 
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๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสาํหรับภาคเรียน/ปการศกึษาตอไป 

 

กิจกรรมทีต่องการ 
 

วันสิน้สดุกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

๑. การจัดเตรียมกรณีตัวอยางท่ีเหมาะสมกับ

เน้ือหาในแตละสวนของรายวชิา 

๒. การจัดเตรียมสถานการณจําลอง 

๓. การจัดเตรียมวารสารทางการผดงุครรภไว

อยางเพียงพอในหองสมุดของคณะ 

จัดเตรียมใหแลวเสร็จกอน

เปดสอน ๒ สัปดาห 

รศ.ดร.ดลจิต  ม่ันคง 

 

๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ใหมกีารจัดสรรงบประมาณเพือ่จัดซ้ือวารสารทางการพยาบาลและการผดงุครรภ สือ่

การสอนท่ีเกี่ยวของกับการผดุงครรภท่ีทันสมัย และฐานขอมูลทางการพยาบาลและการผดุง

ครรภ 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา :  รศ .ดร.ดลจิต     ม่ันคง 

 ลงช่ือ :……………………… วันท่ีรายงาน วันท่ี ๑๐ เดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ช่ือผูรับผิดชอบหลักสูตร : รศ.ดร.ดลใจ   ไทยคง 

 ลงช่ือ :……………………… วนัท่ีรบัรายงาน วันท่ี ๑๐ เดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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