รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา 4172702 การพยาบาลผู้สูงอายุ
Geriatric Nursing
2. จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต 2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาชีพ
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์สุภวรรณ สายสุด
e-mail: suphawan@npru.ac.th
อาจารย์นงนุช
เชาวน์ศิลป์
e-mail: nongnutch@npru.ac.th
อาจารย์สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์
e-mail: siriphanrw@gmail.com
4.2 อาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.สุนุตตรา
ตะบูนพงศ์
e-mail: sunuttra@npru.ac.th
ผศ.ดร.ธีรนันท์
วรรณศิริ
e-mail: theranun@npru.ac.th
อาจารย์นงนุช
เชาวน์ศิลป์
e-mail: nongnutch@npru.ac.th
อาจารย์กรวรรณ สุวรรณสาร
e-mail: skorawan@rocketmail.com
อาจารย์สุภวรรณ สายสุด
e-mail: suphawan@npru.ac.th
อาจารย์สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์
e-mail: siriphanrw@gmail.com
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โทร: 081-9855530
โทร: 081-9121596
โทร: 095-5475900

โทร: 089-2548033
โทร: 089-9883200
โทร: 081-9121596
โทร: 085-3832715
โทร: 081-9855530
โทร: 095-5475900
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5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ย สู ง อายุ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้สูงอายุ แนวโน้ มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย ประเด็นสาคัญด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ สุขภาพกับผู้สูงอายุ นโยบาย
สุขภาพและแผนระดับชาติและกฎหมายด้านผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ
มโนทัศน์การพยาบาลผู้สูงอายุ กลุ่มอาการผู้สู งอายุ โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะ
เจ็บป่วยเฉียบพลัน ฉุกเฉิน เรื้อรัง การดูแลระยะยาวและระยะสุดท้า ยของชีวิต ประเด็นจริยธรรมและความ
รุนแรงในผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ
1.1 อธิบายแนวคิดและทฤษฎีของการสูงอายุ มโนทัศน์การพยาบาลผู้สูงอายุ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุได้
1.2 อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมในผู้สูงอายุได้
1.3 อธิบายและวิเคราะห์แนวโน้มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ประเด็นสาคัญด้าน
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของผู้สูงอายุได้
1.4 วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และประยุกต์ใช้หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ
ทั้งในระยะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน และเรื้อรังได้
1.5 อธิบายและวิเคราะห์นโยบายสุขภาพและแผนระดับชาติ ประเด็นจริยธรรมและความรุนแรงใน
ผู้สูงอายุได้
1.6 อธิบายการพยาบาลผู้สูงอายุในระยะยาวและในระยะสุดท้ายของชีวิตได้
1.7 อธิบายและกาหนดแนวทางการบริหารยาในผู้สูงอายุได้
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
2.2 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหน่วยกิตและความต้องการของผู้เรียน ซึ่งได้
จากการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) ในปีการศึกษา 2557 ดังนี้
2.2.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1) เป็นวิชาที่ดี เพราะทาให้รู้เกี่ยวกับลักษณะ บุคลิกของผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ
ซึ่งจาเป็นต่อการดูแลผู้สูงอายุที่จะมีมากขึ้นในอนาคต
2) เรียนแบบนี้ดีค่ะ
3) อาจารย์บางท่านสอนไม่รู้เรื่อง
4) อาจารย์สอนดี เนื้อหา ค่อนข้างง่ายค่ะ
2.2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินผลรายวิชาโดยนักศึกษา
1) ควรจัดการจัดการเรียนการสอนคงเดิม เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าเหมาะสม
2) อาจารย์ควรปรับวิธีการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น และช่วยให้นักศึกษามี
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น
การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา คือ ในทุกหัวข้อการสอน เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องการ
ยกตัวอย่าง หรือวิเคราะห์สถานการณ์มากขึ้น เพื่ อให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพิ่มการเรีย นรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบ LMS วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และมีการจัดโครงการบริการวิชาการ
3. การบูรณาการวิชา
3.1 ไม่มี
3.2  มี
3.2.1 ภายในวิชา ……………………………..
3.2.2 ระหว่างวิชา....................................
3.2.3 ระหว่างคณะ …………………………..
3.3 อื่นๆ โปรดระบุ
 การบริการวิชาการแก่สังคม
งานวิจัย
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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3.4 การอบรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ลาดับที่
1

ชื่อวิชา/หัวข้อ

จานวนชม.ของ
รูปแบบ
หัวข้อ
การบูรณาการ
การบูรณาการ
12. ก า ร ดู แ ล
2 ชม.
บูรณาการกับการอบรมการ ครั้งที่ 15
ผู้ สู ง อายุ ใ นระยะ
ดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ย 12. การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ น
สุดท้ายของชีวิต
เรื่อ ง 1.การพยาบาลผู้ ป่ว ย ระยะสุดท้ายของชีวิต
ระยะท้ายแบบองค์รวม
2. Last hours of life
dying with dignity and
without pain
3. ระบบการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย
ระยะสุ ด ท้ายและการสร้า ง
เครือข่าย
โดยน าประเด็น ความรู้จ าก
การประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นระยะ
สุ ด ท้ า ย น า ม า ป รั บ ใ ห้ มี
เนื้อหาทันสมัยมากขึ้น
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัยสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของผู้สูงอายุ แนวโน้มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ประเด็นสาคัญด้านเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ สุขภาพกับผู้สูงอายุ นโยบายสุขภาพและแผนระดับชาติและกฎหมายด้านผู้สูงอายุ
การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ มโนทัศน์การพยาบาลผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพ
การปกป้ องสุ ขภาพและการชะลอความเสื่อมของผู้ สู งอายุ กลุ่ มอาการผู้ สู งอายุ โรคที่พบบ่อยในผู้สู งอายุ
การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน ฉุกเฉิน และเรื้อรัง ดูแลระยะยาวและระยะสุดท้ายของชีวิต
ประเด็นจริยธรรมและความรุนแรงในผู้สูงอายุ
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษา
ด้วยตนเอง
4 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาที่หน้าห้องทางานและในเว็บไซต์คณะ
- นักศึกษาจองวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบตามเวลา
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ผลการเรียนรู้หลัก
- มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผลการ
ปฏิบัติงาน (1)
- ซื่อสัตย์และมีวินัย (3)
- ควบคุมตนเองได้ (6)
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กร (8)
ผลการเรียนรู้รอง
- เสียสละและมีจิตอาสา (2)
- มีจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ (4)
- เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ (5)
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กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผล

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
- เน้นการตรงเวลาทั้งในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงาน
- บอกข้อกาหนดจานวนเปอร์เซ็นต์
การเข้าชั้นเรียนเพื่อมีสิทธิ์สอบ
- อาจารย์ผู้สอนสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมในการสอน
- การเป็นแบบอย่างที่ดีของ
อาจารย์
- การมอบหมายให้ทางานเดี่ยวและ
งานกลุ่ม
- การสอนแบบกรณีศึกษาในเรื่อง
ประเด็นคุณธรรม จริยธรรมในการ

1.3 กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
- ประเมินการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
- ตรวจสอบชื่อในการเข้าชั้น
เรียน
- ตรวจสอบการส่งงานตามเวลา
ที่กาหนด
- การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย
- มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมในรายงาน
- การช่วยเหลืออาจารย์เตรียม
อุปกรณ์การสอนต่าง ๆ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
- แยกแยะความถู กต้องและความไม่
ถูกต้องได้ (7)
- เป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ ผู้อื่นทั้งในการดารง
ตนและการปฏิบัติงาน (10)
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้หลัก
- มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศาสตร์ทาง
วิ ช าชี พ ทางการพยาบาลและการผดุ ง
ครรภ์ชั้นหนึ่ง (2)
ผลการเรียนรู้รอง
- มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็ น
พื้ น ฐ า น ข อ ง ชี วิ ต ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ ง
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
กฎ หมาย และกา รปกครอ งระบอ บ
ประชาธิปไตย (1)
- มีความรู้ ความข้าใจในงานวิจั ย และ
วิ ท ย า ก า ร ที่ ทั น ส มั ย
(5)
- มีความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลฉุกเฉิน
และการจัดการสาธารณภัย (6)
- มีความรู้ทางจริยศาสตร์ (7)
3.ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้หลัก
- คิดวิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไป/ด้านการ
พยาบาลโดยใช้ความรู้และประสบการณ์
(2)
ผลการเรียนรู้รอง
- คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ
(1)
มคอ.3 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

กลยุทธ์การสอน
พยาบาลผู้สูงอายุ

กลยุทธ์การประเมินผล

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
ความรู้ด้านความรู้
- การบรรยายร่วมกับการอภิปราย
- เน้ นการสอนให้ ผู้ เ รีย นมี การ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ LMS
และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
- รายงานเดี่ยวสรุปการค้นคว้าและ
อ่ า นงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ
- จั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการให้
ผู้สูงอายุในชุมชนหนองดินแดง

2.3 กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านความรู้
- สอบกลางภาคและปลายภาค
ด้วยแบบทดสอบ
- การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย
- การสั ง เกตพฤติก รรมการท า
กิ จ กรรมในโครงการบริ ก าร
ผู้สูงอายุ

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา
- อภิปรายกลุ่ม
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
- การทารายงานสรุปการค้นคว้า
และอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ

3.3 กลยุทธ์การประเมินผล
การการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา
- สอบกลางภาคและปลายภาค
โดยข้อสอบเน้นการใช้
สถานการณ์และการประยุกต์ใช้
- การประเมินผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
- ประมวลความรู้ ข้อมูลจากสารสนเทศ
มาเป็นข้อเสนอในการแก้ไขสถานการณ์
(3)
- เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์
(5)
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้หลัก
- ไม่มี
ผลการเรียนรู้รอง
- มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล
กลุ่มคน สถาบัน และท้องถิ่น ปรั บตัวได้
ตามสถานการณ์ (1)
- ทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นาและผู้ตาม
ในระบบการศึ ก ษาและระบบบริ ก าร
สุขภาพ (2)
- แสดงออกซึ่งในภาวะผู้นาในสถานการณ์
เฉพาะหน้า (3)- มีความเคารพและ
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล
และวัฒนธรรม (4)
- รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง (5)
- มีความภาคภูมิใจในสถาบันและท้องถิ่น
(7)
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
มคอ.3 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

กลยุทธ์การสอน

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาความรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- การจัดโครงการบริการวิชาการ
ผู้สูงอายุในชุมชน

กลยุทธ์การประเมินผล

4.3 กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
- แบบประเมินตนเองและ
ประเมินเพื่อน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทางานเป็นทีม
- แบบประเมินรายงาน

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้
5.3 กลยุทธ์การประเมินผล
พั ฒ นาความรู้ ด้ า นทั ก ษะการ การ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้หลัก
- สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด
การฟังและการเขียน (3)
ผลการเรียนรู้รอง
- ใช้เทคนิคทางคณิต
ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
และ แปลความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ (1)
- แปลข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมต่อการสื่อสาร ทั้งกับบุคคลและ
กลุ่มคน ในสถานการณ์ที่หลากหลายและ
นาไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสม (2)
- ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าและนาเสนอ
(4)
- ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ บุคคลและกลุ่มคน (5)
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

กลยุทธ์การสอน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- อภิปรายการพยาบาลผู้สูงอายุ
โดยใช้กระบวนการพยาบาล
- มอบหมายงานโดยค้ น คว้ า ด้ ว ย
ตนเองทางเว็บไซด์
- มอบหมายให้ น าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

กลยุทธ์การประเมินผล
เรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- แบบประเมินการนาเสนอ
รายงาน
- แบบประเมินผลงาน

- ไม่มี

- ไม่มี

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
หัวข้อ
สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559
ปฐมนิเทศ : รายละเอียดวิชา (15 นาที)
- กาหนดเป้าหมายของรายวิชา
- กระบวนการจัดการเรียนการสอน
- งานที่ได้รับมอบหมาย
- การวัดการประเมินผล
มคอ.3 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน

ผู้สอน

ตามมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

3 ชม.
13.00 - 13.15 น. - บรรยาย
- มอบหมายให้ร่าง
หัวข้อในการค้นคว้า

อ.สุภวรรณ
สายสุด
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หัวข้อ

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ตามมาตรฐาน
การสอน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. มโนทัศน์เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ
13.15 - 16.00 น. - บรรยาย
รศ.ดร.สุนุตตรา 1.1, 1.3, 1.6, 1.8,
1.1 ความหมายและประเภทของผู้สูงอายุ
- ยกตัวอย่าง
ตะบูนพงศ์
2.2, 3.2, 5.3
1.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนโครงสร้างประชากร
สถานการณ์ หรือ
1.3 บทบาทพยาบาล ผู้ดูแล ครอบครัว สังคมต่อ
กรณีศึกษา
การดูแลผู้สูงอายุ
- แสดงความคิดเห็น
2. เจตคติการดูแลผู้สูงอายุ
ในชั้นเรียน
2.1 จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
- แบบฝึกหัดครั้งที่ 1
2.2 เจตคติต่อการดูแลผู้สูงอายุ
สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 2
2 ชม.
1.1, 1.3, 1.6, 1.8,
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559
2.2, 3.2, 5.3
3. ทฤษฎีความสูงอายุ
9.00 - 11.00 น. - บรรยาย
อ.กรวรรณ
3.1 ทฤษฎีความสูงอายุเชิงชีวภาพ
- ยกตัวอย่าง
สุวรรณสาร
- Cross linkage theory
สถานการณ์ หรือ
- Free radical theory
กรณีศึกษา
- Wear and tear theory
- แสดงความคิดเห็น
- Accumulative theory
ในชั้นเรียน
- Genetic program and error theory
- แบบฝึกหัดครั้งที่ 2
3.2 ทฤษฎีความสูงอายุเชิงจิตสังคม
- Disengagement theory
- Activity theory
- Continuity theory
สัปดาห์ที่ 2 ครั้งที่ 3
2 ชม.
- บรรยาย
1.1, 1.3, 1.6, 1.8,
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559
- ยกตัวอย่าง
2.2, 3.2, 5.3
4. นโยบายสุขภาพ และแผนระดับชาติด้านผู้สูงอายุ 13.00 - 15.00 น. สถานการณ์ หรือ
อ.สิริพรรณ
4.1 นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแผนพัฒนา
กรณีศึกษา
เรืองเครือวงษ์
ผู้สูงอายุแห่งชาติ
- แสดงความคิดเห็น
4.2 ระบบบริการสุขภาพและสังคม สาหรับผู้สูงอายุ
ในชั้นเรียน
- แบบฝึกหัดครั้งที่ 3
สัปดาห์ที่ 2 ครั้งที่ 4
3 ชม.
1.1, 1.3, 1.6, 1.8,
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559
2.2, 3.2, 5.3
5. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ
9.00 - 12.00 น. - บรรยาย/อภิปราย
ผศ.ดร.ธีรนันท์
5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
- แสดงความคิดเห็น
วรรณศิริ
ผู้สูงอายุ
ในชั้นเรียน
มคอ.3 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
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หัวข้อ

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน
- แบบฝึกหัดครั้งที่ 4

- ปัจจัยภายใน : สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ประสบการณ์ชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรม
- ปัจจัยภายนอก : การศึกษา เศรษฐานะ และ
การเกษียณการทางาน
5.2 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
5.3 การเปลี่ยนแปลงด้านจิตสังคม
6. การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
6.1 การประเมิ น ความสามารถในการท ากิ จ วั ต ร
ประจาวัน (Activity of Daily Living : ADL)
6.2 การประเมินสมรรถภาพจิต/สมองของผู้สูงอายุ
สัปดาห์ที่ 3 ครั้งที่ 5
3 ชม.
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559
7. การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 13.00 - 16.00 น. - มอบหมายงานให้
7.1 Physical activity (Exercise)
อ่ า น ง า น วิ จั ย ที่
7.2 Fall / Environment
เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
7.3 Injury / Abuse
- การบรรยาย/
7.4 Nutrition
อภิปราย
7.5 Sleep
- การแสดงความ
7.6 Sexual relation (เพศสัมพันธ์ในผูส้ ูงอายุ )
คิดเห็นในชั้นเรียน
7.7 Stress management
- แบบฝึกหัดครั้งที่ 5
7.8 Social participation / Recreation
สัปดาห์ที่ 3 ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559
สอบกลางภาคหัวข้อที่ 1-7.8
สัปดาห์ที่ 4 ครั้งที่ 7
2 ชม.
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559
- บรรยาย
8. หลักการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและ
13.00-16.00 น. - แสดงความคิ ด เห็ น
ภาวะฉุกเฉิน
ในชั้นเรียน
8.1 ลักษณะและความเสีย่ งของผู้สูงอายุที่เข้ารับ
ยกตั ว อย่ า ง
การรักษาในโรงพยาบาล
ส ถ า น ก า ร ณ์
8.2 หลักการดูแลผู้สูงอายุขณะพักรักษาตัวใน
ก ร ณี ศึ ก ษ า ห รื อ
โรงพยาบาล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8.3 ภาวะฉุกเฉินในผูส้ ูงอายุ
- แบบฝึกหัดครั้งที่ 7
มคอ.3 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

ผู้สอน

ตามมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

1.1, 1.3, 1.6, 1.8,
2.2, 3.2, 5.3
อ.สุภวรรณ
สายสุด

1.1, 1.3, 1.6, 1.8,
2.2, 3.2, 5.3
อ.สิริพรรณ
เรืองเครือวงษ์

ภาคการศึกษาที่ 3/2558 หน้า 10

หัวข้อ

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน
3 ชม.
- บรรยาย
- แสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน
9.00 - 10.00 น. - ยกตัวอย่าง
สถานการณ์
11.00 - 12.00 น. กรณีศึกษาหรือ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
- แบบฝึกหัดครั้งที่ 8

ผู้สอน

ตามมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.1, 1.3, 1.6, 1.8,
2.2, 3.2, 5.3

สัปดาห์ที่ 4 ครั้งที่ 8
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
9. การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปญ
ั หาสุขภาพ
9.1 ระบบประสาท: Dementia / Dilirium /
รศ.ดร.สุนุตตรา
Alzeimer/Parkinson
ตะบูนพงศ์
9.2 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ: ต่อมลูกหมากโต
อ.สุภวรรณ
ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
สายสุด
9.3 ระบบกระดูก / ข้อต่อ : Osteoarthritis,
Osteoporosis
สัปดาห์ที่ 5 ครั้งที่ 9
- บรรยาย
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
- แสดงความคิดเห็น
9. การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปญ
ั หาสุขภาพ (ต่อ)
3 ชม.
ในชั้นเรียน
ผศ.ดร.ธีรนันท์
9.4 ระบบทางเดินอาหาร
13.00 - 16.00 น. - ยกตัวอย่าง
วรรณศิริ
9.5 ระบบไหลเวียนเลือด
สถานการณ์
9.6 ประสาทสัมผัส: การมองเห็น, การได้ยนิ
กรณีศึกษาหรือ
9.7 การพยาบาลเพื่อการฟื้นฟู: DM, HT, HD,
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
Stroke, pressure sore, COPD, Pneumonia
- แบบฝึกหัดครั้งที่ 9
สัปดาห์ที่ 5 ครั้งที่ 10
3 ชม.
จัดโครงการบริการ
4.1, 4.4, 5.3, 5.4
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559
9.00 - 12.00 น. วิชาการผูส้ ูงอายุ
- จัด โครงการบริการวิช าการผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.
ทีมคณาจารย์
หนองดินแดง
สัปดาห์ที่ 6 ครั้งที่ 11
3 ชม.
- บรรยาย
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559
13.00 - 16.00 น. - แสดงความคิดเห็น
10. การใช้ยาในผู้สูงอายุ
ในชั้นเรียน
อ.นงนุช
10.1 เภสัชจลศาสตร์ในผู้สงู อายุ และการทา
- ยกตัวอย่าง
เชาวน์ศิลป์
ปฏิกิริยาต่อกันของยา
สถานการณ์
10.2 ผลข้างเคียง และข้อพึงปฏิบัติจากการใช้ยา
กรณีศึกษาหรือ
11. หลักการพยาบาลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การดูแลระยะยาว
- แบบฝึกหัดครั้งที่ 11
11.1 การเจ็บป่วยเรื้อรังและการดูแลระยะยาว
11.2 การดูแลที่บา้ น
11.3 บทบาทของครอบครัวและผู้ช่วยดูแล
12. การดูแลผู้สูงอายุในระยะสุดท้ายของชีวิต
มคอ.3 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
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หัวข้อ

จานวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน
สัปดาห์ที่ 6 ครั้งที่ 12
3 ชม.
- นาเสนอผล
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559
การศึกษาค้นคว้า
- นาเสนอสิ่งที่ได้จากการค้นหาความจริงเกี่ยวกับ
- แสดงความคิดเห็น
ผู้สูงอายุ
ในชั้นเรียน
- การอภิปราย
สัปดาห์ที่ 7 ครั้งที่ 13 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559
สอบปลายภาคหัวข้อที่ 8-12

ผู้สอน
ทีมคณาจารย์

ตามมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
4.1, 4.4, 5.3, 5.4

2. การมอบหมายงาน
งานเดี่ยว
1. รายงานสรุปการค้นคว้าและอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ
งานกลุ่ม
1. รายงานการค้นหาความจริงเกี่ยวกับผู้สูงอายุตามหัวข้อที่กาหนดจานวน 8 กลุ่ม กลุ่มละ
8-7 คน โดยมีหัวข้อดังนี้
1) กิจกรรมของผู้สูงอายุ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุภวรรณ สายสุด
2) การบาดเจ็บในผู้สูงอายุ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุภวรรณ สายสุด
3) การออกกาลังกายในผู้สูงอายุ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กรวรรณ สุวรรณสาร
4) ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
5) ความสุขของผู้สูงอายุ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์
6) การนอนหลับในผู้สูงอายุ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์
7) การรับประทานยาในผู้สูงอายุ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นงนุช เชาวน์ศิลป์
8) ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์
3. การจัดการความเสี่ยง
1) กรณีนักศึกษาประเมิ นผลไม่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ขั้นต่าของรายวิชาในแต่ละระยะของการเรียนการ
สอนและการประเมิ น ผล จะมี ก ารพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา เช่ น ด้ ว ยการมอบหมายงานเพิ่ ม มอบหมายให้ ใ ช้
กระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน สอนเสริมนอกเวลาและสอบซ้า เป็นต้น
2) กรณีประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ทุกกิจกรรม ร้อยละ 60 ให้ดาเนินการพัฒนาผู้ เรียนก่อนประเมิน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยการให้นักศึกษากลับไปทบทวนด้วยตนเองและติ วโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และหาก
นักศึกษายังไม่เข้าใจในประเด็นหัวข้อใด ให้ปรึกษาอาจารย์ประจาวิชาหรืออาจารย์ผู้สอน และจะทาการสอน
หรือทบทวนซ้าในหัวข้อนั้น ๆ ให้นักศึกษาและทาการสอบซ้าอีก
มคอ.3 วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
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4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน

(1)
- ทักษะด้านความรู้

สอบ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- แบบฝึกหัด

(2)
- ทักษะด้านปัญญา
(3)
ทักษะด้าน คุณธรรม
จริยธรรม

- การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย ความ
ประพฤติ
- การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
รายงานสรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้าง
เสริมสุขภาพ

สัปดาห์ที่
กาหนด
3
7
ตลอดเทอม

สัดส่วนของ
การประเมินผล
75%
40 %
35 %
5%

ตลอดเทอม

2.5 %
2.5 %

(4)
- ทักษะด้านวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5)
- รายงานการสอบถามข้อมูลผู้สูงอายุ
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ ตามหัวข้อที่กาหนด
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3

5%

6

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
สุภวรรณ สายสุด และคณะ. (2559). เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 4172702 การพยาบาล
ผู้สูงอายุ. นครปฐม: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
การเรียนการสอนด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 หนังสือ ได้แก่
คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก. (2551). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3. พิมพ์ครั้งที่ 8. นนทบุรี
:โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก.
คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก. (2550). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4. พิมพ์ครั้งที่ 9. นนทบุรี
:โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก.
ทับทิม วงศ์ประยูร, พรทิพย์ คาพอ และสมศรี เดชะสัจจา. (2551). การอภิบาลผู้สูงอายุ. กรุงเทพ: ธรรมสาร.
แบล็ค, โจอี้ เอ็ม. (2551). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 1 = Medical-surgical
nursing : clinical management for positive outcomes. พิมพ์ครั้งที่ 7. แปลโดย ผ่องศรี
ศรีมรกต และคนอื่นๆ. กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส.
แบล็ค, โจอี้ เอ็ม. (2553). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2 = Medical-surgical
nursing : clinical management for positive outcomes. พิมพ์ครั้งที่ 7. แปลโดย ผ่องศรี
ศรีมรกต และคนอื่นๆ. กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส.
แบล็ค, โจอี้ เอ็ม. (2553). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3 = Medical-surgical
nursing : clinical management for positive outcomes. พิมพ์ครั้งที่ 7. แปลโดย ผ่องศรี
ศรีมรกต และคนอื่นๆ. กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส.
แบล็ค, โจอี้ เอ็ม. (2553). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4 = Medical-surgical
nursing : clinical management for positive outcomes. พิมพ์ครั้งที่ 7. แปลโดย ผ่องศรี
ศรีมรกต และคนอื่นๆ. กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส.
ผ่องพรรณ อรุณแสง. (2550). การบันทึกกระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ.
ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผ่องพรรณ อรุณแสง. (2552). การบันทึกกระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ.
พิมพ์ครั้งที่ 4. ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผ่องพรรณ อรุณแสง. (2554). การพยาบาลปัญหาสาคัญของผู้สูงอายุ. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร. (2552). การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการ
พยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.
เพื่อนช่วยจา. (2551). ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.
ละเอียด แจ่มจันทร์ และสุรี ขันธรักษวงศ์ (บรรณาธิการ). (2550). การพยาบาลผู้สูงอายุ : สาระทบทวน.
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: จุดทอง.
วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์. (2552). การพยาบาลผู้สูงอายุ: ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ. กรุงเทพ: ไอ
กรุ๊ป เพรส.
วรรณภา ศรีธัญรัตน์. (2550). การพัฒนางานประจาสู่นวัตกรรม : การพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุ.
ขอนแก่น: นานาวิทยา.
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ศิริพันธ์ สาสัตย์. (2549). การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนคณะกรรมการฝ่ายจัดการศึกษากับผู้เรียน ในระหว่างเรียน หลังการ
สอบกลางภาค ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
- ประเมินโดยใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- การสนทนากลุ่มระหว่างทีมผู้สอนถึงการกาหนดเกณฑ์และแนวทางในการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาแบบมีส่วนร่วม
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกต การสอนของผู้ร่วมทีมการสอนโดยการประเมินของนักศึกษาและให้อาจารย์ผู้ประเมิน
รายวิชาได้รับทราบผลการประเมิน
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- ตรวจสอบกระบวนการพัฒนาความรู้ การพัฒนาผลการสอบ/การเรียนรู้ การวิพากษ์ข้อสอบ การ
จัดทาแนวทางการออกข้อสอบของรายวิชา พร้อมกากับติดตามแผนการสอนในทุกหัวข้อของผู้สอน
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้โดยนาผลการสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค และผล
การประเมิน อย่ างเป็ น ระยะ ๆ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาและรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการวิชาการคณะเพื่อให้คณะฯ นาไปวางแผนการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนอ่อนหรือต่ากว่ามาตรฐาน
- วางแผนปรับปรุงกลยุทธ์ของรายวิชาแบบปรับทุกครั้งเมื่อได้รับการประเมินรวมทั้งลองปฏิบัติ และ
ปรับเปลี่ยนพร้อมประเมินผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
ร่วมกับคณาจารย์ผู้สอน
- คณะกรรมการจัดการศึกษาให้คาแนะนาและกากับติดตามแผนการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาที่มีผล
การเรียนอ่อนหรือต่ากว่ามาตรฐาน รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการวิชาการคณะฯ เพื่อให้คณะฯ
นาไปวางแผนการพัฒ นาความรู้ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนหรือต่ากว่ามาตรฐาน พร้ อมทั้ง
วางแผนปรั บ ปรุ งกลยุ ทธ์ของรายวิช า โดยปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกครั้งเมื่อได้รับการ
ประเมินรวมทั้งลองปฏิบัติและปรับเปลี่ยนพร้อมประเมินผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ข้อสอบ รายงาน โครงการ และการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษากับข้อสอบ รายงาน โครงการ
และการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิเคราะห์ข้อสอบหลังสอบ (ค่าความ ยาก-ง่าย ค่าอานาจจาแนก) จัดทาคลังข้อสอบ มีการประชุม
หารือร่วมกับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อให้เป็นการกากับทิศในการพัฒนาการสอนต่อ
ยอดการพัฒนาอาเซียนและให้ตรงตามหลักการของการประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและตามที่
สภาวิชาชีพกาหนด
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ลงชื่อ ………………….……… ผู้รับผิดชอบรายวิชา
(อาจารย์สุภวรรณ สายสุด)
วันที่ 7 เมษายน 2559
ลงชื่อ ………………….……… ผู้รับผิดชอบรายวิชา
(อาจารย์นงนุช เชาวน์ศิลป์)
วันที่ 7 เมษายน 2559
ลงชื่อ ………………….……… ผู้รับผิดชอบรายวิชา
(อาจารย์สิริพรรณ เรืองเครือวงษ์)
วันที่ 7 เมษายน 2559
ลงชื่อ ………………….…… รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษา
(อาจารย์มาลินี จาเนียร)
วันที่ 7 เมษายน 2559
ลงชื่อ ………………………….……
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุนุตตรา ตะบูนพงศ์)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 7 เมษายน 2559
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