รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

การพยาบาลเด็กและวัยรุน
Child and Adolescent Nursing
รหัสวิชา 6032102 (หลักสูตรปรับปรุง)
ตอนเรี ยน B4

สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/เขต

คณะพยาบาลศาสตร สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุน
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1.1. รหัสและชื่อรายวิชา 6032102 การพยาบาลเด็กและวัยรุน (Child and Adolescent Nursing)
1.2. จํานวนหนวยกิต 3(3-0-6)
1.3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพ
1.4. อาจารยผรู บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา อาจารยรัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ และอาจารย ดร.ณัฐยา ศรีทะแกว
อาจารยผสู อน อาจารย ดร.ชรริน
ขวัญเนตร
อาจารยรัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อาจารย ดร.ณัฐยา ศรีทะแกว
อาจารยกิติวัฒนา
ศรีวงศ
1.5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 ชั้นปที่ 2
1.6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
1.7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisite) ไมมี
1.8. สถานทีเ่ รียน
หอง 304 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงพลัด
เขตบางพลัด กทม. 10700
1.9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
2.1. จุดมุง หมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษา สามารถ
1. อธิบายแนวคิดการดูแลเด็กและวัยรุน ตั้งแตภาวะสุขภาพปกติถึงเจ็บปวย
2. วัดการเจริญเติบโตและอธิบายวิธีการประเมินและสงเสริมพัฒนาการได
3. ประยุกตใชองคความรูมาวางแผนการพยาบาลเด็กและวัยรุนไดถูกตอง และครอบคลุม 4 มิติของ
การดูแลสุขภาพ
4. อธิบายสิทธิเด็ก จริยธรรมวิชาชีพ และ การพยาบาลเด็กโดยใหครอบครัวเปนศูนยกลาง
2.2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนารายวิชาใหตอบสนองความตองการของผูเรียนและสอดคลองกับผลการประเมินที่ระบุในมคอ 5 ป
การศึกษา 2561
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดการดูแลเด็กและวัยรุนตั้งแตภาวะสุขภาพปกติ ถึงเจ็บ ปวย การเจริญเติบโตและพัฒนาการ อาหาร
สําหรับเด็ก การเลน วัคซีน การนํากระบวนการพยาบาลมาใหการพยาบาลเด็กและวัยรุนที่มีปญหาการเจ็บปวยที่พบ
บอย ทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังอยางเปนองครวม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติของการดูแลสุขภาพ โดยคํานึงถึงสิทธิเด็ก
จริยธรรมวิชาชีพ และการใหครอบครัวเปนศูนยกลาง
Concepts of caring for healthy and sick children and adolescents, growth and development,
food for children, playing, vaccination; holistically nursing care of children and adolescents with
common illnesses, in acute and chronic stages using nursing process, covering four dimensions of
caring; considering to child’ rights, professional ethics and family centered.

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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3.2 จํานวนชัว่ โมงทีใ่ ชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง

-

การฝกปฏิบตั /ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวย
ตนเอง
90 ชั่วโมง

3.3 จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.3.1 จํานวน 2 ครัง้ ๆละ 1ชั่วโมง เพื่อใหอาจารยประจํากลุมแนะนําและติดตามความกาวหนาในการจัดทํา
รายงานแปล และวิเคราะหสาระเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กและวัยรุนจากบทความทางตางประเทศและการสืบคนจาก
ฐานขอมูล ตางๆ เชน CINAHL, Science directแบงกลุมๆละ 7- 8 คน
3.3.2 สําหรับนักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบต่ํากวารอยละ 60 หากตองการขอคําปรึกษาเรื่องการเรียนเปนกรณี
พิเศษโดยการนัดลวงหนา
3.3.3. สามารถติดตอประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทาง E mail: / ID line หรือ เบอรโทร 095165-2945 โดยนักศึกษาควรนัดพบลวงหนากับอาจารยผูรับผิดชอบวิชา
อาจารย
โทรศัพท
อีเมล
ID line
อาจารยรัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ 095-1652945

ratchanee_cha@dusit.ac.th

Linerch

อาจารย ดร.ณัฐยา ศรีทะแกว 088-9922415

Master_nok@hotmail.com

-

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่มุงหวังตามหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมี
คุณลักษณะหรือมีความสามารถดังนี้
ผลการเรียนรู

วิธกี ารสอน

วิธกี ารประเมินผล

4.1 คุณธรรม จริยธรรม

•

4.1.1 มีความรูความเขาใจ - บรรยายแบบมีสวนรวม
ในหลักศาสนา สิทธิเด็ก

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- การปฏิบัติตนตามระเบียบของ
การสอบ
- ใบบันทึกการเขาชั้นเรียน
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ผลการเรียนรู
และหลักจริยธรรมในการ
ดูแลผูปวยเด็ก

วิธกี ารสอน
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน จากการศึกษาสถานการณจําลอง
เกี่ยวกับการพยาบาลเด็กและวัยรุน
- ผูสอนเปนแบบอยางใหผูเรียนในความตรงตอ
เวลาและการแสดงพฤติกรรมและจริยธรรมที่
เหมาะสม
- ฝกความรับผิดชอบ การมีวินัยใน
การเรี ย นและการสอบ เช น การ
มอบหมายงาน, การเขาชั้นเรียนและการสง
งาน
- ใหการเสริมแรงโดยแสดงความ
ชื่นชมและสะทอนกลับทันทีที่ผูเรียน
มีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม

วิธกี ารประเมินผล
- การสง งานตามกําหนดเวลา
- การอางอิงในรายงาน เมื่อ
คัดลอกขอความของผูอื่น
นํามาใชในรายงาน
- ประเมินความรับผิดชอบตอ
ตนเองและกลุม ความมีจิตอาสา
และเสียสละ ความตรงตอเวลา
ในการทํางานเปนทีม

- การบรรยายแบบมีสวนรวม
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- การศึกษาคนควาดวยตนเอง
- ใหนักศึกษาฝกทําแบบฝกหัดทายบท
- มอบหมายใหนักศึกษาวิเคราะหสถานการณ
ที่เกี่ยวของในเรื่องที่ศึกษา และนําเสนอในชั้น
เรียน
- การมอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ
7 – 8 คน ทํารายงานการสรุปสาระทางการ
พยาบาลเด็กและวัยรุนจากบทความวิชาการ
ตางประเทศ โดยการสืบคนจากฐานขอมูล
ตางๆ เชน CINAHL, Science direct

- การสอบครั้งที่ 1,2 และสอบ
ปลายภาค
- การประเมินคุณภาพผลงาน
รายงานการสรุปสาระทางการ
พยาบาลเด็กและวัยรุนจาก
บทความวิชาการตางประเทศ
- การประเมินคุณภาพผลงานการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมในชั้นเรียน
ตามแบบประเมิน
(เอกสารแนบทาย)

4.2 ความรู

•

4.2.2 มีความรูความเขาใจ
ศาสตรที่เกี่ยวของกับการ
พยาบาลเพื่อใหการพยาบาล
แกเด็ก วัยรุนและครอบครัว

4.3 ทักษะทางปญญา

•

4.3.2 สามารถวิเคราะห
และเชื่อมโยงขอมูลจาก

- การบรรยายแบบมีสวนรวม
- การสอบครั้งที่ 1,2 และสอบ
- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน ปลายภาค

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ผลการเรียนรู
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
และเชื่อถือได

4.4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

•

4.4.1 มี ทักษะในการ
สรางสัมพันธภาพใน
ระหวางผูเรี ยนและกั บ
ผูสอน ผูใช บริ การและ
ทีมสุ ขภาพ

วิธกี ารสอน
- การวิเคราะหสถานการณจาก การใหศึกษา
สถานการณจําลองและประยุกตใชองคความรู
มาวางแผนการพยาบาลเด็กและวัยรุนได
ถูกตอง
- การมอบหมายใหทําแบบฝกหัดทายบท
- การมอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ
7 – 8 คน ทํารายงานการสรุปสาระทางการ
พยาบาลเด็กและวัยรุนจากบทความวิชาการ
ตางประเทศ โดย โดยการสืบคนจาก
ฐานขอมูล ตางๆ เชน CINAHL, Science
direct

- มอบหมายงานกลุมในการคิดวิเคราะห
สถานการณ แลกเปลี่ยนเรีย นรู ศึกษา
สถานการณจําลองและประยุกตใชองค
ความรูมาวางแผนการพยาบาลเด็กและวัยรุน
เพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีม ความ
รับผิดชอบและการแสดงบทบาทความเปน
ผูนําและผูตาม
- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล
ปอนกลับระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียน
กับผูสอน
- ใหการเสริมแรงเมื่อผูเรียนแสดงความ
รับผิดชอบและมีพฤติกรรมการสื่อสารใน
ทางบวก
- การมอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ
7 – 8 คน ทํารายงานการสรุปสาระทางการ
พยาบาลเด็กและวัยรุนจากบทความวิชาการ
ตางประเทศ โดย โดยการสืบคนจาก
ฐานขอมูล ตางๆ เชน CINAHL, Science
direct

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิธกี ารประเมินผล
- การประเมินคุณภาพผลงาน
รายงานการสรุปสาระทางการ
พยาบาลเด็กและวัยรุนจาก
บทความวิชาการตางประเทศ
- การประเมินการเรียนรูแบบ
มีสวนรวมในชั้นเรียนตามแบบ
ประเมิน (เอกสารแนบทาย)

- การประเมินการมีสวนรวมใน
การทํางานกลุม จากแบบ
ประเมินการทํางานเปนทีม
- การประเมินการเรียนรูแบบมี
สวนรวมในชั้นเรียนตามแบบ
ประเมิน (เอกสารแนบทาย)
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ผลการเรียนรู
4.5 ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• 4.5.1 สามารถวิเคราะห
เชิงตัวเลขและใชสถิติได
อยางเหมาะสม ในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติ
วิชาชีพ
• 4.5.2 สามารถแปลงขอมูล
ใหเปนขาวสารที่มีคุณภาพ
เพื่อการสื่อสารและ
ถายทอดแกบุคคลและ
กลุมคน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ

วิธกี ารสอน

- ฝกทักษะการคิดคํานวณในชั้นเรียน เชน
การเจริญเติบโต คํานวณพลังงานจาก
สารอาหารที่เด็กไดรับในแตละวัน คํานวณ
ปริมาณสารน้ํา คาความเขมขนของเลือดที่
เปลี่ยนแปลงไป
- การมอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ
7 – 8 คน ทํารายงานการสรุปสาระทางการ
พยาบาลเด็กและวัยรุนจากบทความวิชาการ
ตางประเทศ โดย โดยการสืบคนจาก
ฐานขอมูล ตางๆ เชน CINAHL, Science
direct
- กระตุนใหนักศึกษาเขาใชงาน แหลงเรียนรู
กับสื่อออนไลน
www.dusit.ac.th/learning-resources ซึ่ง
บริการฐานขอมูลออนไลน ในการสืบคน
ขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ในชั้นเรียนมีการอภิปรายนําเสนอผลงาน
ในชั้นเรียน

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิธกี ารประเมินผล

- การสอบครั้งที่ 1,2 และการ
สอบปลายภาค
- การประเมินคุณภาพของผลงาน
ที่ไดรับมอบหมายจากรายงาน
การสรุปสาระทางการพยาบาล
เด็กและวัยรุนจากบทความ
วิชาการตางประเทศจาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
- การประเมินการเรียนรูแบบมี
สวนรวมในชั้นเรียนตามแบบ
ประเมิน (เอกสารแนบทาย)

มคอ.3 (form03)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหท/ี่
ว.ด.ป.
/เวลา
1
พุธ
7 ส.ค.62
13.00–13.30 น.
13.30-16.30น.
3 ชั่วโมง
(ชม.)

2
พุธ
21 ส.ค. 62
7.00–10.00น.
3 ชม.

หัวขอ/รายละเอียด

แนะนํารายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สือ่ ทีใ่ ช

- แนะนําจุดมุงหมายและ
อ.รัชนี
วัตถุประสงค คําอธิบายรายวิชา
ชัยประเดิมศักดิ์
ผลการเรียนรู รูปแบบการเรียนรูการ
วัดประเมินผล
อ.รัชนี
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
ชัยประเดิมศักดิ์
ประกอบการยกตัวอยาง
- การทําแบบทดสอบหลังเรียนทาง
WBSC
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
-. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ

หนวยที่ 1 แนวคิดการพยาบาลเด็ก
1.1 บทบาทและหนาที่ของพยาบาลเด็ก
(Role and functions of pediatric
nurse)
1.2 คุณสมบัติของพยาบาลเด็ก
(Characteristics of pediatric nurse)
1.3 การพยาบาลเด็กโดยใหครอบครัวเปน
ศูนยกลาง (Family center care in
pediatric nursing)
1.4 สิทธิเด็กและจริยธรรมในการ
พยาบาลเด็ก (Child’s right and ethics)
1.5 ความปลอดภัยในการพยาบาลเด็ก
(Safety in pediatric nurse)
1.6 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในเด็ก
(Immunization)
1.7 การเลนในเด็ก (Play in children)
1.8 ภาวะปวดในเด็ก (Pain in children)
1.8.1 การประเมินภาวะปวด (Pain
assessment)
1.8.2 การพยาบาลเด็กในภาวะปวด
(Pain management in pediatric
nurse)
หนวยที่ 2 การพยาบาลเด็กทีม่ ปี ญ
 หาติด
เชื้อและโรคติดตอ
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
2.1 ไขออกผื่น
2.1.1 หัด (Measles)
ประกอบการยกตัวอยาง
2.1.2 หัดเยอรมัน (Rubella)

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผูส อน

อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์

มคอ.3 (form03)
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สัปดาหท/ี่
ว.ด.ป.
/เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

2.1.3 หัดกุหลาบ (Roseola
Infantum)
2.1.4 สุกใส (Chicken pox)
2.1.5 มือ เทา ปาก (Hand foot
mouth)
2.2 คางทูม (Mump)
2.3 คอตีบ (Diphtheria)
2.4 ไอกรน (Pertussis)
2.5 วัณโรค (Tuberculosis)
2.6 ไขเด็งกี่และไขเลือดออก (Dengue
fever & Dengue Hemorrhagic
Fever : DHF)
2.7 เอชไอวี/เอดส (HIV, AIDS)
2.8 ไขซิกา (Zika Fever)
โรคผิวหนัง (Dermatology)
3
หนวยที่ 3 การเจริญเติบโตและ
พุธ
พัฒนาการ
3.1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการใน
28 ส.ค. 62
13.00 – 16.00 น.
เด็กตามชวงวัย (Growth and
3 ชม.
development)
3.2 การสงเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการในเด็ก
(Promotion of growth and
development)
3.3 การเจ็บปวยของเด็กและผลกระทบ
(Illness & Impact)
3.4 การพยาบาลเด็กและครอบครัวที่
เจ็บปวย
3.4.1 ระยะวิกฤต (Critical stage)
3.4.2 ระยะเฉียบพลัน(Acute stage)
3.4.3 ระยะเรื้อรัง (Chronic stage)
ระยะสุดทาย(End-of-life stage)
4
หนวยที่ 4 การพยาบาลทารกแรกเกิดและ
พุธ
ทารกแรกเกิดทีม่ ภี าวะเสีย่ ง
4.1 การพยาบาลทารกแรกเกิด
4 ก.ย. 62
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สือ่ ทีใ่ ช

ผูส อน

- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีตัวอยาง
และวางแผนการพยาบาล พรอม
นําเสนอในชั้นเรียน
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ

- การบรรยายแบบมีสวนรวม
ประกอบการยกตัวอยาง
- มอบหมายใหวิเคราะหสถานการณ
และการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน/
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- VDO เกี่ยวกับพัฒนาการ
เด็ก
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ

อ.ดร.ณัฐยา
ศรีทะแกว

อ.ดร.ณัฐยา
ศรีทะแกว
มคอ.3 (form03)
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สัปดาหท/ี่
หัวขอ/รายละเอียด
ว.ด.ป.
/เวลา
13.00 – 16.00 น. 4.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับทารกแรกเกิด
3 ชม.
4.1.2 การประเมินทารกแรกเกิด
4.1.3 การตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด
1) ภาวะพรองไทรอยดฮอรโมนแต
กําเนิด (Congenital Hypothyroidism)
2) ภาวะเฟนนิลคีโตนยูเรีย
(Phenylketonuria : PKU)
4.2 การพยาบาลทารกแรกเกิดทีม่ ภี าวะ
เสี่ยง (High risk neonate)
4.2.1 ประเภทของทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะเสี่ยง
4.2.2 ทารกคลอดกอนกําหนดและเกิน
กําหนด (Preterm & Post-term)
4.2.3 ภาวะอุณหภูมิกายต่าํ
(Hypothermia)
4.2.4 ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
(Hypoglycemia)
4.2.5 กลุมอาการหายใจลําบาก
(Respiratory distress syndrome :
RDS)
4.2.6 ภาวะหยุดหายใจในทารกเกิด
กอนกําหนด (Apnea of Prematurity)
4.2.7 ภาวะโรคปอดเรื้อรัง
(Bronchopulmonary dysplasia: BPD)
4.2.8 ภาวะตาบอดในทารกคลอดกอน
กําหนด (Retinopathy of prematurity
: ROP)
5
หนวยที่ 4 การพยาบาลทารกแรกเกิดและ
พุธ
ทารกแรกเกิดทีม่ ภี าวะเสีย่ ง(ตอ)
11 ก.ย. 62
4.2.9 ภาวะบิลิรูบินคั่งในเลือด
13.00 - 14.00 น (Hyperbilirubinemia)
1 ชม.
4.2.10 ภาวะติดเชื้อ (Sepsis)
4.2.11 ภาวะลําไสเนา (Necrotizing
enterocolitis: NEC)
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สือ่ ทีใ่ ช

ผูส อน

- การบรรยายการบรรยายแบบมี
สวนรวมประกอบการยกตัวอยาง
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีตัวอยาง
และวางแผนการพยาบาลทารกแรก
เกิดที่มีภาวะเสีย่ ง
- Power point
- VDO เกี่ยวกับการเจ็บปวยในทารก
แรกเกิด
- เอกสารประกอบการสอน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ

- การบรรยายการบรรยายแบบมี
สวนรวมประกอบการยกตัวอยาง
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีตัวอยาง
และวางแผนการพยาบาลทารกแรก
เกิดที่มีภาวะเสีย่ ง และนําเสนอใน
ชั้นเรียน
- Power point

อ.ดร.ณัฐยา
ศรีทะแกว
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สัปดาหท/ี่
ว.ด.ป.
/เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สือ่ ทีใ่ ช

ผูส อน

4.2.12 กลุมอาการสูดสําลักขี้เทา
- เอกสารประกอบการสอน
(Meconium aspiration syndrome : - อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
MAS)
14.00 - 16.00 น. หนวยที่ 5 การพยาบาลเด็กทีไ่ ดรบั สารพิษ
2 ชม.
และอุบตั เิ หตุ
5.1 ปจจัยเสี่ยงการไดรับอุบตั ิเหตุและ
สารพิษในเด็ก
5.2 อุบัติเหตุที่พบบอยในเด็กแตละวัย
และการปองกัน
5.3 การพยาบาลเด็กและครอบครัวที่
ไดรับอุบตั ิเหตุและสารพิษ
5.3.1 จมน้ํา (Drowning)
5.3.2 แผลไหม (Burn and Scald)
5.3.3 สิ่งแปลกปลอมอุดกั้น (Foreign
Body)
5.3.4 การไดรับสารพิษ (Poisoning)
5.3.5 พิษจากสัตว (Animal
poisoning)
5.4 การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานในเด็ก
(Basic life support )
6
หนวยที่ 6 การพยาบาลเด็กทีม่ ปี ญ
 หา
พุธ
มะเร็ง
18 ก.ย. 62 6.1 การแบงระยะของโรคมะเร็ง
13.00 - 16.00 น 6.2 การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งและ
3 ชม.
ครอบครัว
6.2.1 มะเร็งเม็ดเลือดขาว(Leukemia)
6.2.2 มะเร็งตอมน้ําเหลือง
(Lymphoma)
6.2.3 มะเร็งของเซลลประสาท
Neuroblastoma)
6.2.4 มะเร็งจอตา(Retinoblastoma)
6.2.5 มะเร็งไต
(Wilma’s tumor )

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อ.กิติวัฒนา
ศรีวงศ
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
ประกอบการยกตัวอยาง
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีตัวอยาง
และวางแผนการพยาบาลเด็กทีไ่ ดรับ
สารพิษและอุบัติเหตุ และนําเสนอ
ในชั้นเรียน
- ใหนักศึกษาชม VDO การชวยฟน
คืนชีพขั้นพื้นฐานในเด็ก (Basic life
support ) โดยการศึกษาดวยตนเอง
ทาง WBSC
- ใหนักศึกษาทํา Pre – post test
ทาง WBSC
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ

- การบรรยายการบรรยายแบบมี
สวนรวมประกอบการยกตัวอยาง
- วิเคราะหปญ
 หาสุขภาพและวาง
แผนการพยาบาลจากกรณีตัวอยาง
และนําเสนอในชั้นเรียน
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ

อ.ดร.ณัฐยา
ศรีทะแกว/อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
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สัปดาหท/ี่
ว.ด.ป.
/เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

6.2.6 มะเร็งสมอง
(Brain tumor)
6.2.7 มะเร็งกระดูก(Osteosarcoma)
6.2.8 มะเร็งกลามเนื้อ
(Rhabdomyosarcoma)
6.3 การดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative care)
7
หนวยที่ 7 การพยาบาลเด็กทีม่ ปี ญ
 หา
พุธ
โภชนาการ (Nutrition problem)
25 ก.ย. 62 7.1 ความตองการพลังงานและสารอาหาร
13.00 - 15.00
ในเด็กแตละวัย
2 ชม.
7.2 การประเมินภาวะโภชนาการ
7.3 ปญหาโภชนาการและการพยาบาล
7.4 เด็กที่มีปญหาโภชนาการและ
ครอบครัว
7.4.1 ภาวะโภชนาการเกิน
7.4.2 ภาวะขาดโปรตีนและพลังงาน
จากสารอาหาร
7.4.3 ภาวะขาด วิตามิน /แรธาตุ
7.4.4 การแพอาหาร (Food allergy)
15.00 - 16.00 น ติดตามความกาวหนารายงาน ครัง้ ที่ 1
1 ชม.

8
พุธ
2 ต.ค. 62
13.00 - 16.00 น
3 ชม.

หนวยที่ 8 การพยาบาลเด็กทีม่ ปี ญ
 หา
ระบบประสาทและกลามเนือ้
8.1 การประเมินระบบประสาทในเด็ก
 หาระบบ
8.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญ
ประสาทและกลามเนื้อกระดูกและ
ครอบครัว
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สือ่ ทีใ่ ช

- การบรรยายแบบมีสวนรวม
ประกอบการยกตัวอยาง
- ฝกคํานวณพลังงานจากสารอาหาร
ที่เด็กไดรับในแตละวัน
- วิเคราะหปญ
 หาสุขภาพและวาง
แผนการพยาบาลจากกรณีตัวอยาง
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ

ติดตามผลจากการมอบหมายใหทํา
รายงานการสรุปสาระทางการ
พยาบาลเด็กและวัยรุนจากบทความ
วิชาการตางประเทศ
- นักศึกษานําเสนอขอมูลทีไ่ ดจาก
การศึกษาคนควา และอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นรวมกับ
อาจารยและเพื่อน
- อาจารยเพิ่มเติมประเด็นสําคัญ
- การบรรยายการบรรยายแบบมี
สวนรวมประกอบการยกตัวอยาง
- วิเคราะหปญ
 หาสุขภาพและวาง
แผนการพยาบาลจากกรณีตัวอยาง
และนําเสนอในชั้นเรียน

ผูส อน

อ.ดร.ชรริน
ขวัญเนตร

อ.ดร.ชรริน
ขวัญเนตร
อ.ดร.ณัฐยา
ศรีทะแกว
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อ. กิติวัฒนา
ศรีวงศ
อ. กิติวัฒนา
ศรีวงศ
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สัปดาหท/ี่
ว.ด.ป.
/เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

8.2.1 ชักจากไขสูง (Febrile
convulsion)
8.2.2 ลมชัก (Epilepsy)
8.2.3 ภาวะความดันในกระโหลก
ศีรษะสูง(Increased
intracranial pressure : IICP)
8.2.4 ภาวะน้ําคั่งในโพรงสมอง
(Hydrocephalus)
8.2.5 สมองพิการ(Cerebral palsy)
8.2.6 เยื่อหุมสมองอักเสบ
(Meningitis)
8.2.7 สมองอักเสบ(Encephalitis)
8.2.8 กระดูกสันหลังโหว (Spina
Bifida
พุธ
9 ต.ค. 62
9.00 - 11.00 น
2 ชม.
9
พุธ
16 ต.ค. 62
13.00 – 16.00 น
3 ชม.

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สือ่ ทีใ่ ช
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ

กรรมการ
คุมสอบ

สอบกลางภาค (หนวยที่ 1- 6) 90 ขอ

หนวยที่ 9 การพยาบาลเด็กทีม่ ปี ญ
 หา
ระบบทางเดินอาหาร
9.1 โครงสรางและหนาที่ของระบบ
ทางเดินอาหาร
9.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญ
 หาระบบ
ทางเดินอาหารและครอบครัว
9.2.1 ปากแหวง เพดานโหว (Cleft lip,
Cleft palate)
9.2.2 หลอดอาหารตีบตันและรูรั่วหลอดลม
(Esophageal Atresia,
Tracheoesophageal fistula)
9.2.3 ไสเลื่อนกะบังลม(Diaphragmatic
hernia)
9.2.4 ทอน้ําดีตีบตัน(Biliary Atresia)

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผูส อน

อ.กิติวัฒนา
ศรีวงศ
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
ประกอบการยกตัวอยาง
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีตัวอยาง
และวางแผนการพยาบาลเด็กทีม่ ี
ปญหาระบบทางเดินอาหาร
- ใหนักศึกษาศึกษาเนื้อหาดวย
ตนเองทาง WBSC ประกอบการ
เรียนในหองเรียน
- ใหนักศึกษาทํา Pre – post test
ทาง WBSC
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
มคอ.3 (form03)
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สัปดาหท/ี่
ว.ด.ป.
/เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

9.2.5 ผนังหนาทองไมปดแตกําเนิด
(Omphalocele and
Gastroschisis)
9.2.6 ความผิดปกติของทวารหนัก
(Anorectal malformation)
กระเพาะอาหารสวนปลายตีบ
(Pyloric Stenosis)
9.2.7 ลําไสกลืนกัน
(Intussusception)
9.2.8 กรดไหลยอน (Gastrointestinal
Reflux:GER)
9.2.9 ทองผูก (Constipation)
9.2.10 ลําไสโปงพอง (Hirschsprung’s
disease)
9.2.11 ทางเดินอาหารติดเชื้อ
(Gastroenteritis)
10
หนวยที่ 10 การพยาบาลเด็กทีม่ ปี ญ
 หา
พุธ
หัวใจและหลอดเลือด
10.1 โครงสรางและหนาที่ของหัวใจและ
30 ต.ค. 62
13.00 –16.00 น. หลอดเลือด
10.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญ
 หาหัวใจและ
3 ชม.
หลอดเลือดและครอบครัว
10.2.1 หัวใจพิการแตกําเนิด
(Congenital heart Disease)
1) ผนังหัวใจหองบนมีรูรั่ว (Atrial
septal defect : ASD)
2) ผนังหัวใจหองลางมีรรู ั่ว
(Ventricular septal defect :
VSD)
3) การเชื่อมระหวางหลอดเลือด
แดงใหญทั้งสอง (Patent
Ductus Arteriosus: PDA)
4) ลิ้นหัวใจตีบ :Tricuspid Atresia,
Pulmonary Stenosis , Aortic
Stenosis
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สือ่ ทีใ่ ช

ผูส อน

อ.ดร.ชรริน
ขวัญเนตร
- การบรรยายการบรรยายแบบมี
สวนรวมประกอบการยกตัวอยาง
- วิเคราะหปญ
 หาสุขภาพและวาง
แผนการพยาบาลจากกรณีตัวอยาง
และนําเสนอในชั้นเรียน
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ

มคอ.3 (form03)
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สัปดาหท/ี่
ว.ด.ป.
/เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

5) การตีบแคบของหลอดเลือดแดง
เออรตา (Coartation of the
Aorta)
6) การสลับที่ของเสนเลือดดําและ
เสนเลือดแดงใหญ
(Transposition of the great
vessel)
7) Tricuspid atresia
8) หัวใจพิการแตกําเนิดที่มีความ
ผิดปกติ 4 อยาง (Tetralogy of
Fallot : TOF)
10.2.2 หัวใจพิการเกิดภายหลัง
(Acquired heart disease)
1) โรคหัวใจรูหมาติก
(Rheumatic heart Disease)
2) โรคคาวาซากิ (Kawasaki
Disease)
10.3 ภาวะแทรกซอนจากปญหาหัวใจและ
หลอดเลือดในเด็ก
1) หัวใจวาย(Congestive heart
failure)
2) Hypoxemia / Hypoxic spells
11
หนวยที่ 11 การพยาบาลเด็กทีม่ ปี ญ
 หา
พุธ
ระบบทางเดินปสสาวะ
6 พ.ย.62
11.1 โครงสรางและหนาที่ของระบบ
13.00 –16.00 น.
ทางเดินปสสาวะ
3 ชม.
11.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญ
 หาระบบ
ทางเดินปสสาวะและครอบครัว
11.2.1 ไตอักเสบเฉียบพลัน
(Acute glomerulonephritis
11.2.2 กลุมอาการโรคไต (Nephrotic
syndrome)
11.2.3 ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ
(Urinary Tract Infection)
11.2.4 ไตวาย( Renal failure)
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สือ่ ทีใ่ ช

ผูส อน

อ.ดร.ณัฐยา
ศรีทะแกว
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
ประกอบการยกตัวอยาง
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีตัวอยาง
และวางแผนการพยาบาลเด็กทีม่ ี
ปญหา ระบบทางเดินปสสาวะและ
นําเสนอในชั้นเรียน
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
มคอ.3 (form03)
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สัปดาหท/ี่
ว.ด.ป.
/เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สือ่ ทีใ่ ช

ผูส อน

11.2.5 การไหลยอนกลับของปสสาวะ
จากกระเพาะปสสาวะขึ้นไปที่
ทอไต
(Vesicoureteral reflux)
11.2.6 รูเปดทอปสสาวะเปดต่ํา
(Hypospadias)
12
สอบครัง้ ที่ 2 (หนวย 7 -10) 55 ขอ
พุธ
13.พ.ย. 62
7.45 – 9.00 น.
1 ชั่วโมง 15 นาที
13.00 –15.00 น. หนวยที่ 13 การพยาบาลเด็กทีม่ ปี ญ
 หา
3 ชม.
ระบบตอมไรทอ
13.1 โครงสรางและหนาที่ของตอมไรทอ
13.1 การพยาบาลเด็กที่มีปญ
 หาตอมไร
ทอและครอบครัว
13.1 .1 เบาหวาน (Diabetes
Mellitus)
13.1.2 เบาจืด(Diabetes Insipidus
: DI)
13.1.3 ภาวะพรองไทรอยดฮอรโมน
(Hypothyroidism)
13.1.4 ภาวะพิษจากฮอรโมนไทรอยด
(Hyperthyroidism)
13.1.5 ความผิดปกติของตอมหมวกไต
(Adrenal gland)
13.1.6 ความผิดปกติของตอมใตสมอง
(Pituitary gland)

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จัดสอบนอกตาราง

- การบรรยายการบรรยายแบบมี
สวนรวมประกอบการยกตัวอยาง
- วิเคราะหปญ
 หาสุขภาพและวาง
แผนการพยาบาลจากกรณีตัวอยาง
และนําเสนอในชั้นเรียน
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ

อ.ดร.ชรริน
ขวัญเนตร

มคอ.3 (form03)
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สัปดาหท/ี่
หัวขอ/รายละเอียด
ว.ด.ป.
/เวลา
13
หนวยที่ 12 การพยาบาลเด็กทีม่ ปี ญ
 หา
พุธ
ระบบทางเดินหายใจ
12.1 โครงสรางและหนาที่ของระบบ
20 พ.ย. 62
ทางเดินหายใจ
13.00 –15.00 น.
12.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาระบบ
2 ชม.
ทางเดินหายใจและครอบครัว
12.2.1 ไขหวัดใหญ (Influenza)
12.2.2 ทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis
12.2.3 คออักเสบ (Pharyngitis)
12.2.4 หลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
12.2.5 หลอดลมฝอยอักเสบ
(Bronchiolitis)
12.2.6 ปอดบวม (Pneumonia)
12.2.7 ครูป (Croup)
12.2.8 หืด (Asthma)
15.00- 16.00น.
1 ชม.

ติดตามความกาวหนารายงาน ครัง้ ที่ 2

14
หนวยที่ 14 การพยาบาลเด็กทีม่ ปี ญ
 หา
พุธ
ทางพัฒนาการและพฤติกรรม
14.1 สาเหตุของปญหาพัฒนาการและ
27 พ.ย. 62
พฤติกรรม
13.00 –14.00 น.
14.2 ผลกระทบของปญหาพฤติกรรมใน
1 ชม.
เด็ก

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สือ่ ทีใ่ ช

ผูส อน

อ. กิติวัฒนา
ศรีวงศ
- การบรรยายการบรรยายแบบมี
สวนรวมประกอบการยกตัวอยาง
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีตัวอยาง
และวางแผนการพยาบาล และ
นําเสนอในชั้นเรียน
- มอบหมายใหศึกษาวิดิทัศน
“การบําบัดดวยออกซิเจนในเด็ก”
และ. “การพนยาแบบละอองฝอยใน
เด็ก” ดวยตนเอง
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
- นักศึกษานําเสนอขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาคนควา และอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นรวมกับ
อาจารยและเพื่อน
- อาจารยเพิ่มเติมประเด็นสําคัญ

อ.ดร.ชรริน
ขวัญเนตร
อ.ดร.ณัฐยา
ศรีทะแกว
อ.รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
อ. กิติวัฒนา
ศรีวงศ
อ.ดร.ณัฐยา
ศรีทะแกว

- การบรรยายการบรรยายแบบมี
สวนรวมประกอบการยกตัวอยาง
- วิเคราะหปญ
 หาสุขภาพและวาง
แผนการพยาบาลจากกรณีตัวอยาง

มคอ.3 (form03)
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สัปดาหท/ี่
ว.ด.ป.
/เวลา

หัวขอ/รายละเอียด

14.3 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
พัฒนาการและพฤติกรรม
14.3.1 โคลิค (Infantile Colic)
14.3.2 ปญหาดานอารมณ
1) การรองอาละวาด (Temper
tantrums)
2) การรองกลั้น (Breath holding
spell)
14.3.3 ปญหาการกิน (Feeding
problems)
14.3.4 ปญหาการขับถาย
(Eliminating problems)
1) ปสสาวะรดที่นอน (Enuria)
2) อุจจาระเล็ด (encopresis)
14.3.5 ปญหาการพูด
(Speech problems)
14.00-16.00 น.
2 ชม.

15
พุธ
4 ธ.ค. 62
13.00 –16.00 น.
3 ชม.

หนวยที่ 15 การพยาบาลเด็กทีถ่ กู ทารุณ
กรรม (Nursing care in Child abuse)
15.1 สาเหตุของการทารุณกรรม
15.2 ผลกระทบของการทารุณกรรม
15.3 การพยาบาลเด็กที่ถูกทารุณกรรม

หนวยที่ 16 การพยาบาลเด็กทีม่ ปี ญ
 หา
ระบบเลือดและการแข็งตัวของเลือด
16.1 โครงสรางและหนาที่ของเลือดและ
การแข็งตัวของเลือด
16.2 การพยาบาลเด็กที่มีปญ
 หาระบบ
เลือดและการ แข็งตัวของเลือดและ
ครอบครัว
16.2.1 ภาวะซีด (Anemia)

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สือ่ ทีใ่ ช

ผูส อน

และนําเสนอในชั้นเรียน
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ

อ.กิตวิ ัฒนา
ศรีวงศ
- การบรรยายการบรรยายแบบมี
สวนรวมประกอบการยกตัวอยาง
- วิเคราะหปญ
 หาสุขภาพและวาง
แผนการพยาบาลจากกรณีตัวอยาง
และนําเสนอในชั้นเรียน
- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ
อ. รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
- การบรรยายแบบมีสวนรวม
ประกอบการยกตัวอยาง
- ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีตัวอยาง
และวางแผนการพยาบาลเด็กทีม่ ี
ปญหาระบบเลือดและการแข็งตัว
ของเลือดและนําเสนอในชั้นเรียน
มคอ.3 (form03)
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สัปดาหท/ี่
ว.ด.ป.
/เวลา

พุธ
11 ธ.ค. 62
9.00 – 11.00 น.

หัวขอ/รายละเอียด

16.2.2 ธาลัสซีเมีย (Thalassemia)
16.2.3 ภาวะพรองเอนไซม G-6-PD
(G-6-PD deficiency)
16.2.4 ฮีโมฟเลีย (Hemophilia)
14.3.6 ภาวะเกล็ดเลือดต่าํ ไมทราบ
สาเหตุ (Idiopatic
trompbocytopenic
purpura)
สอบปลายภาค
(หนวย 11-16) 70 ขอ และ
ขอสอบรวบยอด 29 ขอ
รวม 99 ขอ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สือ่ ทีใ่ ช

ผูส อน

- Power point
- เอกสารประกอบการสอน
- อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ

กรรมการ
คุมสอบ

มคอ.3 (form03)
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การวัดและประเมินผล
การประเมิน
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงเกณฑและหรืออิงกลุม โดยใชเกณฑในการใหคาระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
0 – 49

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

1.

2.

3.

4.

ผลการเรียนรู

4.1.1, 4.2.2,
4.3.2, 4.5.1,

4.2.2,4.3.2,
4.4.1, 4.5.1,
4.5.2
4.2.2, 4.3.2,
4.4.1, 4.5.1,
4.5.2
4.1.1, 4.3.2,
4.4.1, 4.5.1

วิธกี ารประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนการ
ประเมินผล
(รอยละ)

9
13
17
1-7,1113,15-16

25
15
30
15

- การมอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุมๆละ 7-8 คน
10
ทํารายงานการสรุปสาระทางการพยาบาลเด็กและ (28 พ.ย.62)
วัยรุนจากบทความวิชาการตางประเทศ

10

- การทํางานเปนทีมจากการทํารายงานกลุม

5

การสอบ
สอบครั้งที่ 1
สอบครั้งที่ 2
สอบครั้งที่ 3
- ผลการเรียนรูแบบมีสวนรวมในชั้นเรียน
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3. แนวทางการชวยเหลือผูเ รียนที่เรียนออน
1. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินศักยภาพของผูเรียนเปนระยะ
2. มีการติดตามนักศึกษาที่มีผ ลคะแนนสอบต่ํา กวารอยละ 60 เปนระยะอยางต อเนื่ อง โดยการหา
สาเหตุและสรางแนวทางแกไขรวมกัน
3. ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
4. เฉลย Concept สําคัญของสาระการสอบ พรอมทั้งทําความกระจางในสาระสําคัญของการสอบ หลัง
ทราบผลการสอบของนักศึกษา

Test Blueprint
ประกอบการออกขอสอบวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นป 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

นําไปใช

วิเคราะห

4

4

6

1

15

-

1

2

-

3

หนวยที่ 2 การพยาบาลเด็กที่มีปญหาติด
เชื้อและโรคติดตอ
หนวยที่ 3 การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ
หนวยที่ 4 การพยาบาลทารกแรกเกิด
และทารกที่มีความเสี่ยง

3

4

4

6

1

15

-

1

2

-

3

3

4

4

5

2

15

1

2

-

3

4

3

6

8

3

20

-

2

2

-

4

หนวยที่ 5 การพยาบาลเด็กที่ไดรับสารพิษ 2 3 3 4 - 10
และอุบัติเหตุ
3 4 4 5 2 15
หนวยที่ 6 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
มะเร็ง
18 22 25 34 9 90
สอบครั้งที่ 1 (18 ชม.)

-

-

2

-

2

-

1

2

-

3
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เขาใจ

3

รูจํา

หนวยที่ 1 แนวคิดการพยาบาลเด็ก

เขาใจ

รวม

รูจํา

วิเคราะห

ระดับการวัด
(Summative)

นําไปใช

เนื้อหา

จํานวนชั่วโมง

ระดับการวัด
(Formative)

(ขอ)

รวม

(ขอ)

มคอ.3 (form03)

21

วิเคราะห

2 10

-

1

1

3

4

4

5

2

15

-

1

2

3

4

4

5

2

15

-

1

2

3

4

4

6

1

15

-

1

2

-

3

11 14 14 20 7

55

(ขอ)

นําไปใช

4

เขาใจ

2

รวม

รูจํา

2 2

เขาใจ

วิเคราะห

ระดับการวัด
(Summative)

นําไปใช

หนวยที่ 7 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
โภชนาการ
หนวยที่ 8 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ระบบประสาทกลามเนื้อและกระดูก
หนวยที่ 9 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ระบบทางเดินอาหาร
หนวยที่ 10 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
สอบครั้งที่ 2 (11 ชม.)

รูจํา

เนื้อหา

จํานวนชั่วโมง

ระดับการวัด
(Formative)

รวม

(ขอ)
2

-

3
3

หนวยที่ 11 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ระบบทางเดินปสสาวะ
หนวยที่ 12 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ระบบทางเดินหายใจ
หนวยที่ 13 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ระบบตอมไรทอ
หนวยที่ 14 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ทางพัฒนาการและพฤติกรรม
หนวยที่ 15 การพยาบาลเด็กที่ถูกทารุณ
กรรม

3

-

-

-

--

-

3

3

7

2

15

2

-

-

-

-

-

2

2

4

2

10

4

5

5

1

15

หนวยที 16 การพยาบาลเด็กที่มีปญหา
ระบบเลือดและการแข็งตัวของเลือด
รวม

3
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3
1

-

-

-

--

-

-

1

4

-

5

2

-

-

-

-

-

2

2

4

2

10

4

5

5

1

15

28 48

8

99

43 36 39 54 16 145 15
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
คณาจารยภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. (2553). บทความทางการ
พยาบาลเด็ก เลม 1- 2. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
คณาจารยภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย. (2558). หัตถการเบื้องตน
ทางการพยาบาลเด็ก. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พรทิ ทย ศิ ริ บู รณ พิ พั ฒนา. (บรรณาธิ การ). (2556). การพยาบาลเด็ กเล ม 1- 3. ฉบั บปรั บปรุ ง. (พิ มพ ครั้ งที่ 2).
กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส.
รุจา ภูไพบูลย. (2556). การพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กปวย. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.
วิลาวัณย พิเชียรเสถียร และอุษณี จินตะเวช. (บรรณาธิการ). (2554). การพยาบาลเด็กเลม 1- 2. เชียงใหม: ครองชาง
พริ้นทติ้ง.
ศรีสมบูรณ มุสิกสุคนธและคณะ. (บรรณาธิการ). (2558). บทความทางการพยาบาลเด็ก เลม 1-2. (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่
2 พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: พรี-วัน.
Bowden, V.R., & Greenberg, C.S. (2014). Children and their families: The continuum of Care. (3 rd
ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Glasper, A. & Richardson, J. (2010). Textbook of children’s and young people’s nursing. (2nded).
London: Churchill Livingstone.
Hockenberry, M.J., Wilson, D., Winkelstein, M.L., & Kline, N.E. (2015). Wong’s Nursing Care of Infants
and Children. (10thed). St. Louis: Mosby.
Jame, R.S., Nelson, K. A., & Aswell, W.A. (2013). Nursing care of children principles & practice.
St. Louis: Elsevier.
Kyle, T., & Carman, S. (2013). Essentials of pediatric nursing. (2nded). Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กนกวรรณฉันธนะมงคล. (2553). การพยาบาลทารกแรกเกิด.กรุงเทพมหานคร: คอมเมอรเชียล เวิลดมีเดีย.
กมลวิช เลาประสพวัฒนา, นครินทร ตนคลัง, มณีรัตน ภูวนันท และสมจิตร จารุรัตนศิริกุล. (บรรณาธิการ).
(2556).กุมารเวชศาสตรฉุกเฉิน. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ.
กรองกาญจนศิรภิ ักดีและคณะ. (บรรณาธิการ). (2553). เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน
หนวยที่1 -15.(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).พิมพครั้งที่ 2. นนทบุรี :น่ํากังการพิมพ.
จารุวรรณ สนองญาติ. (2556). การพยาบาลโรคเลือดในเด็ก.กรุงเทพมหานคร:ธนาเพรส.
นวลจันทร ปราบพาลและคณะ. (บรรณาธิการ). (2552).ปญหาที่พบบอยในเด็ก: แนวทางการดูแลรักษา.

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ.3 (form03)

23

พิมพครั้งที่2. กรุงเทพมหานคร : บียอนด เอนเทอรไพรซ.
บุษกร พันธเมธาฤทธิ์.(2555). การพยาบาลผูปวยทารกภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง. สงขลา: ออเรนจมีเดีย.
สมบูรณ จันทรสกุลพร และคณะ. (บรรณาธิการ). (2555). กุมารเวชศาสตร 1- 2. กรุงเทพฯ:นพชัยการพิมพ.
อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ, พรรณพัชร พิริยะนนท, ศริยา ประจักษธรรม และทิพวรรณหรรษคุณาชัย.
(บรรณาธิการ) . (2555) . พื้นฐานกุมารเวชศาสตร. กรุงเทพมหานคร:ไอกรุป เพรส.
Bowden, V. R., & Greenberg, C. S. (2010). Children and their families: The continuum of care.
2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Glasper, A., & Richardson, J. (2010). Textbook of children‘s and young people’s nursing.
London: Churchill Livingstone.
Jame, R. S., Nelson, K. A., & Aswell, W. A. (2013).Nursing care of children principles &
practice. St. Louis: Elsevier.
Marcdante, J .K., Kliegmare, R. M., Jenson, H. B.,& Behrman, R. E. (2011). Nelson essentials of
pediatric.6thed.Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins.
Price, L. D., & Gwin, F. J. (2013). Pediatric nursing: An introductory text. St. Louis: Elsevier.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หนังสือ ไดแก
เกรียงศักดิ์ จีระแพทย และวีณา จีระแพทย.(2554).การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด.กรุงเทพฯ:
ดานสุทธาการพิมพ.
ดุสิต สถาวร, ฤดีวิไล สามโกเศศ และสมศักดิ์ โลหเลขา. (2552). Advanced in pediatrics. กรุงเทพฯ:
บียอนด เอนเทอรไพรซ.
ทิพวรรณ หรรษคุณาชัยและคณะ. (บรรณาธิการ). (2554). บทความทางพัฒ นาการและพฤติกรรมเด็กสําหรับ
เวชปฏิบัติ ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: บียอนด เอนเทอรไพรซ.
บุญชู ศิริจงกลทองและคณะ. (บรรณาธิการ). (2555).กุมารเวชศาสตรโรคหัวใจ.กรุงเทพมหานคร:ไอกรุปเพรส.
พิรังกูร เกิดพานิช,วีระชัย วัฒนวีรเดชและทวีโชติพิทยสุนนท.(2553).Update on pediatric infectious
Diseases 2017.กรุงเทพมหานคร: บียอนด เอนเทอรไพรซ.
วนิดาเปาอินทร, สุขเกษมโฆษิตเศรษฐ, ศุกระวรรณอินทรขาว และศริยา ประจักษธรรม.(บรรณาธิการ).
(2552). บทความทางกุมารเวชศาสตรสําหรับเวชปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: ไอกรุป เพรส.
วงจันทร เพชรพิเชษฐเธียร.(2554). การพยาบาลที่เปนเลิศในการดูแลผูปวยโรคมะเร็ง. สงขลา: ชานเมืองการ
พิมพ.
วิภารัตนสุวรรณไวพัฒนะ.(2555). การพยาบาลเด็กปวยเรื้อรังโดยใชครอบครัวเปนศูนยกลาง.กรุงเทพฯ: ธนา
เพรส.
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สภาการพยาบาล. (2551). แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิก. กรุงเทพมหานคร : จุดทอง.
Debra, L.P., & Julie, F.G. (2013).Pediatric nursing: an introductory text. St. Louis: Elsevier.
Hockenberry, M. J., Wilson, D. (2009). Clinical companion for Wong's essentials of pediatric

Nursing. St. Louis: Mosby.

ฐานขอมูลสืบคน
Science direct, Cinahl, Nursing Reference Center Plus
เว็บไซต
www. Moph.go.th, www.dmh.go.th
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1.1. การประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาดวยแบบประเมิน
1.1.2. การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน
1.1.3. คะแนนการสอบ
2 กลยุทธการประเมินการสอน
2.2.1. ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2.2. การสังเกตการสอนของผูรวมทีมการสอน
2.2.3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2.4. การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู
3 การปรับปรุงการสอน
3.3.1. จากผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นปการศึกษา
3.3.2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมผูสอน
3.3.3. การใหขอมูลยอนกลับของอาจารยผูประเมินการสอน
3.3.4. พัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรูจากใบงานที่มอบหมาย
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.4.1 พิจารณาทบทวนคะแนนรายงาน การนําเสนองาน การทํางานเปนทีม ผลการสอบกลางภาค และ
ปลายภาค ผลการวิเคราะหขอสอบ และผลการเรียนโดยอาจารยผูรับผิดชอบวิชาและ/อาจารยผูสอน และหัวหนา
สาขา
4.4.2 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประเมินผลลัพธการเรียนรูตามที่กําหนด
ใน curriculum mapping ทวนสอบการวัดประเมินผล และพิจารณาการใหเกรด ตามแนวปฏิบัติการทวนสอบ
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มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ
2562)
4.4.3 อาจารยผูรับผิดชอบวิชาและ/อาจารยผูสอนเสนอผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ฯตอประธาน
หลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการเรียน และเสนอแบบบันทึกผลการเรียน (มสด 6) ใหคณบดีลงนาม
5 การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.5.1. กอนดําเนินการเรียนการสอน ผูรับผิดชอบรายวิชาและคณะผูสอน รวมกันออกแบบการเรียน
การสอนและประเมิ น การออกแบบการเรี ย นการสอนโดยใช แ บบฟอร ม (Course design checklist) เสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากอนดําเนินการเรียนการสอน
5.5.2. ขณะดําเนินการเรียนการสอน ประชุมทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันเมื่อพบปญหา
หรือเมื่อไดรับขอมูลปอนกลับในเชิงลบจากนักศึกษา หรือผูเกี่ยวของ
5.5.3. ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากข อ มู ล ที่ ไ ด ใ นข อ 1.1.1 และประเมิ น ตนเองโดยใช แ บบฟอร ม ประเมิ น ผลรายวิ ช า (Course Evaluation
Checklist)
5.5.4. นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สําหรับปการศึกษาตอไป
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ส่งอาจารย์ประจํากลุ่มภายในวันที่ 28 พ.ย. 2562

แบบประเมินการทํางานเปนทีม
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
----------------------------------------นักศึกษาผูประเมิน .............................................................................. รหัส ..................................... เลขที่ ........
อาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม ...............................................................

1. การมีสวนรวมวางแผนดําเนินงานในกลุม

เลขที่ ........ ชื่อ ................................
นามสกุล .....................................

เลขที่ ........ ชื่อ .................................
นามสกุล ......................................

เลขที่ ........ ชื่อ ................................
นามสกุล .....................................

คะแนน

เลขที่ ........ ชื่อ ................................
นามสกุล .....................................

หัวขอประเมิน

เลขที่ ........ ชื่อ ................................
นามสกุล .....................................

คําชีแ้ จง ใหนกั ศึกษาประเมินการทํางานเปนทีม โดยประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมตามความเปนจริง

4

2. มีความรับผิดชอบตองานตนเองและงานของ 4
กลุม
3. แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอกลุม
4
4. ความกระตือรือรนและตรงตอเวลา
4
5. มีจิตอาสา และเสียสละ
4
20 คะแนน (คิดเปนรอยละ 5)
20
นักศึกษาผูประเมิน....................................................
วันที่ประเมิน................................................
หมายเหตุ : ใชในการทํารายงาน ประเมินตนเองดวย 1 กลุม 2 ใบ
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แบบประเมินรายงานการแปลบทความทางและบทความการพยาบาลเด็กและวัยรุน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562
----------------------------------------ให ลงเครื่องหมาย / ในชองที่ทาน เห็นดวยมากที่สุด
หัวขอประเมิน
1.สรุปสาระของเอกสารและบทความสําคัญครบถวน ถูกตอง (x 6)
2.วิเคราะหเนื้อหาสาระของบทความที่ศึกษาวาสามารถนําไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนกับการพยาบาลเด็กและวัยรุนไดอยางไร (x 3)
3.มีความกาวหนาของงาน
(x 3)
4.แลกเปลี่ยนสาระที่สําคัญใหเพื่อนในกลุมรับรู (x 2)
5. รายงานเรียบเรียงเปนภาษาไทยที่สละสลวย (x 2)
6.ไมคัดลอกผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง, การอางอิงผลงานวิชาการของผูอื่นเมื่อ
นํามาใช (x 2)
7. รูปแบบรายงานถูกตอง พิมพถูกตอง สงตรงเวลา (x 2)

5

4

3

2

1

100 คะแนน (คิดเปนรอยละ 10)
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
…………………………………………………….. อาจารยผปู ระเมิน
วันที่ประเมิน................................................
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แบบประเมินการเรียนรูแ บบมีสวนรวมในชั้นเรียน
ให ลงเครื่องหมาย / ในชองที่ทาน เห็นดวยมากที่สุด
กลุมที่..............อาจารย………………………………………………………………….
รายชื่อนักศึกษา
1. นักศึกษา.............................................................................. รหัส .....................................
2. นักศึกษา.............................................................................. รหัส .....................................
3. นักศึกษา.............................................................................. รหัส .....................................
4. นักศึกษา.............................................................................. รหัส .....................................
5. นักศึกษา.............................................................................. รหัส .....................................
6. นักศึกษา.............................................................................. รหัส .....................................
7. นักศึกษา.............................................................................. รหัส .....................................
8. นักศึกษา.............................................................................. รหัส .....................................
ลําดับ
รายการ
1. เนื้อหาสาระสําคัญ ในประเด็นที่ไดรับ
มอบหมายถูกตอง
2. เนื้อหาสาระในประเด็นที่ไดรับมอบหมาย
ครบถวน
3. การมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม (x 2)
4. การใชภาษาในการนําเสนอไดเหมาะสม
5. มีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ มีทักษะ
ในการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจ
รวม

5

4

3

2

เลขที่ ........
เลขที่ ........
เลขที่ ........
เลขที่ ........
เลขที่ ........
เลขที่ ........
เลขที่ ........
เลขที่ ........
1

คะแนนเต็ม 30 ( คิดเปนรอยละ 15 )

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
……………………………………………… อาจารยผปู ระเมิน
วันที่ประเมิน................................................
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