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รายละเอียดของรายวิชา

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น
Children and Aldolescent Nursing
รหัสวิชา 6032101

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั ้นปี ที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2556
หลักสูตร พยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/เขต

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา

6032101 กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น
Children and Aldolescent Nursing

1.2 จานวนหน่ วยกิต

3 (3-0-6)

1.3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต
ประเภทรายวิชา วิชำบังคับในหมวดวิชำเฉพำะ : วิชำชีพ
1.4 อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์พชั มน อ้ นโต และ อำจำรย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์
อาจารย์ ผ้ ูสอน
ผศ. จุไร
อภัยจิรรัตน์
อำจำรย์สณ
ุ ีย์
ชื่นจันทร์
พ.ท หญิง วชิรำ
ไกรถิ่น
อำจำรย์พชั มน
อ้ นโต
อำจำรย์รัชนี
ชัยประเดิมศักดิ์
1.5 ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
เปิ ดสอนภำคกำรศึกษำที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2556 ชันปี
้ ที่ 2
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite)

ไม่มี

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) ไม่มี
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1.8 สถานที่เรียน

ห้ อง 304 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต
204/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำมหำวชิรำลงกรณ
ถนน สิรินธร แขวงบำงบำหรุ เขตบำงพลัด กทม. 10700

1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด วันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับปั จจัย สำเหตุ และกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเจ็บป่ วย และกำร
กำหนดบทบำทหน้ ำที่ในกำรให้ กำรพยำบำลแก่ผ้ ปู ่ วยเด็กและวัยรุ่นทังในภำวะปกติ
้
และภำวะเจ็บป่ วย
2.2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.2.1 เพื่อพัฒนำทักษะกำรเข้ ำถึงข้ อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น
2.2.2 เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน โดยเน้ นกำรเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยนควบคูก่ บั กำรเรี ยนรู้ด้วย
ตนเองจำกอีเลิร์นนิง (e-Learning)

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ปั ญหำและผลกระทบของภำวะสุขภำพและกำรเจ็บป่ วยต่อร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและกำรเจริญเติบโต
และพัฒนำกำรของเด็กและวัยรุ่น เน้ นกำรพยำบำลแบบองค์รวม ปั จเจกบุคคล สิทธิเด็ก โดยให้ ครอบครัวเป็ น
ศูนย์กลำงของกำรดูแล กำรสร้ ำงเสริมสุขภำพ รวมถึงกำรให้ นมแม่และอำหำรเสริ ม กำรสร้ ำงเสริมภูมิค้ มุ กันโรค
กำรป้องกันกำรเจ็บป่ วยและกำรบำดเจ็บ กำรฟื น้ ฟูสภำพและกำรบำบัดทำงกำรพยำบำลรวมถึงกำรเล่นเพื่อส่งเสริม
กำรฟื น้ หำยและกำรปรับตัวของเด็กและครอบครัว
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3.2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

43 ชัว่ โมง

สอนเสริมทบทวนเนื ้อหำเตรี ยมพร้ อม
ก่อนสอบจำนวน 3 ครัง้ รวม 5 ชัว่ โมง

ปฏิบัต/ิ งาน/ภาคสนาม/
การฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง
6 ชัว่ โมง ต่อสัปดำห์

3.3 จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
3.3.1 ให้ คำแนะนำและติดตำมควำมก้ ำวหน้ ำในกำรจัดทำรำยงำนแปล และวิเครำะห์บทควำมเกี่ยวกับ
กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่นที่ได้ สืบค้ นจำกฐำนข้ อมูล CINAHL จำนวน 2 ครัง้ ๆละ 1 ชัว่ โมงโดยแบ่งอำจำรย์ประจำกลุม่
จำนวน 5 กลุม่
3.3.2 ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่นแก่นกั ศึกษำที่มีผลคะแนนสอบต่ำกว่ำร้ อยละ
60 อย่ำงน้ อย 1 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรี ยนรู้ในกลุม่ มำตรฐำนผลกำรเรี ยนรู้ที่มงุ่ หวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ ้นสุดรำยวิชำนี ้
นักศึกษำจะมีคณ
ุ ลักษณะ หรื อมีควำมสำมำรถดังนี ้
ผลการเรี ยนรู้

วิธีการสอน

4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีควำมรู้ในหลักจริยธรรม
- บรรยำยสอดแทรกกำรยกตัวอย่ำง
จรรยำบรรณวิชำชีพที่สำคัญต่อ - อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น โดย
ในชันเรี
้ ยน
คำนึงถึงสิทธิเด็กและ ให้ กำรดูแล - วิเครำะห์กรณีตวั อย่ำง
โดยใช้ ครอบครัวเป็ นศูนย์กลำง
4.1.3 เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรี ของ
เด็กและครอบครัว

วิธีการประเมินผล
- กำรสอบย่อยประจำหน่วยกำรเรี ยน
- กำรสอบ 3 ครัง้
- กำรแสดงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ
และทัศนคติเกี่ยวกับควำมสำคัญ
บทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของกำรพยำบำลเด็ก
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ผลการเรี ยนรู้
4.1.4 รับผิดชอบต่อตนเองและผลกำร
เรี ยนรู้ในวิชำกำรพยำบำลเด็ก
และวัยรุ่น

4.2 ความรู้
4.2.1 มีควำมรู้และควำมเข้ ำใจใน
ศำสตร์ ทำงวิทยำศำสตร์ สขุ ภำพ
ที่นำมำบูรณำกำรในวิชำกำร
พยำบำลเด็กและวัยรุ่น
4.2.2 มีควำมรู้และควำมเข้ ำใจใน
สำระสำคัญของกำรพยำบำล
เด็กและวัยรุ่น ได้ แก่
- อธิบำยแนวคิดและหลักกำร
พยำบำลเด็กได้
- อธิบำยหลักกำรให้ นมแม่
อำหำรเสริม และกำรสร้ ำง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- ฝึ กควำมรับผิดชอบในกำรเรี ยน และ
- กำรวิเครำะห์กรณีตวั อย่ำงในด้ ำน
กำรสอบ เช่น กำรมอบหมำยงำน
บทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
กำรเข้ ำชันเรี
้ ยน กำรจัดทำรำยงำนสรุป ของพยำบำลเด็กและสิทธิเด็ก
สำระสำคัญจำกบทควำมเกี่ยวกับกำร - กำรเข้ ำชันเรี
้ ยน กำรส่งงำนตำม
พยำบำลเด็กและวัยรุ่นที่ได้ สืบค้ นจำก
ที่ได้ รับมอบหมำยครบถ้ วนตำม
ฐำนข้ อมูล CINAHL
กำหนดเวลำ กำรเข้ ำไปศึกษำ
บทเรี ยนล่วงหน้ ำทำงอีเลิร์นนิง
(e- Learning)
- กำรอ้ ำงอิงในรำยงำนถูกต้ อง
ตรงควำมเป็ นจริง ไม่คดั ลอกงำน
ของผู้อื่น
- กำรสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษำในขณะเรี ยน

- กำรบรรยำย
- กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ในชันเรี
้ ยน
- กำรตังค
้ ำถำม
- กำรวำงแผนกำรพยำบำลจำกกรณี
ตัวอย่ำง
- กำรมอบหมำยให้ ศกึ ษำบทเรี ยน
ล่วงหน้ ำจำกอีเลิร์นนิง (e- Learning)
- กำรมอบหมำยให้ นกั ศึกษำแบ่งกลุม่
สืบค้ นบทควำมเกี่ยวกับกำรพยำบำล
เด็กและวัยรุ่นจำกฐำนข้ อมูล CINAHL
แปล วิเครำะห์ และจัดทำเป็ นรำยงำน
กลุม่ ละ 3 -4 คน

- กำรสอบย่อยประจำหน่วยกำรเรี ยน
- กำรสอบ 3 ครัง้
- กำรประเมินผลงำนที่ได้ รับ
มอบหมำย เช่น กำรจัดทำรำยงำน
แปลและวิเครำะห์บทควำมเกี่ยวกับ
กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่นที่สืบค้ น
จำกฐำนข้ อมูล CINAHL รำยงำน
กำรสืบค้ นคำศัพท์ทำงวิชำกำร
(Technical term) เกี่ยวกับกำร
พยำบำลเด็กและวัยรุ่น
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ ำไปศึกษำ
บทเรี ยนล่วงหน้ ำทำงอีเลิร์นนิง
(e- Learning)
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ผลการเรี ยนรู้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

เสริมภูมิค้ มุ กันโรคได้
- มอบหมำยให้ มีกำรสืบค้ นคำศัพท์ทำง - กำรมีส่วนร่วมตอบคำถำม และ
- ประเมินกำรเจริ ญเติบโตและ
วิชำกำร (Technical term) เกี่ยวกับ
อภิปรำยในชันเรี
้ ยน
พัฒนำกำร กำรสร้ ำงเสริม
กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น พร้ อมนำส่ง
สุขภำพเด็กได้ เหมำะสมตำม
อำจำรย์ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
วัย ประเมินปั ญหำและผล
กระทบของภำวะสุขภำพและ
กำรเจ็บป่ วยต่อร่ำงกำย
อำรมณ์ สังคม และกำรเจริญ
เติบโตและพัฒนำกำรของเด็ก
และวัยรุ่น
- อธิบำยหลักกำรจัดกิจกรรมกำร
เล่นเพื่อกระตุ้นพัฒนำกำรและ
ส่งเสริมกำรฟื น้ หำย กำรปรับตัว
ของเด็กและ กำรมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวได้
4.2.3 สำมำรถนำกระบวนกำรพยำบำล
มำใช้ ในกำรวำงแผนกำรพยำบำล
เด็กและวัยรุ่นได้ ทงั ้ 4 มิติ
4.3 ทักษะทางปั ญญา
4.3.2 สำมำรถสืบค้ น วิเครำะห์ข้อมูล
และหลักฐำนเชิงประจักษ์ ที่
เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กและ
วัยรุ่น จำกแหล่งข้ อมูลที่
หลำกหลำย
4.3.3 สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ ในกำร
อ้ ำงอิง และวำงแผนแก้ ปัญหำ
ทำงกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น

- กำรบรรยำย
- กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ในชันเรี
้ ยน
- กำรนำกรณีตวั อย่ำงปั ญหำโรคเด็กและ
วัยรุ่นให้ นกั ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผน
ทำงกำรพยำบำล และนำเสนอหน้ ำ
ห้ องเรี ยน
- กำรมอบหมำยให้ ศกึ ษำบทเรี ยน
ล่วงหน้ ำจำกอีเลิร์นนิง (e- Learning)

- กำรสอบย่อยประจำหน่วยกำรเรี ยน
- กำรสอบ 3 ครัง้
- สังเกตจำกกำรแสดงควำมคิดเห็น
ในระหว่ำงกำรอภิปรำยในชันเรี
้ ยน
- กำรวิเครำะห์กรณีตวั อย่ำง
- กำรประเมินผลงำนที่ได้ รับ
มอบหมำย ได้ แก่ กำรจัดทำ
รำยงำนแปลและวิเครำะห์บทควำม
เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น
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ผลการเรี ยนรู้

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

4.3.4 สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็ น
- กำรมอบหมำยให้ นกั ศึกษำแบ่งกลุม่
ที่สืบค้ นจำกฐำนข้ อมูล CINAHL
ระบบ โดยใช้ องค์ควำมรู้ทำง
สืบค้ นบทควำมเกี่ยวกับกำรพยำบำล
รำยงำนกำรสืบค้ นคำศัพท์ทำง
วิชำชีพที่เกี่ยวข้ องกับกำร
เด็กและวัยรุ่นจำกฐำนข้ อมูล CINAHL
วิชำกำร (Technical term)
พยำบำลเด็กและวัยรุ่น
แปล วิเครำะห์ และจัดทำเป็ นรำยงำน เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น
4.3.5 สำมำรถนำกระบวนกำรแก้ ไข
กลุม่ ละ 3 -4 คน
- กำรวำงแผนกำรพยำบำลจำก
ปั ญหำตำมหลักวิทยำศำสตร์ มำ - มอบหมำยให้ มีกำรสืบค้ นคำศัพท์ทำง
กรณีตวั อย่ำง
ใช้ ในกำรวำงแผนกำรพยำบำล
วิชำกำร (Technical term) เกี่ยวกับ - จำนวนนักศึกษำที่เข้ ำไปศึกษำ
สำหรับกำรแก้ ปัญหำสุขภำพด้ ำน กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น พร้ อมนำส่ง บทเรี ยนล่วงหน้ ำทำงอีเลิร์นนิง
กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น
อำจำรย์ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
(e- Learning)
4.3.6 สำมำรถแก้ ไขปั ญหำสุขภำพด้ ำน
กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่นได้
อย่ำงเป็ นระบบ และสร้ ำงสรรค์
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมมุ มองด้ ำนบวกต่อผู้อื่น รวมทัง้ - มอบหมำยให้ นกั ศึกษำแบ่งกลุม่ ใน
กำรคิดวิเครำะห์สถำนกำรณ์ และ
มีทกั ษะในกำรสร้ ำงสัมพันธภำพ
กรณีตวั อย่ำงในชันเรี
้ ยน
ระหว่ำงบุคคล ได้ แก่ ระหว่ำง
ผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับ - จัดให้ มีกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และ
ผู้สอน ทังในกำรเรี
้
ยนกำรสอนใน ให้ ข้อมูลป้อนกลับระหว่ำงผู้เรี ยนกับ
ผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับผู้สอน
ห้ องเรี ยน และในกำรทำงำนกลุม่
- กำรมอบหมำยให้ นกั ศึกษำแบ่งกลุม่
4.4.2 สำมำรถทำงำนเป็ นทีมใน
สืบค้ นบทควำมเกี่ยวกับกำรพยำบำล
บทบำทผู้นำและผู้ตำมในงำน
เด็กและวัยรุ่นจำกฐำนข้ อมูล CINAHL
ที่ได้ รับมอบหมำยได้ อย่ำงมี
แปล วิเครำะห์และจัดทำเป็ นรำยงำน
ควำมสุข
กลุม่ ละ 3 -4 คน
- มอบหมำยให้ มีกำรสืบค้ นคำศัพท์ทำง
วิชำกำร (Technical term) เกี่ยวกับ

- ประเมินพฤติกรรมของกำรมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงผู้เรี ยนกับ
ผู้เรี ยน และผู้เรี ยนกับผู้สอน
- ให้ นกั ศึกษำสะท้ อนคิดเกี่ยวกับ
บทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของตนเองและสมำชิกในกลุม่
- กำรประเมินผลงำนที่ได้ รับ
มอบหมำย ได้ แก่ กำรจัดทำ
รำยงำนแปลและวิเครำะห์บทควำม
เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น
ที่สืบค้ นจำกฐำนข้ อมูล CINAHL
รำยงำนกำรสืบค้ นคำศัพท์ทำง
วิชำกำร (Technical term)
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ผลการเรี ยนรู้

4.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 สำมำรถประยุกต์ใช้ หลักตรรกะ
คณิตศำสตร์ และสถิตใิ นกำร
วิเครำะห์ข้อมูล
4.5.2 สำมำรถแปลงข้ อมูลทำงกำร
พยำบำลเด็กและวัยรุ่นให้ เป็ น
ข่ำวสำรที่มีคณ
ุ ภำพ
4.5.3 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทังกำรพู
้
ด
กำรอ่ำน และกำรเขียน สำมำรถ
อ่ำนภำษำอังกฤษจำกตำรำ
ภำษำอังกฤษ และสรุป
ควำมสำคัญได้ อย่ำงถูกต้ อง
4.5.4 สำมำรถใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ พื ้นฐำนที่จำเป็ นใน
กำรจัดทำรำยงำน และกำร
นำเสนองำน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น พร้ อมนำส่ง
อำจำรย์ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ

เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น

- สืบค้ นข้ อมูลทำงคณิตศำสตร์
ประกอบกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำร
พยำบำล
- กำรวิเครำะห์ปัญหำทำงกำรพยำบำล
ประกอบข้ อมูลสนับสนุนจำกกรณี
ตัวอย่ำง
- กำรมอบหมำยให้ นกั ศึกษำแบ่งกลุม่
สืบค้ นบทควำมเกี่ยวกับกำรพยำบำล
เด็กและวัยรุ่นจำกฐำนข้ อมูล CINAHL
แปล วิเครำะห์และจัดทำเป็ นรำยงำน
กลุม่ ละ 3 -4 คน
- มอบหมำยให้ มีกำรสืบค้ นคำศัพท์ทำง
วิชำกำร (Technical term) เกี่ยวกับ
กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น พร้ อมนำส่ง
อำจำรย์ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
- มอบหมำยให้ ศกึ ษำบทเรี ยนล่วงหน้ ำ
ทำงอีเลิร์นนิง (e-Learning)

- กำรสอบย่อยประจำหน่วยกำรเรี ยน
- กำรสอบ 3 ครัง้
- กำรประเมินผลงำนที่ได้ รับ
มอบหมำย เช่น กำรจัดทำ
รำยงำน แปลและวิเครำะห์บทควำม
เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น
ที่สืบค้ นจำกฐำนข้ อมูล CINAHL
รำยงำนกำรสืบค้ นคำศัพท์ทำง
วิชำกำร (Technical term)
เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ ำไปศึกษำ
บทเรี ยนล่วงหน้ ำทำงอีเลิร์นนิง
(e-Learning)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ / ว.ด.ป.

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้ อเรื่อง

กิจกรรมการสอน

อาจารย์ ผ้ สู อน

1
ศุกร์ ที่ 14 มิ.ย. 56
13.00 – 13.30 น.

1/2

แนะนำรำยวิชำ มอบหมำยงำน กำรวัดและ
กำรประเมินผล

- แนะนำจุดมุง่ หมำยและวัตถุประสงค์ อ.พัชมน อ้ นโต
คำอธิบำยรำยวิชำ ผลกำรเรี ยนรู้ และคณะผู้สอน
รูปแบบกำรเรี ยนรู้ กำรวัดประเมินผล

13.30 – 16.30 น.

3

หน่ วยที่ 1 แนวคิดการพยาบาลเด็ก
1.1 ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรพยำบำลเด็ก
1.2 บทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของพยำบำลเด็ก
1.3 คุณสมบัติของพยำบำลเด็ก
1.4 กำรพยำบำลโดยให้ ครอบครัวเป็ นศูนย์กลำง
(Family center care)
1.5 สิทธิเด็กและจริ ยธรรมในกำรพยำบำลเด็ก
(Child’s right and ethics)
1.6 กำรสร้ ำงเสริ มภูมิค้ มุ กันโรคในเด็ก(Immunization)
1.7 กำรเล่น : Therapeutic play, Recreation play
1.8 อำหำรสำหรับเด็กแต่ละวัย: นม, อำหำรเสริ ม
(Nutrition)
1.9 กำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรเด็ก (Physical
growth and development) ตำมช่วงวัย
1.10 กำรประเมินกำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรเด็ก
1.11 กำรส่งเสริ มกำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรในเด็ก

- บรรยำย
ผศ.จุไร
- ให้ นกั ศึกษำแสดงควำมคิดเห็นจำก อภัยจิรรัตน์
ประสบกำรณ์ของนักศึกษำที่พบ
เกี่ยวกับพยำบำลเด็กในโรงพยำบำล
- นำกรณีตวั อย่ำงที่เกี่ยวข้ องกับ
บทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของ
พยำบำลเด็กและสิทธิเด็กให้ นกั ศึกษำ
ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
- กรณีศกึ ษำกำรรับวัคซีน
- กำรวำงแผนกำรจัดรำยกำรอำหำร
สำหรับเด็กตำมวัย
- ให้ นกั ศึกษำฝึ กประเมินและบันทึก
กำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรเด็ก
- นักศึกษำแบ่งกลุม่ เล่นเกมในกำร
เลือกของเล่นเด็กตำมวัย
- มอบหมำยให้ ศกึ ษำล่วงหน้ ำเกี่ยวกับ
กำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรเด็ก
ตำมช่วงวัยและข้ อเสนอแนะในกำร
ส่งเสริ มพัฒนำกำร
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สัปดาห์ / ว.ด.ป.

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้ อเรื่อง

กิจกรรมการสอน

อาจารย์ ผ้ สู อน

2
ศุกร์ ที่ 21 มิ.ย. 56
13.00 - 14.00 น.

1

หน่ วยที่ 1 แนวคิดการพยาบาลเด็ก (ต่ อ)
1.12 กำรเจ็บป่ วยของเด็กและผลกระทบ
1.13 กำรพยำบำลเด็กและครอบครัวที่เจ็บป่ วย
1.13.1 ระยะวิกฤต (Critical stage)
1.13.2 ระยะเฉียบพลัน (Acute stage)
1.13.3 ระยะเรื อ้ รัง (Chronic stage)
1.13.4 ระยะสุดท้ ำย (End-of-life stage)
1.14 ภำวะเจ็บปวดในเด็ก (Pain in children)
1.14.1 กำรประเมินภำวะปวด(Pain assessment)
1.14.2 กำรพยำบำลเด็กในภำวะเจ็บปวด
(Pain management)

- บรรยำย
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมอภิปรำย
แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ

ผศ.จุไร
อภัยจิรรัตน์

14.00 - 16.00 น.

2

หน่ วยที่ 2 การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาโภชนาการ
(Nutrition problem)
2.1 ควำมต้ องกำรพลังงำนและสำรอำหำรในเด็ก
แต่ละวัย
2.2 กำรประเมินภำวะโภชนำกำร
2.3 กำรพยำบำลเด็กทีม่ ีปัญหำโภชนำกำรและ
ครอบครัว
2.3.1 ภำวะขำดสำรอำหำร / วิตำมิน
2.3.2 ภำวะโภชนำกำรเกินและโรคอ้ วน (Obesity)

- บรรยำย
- แบบฝึ กหัดกำรกำหนดพลังงำน
อำหำรประจำวันสำหรับเด็ก
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมอภิปรำย
แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
- วิเครำะห์ปัญหำสุขภำพและกำร
วำงแผนกำรพยำบำลจำกกรณี
ตัวอย่ำง
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ

ผศ.จุไร
อภัยจิรรัตน์

3
ศุกร์ ที่ 28 มิ.ย. 56
13.00 - 14.00 น.

1

หน่ วยที่ 3 การพยาบาลทารกแรกเกิด
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับทำรกแรกเกิด
3.2 กำรประเมินทำรกแรกเกิด
3.3 กำรตรวจคัดกรองในทำรกแรกเกิด
3.3.1 ภำวะพร่องไทรอยด์ฮอร์ โมนแต่กำเนิด
(Congenital Hypothyroidism)
3.3.2 ภำวะเฟนนิลคีโตนยูเรี ย (Phenylketonuria
: PKU)
3.4 กำรดูแลทำรกแรกเกิดในห้ องบริ บำลทำรก

- บรรยำย
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมอภิปรำย
แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ
- มอบหมำยให้ ศกึ ษำวีดิทศั น์ “ กำร
อำบน ้ำทำรก” ด้ วยตนเอง
- มอบหมำยให้ มีกำรสืบค้ นคำศัพท์
ทำงวิชำกำร (Technical term)
เกี่ยวกับกำรพยำบำลทำรกแรกเกิด
พร้ อมนำส่งวันที่ 4 ก.ค.2556

พ.ท.หญิง วชิรำ
ไกรถิ่น
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สัปดาห์ / ว.ด.ป.

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้ อเรื่อง

กิจกรรมการสอน

อาจารย์ ผ้ สู อน

ศุกร์ ที่ 28 มิ.ย. 56
14.00 - 17.00 น.

3

หน่ วยที่ 4 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยง
4.1 ประเภทของทำรกแรกเกิดทีม่ ีภำวะเสีย่ ง
4.2 กำรพยำบำลทำรกแรกเกิดทีม่ ีภำวะเสีย่ งและ
ครอบครัว
4.2.1 ทำรกคลอดก่อนกำหนด และเกินกำหนด
(Preterm and Post- term neonates)
4.2.2 ภำวะอุณหภูมิกำยตำ่ (Hypothermia)
4.2.3 ภำวะน ้ำตำลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)
4.2.4 ภำวะติดเชื ้อ (Sepsis)
4.2.5 กลุม่ อำกำรหำยใจลำบำก (Respiratory
distress syndrome : RDS)
4.2.6 ภำวะโรคปอดเรื อ้ รัง (Bronchopulmonary
dysplasia : BPD)
4.2.7 ภำวะตำบอดในทำรกคลอดก่อนกำหนด
(Retinopathy of prematurity : ROP)
4.2.8 ภำวะบิลริ ูบินคัง่ (Hyperbilirubinemia)
4.2.9 ภำวะลำไส้ เน่ำ (Necrotizing enterocolitis
:NEC)

4
ศุกร์ ที่ 5 ก.ค. 56
13.00 –15.00 น.

2

หน่ วยที่ 5 การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบ
- บรรยำย
อ.พัชมน อ้ นโต
ทางเดินหายใจ
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมอภิปรำย
5.1 โครงสร้ ำงและหน้ ำที่ของระบบทำงเดินหำยใจ
แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
5.2 กำรพยำบำลเด็กครัวที่มีปัญหำระบบทำงเดินหำยใจ - ให้ นกั ศึกษำวิเครำะห์กรณีตวั อย่ำง
และครอบครัว เกี่ยวกับ
และวำงแผนกำรพยำบำลเด็กทีม่ ี
5.2.1 ไข้ หวัด (Rhinitis)
ปั ญหำระบบทำงเดินหำยใจ
5.2.2 คออักเสบ (Pharyngitis)
- มอบหมำยให้ มกี ำรสืบค้ นคำศัพท์
5.2.3 ทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis)
ทำงวิชำกำร (Technical term)
5.2.4 กลุม่ อำกำรครู พ (Croup)
เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กที่มี ปั ญหำ
5.2.5 หลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
ระบบทำงเดินหำยใจ พร้ อมนำส่ง
5.2.6 หลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis)
วันที่ 11 ก.ค.2556 อำจำรย์ให้ ข้อมูล
5.2.7 หืด (Asthma)
ย้ อนกลับ
5.2.8 ปอดบวม (Pneumonia)

- บรรยำย
พ.ท.หญิง วชิรำ
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมอภิปรำย ไกรถิ่น
แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ
- ให้ นกั ศึกษำวิเครำะห์กรณีตวั อย่ำง
และวำงแผนกำรพยำบำลทำรกแรก
เกิดที่มีภำวะเสีย่ ง
- มอบหมำยให้ มีกำรสืบค้ นคำศัพท์
ทำงวิชำกำร (Technical term)
เกี่ยวกับกำรพยำบำลทำรกแรกเกิด
ที่มีภำวะเสีย่ ง พร้ อมนำส่งวันที่
4 ก.ค.2556 อำจำรย์ให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับ
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ผศ.จุไร
อ.สุณีย์
พ.ท.หญิง วชิรำ
อ.พัชมน
อ.รัชนี

ศุกร์ ที่ 5 ก.ค. 56
15.00 –16.00 น.

1

วิเครำะห์บทบำทพยำบำลเด็กและวัยรุ่นเพื่อแก้ ปัญหำ
ภำวะสุขภำพ ครัง้ ที่ 1

- มอบหมำยให้ นกั ศึกษำแบ่งกลุม่
สืบค้ นบทควำมเกี่ยวกับกำรพยำบำล
เด็กและวัยรุ่นจำกฐำนข้ อมูลCINAHL
กลุม่ ละ 3 -4 คน
- นักศึกษำนำเสนอข้ อมูลที่ได้ จำก
กำรศึกษำค้ นคว้ ำ และอภิปรำย
แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นร่วมกับ
อำจำรย์ประจำกลุม่ และเพื่อนร่วม
กลุม่
- อำจำรย์เพิม่ เติมประเด็นสำคัญ

5
ศุกร์ ที่ 12 ก.ค. 56
13.00 –15.00 น.

2

หน่ วยที่ 6 การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบ
ประสาทและกล้ ามเนือ้
6.1 โครงสร้ ำงและหน้ ำที่ของระบบประสำท
6.2 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำระบบประสำทและ
กล้ ำมเนื ้อและครอบครัว เกี่ยวกับ
6.2.1 ชักจำกไข้ สงู (Febrile convulsion)
6.2.2 ลมชัก (Epilepsy)
6.2.3 ภำวะน ้ำคัง่ ในโพรงสมอง (Hydrocephalus)
6.2.4 สมองพิกำร (Cerebral palsy)
6.2.5 เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)
6.2.6 สมองอักเสบ (Encephalitis)
6.2.7 ข้ อสะโพกเคลื่อนแต่กำเนิด (Congenital hip
Dislocation)
6.2.8 กระดูกสันหลังโหว่ (Spina Bifida)
6.2.9 เท้ ำปุก (Club foot)

- บรรยำย
อ.สุณีย์
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมอภิปรำย ชื่นจันทร์
แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ
- ให้ นกั ศึกษำวิเครำะห์กรณีตวั อย่ำง
และวำงแผนกำรพยำบำลเด็กทีม่ ี
ปั ญหำระบบประสำทและกล้ ำมเนื ้อ
- มอบหมำยให้ มีกำรสืบค้ นคำศัพท์
ทำงวิชำกำร (Technical term)
เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กทีม่ ีปัญหำ
ระบบประสำทและกล้ ำมเนื ้อ พร้ อม
นำส่งวันที่ 18 ก.ค.2556 อำจำรย์
ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ

ศุกร์ ที่ 12 ก.ค. 56
15.00 –16.00 น.

1

ทบทวนควำมรู้กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 1- 5

6
1 ชั่วโมง สอบครัง้ ที่ 1 (หน่วยที่ 1- 5) 12 ชัว่ โมง จำนวน 60 ข้ อ
ศุกร์ ที่ 19 ก.ค. 56 20นาที ห้ องประชุม Hall ชัน้ 3
13.00 –14.20 น.

คณะผู้สอน
อ.พัชมน
อ.สุณีย์
อ.รัชนี

12

สัปดาห์ / ว.ด.ป.

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้ อเรื่อง

กิจกรรมการสอน

อาจารย์ ผ้ สู อน

ศุกร์ ที่ 19 ก.ค. 56
15.00 -16.00 น.

1

เฉลยข้ อสอบ หน่วยที่ 1- 5

7
ศุกร์ ที่ 26 ก.ค. 56
13.00 –16.00 น.

3

หน่ วยที่ 7 การพยาบาลเด็กที่ได้ รับสารพิษและ
อุบัติเหตุ
7.1 ปั จจัยเสีย่ งกำรได้ รับอุบตั ิเหตุและสำรพิษในเด็ก
7.2 อุบตั ิเหตุที่พบบ่อยในเด็กแต่ละวัยและกำรป้องกัน
7.3 กำรพยำบำลเด็กและครอบครัวที่ได้ รับอุบตั ิเหตุ
และสำรพิษ
7.3.1 สิง่ แปลกปลอมอุดกัน้ (Foreign Body)
7.3.2 แผลไหม้ (Burn and Scald)
7.3.3 จมน ้ำ (Drowning)
7.3.4 กำรได้ รับสำรพิษ (Poisoning)
7.3.5 แมลงสัตว์กดั และต่อย (Insect Bite)

- บรรยำย
- แบบฝึ กหัดกำรประเมินแผลไหม้
- ให้ นกั ศึกษำวิเครำะห์กรณีตวั อย่ำง
และวำงแผนกำรพยำบำลเด็กที่
ได้ รับสำรพิษและอุบตั ิเหตุ
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ

8
ศุกร์ ที่ 2 ส.ค. 56
13.00 - 16.00 น.

3

หน่ วยที่ 8 การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาติดเชือ้ และ
โรคติดต่ อ
8.1 ควำมหมำยของโรคติดเชื ้อและโรคติดต่อ
8.2 กำรแพร่กระจำยของเชื ้อโรค
8.3 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำโรคติดเชื ้อและโรคติดต่อ
8.3.1 ไข้ ออกผื่น : หัด (Measles) หัดเยอรมัน
(Rubella) หัดกุหลำบ (Roseola Infantum)
สุกใส (Chicken pox)
8.3.2 คำงทูม (Mumps)
8.3.3 คอตีบ (Diphtheria)
8.3.4 ไอกรน (Pertussis)
8.3.5 วัณโรค (Tuberculosis : TB)
8.3.6 ไข้ เลือดออก (Dengue Hemorrhagic
Fever : DHF)
8.3.7 เอชไอวี/เอดส์ (HIV, AIDS)
8.3.8 โปลิโอ (Poliomyelitis)
8.3.9 โรคติดเชื ้อที่ผิวหนัง (Skin Infection)

- บรรยำย
อ.รัชนี
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมอภิปรำย ชัยประเดิมศักดิ์
และแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ
- ให้ นกั ศึกษำวิเครำะห์กรณีศกึ ษำ
และวำงแผนกำรพยำบำลเด็กทีม่ ี
ปั ญหำโรคติดเชื ้อและโรคติดต่อ
- มอบหมำยให้ มีกำรสืบค้ นคำศัพท์
ทำงวิชำกำร (Technical term)
เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กทีม่ ีปัญหำ
โรคติดเชื ้อและโรคติดต่อ พร้ อมนำส่ง
วันที่ 8 ส.ค. 2556 อำจำรย์ให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับ

คณะผู้สอน

ผศ.จุไร
อภัยจิรรัตน์
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อ.พัชมน
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ศุกร์ ที่ 2 ส.ค. 56
16.00 -17.00 น.

1

วิเครำะห์บทบำทพยำบำลเด็กและวัยรุ่นเพื่อแก้ ปัญหำ
ภำวะสุขภำพ ครัง้ ที่ 2

- นักศึกษำนำเสนอข้ อมูลที่ได้ จำก
กำรสืบค้ นบทควำมเกี่ยวกับกำร
พยำบำลเด็กและวัยรุ่ นจำกฐำนข้ อมูล
CINAHL และอภิปรำยแลกเปลีย่ น
ควำมคิดเห็นร่วมกับอำจำรย์ประจำ
กลุม่ และนักศึกษำแต่ละกลุม่
- อำจำรย์เพิม่ เติมประเด็นสำคัญ

9
ศุกร์ ที่ 9 ส.ค. 56
13.00 - 16.00 น.

3

หน่ วยที่ 9 การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาหัวใจและ
หลอดเลือด
9.1 โครงสร้ ำงและหน้ ำที่ของหัวใจและหลอดเลือด
9.2 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำหัวใจและหลอดเลือด
และครอบครัว เกี่ยวกับ
9.2.1. หัวใจพิกำรแต่กำเนิด (Congenital heart
Disease)
1) ผนังหัวใจห้ องบนมีรูรั่ว
(Atrial septal defect : ASD)
2) ผนังหัวใจห้ องล่ำงมีรูรั่ว
(Ventricular septal defect : VSD)
3) กำรเชื่อมระหว่ำงหลอดเลือดแดงใหญ่ทงสอง
ั้
(Patent Ductus Arteiosus : PDA)
4) หัวใจพิกำรแต่กำเนิดที่มีควำมผิดปกติ 4 อย่ำง
(Tetralogy of Fallot : TOF)
5) กำรสลับที่ของเส้ นเลือดดำและเส้ นเลือดแดง
ใหญ่ (Transposition of the Great Arteries)
6) ลิ ้นหัวใจตีบ :Tricuspid Atresia, Pulmonary
Stenosis , Aortic Stenosis
9.2.2 หัวใจพิกำรเกิดภำยหลัง (Acquired heart
disease)
1) โรคหัวใจรูห์มำติก (Rheumatic heart Disease)
2) โรคคำวำซำกิ (Kawasaki Disease)

อ.สุณีย์
- บรรยำย
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมอภิปรำย ชื่นจันทร์
และแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ
- ให้ นกั ศึกษำวิเครำะห์กรณีศกึ ษำ
และวำงแผนกำรพยำบำลเด็กทีม่ ี
ปั ญหำหัวใจและหลอดเลือด
- มอบหมำยให้ มีกำรสืบค้ นคำศัพท์
ทำงวิชำกำร (Technical term)
เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กทีม่ ีปัญหำ
หัวใจและหลอดเลือด พร้ อมนำส่ง
วันที่ 15 ส.ค. 2556 อำจำรย์ให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับ
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3) หัวใจวำย (Congestive heart failure)
4) เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ(Infective Endocarditis)
10
ศุกร์ ที่ 16 ส.ค. 56
13.00 - 16.00 น.

3

หน่ วยที่ 10 การพยาบาลเด็กที่มีปัญหามะเร็ง
10.1 ลักษณะของเซลมะเร็ ง
10.2 กำรพยำบำลเด็กโรคมะเร็งและครอบครัว เกี่ยวกับ
10.2.1 มะเร็ งเม็ดเลือดขำว (Leukemia)
10.2.2 มะเร็ งต่อมน ้ำเหลือง (Lymphoma)
10.2.3 มะเร็ งของเซลล์ประสำท (Neuroblastoma)
10.2.4 มะเร็ งจอตำ (Retinoblastoma)
10.2.5 มะเร็ งไต (Wilm’s tumor)
10.2.6 มะเร็ งสมอง (Brain tumor)
10.2.7 มะเร็ งกระดูก (Osteosarcoma)

- บรรยำย
อ.พัชมน อ้ นโต
- มอบหมำยให้ ศกึ ษำบทเรียนล่วงหน้ ำ
ทำง e- Learning
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมอภิปรำย
และแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ
- ให้ นกั ศึกษำวิเครำะห์กรณีตวั อย่ำง
และวำงแผนกำรพยำบำลเด็กทีม่ ี
ปั ญหำ มะเร็ ง
- มอบหมำยให้ มีกำรสืบค้ นคำศัพท์
ทำงวิชำกำร (Technical term)
เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กทีม่ ีปัญหำ
มะเร็ ง พร้ อมนำส่งวันที่ 22 ส.ค.2556
อำจำรย์ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ

11
ศุกร์ ที่ 23 ส.ค. 56
13.00 - 15.00 น.

2

หน่ วยที่ 11 การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบเลือด
และการแข็งตัวของเลือด
11.1 โครงสร้ ำงและหน้ ำที่ของเลือดและกำรแข็งตัวของ
เลือด
11.2 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำระบบเลือดและกำร
แข็งตัวของเลือดและครอบครัว เกี่ยวกับ
11.2.1 ภำวะซีด (Anemia)
11.2.2 ธำลัสซีเมีย (Thalassemia)
11.2.3 ภำวะพร่องเอนไซม์ G- 6- PD
(G- 6- PD deficiency)
11.2.4 ฮีโมฟี เลีย (Hemophilia)

- บรรยำย
อ.รัชนี
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมอภิปรำย ชัยประเดิมศักดิ์
และแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ
- ให้ นกั ศึกษำวิเครำะห์กรณีตวั อย่ำง
และวำงแผนกำรพยำบำลเด็กทีม่ ี
ปั ญหำ ระบบเลือดและกำรแข็งตัว
ของเลือด
- มอบหมำยให้ มีกำรสืบค้ นคำศัพท์
ทำงวิชำกำร (Technical term)
เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กทีม่ ีปัญหำ
ระบบเลือดและกำรแข็งตัวของเลือด
พร้ อมนำส่งวันที่ 29 ส.ค.2556
อำจำรย์ให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
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สัปดาห์ / ว.ด.ป.
ศุกร์ ที่ 23 ส.ค. 56
15.00 - 16.00 น.

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้ อเรื่อง

1

ทบทวนควำมรู้กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6- 10

กิจกรรมการสอน

อาจารย์ ผ้ สู อน
คณะผู้สอน

12
1 ชั่วโมง สอบครัง้ ที่ 2 (หน่วยที่ 6 -10 ) 14 ชัว่ โมง จำนวน 70 ข้ อ
ศุกร์ ที่ 30 ส.ค. 56 30นาที ห้ องประชุม Hall ชัน้ 3
13.00 - 14.30 น.

พ.ท.หญิง วชิรำ
อ.พัชมน
อ.รัชนี

14.30 -16.00 น. 1 ชั่วโมง เฉลยข้ อสอบ หน่วยที่ 6 -10
30นาที

คณะผู้สอน

13
ศุกร์ ที่ 6 ก.ย. 56
13.00 - 16.00 น.

3

หน่ วยที่ 12 การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบ
- บรรยำย
พ.ท.หญิง วชิรำ
ทางเดินอาหาร
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมอภิปรำย ไกรถิ่น
12.1 โครงสร้ ำงและหน้ ำที่ของระบบทำงเดินอำหำร
และแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
12.2 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำระบบทำงเดินอำหำร - อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ
และครอบครัว เกี่ยวกับ
- ให้ นกั ศึกษำวิเครำะห์กรณีตวั อย่ำง
12.2.1 ปำกแหว่ง เพดำนโหว่
และวำงแผนกำรพยำบำลเด็กทีม่ ี
(Cleft lip, Cleft palate)
ปั ญหำ ระบบทำงเดินอำหำร
12.2.2 หลอดอำหำรตีบตันและรูรั่วหลอดลม
- มอบหมำยให้ มก
ี ำรสืบค้ นคำศัพท์
(Esophageal Atresia,Tracheoesophageal ทำงวิชำกำร (Technical term)
Fistula : TE Fistula)
เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กทีม่ ีปัญหำ
12.2.3 ไส้ เลือ่ นกะบังลม (Diaphragmatic hernia) ระบบทำงเดินอำหำร พร้ อมนำส่ง
12.2.4 กรดไหลย้ อน (GERD)
วันที่ 12 ก.ย.2556 อำจำรย์ให้ ข้อมูล
12.2.5 กระเพำะอำหำรส่วนปลำยตีบ
ย้ อนกลับ
(Pyloric Stenosis)
12.2.6 ทำงเดินอำหำรติดเชื ้อ (Gastroenteritis)
12.2.7 ท่อน ้ำดีตีบตัน (Biliary Atresia)
12.2.8 ลำไส้ กลืนกัน (Intussusception)
12.2.9 ลำไส้ โป่ งพอง (Hirschsprung’s disease)
12.2.10 ท้ องผูก (Constipation)
12.2.11 ควำมผิดปกติของทวำรหนัก (Anorectal
malformation)
12.2.12 ผนังหน้ ำท้ องไม่ปิดแต่กำเนิด
(Omphalocele / Gastroschisis)
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สัปดาห์ / ว.ด.ป.

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้ อเรื่อง

กิจกรรมการสอน

อาจารย์ ผ้ สู อน

14
ศุกร์ ที่ 13 ก.ย. 56
13.00 –14.00 น.

1

หน่ วยที่ 13 การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิต
และจิตเวช
13.1 เด็กถูกทำรุณกรรม

- บรรยำย
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมอภิปรำย
และแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ
- ให้ นกั ศึกษำวิเครำะห์กรณีตวั อย่ำง
และวำงแผนกำรพยำบำลเด็กที่
ถูกทำรุณกรรม

ผศ.จุไร
อภัยจิรรัตน์

14.00 –16.00 น.

2

13.2 ออธิสติก
13.3 สมำธิสนั ้
13.4 กลุม่ อำกำรดำวน์

- บรรยำยประกอบ
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมอภิปรำย
และแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ

อ.อรุณศรี
กัณวเศรษฐ
พยำบำล
ชำนำญกำร
หน่วยพัฒนำกำร
เด็กและวัยรุ่น

15
ศุกร์ ที่ 20 ก.ย. 56
13.00 –15.00 น.

2

หน่ วยที่ 14 การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบ
ต่ อมไร้ ท่อ
14.1 โครงสร้ ำงและหน้ ำที่ของต่อมไร้ ทอ่
14.2 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำต่อมไร้ ทอ่ และครอบครัว
14.2.1 เบำหวำน (Diabetes Mellitus : DM)
14.2.2 เบำจืด (Diabetes Insipidus : DI)
14.2.3 ภำวะพร่องไทรอยด์ฮอร์ โมน
(Hypothyroidism)
14.2.4 ภำวะพิษจำกฮอร์ โมนไทรอยด์
(Hyperthyroidism)

- บรรยำย
อ.สุณีย์
- มอบหมำยให้ ศกึ ษำบทเรียน
ชื่นจันทร์
ล่วงหน้ ำทำง E- Learning
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมอภิปรำย
และแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
- อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ
- ให้ นกั ศึกษำวิเครำะห์กรณีตวั อย่ำง
และวำงแผนกำรพยำบำลเด็กทีม่ ี
ปั ญหำ ระบบต่อมไร้ ทอ่
- มอบหมำยให้ มีกำรสืบค้ นคำศัพท์
ทำงวิชำกำร (Technical term)
เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กทีม่ ีปัญหำ
ระบบต่อมไร้ ทอ่ พร้ อมนำส่งวันที่
26 ก.ย.2556 อำจำรย์ให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับ
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สัปดาห์ / ว.ด.ป.
ศุกร์ ที่ 20 ก.ย. 56
15.00 - 17.00 น.

จานวน
ชั่วโมง
2

หัวข้ อเรื่อง

กิจกรรมการสอน

อาจารย์ ผ้ สู อน

หน่ วยที่ 15 การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบ
- บรรยำย
อ.พัชมน อ้ นโต
ทางเดินปั สสาวะ
- อำจำรย์และนักศึกษำร่วมอภิปรำย
15.1 โครงสร้ ำงและหน้ ำที่ของระบบทำงเดินปั สสำวะ
และแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น
15.2 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำระบบทำงเดินปั สสำวะ - อำจำรย์สรุปประเด็นสำคัญ
และครอบครัว เกี่ยวกับ
- ให้ นกั ศึกษำวิเครำะห์กรณีตวั อย่ำง
15.2.1 ติดเชื ้อทำงเดินปั สสำวะ (Urinary Tract
และวำงแผนกำรพยำบำลเด็กทีม่ ี
Infection : UTI)
ปั ญหำ ระบบทำงเดินปั สสำวะ
15.2.2 กลุม่ อำกำรโรคไต (Nephrotic syndrome) - มอบหมำยให้ มกี ำรสืบค้ นคำศัพท์
15.2.3 ท่อปั สสำวะเปิ ดต่ำ (Hypospadias)
ทำงวิชำกำร (Technical term)
15.2.4 กำรไหลย้ อนกลับของปั สสำวะจำกกระเพำะ เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กทีม่ ีปัญหำ
ปั สสำวะขึ ้นไปที่ทอ่ ไต (Vesicoureteric
ระบบทำงเดินปั สสำวะ พร้ อมนำส่ง
reflux)
วันที่ 26 ก.ย.2556 อำจำรย์ให้ ข้อมูล
15.2.5 ไตอักเสบเฉียบพลัน
ย้ อนกลับ
(Acute Glomerulonephritis : AGN)
15.2.6 ไตวำย ( Acute and chronic renal failure)

16
3
ศุกร์ ที่ 27 ก.ย. 56
13.00 –16.00 น.
17
1 ชั่วโมง
ศุกร์ ที่ 4 ต.ค. 56 45นาที
13.00 –14.45 น.

ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น
ก่อนสอบปลำยภำค

คณะผู้สอน

สอบครัง้ ที่ 3 (หน่วยที่ 1 -15) จำนวน 86 ข้ อ
ห้ องประชุม Hall ชัน้ 3

อ.สุณีย์
อ.พัชมน
อ.รัชนี

15.00 –16.00 น.

เฉลยข้ อสอบ

คณะผู้สอน

1
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การวัดและประเมินผล
การประเมิน
กำรประเมินผลกำรเรี ยนใช้ แบบอิงเกณฑ์และหรื ออิงกลุม่ โดยใช้ เกณฑ์ในกำรให้ คำ่ ระดับคะแนนดังนี ้
ระดับผลการเรียน

ช่ วงคะแนน

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

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

5.2 แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
การ
ประเมิน

ผลการเรี ยนรู้ ท่ คี าดหวัง

งานที่จะใช้ ประเมินผล
ผู้เรี ยน

1

4.2.2, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.1
4.4.2, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4

- รำยงำนแปลและวิเครำะห์
บทควำมเกี่ยวกับกำรพยำบำล
เด็กและวัยรุ่นที่สืบค้ นจำก
ฐำนข้ อมูล CINAHL

3

4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1
4.2.2, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3
4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.1
4.4.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3
4.5.4

การสอบ

สัปดาห์ ท่ ี
กาหนด
4 และ8

สัดส่ วนการประเมินผล
10 %

Formative Summative

สอบย่อย (หน่วยที่ 1-15)

10 %

สอบครัง้ ที่ 1 (หน่วยที่ 1 - 5)

7

22 %

สอบครัง้ ที่ 2 (หน่วยที่ 6 - 10)

13

26%

สอบครัง้ ที่ 3 (หน่วยที่ 1 - 15)

17

22 %

10 %

(หน่วยที่ 11 - 15) (หน่วยที่ 1- 10)
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5.3 แนวทางการช่ วยเหลือผู้เรี ยนที่เรี ยนอ่ อน
1. อำจำรย์ผ้ รู ับผิดชอบรำยวิชำประเมินศักยภำพของผู้เรี ยนเป็ นระยะ เช่น กำรทดสอบย่อย เพื่อค้ นหำ
ปั ญหำและวำงแผนช่วยเหลือผู้ที่เรี ยนอ่อน
2. ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น ก่อนสอบ 3 ครัง้
3. ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่นแก่นกั ศึกษำที่มีผลคะแนนสอบต่ำกว่ำร้ อยละ 60
อย่ำงน้ อย 1 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์
4. ให้ นกั ศึกษำพบอำจำรย์ผ้ สู อนเพื่อให้ คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรี ยนและงำนที่ได้ รับมอบหมำย
5. เฉลยข้ อสอบกลำงภำคและกำรสอบย่อย และทำควำมกระจ่ำงในตัวเลือกของข้ อสอบ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
บุญเพียร จันทวัฒนำ, ฟองคำ ติลกสกุลชัย, บัญจำงค์ สุขเจริญ, วิไล เลิศธรรมเทวี, และศรี สมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์.
(2555). ตาราการพยาบาลเด็ก เล่ ม 1- 2 . (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1). กรุงเทพมหำนคร : พรี -วัน.
พรทิทย์ ศิริบรู ณ์พิพฒ
ั นำ. (2555). การพยาบาลเด็ก เล่ ม1 - 3. (พิมพ์ครัง้ ที่ 9). นนทบุรี : ยุทธรินทร์ กำรพิมพ์.
Bowden, V.R., & Greenberg, C.S. (2010). Children and their families : the continuum of care. 2nd ed.
Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins.
Hockenberry, M.J., Wilson,D., Winkelstein, M.L.,& Kline, N.E. (2011). Wong’s nursing care of infants and
children. 9thed. St. Louis: Mosby.
6.2 เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
6.3 เอกสารและข้ อมูลแนะนา
6.3.1 หนังสือ ได้ แก่
กนกวรรณ ฉันธนะมงคล. (2553) . การพยาบาลทารกแรกเกิด. กรุงเทพมหำนคร : คอมเมอร์ เชียล เวิลด์ มีเดีย.
กรองกำญจน์ ศิริภกั ดี และคณะ (บรรณำธิกำร). (2553) . เอกสารการสอนชุดวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น
หน่ วยที่ 6 -10. นนทบุรี : น่ำกังกำรพิมพ์.
เกรี ยงศักดิ์ จีระแพทย์ และวีณำ จีระแพทย์. (2554).การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด.กรุงเทพมหำนคร :
ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์.
ดุสิต สถำวร, ฤดีวิไล สำมโกเศศ และสมศักดิ์ โลห์เลขำ. (2552) . Advanced in pediatrics. กรุงเทพมหำนคร :
บียอนด์ เอนเทอร์ ไพรซ์.

20

ทิพวรรณ หรรษคุณำชัยและคณะ, บรรณำธิกำร. (2554). ตาราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กสาหรับเวชปฏิบัติ
ทั่วไป. กรุงเทพมหำนคร : บียอนด์ เอนเทอร์ ไพรซ์.
นวลจันทร์ ปรำบพำลและคณะ, บรรณำธิกำร. (2552). ปั ญหาที่พบบ่ อยในเด็ก: แนวทางการดูแลรั กษา.
พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหำนคร : บียอนด์ เอนเทอร์ ไพรซ์.
บุญชู ศิริจงกลทองและคณะ, บรรณำธิกำร. (2555). กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ. กรุงเทพมหำนคร : ไอกรุ๊ป เพรส.
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6.3.2 วำรสำร ได้ แก่ Journal of Specialist in Pediatric Nursing
6.3.3 ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ ได้ แก่ PROQUEST, CINAHL
หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
7.1.1 กำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนในระบบออนไลน์
7.1.2 กำรประเมินผลรำยวิชำ โดยแบบประเมินของคณะ
7.1.3 กำรสัมมนำกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนเมื่อสิ ้นสุดปี กำรศึกษำ
7.2 กลยุทธ์ การประเมินการสอน
กำรสังเกตกำรสอนของผู้ร่วมทีมกำรสอนหรื อคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร
7.3 การปรับปรุงการสอน
7.3.1 นำผลกำรประเมินที่ได้ จำกข้ อ 7.1 และ 7.2 มำปรับปรุงกำรออกแบบกำรเรี ยนกำรสอนในปี กำรศึกษำ
ต่อไปแล้ วนำมำปรับปรุงกำรสอน
7.3.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่ำงทีมผู้สอน
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
7.4.1 พิจำรณำกำรออกแบบกำรเรี ยนกำรสอนโดยทีมผู้สอนและคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร
7.4.2 กำรวิพำกษ์ข้อสอบโดยทีมผู้สอนและคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร
7.4.3 พิจำรณำและตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำ กำรให้ คะแนน กำรให้ เกรด โดย
ทีมผู้สอนและคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร
7.4.4 กำรวิเครำะห์ข้อสอบ และนำผลกำรวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงข้ อสอบให้ ได้ มำตรฐำน
7.4.5 กำรทวนสอบจำกคณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมที่ได้ รับกำรแต่งตัง้
จำกคณะฯ โดยทวนสอบคะแนนที่นกั ศึกษำได้ รับจำกกำรประเมินตำมที่ระบุในแผนกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรี ยน กำรสุม่ ตรวจชิ ้นงำนหลักที่มอบหมำยให้ นกั ศึกษำ รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสิต
7.5 การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรำยละเอียดรำยวิชำตำมผลกำรสัมมนำกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน ผลกำรประเมินของนักศึกษำ และ
อำจำรย์ผ้ สู อน
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ตารางวิเคราะห์ หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบกำรออกข้ อสอบวิชำ กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น
ภำคเรี ยนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2556

ชัว่ โมง

รู้จำ

เข้ ำใจ

นำไปใช้

วิเครำะห์

รวม

หน่วยที่ 1 แนวคิดกำรพยำบำลเด็ก

4

4

4

9

3

20

หน่วยที่ 2 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำ
โภชนำกำร
หน่วยที่ 3 กำรพยำบำลทำรกแรกเกิด
หน่วยที่ 4 กำรพยำบำลทำรกแรกเกิดที่มี
ภำวะเสี่ยง
หน่วยที่ 5 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำระบบ
ทำงเดินหำยใจ
หน่วยที 6 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำระบบ
ประสำทและกล้ ำมเนื ้อ
หน่วยที่ 7 กำรพยำบำลเด็กที่ได้ รับสำรพิษ
และอุบตั เิ หตุ
หน่วยที่ 8 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำติดเชื ้อ
และโรคติดต่อ
หน่วยที่ 9 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำระบบ
หัวใจและหลอดเลือด
หน่วยที่ 10 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำมะเร็ง

2

2

2

4

2

10

1
3

1
3

1
4

2
4

1
4

5
15

2

2

3

4

1

10

2

2

3

4

1

10

3

3

4

5

3

15

3

6

3

4

2

15

3

4

4

5

2

15

3

3

5

5

2

15

หน่วยที่ 11 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำระบบ
เลือดและกำรแข็งตัวของเลือด
หน่วยที่ 12 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำระบบ
ทำงเดินอำหำร

2

4

3

2

1

10

3

3

4

4

4

15

หัวข้ อสอน
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ชัว่ โมง

รู้จำ

เข้ ำใจ

นำไปใช้

วิเครำะห์

รวม

หน่วยที่ 13 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำ
สุขภำพจิตและจิตเวช
หน่วยที่ 14 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำระบบ
ต่อมไร้ ทอ่
หน่วยที่ 15 กำรพยำบำลเด็กที่มีปัญหำระบบ
ทำงเดินปั สสำวะ

3

3

4

6

2

15

2

2

3

4

1

10

2

2

3

4

1

10

รวม

38

44

50

66

30

190

หัวข้ อสอน
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิชา 6032101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ประจาภาคการศึกษาที่1 ปี การศึกษา2556
กรอบรายงานการแปล
-------------------------วัตถุประสงค์ เพื่อให้ นกั ศึกษำสำมำรถ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สรุปเนื ้อหำจำกวำรสำรทำงวิชำชีพกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น
วิเครำะห์สำระประกอบข้ อมูลสนับสนุน
พัฒนำทักษะกำรศึกษำค้ นคว้ ำ กำรอ่ำน รวมทังกำรท
้
ำรำยงำนอย่ำงเป็ นระบบ
พัฒนำทักษะกำรทำงำนเป็ นทีมในบทบำทผู้นำและผู้ตำมในงำนที่มอบหมำย
เลือกข้ อมูลและจัดกำรข้ อมูลจำกสำรสนเทศได้
พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรด้ วยกำรเขียนรำยงำน

แนวทางการจัดทารายงาน
1. รำยงำนนี ้เป็ นรำยงำนกลุ่มๆละ 3 - 4 คน / เรื่ อง
2. ให้ นกั ศึกษำเลือกบทควำมเกี่ยวกับกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น

หรื อบทควำมทำงกำรแพทย์ที่

เกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่นจำนวน 1 เรื่ อง โดยไม่ซ ้ำกับผู้อื่นจำกวำรสำรทำงกำรพยำบำล ทำงกำรแพทย์ หรื อวำรสำร
อิเล็คทรอนิค จำกฐำนข้ อมูล CINAHL ช่วงระยะเวลำ 10 ปี (ปี คศ. 2004 - 2013) หลังจำกนันนั
้ กศึกษำลงชื่อเลือก
บทควำมที่สนใจได้ ที่ อาจารย์ พัชมน อ้ นโต ภายในวันพฤหัสบดีท่ ี 20 มิถุนายน 2556 ทังนี
้ ้นักศึกษำควรปรึกษำ
อำจำรย์ประจำกลุม่ ให้ พิจำรณำสำระกำรได้ รับประโยชน์จำกเนื ้อหำบทควำมก่อนลงชื่อเรื่ อง
3. แปลและเรี ยบเรี ยงเป็ นภำษำไทย ด้ วยภำษำที่สละสลวย
4. พบอำจำรย์ประจำกลุ่มจำนวน 2 ครัง้ ๆละ 1 ชัว่ โมง เพื่อรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำของงำน และ
แลกเปลี่ยนควำมรู้กบั เพื่อนในกลุม่
ครัง้ ที่ 1 วันศุกร์ ที่ 5 กรกฏำคม 2556 เวลำ 15.00 –16.00 น.
ครัง้ ที่ 2 วันศุกร์ ที่ 2 สิงหำคม 2556 เวลำ 16.00 -17.00 น.
5. วิเครำะห์เนื ้อหำสำระของบทควำมที่ศกึ ษำว่ำสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์กบั กำร
พยำบำลเด็กและวัยรุ่นได้ อย่ำงไร ข้ อดี ข้ อด้ อยของสำระบทควำมประกอบข้ อมูลเหตุผลสนับสนุน
6. จัดทำรำยงำนไม่เกิน 5 หน้ ำ
7. ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ที่พิมพ์ขนำด A 4 พร้ อมต้ นฉบับบทควำมภำษำอังกฤษ
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กาหนดส่ งรายงานวันศุกร์ ท่ ี 6 กันยายน 2556 ก่ อนเวลา 9.00 น. ที่อาจารย์ พัชมน อ้ นโต
รายชื่ออาจารย์ ประจากลุ่ม
กลุม่ ที่ 1 ผ.ศ.จุไร
อภัยจิรรัตน์
กลุม่ ที่ 2 อำจำรย์สณ
ุ ีย์ ชื่นจันทร์
กลุม่ ที่ 3 พ.ท.หญิงวชิรำ ไกรถิ่น
กลุม่ ที่ 4 อำจำรย์พชั มน อ้ นโต
กลุม่ ที่ 5 อำจำรย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์

เลขที่นักศึกษา
เลขที่ 1-18
เลขที่ 19-36
เลขที่ 37- 54
เลขที่ 55- 73
เลขที่ 74-92

ห้ องเรี ยน
ห้ องปฏิบตั กิ ำรพยำบำลเด็ก
ห้ องทำงำนอำจำรย์ชนั ้ 3
ห้ อง 304
ห้ อง 304
ห้ อง 304

การประเมินผล
1. สรุปสำระสำคัญครบถ้ วน
2. วิเครำะห์เนื ้อหำสำระของบทควำมที่ศกึ ษำว่ำสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้
ให้ เกิดประโยชน์กบั กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่นได้ อย่ำงไร ข้ อดี ข้ อด้ อย
ของสำระบทควำมประกอบข้ อมูลเหตุผลสนับสนุน
3. มีควำมก้ ำวหน้ ำของงำน
4. แลกเปลี่ยนสำระที่สำคัญให้ เพื่อนในกลุม่ รับรู้
5. รำยงำนเรี ยบเรี ยงเป็ นภำษำไทยที่สละสลวย
6. รูปแบบรำยงำนถูกต้ อง พิมพ์ถกู ต้ อง ส่งตรงเวลำ
รวม

30 คะแนน
15 คะแนน

15
10
15
15
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

