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หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
1. ชื่อหลักสูตร     

ภาษาไทย  : หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 
 ภาษาอังกฤษ : Certificate Program For Nurse’s Aides/Care givers 
 
2. ชื่อประกาศนียบัตร  

ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 
 ภาษาอังกฤษ : Certificate Program For Nurse’s Aides/Care givers 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
4. หลักการและเหตุผล  
 สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโดยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2559 จากรายงาน
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พบว่าจ านวนประชากรไทยทั้งหมด 65.9 ล้านคน มีผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป
ประมาณ 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 ในขณะที่ประชากรรวมของประเทศไทยก าลังเพ่ิมด้วยอัตราที่
ช้าลงอย่างมากเพียงร้อยละ 0.4 ต่อปี แต่ประชากรสูงอายุกลับเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราที่รวดเร็ว ประมาณร้อยละ 5 
ต่อปี โดยในปี 2565 นี้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) กล่าวคือ 
สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ประเทศไทยจ าเป็นต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์
ประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็วนี้ เนื่องประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงขึ้นย่อมหมายถึงภาระของรัฐ ชุมชน และ
ครอบครัว ในการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการยังชีพ ที่จะต้องสูงขึ้นตามไปด้วย ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อม
ของร่างกาย จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามธรรมชาติ มีโรคเรื้อรังต่างๆตามมา  (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2562) นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ต่างๆ เช่น 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนท าให้
เกิดปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในสายงานพยาบาลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพนักงานให้การดูแล  สภาการ
พยาบาลเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้เปิดรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลขึ้น เพ่ือให้เป็น
ผู้ช่วยในการดูแลบุคคลที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้างบางส่วนในเรื่องเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน ได้แก่ สุขวิทยาส่วน
บุคคล การให้อาหาร การเคลื่อนไหวร่างกาย การพักผ่อนนอนหลับ การดูแลความปลอดภัย และความสุข
สบาย ฯลฯ รวมทั้งการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม โดยการดูแลนั้นเป็นการท างาน
ร่วมกับญาติ และเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาล บ้าน ชุมชน สถานดูแล 
ผู้สูงอายุ สถานบริการสุขภาพอ่ืน ๆ (ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร
พนักงานให้การดูแล , 2563)  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลเพ่ือ
ตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของสภาการพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (หลักสูตร
ใหม่) พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือช่วยผลิตพนักงานให้การดูแลที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลบุคคลได้อย่างมี
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คุณภาพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพได้ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการ
ให้บริการ โดยในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือยังไม่มีสถาบันที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ขึ้น ดังนั้นคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงเป็นสถาบันแห่งแรกในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ 

 
5. ปรัชญาของหลักสูตร 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความเชื่อว่าผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
พนักงานให้การดูแล จะสามารถเป็นผู้ช่วยในการดูแลบุคคลที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้างบางส่วนในเรื่องเกี่ยวกับ
กิจวัตรประจ าวัน ได้แก่ สุขวิทยาส่วนบุคคล การให้อาหาร การเคลื่อนไหวร่างกาย การพักผ่อนนอนหลับ การ
ดูแลความปลอดภัย และความสุขสบาย รวมทั้งการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม 
สามารถปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาล บ้าน ชุมชน สถานดูแล ผู้สูงอายุ สถานบริการสุขภาพอ่ืน ๆ ร่วมกับทีม
สุขภาพได้ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีในการให้บริการ  
 
6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ภายหลังส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีความสามารถและคุณลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
 1) ช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ดูแลด้านการจัดอาหาร สุขวิทยา
ส่วนบุคคล การเคลื่อนไหวร่างกาย การพักผ่อนนอนหลับ 
 2) บันทึกและรายงานความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้สูงอายุ 
 3) บ ารุงรักษาและท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การรักษาพยาบาล 
 4) ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 5) มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้อื่น 
 6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
7. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
2) สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือไม่มีความผิดปกติที่

ส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน  
3) อายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา 
 

8. หลักสูตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2565 มีรายละเอียดดังนี้ 
 8.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2565 มีจ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร 16 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตข้ันต่ าของแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 
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8.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     2  หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ                     14  หน่วยกิต 
  2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี    8 หน่วยกิต 
  2.2) รายวิชาภาคปฏิบัติ    6 หน่วยกิต  

 8.3 รายวิชาในหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     2  หน่วยกิต 
 -  ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์    1(1-0-2)   
 -  การสื่อสาร การท างานเป็นทีม การบันทึกและรายงาน 1(1-0-2)    

 2) หมวดวิชาเฉพาะ             14  หน่วยกิต 
  2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี    8 หน่วยกิต 
  -  หลักกฎหมาย ขอบเขตและจริยธรรม      1(1-0-2) 

  ในการปฏิบัติงาน  
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น    1(1-0-2) 
- การช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐาน   3(2-3-5) 
- การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและการดูแลด้านจิตสังคม 2(2-0-4) 
- การควบคุม การป้องกันการติดเชื้อและการบ ารุงรักษา  1(1-0-2) 
  ท าความสะอาดเครื่องมือ 

   2.2) รายวิชาภาคปฏิบัติ    6 หน่วยกิต 
- ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐาน   3(0-12-3) 
- ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ    3(0-12-3) 

 8.4 ระยะเวลาการอบรม 
  หลักสูตรมีระยะเวลาการอบรมจ านวน 510 ชั่วโมง โดย ภาคทฤษฎีจ านวน 10 หน่วยกิต 
(150 ชั่วโมง) ภาคปฏิบัติ จ านวน 6 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง) 
  การจัดการอบรม เป็นระบบทวิภาคหรือระบบอ่ืนที่เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค ดังนี้  
1) ภาคทฤษฎี มีการอบรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
2) การฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง มีการฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา เท่ากับ 1 หน่วยกิต  
3) การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยโดยตรง มีการฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
* ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ 
 8.5 แผนการเรียน 
  ภาคเรียนที่ 1 (15-18 สัปดาห)์  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
41701 101 
41701 102 
41701 201 
41701 202 
41701 203 
41701 204 

-ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์ 
-การสื่อสาร การท างานเป็นทีม การบันทึกและรายงาน 
-หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น 
-การช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐาน 
-การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและการดูแลด้านจิตสังคม 

1(1-0-2) 
1(1-0-2) 
1(1-0-2) 
1(1-0-2) 
3(2-3-5) 
2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
41701 205 -การควบคุม การป้องกันการติดเชื้อและการบ ารุงรักษาท าความ

สะอาดเครื่องมือ 
1(1-0-2) 

 
 รวม 10(9-3-19) 

ภาคเรียนที่ 2 (15-18 สัปดาห)์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

41701 206 
41701 207 

- ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐาน 
- ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 

3(0-12-3) 
3(0-12-3) 

 
 รวม 6(0-24-6) 

 
1.1. ค าอธิบายระบบรหัสวิชา (ตามระบบของสถาบันการศึกษา) 

ก าหนดรหัสวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสรายวิชาของ
หลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 การก าหนดรหัสรายวิชา ให้ประกอบไปด้วยตัวเลข 8 
หลัก XXXXX XXX ดังนี้ 

  41701 XXX  หมายถึง   รหัสของหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 
หลักท่ี 1  หมายถึง   หลักสูตร  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ใช้เลข 4 
หลักท่ี 2 และ 3  หมายถึง   คณะ/วิทยาลัย  คณะพยาบาลศาสตร์   ใช้เลข 17 
หลักท่ี 4 และ 5 หมายถึง   สาขาวิชา       หลักสูตรพนักงานให้การดูแล ใช้เลข 01 
หลักท่ี 6 7 และ 8 หมายถึง   ล าดับรายวิชา 
 ความหมายของเลขล าดับรายวิชา 
1) เลขหลักท่ี 6 หมายถึง หมวดวิชา 

1 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ 

2) เลขหลักท่ี 7 และ 8  หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละหมวดวิชา  
                                     เรียงตามล าดับวิชาที่ต้องเรียนก่อนหลัง  

 
1.2.  ค าอธิบายรายวิชา 

 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์     1  หน่วยกิต 
ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ศัพท์ทางการแพทย์ที่จ าเป็น 

รืทการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวันและในสถานประกอบการพยาบาล 
 
การสื่อสาร การท างานเป็นทีม การบันทึกและรายงาน  1  หน่วยกิต 
หลักการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารในองค์กร การท างานเป็นทีม ปัจจัยที่มีผลการท างานเป็น

ทีม การใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการท างาน พฤติกรรมการบริการ การบันทึกและการรายงาน 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   1  หน่วยกิต 
หลักจริยธรรมในการช่วยเหลือดูแล จริยธรรมของผู้ช่วยเหลือดูแลและผู้ร่วมงาน เจตคติที่ดี

ในการช่วยเหลือดูแลผู้อ่ืน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น     1  หน่วยกิต 
 โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการท างานของเซลล์ และเนื้อเยื่อต่างๆของระบบปกคลุม ระบบ

กระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบเลือดและอวัยวะสร้างเลือด ระบบไหลเวียน ระบบ
หายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบอวัยวะรับความรู้สึก
พิเศษ 

 
การช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน     3  หน่วยกิต 
การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สุขวิทยาส่วนบุคคล การดูแลด้าน

การจัดอาหาร การเคลื่อนไหวร่างกาย การพักผ่อนนอนหลับ การดูแลความปลอดภัย และความสุข
สบาย รวมทั้งการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติเทคนิคการ
ช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันให้ปลอดภัยและสุขสบาย 

 
 การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและการดูแลด้านจิตสังคม   2  หน่วยกิต 
 การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพปกติ และเจ็บป่วยที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรืออยู่ใน

ภาวะพ่ึงพิง ให้สามารถด าเนินชีวิตด้านกิจวัตรประจ าวันได้ตามอัตภาพ และการดูแลด้านจิตสังคม 
 
การควบคุม การป้องกันการติดเชื้อและการบ ารุงรักษาท าความสะอาดเครื่องมือ  

1 หน่วยกิต 
       
การควบคุม การป้องกันการติดเชื้อ การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์และการพยาบาล 

ตลอดจนการบ ารุงรักษา ท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ ์
 
ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน    3  หน่วยกิต 
 ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลและการช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการดูแล

บุคคลด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสุขสบาย 
ปฏิบัติการการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ปฏิบัติการการบ ารุงรักษา
และท าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การรักษาพยาบาล และการบันทึกรายงาน 

  
ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ         3  หน่วยกิต 
 ฝึกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจ าวันผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพปกติ และ

เจ็บป่วยทีไ่ม่ยุ่งยากซับซ้อนหรืออยู่ในภาวะพ่ึงพิง รวมทั้งปฏิบัติการการดูแลด้านจิตสังคมและมีเจตคติ
ที่ดีในการดูแลผู้สูงอาย ุ
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2. การวัดและการประเมินผล 
ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาต้อง 
9.1 มีเวลาการศึกษาในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
9.2 การประเมินผลภาคทฤษฎีแต่ละรายวิชาต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2 จาก

ระบบ 4 แต้มระดับคะแนน 
9.3 การประเมินผลภาคปฏิบัติทุกรายวิชาต้องได้แต้มระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 2 จากระบบ 4 แต้ม

ระดับคะแนน 
 

3. การประกนัคุณภาพหลักสูตร 
มีระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยประกันคุณภาพในเรื่อง 

ดังต่อไปนี้ 
1 การบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการหลักสูตรพนักงานให้การดูแล ท าหน้าที่บริหารหลักสูตรให้มี

การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ประกอบด้วยต ารา วารสาร Digital book ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ มีระบบสืบค้นที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการพร้อมกับอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือฝึกหัดการช่วยเหลือ
ดูแลบุคคลและมีห้องเรียนอย่างเพียงพอ 

3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน าผู้รับการศึกษา สถานศึกษาจัดให้มีอาจารย์ประจ าชั้นและ
อาจารย์ที่ปรึกษารายบุคคลให้กับผู้รับการศึกษา ท าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมของผู้รับการศึกษา และให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้รับการศึกษา 

4 การได้งาน และความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีการประเมินการได้งานท าและความพึง
พอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลังจากปฏิบัติงานแล้วอย่างน้อย 1 ปี 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
1) รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน 

2) รายชื่อแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ พร้อมรายละเอียดแหล่งฝึกภาคปฏิบัติที่เอ้ืออ านวยต่อการฝึกอบรม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ และ โรงพยาบาล............... 

3) ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus) ทุกรายวิชาในหลักสูตร  
………………………..………………………………… 

 
 
 
 


