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มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ คณะพยาบาลศาสตร ์ ประกาศนียบตัรผูช้ว่ยพยาบาล 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู2ช4วยพยาบาล 

 

1. ช่ีอหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู8ช:วยพยาบาล (หลักสูตรใหม:) พ.ศ. 2565 

ภาษาอังกฤษ  : Certificate Program for Practical Nursing  

 

2. ช่ือประกาศนียบัตร 

ภาษาไทย  : ประกาศนียบัตรผู8ช:วยพยาบาล  

ภาษาอังกฤษ  : Certificate for Practical Nursing  

 

3. หน9วยงานท่ีรับผิดชอบ  

คณะพยาบาลศาสตร\ มหาวิทยาลัยแม:โจ8 

 

4. หลักการและเหตุผล 

ปaจจุบันประเทศไทยเช:นเดียวกับประเทศต:าง ๆ ส:วนใหญ:ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปaญหาสุขภาพของ

ประชาชนจากการเปลี่ยนแปลงด8านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล8อม และความเจริญก8าวหน8าด8านการแพทย\

และเทคโนโลยีทำให8คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยท่ีทำให8เกิดโรคเรื้อรัง

เพิ ่มขึ ้น รวมถึงสถานการณ\การแพร:ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร8างประชากรทำให8สังคมไทยเข8าสู :สังคมผู8สูงอายุ จากรายงานการคาดประมาณ

ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) คาดการณ\ว:าในปu พ.ศ. 2565 ประเทศไทย

จะเปvน “สังคมสูงอายุอย:างสมบูรณ\” คือ มีสัดส:วนประชากรอายุ 60 ปuขึ้นไป มากขึ้นถึงร8อยละ 20 ทำให8

เกิดความต8องการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การช:วยเหลือดูแลขั้นพื้นฐานทั้งในสถานพยาบาล ที่บ8าน 

และในชุมชน การผลิตผู8ช:วยพยาบาลจึงมีความจำเปvนเพื่อพัฒนาบุคลากรให8มีความสามารถให8การ

ช:วยเหลือดูแลผู8รับบริการที่มีปaญหาสุขภาพไม:ซับซ8อน ช:วยเหลือในการตรวจและการรักษาพยาบาลต:าง ๆ 

จัดเตรียมอุปกรณ\และสิ่งแวดล8อมให8การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งให8การฟ|}นฟูสภาพตาม

แผนการรักษาพยาบาล ซ่ึงเปvนการสนับสนุนงานการบริการทางการพยาบาลให8มีคุณภาพ 

คณะพยาบาลศาสตร\ มหาวิทยาลัยแม:โจ8 เปvนสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลได8

ตระหนักถึงความจำเปvนในการพัฒนาผู8ช:วยพยาบาลที่สามารถช:วยเหลือดูแลสุขภาพและตอบสนองความ

ต8องการด8านสุขภาพพื้นฐานแก:ผู8รับบริการทางสุขภาพทั้งในสถานพยาบาล ที่บ8าน และในชุมชน ภายใต8

การกำกับดูแลของผู8ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ\ เพื่อให8สอดคล8อง

กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร8างประชากรซึ่งปaจจุบันเปvนสังคมสูงวัยที่สมบูรณ\ สถานการณ\โรคระบาด 

ประชาชนมีภาวการณ\เจ็บป�วยเรื้อรัง ตลอดจนการเจ็บป�วยในระยะสุดท8ายเพิ่มมากขึ้น มีความต8องการ

การดูแลขั้นพื้นฐานเพื่อช:วยให8สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตด8านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได8 คณะ
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พยาบาลศาสตร\ มหาวิทยาลัยแม:โจ8จึงได8จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู8ช:วยพยาบาล (หลักสูตรใหม:) 

พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อผลิตผู8ช:วยพยาบาลที่มีความรู8 ความสามารถ ในการปฏิบัติงานร:วมกับทีมสุขภาพได8 

ตลอดจน มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีในการให8บริการสุขภาพ  

 

5. ปรัชญาของหลักสูตร 

คณะพยาบาลศาสตร\ มหาวิทยาลัยแม:โจ8 ม ีความเชื ่อว :าผู8ท ี ่สำเร ็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู8ช:วยพยาบาล จะสามารถช:วยทำการพยาบาลในการดูแลผู8ที่ต8องพึ่งพิง เกี่ยวข8องกับ

สุขอนามัยและสิ่งแวดล8อม ช:วยเหลือบุคคลตามความต8องการขั้นพื้นฐานในกิจวัตรประจำวัน ป�องกัน

ภาวะแทรกซ8อน และอันตรายต:าง ๆ สังเกตอาการ วัดสัญญาณชีพ และทำการบันทึกติดตามความ

เปลี่ยนแปลงของอาการและอาการแสดงของโรค ช:วยเหลือในการตรวจและการรักษาพยาบาลต:าง ๆ 

จัดเตรียมอุปกรณ\และสิ่งแวดล8อมให8การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งให8การฟ|}นฟูสภาพตาม

แผนการรักษาพยาบาล ทั้งในสถานพยาบาล ที่บ8าน และในชุมชน ภายใต8การกำกับดูแลของผู8ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ\ ตลอดจน มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี

ในการให8บริการสุขภาพ  

 

6. วัตถุประสงคJของหลักสูตร 

ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ผู8สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถและคุณลักษณะ 

ดังต:อไปน้ี  

1) ช:วยเหลือดูแลบุคคลด8านความต8องการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การ

ป�องกันภาวะแทรกซ8อนและอันตรายต:างๆ และการฟ|}นฟูสภาพภายใต8ความควบคุมของผู8ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ\ 

 2) ติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการและอาการแสดงของโรคและความต8องการ

ของผู 8ป�วยและญาติตามที ่ผู 8ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ\

มอบหมาย 

 3) ช:วยจัดเตรียมอุปกรณ\และส่ิงแวดล8อมในการตรวจรักษาพยาบาลท่ีไม:ยุ:งยากซับซ8อน 

 4) ช:วยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต8นในภาวะฉุกเฉินภายใต8การควบคุมของผู8ประกอบวิชาชีพ

การพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ\ 

  5) มีทัศนคติท่ีดีต:อการช:วยเหลือดูแลบุคคล 

 6) มีมนุษยสัมพันธ\ที่ดีในการปฏิบัติงานร:วมกับผู8ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการ

พยาบาลและการผดุงครรภ\ ทีมสุขภาพ และหน:วยงานท่ีเก่ียวข8อง 

 7) มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

7. คุณสมบัติของผูMเขMารับการศึกษา 
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1) มีวุฒิการศึกษาไม:ต่ำกว:าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท:าตามหลักสูตรท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2) อายุไม:ต่ำกว:า 16 ปuบริบูรณ\นับถึงวันเป�ดการศึกษา  

3) สุขภาพสมบูรณ\ไม:เปvนอุปสรรคต:อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน 

 

8. หลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู8ช:วยพยาบาล (หลักสูตรใหม:) พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด ดังน้ี 

        

8.1. จำนวนหน9วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู8ช:วยพยาบาล (หลักสูตรใหม:) พ.ศ. 2565  มีจำนวนหน:วยกิต 

ตลอดหลักสูตร 36 หน:วยกิต โดยมีสัดส:วนจำนวนหน:วยกิตข้ันต่ำของแต:ละหมวดวิชา ดังน้ี 

 

8.2. โครงสรMางหลักสูตร ประกอบดMวย 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน:วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ   28 หน:วยกิต 

    2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี  18 หน:วยกิต 

    2.2) รายวิชาภาคปฏิบัติ  10 หน:วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือก  2 หน:วยกิต 

 

8.3. รายวิชาในหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 หน9วยกิต 

    - ภาษาอังกฤษและศัพท\ทางการแพทย\  2(2-0-4) 

    - พัฒนาการตามวัยกับความต8องการของมนุษย\  2(2-0-4) 

    - การส่ือสารและการทำงานเปvนทีมในการให8บริการสุขภาพ  2(2-0-4) 

   

2) หมวดวิชาเฉพาะ  28 หน9วยกิต 

    - หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  1(1-0-2) 

    - สุขภาพอนามัยส:วนบุคคลและส่ิงแวดล8อม  1(1-0-2) 

    - ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู8ป�วย  1(1-0-2) 

    - เทคนิคการช:วยเหลือดูแลบุคคลข้ันพ้ืนฐาน  3(2-3-5) 

    - ระบบการทำงานหน:วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษา  2(2-0-4) 

       อุปกรณ\ทางการแพทย\และการพยาบาล   

    - กายวิภาคศาสตร\และสรีรวิทยาเบ้ืองต8น  2(2-0-4) 
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    - การช:วยเหลือดูแลผู8ใหญ:และผู8สูงอายุ  3(3-0-6) 

    - การอภิบาลทารกและช:วยเหลือดูแลเด็ก  2(2-0-4) 

    - การช:วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลท่ีบ8านและในชุมชน  2(2-0-4) 

    - การช:วยเหลือดูแลบุคคลด8านสุขภาพจิต  1(1-0-2) 

    - ปฏิบัติการช:วยเหลือดูแลบุคคลข้ันพ้ืนฐาน  3(0-12-3) 

    - ปฏิบัติการช:วยเหลือดูแลผู8ใหญ:และผู8สูงอายุ  3(0-12-3) 

    - ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช:วยเหลือดูแลเด็ก  2(0-8-2) 

    - ปฏิบัติการช:วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลท่ีบ8านและในชุมชน  2(0-8-2) 

   

3) หมวดวิชาเลือก เลือกวิชาใดวิชาหน่ึง 2 หน9วยกิต 

    - ปฏิบัติการช:วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล   2(0-8-2) 

    - ปฏิบัติการช:วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน  2(0-8-2) 

 

8.4. ระยะเวลาการศึกษา 

ใช8เวลาศึกษา 1 ปu ไม:น8อยกว:า 2 ภาคการศึกษา แต:ไม:เกิน 4 ภาคการศึกษา 

 

ระบบการจัดการศึกษา 

จัดการศึกษาแบบทวิภาต โดย 1 ปu แบ:งออกเปvน 2 ภาคการศึกษา ในหนึ่งภาคการศึกษามี

ระยะเวลาศึกษา ไม:น8อยกว:า 15 สัปดาห\ และมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร8อน ภาคฤดูร8อนมี

ระยะเวลาศึกษาไม:น8อยกว:า 8 สัปดาห\ โดย 

- ภาคทฤษฎี มีการศึกษาไม:น8อยกว:า 15 ช่ัวโมงต:อภาคการศึกษา เท:ากับ 1 หน:วยกิต 

- การฝ�กปฏิบัติในห8องปฏิบัติการ มีการฝ�กปฏิบัติไม:น8อยกว:า 30 ชั่วโมงต:อภาคการศึกษา 

เท:ากับ 1 หน:วยกิต 

- การฝ�กปฏิบัติบนหอผู8ป�วย มีการฝ�กปฏิบัติไม:น8อยกว:า 60 ชั่วโมงต:อภาคการศึกษา 

เท:ากับ 1 หน:วยกิต 

 

 

8.5. แผนการเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 (15-18 สัปดาหJ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน9วยกิต 

41700 101 

41700 102 

41700 103 

-ภาษาอังกฤษและศัพท\ทางการแพทย\ 

-พัฒนาการตามวัยกับความต8องการของมนุษย\ 

-การส่ือสารและการทำงานเปvนทีม ในการให8บริการสุขภาพ 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 
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41700 201 

41700 202 

41700 203 

41700 204 

 

41700 205 

41700 206 

41700 207 

41700 208 

-หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

-สุขภาพ อนามัยส:วนบุคคลและส่ิงแวดล8อม 

-ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู8ป�วย 

-ระบบการทำงานหน:วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษา 

อุปกรณ\ทางการแพทย\และการพยาบาล 

-กายวิภาคศาสตร\และสรีรวิทยาเบ้ืองต8น 

-เทคนิคการช:วยเหลือดูแลบุคคลข้ันพ้ืนฐาน 

-การช:วยเหลือดูแลผู8ใหญ:และผู8สูงอายุ 

-การอภิบาลทารกและช:วยเหลือดูแลเด็ก 

1(1-0-2) 

1(1-0-2) 

1(1-0-2) 

2(2-0-4) 

 

2(2-0-4) 

3(2-3-5) 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

 รวม 21(20-3-41) 

ภาคเรียนท่ี 2 (15-18 สัปดาหJ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน9วยกิต 

41700 209 

41700 210 

41700 211 

41700 212 

41700 213 

- การช:วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลท่ีบ8านและในชุมชน  

- การช:วยเหลือดูแลบุคคลด8านสุขภาพจิต 

- ปฏิบัติการช:วยเหลือดูแลบุคคลข้ันพ้ืนฐาน 

- ปฏิบัติการช:วยเหลือดูแลผู8ใหญ:และผู8สูงอายุ 

- ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช:วยเหลือดูแลเด็ก 

2(2-0-4) 

1(1-0-2) 

3(0-12-3) 

3(0-12-3) 

2(0-8-2) 

 รวม 11(3-32-14) 

 

ภาคฤดูรMอน (9 สัปดาหJ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน9วยกิต 

41700 214 

41700 3XX 

-ปฏิบัติการช:วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลท่ีบ8านและในชุมชน  

-วิชาเลือก (เลือกวิชาใดวิชาหน่ึง) 

2(0-8-2) 

2(0-8-2) 

 รวม 4(0-16-4) 

 

8.6. คำอธิบายระบบรหัสวิชา (ตามระบบของสถาบันการศึกษา) 

กำหนดรหัสวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม:โจ8 เรื่อง หลักเกณฑ\การกำหนดรหัสรายวิชาของ

หลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 การกำหนดรหัสรายวิชา ให8ประกอบไปด8วยตัวเลข 8 

หลัก XXXXX XXX ดังน้ี 

  41700 XXX  หมายถึง   รหัสของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู8ช:วยพยาบาล 

หลักท่ี 1  หมายถึง   หลักสูตร  หลักสูตรประกาศนียบัตร  ใช8เลข 4 

หลักท่ี 2 และ 3  หมายถึง   คณะ/วิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร\     ใช8เลข 17 
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หลักท่ี 4 และ 5 หมายถึง   สาขาวิชา  หลักสูตรผู8ช:วยพยาบาล    ใช8เลข 00

  

หลักท่ี 6 7 และ 8 หมายถึง   ลำดับรายวิชา 

 ความหมายของเลขลำดับรายวิชา 

1) เลขหลักท่ี 6 หมายถึง หมวดวิชา 

1 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ 

3 หมายถึง หมวดวิชาเลือก 

2) เลขหลักท่ี 7 และ 8  หมายถึง ลำดับวิชาในแต:ละหมวดวิชา  

เรียงตามลำดับวิชาท่ีต8องเรียนก:อนหลัง  

 

8.7.  คำอธิบายรายวิชา 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ภาษาอังกฤษและศัพทJทางการแพทยJ     2 หน9วยกิต 

คำศัพท\ โครงสร8างไวยากรณ\ การใช8ภาษาอังกฤษ และการใช8ศัพท\ทางการแพทย\ท่ีจำเปvน 

 

พัฒนาการตามวัยกับความตMองการของมนุษยJ    2 หน9วยกิต 

มโนมติและทฤษฎีทางสังคมวิทยา จิตวิทยาทั่วไป พัฒนาการตามวัยตั้งแต:แรกเกิดจนถึงวัย

สูงอายุ ความต8องการพ้ืนฐาน พฤติกรรม การรับรู8 การเรียนรู8 การคิด และการปรับตัวของมนุษย\ 

 

 

การส่ือสาร และการทำงานเปcนทีมในการใหMบริการสุขภาพ   2 หน9วยกิต 

หลักการติดต:อสื่อสาร การสื่อสารในองค\กร การประยุกต\หลักการสื่อสารในการให8บริการ

สุขภาพ ลักษณะของกลุ:ม กระบวนการกลุ:ม การทำงานเปvนทีม ปaจจัยที่มีผลการทำงานเปvนทีม การ

วิเคราะห\กระบวนการกลุ:มและการใช8กระบวนการกลุ:มเพ่ือส:งเสริมการทำงาน 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   1 หน9วยกิต 

หลักจริยธรรมในการช:วยเหลือดูแล จริยธรรมของผู 8ช:วยเหลือดูแลและผู 8ร:วมงาน และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข8อง 

 

สุขภาพ อนามัยส9วนบุคคลและส่ิงแวดลMอม    1 หน9วยกิต 
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แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะและความเจ็บป�วย ความต8องการการดูแลสุขภาพแต:ละวัย อนามัย

ส:วนบุคคล ส่ิงแวดล8อม ตลอดจนการดูแล และระบบบริการสาธารณสุข 

 

ระบบการจัดการอาหารสำหรับผูMปfวย     1 หน9วยกิต 

ส:วนประกอบและคุณค:าของอาหาร ความต8องการสารอาหารของบุคคลในภาวะปกติและ

เจ็บป�วย ประเภทของอาหารเฉพาะโรค ระบบการจัดการอาหารสำหรับบุคคลทั่วไป ผู8สูงอายุ และ

ผู8ป�วยเฉพาะโรคท่ีพบบ:อย และไม:ยุ:งยากซับซ8อน 

 

เทคนิคการช9วยเหลือดูแลบุคคลข้ันพ้ืนฐาน    3 หน9วยกิต 

เทคนิคในการดูแลบุคคลด8านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การส:งเสริมสุขภาพ การป�องกันโรค 

การฟ|}นฟูสภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต8น รวมทั้งฝ�กปฏิบัติเทคนิคการช:วยเหลือดูแลบุคคลด8าน

การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันให8ปลอดภัยและสุขสบาย 

 

ระบบการทำงานหน9วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณJทางการแพทยJและการ

พยาบาล        2 หน9วยกิต 

แนวคิดเกี ่ยวกับระบบการจัดการในหน:วยบริการสุขภาพ การจัดเตรียมอุปกรณ\ที ่ใช8ใน

การแพทย\และการพยาบาล ตลอดจนการบำรุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช8 

 

กายวิภาคศาสตรJและสรีรวิทยาเบ้ืองตMน     2 หน9วยกิต 

 โครงสร8าง หน8าที่ กลไกการทำงานของเซลล\ และเนื้อเยื่อต:างๆของระบบปกคลุม ระบบ

กระดูก ระบบกล8ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบเลือดและอวัยวะสร8างเลือด ระบบไหลเวียน ระบบ

หายใจ ระบบย:อยอาหาร ระบบต:อมไร8ท:อ ระบบขับถ:าย ระบบสืบพันธุ\ ระบบอวัยวะรับความรู8สึก

พิเศษ 

 

 การช9วยเหลือดูแลผูMใหญ9และผูMสูงอายุ     3 หน9วยกิต 

 สาเหตุ อาการ อาการแสดง และแนวทางการดูแลช:วยเหลือผู8ใหญ: และผู8สูงอายุที่มีภาวะ

สุขภาพปกติ และเจ็บป�วยด8วยโรคที่พบบ:อยและไม:ยุ:งยากซับซ8อนหรืออยู:ในภาวะพึ่งพิง ให8สามารถ

ดำเนินชีวิตด8านกิจวัตรประจำวันได8ตามอัตภาพ 

 

การอภิบาลทารกและช9วยเหลือดูแลเด็ก     2 หน9วยกิต  

การเจริญเติบโต และพัฒนาการของทารกและเด็ก การดูแลทารกและเด็กวัยต:างๆ รวมท้ัง

การอภิบาลทารกและดูแลเด็กในภาวะปกติและภาวะเจ็บป�วยด8วยโรคท่ีพบบ:อยและไม:ยุ:งยากซับซ8อน 
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 การช9วยเหลือดูแลบุคคลดMานสุขภาพจิต     1 หน9วยกิต 

 แนวคิดการดูแลบุคคลที่มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบนเล็กน8อย รวมทั้งผู8สูงอายุ โดยมุ:งเน8น

ทางด8านจิต อารมณ\ และสังคม 

 

การช9วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลท่ีบMานและในชุมชน   2 หน9วยกิต 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพอย:างต:อเนื่องแก:บุคคลทุกวัย ตลอดจนคนพิการที่เจ็บป�วยด8วยโรคท่ี

พบบ:อยและไม:ยุ:งยากซับซ8อน อยู:ในภาวะพ่ึงพิง โดยเฉพาะท่ีบ8านและในชุมชน 

 

ปฏิบัติการช9วยเหลือดูแลบุคคลข้ันพ้ืนฐาน    3 หน9วยกิต 

 ฝ�กปฏิบัติการช:วยเหลือดูแลบุคคลและการช:วยผู8ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการ

พยาบาลและการผดุงครรภ\ในการดูแลบุคคลด8านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันให8สามารถดำเนินชีวิตได8

อย:างปลอดภัยและสุขสบาย รวมท้ังการปฐมพยาบาลเบ้ืองต8นและการบันทึกรายงาน 

  

ปฏิบัติการช9วยเหลือดูแลผูMใหญ9และผูMสูงอายุ        2 หน9วยกิต 

 ฝ�กปฏิบัติการให8การช:วยเหลือดูแลกิจวัตรประจำวัน ผู8ใหญ:และผู8สูงอายุที่เจ็บป�วยด8วยโรคท่ี

พบบ:อยและไม:ยุ:งยากซับซ8อนหรืออยู:ในภาวะพ่ึงพิง 

ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช9วยเหลือดูแลเด็ก    2 หน9วยกิต 

ฝ�กปฏิบัติการอภิบาลทารกและให8การช:วยเหลือดูแลเด็กที่มีสุขภาพดีและเด็กป�วยด8วยโรคท่ี

พบบ:อยและไม:ยุ:งยากซับซ8อน 

 

ปฏิบัติการช9วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลท่ีบMานและในชุมชน   2 หน9วยกิต 

ฝ�กปฏิบัติการช:วยเหลือดูแลสุขภาพเด็ก ผู8ใหญ: ผู8สูงอายุ คนพิการ ที่เจ็บป�วยด8วยโรคที่พบ

บ:อยและ ไม:ยุ:งยากซับซ8อน อยู:ในภาวะพึ่งพิง ทั้งที่บ8านและในชุมชน ดูแลอย:างต:อเนื่องตั้งแต:เกิดจน

ตายท้ังในภาวะปกติและเจ็บป�วย 

 

ค. หมวดวิชาเลือก 

ปฏิบัติการช9วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล   2 หน9วยกิต 

ฝ�กปฏิบัติการช:วยเหลือดูแลสุขภาพเด็ก หรือผู8ใหญ: หรือผู8สูงอายุที่เจ็บป�วยด8วยโรคที่พบบ:อย

และไม:ยุ:งยากซับซ8อนหรืออยู:ในภาวะพ่ึงพิงในสถานพยาบาล 

 

ปฏิบัติการช9วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน    2 หน9วยกิต 

ฝ�กปฏิบัติการช:วยเหลือดูแลกลุ:มผู8สูงอายุ คนพิการ บุคคลท่ีอยู:ในภาวะพ่ึงพิง ในชุมชน 
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9. การวัดและการประเมินผล 

ผู8ท่ีจะสำเร็จการศึกษาต8อง 

9.1 มีเวลาการศึกษาในหลักสูตร ไม:น8อยกว:าร8อยละ 80 

9.2 การประเมินผลภาคทฤษฎีแต:ละรายวิชาต8องได8แต8มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม:ต่ำกว:า 2 จาก

ระบบ 4 แต8มระดับคะแนน 

9.3 การประเมินผลภาคปฏิบัติทุกรายวิชาต8องได8แต8มระดับคะแนนไม:ต่ำกว:า 2 จากระบบ 4 แต8ม

ระดับคะแนน 

 

10. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

มีระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ที่สอดคล8องกับนโยบายของสถาบัน โดยประกันคุณภาพในเรื่อง 

ดังต:อไปน้ี 

10.1 การบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการหลักสูตรผู8ช:วยพยาบาล ทำหน8าที่บริหารหลักสูตรให8มีการ

จัดการเรียนการสอนให8บรรลุวัตถุประสงค\ของหลักสูตร 

10.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ประกอบด8วยตำรา วารสาร Digital book ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ มีระบบสืบค8นที่ทันสมัย มีห8องปฏิบัติการพร8อมกับอุปกรณ\ที ่ทันสมัย เพื ่อฝ�กหัดการ

ช:วยเหลือดูแลบุคคลและมีห8องเรียนอย:างเพียงพอ 

10.3 การสนับสนุนและการให8คำแนะนำผู8รับการศึกษา สถานศึกษาจัดให8มีอาจารย\ประจำชั้นและ

อาจารย\ที ่ปรึกษารายบุคคลให8กับผู8รับการศึกษา ทำหน8าที่สนับสนุนกิจกรรมของผู8รับการศึกษา และให8

คำแนะนำปรึกษาแก:ผู8รับการศึกษา 

10.4 การได8งาน และความพึงพอใจของผู8ใช8ผู8สำเร็จการศึกษา มีการประเมินการได8งานทำและความ

พึงพอใจของผู8ใช8ผู8สำเร็จการศึกษาหลังจากปฏิบัติงานแล8วอย:างน8อย 1 ปu 
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มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้ คณะพยาบาลศาสตร ์ ประกาศนียบตัรผูช้ว่ยพยาบาล 

ภาคผนวก 

1) รายช่ืออาจารย\ประจำหลักสูตร 

อาจารย\ผู8รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย\ผู8สอน 

2) รายช่ือแหล:งฝ�กภาคปฏิบัติ พร8อมรายละเอียดแหล:งฝ�กภาคปฏิบัติท่ีเอ้ืออำนวยต:อการฝ�กอบรม 

บันทึกข8อตกลงความร:วมมือ (MOU) ระหว:างคณะพยาบาลศาสตร\ และ โรงพยาบาล............... 

3) ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus) ทุกรายวิชาในหลักสูตร  

………………………..………………………………… 


