
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

1. ช่ือหลักสูตรภาษาไทย  : หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2560 

ภาษาอังกฤษ  : Certificate Program for Practical Nursing 

 

2. ช่ือประกาศนียบัตรภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

ภาษาอังกฤษ  : Certificate for Practical Nursing 

 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

 

4. หลักการและเหตุผล 

สภาการพยาบาลกําหนดใหปรับปรุงหลักสูตรผูชวยพยาบาลเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากรซ่ึงปจจุบันเปนสังคมสูงวัยท่ีสมบูรณ ประชาชนมีภาวการณเจ็บปวยเรื้อรัง ตลอดจนการ

เจ็บปวยในระยะสุดทายเพ่ิมมากข้ึน มีความตองการดูแลข้ันพ้ืนฐานเพ่ือชวยใหสามารถปรับตัวในการดํารงชีวิตดาน

การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได สงผลใหมีสุขภาพชีวิตท่ีดีตามอัตภาพ คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยปทุมธานี 

จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑของสภาการ

พยาบาล 

 

5. ปรัชญาของหลักสูตร 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีความเชื่อวา ผู ท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

ผูชวยพยาบาล จะสามารถชวยดูแลสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอมและชวยเหลือบุคคลตามความตองการข้ันพ้ืนฐานใน

การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ปองกันภาวะแทรกซอนและอันตรายตางๆได  ท้ังในสถานพยาบาล ท่ีบานและใน

ชุมชนภายใตการควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน จึงตองจัดใหมีการเรียนวิชา

การศึกษาท่ัวไปและการพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังมีวิชาเลือกเรียนกอนสําเร็จการศึกษา เพ่ือชวยใหผูเรียนมี

ความรูในวิชาการพยาบาลและสามารถปรับตัวในการดําเนินชีวิตและการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

6. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ภายหลังสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษาจะมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังตอไปนี้ 

1) ชวยเหลือบุคคลดานความตองการข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบั ติ กิจวัตรประจําวัน การปองกัน

ภาวะแทรกซอนและอันตรายตางๆและการฟนฟูสภาพภายใตความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

หรือการพยาบาลผดุงครรภ 

2)  ติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการและอาการแสดงของโรคและความตองการของผูปวยและ

ญาติตามท่ีผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภมอบหมาย 

3)  ชวยจัดเตรียมอุปกรณและสิ่งแวดลอมในการตรวจรักษาพยาบาลท่ีไมยุงยากซับซอน 

4)  ชวยทําการปฐมพยาบาลเบื้องตนในภาวะฉุกเฉินภายใตการควบคุมของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ 
 



 

5)  มีทัศนคติท่ีดีตอการชวยเหลือดูแลบุคคล 

6)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีในการปฏิบัติงานรวมกับผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการ

ผดุงครรภทีมสุขภาพ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

7)  มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

7. คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษา 

1)   มีวุฒิการ ศึกษาไมต่ํ ากว าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเ ทียบเท าตามหลักสูตร ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2)  อายุไมต่ํากวา 16 ปบริบูรณ นับถึงวันเปดการศึกษา 

3)  สุขภาพสมบูรณไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือปฏิบัติงาน 

 

8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

1) สอบสัมภาษณ 

2) ตรวจรางกาย 

 

9. กําหนดการเปดสอน 

เปดดําเนินการเรียนการสอนในปการศึกษา 2560 

 

10. ระบบการศึกษา 

  10.1  การจัดการศึกษา 

ใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปการศึกษาหนึ่งๆออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และ

1 ภาคฤดูรอน 

10.2  การคิดหนวยกิต 

1)  รายวิชาภาคทฤษฎี ใชเวลาไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ 1หนวยกิต 
2)  วิชาการฝกปฏิบัติในหองทดลอง ใชเวลาฝกปฏิบัติไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ 1 

     หนวยกิต                    

3)  วิชาการฝกปฏิบัติในหอผูปวย ใชเวลาฝกปฏิบัติไมนอยกวา 60 ชั่วโมง ใหมีคาเทากับ 1 

     หนวยกิต   

 10.3  การแตงกายขณะศึกษาในภาคทฤษฎีใหแตงกายสุภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

10.4  การแตงกายขณะฝกภาคปฏิบัติในหอผูปวย ใหแตงกายสีขาว ไมสวมหมวก ปกชื่อ สกุล และชื่อ     

หลักสูตรท่ีอกเสื้อดานซายสีชมพู  

 

11.  ระยะเวลาการศึกษา 

 ระยะเวลา 1 ปการศึกษา แบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

 

 



 

12. การลงทะเบียนเรียน 

 12.1 การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 

  ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน                                                   

 22 หนวยกิต 

 12.2  การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน 

           ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9  หนวยกิต 

 12.3 การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑ ขอ12.1 และ12.2 ก็อาจทําได                             

 แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  และจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับ

 อนุญาตจากคณบดี แตตองไมเกิน 25 หนวยกิต 

 

13. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

 13.1 การวัดผลการศึกษา 

          การวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา  ใหกําหนดเปนระดับคะแนนตางๆ ซ่ึงมีคา

ระดับคะแนนตอหนวยกิต และผลการศึกษา ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน คาระดับคะแนนตอหนวยกิต ผลการศึกษา 

A 

B+ 

B 

C+ 

C 

D+ 

D 

F 

I 

W 

S 

U 

AU 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.0 

- 

- 

- 

- 

- 

ดีเยี่ยม(Exellent) 

ดีมาก(Very Good) 

ดี(Good) 

คอนขางดี(Fairy Good) 

พอใช(Fair) 

ออน(Poor) 

ออนมาก(Very Poor) 

ตก(Fail) 

ยังไมสมบูรณ(Incomplete) 

เพิกถอนโดยไดรับอนุมัติ(Withdraw) 

การเรียนเปนท่ีพอใจ(Satisfactory) 

การเรียนไมเปนท่ีพอใจ(Unsatisfactory) 

ไมนับหนวยกิต(Audit) 

 

13.2  การสําเร็จการศึกษา 

- นักศึกษาตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี  และลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ  ครบ

ตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร   

 - ตองมีเวลาศึกษาแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 80 

 



 

 - ผลการประเมินภาคทฤษฎีแตละรายวิชาตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2 จาก ระบบ 4 

แตมระดับคะแนน  

 - ผลการประเมินภาคปฏิบัติแตละรายวิชาตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2 จากระบบ 4 

แตมระดับคะแนน 

 - ตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน  

 - ไมมีรายวิชาใดๆ ในภาคการศึกษาสุดทายไดคาระดับคะแนน F หรือ I  หรือ W หรือ U จึงถือวาเรียน

จบหลักสูตร 

 

14. สถานท่ี และอุปกรณการศึกษา 

  14.1 สถานท่ีเรียน 

  - ภาคทฤษฎี ใชอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยปทุมธานี 

  - ภาคทดลอง ใชหองปฏิบัติการทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร 

  - ภาคปฏิบัติ ใชแหลงฝกภาคปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร รายละเอียดใน 

ภาคผนวก ข 

 

15. หองสมุด 

                นักศึกษาสามารถใชสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยปทุมธานี ในการศึกษาหาความรูและขอมูลตางๆ 

สํานักหอสมุดมีพ้ืนท่ีใชสอย  1,024  ตารางเมตร  มีจํานวนท่ีนั่ง 500 ท่ีนั่ง  มีหนังสือ ตําราทางการพยาบาล

ท้ังหมดจํานวน  13,463 เลม  วารสารทางการพยาบาล 29 ชื่อเรื่อง ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังสื่อ

รูปแบบตาง ท่ีสามารถใชประกอบการเรียนการสอนได 

 

16. หลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีรายละเอียดดังนี้ 

16.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล(หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2560) มีจํานวนหนวยกิต ตลอด

หลักสูตร 37 หนวยกิต โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้ 

16.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 

  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     6 หนวยกิต 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ    31 หนวยกิต 

   2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี   21 หนวยกิต 

   2.2) รายวิชาภาคปฏิบัติ   10 หนวยกิต 

  3) หมวดวิชาเลือก      2   หนวยกิต 

 

 

 

 



 

17. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 มีระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ท่ีสอดคลองกับนโยบายของสถาบัน โดยประกันคุณภาพในเรื่อง 

ดังตอไปนี้ 

 17.1 การบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการหลักสูตรผูชวยพยาบาล ทําหนาท่ีบริหารหลักสูตร ใหมีการ

จัดการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 17.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ประกอบดวยตํารา วารสาร Digital book ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ มีระบบสืบคนท่ีทันสมัย มีหองปฏิบัติการพรอมกับอุปกรณท่ีทันสมัย เพ่ือฝกหัดการชวยเหลือดูแล

บุคคลและมีหองเรียนอยางเพียงพอ 

 17.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนําผูรับการศึกษา สถานศึกษาจัดใหมีอาจารยประจําชั้นและ

อาจารยท่ีปรึกษารายบุคคลใหกับผูรับการศึกษา ทําหนาท่ีสนับสนุนกิจกรรมของผูรับการศึกษา และใหคําแนะนํา

ปรึกษาแกผูรับการศึกษา 

 17.4 การไดงาน และความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษา มีการประเมินการไดงานทําและความพึง

พอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษาหลังจากปฏิบัติงานอยางนอย 1 ป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 

ลักษณะงานของผูชวยพยาบาล 

 

1) งานเฉพาะท่ีมอบหมายใหผูชวยพยาบาลกระทําเปนประจําแตอยูในความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภไดแก 

 1.1) การทําหัตถการท่ีไมยุงยาก ไมซับซอน โดยไมทําใหเกิดอันตรายทันทีถาไมปฎิบัติตามข้ันตอน

(Noninvasive) 

  1.1.1) การดูดเสมหะในผูใหญท่ีมีอาการคงท่ี 

  1.1.2) การดูแลผูปวยท่ีมี Tracheostomy  tube ท่ีมีอาการคงท่ี 

 1.1.3) การสวนปสสาวะท้ิงในผูปวยท่ีมีพยาธิสภาพของระบบทางเดินปสสาวะ/การใสถุงยาง

อนามัย 

         เพ่ือรองรับปสสาวะ 

 1.1.4) การสวนอุจจาระผูใหญและผูสูงอายุท่ีไมมีพยาธิสภาพของระบบทางเดินอาหารสวนลาง 

 1.1.5) การประคบรอน ประคบเย็นในผูใหญ/ผูสูงอายุท่ีรูสึกตัวดีและสามารถรับความรูสึกได 

1.2) การเก็บขอมูล บันทึก และรายงานขอมูลตอไปนี้ 

 1.2.1) สัญญาณชีพ น้ําหนัก สวนสูง ปริมาณน้ําดื่ม และปสสาวะ การตรวจน้ําตาลในปสสาวะ 

และ 

         ตรวจความเขมขนของเลือด 

 1.2.2) ขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแตผานการประเมินจากพยาบาลวิชาชีพแลว 

 1.2.3) การตอบสนองตอการพยาบาลของผูปวย 

 1.2.4) ขอมูลเก่ียวกับสถานการณของสิ่งแวดลอม 

 1.2.5) ความคิดเห็นของบุคคลและครอบครัวเก่ียวกับการดูแล 

 1.2.6) การสังเกตและเก็บสิ่งสงตรวจทางหองทดลอง การเก็บและตรวจหาน้ําตาลในปสสาวะ 

 1.2.7) การรักษาความสะอาดรางกายบุคคลและการเช็ดตัวเพ่ือลดไข 

2) งานเฉพาะท่ีมอบหมายใหผูชวยพยาบาลกระทําเปนงานประจําโดยผูปวยมีอาการคงท่ี/ไมรุนแรง 

 2.1) การชวยในการเดิน การจัดทา การพลิกตัว 

 2.2) การดูแลสุขอนามัย การขับถาย การอาบน้ําทารก การเช็ดตัวลดไข 

 2.3) การเตรียมถาดอาหาร การใหอาหาร 

 2.4) การใหอาหารและน้ําทางสายยางสูกระเพาะอาหารและลําไส 

 2.5) การดูแลในกิจวัตรประจําวัน 

 2.6) กิจกรรมทางสังคม เชน การใหผูปวยเขารวมกลุม  

 2.7) การชวยผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ใหผูปวยเรียนรูเพ่ือ

สุขภาพ 

 2.8) การฟนฟูสภาพตามแผนการรักษาพยาบาล 

  2.8.1) การเคลื่อนไหวและการบริหารรางกาย 

 



 

  2.8.2) การจัดทา พลิกตัว 

  2.8.3) การบริหารรางกาย ขอ และกลามเนื้อผูปวย (Passive and active exercise) ตาม

แผนการรักษาพยาบาล 

 2.9) การประเมินสภาพของผูปวยโดยใชเครื่องมืองายๆ ไดแก อาการเจ็บปวด การพลัดตกหกลม ลักษณะ

ผิวหนังท่ีผิดปกติ เชน ลักษณะผิวหนังท่ีเกิดจากการผูกยึด ลักษณะผิวหนังท่ีเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับ เปนตน 

 2.10) การดูแลผูปวยท่ีเสียชีวิต 

 2.11) การชวยฟนคืนชีพระดับพ้ืนฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 2.12) การปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรค 

 2.13) การทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุภายนอกของผูคลอดและผูปวยนรีเวช 

 2.1.4) การชวยรับผูปวยท่ีผานการกลั่นกรองและวินิจฉัยแยกประเภทแลว 

 2.1.5) การชวยยายและจําหนายผูปวยจากหอผูปวย 

 2.1.6) การเตรียมและชวยเหลือในการตรวจรางกาย 

3) การใหยา กระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

 3.1) ในสถานบริการสุขภาพท่ีจัดใหผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ

ปฏิบัติงานเปนประจํา ไดแก สถานพักฟนระยะยาว (Long-team care) ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ

การพยาบาลและการผดุงครรภจะตองประเมินภาวะสุขภาพ วางแผนการพยาบาล ใหการพยาบาล และ

ประเมินผล โดยผูชวยพยาบาลจะตองไดรับการฝกฝนเรื่องการใหยาโดยเฉพาะ 

 3.2) ในสถานท่ีท่ีบุคคลอาศัยอยูอยางอิสระ ภาวการณเจ็บปวยคงท่ีหรือคาดการณไดและบุคคลสามารถมี

สวนรวมในการดูแลตนเอง ผูชวยพยาบาลสามารถใหยาแกผูปวยตามท่ีผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการ

พยาบาลและการผดุงครรภมอบหมาย เชน ใหยาทางปากหรือทางทอใหอาหาร อมใตลิ้นหรือใหยาเฉพาะท่ีได และ

ผูชวยพยาบาลจะตองไดรับการฝกอบรมเรื่องการใหยาอยางเปนระบบโดยผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการ

พยาบาลและการผดุงครรภ นิเทศงานอยางนอยสัปดาหละครั้งหรือเม่ือมีการปรับเปลี่ยนยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


