หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะพยาบาลศาสตร์

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
Certificate Program for Practical Nursing

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ป.ผช.
Certificate for Practical Nursing
Cert. PN.

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตามเกณฑ์มาตรฐานสภาการพยาบาล
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
กาหนดหลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามข้อกาหนดของสภาการพยาบาล ดังนี้
5.3.1 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.3.2 อายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ ในวันแรกของการศึกษาในหลักสูตร
5.3.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรือการปฏิบัติงาน
5.3.4 เป็นผู้สามารถเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตร

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ น หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม และมีความร่วมมือกับสถาบันที่เป็นแหล่งฝึก
5.5 การให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ประกาศนียบัตรเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
6.3 คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 เห็นชอบให้นาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6.4 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เห็นชอบให้นาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
6.5 สภาวิชาการฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
6.6 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
7/2559 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เห็นชอบให้นาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
6.7 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตร และอนุมัติให้เปิดสอนภาคเรียนที่ 1/2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้ช่วยพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลศูนย์ห รือโรงพยาบาลจังหวัด ในสังกัด
หน่วยงานภาครัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน
8.2 ผู้ช่วยพยาบาลประกอบอาชีพการดูแลบุคคล ผู้สูงอายุ ในชุมชน หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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9. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจ าตั ว ประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1
2
3

4
5

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
อ.ภาศินี สุขสถาพรเลิศ
3730300318748
อ.วาร์ธินีย์ แสนยศ
3-5005-00098-54-9
อ.วริยา จันทร์ขา
3-7501-00406-92-9
อ.ดวงพร ผาสุวรรณ
5-1014-00059-93-3
อ.จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
3-9307-00080-18-6

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์ - พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชมุ ชน)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
อาจารย์ - พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
อาจารย์ - พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี
อาจารย์ - สค.ม. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
อาจารย์ - วท.ม. (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- พย.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2542

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดการเรียนการสอนที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม และในห้องปฏิบัติการพยาบาล หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะโดยอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลในสถานการณ์จริงที่สถานบริการสุขภาพ
ระดับตติยภูมิ สอนโดยอาจารย์พี่เลี้ยงประจาแหล่งฝึก คือ โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม และฝึกการช่วยเหลือ
ดูแลในชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม คือ ตาบลโพรงมะเดื่อ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และตาบล
สระกระเทียม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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2550
2543
2547
2541
2543
2532
2554
2544

