
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบ 
  เป็นระบบทวิภาค  ตามเกณฑ์มาตรฐานสภาการพยาบาล 
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี    
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   2.1.1 วัน – เวลา การด าเนินการเรียนการสอน 

1) วิชาภาคทฤษฏี เรียน วันศุกร์ เวลา 16.30 -20.30  
                             วันเสาร์ถึงอาทิตย์ เวลา 08.30 – 19.30 น. 
2) วิชาภาคปฏิบัติ* เรียนทุกวัน (นักศึกษาวางแผนร่วมกับหน่วยฝึกภาคปฏิบัติ)   

* ฝึกปฏิบัติไม่เกินสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง 
   2.1.2 ระยะเวลาการเรียนการสอนในภาคการศึกษา    
    1)  ภาคการศึกษาที่ 1   จ านวน 15 สัปดาห์ 

2)  ภาคการศึกษาที่ 2   จ านวน 15 สัปดาห์ 
3)  ภาคฤดูร้อน  จ านวน 10 สัปดาห์ 

  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก าหนด 
2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

1)  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2)  อายุตั้งแต ่16 ปีบริบูรณ์ ในวันแรกของการศึกษาในหลักสูตร 
3) มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือการปฏิบัติงาน 
4) เป็นผู้สามารถเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องได้ตลอดหลักสูตร  

 2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  
 ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม   
  
 
 



2.4 ระบบการจัดการศึกษา  
แบบชั้นเรียน 

2.5 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 ไม่มี 
3. โครงสร้างหลักสูตร 
 
  3.1 หลักสูตร 
 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเท่ากับ 36 หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

   โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ  โดย
สอดคล้องตามประกาศข้อบังคับของสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข)  รายละเอียดดังนี้ 

   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวน   6 หน่วยกิต 
   ข.  หมวดวิชาเฉพาะ       จ านวน   28 หน่วยกิต 
     (1)  รายวิชาภาคทฤษฎี   18 หน่วยกิต 

  (2)  รายวิชาภาคปฏิบัติ   10 หน่วยกิต 
   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวนไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 

  
 3.1.3  รายวิชา 
    ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป จ านวน  6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา   น(ท-ป-ค) 
4170101 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ช่วยพยาบาล     2(2-0-4) 
4170102 จิตวิทยาสุขภาพ       2(2-0-4) 
4170103 การดูแลทางสังคมและมานุษยวิทยา     2(2-0-4) 
     
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน  28 หน่วยกิต 
      (1) รายวิชาภาคทฤษฎี  จ านวน  18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา    น(ท-ป-ค) 
4170201 กายวิภาคและสรีรวิทยาพ้ืนฐาน     2(2-0-4) 
4170202 ระบบการจัดการอาหารส าหรับผู้ป่วย     1(1-0-2) 
4170203 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับผู้ช่วยพยาบาล    1(1-0-2) 
4170204 ระบบการท างานหน่วยงานสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ทางการแพทย์และ
การพยาบาล            2(2-0-4) 



4170205 สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม    1(1-0-2) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา    น(ท-ป-ค) 
4170206 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 
4170207 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ     2(2-0-4) 
4170208 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพจิต      2(2-0-4) 
4170209 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก    2(2-0-4) 
4170210 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน    2(2-0-4) 
 
     (2) รายวิชาภาคปฏิบัติ จ านวน  10 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา    น(ท-ป-ค) 
4170281   ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลขั้นพ้ืนฐาน      3(0-12-0) 
4170282   ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ    3(0-12-0) 
4170283   ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก    2(0-8-0) 
4170284   ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน  2(0-8-0) 

 
ค. หมวดวิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา    น(ท-ป-ค) 
4170381    ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล   2(0-8-0)  
4170382    ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน   
 2(0-8-0) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาชีพ 
 

 
 
 
 
             ล าดับก่อนหลัง 
            จ าแนกรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 
                ลักษณะหมวดวิชา 
         ระดับประกาศนียบัตร 
           หมวดวิชาและหมู่เรียน 
 

เลขที่ 1–3   บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
       417 หมายถึง หมวดวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ 

เลขตัวท่ี  4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 0   หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นประกาศนียบัตร 

เลขตัวท่ี  5  บ่งบอกถึงสาขาวิชาการพยาบาลดังนี้ 
  1 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ 
  3 หมายถึง หมวดวิชาเลือก 

เลขตัวท่ี 6 บ่งบอกถึงการจ าแนกรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 
 0 หมายถึง รายวิชาทฤษฎี 
    8 หมายถึง รายวิชาปฏิบัติ 
เลขตัวท่ี  7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลัง 
 
ความหมายของรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิตประจ ารายวิชา 

ตัวเลขท้ายชื่อวิชาเป็นตัวเลขแสดงจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงประกอบด้วยตัวเลข    
4 ตัว  ตัวเลขต่างๆ มีความหมายดังนี้ 

1) ตัวเลขตัวแรกหน้าเครื่องหมายวงเล็บ  หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของวิชานั้น 
2) ตัวเลขตัวแรกในเครื่องหมายวงเล็บ  หมายถึง จ านวนชั่วโมงภาคทฤษฎหีรือบรรยาย ต่อสัปดาห์ 
3) ตัวเลขตัวที่สองในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง จ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติใน

ห้องปฏิบัติการ  หรือการฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยฝึกต่อสัปดาห์  
4) ตัวเลขตัวที่สามในเครื่องหมายวงเล็บ  หมายถึง จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

หมายเหตุ 
 1. ชั่วโมงฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  จ านวน 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 2. ชั่วโมงฝึกปฏิบัติการช่วยเหลอืดูแลในหน่วยฝึก จ านวน 1 หน่วยกิต เท่ากับ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

1 2 3 4 5 6 7 



ภาคการศึกษาที่ 1   
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4170102 จิตวิทยาสุขภาพ 2(2-0-4) 
4170201 กายวิภาคและสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 
4170202  ระบบการจัดการอาหารส าหรับผู้ป่วย 1(1-0-2) 
4170203 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับผู้ช่วยพยาบาล 1(1-0-2) 
4170204 ระบบการท างานหน่วยงานสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์

ทางการแพทย์และการพยาบาล 
2(2-0-4) 

4170205 สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 

4170206 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐาน 2(2-2-5) 
4170207 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 
4170208 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพจิต 2(2-0-4) 
4170209 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลสุขภาพเด็ก 2(2-0-4) 
4170210 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน 2(2-0-4) 

 รวม 20  หน่วยกิต 
  
 

ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัส ชื่อวิชา  น(ท-ป-ค) 

4170101 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ช่วยพยาบาล 2(2-0-4) 

417010  การดูแลทางสังคมและมานุษยวิทยา 2(2-0-4) 

4170281 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐาน 3(0-12-0) 

4170282 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3(0-12-0) 
4170283 ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2(0-8-0) 

  รวม 12 หน่วยกิต 
 

ภาคฤดูร้อน 
 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

4170284 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2(0-8-0) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2(0-8-0) 

 รวม  4 หน่วยกิต 
 
 
 
 



4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม /ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 4.1.1 สามารถเข้าใจการดูแลมนุษย์ด้านสุขภาพแบบองค์รวม และสามารถตอบสนอง
ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกสภาวะและสามารถตอบสนองความต้องการโดยค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 4.1.2 มีเจคติท่ีดี และมีจิตบริการในการท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยพยาบาล 
 4.1.3 สามารถช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐานของผู้รับบริการทุกกลุ่มได้แก่ ทารกแรก

เกิด เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานต่อผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ และญาต ิ
 4.1.5 สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยเหลือการพยาบาลตามขอบเขตความรับผิดชอบ

ในสถานบริการ 
 4.1.6 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยค านึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
 4.1.7 สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล 
 4.1.8 สามารถใช้การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการได้เหมาะสม 
 

 4.2 ช่วงเวลา 
ชั้นปี/ 

ภาคการศึกษา 
รายวิชาที่ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง 

ช่วงเวลา/จ านวนชั่วโมง 
และเวลาเรียน1 

1/2 4170281 ปฏิบัติการช่วยเหลอืดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐาน3(0-12-0)
  

08.00-16.00 น./180 ชั่วโมง 
วันจันทร์-อาทิตย์ 

1/2 4170282 ปฏิบัติการช่วยเหลอืดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3(0-12-0) 08.00-16.00 น./180 ชั่วโมง 
วันจันทร์-อาทิตย์ 

1/2 4170283 ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2(0-8-0) 08.00-16.00 น./120 ชั่วโมง 
วันจันทร์-อาทิตย์ 

1/3 4170284 ปฏิบัติการช่วยเหลอืดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและใน
ชุมชน 2(0-8-0) 

08.00-16.00 น./120 ชั่วโมง 
วันจันทร์-อาทิตย์ 

1/3 XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2(0-8-0) 08.00-16.00 น./120 ชั่วโมง 
วันจันทร์-อาทิตย์ 

 
หมายเหตุ: 1.การจัดเวลาเรียน ก าหนดให้จัดเวรเช้า คือ 08.00 - 16.00 น.   
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย ไม่มี  




