
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 
            

คู่มือนักศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

 
 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



ก 
 

ค าน า 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดท าคู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรฯ และเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ตลอดจนการติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มเปิดภาคการศึกษา
จนกระท่ังส าเร็จการศึกษา 

  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
นักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หากมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งให้งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทราบด้วย 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ 

 

    งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

    กันยายน 2563 



ข 
 

สารบัญ 
 หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ ง 
ปฏิทินการศึกษา ฉ 
ข้อมูลหลักสูตร  
1 ชื่อหลักสูตร 1 
2 ชื่อประกาศนียบัตร 1 
3 ปรัชญาของหลักสูตร 1 
4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   1 
5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 2 
6 การแต่งกายของผู้เข้าศึกษา 2 
7 รายละเอียดหลักสูตร  
 7.1 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร 2 
 7.2 โครงสร้างหลักสูตร 2 
 7.3 กระบวนวิชาในหลักสูตร 2 
 7.4 แผนการศึกษา  3 
 7.5 ค าอธิบายระบบรหัสกระบวนวิชา 4 
 7.6 หน่วยกิตประจ ากระบวนวิชา 4 
 7.7 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 4 

8 การวัดและประเมินผล  
 8.1 ระบบการวัดและประเมินผล 7 

 8.2 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 7 
ภาคผนวก ระเบียบ/ข้องคับที่เกี่ยวกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล                         

 ภาคผนวก 1 - ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2561 

8 

  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2554 14 
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของ  

นักศึกษา ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ของ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

17 

  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการด าเนินการทางวินัย 
นักศึกษา พ.ศ.2553 

20 

  - ระเบียบมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ชว่ยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2556 

29 

 ภาคผนวก 2 ตารางสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 31 
 ภาคผนวก 3 เครื่องแบบฝึกปฏิบัติงาน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 

ผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
38 

 ภาคผนวก 4 แบบค าขอทั่วไป (มช.19 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล) 40 



ค 
 

ประวัติคณะพยาบาลศาสตร ์
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมมีฐานะเป็นแผนกหนึ่งในคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้เริ่ม
จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ 

พ.ศ.2502 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในสังกัดมหาวิทยาลัย -
แพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล) และให้คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ 
จัดการศึกษาในวิชาการพยาบาล โดยมีแผนกวิชาด้านการพยาบาล เรียกชื่อว่า 
"แผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย" (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 76 ตอนที่ 102 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2502) 

พ.ศ. 2508 คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย จึงมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย -
เชียงใหม่ และต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น "ภาควิชาพยาบาล   
ผดุงครรภ์และอนามัย" (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 85 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2511) 

พ.ศ. 2515 ได้รับอนุมัติให้เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2515 
  

  คณะฯ ได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ดังนี้   
พ.ศ. 2503-2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 38) 
พ.ศ. 2551 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 39                       
 ด าเนินการโดยศูนย์บริการพยาบาล 
พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 40 
พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 41 
พ.ศ. 2558 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 42 
พ.ศ. 2558 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2558 
พ.ศ. 2559 
พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2563 

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 43 
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 44 
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 45 
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 46 
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 47 

 



ง 
 

 

 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ 
เรื่อง  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------ 

  เพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ า        
ปีการศึกษา 2563 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อบังคับว่ าด้วยการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้จัดปฏิทินการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ภาคการศึกษาที่ 1  

วันรายงานตัว  ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 
วันลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 
วันปฐมนิเทศนักศึกษา พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 
วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 
วันพ้นสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียน 
และไม่ได้ลาพักการศึกษา  

จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 
 

วันสุดท้ายของการศึกษา ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
วันปิดภาคการศึกษา เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 
วันส่งผลการศึกษา จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
วันประกาศผลการศึกษา ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน พุธที่ 2 ธันวาคม 2563 
วันลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา พุธที่ 2 – อังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 
วันพ้นสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียน จันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 
และไม่ได้ลาพักการศึกษา 
วันสุดท้ายของการศึกษา ศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 
วันปิดภาคการศึกษา เสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 
วันส่งผลการศึกษา พุธที่ 31 มีนาคม 2564 
วันประกาศผลการศึกษา ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 

 

 

 
 



จ 
 

ภาคฤดูร้อน  
วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 
วันลงทะเบียนเรียนและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 5 – วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 
วันพ้นสถานภาพนักศึกษาของนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียน พุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 
และไม่ได้ลาพักการศึกษา   
วันรายงานตัวนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา พฤหัสบดีที่ 6 – ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 
วันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงาน อาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 
วันปิดภาคการศึกษาและวันส าเร็จการศึกษา จันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 
วันส่งผลการศึกษา อังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 

 
  ประกาศ ณ วันที่       กรกฎาคม พ.ศ. 2563          

 
 
  (ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา   คุณาวิกติกุล)  

                                                คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 



 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 
1. ชื่อหลักสูตร   
    ภาษาไทย  : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
   ภาษาอังกฤษ    : Certificate Program for Practical Nursing  

2. ชื่อประกาศนียบัตร  
 ภาษาไทย  : ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   
   : ชื่อย่อ  ป. ผู้ช่วยพยาบาล 
      ภาษาอังกฤษ    : ชื่อเต็ม    Certificate for Practical Nursing  
 :   ชื่อย่อ Cert. PN. 

3. ปรัชญาของหลักสูตร    
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเชื่อว่า การให้บริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงเท่า
เทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจ าเป็นต่อสังคม ทั้งนี้ในการให้บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมการช่วยเหลือ
ดูแลผู้ป่วยบางกิจกรรมอาจกระท าโดยผู้ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่มีมาตรฐานและปฏิบัติภายใต้ การดูแล
ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ
ช่วยเหลือดูแลบุคคลทุกวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ทั้งในภาวะสุขภาพปกติ และเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบ
บ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรืออยู่ในภาวะพ่ึงพิง ทั้งในสถานพยาบาล ที่บ้าน และในชุมชน ให้ด าเนินชีวิตด้าน
กิจวัตรประจ าวันอย่างปลอดภัย และสามารถท าหัตถการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
 การจัดการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้านพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัยในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม  

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพ่ือผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านความต้องการพ้ืนฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  ป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่าง ๆ และฟ้ืนฟูสภาพภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ
การพยาบาลและผดุงครรภ์ 

2. ติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงอาการและอาการแสดงของโรคและความต้องการของผู้ป่วย
และญาติ ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

3. ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจรักษาพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
4. ช่วยท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
6. มีคุณธรรม และจริยธรรม  
7. มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือดูแลบุคคล 
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5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับศึกษา 
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่ 

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. อายุไม่ต่ ากว่า 16 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
3. สุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน 

6. การแต่งกายของผู้เข้าศึกษา 
1.  การเรียนกระบวนวิชาภาคทฤษฎี แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรง/กางเกงสีด า หรือกรมท่า  

และติดเข็มชื่อ- สกุล และชื่อหลักสูตรที่อกเสื้อด้านซ้ายให้เห็นอย่างชัดเจน 
          2.  การปฏิบัติในสถานการณ์จริง  แต่งกายชุดสีขาว ไม่สวมหมวก ติดเข็มชื่อ - ชื่อสกุล และ        
ชื่อหลักสูตรที่อกเสื้อด้านซ้ายให้เห็นอย่างชัดเจน พร้อมติดบัตรประจ าตัวนักศึกษา (ภาคผนวก 3) 

7. รายละเอียดหลักสูตร 
      หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
       หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2563 มีจ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต   
7.2 โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   จ านวน 6 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                         จ านวน 28 หน่วยกิต 

2.1) กระบวนวิชาภาคทฤษฎี           จ านวน 18 หน่วยกิต 
2.2) กระบวนวิชาภาคปฏิบัติ          จ านวน 10 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือก จ านวน 2 หน่วยกิต 
      7.3  กระบวนวิชาในหลักสูตร 

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต 
599003 พย.ผช. 003 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์ 2(2-0-4) 
599101 พย.ผช. 101 พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์ 2(2-0-4) 
599102 พย.ผช. 102 การสื่อสาร และการท างานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ 2(2-0-4) 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                           28 หน่วยกิต 
 ก. ภาคทฤษฎี                                           18 หน่วยกิต 

599016 พย.ผช. 016 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) 
599022 พย.ผช. 022 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพ และการบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล 
2(2-0-4) 

599111 พย.ผช. 111 สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 
599112 พย.ผช. 112 ระบบการจัดการอาหารส าหรับผู้ป่วย 1(1-0-2) 
599113 พย.ผช. 113 หลักกฎหมาย ขอบเขตและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 1(1-0-2) 
599114 พย.ผช. 114 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐาน  3(2-3-5) 
599115 พย.ผช. 115 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2(2-0-4) 
599116 พย.ผช. 116 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 
599117 พย.ผช. 117 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2(2-0-4) 
599118 พย.ผช. 118 การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต 1(1-0-2) 
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 ข. ภาคปฏิบัติ     10 หน่วยกิต 
599191 พย.ผช. 191 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน 3(0-12-3) 
599192 พย.ผช. 192 ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2(0-8-2) 
599193 พย.ผช. 193 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3(0-12-3) 
599194 พย.ผช. 194 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน  2(0-8-2) 

3) หมวดวิชาเลือก                                                         2 หน่วยกิต 
ให้เลือก 1 กระบวนวิชา   

599195 พย.ผช. 195 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล 2(0-8-2) 
599196 พย.ผช. 196 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน 2(0-8-2) 

7.4 แผนการศึกษา    
ภาคการศึกษาที่ 1  (15-18 สัปดาห์) 

รหัสวิชา อักษรย่อ ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
599003 พย.ผช. 003 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์ 2(2-0-4) 
599016 พย.ผช. 016 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) 
599022 พย.ผช. 022 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพ และการบ ารุงรักษา

อุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล 
2(2-0-4) 

599101 พย.ผช. 101 พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์ 2(2-0-4) 
599102 พย.ผช. 102 การสื่อสาร และการท างานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ 2(2-0-4) 
599111 พย.ผช. 111 สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 
599112 พย.ผช. 112 ระบบการจัดการอาหารส าหรับผู้ป่วย 1(1-0-2) 
599113 พย.ผช. 113 หลักกฎหมาย ขอบเขตและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 1(1-0-2) 
599114 พย.ผช. 114 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐาน  3(2-3-5) 
599191 พย.ผช. 191 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน  3(0-12-3) 

                                                                                             รวม    19(15-15-34) 
ภาคการศึกษาที่ 2 (15-18 สัปดาห์) 
รหัสวิชา อักษรย่อ ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
599115 พย.ผช. 115 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2(2-0-4) 
599116 พย.ผช. 116 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 
599117 พย.ผช. 117 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2(2-0-4) 
599118 พย.ผช. 118 การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต 1(1-0-2) 
599192 พย.ผช. 192 ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2(0-8-2) 
599193 พย.ผช. 193 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3(0-12-3) 

รวม   13(8-20-21) 
ภาคการศึกษาที่ 3 (8 สัปดาห์) 
รหัสวิชา อักษรย่อ ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต 
599194 พย.ผช. 194 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2(0-8-2) 
  วิชาเลือก 2(0-8-2) 
                                                                                                  รวม    4(0-16-4) 
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7.5  ค าอธิบายระบบรหัสกระบวนวิชา 
ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชาและอักษรย่อ รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ ก าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก (599) แสดงถึง คณะฯ ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด    
2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดังนี้ 

1)  เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 
“0” แสดงถึง กระบวนวิชาร่วมในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
“1”   แสดงถึง กระบวนวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

2)  เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
    “0”   แสดงถึง กระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    “1-2” แสดงถึง กระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะภาคทฤษฎี 
    “9”   แสดงถึง กระบวนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะและกระบวนวิชาเลือกภาคปฏิบัติ 
3)  เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 

7.6 หน่วยกิตประจ ากระบวนวิชา  
1) การคิดหน่วยกิต : 
 กระบวนวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 กระบวนวิชาภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 กระบวนวิชาภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
          2) ค าอธิบายการเขียนหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์) ตาม
ระบบทวิภาคของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7.7  ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
599003 พย.ผช. 003 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์ 2(2-0-4) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี  

โครงสร้างไวยกรณ์ การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรับการสื่อสารและการช่วยเหลือดู แลกิจวัตร
ประจ าวันของผู้ใช้บริการ ค าศัพท์ทางการแพทย์ที่จ าเป็น 

 

599101 พย.ผช. 101 พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์ 2(2-0-4) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี  

มโนมติและทฤษฎีทางสังคมวิทยา จิตวิทยาทั่วไป พัฒนาการตามวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ 
ความต้องการพื้นฐาน พฤติกรรม การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด และการปรับตัวของมนุษย์ 
 

599102 พย.ผช. 102 การสื่อสาร และการท างานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ 2(2-0-4) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี  

หลักการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารในองค์กร การประยุกต์หลักการสื่อสารในการให้บริการสุขภาพ 
ลักษณะของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม การท างานเป็นทีม ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทีม การวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม และการใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการท างาน 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
599016 พย.ผช. 016 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี  

โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการท างานของเซลล์ อวัยวะและระบบต่าง ๆ  ในร่างกาย ระบบปกคลุม ระบบกระดูก 
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบเลือดและอวัยวะสร้างเลือด ระบบไหลเวียนโลหิต
และน้ าเหลือง ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ การเผาผลาญ
และการควบคุมอุณหภูมิกาย การเปลี่ยนแปลงและความเสื่อมของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  
 

599022 พย.ผช. 022 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพ และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ทางการแพทย์และการพยาบาล 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี  
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการในหน่วยบริการสุขภาพ การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์และ  

การพยาบาล ตลอดจนการบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ 
 

599111 พย.ผช. 111 สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี  

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะและความเจ็บป่วย ความต้องการและการดูแลสุขภาพแต่ละวัย อนามัยส่วน
บุคคล สิ่งแวดล้อม และระบบบริการสาธารณสุข 
 

599112 พย.ผช. 112 ระบบการจัดการอาหารส าหรับผู้ป่วย 1(1-0-2) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี  

ความส าคัญของโภชนาการและโภชนบ าบัด ความต้องการพลังงานและสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ
ขั้นพ้ืนฐาน อาหารที่ให้ในวิถีทางต่าง ๆ รวมทั้งระบบการจัดการอาหารส าหรับผู้ป่วย การเลือก การเตรียมและการเก็บ
อาหารส าหรับบุคคลวัยต่าง  ๆในภาวะปกติ และบุคคลในภาวะเจ็บป่วยเฉพาะโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อน   
 

599113 พย.ผช. 113    หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 1(1-0-2) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี  

บทบาทและขอบเขตหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาล กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาล 
สิทธิพ้ืนฐานของมนุษย์ สิทธิผู้ป่วย จริยธรรมในการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับทีมสุขภาพ  
 

599114 พย.ผช. 114 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน 3(2-3-5) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี  

แนวคิดและเทคนิคในการดูแลบุคคลด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การฟ้ืนฟูสภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งฝึกปฏิบัติเทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันให้ปลอดภัยและสุขสบาย 
 

599115 พย.ผช. 115 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2(2-0-4) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี  

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกและเด็ก การดูแลทารกและเด็กวัยต่าง ๆ รวมทั้งการอภิบาล
ทารกและดูแลเด็กในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีพบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตลอดจนการช่วยเหลือ
เด็กท่ีได้รับอุบัติเหตุและสารพิษ 
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599116 พย.ผช. 116     การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ    3(3-0-6) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี  

หลักการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักการช่วยเหลือดูแลก่อนและหลังผ่าตัด สาเหตุ อาการ 
อาการแสดง และแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพปกติและเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบ
บ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรืออยู่ในภาวะพ่ึงพิง ให้สามารถด าเนินชีวิตด้านกิจวัตรประจ าวันได้ตามอัตภาพ 
รวมทั้งการช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
 

599117 พย.ผช. 117 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2(2-0-4) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี  

แนวคิดการช่วยเหลือดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกวัย ตลอดจนคนพิการที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่
พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซบัซ้อน อยู่ในภาวะพ่ึงพิงทั้งในที่บ้านและชุมชน  
 

599118 พย.ผช. 118 การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต 1(1-0-2) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน ไม่มี  

แนวคิดการดูแลบุคคลที่มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบนเล็กน้อยรวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นทางด้านจิต 
อารมณ์  และสังคม 
 

599191 พย.ผช. 191 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน 3(0-12-3) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน เรียนพร้อมกับ 599114  (พย.ผช. 114)  

ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลและการช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ในการดูแลบุคคลด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสุข
สบาย รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการบันทึกรายงาน 
 

599192 พย.ผช. 192 ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก  2(0-8-2) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน เรียนพร้อมกับ 599115  (พย.ผช. 115)  

ฝึกปฏิบัติการอภิบาลทารกและให้การช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีสุขภาพดีและเด็กป่วยด้วยโรคที่พบบ่อย
และไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 

599193 พย.ผช. 193      ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3(0-12-3) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน เรียนพร้อมกับ 599116 (พย.ผช. 116)  

ฝึกปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจ าวันแก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อย
และไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรืออยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
 

599194 พย.ผช. 194 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2(0-8-2) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน เรียนพร้อมกับ 599117  (พย.ผช. 117)      

ฝึกปฏิบัติการชว่ยเหลือดูแลสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สงูอายุ คนพิการที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อย และไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ทั้งที่บ้านและในชุมชน ดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนตายทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย 
 

ค. หมวดวิชาเลือก 
599195 พย.ผช. 195 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล 2(0-8-2) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน 599192 และ 599193 (พย.ผช. 192 และ พย.ผช. 193)  

ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพเด็ก หรือผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อนหรืออยู่ในภาวะพ่ึงพิงในสถานพยาบาล 
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599196 พย.ผช. 196 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน 2(0-8-2) 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน 599194  (พย.ผช. 194)    

ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ บุคคลที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในชุมชน  
8.  การวัดและการประเมินผล 

8.1 ระบบการวัดและประเมินผล 
 ใช้ระบบล าดับขั้น และค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผล สัญลักษณ์และความหมายของการ

วัดและประเมินผลกระบวนวิชาต่าง ๆ ให้ก าหนดดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้ 
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ดี (GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 

8.2 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1) มีเวลาเรียนในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) การประเมินผลภาคทฤษฎี ต้องได้ล าดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3) การประเมินผลภาคปฏิบัติแต่ละกระบวนวิชา ต้องได้ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า 2.00 
4) ต้องเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตร 
5) ต้องไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
6) ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ

ศักดิ์ ของนั กศึกษาที่ จะ ได้ รับการเสนอให้ ได้ รับปริญ ญา ประกาศนี ยบั ตรบัณ ฑิ ต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก 2 
 

ตารางสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
วันที่  9 กรกฎาคม – 20 พฤศจิกายน 2563  

--------------------- 
 

ห้องเรียน   ภาคบรรยาย      - ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช   ชั้น 2    อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์     
               ภาคปฏิบัติการ   - ห้องปฏิบัติการพยาบาล           ชั้น 4-5  อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์     

- ปฏิบัติการบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
 
1. เรียนกระบวนวิชาทฤษฎี  จ านวน 8 กระบวนวิชา ได้แก่ 

1) 599003: ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์ 2 หน่วยกิต 
2) 599016: กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น 2 หน่วยกิต 
3) 599022: ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพ และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

ทางการแพทย์และการพยาบาล 
2 หน่วยกิต 

4) 599101: พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์ 2 หน่วยกิต 
5) 599102: การสื่อสาร และการท างานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ 2 หน่วยกิต 
6) 599111: สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม 1 หน่วยกิต 
7) 599112: ระบบการจัดการอาหารส าหรับผู้ป่วย 1 หน่วยกิต 
8) 599113: หลักกฎหมาย ขอบเขตและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 1 หน่วยกิต 

2. เรียนกระบวนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติการ จ านวน 1 กระบวนวิชา ได้แก่  
1) 599114:    เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพ้ืนฐาน                                             3 หน่วยกิต 

3. เรียนกระบวนวิชาปฏิบัติ จ านวน 1 กระบวนวิชา ได้แก่ 
1) 599191:    ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน                            3 หน่วยกิต                                                                                        
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วัน/เดือน/ป ี 8-9   9-10  10-11  11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-20.30 
พ 8 ก.ค. 63  -ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่- 
พฤ 9 ก.ค. 63  599003 (4)-ภาษาอังกฤษฯ 
ศ 10 ก.ค. 63  599003 (8) 
ส 11 ก.ค. 63  599003 (15)  
อา 12 ก.ค. 63  599003 (22)  
พ 15 ก.ค. 63   สอบ 599003 (ครั้งที่1)  
พฤ 16 ก.ค. 63  599003 (26) 
ศ 17 ก.ค. 63  599003 (30) 
ส 18 ก.ค. 63  599016 (7) กายวภิาคศาสตร์  
อา 19 ก.ค. 63  599016 (14)   
พ 22 ก.ค. 63   สอบ 599003 (ครั้งที่2)  
พฤ 23 ก.ค. 63   599016 (18)  
ศ 24 ก.ค. 63  599016 (22) 
ส 25 ก.ค. 63  สอบ 599016 (ครั้งที่ 1) พัก 599016 (27)  
อา 26 ก.ค. 63  599016 (30) พัก 599022 (4) ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพฯ  
พ 29 ก.ค. 63   สอบ 599016 (ครั้งที่ 2)  
พฤ 30 ก.ค. 63  599022 (8) 
ศ 31 ก.ค. 63  599022 (12) 
ส 1 ส.ค. 63  599022 (19)   
อา 2 ส.ค. 63   599022 (27)  
พ 5 ส.ค. 63   สอบ 599022 (ครั้งที่1)  
พฤ 6 ส.ค. 63  599022 (30) 
ศ 7 ส.ค. 63  599111 (4) สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลฯ 
ส 8 ส.ค. 63  599111 (11)   
อา 9 ส.ค. 63  599101(3) พัฒนาการตามวัยฯ พัก 599111 (15)  
พ 12 ส.ค. 63  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง 

พฤ 13 ส.ค. 63   สอบ 599022 (ครั้งที่2)  
ศ 14 ส.ค. 63   สอบ 599111   
ส 15 ส.ค. 63  599101 (10)  
อา 16 ส.ค. 63                               599101 (17)  
พ 19 ส.ค. 63      สอบ 599101 (ครัง้ที ่2)  
พฤ 20 ส.ค. 63     599112 (4) ระบบการจัดการอาหารฯ 
ศ 21 ส.ค. 63     599112 (8) 
ส 22 ส.ค. 63  599112 (15)  
อา 23 ส.ค. 63  599101 (24)  
พ 26 ส.ค. 63           599101 (28) 
พฤ 27 ส.ค. 63   สอบ 599112  
ศ 28 ส.ค. 63  599101 (30) 
ส 29 ส.ค. 63  599113 (7)  หลักกฎหมาย ขอบเขตและจริยธรรมฯ  
อา 30 ส.ค. 63  599102 (7) การสื่อสาร และการท างานเป็นทีมฯ  
พ 2 ก.ย. 63   สอบ 599101 (ครั้งที่ 2)  
พฤ 3 ก.ย. 63  599113 (11) 
ศ 4 ก.ย. 63  599102 (11) 
ส 5 ก.ย. 63  599102 (14) พัก 599113 (15)  
อา 6 ก.ย. 63  599102 (21)  
พ 9 ก.ย. 63   สอบ 599113  
พฤ 10 ก.ย. 63  599114(Lect. 4) เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลข้ันพื้นฐาน 

ศ 11 ก.ย. 63  599102 (25) 
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วัน/เดือน/ป ี 8-9   9-10  10-11  11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-20.30 
ส 12 ก.ย. 63  599114 (Lab 1, 2)  
อา 13 ก.ย. 63                               599102 (30)  
พ 16 ก.ย. 63   สอบ 599102   
พฤ 17 ก.ย. 63  599114 (Lect. 8) 
ศ 18 ก.ย. 63  599114 (Lect. 11) 
ส 19 ก.ย. 63  599114 (Lab 3, 4)  
อา 20 ก.ย. 63  599114 (Lab 5, 6)  
พ 23 ก.ย. 63  599114 (Lect. 14) 
พฤ 24 ก.ย. 63  599114 (Lect. 17) 
ศ 25 ก.ย. 63  599114 (Lect. 19, Lab 7) 
ส 26 ก.ย. 63  599114 (Lab 8, 9)  
อา 27 ก.ย. 63         599114 (Lab 10, 11)  
พ 30 ก.ย. 63   สอบ 599114 (ครั้งที่ 1)  
พฤ 1 ต.ค. 63  599114 (Lect. 20, Lab 12) 
ศ 2 ต.ค. 63  599114 (Lect. 24) 
ส 3 ต.ค. 63   599114 (Lab 13, 14)  
อา 4 ต.ค. 63                                     599114 (Lect. 26, Lab 15)  
พ 7 ต.ค. 63     599114 (Lect. 30) 
พฤ 8 ต.ค. 63           Self-study 
ศ 9 ต.ค. 63           Self-study 
ส 10 ต.ค. 63   สอบ 599114 (ครั้งที่ 2)    
14 ต.ค. –  
20 พ.ย. 63 

ปฏิบัติการช่วยเหลอืดูแลขั้นพื้นฐาน (3 หน่วยกิต = ปฏิบัติ 180 ชัว่โมง)  

21 พ.ย. 63 ปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563  
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ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 – 26 มีนาคม 2564 

--------------------- 
 

ห้องเรียน   ภาคบรรยาย      - ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช   ชั้น 2    อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์     
               ภาคปฏิบัติการ   - ปฏิบัติการบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
 
1. เรียนกระบวนวิชาทฤษฎี  จ านวน 4 กระบวนวิชา ได้แก่  

1) 599115 : การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก    2 หน่วยกิต 
2) 599116 : การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ    3 หน่วยกิต 

  3) 599117 : การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน   2 หน่วยกิต  
4) 599118 : การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต    1 หน่วยกิต 

2. ปฏิบัติกระบวนวิชาฝึกปฏบิัติ จ านวน 2 กระบวนวิชา ได้แก่ 
 1) 599192 : ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก   2 หน่วยกิต  
 2) 599193 : ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ    3 หน่วยกิต  
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วัน/เดือน/ป ี 8-9   9-10  10-11  11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-20.30 

พ. 2 ธ.ค. 63  599118 (4) การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต 

พฤ. 3 ธ.ค. 63   599118 (8) 

ศ. 4 ธ.ค. 63   599115 (4) การอภิบาลทารกฯ 

ส. 5 ธ.ค. 63 หยุดวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ  

อา. 6 ธ.ค. 63  599118 (15)  

พ. 9  ธ.ค. 63  599115 (8) 

พฤ. 10 ธ.ค. 63  หยุดวันรัฐธรรมนูญ 

ศ. 11 ธ.ค. 63  หยุดพิเศษ 

ส. 12 ธ.ค. 63   599115 (15)   

อา. 13 ธ.ค. 63  599117 (7) การชว่ยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านฯ  

พ. 16 ธ.ค. 63  สอบ 599118 599115 (17) 

พฤ. 17 ธ.ค. 63  สอบ 599115 (ครั้งที่ 1) 599115 (19) 

ศ. 18 ธ.ค. 63  599117 (11) 

ส. 19 ธ.ค. 63  599115 (26)  

อา. 20 ธ.ค. 63             599117 (18)  

พ. 23 ธ.ค. 63  599115 (30) 

พฤ. 24 ธ.ค. 63  สอบ 599117 (ครั้งที่ 1) 599117 (20) 

ศ. 25 ธ.ค. 63  599117 (24) 

ส. 26 ธ.ค. 63  599117 (30)  

อา. 27 ธ.ค. 63  599116 (7) การชว่ยเหลือดูแลผู้ใหญผู่้สูงอายุ  

พ. 30 ธ.ค. 63  Self-study 

พฤ. 31 ธ.ค.63 

-3 ม.ค. 64 

หยุดวันสิ้นป ีและวันขึ้นปีใหม ่  

พ. 6 ม.ค. 64  สอบ 599115 (ครั้งท่ี 2) 599116 (9) 

พฤ. 7 ม.ค. 64  สอบ 599117 (ครั้งท่ี 2) 599116 (11) 

ศ. 8 ม.ค. 64  599116 (15) 

ส. 9 ม.ค. 64  599116 (22)  

อา. 10 ม.ค. 64  599116 (29)  

พ. 13 ม.ค. 64  สอบ 599116 (ครั้งที่ 1) 599116 (31) 

พฤ.14 ม.ค. 64  599116 (35) 

ศ. 15 ม.ค. 64  599116 (39) 

ส. 16 ม.ค. 64  599116 (45)  

อา. 17 ม.ค. 64  สอบ 599116 (ครั้งที่ 2)   

จ.18 ม.ค. –  ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดแูลเด็ก (2 หนว่ยกิต = 120 ชัว่โมง) และ  

ศ. 26 มี.ค. 64 ปฏิบัติการช่วยเหลอืดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ(3 หนว่ยกิต = 180 ชัว่โมง)  

ส. 27 มี.ค. 64 ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563  
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ตารางฝึกกระบวนวิชาปฏิบัติ  
วันเริ่มปฏิบัติ วันที่ 18 มกราคม - 27 มีนาคม 2564   

 
1. กระบวนวิชาปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก จ านวน 2 หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ 120 ชั่วโมง) 
2. กระบวนวิชาปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   จ านวน 3 หนว่ยกิต (จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ 180 ชั่วโมง) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 

(36) 
ปฏิบัติการอภิบาลทารกและ 

ช่วยเหลือดูแลเด็ก 
ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่ฯ  

(อายุรกรรม) 
ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่ฯ 

(ศัลยกรรม) 

 

 18 ม.ค. - 14 ก.พ. 64 15 ก.พ. - 7 มี.ค. 64 8 มี.ค. - 26 มี.ค. 64 
2 

(37) 
ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่ฯ  

(อายุรกรรม) 
ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่ฯ 

(ศัลยกรรม) 
ปฏิบัติการอภิบาลทารกและ 

ช่วยเหลือดูแลเด็ก 

 18 ม.ค. - 7 ก.พ. 64 8 ก.พ. - 28 ก.พ. 64 1 - 26 มี.ค. 64 
3 

(37) 
ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่ฯ 

(ศัลยกรรม) 
ปฏิบัติการอภิบาลทารกและ 

ช่วยเหลือดูแลเด็ก 
ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่ฯ  

(อายุรกรรม) 

 18 ม.ค. - 7 ก.พ. 64 8 ก.พ. - 7 มี.ค. 64 8 – 26 มี.ค. 64 

 
หมายเหตุ วันที่ 18 มกราคม 2564 ปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติ 
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ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563 
วันที่ 5 เมษายน – 6 มิถุนายน 2564  

--------------------- 
 

ห้องเรียน     ปฏิบัติการบนหอผู้ป่วย  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    
ปฏิบัติกระบวนวิชาปฏิบัติ จ านวน 2 กระบวนวิชา ได้แก่ 

  1)  599194 : ปฏิบัติการชว่ยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2 หน่วยกิต  
           (จ านวนชัว่โมงฝึกฯ 120 ชั่วโมง) 
  วิชาเลือก         
  2)  599195 : ปฏิบัติการชว่ยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล 2 หน่วยกิต 
           (จ านวนชัว่โมงฝึกฯ 120 ชั่วโมง) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 
กระบวนวิชา 599194 กระบวนวิชา 599195 

ปิด
ภา

คก
าร

ศึก
ษา

 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลท่ีบ้านและในชุมชน ปฏิบัติการช่วยเหลอืดูแลสุขภาพบุคคลใน
สถานพยาบาล 

2 
กระบวนวิชา 599195 กระบวนวิชา 599194 

ปฏิบัติการช่วยเหลอืดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล 
ปฏิบัติการช่วยเหลอืดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและใน

ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
 

เครื่องแบบฝึกปฏิบัติงานส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้่วยพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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นักศึกษาหญิง 
1. เครื่องแบบนักศึกษาใช้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย 
 - ใช้ผ้าสีขาวชนิดหนา เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย  
 - ติดบัตรนักศึกษา  
ชุดเครื่องแบบ มีรายละเอียดังนี้ 
เสื้อ 
ด้านหน้า  
- ปกเสื้อบัวมน ผ่าตลอด รังดุมกุ๊น ใช้กระดุมสถาบัน มี

กระเป๋าเจาะ 2 ข้าง 
- ตัวเสื้อเข้ารูป ความยาวตัวเสื้อคลุมตะโพก 
- แขนเสื้อสั้นเหนือข้อศอกเล็กน้อย 
- รอบปลายแขนเสื้อทั้งข้างติดแถบสีชมพู ขนาด 1.5 นิ้ว 
- ด้านซ้ายของอกเสื้อ ติดเข็มชื่อ-สกุลของนักศึกษา 
ด้านหลัง   
- มีเกร็ดซ้ายขวาไม่แยก หรือผ่าด้านล่างตรงกลาง แล้ว

ป้ายทับรอยผ่ายาวประมาณ 5 นิ้ว 
 
 
กระโปรง ทรง A ผ่าหลังป้ายทับกัน ความยาวของ
กระโปรงคลุมเข้า ยาวไม่เกิน 3 นิ้ว 
 
                    

 

                       
 

 

2. เครื่องแบบนักศึกษาที่ใช้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน 
 - ใช้เสื้อชุดเครื่องแบบหญิง (ที่ใช้ฝึกฯ บนหอผู้ป่วย) สวมกางเกงสีด า ขายาวแบบเรียบ ทรงสุภาพ 
 - รองเทา้คัชชูสีด า ส้นเตี้ย 
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นักศึกษาชาย 
1. เครื่องแบบนักศึกษาใช้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย 
 - ใช้ผ้าสีขาวชนิดหนา เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย 
 - ติดบัตรนักศึกษา  
ชุดเครื่องแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
เสื้อ 
ด้านหน้า 
- คอกลม แขนสั้น ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมสีขาว 5 เม็ด 
มีกระเป๋าปะ 3 ใบ ที่อกด้านซ้ายและชายเสื้อด้านล่างทั้ง 
2 ข้าง 
- ความยาวของตัวเสื้อคลุมตะโพก 
- รอบปลายแขนเสื้อทั้งข้างติดแถบสีชมพู ขนาด 1.5 นิ้ว 
- ด้านซ้ายของอกเสื้อติดเข็มชื่อ-สกุลของนักศึกษา   
ด้านหลัง 
- มีแถบผ้าคาดเอวเย็บติด 

 
 

กางเกง - กางเกงสีขาว ขายาวแบบเรียบ ทรงสุภาพ 
รองเท้า - รองเท้าหุ้มส้นสีขาว หรือด าของผู้ชายแบบ
สุภาพ พื้นยาง 
ถุงเท้า  - สีสุภาพ 

 
 

 

 

2. เครื่องแบบนักศึกษาที่ใช้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน 
       - ใช้เสื้อชุดเครื่องแบบชาย (ที่ใช้ฝึกฯ บนหอผู้ป่วย)  สวมกางเกงสีด า ขายาวแบบเรียบ ทรงสุภาพ 
       - รองเท้าหุ้มส้นสีขาว หรือด า ของผู้ชายแบบสุภาพ พื้นยาง ถุงเท้าสีสุภาพ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
 

แบบค าขอทั่วไป (มช.19) 
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แบบค ำขอท่ัวไป 
มช.19 

เขียนที่                          
วันที่  เดือน   พ.ศ.   

เรื่อง          
เรียน          
 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว    รหัสประจ าตัว    
สถานภาพนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล มีความประสงค์        
เหตุผลคือ           
            
              
            จึงเรียนมาเพ่ือ          
                ขอแสดงความนับถือ 
 
              
                                               (    ) 
บันทึกควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ        
            
            
      ลงชื่อ                อาจารย์ที่ปรึกษา 
                               (                        ) 
                               วันที่    
บันทึกควำมเห็นของ 
     ประธานกระบวนวิชา                                                                         
              
     ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ                                           
              
                                                             ลงชื่อ                                    

       (    )  
                                    วันที ่      
 

บันทึกของงำนบริกำรกำรศึกษำฯ ค ำสั่งของคณบดี 

        
      
      
      
       
               ลงชื่อ     
                      วันที่     

        
      
      
      
       

ลงชื่อ                        
วันที่     

 

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อไดส้ะดวก               


