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อรรถาธิบาย  ความหมายของ  พุทธภาษิต 

ของมหาวิทยาลัยมหดิล 

“อตฺตานํ อุปมํ  กเร” 

 
“ผูใดแสวงหาความสุขเพ่ือตน  แตใชโทษทัณฑเบียดเบียนสัตวทัง้หลาย 

ท่ีรักความสุขผูนั้นจากไปแลว  ยอมไมไดความสุข”  และ 

“คิดและปฏิบัติตอผูอ่ืน  ดังเชนท่ีคิดและปฏิบัติตอตนเอง” 

 

 

วัฒนธรรมองคกร  คณะเวชศาสตรเขตรอน 
 

    Transformation & Innovation    

ปรับเปล่ียนเพ่ือสรรคสราง  
 

    Open & Globally Connected  

เปดกวางสูสากล  
 

    Multidisciplinary 

   ระคนหลากวิชา  
 

   Embracing Creativity & Entrepreneurship   

   เพ่ิมคุณคาผลิตภัณฑใหม  
 

    Data-driven Decision 

  ตัดสินใจดวยขอมูล  
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คํานํา 
 

 ในการจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล โรงเรียนฯ มีหนาท่ีในดานการจัด การ

เรียนการสอนและใหคําแนะนําปรึกษาผู ท่ีเขารับการอบรมอยางเอ้ืออาทร  เพ่ือใหการจัดการอบรมมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีสภาวิชาชีพกําหนด 

 

             ดังนั้น โรงเรียนผูชวยพยาบาลจึงไดจัดทําหนังสือคูมือฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใหผู ท่ีเขารับการอบรมใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล  คณะเวชศาสตรเขตรอน  มหาวิทยาลัยมหิดล  ไดทราบถึงกําหนด

การศึกษา  กฎระเบียบ และกิจกรรมของโรงเรียนฯ  

  

 หวังวาผูเขารับการอบรมทุกคนจะต้ังใจศึกษาเลาเรียน  ประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบของ

โรงเรียน   มีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน  เพียบพรอมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ และขอให

ประสบความสําเร็จ  มีความสุขความเจริญตลอดไป 

 

 

                         (นางบุษยา   เลียบทวี) 

                           ผูอํานวยการโรงเรียนผูชวยพยาบาล 

                 ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
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วิสัยทัศน 
 

 “To be the World’s Leading Tropical Medicine Research Institute” 

“คณะเวชศาสตรเขตรอน มุงสูการเปนสถาบันวิจัยช้ันนํา 

ทางเวชศาสตรเขตรอนระดับโลก” 

 

พันธกิจ 
 

 “To Strive for Excellence in Research, Education and Health Services to 

Improve the lives of People in Tropical Areas” 

“นําองคกรสูความเปนเลิศระดับสากล ดานการวิจัย 

การเรียนการสอน การบริการวิชาการและการบริการสุขภาพ” 

 

วัตถุประสงคเชิงยทุธศาสตรสูความเปนเลิศดานโรคเขตรอน 
 

1. จัดการศึกษาท่ีพึงประสงคของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) และผลิตบัณฑิตผู

เปลี่ยนแปลงสังคมใหดีข้ึน 

2. เพ่ิมผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือการเผยแพร และสรางผลกระทบตอสังคม  รวมท้ังแสวงหาแหลงทุน

สนับสนนุการวิจัย 

3. ใหบริการสุขภาพระดับมาตรฐาน และเปนแหลงอางอิงทางโรคเขตรอน 

4. พัฒนา และสงเสริมความกาวหนาแกบุคลากรเพ่ือใหเกิดความสุขและผูกพันตอองคกร 

5. เสริมสรางโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมท่ีดีมีความเหมาะสม และเพ่ิมศักยภาพเรื่อง ICT 

literacy ท่ัวท้ังองคกร 

6. เอาใจใสผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) และใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 

ตามความเขมแข็งของคณะ 

7. สรางการสื่อสารและความสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังภายในและภายนอกองคกร ท้ังในและ

ตางประเทศ 

8. นําองคกรแบบ SMART และบริหารการเงิน เพ่ือความยั่งยืน 
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ประวัติโรงเรียนผูชวยพยาบาล 

คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

****************************** 

 

 โรงเรียนผูชวยพยาบาล ไดกอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2513 ซ่ึงมี ศาสตราจารยเกียรติ

คุณ  จําลอง  หะริณสุต  ดํารงตําแหนงคณบดี  คณะเวชศาสตรเขตรอน  และเลขาธิการคณะกรรมาธิการ

ประสานงานสวนกลางอายุรศาสตรเขตรอน  และสาธารณสุขศาสตรแหงคณะรัฐมนตรี    สภาการศึกษา

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO) ในขณะนั้น  โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขาดแคลน

บุคลากรทางการพยาบาล จึงขอรองมายังคณะเวชศาสตรเขตรอนใหผลิตผูชวยพยาบาลใหประเทศลาว  เพราะ

เห็นวาเปนหลักสูตรท่ีใชเวลาในการศึกษาเพียง 12 เดือน เทานั้น  และเปนการแกไขปญหาไดรวดเร็ว โดยทาง  

SEAMEO ไดใหความชวยเหลือในดานเครื่องมือและอุปกรณในการเรียนการสอน สวนคณะเวชศาสตรเขตรอน  

ชวยเหลือดานครู  อาจารยผูสอน  สถานท่ีเรียน  หอพัก  และอาหาร จึงเริ่มดําเนินการตั้งแตนั้นเปนตนมา 

  นักศึกษารุนแรกเปนนักศึกษามาจากประเทศลาว  8  คน  (ชาย 7 คน  หญิง 1 คน)  และ

ทางคณะเวชศาสตรเขตรอนไดรับนักเรียนไทยเพ่ิมอีก  4 คน   โดยใชหลักสูตรผูช วยพยาบาลของ             

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (ซ่ึงรับนักเรียนท่ีสําเร็จ ม.ศ. 3 ใชเวลาศึกษา 1 ป) ตอมาประเทศลาวงดสง

นักศึกษาเนื่องจากไดจัดการอบรมบุคลากรทางการแพทยเองคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรผูชวย 

พยาบาลเห็นวา โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนยังขาดแคลนพยาบาลและผูชวยพยาบาล พรอมท้ังอุปกรณการ

เรียนการสอนก็มีอยูแลว จึงเสนอใหคณะเวชศาสตรเขตรอนเปดรับนักศึกษาไทยเขาศึกษาในหลักสูตรเพ่ือผลิต

ผูชวยพยาบาล สําหรับโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  ศาสตราจารยเกียรติคุณจําลอง  หะริณสุต  คณบดีฯ ได

ใหการสนับสนุนโรงเรียนผูชวยพยาบาลของคณะเวชศาสตรเขตรอนเปนลําดับเรื่อยมาและไดรับนักเรียนเพ่ิม

จํานวนมากข้ึนเทาท่ีสถานท่ีการเรียนการสอนจะอํานวย 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณคุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต  เปนประธานดําเนินงานโรงเรียน

ผูชวยพยาบาล ในปพ.ศ. 2513 – 2521 ไดขยายงานดานใหความชวยเหลือกับสวนราชการตาง ๆ โดยชวยผลิต

ผูชวยพยาบาลตามโครงการชวยเหลือชาวเขา โครงการในพระบรมราชินูปถัมภ  โครงการชวยเหลือโรงพยาบาล

ในชนบท และยังไดจัดหาทุนใหกับนักศึกษาเหลานั้น โดยรับทุนของสมาคมสตรีแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ  รวมท้ังผลิตผูชวยพยาบาลใหกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร  โรงพยาบาลศรีนครินทร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  และโครงการสงเสริมใหคนทองถิ่นเขารับราชการของกระทรวงมหาดไทย4  จังหวัดภาคใต 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณดนัย  บุนนาค  เปนประธานดําเนินงานโรงเรียนผูชวยพยาบาล ตั้งแต

ป พ.ศ. 2522 – 2527  หลังจากนั้นไดงดการผลิตเปนเวลา  10  ป  รวมผลิตนักศึกษาผูชวยพยาบาลแลว

ท้ังหมด  14  รุน 

  ตอมาในป พ .ศ .2538 คณะเวชศาสตรเขตรอน ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร      

ผูชวยพยาบาลอีกครั้ง  โดยรับจากผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือเทียบเทา  เขาศึกษาในรุนท่ี 15  

ปการศึกษา 2539  ถึงรุนท่ี 17  ปการศึกษา  2540 
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 ในป พ.ศ. 2541 โรงเรียนผูชวยพยาบาลไดปรับปรุงหลักสูตรใหม รับผูสําเร็จการศึกษาจากชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 เขาศึกษาตอ 1 ป  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541  

โดยไดเริ่มรับนักศึกษาในป พ.ศ. 2541  เปนตนมาจนถึง รุนท่ี 29  ป พ.ศ. 2552 

        ในป พ.ศ. 2553 โรงเรียนผูชวยพยาบาลไดปรับปรุงหลักสูตร ตามขอบังคับสภาการพยาบาล  

วาดวยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล   โดยหลักสูตรไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

มหิดล และไดรับการรับรองสถาบันและหลักสูตรจากสภาการพยาบาล  สามารถเริ่มดําเนินการจัดการอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จนถึงในป พ.ศ. 2558 โรงเรียน    

ผูชวยพยาบาลไดครบวาระการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง  ทางโรงเรียนผูชวยพยาบาลไดปรับปรุงหลักสูตร     

ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม สนองตอบความตองการการดูแลในทุกมิติ ตามขอบังคับ

สภาการพยาบาลและไดรับการรับรอง เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 และใชสอนอยูในปจจุบันจนถึง รุนท่ี 37 

 

สถานที่ตั้งโรงเรียนผูชวยพยาบาล 

 สํานักงานและสถานท่ีเรียน ตั้งอยู เลขท่ี 420/6 ถนนราชวิถี  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  

10400  โทรศัพท  0 – 2306 – 9144 ,  0 – 2354 – 9100  ตอ  1631,  1634  (อาคารตระหนักจิต ชั้น 3) 
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ผูอํานวยการโรงเรียนผูชวยพยาบาล 

นางบุษยา               เลียบทวี 

 

อาจารยประจําโรงเรียน 

1. นางสาวทัศนันท กาบแกว  

2. นางสาวจรัสศรี ลัยทอง   

3. นางสาวศิริพรรณ พักศาลา 

4. นางอารีย  เอ้ือราษฎร 

5. นางชลิดา  มนตภัสสร 

 

ผูปฏิบัติงานพยาบาลประจําโรงเรียน 

1. นางสาวจุฬาลักษณ ผอมสวัสดิ์ 

2. นางวรรทนา  เกษสุนทร 

3. นางสายทิพย  ศรีสุวะ 

4. นางสมจิต  สุนทรา 

 

เจาหนาท่ีธุรการ 

1. นางเกศรา  ปนแกว   

2. นางสาวอริสรา จําป   

3. นางสาวพรรณา ศรีดารากุล  

 

พนักงาน 

1. นางสาวรัชนีวรรณ เวชบุตต 

2. นางกันยา     สินทบ 
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คณาจารยและครูของโรงเรียนผูชวยพยาบาล 

 

1. หัวหนาฝายการพยาบาล  โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

2. หัวหนางานการพยาบาล 

3. พยาบาลหัวหนาหอผูปวย 

4. พยาบาลประจําหอผูปวย 

5. พยาบาลประจําโรงเรียนผูชวยพยาบาล 

6. แพทย 

7. เภสัชกร 

8. โภชนากร 

9. นักวิทยาศาสตร 

10. อาจารยพิเศษจากในคณะฯ และนอกคณะฯ 

 

❀  อาจารยพิเศษ 

อาจารยพิเศษภาคทฤษฎี 

1. หัวหนาฝายการพยาบาล และ รองหัวหนาฝายการพยาบาล 

2. หัวหนางานการพยาบาล 

3. หัวหนาหอผูปวยและพยาบาลประจําการ 

4. อาจารยคณะเวชศาสตรเขตรอน  จากภาควิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

❄  ภาควิชาจุลชีววิทยา  และอิมมิวโนโลยี 

❄  ภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน 

❄  ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน 

❄  ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตรอน 

❄  ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย 

❄  นักวิทยาศาสตรจากหองปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

❄  เภสัชกรจากหนวยเภสัชกรรม  โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

❄  โภชนากรจากหนวยโภชนาการ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน 

 

อาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติทางคลินิก 

 บุคลากรของฝายการพยาบาล  โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  คณะเวชศาสตรเขตรอนและบุคลากร

ฝายการพยาบาล  ของโรงพยาบาลท่ีเลือกเปนสถานท่ีฝกภาคปฏิบัติ 
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อัตราคาธรรมเนียม  และคาบํารุงการศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

คณะเวชศาสตรเขตรอน  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

1. คาบริการสุขภาพ         700 บาท 

2. คาธรรมเนียมแรกเขา        100 บาท 

3. คาบํารุงมหาวิทยาลัย        550 บาท 

4. คาบํารุงหองสมุด         500 บาท 

5. คากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา        250  บาท 

6. คากิจกรรมนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ  100 บาท 

7. คาบัตรประจําตัวนักศึกษา        250 บาท 

8. คา  Internet  Account ปการศึกษาละ      600 บาท 

9. คาหนวยกิต                1,100 บาท 

(บรรยาย 16 x 50 บาท  ปฏิบัติ 3 หนวยกิต x 100  บาท) 

10. คาบํารุงการศึกษา            20,000 บาท 

รวม        24,150 บาท 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

1. คาหนวยกิต                1,000 บาท 

(บรรยาย 10  หนวยกิต x 50 บาท , ปฏิบัติ 5 หนวยกิต x 100  บาท) 

2. คาบํารุงการศึกษา            20,000 บาท 

รวม        21,000 บาท 

 

ภาคฤดูรอน 

1. คาหนวยกิต                  400 บาท 

(ปฏิบัติ 4 หนวยกิต x 100  บาท) 

2. คาบํารุงการศึกษา            10,000 บาท 

รวม        10,400 บาท 
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โรงเรียนผูชวยพยาบาล  คณะเวชศาสตรเขตรอน  มหาวิทยาลัยมหิดล 

กําหนดการประจําปการศึกษา 2560 

(นักศึกษาผูชวยพยาบาล รุน 37) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1  (วันท่ี  15  ส.ค. – 2  ธ.ค.  2560) 

        เปดภาคการศึกษา     วันท่ี  15  ส.ค. 2560 

        ปฐมนเิทศนักศึกษา     วันท่ี  15  ส.ค. 2560 

        พิธีไหวคร ู      วันท่ี  31  ส.ค. 2560 

        สอบประจําภาคการศึกษาท่ี  1    วันที่  29  พ.ย. – 1  ธ.ค. 2560 

        ปดภาคการศึกษาท่ี  1     วันท่ี  2 – 11  ธ.ค. 2560 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  (วันท่ี  13  ธ.ค. 2560 – 31  มี.ค.  2561) 

        เปดภาคการศึกษาท่ี  2     วันท่ี  12  ธ.ค. 2560 

        สอบประจําภาคการศึกษาท่ี  2    วันท่ี  26 – 30  มี.ค. 2561 

        ปดภาคการศึกษาท่ี  2     วันท่ี  31 มี.ค. – 17  เม.ย. 2561 

   

ภาคฤดูรอน  (วันท่ี  17  เม.ย. – 16  มิ.ย.  2561 ) 

        เปดภาคฤดูรอน      วันท่ี  18  เม.ย. 2561 

        ฝกงานนอกสถานที่  (10  สัปดาห)    วันท่ี  18  เม.ย. – 22  มิ.ย. 2561 

        ปจฉิมนิเทศนักศึกษา  ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา วันท่ี  15  มิ.ย. 2561 

        พิธีมอบประกาศนียบัตร     ตามท่ีโรงเรียนระบ ุ
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ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

 ภาษาอังกฤษ Certificate  Program  for  Practical  Nursing 

 

ช่ือประกาศนียบัตร 

 ชื่อเต็ม  ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

   Certificate  for  Practical  Nursing 

 ชื่อยอ  ป. ผูชวยพยาบาล 

   Cert.  P.N. 

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค 

 •  ปรัชญา 

 โรงเรียนผูชวยพยาบาล  คณะเวชศาสตรเขตรอน  มุงเนนผลิตและพัฒนาบุคลากรชวยการพยาบาล

เพ่ือตอบสนองการใหบริการทางดานสุขภาพแกประชาชนท้ังในประเทศ  และตางประเทศ  มีความเชื่อในการ

จัดการศึกษาแบบบูรณาการ  โดยมุงเนนการเรียนการสอนแบบองครวมอยางเอ้ืออาทร  ตามมาตรฐานท่ี

กําหนด 

 •  วัตถุประสงค 

 1.  ผลิตบุคลากรชวยการพยาบาลใหมีคุณภาพระดับสากล  เพ่ือสนองความตองการ กําลังคนดาน

สาธารณสุขของประเทศ 

 2.  สรางองคความรู นวัตกรรม เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ประยุกตใหสอดคลอง

เกิดประโยชนแกสังคมและประเทศ 

 3.  พัฒนารูปแบบการจัดการอบรมอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน  และเปนท่ีพึงพอใจของ

ผูรับบริการอยางตอเนื่อง 

 

ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรผูชวยพยาบาล คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล  มีความเชื่อวาผูชวยพยาบาล

เปนผูชวยทําการพยาบาลตามท่ีพยาบาลมอบหมายในการดูแลผูท่ีตองพ่ึงพิงเก่ียวของกับสุขอนามัยและ

สิ่งแวดลอม ชวยเหลือบุคคลตามความตองการข้ันพ้ืนฐานในกิจวัตรประจําวัน  ปองกันภาวะแทรกซอน และ

อันตรายตางๆ สังเกตอาการ วัดสัญญาณชีพ และทําการบันทึกติดตามความเปลี่ยนแปลงของอาการและอาการ

แสดงของโรค  ชวยเหลือในการตรวจและการรักษาพยาบาลตางๆ  จัดเตรียมอุปกรณและสิ่งแวดลอมใหการ

ปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังใหการฟนฟูสภาพตามแผนการรักษาพยาบาล  การจัดการเรียนการสอนให

ผูเรียนไดศึกษาวิชาการศึกษาท่ัวไปและการพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน  ตลอดจนมีวิชาใหเลือกเรียนกอนสําเร็จ

การศึกษา  ท้ังนี้เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล  พยาบาล  และบุคลากรในทีม
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สุขภาพ  สามารถใหการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใหบุคคลดํารงชีวิตดานการดําเนินชีวิตประจําวันไดตามอัตภาพ  

และมีโอกาสเลือกเรียนในวิชาท่ีสนใจ 

ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล  จะสามารถชวยผูประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ  ในการดูแลบุคคล  ท้ังในสถานพยาบาล  ท่ีบาน  และในชุมชน  

ในดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  การพยาบาลท่ีไมยุงยากซับซอนและการพยาบาลบุคคลท่ีอยูในระยะทาย  

โดยอยูภายใตความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ  ท้ังนี้

เพ่ือใหบุคคลท้ังท่ีมีภาวะสุขภาพดีหรือเจ็บปวยดวยโรคท่ีไมรุนแรง  ซับซอน  สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมี

คุณภาพท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร  ผูสําเร็จการอบรมจะมีความรู  ความสามารถและเจตคติ ดังนี้ 

1. มีความรูและความสามารถในการดูแลผูปวยหรือชวยการพยาบาลในโรคท่ัวไปและโรคเขตรอน  

ภายใตความควบคุมของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง 

2. ดูแลวัสดุทางการแพทยใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีทัศนคติท่ีดีในการใหการดูแลชวยเหลือผูใชบริการ 

4. มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการใหบริการแกผูใชบริการ 

5. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีในการปฏิบัติงานรวมกับทีมสุขภาพ 
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แผนการอบรม 
 

 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร           38  หนวยกิต 

 

ภาคท่ี  1  (15  สัปดาห) 
 

               จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

 

 ขรผช  011 ภาษาอังกฤษและศัพททางการแพทย                    2 (2 – 0 – 4) 

 TMPN 011 English and Medical Terminology 
 

 ขรผช  012 การสื่อสารและการทํางานเปนทีมในการใหบริการสุขภาพ    2 (2 – 0 – 4)  

 TMPN 012 Communication and Teamwork in Health Service 
  

 ขรผช  013 พัฒนาการตามวัยกับความตองการของมนุษย           2 (2 – 0 – 4) 

 TMPN 013 Human Development and needs 
 

 ขรผช  014 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเบื้องตน              2 (2 – 0 – 4)  

 TMPN 014 Basic Anatomy and Physiology   
  

 ขรผช  016 สุขภาพอนามัยสวนบุคคลและสิ่งแวดลอม            1 (1 – 0 – 2)  

 TMPN 016 Persons Hygiene and Environmental Health      
 

 ขรผช  018 หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน       1 (1 – 0 – 2)  

 TMPN 018 Main legal and Ethical Boundaries in Performance 
 

 ขรผช  021 เทคนิคการชวยเหลือดูแลบุคคลข้ันพ้ืนฐาน            4 (3 – 2 – 7)  

 TMPN 021 Persons basic caring Technique 
 

 ขรผช  024 การอภิบาลทารกและชวยเหลือดูแลเด็ก                     2 (2 – 0 – 4)  

 TMPN 024 Children and infants Care 
 

 ขรผช  026 ปฏบิัติการชวยเหลือดูแลบุคคลข้ันพ้ืนฐาน           3 (0 – 12 –3)  

 TMPN 026 Basic Caring Practice in Persons 
 

 

 รวมหนวยกิตและเวลาท่ีใชในการจัดการศึกษา               19 (15 – 14 – 34) 

 

16 



ภาคท่ี  2  (15  สัปดาห) 
 

       จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

 

 ขรผช  015 ระบบการจัดการอาหารสําหรับผูปวย                           1 (1 – 0 – 2)  

 TMPN 015 System  Management  of  Nutrition  for  Patient 
   

 ขรผช  017 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับโรค                      1 (1 – 0 – 2) 

 TMPN 017 Basic  Concepts  of  Diseases 
 

ขรผช  019 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ           1 (0 – 2 – 2)  

 TMPN 019 Computers  and  Health  Information  Technology 
 

ขรผช  020 ระบบการทํางานหนวยบริการสุขภาพ                          1 (1 – 0 – 2)  

   และการบํารุงรักษาอุปกรณทางการแพทยและการพยาบาล 

 TMPN 020 System  of  Health  Service  Facilities  and   

   Maintenance of  medical  and  nursing  equipment 
 

ขรผช  022 การชวยเหลือดูแลผูใหญและผูสูงอายุ                            3 (3 – 0 – 6)  

 TMPN 022 Adult  and  Elderly  Care 
 

 ขรผช  023 การชวยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลท่ีบานและในชุมชน            2 (2 – 0 – 4) 

 TMPN 023 Persons  at  home   and  Community  Health  Care 
 

 ขรผช  025 การชวยเหลือดูแลบุคคลดานสุขภาพจิต                    1 (1 – 0 – 2)  

  TMPN 025 Persons  Mental  Health Care   
 

ขรผช  027 ปฏิบัติการชวยเหลือดูแลผูใหญและผูสูงอายุ                 3 (0–12 – 3) 

 TMPN 027 Caring  Practice  in  Adult  and Elderly 
 

ขรผช  028 ปฏิบัติการชวยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลท่ีบานและในชุมชน    2 (0 – 8 – 2)  

TMPN 028 Caring  Practice  in  persons  at  home   and  Community 
 

 

 รวมหนวยกิตและเวลาท่ีใชในการจัดการศึกษา             15 (9 – 22 – 25) 
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ภาคฤดูรอน  (9  สัปดาห) 
 

       จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

 

 ขรผช  029 ปฏิบัติการอภิบาลทารกและชวยเหลือดูแลเด็ก               2 (0 – 16 – 2)  

 TMPN 029 Caring  Practice  in  Children and  infants  

 

   

วิชาเลือก 

ขรผช  030 ปฏิบัติการชวยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล    2 (0 – 16 – 2) 

 TMPN 030 Caring  Practice  Persons  Hygiene  in  Hospital 
 

 ขรผช  031 ปฏิบัติการชวยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน           2 (0 – 16 – 2)  

 TMPN 031 Caring  Practice  Persons  Hygiene  in  Community 

 

 รวมหนวยกิตและเวลาท่ีใชในการจัดการศึกษา                    4 (0 - 32 – 4) 
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การวัดผลและการสําเร็จการอบรม 
 

1. เกณฑการวัดผลการอบรม 

 การวัดผลและการสําเร็จการอบรม เปนไปตามประกาศหรือขอบังคับของคณะเวชศาสตรเขตรอน 
   

 สัญลักษณแสดงผลการอบรม 

สัญลักษณซ่ึงมีแตมประจํา 

ผลการสอบ / ภาคการอบรมของแตละรายวิชา  แสดงดวยสัญลักษณตาง ๆ ซ่ึงมีแตม

ประจําดังนี้ 

       สัญลักษณ     แตมประจํา 

A         4.00 

B+         3.50 

B         3.00 

C+         2.50 

C         2.00 

D+         1.50 

D         1.00 

F          0.00 

 

 สัญลักษณซ่ึงไมมีแตมประจํา 

                          ผลการสอบ/การอบรมของแตละรายวิชา แสดงดวยสัญลักษณตางๆ ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 

 

       สัญลักษณ    แตมประจํา 

   AU    การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต  (Audit)   

I    รอการประเมินผล  (Incomplete)   

P    การอบรมยังไมสิ้นสุด  (In Progress) 

S    พอใจ  (Satisfactory) 

U    ไมพอใจ  (Unsatisfactory)   

W    ถอนการศึกษา  (Withdrawal)   

X    ยังไมไดรับผลการประเมิน 
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การให  F  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 

1. นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลงานท่ีประเมินผลวาตก 

2. นักศึกษาขาดสอบ  โดยมิไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนผูชวยพยาบาล 

3. นักศึกษาไมมีสิทธิ์เขาสอบ เนื่องจากมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80  ในรายวิชานั้น 

4. นักศึกษาทําผิดระเบียบของการสอบและไดรับการตัดสินใหสอบตก 

 

การให  I  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 

1. นักศึกษาไมสอบและ / หรือไมสงผลงาน  เพราะปวย  โดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการ 

สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล  หรือมีใบรับรองแพทยท่ีแพทยประจําหนวยบริการ 

สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง 

2. นักศึกษาไม ได เขาสอบและ/หรือไม ไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยู ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการฯลฯ 

 

การให  S  หรือ  U   

จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีไมมีหนวยกิต  หรือมีหนวยกิตท่ีโรงเรียนเห็นวาไมควรจําแนกผล 

การศึกษาออกเปนสัญญลักษณท่ีมีแตมประจํา 

การให  S   เม่ือการประเมินผลเปนท่ีพอใจ 

การให  U เม่ือการประเมินผลไมเปนท่ีพอใจ 

การให  R จะกระทําไดในกรณีท่ีอาจารยผูสอนเห็นสมควรใหสอบแกตัว  หรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 

การให  P จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีมีการสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา 1 ภาคการศึกษา  

  และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด 

การให  X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีคณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศึกษาของรายวิชา 

  นั้นตามกําหนด 

 

2.    เกณฑการสําเร็จการอบรม  เปนไปตามเกณฑดังตอไปนี้ 

 2.1    ผูเขารับการอบรมตองเขาอบรมรายวิชาตางๆ ตามโครงสรางหลักสูตร  โดยมีจํานวน 

หนวยกิตรวมท่ีอบรมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 38 หนวยกิต ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 

6 หนวยกิต  หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 32 หนวยกิต  

 2.2    ในแตละวิชามีเวลาอบรมไมนอยกวารอยละ 80   

 2.3    หมวดวิชาเฉพาะผูเขาอบรมตองผานการประเมินผล ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แตละ

รายวิชาตองไดสัญลักษณผลการประเมินตั้งแต C ข้ึนไป  

 2.4    ไดแตมเฉลี่ยตลอดป  ไมต่ํากวา 2.00 จากระบบแตมประจํา 4 ระดบัคะแนน 

 2.5    ไมเปนผูประพฤติตนเสื่อมเสียระหวางการอบรมในหลักสูตร 
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การพนสถานภาพการเปนผูเขารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 

 การพนสถานภาพการเปนผูเขารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลในกรณีดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

2. ไดแตมเฉลี่ยในภาคการอบรมท่ี 1 ต่ํากวา 1.5 

3. ไมลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการอบรม 

4. คณะกรรมการหลักสูตรมีคําสั่งใหพนสถานภาพการเปนผูเขารับการอบรม โดยใหออกกอนจบ 

 

วินัยของผูเขารับการอบรม 

1. มีศีลธรรม  จรรยา  และความประพฤติดีงาม 

2. แตงกายสุภาพเรียบรอย  ถูกตองตามระเบียบและกาลเทศะ 

3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของโรงเรียนอยางเครงครัด 

4. มีความกตัญูตอครูอาจารย  และเคารพนบนอบเชื่อฟงครูอาจารย 

5. มีความสามัคคีในหมูคณะ 

6. เคารพเชื่อฟงหัวหนาและรุนพ่ีท้ังในและนอกสถานท่ี 

7. หากมีผูฝาฝนระเบียบวินัย  หรือนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียของสถาบันและวิชาชีพแลว  จะถูก

พิจารณาโทษดังนี้ 

นักศึกษาผูชวยพยาบาลทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนน หากปฏิบัติผิดระเบียบ

ของโรงเรียน จะมีการตัดคะแนนความประพฤติลง  โดยมีเกณฑดังตอไปนี้ 
 

เกณฑการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาผูชวยพยาบาล  แบงออกเปน 3 ระดับ  ดังนี้ 

 ปฏิบัติผิดระเบียบระดับท่ี  1  (ตัด  2  คะแนน) 

1. ทรงผม  และแตงกายผิดระเบียบของโรงเรียน   

2. ใชโทรศัพทขณะเรียนภาคทฤษฎี  และข้ึนฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

3. รับประทานอาหารในหองเรียน 

4. ทําเสียงดัง  รบกวนความสงบ  กอใหเกิดความรําคาญแกผูอ่ืน 

5. กลาววาจาไมสุภาพ  ไมมีสัมมาคารวะ  ไมรูกาลเทสะ 

 

ปฏิบัติผิดระเบียบระดับท่ี  2  (ตัด  5  คะแนน) 

1. หนีเรียน  ท้ังภาคทฤษฎี  และข้ึนฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

2. เซ็นชื่อแทนกัน 

3. ลักทรัพยและของมีคา 

4. ทะเลาะวิวาท  (ดวยวาจา)  ใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน 
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ปฏิบัติผิดระเบียบระดับท่ี  3  (เขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) 

1. ทะเลาะวิวาท  ทํารายรางกาย 

2. เลนการพนัน  มีสารเสพติด 

3. ประพฤติผิดในทางชูสาว  ตั้งครรภระหวางศึกษา 

4. ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ 

 

ระเบียบการปฏิบัติในโรงเรียน 

1. เขาหองเรียนตามกําหนดเวลา  ควรมากอนเวลา 15 นาที  (ถาเขาหองเรียนชาเกินกวา  30  นาที)  

จะถูกบันทึกไวคิดรวมเวลาขาดเรียนตามระเบียบ) 

2. การแตงกายจะตองแตงเครื่องแบบตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

ภาคท่ีหนึ่ง              -   แตงเครื่องแบบนักศึกษา 7 สัปดาหแรก 

แตงเครื่องแบบปฏิบัติงานเฉพาะวันท่ีจัดใหข้ึน 

ฝกปฏิบัติงาน 

ภาคท่ีสอง              -   ใหแตงเครื่องแบบฝกปฏิบัติงานเฉพาะวันท่ีจัดใหข้ึน 

      ฝกปฏิบัติงาน 

  ภาคฤดูรอน              -   ใหแตงเครื่องแบบฝกปฏิบัติงานตลอดภาคการศึกษา 

3. ใหชวยกันรักษาความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีและระเบียบในหองเรียน 

4. หามสงเสียงดัง และหามเขาไปในบริเวณโตะทํางานของอาจารยเม่ืออาจารยไมอยู 

5. หามนําอาหารหรือของขบเค้ียวไปรับประทานในขณะท่ีเรียน 

6. ใหจัดเวรดูแลความสะอาดหองเรียน  ถาฝาฝนไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีมอบหมายจะถูกตัดคะแนน

ความประพฤติ 

7. ถาผูเขารับการอบรมทําของเครื่องใชของโรงเรียนฯ หรือคณะฯ ชํารุดเสียหาย ใหหาตัวบุคคลท่ีทํา

ใหได มิฉะนั้นทุกคนจะตองเฉลี่ยกันออกคาใชจายในการซอมแซมหรือซ้ือใหม ถาไมอาจซอมไดอีก 

การมาติดตอท่ีโรงเรียน ใหแตงชุดนักศึกษาทุกครั้งหรือชุดฝกปฏิบัติงาน พรอมท้ังนําบัตรประจําตัว

นักศึกษามาดวยทุกครั้งหากผูใดฝาฝนจะไดรับโทษตามกฎระเบียบของโรงเรียนฯ ดังนี้ 

 ครั้งท่ี  1   ลงบันทึกในแผนรายงานการทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียนฯ และตักเตือน 

 ครั้งท่ี  2   ลงบันทึกฯ  เขียนรายงานและภาคทัณฑ 

  ครั้งท่ี  3   ลงบันทึกฯ  เขียนรายงาน  และขอพบผูปกครอง 
 

การมาติดตอกับโรงเรียนเมื่อสําเร็จจากการอบรมแลว 

☞  ตองแตงกายสุภาพ  เนื่องจากเปนสถานท่ีราชการ 

☞  นักเรียนหญิงไมสวมกางเกง และไมสวมรองเทาแตะ 

☞   นักเรียนชายไมสวมกางเกงขาสั้น และไมสวมรองเทาแตะ 

ถาผูใดไมปฏิบัติตาม  ทางโรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไมรับเรื่องท่ีนักศึกษามาติดตอ 
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ระเบียบการลาปวย  ลากิจ และขอปฏิบัตขิองการขาดเรียนหรือขาดการปฏิบัติงาน 

ของผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูชวยพยาบาล 
 

การลาปวย  

-    ตองแจงใหทางโรงเรียนทราบภายในวันท่ีปวย  ระหวางเวลา  08.00 – 12.00  น. 
 

การติดตอแจงปวย 

      กรณีอยูหอพักขางนอก 

• โทรแจงโรงเรยีนผูชวยพยาบาล 0–2306–9144, 0–2354–9100 ตอ 1631, 1634   
 

กรณีอยูหอพักของคณะเวชศาสตรเขตรอน 

• โทรแจงโรงเรียนผูชวยพยาบาล 1631,  1634 
 

กรณีท่ีปวยอยูตางจังหวัด 

1. ใหโทรแจงโรงเรียนผูชวยพยาบาล  โทร. 0-2306-9144   

2. เม่ือ หายปวย  มาเรียนวันแรกตองสงใบลาพรอมใบรับรองแพทย  ในใบลาตองมีลายเซ็นของ

ผูปกครองท่ีเซ็นชื่อในสมุดมอบตัว  เซ็นรับรองวาปวยจริง 

3. ถาปวยและรักษาตัวอยูท่ีบานต้ังแต  3  วันข้ึนไป   ตองนําใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล  

ซ่ึงมีลายเซ็นของแพทยผูทําการรักษามาแสดงพรอมกับใบลาปวยในวันแรกท่ีมาเรียน หรือมา

ข้ึนฝกปฏิบัติงาน 

 

การลากิจ 

 ตองใหผูปกครองท่ีเซ็นชื่อในสมุดมอบตัวเปนผูมาขออนุญาตลากับผูอํานวยการโรงเรียนผูชวยพยาบาล  

ลวงหนากอนวันขอลากิจอยางนอย 1 วัน พรอมท้ังเขียนใบลากิจและนําหลักฐานมาแสดงดวย ยกเวนการลากิจ

ครั้งนั้นเปนเหตุการณดวน (เฉพาะเรื่องเก่ียวกับบิดาหรือมารดาเทานั้น) ไมตองลาลวงหนา  แตตองแจงใหทาง

โรงเรียนทราบภายในวันแรกท่ีขอลากิจ  และตองสงใบลาวันแรกท่ีมาเรียน หรือมาข้ึนฝกปฏิบัติงานฯ  พรอมท้ัง

แสดงหลักฐานประกอบดวย 

 

การลาปวย 

 1.  จะตองโทรแจงโรงเรียนทราบในวันท่ีปวย 

 2.  จะลาปวย ลากิจ ซ่ึงเปนวันหยุดตอเนื่องวันหยุดราชการ, นักขัตฤกษ โดยมีเหตุผลไมเพียงพอจะคิด

เปนวันขาดเรียนตอเนื่อง 
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ขอปฏิบัตขิองการมาสาย  การขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงานบนหอผูปวย 
 

1. การมาสาย 

1.1 สายภายในเวลา  30  นาที 

☞  ครั้งท่ี  1     -    ตักเตือน 

- เขียนรายงาน 
 

☞  ครั้งท่ี  2   -    ลงบันทึกในแผนรายงาน  การทําผิดกฎระเบียบ 

- เขียนรายงาน 

- ภาคทัณฑ 
 

☞  ครั้งท่ี  3     -    ลงบันทึก 

- เขียนรายงาน 

- ขอพบผูปกครอง 

1.2 สายเกิน  ชั่วโมง   

☞  ครั้งท่ี  1   -    ลงบันทึก 

- เขียนรายงาน 

- ตักเตือนและภาคทัณฑ 
 

   ☞  ครั้งท่ี  2  ข้ึนไป  -    ลงบันทึก 

- เขียนรายงาน 

- ขอพบผูปกครอง 

2.  การขาดเรียนภาคบรรยาย  โดยไมแจง 

☞  ครั้งท่ี  1     -    เขียนรายงาน,  ตักเตือน 

    -    ลงบันทึก 

3.  การขาดเรียนภาคการปฏิบัติงาน  โดยไมแจง 

☞  ครั้งท่ี  1     -    ลงบันทึก 

-    เขียนรายงาน 

  ☞  ครั้งท่ี  2  เกิน  3  วัน -    เขียนรายงาน,  ตักเตือน และภาคทัณฑ 

      -    ลงบันทึก 

      -    Adding ครบเทาจํานวน วัน เวลาท่ีขาด  
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หมายเหต ุ

1. ตลอดหลักสูตร  1  ป  อนุญาตใหลาปวยและลากิจได แตละรายวิชา ไมเกิน 20%  ถาปวยเกิน

จะไมมีสิทธิ์เขาสอบ หรือไมจบการศึกษา 

2. การคิดจํานวนวันปวย ลา ตลอดป  นับจํานวนวัน ปวย ลา มาสาย ขาดเศษของชั่วโมงคิดเปน     

1 วัน 

3. กรณีท่ีปวยและถูกรับไวรักษาตัว (Admit) ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือ

แพทยสั่งพักมีใบรับรองของแพทยจากโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย  จํานวนเกิน  10  วัน  

อนุญาตใหทํางานใชในวันหยุดนักขัตฤกษตามจํานวนวันท่ีปวยเกินเทาจํานวนวันท่ีแพทยสั่งพัก

หรือรับไวในโรงพยาบาล 

4. การขาดเรียนโดยไมแจงใหทางโรงเรียนทราบ ถือวาผิดระเบียบของโรงเรียน  ซ่ึงตองปฏิบัติตาม 

ขอปฏิบัติท่ีโรงเรียนกําหนด 

5. กรณีท่ีปวยลาในภาคฤดูรอน  ซ่ึงเปนการฝกปฏิบัติงานนอกคณะฯ ผู ท่ีปวย ลา จะตองข้ึน

ปฏิบัติงานใชใหครบเทากับจํานวนวันท่ีลา  โดยปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนกําหนด  การลา

ปวยขณะฝกงาน  จะตองข้ึนฝกงานใหครบตามหลักสูตร 
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ระเบียบปฏิบัติในการสอบของผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูชวยพยาบาล 

 

1. ติดบัตรประจําตัวผูเขารับการอบรมทุกครั้งท่ีเขาสอบ 

2. อนุญาตใหนําเฉพาะปากกา  ยางลบ  เขาหองสอบ 

3. กรรมการคุมสอบจะประกาศข้ันตอน  วิธีปฏิบัติในการสอบกอนอนุญาตใหลงมือทําขอสอบ  โปรดฟงให

เขาใจและปฏิบัติตาม 

4. ในระหวางสอบ  ถาตองการสิ่งใด เชน ปากกา ยางลบ หรือไมสบาย  ใหยกมือข้ึน กรรมการคุมสอบจะเปน

ผูใหความชวยเหลือ 

5. อานทบทวนคําถามใหเขาใจแลวจึงตอบ  เม่ือเขียนคําตอบแลวตรวจทานใหเรียบรอย  ถาตองการจะสงชุด

ขอสอบและกระดาษคําตอบใหยกมือข้ึน  กรรมการผูคุมสอบจะเปนผูไปเก็บเอง  หามลุกออกจากท่ีนั่งสอบ

กอนท่ีกรรมการฯ จะไปเก็บกระดาษสอบ 

6. หามพูดหรือติดตอกับนักเรียนคนอ่ืนๆ ในขณะสอบ หรือแสดงปฏิกิริยาใดๆ ท่ีจะทําใหผู อ่ืนเขาใจผิด      

ถาฝาฝนจะไดรับโทษตามกฎของโรงเรียนฯ 

7. มาสายเกิน 15 นาที  ไมมีสิทธิเขาสอบ 

8. หามนํากระดาษสอบทุกแผนออกจากหองสอบ 

9. ผูท่ีปวยหรือลาในวันสอบ ไมมีสิทธิเขาสอบในวันนั้น เม่ือมาสอบภายหลังถาไดคะแนน มากกวา 55 ใหคิด

เทากับคะแนน 55 (เกรด D+) 

10. ถาทุจริตในการสอบวิชาหนึ่งวิชาใดดวยประการใด ๆ ก็ตาม  ตองถูกไลออกจากการเปนนักศึกษาผูชวย

พยาบาล หรือปรับตกทุกวิชาตองเรียนซํ้าชั้นในปการศึกษาตอไป 

 

การบริการสุขภาพนักศึกษา 

 

 มหาวิทยาลัยมหิดลไดชื่อวาเปนมหาวิทยาลัยท่ีบริการดานสุขภาพอนามัยของนักศึกษาไดยอดเยี่ยม

แหงหนึ่ง  เพราะนอกจากการใชบริการรักษาพยาบาลเบือ้งตน  แลวยังรวมไปถึงการใหบริการในระดับคนไขใน

โรงพยาบาลท้ัง 3  แหงของมหาวิทยาลัย  คือ โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงพยาบาล

เวชศาสตรเขตรอน  ตลอดจนใหบริการท่ีครอบคลุมไปถึงการเขารับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐบาลและ

ของเอกชนในกรณีท่ีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยกระทันหัน และโรงพยาบาลนั้นๆ อยูในเขตท่ีใกล

ท่ีสุด ยิ่งไปกวานั้นบริการนี้ยังมีลักษณะเปนการประกันชีวิตและประกันสภาพความเปนนักศึกษาทุกคน

ดวย  กลาวคือ ถานักศึกษาเสียชีวิต  โดยเหตุใดก็ตามท่ีมิใชเกิดจากการกระทําของนักศึกษาเองหรือสูญเสีย 

สมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกายจนไมสามารถจะศึกษาตอไปได  นักศึกษา    

จะไดรับเงินสงเคราะหจํานวน  100,000 บาท  จากมหาวิทยาลัยทันที 
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ที่ตั้งของหนวยบริการสุขภาพนักศึกษา 

1. หนวยสุขภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  ตึกผูปวยนอก  (โอ.พี.ดี.  ใหม)  ชั้น  4  

ในกรณีท่ีนักศึกษาเจ็บปวยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ  นักศึกษาสามารถเขารับการรักษาได  ณ หอง  

103 ตึก โอ.พี.ดี. ใหม  ชั้นท่ี 1 โดยจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาตอเจาหนาท่ี/แพทยเวร

ทุกครั้งท่ีเขารับบริการ 

2. หนวยสุขภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี  นักศึกษาสามารถเขารับ    

การตรวจรักษาไดท่ีอาคารสมเด็จพระเทพรัตน (หนวยอนามัย) ชั้น 2 ในเวลาราชการ  กรณีท่ี

นักศึกษาเจ็บปวยฉุกเฉินนอกเวลาราชการใหเขารับการรักษาท่ีแผนกฉุกเฉิน  ท้ังนี้จะตองมีบัตร

ประจําตัวนักศึกษาแสดงตอเจาหนาท่ี/แพทยเวร ทุกครั้งท่ีเขารับบริการ 

3. หนวยสุขภาพนักศึกษา  โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เปดใหบริการแกนักศึกษาในเวลาราชการ

ท่ีแผนกผูปวยนอก ชั้น 3 อาคารราชนครินทร  และรับการตรวจรักษานอกเวลาราชการไดท่ี 

แผนก โอ.พี.ดี นอกเวลา ชั้น 1 อาคารราชนครินทร 

 

การเขารับบริการสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจะเขารับบริการสุขภาพได  ณ  หนวยบริการ

สุขภาพของคณะท่ีตนสังกัดอยู  โดยจะตองปฏิบัติดังนี้ 

1. ไดชําระคาบริการสุขภาพประจําป  และมีบัตรสุขภาพแลว 

2. ทุกครั้งท่ีจะตองตรวจรักษาพยาบาล  หรือการบําบัดทางทันตกรรม  ตองมารับบริการท่ีหนวย

สุขภาพคณะท่ีตนเปนนักศึกษาอยู  ซ่ึงจะไดรับการรักษาทันที  แตถาจะมีการรักษาเพ่ิมเติม  

แพทยประจําหนวยจะสงตัวพรอมบัตรสุขภาพไปยังหนวยท่ีมีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย  เพ่ือ

พบแพทยเฉพาะทางหรือทันตแพทยตอไป 

3. ในกรณีท่ีเจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุนอกเวลาราชการไมสามารถติดตอหนวยสุขภาพได ใหแสดง

บัตรประจําตัวนักศึกษาขอเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย  แตตองรีบติดตอ

หนวยสุขภาพของคณะฯ ตน  เพ่ือนําใบสงตัวจากหนวยสุขภาพของตนไปท่ีโรงพยาบาลฯ  ภายใน  

24  ชั่วโมง 

4. ในกรณีเกิดอุบัติหตุหางไกลจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย  หรือปวยรายแรงกระทันหัน  ไม

สามารถจะเขารักษาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย   จําเปนตองเขาโรงพยาบาลใกลท่ีสุด   ให

นักศึกษาหรือผูปกครองตามท่ีแจงไวในการข้ึนทะเบียนนักศึกษา  หรือบิดามารดาทําหนังสือถึง

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาภายใน 24 ชั่วโมง ขอใหมหาวิทยาลัยเปนผูจายคารักษา 

พยาบาล  คาหอง  อาหาร  แตท้ังนี้จะไดรับสิทธิ์ไมเกินจากท่ีไดรับการรักษาในโรงพยาบาลของ

มหาวิทยาลัยมหิดล และจะตองผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริการสุขภาพกอน  

จึงจะขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลได หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาควรยายมารักษาพยาบาล

ในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย  และผูปวยไมปฏิบัติตามนักศึกษาจะไมไดรับสิทธิบริการสุขภาพ 

ตามท่ีกําหนดไว 
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5. ในกรณีท่ีจะตองซ้ือยาเองจะตองผานตามข้ันตอน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการ

ใหบริการสุขภาพ  และการจายเงินสงเคราะห  สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  และจะตอง

ซ้ือจากหองยาของโรงพยาบาลเทานั้น  และใหนําใบเสร็จของโรงพยาบาลเปนหลักฐานขอเบิกเงิน

คืน ในกรณีหองยาของโรงพยาบาลยืนยันในหลักฐานใบสั่งยาวาไมมียา ใหซ้ือยาจากรานคา

ภายนอก แตนักศึกษาจะตองเก็บใบสั่งยา และใบเสร็จรับเงิน  ไวเปนหลักฐานแจงรองอธิการบดี

ฝายกิจการนักศึกษาขอเบิกเงินคืน 

6. รายละเอียดอานในระเบียบวาดวยการเขารับบริการสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล    

ใหถ่ีถวน 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผูชวยพยาบาลตอการฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

สถานท่ีฝกภาคปฏิบัติ ………………………………………………………… โรงพยาบาล………………………………..……………. 

ปฏิบัติตั้งแตวันท่ี ......................................... 25………..……    ถึงวันท่ี.......................................25……….............. 

คําช้ีแจง โปรดอานขอความแตละขอแลวทําเครื่องหมาย/ลงในชองท่ีคิดวาตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ลําดับ รายละเอียด 
ระดับความเหมาะสม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. หัวหนาหอผูปวย 

1.1 ใหการตอนรับและ ปฐมนิเทศเก่ียวกับหอผูปวยท่ีฝกปฏิบัติงานมี

ความชัดเจน  

     

1.2 มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับนักศึกษา ทําใหเอ้ือตอการฝกปฏิบัติงาน      

1.3 สนับสนุนใหกําลังใจนักศึกษาในการฝกปฏิบัติงาน      

1.4 กระตุนใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในการทํางานตามหนาท่ี      

2. พยาบาล / ผูชวยพยาบาลประจําหอผูปวย 

2.1 มีการประชุมปรึกษากอนและหลังฝกปฏิบัติ (Pre – Post 

conference) 

     

2.2 ผสมผสานความรูและประสบการณดานการพยาบาลมาใชสอน      

2.3 เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น      

2.4 มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับนักศึกษา กระตุนใหนักศึกษาเกิดความคิด

ริเริ่มสรางสรรค 

     

3. อาจารยนิเทศ 

3.1 มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบลวงหนาเพ่ือใหไดมีเวลา

ศึกษาทบทวนความรู 

     

3.2 ปญหาการพยาบาลของผูปวยท่ีมอบหมายใหนักศึกษารับผิดชอบ

ดูแลมีความเหมาะสม 

     

3. มีความรูและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในหอผูปวย      

3.4 ชี้แนะใหนักศึกษามองเห็นปญหาตางๆในการใหการพยาบาล      

3.5 สาธิตการพยาบาลใหดูเปนตัวอยางเม่ือนักศึกษามีปญหาหรือไม

ม่ันใจ 

     

3.6 ตรวจสอบความรู ความเขาใจของนักศึกษาในเรื่องท่ีสอนเม่ือ

สิ้นสุดการสอน 

     

3.7 นํานักศึกษารวมประชุมกอนและหลังปฏิบัติงาน      

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประกาศ 

เร่ือง  การแตงกายของผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูชวยพยาบาล 

โรงเรียนผูชวยพยาบาล  คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 

1. การแตงกายของผูเขารับการอบรมหลักสูตรผูชวยพยาบาล  หญิง 

1.1 เครื่องแบบปกติ 

1.1.1 แตงเครื่องแบบใหถูกตองตามท่ีโรงเรียนฯ กําหนด 

1.1.2 แตงเครื่องแบบใหสะอาดเรียบรอยท้ังในและนอกโรงเรียนฯ (โรงพยาบาล) 

1.1.3 เครื่องประดับผม  ใหใชสีดํา 

1.1.4 นาฬิกาขอมือ  ใชชนิดมีเข็มวินาที  สายโลหะหรือสายหนังสีดํา  สีน้ําตาล 
 

1.2 ยูนิฟอรมสีขาว 

1.2.1 สีขาวสะอาด  รีดเรียบ  ไมพับแขนเสื้อ  ติดกระดุมทุกเม็ด 

1.2.2 สายคาดเอวไมหลวม  หรือคับจนเกินไป 

1.2.3 ระหวางเดินทางใหสวมเสื้อสูท 

1.2.4 การทําผม 

❈  ไมไวผมมา 

❈  ผมยาว  ใหรวบแลวตลบข้ึนใหเรียบรอย 

❈  ผมยาว  ถารวบแลวตลบไมได  ใหคลุมดวยเนทสีดําใหเรียบรอย 

❈  ผมยาว  ใชยางรัดผมตองผูกโบวสีดําขนาด  1  นิ้ว  ไมมีลวดลาย  และ 

  ไมมีโลหะ  ติดก๊ิบสีดํา  ไมใชท่ีคาดผม 

1.2.5 หามสวมเครื่องประดับ  ยกเวนนาฬิกาขอมือชนิดท่ีมีเข็มวินาที 

1.3 เสื้อชั้นใน  ใชสีขาวหรือสีออน ๆ ถาใชบราเซียรตองสวมเสื้อในคอกระเชาหรือใสสลิปทับ 

1.4 กางเกงใน  ใชสีขาวหรือสีออน ๆ ชนิดเต็มตัว  ไมใชชนิดบีกินนี่ 

1.5 สวมแบทติโคท  หรือสลิปสีขาวทุกครั้งท่ีแตงยูนิฟอรม  (ไมใชสีอ่ืน) 

1.6 ถุงเทาและรองเทารักษาใหสะอาด  ขาว  อยูเสมอ 

 

2. วันที่ข้ึนฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

ใหสวมยูนิฟอรมสีขาวคลุมทับดวยสูทท่ีทางโรงเรียนจัดใหมาจากบานหรือจากหอพัก 

*หาม  สวมยูนิฟอรมสีขาวมาจากบาน หรือจากหอพัก หรือออกนอกโรงพยาบาล โดยไมมีเสื้อสูท

คลุมทับ 
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เคร่ืองแบบผูเขารับการศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

คณะเวชศาสตรเขตรอน  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เครื่องแบบปกติของผูเขารับการศึกษาหญิง  ประกอบดวย 

๑.  เสื้อเชิ้ตสีขาวมีลักษณะดังนี้ 

๑.๑ ไมมีลวดลาย  มีความหนาพอควร 

๑.๒ ความยาวของตัวเสื้อใหเลยสะเอว  เพ่ือใหกระโปรงทับไดโดยมิดชิด 

๑.๓ ตัวเสื้อผาอกโดยตลอด  ติดกระดุมพลาสติกสีขาว  ไมรัดรูป 

๑.๔ แขนเสื้อสั้นเหนือศอกข้ึนไป  ๑       นิ้ว  ดานหลังไมมีสาบเสื้อ   

๒.  กระโปรงสีกรมทา  หรือสีดํา  แบบเรียบ  ทรงตรง  ความยาวคลุมเขา ดานหลังพับซอนกัน  

      (ไมผาดานหลังหรือดานขาง)  หามใชผายีนส  กํามะหยี่  และลูกฟูก 

๓.  เข็มขัดหนัง  หรือหนังกลับสีดําหรือสีน้ําตาลเขม  มีหัวเข็มขัดรูปตรามหาวิทยาลัย 

๔.  เข็มตรามหาวิทยาลัย  ใชติดอกเสื้อเบื้องขวา 

๕.  รองเทาหนังสนเตี้ย  ชนิดหุมสนสีดํา  แบบสุภาพ 

๖.  นาฬิกาขอมือ ชนิดมีเข็มวินาที แบบสุภาพ 

 

 

    ด้านหน้า              ด้านหลัง 

๑ 
๒ 
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เครื่องแบบปกติของผูเขารับการศึกษาชาย  ประกอบดวย 

๑. เสื้อเชิ้ตสีขาว  ไมมีลวดลาย แขนสั้น ดานหลังไมมีสาบเสื้อ 

๒. กางเกงขายาวแบบสากล  สีกรมทา  หรือสีดํา  หามใชผายีนส  ผากํามะหยี่  ลูกฟูก 

๓. รองเทาหนังหุมสนสีดํา  แบบสุภาพ 

๔. ถุงเทาสีดํา 

๕. เข็มขัดหนัง  หรือหนังกลับสีดํา หรือสีน้ําตาลเขม  มีหัวเข็มขัดรูปตรามหาวิทยาลัย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ด้านหน้า     ด้านหลัง 
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ชุดข้ึนฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย  ของผูเขารับการศึกษาหญิง  สีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเขารับการศึกษาหญิง 
 

 ชุดข้ึนฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย  จะเปนชุดสีขาว  เสื้อและกระโปรงติดกัน ไมสวมหมวก  ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

เส้ือ  เสื้อเชิ้ตสีขาวปกคอบัว  หางคอเล็กนอย  ปกชื่อ-สกุล และชื่อหลักสูตร ท่ีอกเสื้อ

   ดานซายสีน้ําเงิน ใหเห็นอยางชัดเจน แขนสั้นเหนือขอศอก ปลายแขนตรง ทับเขา

   ดานนอก ไมมีบาหลัง ติดกระดุมโลหะตราคณะฯ  ๓  เม็ด 
 

 กระโปรง เขารูป  ๖ ตะเข็บ ปลายบานเล็กนอย ยาวคลุมเขาประมาณ ๒ – ๒.๕ นิ้ว  มีกระเปา 

   เฉียงขางหนา  ๒ ใบ ติดซิปในกระเปาดานซายมือ  มีเข็มขัดผาขนาด ๑.๕  นิ้ว  คาด 

   ทับรอยตอของเอวเสื้อและกระโปรง  ท่ีเอวกระโปรงใหติดกระดุมโลหะ   

   เชนเดียวกับกระดุมเสื้อ  ๑  เม็ด 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 น.ส.ใจดี  มีเงิน 
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ชุดข้ึนฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย  ของผูเขารับการศึกษาชาย  สีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผูเขารับการศึกษาชาย 
 

เส้ือ คอกลม  ผาหนา  มีกระเปาบนดานซาย  ๑  ใบ  ดานลาง  ๒  ใบ 

  ติดกระดุมพลาสติกสีขาว  ๕  เม็ด  แขนสั้นเหนือขอศอกพับเขาดานใน  มีสาบรอบเอว 

 ดานหลังใตสาบเอวมีผา ๒ ชิ้นซอนกัน ปกชื่อ – ชื่อสกุล  และชื่อหลักสูตร  ท่ีอกเสื้อ 

ดานซาย  สีน้ําเงินใหเห็นอยางชัดเจน 

 กางเกง  สีขาว  แบบสุภาพ  ขายาวคลุมสนเทา 

 

 

 

 
 

 

 

     ด้านหน้า     ด้านหลัง 

34 


	สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
	อรรถาธิบาย  ความหมายของ  พุทธภาษิต
	“ผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตน  แต่ใช้โทษทัณฑ์เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย
	คำนำ
	ดังนั้น โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลจึงได้จัดทำหนังสือคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ทราบถึงกำหนดการศึกษา  กฎระเบียบ และกิจกรรมของโรงเรียนฯ


	สารบัญ
	หน้า
	วิสัยทัศน์  พันธกิจ              1



	สถานที่ตั้งโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
	ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
	คณาจารย์และครูของโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
	อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติทางคลินิก
	ปฐมนิเทศนักศึกษา     วันที่  15  ส.ค. 2560




	ชื่อหลักสูตร
	ภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

	ชื่อประกาศนียบัตร
	การพ้นสถานภาพการเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
	วินัยของผู้เข้ารับการอบรม
	ระเบียบการปฏิบัติในโรงเรียน

	การมาติดต่อกับโรงเรียนเมื่อสำเร็จจากการอบรมแล้ว
	ระเบียบการลาป่วย  ลากิจ และข้อปฏิบัติของการขาดเรียนหรือขาดการปฏิบัติงาน
	ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

	การลาป่วย
	-    ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายในวันที่ป่วย  ระหว่างเวลา  08.00 – 12.00  น.
	การลากิจ
	การลาป่วย
	ข้อปฏิบัติของการมาสาย  การขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย

	หมายเหตุ
	ระเบียบปฏิบัติในการสอบของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
	การบริการสุขภาพนักศึกษา

	ที่ตั้งของหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
	ประกาศ


