


 

คำนำ 
 คู่มือนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือให้กับผู้เข้าศึกษาใหม่ และเป็นเอกสาร
แนะนำวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ให้กับผู้เข้าศึกษาและผู้ท่ีสนใจได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา หลักสูตร         
การเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าศึกษาใหม่ในการศึกษาหาความรู้ และวางแผน เตรียมตัวสำหรับ
การเรียนล่วงหน้า ผู้เข้าศึกษาใหมทุ่กคนจึงควรศึกษาคู่มือนี้ให้ละเอียด  
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ประวัติ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  เดิมช่ือว่า  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  กองแพทย์กรม
ตำรวจ  เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่  พ.ศ. 2512  โดยดำริของ  ฯพณฯ  พลตำรวจเอก  ประเสริฐ  รุจิรวงค์  
ซึ่งเป็นอธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้น  โดยท่ีท่านเคยปฏิบัติหน้าท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมา
ก่อน  จึงมีความรู้และความเข้าใจ  ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล  ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจกำลังประสบ
ปัญหาขาดแคลนพยาบาลอย่างมาก  ในขณะนั้น  ท่านดำริว่าปัญหาขาดแคลนพยาบาลเป็นปัญหา
ระดับชาติ สมควรท่ีทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแก้ไข  กรมตำรวจจึงมีมติให้  กองแพทย์  เปิดรั บสมัคร
นักเรียนพยาบาลรุ่นแรกเมื่อวันท่ี  20  มีนาคม  2513  โดยรับผู้สำเร็จ   การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
ในขณะนั้น เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์  และอนามัย    ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  3 ปี  6  
เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว  ผู้สำเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์อนามัย      
( เทียบเท่าอนุปริญญา ) 

 โดยท่ีวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ท่ีผลิตบุคลากร                
ทางการพยาบาลแก่หน่วยงาน  สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังภาครัฐและ  
เอกชนเพื่อสนับสนุนการบริการด้าน การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  และฟื้นฟู
สุขภาพแก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว  รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไป  ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาล
ตำรวจ  จึงได้มีการพัฒนาด้านการบริหารองค์การ และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องพอสรุปได้
ดังนี้ 

ปี  พ.ศ. 2514  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กองแพทย์ กรมตำรวจ ได้รับ
งบประมาณให้สร้างอาคารสูง  7 ช้ัน โดยใช้พื้นท่ีช้ัน 1 ถึงช้ัน 4  เป็นสำนักงานและอาคารเรียน  ส่วนช้ัน  
5  ถึงช้ัน  7 เป็นอาคารหอพักนักเรียน  และได้ทำพิธีเปิดอาคาร โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 
เมื่อวันท่ี  29 กันยายน  2515  โดย พลตำรวจเอก  ประเสริฐ  รุจิรวงค์  อธิบดีกรมตำรวจ 

ปี พ.ศ. 2522 กองแพทย์ กรมตำรวจ ได้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยยกฐานะขึ้นเป็น สำนักงาน
แพทย์ใหญ่ ( เทียบเท่ากองบัญชาการ ) โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย จึงได้รับการยกฐานะเป็น
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (เทียบเท่ากองบังคับการ) เมื่อวันท่ี 26 เมษายน  2522   โดยรวมโรงเรียน
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ต่างๆ ท่ีผลิตบุคลากรพยาบาลหลายระดับไว้ด้วยกัน เช่น โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล  โรงเรียนพยาบาลสนาม และหลักสูตรอบรมสายการแพทย์  
 ปี พ.ศ.  2530 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  ได้สมทบกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามประกาศ            
พระราชกฤษฏีกา รับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้าสมทบใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 ในพระ
ราช-กิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ หน้า 84 ตอนท่ี 269  เมื่อวันท่ี  28  ธันวาคม พ.ศ. 2530  

 ปี  พ.ศ. 2540 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  ได้ขอวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจ 
เนื่องจากการแบ่งส่วนราชการเดิม ได้มีการจัดภาควิชาท่ีเหมาะสม เป็นผลให้ผู้ทำหน้าท่ีสอน ต้อง
ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ในขณะเดียวกันทำให้ไม่สามารถพัฒนางานวิชาการให้ก้าวหน้าได้เท่าท่ีควร ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี มีมติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจปรับโครงสร้าง และกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจใน
วิทยาลัยใหม่  เมื่อวันท่ี  7  ตุลาคม  2540   

 ปี  พ.ศ.  2546  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ   ได้ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ตาม CU.QA 84.1 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังได้รับประกาศนียบัตรรับรองสัมฤทธิ์ผล
ระบบประกันคุณภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2546 ระยะเวลารับรอง 4 ปี  
ต้ังแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2550 

 ปี พ.ศ. 2552 สำนักงาน ก.พ. ได้ให้การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้มุ่งมั่นพัฒนางานท้ังด้านวิชาการ และการบริการการศึกษา ให้
เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ   มี ผู้ ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล 
และหลักสูตรอื่นๆ สามารถสร้างคุณประโยชน์ ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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วิสัยทัศน์ฯ พันธกิจ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  โครงสร้างการดำเนินงาน 

วิสัยทัศน์  ( VISION ) 
   เป็นสถาบันที่เป็นเลิศทางการศึกษาพยาบาลและสาธารณสุขในระดับสากล 
พันธกิจ ( MISSION )  
  ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาล  ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๒. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ  
  ๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
  ๔. บริการวิชาการแก่สังคม 
  ๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย     
  ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
                  หรือได้รับมอบหมาย 
ปรัชญา  (PHILOSOPHY) 

มาตรฐานวิชาการ สานคุณธรรม  นำสังคมพัฒนา 
ปณิธาน  (RESOLUTION) 

มุ่งมั่นพฒันาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล 

อัตลักษณ ์  :  มีวินัย ใจอาสา 

เอกลักษณ์  :  การจัดการภาวะฉุกเฉิน 
  

 
  



[๔] 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 
1. ช่ือหลักสูตร  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
2. ช่ือประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 
4. หลักการและเหตุผล 

จากการขยายตัวและเติบโตด้านวิทยาการทางการแพทย์และการพยาบาลท่ีมีความก้าวหน้า 
เปล่ียนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา ทำให้ระบบบริการสุขภาพมีความครอบคลุมมากขึ้น ผู้รับบริ การ
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความต้องการ
ได้รับบริการทางด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในปัจจุบันสถานบริการสุขภาพในประเทศไทยยัง
ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนกำลังคนทางการพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นกำลังหลัก
ในระบบบริการสุขภาพ ดังนั้นเพื่อให้การบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพเกิดมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม จำเป็นต้องมีบุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ และมีจำนวนเพียงพอในการปฏิบัติงาน การ
ผลิตผู้ช่วยพยาบาลท่ีมีความรู้และทักษะการปฏิบัติท่ีดีสามารถให้การช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการ
ช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการให้ได้รับบริการด้านสุขภาพท่ีดี   

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล มีพันธกิจในการผลิตบุคลากร
ทางการพยาบาลตามมาตราฐานวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร
ปรับปรุง) พ.ศ. 2556 ในการจัดการเรียนการสอนโดยเริ่มใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ.2557 และจะครบการใช้
หลักสูตรเป็นระยะเวลา 5 ปี ในปีการศึกษา 2561 ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลตำรวจจึงได้จัดทำหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ขึ้น โดยมีการปรับหลักสูตรการเรียนการ
สอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และวิทยาการท่ีมีความก้าวหน้า เปล่ียนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา ท่ี
เป็นไปตามของมาตรฐานสภาการพยาบาลท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2560 และการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถ
ออกไปปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าท่ีได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อสุขภาพ
ประชาชน และตอบสนองความต้องการของสังคมต่อไป   
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5. ปรัชญาของหลักสูตร  
 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มีความรู้
ความสามารถในการช่วยเหลือดูแลบุคคลตามความต้องการขั้นพื้นฐาน ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การช่วยเหลือดูแลและการฟื้นฟูสุขภาพท้ังภาวะปกติ ภาวะเจ็บป่วย ในสถานพยาบาล บ้าน และ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์  
6. วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 6.1 มีความรู้ในการช่วยเหลือดูแลบุคคลตามความต้องการขั้นพื้นฐาน ในการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การช่วยเหลือดูแลและการฟื้นฟูสุขภาพท้ังภาวะปกติ ภาวะเจ็บป่วย ในสถานพยาบาล บ้าน และ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์  

 6.2 มีทักษะในการช่วยเหลือดูแลบุคคลในสถานพยาบาล บ้าน และชุมชน ภายใต้ความดูแลและ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ์   

 6.3 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีเจตคติท่ีดีในการช่วยเหลือดูแลบุคคล  
 6.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ  

 
7. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 
 ผู้เข้ารับการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
  7 .1  มี วุฒิ การ ศึกษาไม่ ต่ำกว่ ามั ธยม ศึกษาตอนปลาย หรือ เที ยบเท่า ตามหลัก สูตร ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  7.2 มีสัญชาติไทย 
  7.3 เป็นผู้ท่ีไม่อยู่ระหว่างการเป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล  เว้น
จากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
  7.4 มีสุขภาพดีท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน 
  7.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
กำหนดไว้ 
  7.6 เพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี (ท้ังนี้ให้นับถึงวันเปิด
การศึกษา) 
   - ในกรณีเพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 
40 กิโลกรัม 
   - ในกรณีเพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 
เซนติเมตร 
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  7.7 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามท่ีวิทยาลัยพยาบาลตำรวจกำหนดโดยเป็นไปตามประกาศของ
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  ซึ่ งวิทยาลัยพยาบาลตำรวจจะประกาศให้ทราบในแต่ละปี  และทาง
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา8.1 มีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 
8. หลักสูตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีรายละเอียดดังนี้ 
  8.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  
   หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีจำนวน
หน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาภาคทฤษฎี 24 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาคปฏิบัติ 13 หน่วยกิต    
   1) ภาคทฤษฎี มีการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   2) การฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง มีการฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
   3) การฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย มีการฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 
  8.2  โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
       2.1 ภาคทฤษฎี 
       2.2 ภาคปฏิบัติ 

28 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
10 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาตำรวจ 1 หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต 

 
 8.3  รายวิชาในหลักสูตร 
  8.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     6 หน่วยกิต 

ผพตร 101 
PNPC 101 

จิตวิทยาและวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ 
Psychology and Health care culture 

2(2-0-4) 

ผพตร 102 
PNPC 102 

การส่ือสารและการทำงานเป็นทีม 
Communication and Team working 

2(2-0-4) 

ผพตร 103 
PNPC 103 

ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์ 
English and Medical Term 

2(1-3-4) 
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  8.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ      28 หน่วยกิต 

หมวดวิชาทฤษฎี      18 หน่วยกิต 
ผพตร 201 
PNPC 201 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบ้ืองต้น 
Principle of Anatomy and Physiology  

2(2-0-4) 

ผพตร 202 
PNPC 202 

ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย 
Dietary Administration System for the Patients 

1(1-0-2) 

ผพตร 203 
PNPC 203 

หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
Principle of Law, Scopes and Ethic in Health practices  

1(1-0-2) 

ผพตร 204 
PNPC 204 

เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน 
Basic Nursing Assistance for Clients 

3(2-3-5) 

ผพตร 205 
PNPC 205 

การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
Adult and Elderly Care 

3(3-0-6) 

ผพตร 206 
PNPC 206 

สุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
Health, Personal Health and Environment 

1(1-0-2) 

ผพตร 207 
PNPC 207 

การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต 
Helping person for mental health care 

1(1-0-2) 

ผพตร 208 
PNPC 208 

การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 
Infant care and care assistance for children 

2(2-0-4) 

ผพตร 209 
 
PNPC 209 
 

ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณ์
ทางการแพทย์และการพยาบาล 
System Management of Health Service and 
Maintenance of Medical Instrument 

2(2-0-4) 

ผพตร 210 
PNPC 210   

การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลท่ีบ้านและในชุมชน 
Personal Health Care at Home and Community 

2(2-0-4) 

 
 หมวดวิชาปฏิบัติ      10 หน่วยกิต 
ผพตร 211 
PNPC 211 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน 
Basic Nursing Assistance for Clients Practicum 

3(0-12-0) 

ผพตร 212 
PNPC 212 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
Adult and Elderly Care Practicum 

3(0-12-0) 

ผพตร 213 
PNPC 213 

ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 
Infant care and care assistance for children Practicum 

2(0-8-0) 
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ผพตร 214 
PNPC 214 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลท่ีบ้านและในชุมชน 
Personal Health Care at Home and Community 
Practicum 

2(0-8-0) 

 
 8.3.3 หมวดวิชาการตำรวจ     1 หน่วยกิต 
ผพตร 301 
PNPC 301 

การฝึกตามแบบตำรวจ  
Police Practices 

1(0-4-0) 

 
 8.3.4 หมวดวิชาเลือกเสรี      2 หน่วยกิต 
ผพตร 401 
PNPC 401 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล 
Caring Practice for Health Service Setting 

2(0-8-0) 

ผพตร 402 
PNPC 402 

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน 
Personal Health Care at Community Practicum 

2(0-8-0) 
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8.4  แผนการเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 (15 สัปดาห์) 

รหัสวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
ผพตร 101 จิตวิทยาและวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ 2(2-0-4) 
ผพตร 102 การส่ือสารและการทำงานเป็นทีม 2(2-0-4) 
ผพตร 201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบ้ืองต้น 2(2-0-4) 
ผพตร 202 ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย   1(1-0-2) 
ผพตร 203 หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 1(1-0-2) 
ผพตร 204 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน 3(2-3-5) 
ผพตร 205 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 
ผพตร 211 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน 3(0-12-0) 
ผพตร 301 การฝึกตามแบบตำรวจ 1(0-4-0) 

รวม 18 หน่วยกิต (32 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 (15 สัปดาห์) 
รหัสวิชา รายวิชาภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

ผพตร 103 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์   2(1-3-3) 
ผพตร 206 สุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม 1(1-0-2)   
ผพตร 207 การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต 1(1-0-2) 
ผพตร 208 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก    2(2-0-4) 
ผพตร 209 ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพและการ

บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล 
2(2-0-4) 

ผพตร 210 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลท่ีบ้านและในชุมชน 2(2-0-4) 
ผพตร 212 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3(0-12-0) 
ผพตร 213 ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2(0-8-0) 

รวม 15 หน่วยกิต (32 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน (8 สัปดาห์) 
รหัสวิชา รายวิชาภาคฤดูร้อน หน่วยกิต 

ผพตร 214 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลท่ีบ้านและใน
ชุมชน 

2(0-8-0)  

ผพตร 40… เลือกเสรี 2(0-8-0) 
รวม  4  หน่วยกิต (16 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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 8.5 คำอธิบายระบบรหัสวิชา  
 รหัสวิชา ประกอบด้วย รหัสอักษร 4 ตัว และ รหัสอักษรตัวเลข 3 ตัว ดังนี้ 
 1) รหัสตัวอักษร 4 ตัว หมายความถึง 

   ตัวอักษร 2 ตัวแรก หมายถึง อักษรย่อผู้ช่วยพยาบาล (ผพ) 
        Practical Nursing (PN) 
   ตัวอักษร 2 ตัวหลัง หมายถึง อักษรย่อวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (ตร) 
        Police Nursing College (PC) 

 2) รหัสตัวเลข 3 ตัว หมายความถึง 
   ตัวเลขลำดับท่ี 1 หมายถึง  หมวดวิชาท่ีศึกษา 
   ตัวเลขลำดับท่ี 2 และ 3 หมายถึง ลำดับรายวิชาท่ีศึกษา 

 8.6 หน่วยกิตประจำวิชา 
        รหัสแสดงจำนวนหน่วยกิตประจำรายวิชา กำหนดดังนี้ 

   ตัวเลขหน้าวงเล็บ หมายถึง จำนวนหน่วยกิตของวิชานั้น 
   ตัวเลขในวงเล็บตัวแรก หมายถึง  จำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎีในการบรรยาย 

หรืออภิปรายต่อสัปดาห ์
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่สอง หมายถึง จำนวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง 

หรือการฝึกสาธิตต่อสัปดาห์ 
   ตัวเลขในวงเล็บตัวที่สาม หมายถึง  จำนวนช่ัวโมงสำหรับการศึกษาอิสระ 
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 8.7 คำอธิบายรายวิชา 
       1) หมวดวิชาทั่วไป 6 หน่วยกิต 

ผพตร 101 จิตวิทยาและวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ    2(2-0-4) 
      แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยา แรงจูงใจและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์  พฤติกรรมและ
อิทธิพลทางสังคม การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด การปรับตัวของมนุษย์  พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วง
วัย และวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ 
ผพตร 102 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม     2(2-0-4) 
       หลักการติดต่อส่ือสาร การส่ือสารในองค์กร การประยุกต์หลักการส่ือสารในการทำงาน 
ลักษณะของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม การทำงานเป็นทีม ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำงานเป็นทีม และการใช้
กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมการทำงาน 
ผพตร 103 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์     2(1-3-4) 
       การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ทางการแพทย์และทักษะในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษกับทีมสุขภาพและผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ  

 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 28 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาทฤษฎี (18 หน่วยกิต) 

ผพตร 201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น    2(2-0-4) 
        โครงสร้าง ตำแหน่งและระบบหน้าท่ีของอวัยวะในร่างกายมนุษย์ กลไกการทำงานของเซลล์ 
เนื้อเยื่อระบบปกคลุม ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบเลือดและอวัยวะสร้าง
เลือด ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ 
และระบบอวัยวะรับความรู้สึก  
ผพตร 202 ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย     1(1-0-2) 
       ความสำคัญ องค์ประกอบของระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย และคุณค่าของสารอาหาร
ตามความต้องการของบุคคลในภาวะปกติ และภาวะเจ็บป่วย  
ผพตร 203 หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  1(1-0-2) 
        หลักจริยธรรมในการช่วยเหลือดูแล จริยธรรมของผู้ช่วยเหลือดูแล และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ผพตร 204 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน            3(2-3-5) 

เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐานด้านความสุขสบาย ความปลอดภัย และการจัด
ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึงการช่วยเหลือดูแลแบบองค์รวม รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ และ
การป้องกันโรค  
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ผพตร 205 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ     3(3-0-6) 
       สาเหตุ อาการ และอาการแสดงของโรคตามระบบ และการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ี
มีภาวะสุขภาพปกติและเจ็บป่วย 
ผพตร 206 สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม     1(1-0-2) 
       แนวคิดของภาวะสุขภาพและความเจ็บป่วย ตามความต้องการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย 
อนามัยส่วนบุคคล และส่ิงแวดล้อมในสถานพยาบาล 
ผพตร 207 การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต    1(1-0-2) 
       แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้มีสุขภาพจิตดี และการช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในวัย
ต่าง ๆ 
ผพตร 208 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก    2(2-0-4) 
       การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกและเด็ก  การดูแลทารกและเด็กวัยต่างๆ รวมทั้งการ
อภิบาลทารกและดูแลเด็ก ในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีพบบ่อยและไม่ซับซ้อน 
ผพตร 209 ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษา  2(2-0-4) 
               อุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล  

  แนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการในหน่วยบริการสุขภาพ  การจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การแพทย์ และการพยาบาล ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ 
 ผพตร 210 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน   2(2-0-4) 
        แนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ 
การช่วยเหลือดูแลสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

 
หมวดวิชาปฏิบัติ (10 หน่วยกิต) 

ผพตร 211 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน    3(0-12-0) 
       ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่บุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพไม่รุนแรงและไม่
ซับซ้อน โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐานให้เกิดความสุขสบายและปลอดภัย 
ด้วยความเอื้ออาทร  
ผพตร 212 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ    3(0-12-0) 
        ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะสุขภาพปกติและเจ็บป่วย  

ผพตร 213 ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือเด็ก    2(0-8-0) 
        ฝึกปฏิบัติการอภิบาลทารกและให้การช่วยเหลือดูแลเด็ก ในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยด้วย
โรคท่ีพบบ่อยและไม่ซับซ้อน 
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ผพตร 214 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน  2(0-8-0) 
       ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน การแสวงหาความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายสุขภาพในชุมชน  

 
3) หมวดวิชาการตำรวจ 1 หน่วยกิต 

ผพตร 301 การฝึกตามแบบตำรวจ      1(0-4-0) 
        การฝึกตามมาตรฐานปฏิบัติตำรวจ การฝึกตามแบบบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกแถวชิดและท่า
กายบริหารมือเปล่า  

 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต 

ผพตร 401 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล  2(0-8-0) 
       ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีพบบ่อย และ
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรืออยู่ในภาวะพึง่พงิในสถานพยาบาล 
ผพตร 402 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน   2(0-8-0) 
        ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน ด้วยการให้บริการสุขภาพท่ีบ้าน การเยี่ยม
บ้านสำหรับผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน การแสวงหาความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชน  

 
9. การวัดและการประเมินผล 

9.1 ผู้มีสิทธิเขาสอบตองมีเวลาการศึกษาไมต่ำกวารอยละ 80 ของแตละรายวิชา 
 9.2 ระเบียบการสอบใหเปนไปตามระเบียบและคําส่ังของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
 9.3 การวัดผลเป็นระดับช้ัน (Grade) และมีค่าระดับช้ัน (Grade Point) ท่ีแสดงด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ 
ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา 
    สัญลักษณ์ซ่ึงมีแต้มประจำ 

      ผลการสอบ/การศึกษาของแต่ละรายวิชา แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีแต้มประจำดังนี้  
 

 สัญลักษณ์ แต้มประจำ     ผลการศึกษา 
 A               4.00   ดีเลิศ (Excellent)           
    B+               3.50   ดีมาก (Very good)           
 B               3.00   ดี (Good)           
 C+               2.50   พอใช้ (Fairly good)           
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 C               2.00   ผ่าน (Fair)          
 D+               1.50   ค่อนข้างอ่อน (Poor)       
 D               1.00   อ่อน (Very poor)          
 F               0.00   ตก (Fail)         
 
 สัญลักษณ์ที่ไม่มีแต้มประจำ ได้แก่  

      ผลการสอบ/การศึกษาของแต่ละรายวิชา  แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีความหมายดังนี้  
สัญลักษณ์ผลการศึกษา 

I ยังรอผลการเรียน (Incomplete)  
P ยังไม่ส้ินสุดการเรียน (In progress)    

 รายวิชาใดท่ีติด I ไว้ จะเปล่ียนให้เป็นระดับขั้นท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของการสอบหรือ
ผลงานท่ีกระทำ หรือได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามกำหนด ท้ังนี้จะต้องให้เสร็จส้ินภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิด
ภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปล่ียน I เป็น F 

 9.4 การสำเร็จการศึกษา 
 นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ต้องมี
คุณสมบัติและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

1) ต้องมีเวลาการศึกษาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  โดยเข้าเรียนและฝึกปฏิบัติครบ
ทุกรายวิชาตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ 

2) การประเมินภาคทฤษฎีต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 2  จากระบบ           
4 แต้มระดับคะแนน 

3) การประเมินผลภาคปฏิบัติทุกรายวิชาต้องได้แต้มระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2  จากระบบ  
4 แต้มระดับคะแนน 

4) สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร และไม่มีรายวิชาใด ได้รับค่า
ระดับคะแนนเป็น F หรือ I 

5) คะแนนความประพฤติตลอดปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
6) มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
7) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 
8) ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 

 ท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกอง
ประจำการ และ/หรือป่วย  โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้น
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น 
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10. การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มีระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับนโยบายของ
สถาบัน  โดยประกันคุณภาพในเรื่อง 
  10.1 การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มีคณะกรรมการบริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตร และ
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
 10.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
  ประกอบด้วยตำรา หนังสือ วารสาร ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระบบการสืบค้น             
ท่ีทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน แหล่งฝึกอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 10.3 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดให้มีอาจารย์ประจำช้ันและอาจารย์ท่ีปรึกษารายบุคคลให้กับ
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล เพื่อทำหน้าท่ีให้คำปรึกษาท้ังด้านวิชาการและชีวิตความเป็นอยู่  
 10.4 การได้งานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา 
  มีการติดตามการได้งานทำและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา หลังจาก
ปฏิบัติงานแล้วอย่างน้อย 1 ปี 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



         

           
ระเบียบ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพยาบาลตำรวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๕  แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี 
ลักษณะท่ี ๑๑ การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ตามข้อ ๑๓ แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะท่ี ๑๑ ลักษณะเบ็ดเตล็ด  (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพยาบาลตำรวจและนักเรียนผู้ช่วย
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ นักเรียนหรือนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
๓๐ วันจนถึง ๑๕ วันแรกของแต่ละภาคการศึกษา  

ข้อ ๔ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดมิได้ดำเนินการตามข้อ ๓ ให้แล้วเสร็จ หากพ้นกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๓ 
จะต้องชำระเงินค่าปรับในการขอลงทะเบียนล่าช้า (รวมวันหยุด) เป็นเงินวันละ ๕๐ บาท(ห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน(รวมวันหยุด) หลังเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดดังกล่าวนักเรียนหรือนักศึกษา
ผู้นั้นย่อมพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  

ข้อ ๕ หากนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดมีความประสงค์ขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน  จะต้องดำเนินการยื่นคำ
ร้องต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาเสนอต่อ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป ภายใน 
๗ วัน (รวมวันหยุด) หลังเปิดภาคการศึกษา ท้ังนี้ ในการดำเนินการใด ๆ ต้อง ชำระค่าลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนสัปดาห์
สอบกลางภาค มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาและไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ 

ข้อ ๖ ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาขอผ่อนผันหรือการชำระเงินค่าปรับในการลงทะเบียนล่าช้าให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ   

ข้อ ๗ ระเบียบใดท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้ใหย้กเลิกท้ังหมดและใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๘ ให้ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
     

ประกาศ   ณ   วันท่ี      ๖   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                            พลตำรวจตรีหญิง      ยุพิน  เนียมแสง 
                      ( ยุพิน  เนียมแสง ) 
                ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

 

 



 

 
ระเบียบ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

ว่าด้วย การลา การพ้นสภาพนักศึกษา(การถอนทะเบียน)และการคืนสภาพนักศึกษาพยาบาลตำรวจ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๓ ของบทท่ี ๓๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของ ลักษณะท่ี ๑๑ การศึกษา 
การฝึกและอบรม แห่งประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ให้ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจมีอำนาจ
ส่ังพ้นสภาพและถอนทะเบียนได้  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการลา การพ้นสภาพนักศึกษา การถอนทะเบียนและการคืน
สภาพนักศึกษาพยาบาลตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
ข้อ ๓  การลา   แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

๓.๑  การลาป่วยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาได้ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของ  
เวลาเรียนท้ังหมด มิฉะนั้นต้องขอลาพักการศึกษา นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับการวิทยาลัย
พยาบาลตำรวจ 

๓.๒  การลาพักการศึกษา 
๓.๒.๑  นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

๓.๒.๑.๑  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 
๓.๒.๑.๒  ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่ง

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจเห็นสมควรสนับสนุน 
๓.๒.๑.๓  ป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามความเห็นแพทย์เกินกว่า  

ร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด โดยมีใบรับรองแพทย์ท่ีถูกต้องจากสถานพยาบาลของราชการ 
๓.๒.๑.๔  เหตุผลอื่น ๆ ท่ีวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเห็นสมควร 

๓.๒.๒  วิธีปฏิบัติในการลาพัก ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง (กรณีท่ีนักศึกษาไม่อาจทำด้วย
ตนเองได้) ยื่นใบลาพร้อมหลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีวิทยาลัยพยาบาลตำรวจกำหนด ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้ผู้
บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ท้ังนี้นักศึกษาจะต้องดำเนินการไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์
ก่อนวันแรกของการสอบประจำภาคตามปฏิทินการศึกษาท่ีวิทยาลัยพยาบาลตำรวจกำหนด ยกเว้นกรณีท่ีมีสาเหตุ
สุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 

๓.๒.๓  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อาจให้ลาพักครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับการวิทยาลัย
พยาบาลตำรวจและถ้านักศึกษายังมีความจำเป็นท่ีจะต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ยื่นใบลาใหม่ 

๓.๒.๔  นักศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ต้องต่อทะเบียนทุกภาคการศึกษาและ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเงินครึ่งหนึ่งของค่าบำรุงการศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ  

 



 
-๒- 

 
๓.๒.๕  นักศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคำร้อง

ขอกลับเข้าเรียนต่อผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และให้ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจแจ้งให้       
นายทะเบียนทราบ 

๓.๓ การลาออก นักศึกษาต้องยื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองท่ีนำมามอบตัว
และใบปลอดหนี้ โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจพิจารณา
อนุญาต 

ข้อ ๔  หลักฐานท่ีใช้ประกอบในการลาต่าง ๆ ประกอบด้วย 
๔.๑  ใบลา ตามรูปแบบท่ีวิทยาลัยพยาบาลตำรวจกำหนด 
๔.๒  ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากป่วย) ตามท่ีวิทยาลัยพยาบาลตำรวจกำหนด 
๔.๓  หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา กรณีลาป่วย

หรือลากิจเกิน ๑๕ วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก 
๔.๔  หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา การลาทุกประเภทต้องผ่านความเห็นชอบจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
๔.๕  หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารได้รับอนุมัติให้ไปฝึกปฏิบัติงานท่ี

ต่างประเทศ การเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร เป็นต้น 
๔.๖  หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างชำระต่อวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กรณีลาออก

หรือลาพักการศึกษา 
ข้อ ๕  การลาพักการศึกษาและการลาออก เมื่อได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ถือวันท่ีอนุญาตเป็นวันท่ีมี

ผลในการลา และให้ฝ่ายพัฒนา ๑ ทำคำส่ังลาออกหรือลาพักการศึกษา และแจ้งเวียนทุกหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไป 

ข้อ ๖  การลาทุกกรณี และการถูกส่ังพักการศึกษาให้นับเป็นระยะเวลาศึกษา ยกเว้นการลาตามข้อ 
๓.๒.๑.๑ และการถูกส่ังพักการศึกษาตามข้อ ๗.๒ ไม่ให้นับเป็นระยะเวลาการศึกษา 

ข้อ ๗  การส่ังพักการศึกษา ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจมีอำนาจส่ังพักการศึกษาแก่นักศึกษาใน
กรณีต่อไปนี้ 

 ๗.๑  เมื่อทำผิดระเบียบหรือข้อบังคับอื่นของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และวิทยาลัยพยาบาล
ตำรวจมีประกาศให้พักการศึกษา 

 ๗.๒  ป่วย โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและ/หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น 

ข้อ ๘  การพ้นสภาพนักศึกษา (การถอนทะเบียน) นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ๘.๑  ตาย 

๘.๒  ลาออก 
๘.๓  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

โดยให้ถือว่าวันท่ีคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาเป็นวันพ้นสภาพนักศึกษา  
 

 



 
-๓- 

 
๘.๔   ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จส้ินภายในเวลาท่ีวิทยาลัยพยาบาลตำรวจกำหนดในแต่ละ    

ภาคการศึกษา โดยมิได้ลาพักการศึกษาตามระเบียบ 
๘.๕   ศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเกินระยะเวลาการศึกษาท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร ท้ังนี้ให้

นับรวมระยะเวลาท่ีลาพักหรือถูกส่ังพักการศึกษาด้วย 
๘.๖   เมื่อทำผิดระเบียบหรือข้อบังคับอื่นของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และวิทยาลัยพยาบาล

ตำรวจมีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
๘.๗   ปลอมลายมือช่ือผู้ปกครอง หรือลายมือช่ือบุคคลอื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานเท็จต่อวิทยาลัย

พยาบาลตำรวจ 
๘.๘   ต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ีได้กระทำ

โดยประมาท  
 ข้อ ๙  การคืนสภาพนักศึกษา  หลักฐานท่ีใช้ประกอบในการขอคืนสภาพนักศึกษาประกอบด้วย 

 ๙.๑  ใบคำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา ตามรูปแบบท่ีวิทยาลัยพยาบาลตำรวจกำหนด 
๙.๒  หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างชำระต่อวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กรณีลาพัก

การศึกษา 
ข้อ ๑๐  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นๆ ของวิทยาลัยพยาบาล-

ตำรวจ ท่ีไม่ขัดกับระเบียบนี้  
ข้อ ๑๑   ให้ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

     
ประกาศ   ณ   วันท่ี ๑๘   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
            

                                                     (ลงช่ือ)    พลตำรวจตรี     ชนินทร์  สุดโนรีกูล    
             ( ชนินทร์  สุดโนรีกูล ) 

                  ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 
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