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ค าน า 

คู่มือห้องปฏิบัติการพยาบาล จัดท าข้ึนเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการห้องปฏิบัติการ
พยาบาล ซึ่งรายละเอียดคู่มือประกอบด้วยระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการฯ ทั้งในและนอกเวลาราชการ ขั้นตอน
ปฏิบัติการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ รายการแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้รับบริการห้องปฏิบัติการทางการ
พยาบาลใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสะดวก มีการใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติได้สูงสุด คณะผู้จัดท าใคร่ขอให้ทุก
ท่านศึกษาข้อมูลจากคู่มือนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้บริการ 

  

 

คณะกรรมการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  
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ห้องปฏิบัตกิารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

ปรัชญา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชื่อว่าการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาลมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ การปฏิบัติการพยาบาลที่
ถูกต้องส าหรับนักศึกษาพยาบาลก่อนขั้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง ทั้งการฝึกด้วยตนเองและ
การฝึกโดยมีอาจารย์นิเทศ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ยังเป็นแหล่งส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม และวิจัยทางการพยาบาลด้วย 

วิสัยทัศน์ 

เป็นแหล่งให้บริการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาที่ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย รวมทั้งการให้ความร่วมมือด้านบริหารวิชาการสังคมและการวิจัยทางการพยาบาล 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะทางการพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
2. เพ่ือใช้ฝึกอบรมปฏิบัติการทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
3. เพ่ือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลในการบริการวิชาการแก่สังคม 

การด าเนินงาน 

1. จัดของบประมาณในการซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่เหมาะสม ทันสมัยเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลให้
เพียงพอกับความต้องการในแต่ละรายวิชา 

2. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม สะดวกและเป็นระเบียบ  
3. ให้บริการอาจารย์และนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ได้แก่ 

- จัดเตรียมห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลพร้อมกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติ    การสอน
ด้วยการสาธิตและการสาธิตย้อนกลับ 
- จัดวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้เพ่ิมเติมในขณะฝึกปฏิบัติตามที่อาจารย์ผู้สอนต้องการ 
- ท าความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน และฝึกด้วยตนเอง 
- บริการให้นักศึกษายืมอุปกรณเ์พ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนหรือการฝึกด้วยตนเอง 

4. ซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
5. จัดท าคู่มือระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 
6. ร่วมมือกับภาควิชาต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เหมาะสม ทันสมัยมาเพ่ิมในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 
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7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าที่สามารถใช้ค าแนะน าแก่นักศึกษาได้ 
8. จัดซ่อมบ ารุงรักษาและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่

พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
9. งานอ่ืนๆ ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์มอบหมาย 

สถานที ่

ชั้น 7 อาคาร 29 คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้  

1. ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาบาลพ้ืนฐาน ใช้ส าหรับฝึกให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่
เป็นโรคไม่ซับซ้อน ห้องปฏิบัติการนี้จ าลองให้คล้ายคลึงกับหอผู้ป่วยสามัญ ประกอบไปด้วยเคาเตอร
พยาบาล เตียงผู้ป่วยจ านวน 10 เตียง หุ่นการพยาบาลพ้ืนฐานจ านวน 10 ตัว ห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์
ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ท าแผล สวนปัสสาวะ ให้ออกซิเจน  

2. ห้องปฏิบัติการภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ใช้ส าหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่มีความซับซ้อน รุนแรง วิกฤต ลักษณะห้องจ าลองให้คล้ายคลึง
กับหอผู้ป่วยวิกฤต (intensive care unit) ประกอบไปด้วยเคาเตอร์พยาบาล เตียงผู้ป่วย 6 เตียง หุ่น
ฝึกช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ใหญ่ จ านวน 2 ตัว หุ่นช่วยฟ้ืนคืนชีพทารก 1 ตัว อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพต่าง ๆ  

3. ห้องปฏิบัติการภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน แบ่ง 2 ห้องเล็ก ได้แก่  ห้องปฏิบัติการตรวจ
ร่างกายและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ห้องปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน โดยในแต่ละห้องจะมีอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติของภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  

4. ห้องปฏิบัติการภาควิชาการพยาบาลมารดาและทารก ใช้ส าหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลหญิง
ตั้งครรภ์ระยะรอคลอด ระยะคลอด และหลังคลอด มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติ มีหุ่นฝึกท า
คลอดแบบเต็มตัวจ านวน 1 ตัว หุ่นฝึกท าคลอดแบบครึ่งตัวจ านวน 1 ตัว  

5. ห้องปฏิบัติการภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น() ใช้ส าหรับฝึกการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก มีอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น หุ่นเด็ก อุปกรณ์ส าหรับให้สารน้ า อุปกรณ์ส าหรับให้ออกซิเจน  

6. ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา ใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาค
ศาสตร์ วิชาสรีระวิทยา มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น หุ่นโครงสร้างร่างกาย เครื่อง SECTRA 
anatomy 3D  

รายการอุปกรณ์ต่าง ๆ ดูได้ท่ี  http://nurse.pbru.ac.th/support/index.php 
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ติดต่อสอบถาม 

อาจารย์จิตรรดา สิงห์ปัญญา หัวหน้าศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 8459515  

Line :                    

email: jitrada.sin@mail.pbru.ac.th  เว็บไซต์ www.nurse.pbru.ac.th  

 

โครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ 
อาจารย์จิตรรดา สิงห์ปัญญา              

กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี  
ผศ. พ.ต.อ. หญิง กรรณิกา เกตุนิล 
อาจารย์กุลวดี เข่งวา 
อาจารย์ธิติพร สุวรรณอ าภา      
อาจารย์นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาน 
อาจารย์เผ่า อนันต์จิ๋ว 
อาจารย์ ร.อ. หญิง สุพัตรา นุตรักษ์ 
อาจารย์วรัฏฐา เหมทอง 
อาจารย์วีรยุทธ ศรีทุมสุข 
นายเจษฎาภรณ์ พะณะงาม 
           

             
กรรมการและเลขานุการ 

นางสาววัลลภา มณีตัน 

 

ทีป่รึกษา 

อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
อาจารย์ ดร. เพชรีย์ กุณาละศิริ รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์ ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม รองคณบดีฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์
วิจัย นวัตกรรมและประกันคุณภาพ 
 

mailto:jitrada.sin@mail.pbru.ac.th
http://www.nurse.pbru.ac.th/
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การยืม/ คืน วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 

1. ประเภทของการให้บริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 
1.1 เพ่ือการเรียนการสอน 
1.2 เพ่ือการบริการวิชาการ 

2. ก าหนดวัน/เวลา เพ่ือให้บริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 

2.1 ในเวลาราชการ เปิดท าการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

2.2 การยืมวัสดุ/ ครุภัณฑ์ในระบบอินเตอร์เน็ต http://nurse.pbru.ac.th/support/index.php 
ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบและปรินซ์ใบยืมส่งที่ประธานศูนย์ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้  เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  

3. ผู้มีสิทธิใช้บริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 

3.1 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

3.2 อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 

3.3 นักศึกษาหรือบุคลากรสาธารณสุขอ่ืน (แจ้งขอใช้บริการเป็นครั้งคราว พิจารณาตามความจ าเป็น) 

4. วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ให้บริการ 

4.1 วัสดุ แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

- วัสดุสื้นเปลือง เช่น ส าลี ผ้าก๊อส ไม้พันส าลี น้ ายา และยาต่าง เป็นต้น 

- วัสดุ เช่น อับส าลี กระบอกฉีดยาชนิดแก้ว ชามรูปไต กระปุกพร้อมปากคีบ และชุดฝึกปฏิบัติการ
ทางการพยาบาลต่าง เป็นต้น 

4.2 ครุภัณฑ์ เช่น หูฟัง เครื่องวัดความดันโลหิต ชิ้นส่วนหุ้มต่างๆ เป็นต้น 

4.3 ครุภัณฑ์ที่มีการติดตั้งยุ่งยากและเคลื่อนย้ายล าบาก เช่น หุ่นฝึกปฏิบัติการ โทรทัศน์ เครื่องล่น   
วีซีดี เป็นต้น 

วัสดุครุภัณฑ์ตามขั้นตอนปฏิบัติการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ข้อ 4.3 ผู้
ขอใช้บริการทั้งกรณีที่มีการเรียนการสอนและกรณีเพ่ือการบริการวิชาการ ขอใช้บริการได้ที่ห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาลพื้นฐาน ห้ามน าหรือเคลื่อนย้ายออกนอกห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลพ้ืนฐาน 
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5.อัตราค่าบริการ 

เป็นไปตามการอนุมตัิของประธานกรรมการห้องปฏิบัติการพยาบาลและคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ 

6. ระยะเวลาในการยืม 

6.1 การยืมวัสดุตาม ข้อ 4.1 ถ้าหากใช้ไม่หมดให้น ามาส่งคืน 

6.2 การยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ มีก าหนดดังนี้ 

- วัสดุ/ครุภัณฑ์ตามข้อ 4.2 และ 4.3 ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 7 วันท าการ 

- กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีจ านวนจ ากัด จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

7. ขั้นตอนการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

7.1 การยืมเพ่ือการเรียนการสอน 

- ผู้ขอใช้บริการเข้าไปตรวจสอบและยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ www.nurse.pbru.ac.th/support ยื่น
แบบฟอร์มใบยืมอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันรับวัสดุอุปกรณ์ 

- ระยะเวลาในการยืม ครั้งละไม่เกิน 7 วัน หากมีความจ าเป็นใช้อุปกรณ์ต่อไป สามารถยืมต่อได้
ที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะไม่มีสิทธิ์ยืมอุปกรณ์อีก 

- ผู้รับบริการติดต่อขอรับอุปกรณ์ที่ยืมพร้อมตรวจนับอุปกรณ์ และตรวจสภาพก่อนการใช้งานทุก
ครั้งก่อนรับอุปกรณ์ออกจากห้องปฏิบัติการพยาบาล 

- การยืมผ้าชนิดต่างๆ เมื่อน ากลับมาคืนจะต้องซักรีดให้เรียบร้อย หรือจ่ายค่าซักรีดตามราคาท่ี
จ่ายจริงของห้องปฏิบัติการพยาบาลส่งจ้างซัก 

- เมื่อครบก าหนดส่งคืนอุปกรณ์ท่ีศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 

7.2 การยืมเพ่ือบริการวิชาการ 

- ผู้ขอใช้บริการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุอุปกรณ์ เสนอคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ 

- ผู้ขอใช้บริการติดต่อประสานงานกรรมการ/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือ
ขอรับวัสดุอุปกรณ์ ตามวันเวลาที่ก าหนด 

8. ขั้นตอนการรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

8.1 วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีการจัดเตรียมไม่ยุ่งยาก สามารถรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ยืมได้ทันที 

http://www.nurse.pbru.ac.th/support
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8.2 ผู้ขอใช้บริการต้องตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนลงนามรับ 

9. ขั้นตอนการคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

9.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อคืนกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้เท่านั้น 

9.2 ผู้ขอใช้บริการต้องยืนยันการตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ก่อนลงนามส่งคืน 

9.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายของวัสดุ/ครุภัณฑ์ กรณีเกิดการช ารุดเสียหายตามราคา
วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

9.4 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องการใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์ต่อหรือไม่สามารถคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ได้ตามวันที่ก าหนด ให้
ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์เพื่อต่อระยะเวลาการยืม การคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์เพ่ือการเรียน
การสอนทุกชนิด จะต้องเสร็จสิ้นก่อนวันปิดภาคเรียนการศึกษา 

10. การปฏิบัติใดที่นอกเหนือจากประกาศนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประธาน
กรรมการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้พิจารณาตามความเหมาะสม 
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แผนผังขั้นตอนการยืมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอยืม 

ยื่นแบบฟอร์มการยืมวสัด/ุครุภณัฑ์ในระบบ  http://nurse.pbru.ac.th/support/index.php 

 

เสนออาจารย์หวัหน้าศนูย์ทรัพยากรการเรียนรู้  

 
เจ้าหน้าที่ / อาจารย์ประจ า

ห้องปฏิบตัิการ 

เจ้าหน้าที่จดัเตรียมวสัด/ุครุภณัฑ์ 

ไมเ่ห็นสมควร 

ผู้ขอยืมตรวจสอบวสัดอุปุกรณ์/เซ็นรับ/ระบวุนัเวลาที่ยืม 

เห็นสมควร 

http://nurse.pbru.ac.th/support/index.php


11 
 

รายละเอียดขั้นตอนการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ในระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้   
-  เลือกการยืม – คืน และบันทึกการยืม-คืน  
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- กรอกขอ้มูลให้ครบ และเลือกชอ่งตอ่ไป 
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- เลือกรายการที่ต้องการยืม 
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- ระบุจ านวนที่ต้องการ 
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- พิมพ์เอกสารใบยืม 
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- กรอกรายละเอียดและน าใบยืมส่งที่ประธานศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้  
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แผนผังขั้นตอนการคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้คืน 

เจ้าหน้าที่/ อาจารย์ประจ า
ห้องตรวจสอบ 

กรณีเรียบร้อย 

สรุปการยืม- คืนรายปี 

กรณีช ารุดเสยีหาย 

บนัทกึ/เก็บอปุกรณ์ บนัทกึ/ด าเนินการตามระเบียบ 
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การใช้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล 

1. ผู้มีสิทธิใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล ได้แก่ บุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากร สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราฃภัฏเพชรบุรี บุคคลนอกเหนือจากท่ีก าหนดนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์  

2. ระยะเวลาให้บริการ 
2.1 เวลาราชการ ตามตารางการจัดการเรียนการสอน 
2.2 นอกเวลา  ตามแบบค าขอใช้ห้องปฏิบัติการ  
2.3 ชั่วโมง self study วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 16.30 น – 20.00 น 
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 น -20.00 น  

3. ข้อปฏิบัติในการขอใช้บริการส าหรับบุคลากรภายในคณะ 

3.1 บริการเพื่อการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนของคณะฯ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

3.1.1 อาจารย์เจ้าของรายของวิชาที่ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลทั้งเทอม อาจารย์กรอก
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล  พร้อมแนบตารางการเรียนการทั้งและส่งแบบส ารวจความ
ต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้กรรมการภาควิชา/เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ 

3.1.2 อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์การศึกษา และ/หรือ สถานที่ได้ภายใน 
1 วันก่อนการเรียนการสอน 

3.1.3 อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาที่รับผิดชอบให้นักศึกษาท าความสะอาด ตรวจความเรียบร้อย 
และนับจ านวนอุปกรณ์ หลังสิ้นชั่วโมงปฏิบัติทุกครั้ง ก่อนน าอุปกรณ์ส่งคืนที่กรรมการภาควิชา/เจ้าหน้าที่
ประจ าห้องปฏิบัติการพยาบาล 

3.1.4 กรณีท่ีเป็นการขอรับบริการนอกเวลาและไม่มีกรรมการภาควิชา/เจ้าหน้าที่ ผู้ขอใช้-
บริการจะต้องดูแลอุปกรณ์การศึกษาและสถานที่ให้เรียบร้อย และน าอุปกรณ์ส่งคืนเจ้าหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น การ
ส่งคืนจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อกรรมการภาควิชา/เจ้าหน้าที่ตรวจรับและลงชื่อก ากับเรียบร้อยแล้ว 

3.2 บริการเพื่อการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามแผนการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

3.2.1 กรณีมีการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลนอกตารางการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลให้เขียน
แบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ ก่อนการใช้ห้อง 7 วันท าการ 

3.2.2 ถ้าตรงกับวันเดียวกันการขอใช้บริการตามแผนการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้แล้ว คณะ
พยาบาลศาสตร์ จะให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนตามแผนที่ก าหนดในข้อ 3.1 เป็นล าดับแรก 
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3.2.3 ถ้าต้องการยืมหุ่นจากหน่วยงานอื่นแจ้งกรรมการภาควิชา/เจ้าหน้าที่ก่อนวันใช้งาน 10 
วันท าการ 

3.2.4 การปฏิบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อ 3.1.2-3.1.4 ในข้อ 3.1 

4. ข้อปฏิบัติในการขอใช้บริการส าหรับบุคลากร/หน่วยงานภายนอกคณะฯ 

การขอใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลและการขอยืมอุปกรณ์การศึกษาส าหรับบุคลากร/หน่วยงานภายนอก
คณะฯ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

4.1 บุคลากร/หน่วยงานภายนอกคณะฯ ที่จะขอใช้ห้องปฏิบัติการ และ/หรือ ยืมอุปกรณ์การศึกษา 
ให้ท าหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดถึงคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ ทั้งนี้ให้
ประธานคณะกรรมการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ให้ความเห็นเบื้องต้นถึงการขอใช้บริการและวันเวลาที่ขอ 

4.2 ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้ของห้องปฏิบัติการพยาบาล 

4.3 ในการขอใช้บริการที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ขอใช้บริการจะต้องระบุจ านวนและรายชื่อผู้ขอใช้บริการ
ทุกคน 

4.4 ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือขอใช้ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลตามวันเวลาที่ก าหนด 

5. ค่าบริการ 

เป็นไปตามการอนุมัติของประธานกรรมการห้องปฏิบัติการพยาบาล/คณบดี 

6. การด าเนินการกรณีอุปกรณ์การศึกษาช ารุดเสียหาย 

6.1 กรณีท่ีผู้ใช้บริการพบก่อนน าไปใช้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที มิฉะนั้นจะถือว่าอุปกรณ์การศึกษานั้น
ช ารุด เสียหายระหว่างการใช้บริการ ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนนั้น 

6.2 กรณีช ารุดเสียหายระหว่างขอใช้บริการ ให้ผู้ขอใช้บริการท าบันทึกแจ้งเหตุการณ์และน าส่ง
อุปกรณ์การศึกษาที่ช ารุดเสียหายนั้น คืนแก่เจ้าหน้าที่ทันทีโดยไม่ชักช้า 

7. การชดใช้กรณีอุปกรณ์การศึกษาช ารุดเสียหาย 

7.1 ให้คณะกรรมการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้พิจารณาและให้ความเห็นเบื้องต้นถึงเหตุแห่งความ
เสียหายและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/จัดซื้อใหม่ 

7.2 กรณีท่ีพิจารณาแล้ว พบว่าเหตุแห่งความเสียหายเกิดเนื่องจากความประมาท ให้ชดใช้ทุกกรณี 
โดยก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
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7.2.1 กรณีค่าเสียหายอยู่ในวงเงินไม่เกินห้าพันบาท ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกเก็บและ
แจ้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือทราบ 

7.2.2 กรณีค่าเสียหายอยู่ในวงเงินเกินกว่าห้าพันบาท ให้คณะกรรมการ รายงานรองคณบดีฝ่าย
วิชาการเพ่ือพิจารณา 

7.3 ความเสียหายที่เกิดจากบุคลากร/หน่วยงานภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ชดใช้ทุกกรณี ไม่
ว่าเหตุแห่งความเสียหายนั้นจะเกิดเนื่องจากความประมาณหรือไม่ก็ตาม 
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แผนผังขั้นตอนการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    

 

 

ยื่นแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบตัิการทางการพยาบาล ในเวลา/นอกเวลา 

กรรมการภาควชิา/เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

เสนอแบบฟอร์มการขอใช้ห้องฯ ตอ่ประธานกรรมการบริหารห้องปฏิบตัิการทางการพยาบาล 

ไมว่า่ง 

กรรมการภาควชิา/เจ้าหน้าที่จดัเตรียมห้องปฏิบตักิารพร้อมอปุกรณ์ 

กรรมการภาควชิา/เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

ไมอ่นมุตั ิ

กรรมการภาควชิา/เจ้าหน้าที่ให้บริการใช้ห้องปฏิบตัิการ 

กรณีเรียบร้อย 

กรรมการภาควชิา/เจ้าหน้าที ่

กรณีช ารุดเสยีหาย 

กรรมการภาควิชา/เจ้าหน้าท่ี 
กรรมการภาควิชา/เจ้าหน้าท่ีบนัทกึ/ด าเนินการตามระเบียบ 

สรุปการใช้ห้องปฏิบตัิการรายปี 

ผู้ต้องการขอใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
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แนวทางปฏิบัติของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 

อาจารย ์

1. อาจารย์เจ้าของรายวิชาที่ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
1.1 กรณีมีการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลทั้งเทอม อาจารย์ส่งตารางการเรียนการสอนรายวิชาที่มีการ

ใช้ห้องปฏิบัติการ หรือส่งแบบส ารวจความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ ์
1.2 กรณีการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลนอกตารางการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล ให้เส่งแบบฟอร์ม

ขอใช้ห้องปฏิบัติการก่อนการใช้ห้องอย่างน้อย 7 วันท าการ 
2. อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาที่รับผิดชอบให้นักศึกษาท าความสะอาด ตรวจสอบความเรียบร้อย นับจ านวน

อุปกรณห์ลังสิ้นชั่วโมงปฏิบัติทุกครั้งและเก็บอปุกรณเ์ข้าที่เดิมให้เรียบร้อย  
3. หากมีนักศึกษาท าอุปกรณ์ช ารุดหรือเสียหาย ให้แจ้งกรรมการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ของภาควิชา

ทันท ี

นักศึกษา 

1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่คณะก าหนดทุกครั้งที่จะเข้าฝึกปฏิบัติการ 
1.1 หญิง แต่งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่คณะ (ขึ้นกับ Lab ที่ฝึกปฏิบัติ) ติดป้ายชื่อทุก

ครั้งที่จะเข้าฝึกปฏิบัติการ ผมรวบให้เรียบร้อย สวมเน็ทติดผม 
1.2 ชาย แต่งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่คณะ (ขึ้นกับ Lab ที่ฝึกปฏิบัติ) ติดป้ายชื่อทุกครั้ง

ที่จะเข้าฝึกปฏิบัติการ 
2. เก็บกระเป๋าและสิ่งของไว้ในที่ที่จัดไว้ให้ ยกเว้น ของมีค่า 
3. ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ และจัดวางในชั้นให้เป็นระเบียบทุกครั้ง 
4. ข้อห้าม 

4.1 ห้ามน าอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามาในห้องปฏิบัติการพยาบาล 
4.2 ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
4.3 ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในตัวหุ่น ตู้ ฉาก หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 

5. ตรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดหรือเสียหายให้รีบ
รายงานต่ออาจารย์เจ้าของวิชา หรืออาจารย์ประจ ากลุ่ม หรือเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการพยาบาลทันที 

6. ไม่หยิบของหรืออุปกรณ์อ่ืนใดในห้องปฏิบัติการพยาบาลออกโดยไม่ได้รับอนุญาต 

7. เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการแล้วให้น าอุปกรณ์ไปล้าง ท าความสะอาด หรือตรวจสอบความเรียบร้อย 
รวมทั้งนับจ านวนทุกครั้งก่อนน าอุปกรณ์ส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

8. ปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการทุกครั้ง 
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9. ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการพยาบาลตรวจสอบความเรียบร้อย
ของอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมก่อนทุกครั้ง 

แนวทางปฏิบัติของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลเพื่อศึกษาด้วยตนเอง 

1. ส่งแบบฟอร์มเพ่ือขอใช้ห้องและอุปกรณ์ต่อหัวหน้าศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
ก่อนฝึกปฏิบัติการ  

2. น าใบขออนุญาตใช้ห้องที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้มอบให้เจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องเพ่ือเปิดใช้ห้องต่อไป  

3. แต่งการเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบสุภาพทุกครั้งที่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
4. เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าปฏิบัติการ และจัดวางในชั้นให้เป็นระเบียบทุกครั้ง 
5. ข้อห้าม 

- ห้ามน าอาหาร เครื่องดื่ม กระเป๋า ถุง ย่าม เข้ามาในศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ยกเว้น ของมีค่า
เท่าท่ีจ าเป็น 

- ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
- ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในตัวหุ่น ตู้ ฉาก หรืออุปกรณ์ต่างๆ 

6. ตรวจเช็ครายการอุปกรณ์ และตรวจสอบสภาพการใช้งานทุกครั้งก่อนฝึกปฏิบัติการ 
7. เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการ ให้น าอุปกรณ์ต่างๆ ไปล้างท าความสะอาดให้เรียบร้อย พร้อมตรวจ

สภาพความเรียบร้อยรวมทั้งนับจ านวนอุปกรณ์ก่อนจัดเก็บให้อยู่ในสภาพเดิม 
8. ปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟ พัดลม และหน้าต่างให้เรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการทุกครั้ง 
9. ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการพยาบาลตรวจสอบความ

เรียบร้อยของอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมก่อนทุกครั้ง 
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แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชมุส ารวจความต้องการวสัด/ุครุภณัฑ์

ชนิดใหม ่ 

จดัหาข้อมลู/spec ของวสัด/ุครุภณัฑ์ 

น าข้อมลู/spec ของวสัด/ุครุภณัฑ์ เสนอ อาจารย์ 

ประธานกรรมการ/กรรมการ/คณบดี  

 

ตรวจสอบข้อมลู/spec 

ตรงตามความต้องการ 

จดัท าเร่ืองขอซือ้ตามกระบวนการงานพสัดคุณะพยาบาลศาสตร์ 

จบการท างาน 

อนมุตั ิ

ไมอ่นมุตั ิ

สรุปรายการวสัด ุ– ครุภณัฑ์ ท่ีถึงจดุสัง่ซือ้จากระบบ 

http://nurse.pbru.ac.th/support/index.php 

 

http://nurse.pbru.ac.th/support/index.php
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แผนผังขั้นตอนการรับวัสดุ/อุปกรณ์ เข้าห้องปฏิบัติการพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

รับครุภณัฑ์/คูม่ือ/หมายเลขครุภณัฑ์ จากงานพสัด ุ

ตรวจสอบข้อมลู/spec 

ตรงตามความต้องการ 

ด าเนินการจดัเก็บครุภณัฑ์ประจ าห้องปฏิบตัิการ 

จบการท างาน 

ครบ/สภาพพร้อม 

ไมค่รบ/ช ารุด 

ท าปา้ยและติดปา้ยครุภณัฑ์ 

จดัท าฐานข้อมลูครุภณัฑ์ ห้องปฏิบตัิการฯ 

ทัง้ในรูปแบบไฟล์ข้อมลูและแฟม้เอกสารบริการ 


