
มาตรฐานที่ 8  ด้านการจัดหาบุคลากรและการสนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 22    ห้องปฏิบัติการพยาบาล (เกณฑ์ท่ัวไป) 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   อาจารย์จุรีภรณ์  เจริญพงศ์/อาจารย์ณจิต  วงศ์ชัย 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
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มีข้อ 1 และอีก 2 

ข้อ 
มีครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2562 (ต้ังแต่เดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2562) คณะพยาบาลศาสตร์ได้
ด าเนินงาน ดังนี ้
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1.  มีห้องปฏิบัติการ
พยาบาลเพียงพอ มี
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลสอดคล้องกับ
การปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงทุก
สาขา ในจ านวนท่ี
เพียงพอ พร้อมใช้ และ
เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน 

√ - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี มีห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทางการพยาบาล จ านวน 
3 ห้อง ซึ่งมีอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลสอดคล้องกับการปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงของทุกสาขาวิชา 
ดังนี ้
1) ห้องปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ 
เด็กและการพยาบาลชุมชน ส าหรับ
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสาขาการ
พยาบาลสูติศาสตร์ การพยาบาลเด็ก 
และการพยาบาลชุมชน ประกอบ 
หุ่นฝึกท าคลอด (เด็กมีสายสะดือ) 
หุ่นจ าลองส าหรับฝึกปฏิบัติตรวจปาก
มดลูกเมื่อเข้าสู่ระยะการคลอด 
หุ่นจ าลองกระดูกเชิงกรานพร้อม
ศีรษะทารกแบบโปร่งใส หุ่นจ าลอง
หญิงมีครรภ ์หุ่นจ าลองเย็บแผลฝีเย็บ 
จ านวน 4 หุ่น หุ่นฝึกทักษะพยาบาล
เด็กทารกเพศชาย จ านวน 2 หุ่น หุ่น
ฝึกทักษะพยาบาลเด็กทารกเพศหญิง 
จ านวน 2 หุ่น ชุดเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
หุ่นฝึกเย็บแผล เป็นต้น พร้อม

22.1 คู่มือ
ห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล            
ปีการศึกษา 2562 
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี 
ภาคผนวก ก บัญชี
รายการวัสดุครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ประจ า
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลกายวิภาค
ศาสตร์  และ
ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทางการ
พยาบาล 
22.2 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลสูติศาสตร์ 
เด็กและการพยาบาล
ชุมชน 
22.3 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการ
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เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ฝึกท่ีเกี่ยวข้อง 
(22.1 – 22.2) 
2) ห้องปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ ส าหรับฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลในสาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การรกัษา 
พยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วย 
หุ่นจ าลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ครึ่งตัว 
(1ชุด 4 ตัว) จ านวน 2 ชุด หุ่นจ าลอง
ช่วยฟื้นคืนชีพเต็มตัว พร้อมเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ฝึกท่ีเกี่ยวข้องใน (22.1, 
22.3) 
3) ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
ส าหรับฝึกปฏิบัติในสาขาการ
พยาบาลพื้นฐาน ประกอบไปด้วย 
หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลเต็มตัว 
(สามารถเปล่ียนเพศได้) จ านวน 7 
หุ่น หุ่นฝึกฉีดยากล้ามเนื้อสะโพก
แบบโปร่งใสมีสัญญาณ หุ่นจ าลองฝึก
การฉีดยากล้ามเนื้อแขนแบบมี
สัญญาณไฟและเสียง หุ่นจ าลองแขน
ฝึกเจาะเลือดและให้สารน้ า หุ่นฉีดยา
ใต้ผิวหนัง พร้อมเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ฝึกท่ีเกี่ยวข้อง (22.1, 22.4) 
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี มีห้องปฏิบัติการ
กายวิภาคศาสตร์ ประกอบด้วย 
หุ่นจ าลองแสดงอวัยวะมนุษย์ โครง
กระดูกมนุษย์ หุ่นจ าลองระบบ
กล้ามเนื้อ เป็นต้น (22.3) 

พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 
22.4 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลพื้นฐาน 
 

2. มีระบบการบริหาร
จัดการท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของ
นิสิต / นักศึกษา 

√ - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี มีคู่มือการใช้
อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติในเล่มคู่มือ
ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลปี
การศึกษา 2562 ท่ีเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ โดยเปิดบริการห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทางการพยาบาล ทุกวัน
จันทร์ ถึงวันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 8.30 – 

22.5 คู่มือ
ห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาลปี
การศึกษา 2562 
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี หมวด : 
ข้อปฏิบัติในการใช้
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16.30 น. โดยนักศึกษาสามารถขอใช้
บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลได้กับ
เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ      
พยาบาล (22.5) 

บริการห้องปฏิบัติการ
พยาบาล และ 
ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มของ
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 

3. มีบุคลากรสาย
สนับสนุนช่วยใน
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลในจ านวนท่ี
เหมาะสม 

√ - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ได้จัดให้มี
บุคลากรสายสนับสนุนในต าแหน่ง 
เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการ
จ านวน 1 คน ปฏิบัติงานดูแล
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการ
พยาบาล ให้บริการยืม – คืนอุปกรณ์ 
ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ต่าง ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ให้พร้อมใช้งานเสมอ (22.7) 
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีคณะกรรมการ
ดูแลห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 
และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
ทางการพยาบาลอีกด้วย (22.6 – 
22.8) 
 
 

22.6 ภาระงาน
บุคลากรสาย
สนับสนุนประจ า
ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทาง                
การพยาบาล              
(นางสิริพรรณ              
พสุหิรัณย์) 
22.7 ค าส่ังคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ท่ี........... 
เรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการดูแล
ห้องปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์ 
22.8 ค าส่ังคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ท่ี........... 
เรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการดูแล
ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทางการ
พยาบาล 

4. มีการประเมินการใช้
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาลของนิสิต / 
นักศึกษาและอาจารย์ 
และน าผลมาใช้ในการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการ 

√ - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ได้มีการจัดท า
แบบประเมินการใช้ห้องปฏิบัติการ
เพื่อน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงการ
บริการ โดยในปีการศึกษา 2562 มี 1 
รายวิชา คือ วิชากายวิภาคศาสตร์
พื้นฐานของมนุษย์    

22.9 คู่มือ
ห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาลปี
การศึกษา 2562 
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราช
ร าไพพรรณี 
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ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มของ
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 
22.10 ผลการ
ประเมินการใช้
ห้องปฏิบัติการกาย
วิภาคศาสตร์ 

 
การประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน มีครบทุกข้อ 
คะแนนการประเมินตนเอง 15 คะแนน 


