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บทท่ี 1 

 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทาง

การศึกษา (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6) ได้ระบุให้

มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน

ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่ อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สั งคมและประเทศชาติ ”                

และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัยพะเยาต้องด าเนินพันธกิจในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน        

จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

ตอบโจทย์สังคมและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ คณะสาธารณสุขสาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงานสังกัดภายในมหาวิทยาลัยพะเยา         

ตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 โดยมีพันธกิจ 6 ด้าน ได้แก่ 

1.ผลิตบัณฑิตทางการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ 

2.สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐานในระดับสากล       

และการน าไปประยุกต์ใช้ 3.ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน        

และสังคม 4.บรูณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย           

และบริการวิชาการโดยการมีส่ วนร่วมทุกภาคส่ วนเพื่ อสร้างคุณ ค่ าความเป็นไทย                   

5.บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาลและเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 6.พัฒนาระบบ          

การให้บริการสุขภาพแบบบรูณาการ สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์สู่การเติบโต

อย่างยั่งยืนของสังคม และมีจ านวนบุคลากรประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ 56 คน 

บุคลากรสายสนับสนุน  21 คน (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ,2564)             

โด ย มี ห ลั ก สู ต รที่ เปิ ด ก า ร เรี ย น ก า รส อ น  จ า น ว น  8  ห ลั ก สู ต ร  ป ร ะก อ บ ด้ ว ย                    

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต        

สาขาวิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและ                           

ค วามป ลอดภั ย  หลั ก สู ต รวิ ท ย าศ าสต รบัณ ฑิ ต  ส าขาวิ ช าก ารส่ ง เส ริ ม สุ ขภ าพ                 



2 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิ ต หลักสูตรการแพทย์แผน จีนบัณฑิ ต            

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   

 งานห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ท าการสนับสนุนด้านการผลิต

บัณฑิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อตอบสนองความต้องการ         

ของสังคม มีหน้าที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีหน้าที่หลากหลายตั้งแต่การ

จัดท าคู่มือปฎิบัติการเตรียมวัสดุ  และครุภัณฑ์ ส าหรับปฏิบัติการของหลักสูตรต่าง ๆ        

ล่วงหน้า ตรวจสอบราคา และสั่งซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ        

รวบรวมและจัดท าบันทึกข้อมูล ติดเลขครุภัณฑ์ จัดเก็บ ตลอดจนดูแลรักษา และจัดให้มี        

การซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของ      

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะต้องมีการท างานที่สอดคล้องประสานกันระหว่างผู้ปฎิบัติงาน        

กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนิสิต ซึ่งจากการปฎิบัติงานที่ผ่านมาถึงปัจจุบันพบปัญหา             

และอุปสรรค คือ นิสิต และอาจารย์ ไม่ทราบถึงขั้นตอนในการด าเนินการ  และผู้ปฎิบัติ           

ในส่วนงานไม่สามารถท างานแทนกันได้ คู่มือปฎิบัติงานจึงเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหา       

และอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฎิบัติงาน ท าให้มีแนวทางการปฎิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน                

มีความเม่นย า ชัดเจนในการปฎิบัติ งาน และบุคลากรสามารถปฎิบัติ งานแทนกันได้               

ลดความล่าช้าในการให้บริการ 

 จากความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญ ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ในฐานะ         

ผู้ด ารงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ที่รับผิดชอบการเตรียมการสอนช่ัวโมงปฏิบัติการรายวิชา      

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ         

จึงมีความสนใจในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการเตรียมการสอนช่ัวโมงปฏิบัติการรายวิชา

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ      

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ในการประกอบการอ้างอิง เพื่อให้บุคลากร

ในงานสามารถปฎิบัติงานแทนกันได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรวดเร็ว และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ

งานหอ้งปฎิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานแทนกัน 

ในแต่ละปีการศึกษา 

 2. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฎิบัติ และ

ขั้นตอนการเตรียมการสอนบทปฏิบัติการรายวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น สาขาวิชาการ            

ส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา  

 3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ มีการวางแผน และบริหารจัดการในการจัดการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติการได ้

 4. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์และเทคนิคในการปฎิบัติงานเรื่องการเตรียมการสอน             

บทปฏิบัติการรายวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ขอบเขต 

 คู่มอืปฎิบัติงาน เรื่องการเตรียมการสอนบทปฏิบัติการรายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี ้       

ด าเนินการภายใต้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ส่งเสริมสุขภาพหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)        

รายวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ          

ส่งเสริมสุขภาพ เป็นการปฎิบัติ งานในคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยนักวิทยาศาสตร์                

ผู้ปฎิ บั ติ งานของคณ ะสาธารณสุ ขสาสตร์  ซึ่ งให้บ ริการส าหรับอาจารย์  และนิสิ ต                

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนในห้องปฎิบัติการ             

ซึ่งการด าเนินงานเริ่มต้นตั้งแต่ผู้รับบริการมีความประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน            

ในรายวิชาปฎิบัติการ และสิ้นสุดเมื่อนิสิตปฎิบัติได้ตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)         

โดยคู่มือฉบับนี้แบ่งขั้นตอนการปฎิบัติหลักออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอยด้วย ก่อนเปิดภาค

การศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และปิดภาคการศึกษา  โดยระหว่างภาคการศึกษา แบ่ง

ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรยีนในแตล่ะบทปฏิบัติการ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 ห้องปฎิบัติกำร หมายถึง หอ้งปฎิบัติการทางวิทยาศาตร์ คณะสาธารณสุขสาสตร์ 

 ผู้รับบริกำร หมายถึง อาจารย์ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนิสติหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

 รำยวิชำปฎิบัติกำร หมายถึง รายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งตน้ (327331) 

 กำรปฏิบัติกำร  หมายถึง การน าความรู้ที่ได้จากการเรียนภาคทฤษฎี มาลงมือกระท า 

ด าเนนิการ โดยมีการวางแผนไว้ก่อนลว่งหนา้  

 นักวิทยำศำสตร์  หมายถึ งนักวิทยาศาสตร์  ประจ าคณ ะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 โสตทัศนูปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จ าพวก เครื่องฉาย (Projectors) 

เครื่องเสียง ล าโพง จอฉายภาพ ทีว ีอุปกรณ์การแปลงสัญญาณ 

 มคอ.3 รำยละเอียดรำยวิชำ หมายถึง หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

จัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้

ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์

และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจน

คุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ

รายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน 

การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ 

นอกจากนีย้ังก าหนดยุทธศาสตรใ์นการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

 รำยวิชำบทปฏิบัติกำร หมายถึง รายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งตน้  

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรวิจัย 

 1. นักวิทยาศาสตร์สามารถปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงาน

แทนกัน ในแต่ละปีการศึกษา 

 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฎิบัติ และ

ขั้นตอนการเตรียมการสอนบทปฏิบัติการรายวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น สาขาวิชาการ            

ส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา  

 3. นักวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ มีการวางแผน และบริหารจัดการ

ในการจัดการเรยีนการสอนภาคปฏิบัติการได้ 
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บทท่ี 2 

 

บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

 

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

 นักวิทยาศาสตร์ระดับช านาญการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์               

โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิทยาศาสตร์        

และเทคโนโลยีปฎิบัติงานต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา และปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย 

(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2551) การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาที่มีบทปฏิบัติการการให้บริการห้องปฏิบัติการแก่ผู้มาใช้บริการ ได้แก่ นิสิต เจ้าหน้าที่

อาจารย์ หรอืบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 นักวิทยาศาสตร์มีบทบาทหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือครุภัณฑ ์       

วัสดุอุปกรณ์สารเคมีของห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมสามารถใช้งานอยู่เสมอการเป็น      

ผู้ช่วยสอนในบทปฏิบัติการ ควบคุมดูแลความเรียบร้อยระหว่างนิสิตท าการปฎิบัติการ          

เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการทดลองหรือการวิเคราะห์และการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง

วิเคราะห ์วิจัยหาความรูใ้หม่อยู่เสมอ 

 นักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษายังมีบทบาทหน้าที่ ในการบริหารจัดการ           

ของภาคปฏิบัติของแตล่ะรายวิชาโดยมีการด าเนินการดังตอ่ไปนี้ 

 1. การรับ มคอ.3 รายละเอียดรายวิชาจากอาจารย์ผูร้ับผิดชอลรายวิชา 

 2. การตรวจสอบและเตรยีมความพร้อมของบทปฏิบัติการ 

 3. การจัดซือ้จัดจา้งวัสดุการศกึษาหรอืครุภัณฑท์างการศกึษา 

 4. การให้บริการในแตล่ะบทปฏิบัติการ 

 5. ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

 6. การสรุปผลการด าเนินการบทปฏิบัติการ 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติจะสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคมพ.ศ. 2554 

(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2554) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้ำนกำรปฏิบัติ 

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้

และน าเอาองค์ความรู้ที่ ได้จากการพัฒนา การบริหารจัดการภาคปฏิบัติของรายวิชา                

ที่มบีทปฏิบัติการ 

2. ด าเนินการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจวัดท าการวิเคราะห์และตรวจสอบ

ตัวอย่างใหม่ ๆ รวมถึงด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษาในส่วน      

ที่ขาดหรอืไม่เพียงพอ เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการนิสติในวันที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

3. ให้บริการห้องปฎิบัติการให้บริการของจัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติของ

รายวิชาที่มบีทปฏิบัติการ และการเป็นผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติ 

4. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและจัดอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดการของเสียอันตราย

กฎระเบียบในการใชห้อ้งปฏิบัติการให้กับผูใ้ห้บริการเพื่อให้รับความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและเข้าร่วมอบรมเพื่อน าสาระสนเทศด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และน าความรูท้ี่ได้รับมาพัฒนางานที่ปฏิบัติตอ่ไป 

ด้ำนกำรวำงแผน 

  1. วางแผนการบ ริห ารจั ดการบทปฏิ บั ติ ก ารของรายวิ ชาที่ มี ภ าพปฎิ บั ติ                   

และร่วมวางแผนการจัดท าโครงการของส่วนงานห้องปฏิบัติการ  และโครงการของคณะ      

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลส าเร็จที่ก าหนด 

  2. วางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

แตล่ะปีการศึกษา 

ด้ำนกำรประสำนงำน 

  1. ประสานงานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน อาจารย์หรือหน่วยงานทั้งภายใน     

และภายนอก และในส่วนของงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีบทปฏิบัติการ

ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับ มคอ.3 รายละเอียดรายวิชาที่มีบทปฏิบัติการ ต้องด าเนินการประสาน

กับอาจารย์ผู้จัดการรายวิชา เพื่อเตรียมวางแผนการด าเนินการจัดการเรียนการสอน              

ในภาคปฏิบัติ  น าข้อมูลมาตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในแต่ละบทปฏิบัติการ                

ถ้าบทปฏิบัติการใดมีวัสดุอุปกรณ์สารเคมีหรือครุภัณฑ์การศึกษาไม่ครบหรือไม่เพียงพอ
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นักวิทยาศาสตร์ต้องประสานงานกับงานแผน และงานพัสดุของคณะ เรื่องงบประมาณ           

ในการจัดซื้อจัดจ้าง หากได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วนักวิทยาศาสตร์             

ต้องประสานกับบริษัทขอเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ เกิดความร่วมมือ             

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

  2. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสร้างความเข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้ำนบริกำร 

  1. ให้บริการใช้ห้องปฏิบัติการแก่ผู้ ใช้บริการ ได้แก่นิสิต  อาจารย์  เจ้าหน้าที่              

และบุคคลภายใน และภายนอกคณะสาธารณสุขศาสตร์โดยให้บริการห้องปฏิบัติการ      

ให้บริการครุภัณฑ์การศกึษาการเบิกยืม คืนวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

   2. การใหบ้ริการการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของรายวิชาที่มบีทปฏิบัติการ ได้แก่ 

   2.1 การให้บริการเบิกยืม วัสดุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษาก่อนนิสิต     

ท าการทดลองหรอืฝกึปฏิบัติ 

  2.2 การอธิบายการใช้วัสดุปกรณ์  และครุภัณฑ์การศึกษารวมไปถึงขั้นตอน           

ในการฝึกปฏิบัติก่อนที่สิทธิ์จะลงมอืฝกึปฏิบัติ 

  2.3 ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา และให้ ข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับบทปฏิบั ติ การ                

ในระหวา่งที่นิสติท าการฝึกปฏิบัติการ 

  2.4 ตรวจสอบและรับคืนวัสดุ  อุปกรณ์  สารเคมี  และครุภัณฑ์การศึกษา             

ภายหลังจากนิสิตท าการปฏิบัติแล้วเสร็จ 

  2.5 จัด เก็ บ วัสดุ อุ ปกรณ์  สารเคมี  และครุภัณ ฑ์ การศึกษาที่ รับคื น เข้ าที่                

และจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการในครั้งต่อไป 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร   

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นส่วนงานสังกัดภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตามมาตรา 7 (3)     

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการจัดตั้ง

ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2564 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ โดยมีพันธกิจ 6 ด้าน ได้แก่ 

 1. ผลิตบัณฑิตทางการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในลักษณะ     

สหสาขาวิชาชีพ  
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 2. สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีมาตรฐานในระดับ

สากลและการน าไปประยุกต์ใช ้ 

 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม                                   

           4. บรูณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ

วิชาการโดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณค่าความเป็นไทย 

           5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน  

                    6. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพแบบบรูณาการ สังคม และภาคอุตสาหกรรม        

ในเชิงพาณชิย์สู่การเตบิโตอย่างยั่งยืนของสังคม 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหลักสูตร ที่ท าหน้าที่ดูแลและผลิตบัณฑิต มีการพัฒนา     

การปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน โดยมีหลักสูตร ดังนี้ 

  1. ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ (ส.ด.) 

  2. ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธษรณสุขศาสตรมหาบัณฑติ (ส.ม.) 

  3. ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ดังนี้ 

     3.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ส.บ.) 

    3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (วท.บ.)  

    3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 

    3.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.) 

    3.5 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ (พท.บ.) 

    3.6 หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑติ (พจ.บ.) 

งำนสนับสนุนกำรยรหิำรงำนของคณะสำธำรณสุขศำสตร์ ประกอบด้วย 

1. งำนบรหิำรงำนทั้วไป ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน 

   1.1 หน่วยธุรกำรและงำนสำรบรรณ ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ      

และงานสารบรรณโดยด าเนินงานเอกสาร ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ รวมถึงหนังสือ

ภายนอกและหนังสือราชการภายใน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับ

งานเลขานุการ      รวมทั้งปฎิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง     

หรอืที่ได้รับมอบหมาย 

      1.2 หน่วยกำรเงินและพัสดุ ท าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานเกี่ยวกับการใช้จ่าย                       

ทั้งเงินงบประมาณแผน่ดิน และเงนิงบประมาณรายได้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการด าเนินงาน

จัดซือ้จัดจา้งวัสดุและครุภัณฑ์ การควบคุมการเบิกจา่ยดูแลตลอดการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
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  1.3 หน่วยเลขำนุกำร ท าหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดประชุม           

เป็นเลขานุการใหค้ณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งปฎิบัติงานร่วมหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย 

  1.4 หน่วยสำระสนเทศ ท าหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับงานสาระสนเทศ          

คณะสาธารณสุขศาสตร์ งานไอที จัดท าทะเบียนข้อมูลสาระสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการ

ติดต่อประสานงานสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายงาน ประสานงานจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร 

รวมทั้งปฎิบัติงานร่วมหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย 

 2. งำนวิชำกำร ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน 

  2.1 หน่วยวิชำกำร ท าหน้าที่การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ      

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่า

จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสายวิชาการ หรอืนิสติในแต่ละหลักสูตร 

  2.2 หน่วยกิจกำรนิสิตและพัฒนำคุณภำพนิสิต ท าหน้าที่ในการด าเนินงาน

เกี่ ยวกับทุนการศึกษางานกิจกรรมนิสิต จัดระบบดูแลช่วยเหลือนิสิตให้มีประสิทธิภาพ                 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รับข้อร้องเรียน

จากนิสิตจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตในระหว่างการเรียนหรือระหว่างการท ากิจกรรม 

รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่า และข้อมูลนิสิตที่ท าชื่อเสียงให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์     

รวมทั้งใหก้ารสนับสนุนกับทุกงาน ทุกฝา่ยในคณะเพื่อใหง้านส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

  2.3 หน่วยประกันคุณภำพกำรศึกษำ ท าหน้าที่พัฒนามาตรฐานการศึกษา   

โดยมุ่ งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของผู้ เรียนที่ สอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตร                    

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบตามพื้นฐานของข้อมูลสถานศึกษา            

การด าเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

การรายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปีการน าเสนอข้อมูลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การศกึษา

ประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีซึ่งจะน าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาของแต่ละหลักสูตร 

 3. งำนแผนงำน ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน 

  3.1 หน่วยแผนงำน ท าหน้าที่จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับการวิเคราะห์

งบประมาณและแผนการปฎิบัติงาน ประสานงานการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับนโยบาย              

ของมหาวิทยาลัยช่วยเหลือประสานงานก ากับควบคุมดูแลตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานตาม

แผนการปฎิบัติงานประจ าปี ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสรุปและประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนปฎิบัติงานประจ าปี และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  3.2 หน่วยบุคลำกร ท าหน้าที่แนะน าเผยแพร่ และด าเนินงานเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคลากร  จัดแผนอัตราก าลังบุคลากร จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากร      

ควบคุมจัดท าสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงาน และการลาออกของบุคลากรใน     

คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ค าแนะน าอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ ด าเนินงานทาง

วินัยของบุคลากร การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากร ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รายงานการปฎิบัติงานตามล าดับช้ัน          

จัดท าค าสั่ ง และประกาศต่าง ๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  และปฏิบัติ งานอื่นตามที่                

ได้รับมอบหมายฃ 

  3.3 หน่วยวิจัย ท าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการท าวิจัย

ของบุคลากร และนิสิต อันได้แก่ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์เพื่อน าไปสู่การตีพิมพ์และเผยแพร่

การวิจัยต่าง ๆรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

ผลงานวิชาการ การร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  ทุนสนับสนุนการเขียนต ารา               

ทุนสนับสนุนการท าสื่อการสอนรางวัลงานวิจัยดีเด่น การจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่

ผลงานวิจัยการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้รางวัลเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น               

จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการวิจัยแก่บุคลากรของคณะ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การจัด

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. งำนห้องปฏิบัติกำร ท าหน้าที่การสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนการปฎิบัติการ

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ครุภัณฑ์ทางการศึกษาต่าง ๆ ส าหรับการสอนในห้องปฏิบัติการ                           

การท าความสะอาดอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาทุกชนิด จัดเก็บอุปกรณ์ทางการศึกษา            

ให้เป็นระเบียบ และดูแลให้ความสะดวกต่อนิสิต และอาจารย์ในขณะใช้ห้องปฏิบัติการ รับผิดชอบ

การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และคุรุภัณฑ์การศึกษาให้แก่นิสิต รวมถึงการรับ คืนภายหลังจากเสร็จ

สิน้การใช้งาน ตรวจเช็ครายการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ช่วยงานวิจัยและงานที่ได้รับมอบหมาย จัดท าบัญชีรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาประจ า

ห้องปฏิบัติการ การจัดท าประวัติการใช้การยืมการคืนเครื่องมือทุกชนิดในห้องปฏิบัติการ            

ดูแลความปลอดภัย ไฟฟ้ า เครื่องใช้ไฟฟ้ าทุกชนิด เป็นผู้ ช่วยสอนและคุมสอบรายวิชา                       

ที่มีบทปฏิบัติการ และด าเนินการเอกสารในหลักสูตร ช่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงาน

อื่นที่ เกี่ ยวข้องโดยห้องปฏิบัติการมีหลักวิทยาศาสตร์  ในการท าหน้าที่ รับผิดชอบแต่ ละ

หอ้งปฏิบัติการดังนี ้

  4.1 หอ้งปฏิบัตกิารสาขาวิชาอนามัยชุมชน 

    4.2 หอ้งปฏิบัตกิารสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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  4.3 หอ้งปฏิบัติการสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  4.4 หอ้งปฏิบัตกิารสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

  4.5 หอ้งปฏิบัติการสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์

  4.6 หอ้งปฏิบัติการสาขาวิชาการแพทย์แผนจนี 

โครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพ 1 แสดงโครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 

ที่มำ: แผนโครงสร้ำงคณะสำธษรณสุขศำสตร์,2564 
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โครงสร้ำงกำรบริหำร (Administration Chart) 

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น าโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัย

พะเยา มอบหมายการบริหารหน่วยงานย่อยตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ.2553 น าโดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทั้งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

และพัฒนาองค์กร รองคณบดีฝา่ยวิชาการและคุณภาพนิสิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

และผูช่้วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน 

   ส านักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการบริการงานโดยรักษาการหัวหน้า

ส านักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ และมีการแบ่งหน่วยงานย่อย 4 ส่วนงาน 1) งานบริหารงาน

ทั่วไป 2) งานแผนงาน 3) งานวิชาการ และ4) งานหอ้งปฏิบัติการ  

   ในส่วนของหลักสูตรมีการบริหารจัดการ ประธานหลักสูตรท าหน้าที่ด าเนินงาน

ในหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ที่มำ: แผนโครงสร้ำงคณะสำธษรณสุขศำสตร์,2564 
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โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity Chart) 

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บริหารงานน าโดยรองศาสตราจารย์         

ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายการบริหารหน่วยงานย่อย

ตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 โดยแต่งตั้ งให้          

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมคิด  จูหว้า คณบดีคณ ะสาธารณสุขศาสตร์  พ ร้อมทั้ ง                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล  มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร           

ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่าายวิชาการและคุณภาพนิสิต รองศาสตราจารย์           

ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณ     

สุขศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัต พิทักษ์พงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรอืง และนายพงศธร ศลิาเงนิ 

  ในส่วนของส านักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการมอบหมายบริการงานโดย               

นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล รักษาการหัวหน้าส านักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ นางจริยา วงตุ้ย      

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางรัฏติกาล ศรีชัยอินทร์ หัวหน้างานแผนงาน นางสาวเมธินี    

หล้านามวงศ์ หัวหนา้งานวิชาการ และนางจิราพร ข าจันทร์ หัวหนา้งานหอ้งปฏิบัติการ  

   ในส่วนของงานห้องปฏิบัติการมีนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 คน ปฏิบัติงานตามที่

ได้รับมอบหมายของแต่ละหลักสูตร ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์ความรู้ ความถนัด             

และความเชียวชาญในแตล่ะหลักสูตร ดังนั้ 

   1. นางจิราพร ข าจันทร์ นักวิทยาศาตรห์อ้งปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  2. นายจาตุรน กัณทะธง นักวิทยาศาสตร์หอ้งปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  3. นางแสงเทียน กระภูฤทธ์ นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

   4. นางสาวสิรมิา วงษ์พล นักวิทยาศาสตร์หอ้งปฏิบัติการการแพทย์แผนจนี 

  5. นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพ 

   6. นางสาวปิยะพร พิมพาแสง นักวิทยาศาสตร์หอ้งปฏิบัติการ อนามัยชุมชน 

 ในการปฏิบัติงานและการด าเนินงานที่เกี่ยวกับเอกสารหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงาน

ห้ องปฏิ บั ติ ก าร จะด าเนิ นการผ่ านหั วหน้ างานห้ องปฏิ บั ติ การ หั วหน้ าส านั กงาน                          

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดี และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทราบ ลงนามหรืออนุมัติ 

ตามล าดับ โดยมีโครงสร้างการด าเนินงานดังภาพ 3 
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ภำพที่ 3 แสดงโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity Chart) คณะสำธำรณสุขศำสตร ์มหำวทิยำลัยพะเยำ 
 

ที่มำ: แผนโครงสร้ำงคณะสำธษรณสุขศำสตร์,2564 

 

 

 

 

 

 



15 

บทท่ี 3 

 

หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบติังำนและเงื่อนไข 

 

ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่องการเตรียมการสอนบทปฏิบัติการรายวิชาการดูแล

สุขภาพเบื้องต้น สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ต้องให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา 

แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่นิสติที่มาฝกึปฏิบัติ ตอบปัญหาและชีแ้จงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน

หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงาน           

ในหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

 

หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบัติงำน 

1. มคอ.3 รำยละเอียดของรำยวิชำ 

  รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึงหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ

แนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและ

เป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจน

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะ

ต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตาม

จุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ ใช้ในการเรียน           

วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการ

อื่นๆที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชา         

และกระบวนการปรับปรุง ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 

  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 

   1. รหัสและชื่อรำยวิชำ 

   2. จ ำนวนหน่วยกิต 

    บรรยาย-ปฏิบัติ 

   3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ 

 ระบุ ชื่อหลักสูตรที่ ใช้รายวิชานี้  ยกเว้นวิชาที่ เปิด เป็นวิชาเลือกทั่ วไป ให้ ใช้          

“หลายหลักสูตร” และให้ระบุว่าเป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เช่น วิชาแกน วิชาเฉพาะ

ด้าน วิชาพืน้ฐานวชิาชีพหรอืวิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลือก เป็นต้น 
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  4. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 

  5. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีท่ีเรียน 

  ระบุภาคการศกึษา / ช้ันปีที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

  6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

  8. สถำนที่เรยีน   

  ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตัง้หลักของมหาวิทยาลัยใหค้รบถ้วน  

  9. วันที่จัดท ำหรอืปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด 

 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

  1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 

  2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ 

   อธิ บ าย โดยย่ อ เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ร ะสงค์ ในก ารพั ฒ นารายวิ ชานี้ ห รื อ                 

การเปลี่ยนแปลงส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based       

การเปลี่ยนแปลงเนือ้หาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา  

          หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 

  1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

   ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร 

  2. จ ำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภำคกำรศึกษำ 

   ระบุจ านวนช่ัวโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน 

และการศกึษาด้วยตนเอง 

  3. จ ำนวนช่ัวโมงต่อสัปดำห์ 

    ระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิต         

นอกชั้นเรียน และวิธีการสื่อสารให้นิสติได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 

          หมวดที่ 4 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนิสิต  

   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้อง

สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้

จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดย

มาตรฐานการเรียนรูแ้ตล่ะดา้น ให้แสดงขอ้มูลต่อไปนี้ 

     1) สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู ้หรอืทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานสิิต       
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     2) ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้         

หรอืทักษะในข้อ  1  

     3) วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชานี้      

เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรูแ้ตล่ะด้านที่เกี่ยวข้อง 

          หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล ประกอบด้วย 

   1. แผนกำรสอน 

   ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาหท์ี่สอน จ านวนช่ัวโมงการสอน (ซึ่งต้อสอดคล้อง

กับจ านวนหน่วยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน  ในแต่ละ

หัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา 

   2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

   ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่

แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ ก าหนด             

ในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาหท์ี่ประเมนิ และสัดส่วนของการประเมิน 

         หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย 

   1. ต ำรำและเอกสำรหลัก 

   ระบุต าราและเอกสารหลักที่ใชใ้นการเรียนการสอน 

   2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ 

   ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่าง  ๆ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่ส าคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจ าเป็นต้องศกึษาเพิ่มเติม 

   3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ 

   ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่าง  ๆ   

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างองิที่ส าคัญอื่นๆ ซึ่งนิสิตควรศึกษาเพิ่มเติม 

          หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ ประกอบด้วย 

  1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนิสิต 

  2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 

   ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีม

ผูส้อน หรอืผลการเรียนของนิสิต เป็นต้น 

  3. กำรปรับปรุงกำรสอน 
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   อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก าหนด

กลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 

  4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษำในรำยวิชำ 

   อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย 

กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้

แตล่ะดา้น 

  5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 

   อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2        

มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

 

 รำยวิชำกำรดูแลสุขภำพเบื้องต้น สำขำวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพ มีรำยละเอียด

กำรสอนในชั่วโมงปฏิบัติกำร ดังตำรำง 1  

ตำรำง 1 รำยละเอียดกำรสอนในชั่วโมงปฏิบัติกำร รำยวิชำกำรดูแลสุขภำพเบื้องต้น  

สัปดำห์ที ่ หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวนชัว่โมง กจิกรรมกำรเรียน 

1 1.ฝึกปฏบัิตซิักประวัตกิาร

เจ็บป่วย 

2 -การบรรยาย 

-มอบหมายงานให้ปฏบัิต ิ

2 1.ฝีกปฏบัิตวิัดสัญญาณชี 

  และแปลผล 

2.ฝึกปฏบัิตติรวจDTx  

  และแปลผล 

2 -สาธติ 

-ฝึกปฏิบัตวิัดสัญญาณชีพและแปลผล 

ฝึกปฏบัิตติรวจ DTx และแปลผล 

-ประเมินผล 

3 ฝึกปฏบัิตติรวจรา่งกาย 2 -สาธติ 

-ฝึกปฏบัิติตรวจรา่งกาย 

-ประเมินผล 
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ตำรำง 1 (ต่อ) รำยละเอียดกำรสอนในชั่วโมงปฏิบัติกำร รำยวิชำกำรดูแลสุขภำพเบื้องต้น 

สัปดำห์ที ่ หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวนชัว่โมง กจิกรรมกำรเรียน 

4 ฝึกปฏบัิตติรวจรา่งกาย 2 -สาธติ 

-ฝึกปฏบัิติตรวจรา่งกาย 

-ประเมินผล 

5 ฝึกปฏิ บัติตรวจวินิจฉัยโรค 

และดูแลรักษาโรคท่ีพบบ่อย

ในระดับปฐมภูมิ 

2 -สาธติ 

-ฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยโรค และดูแล

รักษาโรคท่ีพบบ่อย 

-ประเมินผล 

6 ฝึกปฏิ บัติตรวจวินิจฉัยโรค 

และดูแลรักษาโรคท่ีพบบ่อย

ในระดับปฐมภูมิ 

2 -สาธติ 

-ฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยโรค และดูแล

รักษาโรคท่ีพบบ่อย 

-ประเมินผล 

7 ฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลผู้ ท่ี

หมดสติและฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ

พื้นฐาน 

2 -สาธติ 

-ฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลผู้ท่ีหมดสติและ

ฝึกชว่ยฟื้นคืนชพีพื้นฐาน 

-ประเมินผล 

8                                            สอบกลางภาค 

9 1.ฝึกปฏบัิตกิารยก  

  และเคลื่อนย้าย  

2.ฝึกปฐมพยาบาลผู้ท่ีได้รับ

สารพิษงูพษิกัดและแมลงสัตว์

กัดต่อย 

2 -สาธติ 

-ฝึกปฏบัิตกิารยก และเคลื่อนย้าย 

-ฝึกปฐมพยาบาลผู้ท่ีได้รับสารพิษงูพิษ

กัดและแมลงสัตวก์ัดต่อย 

-ประเมินผล 

10 ฝึกปฏบัิติ 

-ใส่ถุงมอืปลอดเชื้อและถอด 

  ถุงมือ 

-สวมหนา้กากอนามัย 

-เปิด sterile set  

-หยบิจับของและเตมิน้ ายาใส่ 

  sterile set 

2 -สาธติ 

-ฝึกปฏบัิติ 

     -ใส่ถุงมอืปลอดเชื้อและถอดถุงมอื 

    -สวมหนา้กากอนามัย 

    -เปิด sterile set  

    -หยิบจับของและเติมน้ ายาใส่ sterile        

set  

-ประเมินผล 
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ตำรำง 1 (ต่อ) รำยละเอียดกำรสอนในชั่วโมงปฏิบัติกำร รำยวิชำกำรดูแลสุขภำพเบื้องต้น 

สัปดำห์ที ่ หัวข้อ/รำยละเอียด จ ำนวนชัว่โมง กจิกรรมกำรเรียน 

11 ฝึกปฏบัิติ 

-ท าแผลแหง้ 

-ท าแผลเปียก 

2 -สาธติ 

-ฝึกปฏบัิตทิ าแผลแห้ง ท าแผลเปียก 

-ประเมินผล 

12 ฝึกปฏบัิติ 

- เย็บแผล 

2 -สาธติ 

-ฝึกปฏบัิตเิย็บแผล 

-ประเมินผล 

13 ฝึกปฏบัิตดิามและพันผ้า 2 -สาธติ 

-ฝึกปฏบัิตดิามและพันผ้า 

-ประเมินผล 

14 ฝึกปฏบัิตฉิีดยา 2 -สาธติ 

-ฝึกปฏบัิตฉิีดยา 

-ประเมินผล 

15 น า เสนอรายงานและสอบ

ปฏบัิติ 

2 -นสิิตสอบภาคปฏบัิติ 

-ประเมินผล 

16                                    สอบปลายภาค                                                                  

หมำยเหตุ: การจัดการเรียนการสอยแต่ละสัปดาห์อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 2. หลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

  การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์ทางการศึกษา ต้องก าเนินการตาม

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยพะเยา (กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา,2560)              

มีหลักเกณฑ ์คือ 

  2.1 ต้องด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อผ่านระบบจัดการงบประมาณ และเอกสาร

ต่างๆ (E-Budget) หากต้องการจัดซือ้วัสดุ สารเคมี และครุภัณฑท์างการศกึษา 

  2.2 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์ทางการศึกษา ราคาตั้งแต่             

1 – 499,000 บาท ต้องกระท าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  2.3 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์ทางการศึกษา ราคาตั้งแต่ 

500,000 บาท ขึน้ไป ตอ้งกระท าโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

  2.4 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์ทางการศึกษา ราคาตั้งแต่            

1 – 49,000 บาท  ต้องมี คณะกรรมการในการจั ดท าร่ างขอบเขตของงาน รายละเอี ยด
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คุณสมบัติ เฉพาะของวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่จะซื้อ จ านวน 1 คน และ

คณะกรรมการในการตรวจรับ 1 คน 

 2.5 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์ทางการศึกษา ราคาตั้งแต่ 

50,000 – 499,000 บาท ต้องมีคณะกรรมการในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน รายละเอียด

คุณสมบัติ เฉพาะของวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่จะซื้อ  จ านวน 3 คน            

และคณะกรรมการในการตรวจรับ 3 คน 

  2.6 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์ทางการศึกษา ราคาตั้งแต่ 

500,000 บาท ขึ้นไปต้องมีคณะกรรมการในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน รายละเอียด

คุณสมบัติ เฉพาะของวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่จะซื้ อ จ านวน 5 คน             

และคณะกรรมการในการตรวจรับ 5 คน 

  2.7 เอกสารประกอบใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก้ ใบเสนอราคาตัวจริง 

พร้อมคู่เทียบ จ านวน 3 ร้าน/บริษัท และรายละเอียดของวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์ทางการ

ศกึษานั้น ๆ พรอ้มลงนาของผู้ขอจัดซือ้จัดจา้ง 

 3. หลักเกณฑ์กำรใช้ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 

  ผู้ ใ ช้บ ริก ารต้ องปฏิบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ การ ใช้ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารวิทยาศาสตร์                     

(คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา,2561) ดังตอ่ไปนี ้

  3.1 การใชห้อ้งฏบิัติการ 

  - ห้องปฏิบัติการให้บริการตามเวลาท าการ คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 

08.30 – 16.30 น. หรอืตามตารางการจัดการเรียนการสอน 

  - ใหบ้ริการกับบุคลากรสายวิชาการ และนิสิตตามตารางการจัดการเรียน

การสอน 

  - หากต้องการใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลา หรือนอกเหนือจากเวลา         

ในตาราง หรอืนอกเหนอืเวลาท าหาร ใหต้ิดต่อนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 3 วัน 

  - ขณะที่ใช้ห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบและความปลอดภัยใน

การใชห้อ้งปฏิบัติการวทิยาศาสตร์อย่างเตรง่ครัด 

      3.2 ระเบียบการยืม-คืน วัสดุ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

     1) กรอกแบบฟอร์มยืม-คืน วัสดุ-อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ ใหค้รบถ้วน ชัดเจน 

     2) ก่อนรับวัสดุ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ตรวจนับจ านวนและตรวจสภาพ

ของวัสดุ อุปกรณ์ให้เรียบร้อย 

    3) ระยะเวลาในการยืม ยืมได้รายการละไม่เกิน 3 วัน ยกเว้นงานวิจัย 
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     4. วัสดุอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ครบตามจ านวน กรณีช ารุด

หรอืสูญหาย ผูย้ืมตอ้งรับผิดชอบจัดหามาคืนใหค้รบถ้วนตามรายการและจ านวนที่ยืม 

 4. หลักเกณฑ์กฏระเบียบ และควำมปลอดภัยในกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร 

  4.1 นิสิต อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ ต้องรับทราบกฏระเบียบด้านความ

ปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้แก่นิสิตที่เข้าท าการฝึกปฏิบัติ นิสิต อาจารย์และเจ้าหน้าที่ใน

หอ้งปฏิบัติการตอ้งด าเนินการดังนี ้

    1) ศกึษาคู่มอืความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

   2) ทราบต าแหน่งของอุปกรณ์ช่วยเหลือ และวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

    3) ทราบวิธีการก าจัดของเสีย ขยะติดเชื้อที่เหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อม 

    4) ตรวจสอบว่าภาชนะบรรจุสารเคมีแต่ละตัว มีป้ายและฉลากที่ถูกต้อง และชัดเจน 

  5) ตรวจสอบการใช้เครื่องมือ ต้องเป็นไปตามลักษณะการใช้งานที่แท้จริงของ

เครื่องมอืนั้น ๆ 

  6) รายงานการเกิดอุบัติเหตุใด  ๆที่เกิดขึน้ภายในหอ้งปฏิบัติการแก่ผูบ้ังคับบัญชาโดยทันที 

 4.2 ข้อปฏิบัติในการใช้งานในหอ้งปฏิบัติการ 

  1) ไม่ควรปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยล าพัง โดยเฉพาะกรณีที่ต้องปฏิบัติงานที่

เกี่ยวกับอุปกรณ์ สิ่งของอันตราบ 

       2) สวมเสือ้กาวน์ของหลักสูตร และเก็บรวบผมให้เรียบร้อยส าหรับนิสิตหญิง 

       3) หา้มมิใหน้ าอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามาเก็บหรอืรับประทานในห้องปฏิบัติการ 

       4) หา้มน าอุปกรณ ์หรอืวัสดุที่ใช้ในหอ้งปฏิบัติการ ออกจากหอ้งปฏิบัติการ 

       5) หา้มน าสัตว์เลีย้งเข้ามาในห้องปฏิบัติการ 

        6) ขณะอยู่ในหอ้งปฏิบัติการ 

     - หา้มรบกวนผูท้ี่ก าลังปฏิบัติการ 

    - หา้มใช้เครื่องมอืผดิประเภท 

    - หา้มหยิบอุปกรณ์หรอืเครื่องมือของผูอ้ื่นก่อนได้รับอนุญาต 

    - หา้มวิ่งเล่นหยอกล้อกัน 

   - หา้มใช้อา่งน้ าในห้องปฏิบัติการล้างจานหรอืแก้วน้ า 

     - หา้มสูบบุหรี ่

    - หา้มท ากิจกรรมการแต่งใบหน้า 
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  - ต้องสวมรองเท้ าที่ปิ ดหน้าเท้ าและ/หรือส้น เท้ าตลอดเวลา           

หา้มสวมรองเท้าแตะ 

     - รวบผมใหเ้รียบร้อยขณะท าปฏิบัติการ 

     7) ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้ห้องปฏิบัติการ 

      8) หา้มปิดกั้นทางออก และทางเข้าถึงเครื่องมอืรับเหตุฉุกเฉิน หรอืแผงไฟ 

 5. หลักเกณฑ์กำรจัดกำรของเสียขยะมูลฝอยติดเชื้อในห้องปฏิบัติกำร 

  การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างว้สดุมีคม         

และมูลฝอยติดเชื้อชนิดไม่มีคม เก็บในภาชนะที่ปลอดภัย และควรปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) มูลฝอยติดเชื้อชนิดมีคม เช่น เข็มเย็บแผล ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว 

ภาชนะที่ท าด้วยแก้ว ทิ้งในภาชนะรองรับที่ท าจากวัสดุแข็งแรงไม่สามารถแทงทะลุมีฝา ฝาปิด

มิดชิด ติดป้าย “ของมคีมติดเชื้อ” เห็นได้ชัดเจน  

   2) มูลฝอยติดเชื้อชนิดไม่มีคม เช่น ส าลีใช้แล้ว ผ้าผันแผล ผ้าปิดแผลต่าง ๆ         

ที่ใชแ้ล้วทิง้ในถุงพลาสติก “สีแดง” ทึบแสงระบุชื่อหนว่ยงาน 

             3) น าไปจัดเก็บในพืน้ที่ที่เก็บของเสียติดเชื้อ 

        4) ส่งของเสียติดเชื้อท าลายตามรอบการท าลายของมหาวิทยาลัย 

วิธีกำรปฏิบัติงำน 

 1. กำรรับ มคอ.3 รำยละเอียดรำยวิชำ 

  นักวิทยาศาสตร์ประสานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อรับ มคอ.3 รายละเอียด

รายวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และร่วมกันวางแผน ก าหนดวัน เวลา และกิจกรรมตามบท

ปฏิบัติการ 

  2. กำรตรวจสอบและกำรเตรยีมควำมพร้อมและในบทปฏิบัติกำร 

  หลังจากที่รับ มคอ.3 รายละเอียดรายวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  จากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลักวิทยาศาสตร์จะต้องด าเนินการตรวจสอบและเตรียมความพร้อม      

ของแต่ละบทปฏิบัติการโดยมีวิธีปฏิบัติงานดังนี้ 

  2.1 ตรวจสอบวันเวลาที่มีบทปฏิบัติการ 

  2.2 ตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบัติการ เช่น อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์

โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น หากไม่มีความพร้อมให้เร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงก่อนที่จะมีการจัดการ

เรียนการสอน 

  2.3 ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑก์ารศึกษาในแต่ละบทปฏิบัติการ

หากไม่มีความพร้อมต้องเร่งด าเนินการจัดซือ้จัดจา้ง 



24 

  2.4 แต่เตรียมเอกสารที่ใช้ในการยืมคืนวัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษาและเอกสารอื่นๆที่ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน 

  2.5 จะเตรียม เอกสารชี้แจงการใช้ห้ องปฏิบั ติ การกฎระเบี ยบต่ างๆที่ ใ ช้ ใน

หอ้งปฏิบัติการ 

  2.6 จัดเตรียมเอกสารที่ประกอบการเรียนการสอนในแตล่ะบทปฏิบัติการ 

  3. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุกำรศึกษำและคุรุภัณฑ์กำรศึกษำ 

  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการศึกษาและคุรุภัณฑ์การศึกษาในส่วนที่ขาดหรือมีไม่

เพียงพอต่อการให้บริการ ดังนี้ 

  3.1 ประสานงานกับบริษัท เพื่ อขอใบเสนอราคา  จ านวน 3 บริษัท เพื่ อน ามา

เปรียบเทียบราคา และคุณคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุ ครุภัณฑ ์

  3.2 ขอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ครุภัณฑ ์

  3.3 แล้วด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อในระบบจัดการงบประมาณ และเอกสารต่างๆ     

(E-Budget) และส่งใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง มพ.กค.01 จัดพิมพ์จากระบบจัดการงบประมาณ 

และเอกสารต่างๆ (E-Budget) พร้อมเอกสารแนบน าส่งเจ้าหน้าที่พัสดุของคณะเพื่อด าเนินการ

ในขั้นตอนตอ่ไป 

 4. กำรให้บรกิำรของแต่ละบทปฏิบัติกำร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 

  4.1 ก่อนเริ่มกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละบทปฏิบัติกำร 

   4.1.1 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์หารศึกษา ของแต่ละบท

ปฏิบัติการ ไว้ในแตล่ะโต๊ะปฏิบัติการ 

   4.1.2 จัดเตรียมหอ้งปฏิบัติการ ตรวจเช็คความพร้อม เชน่ โสตทัศนูปกรณ์ และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ  

   4.1.3 จัดเตรียมถุงขยะแยกประเภท ขยะทั่วไป ขยะติดเชือ้ และขยะตดิเชื้อมคีม 

   4.1.4 ให้บริการนิสิตลงใบยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ในแต่ละบทปฏิบัติการก่อนเริ่มการ

จัดการเรยีนการสอน 

  4.2 ระหว่ำงเริ่มกำรจัดกำรกำรเรยีนกำรสอนในแต่ละบทปฏิบัติกำร 

   4.2.1 ตรวจสอบชื่อและจัดนสิิตนั่งตามโต๊ะแตล่ะกลุ่ม 

   4.2.2 ระหว่างอาจารย์ผู้สอนท าการทบมวนหรือสาธิตขั้นตอนต่าง ๆ ต้องร่วม

สาธิตเพื่อให้นิสติได้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติการเองได้ 

   4.2.3 ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลนิสิตระหว่างท าการปฏิบัติการ             

เพื่อให้เกิตความเรียบร้อย และมีความปลอดภัยในคณะปฏิบัติการ 
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  4.3 ภำยหลังกำรจัดกำรกำรเรยีนกำรสอนในแต่ละบทปฏิบัติกำร 

   4.3.1 รับคืนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษา ตรวจสอบการช ารุดเสียหาย 

และจัดเก็บเอกสารการเบิกยืม 

   4.3.2 ให้นิสิตตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ จัดเก็บโต๊ะ เก้าอี ้

หรอือุปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้ข้าที่เรยีบร้อย เพื่อให้บริการในครั้งถัดไป 

   4.3.3 ตรวจเช็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ และจัดเตรียมความพร้อม

ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในครั้งถัดไป 

 5. ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร  

  นักวิทยาศาสตร์  ต้องด าเนินการแจ้ งข้อมมูล เกี่ ยวกับ  กฏ ระเบี ยบการใช้

หอ้งปฏิบัติการให้กับนิสติในสัปดาห์แรกของการจัดการเรียนการสอน โดยหัวข้อ ดังนี ้

  5.1 ข้อปฏิบัติเกียวกับความปลอดภับในห้องปฏิบัติการ 

  5.2 ขั้นตอนการทิ้งของเสีย ขยะตดิเชื้อ 

  5.3 ขั้นตอนการปฐมพยาบาลหากได้รับบาดเจ็บ หรอืเกิดอุบัติเหคุระหว่างการปฏิบัติ 

  ในระหว่างการปฏิบัติ นักวิทยาศาสตร์ต้องควบคุมดูแลนิสิตที่ท าการปฏิบัติให้เกิด

ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

 6. กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละบทปฏิบัติกำร 

  6.1 เช็คชื่อนิสิตตามรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น       

และจัดส่งให้กับอาจารย์ผู้สอน 

  6.2 ภายหลังการจัดการเรียนการสอนในแต่ละบทปฏิบัติการ ท าการทบทวนความรู้

ให้กับนิสติ เช่น การสอบถามว่าอุปกรณ์ที่ใชชื้่อวา่อะไร ขั้นตอนการล้างแผลมีอะไรบ้าง เป็นต้น 

  6.3 รวบรวมเอกสารใบงานที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นิสิตด าเนินการ และจัด

ส่งไปยังอาจารย์ผู้สอน 
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เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งท่ีควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน 

 ในการปฏิบัติงานจะมีเงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวังและสิ่งที่ควรค านึงในการ

ปฏิบัติงานแสดงดังตาราง 2  

ตำรำง 2 เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับที ่ วิธีกำรปฏิบัตงิำน เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวังและสิง่ที ่

ควรค ำนงึในกำรปฏิบัตงิำน 

1 กำรรับ มคอ.3  

1. รับจากอาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวชิา 

2. ศึกษารายละเอียดและท าความเข้าใจ 

ของ มคอ.3 

 

1. รับ มคอ.3 ก่อนจะมกีารจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏบัิต ิอยา่งน้อย 1 เดอืน  

2. ศกึษารายละเอยีดรายวชิา ถ้ามีขอ้สงสัย 

หรือไมเ่ข้าใจบทปฏบัิตกิารใดใหป้รึกษากับ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาหรืออาจารย์ผู้สอน

บทปฏบัิตกิารนัน้ ๆ 

2 กำรตรวจสอบและกำรเตรยีมควำม

พร้อมและในบทปฏิบัตกิำร 

1. ตรวจสอบวันเวลาท่ีมีบทปฏิบัตกิาร 

2. ตรวจสอบตารางการจัดการเรียนการ

สอนกับวันหยุดราชการ 

3. ตรวจสอบความพร้อมของหอ้ง 

4. ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศกึษา ถา้ไมพ่ร้อม

ตอ้งด าเนินการแก้ไข 

 

 

 

1. จัดแบง่นสิิตตามโต๊ะปฏบัิตกิาร จ านวน  

5 – 10 คน (ตามวัสดุอุปกรณ์ ชองแต่ละบท

ปฏบัิตกิาร) 

2. หากบทปฏิบัติการใดตรงกับวันหยุดราชการ

ให้แจ้งกับอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาหรือ

อาจารย์ผูสอนเพื่อด าเนินการแก้ไชตามดุลย

พินิจ 

3. ต้ องจั ด เต รียมวัสดุ  อุ ปกรณ์  ค รุภัณ ฑ์

การศึกษา ให้เพื่อยงพอตามกลุ่มและค านึงถึง

นสิิตตอ้งได้ปฏบัิตทุิกคน 

4. ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องปฏบัิตใิห้

พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
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ตำรำง 2 (ต่อ) เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับที ่ วิธีกำรปฏิบัตงิำน เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวังและสิง่ที ่

ควรค ำนงึในกำรปฏิบัตงิำน 

3 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุกำรศึกษำและ

คุรุภัณฑ์กำรศึกษำ 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการศึกษา

และคุรุภัณฑ์การศึกษาในส่วนท่ีขาดหรือ

มไีมเ่พยีงพอต่อการให้บริการ 

 

 

1. ควรด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนการ

ขออนุมัติจัดซือ้จัดจ้างอย่างนอ้ย 20 วัน  

2. ประสานงานกับบริษัทเพื่อขอใบเสนอราคา 

จ านวน 3 บริษัท เพื่อน ามาเปรียบเทียบราคา 

และคุณคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุ ครุภัณฑ์ 

3. ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อในผ่านระบบ

จัดการงบประมาณ และเอกสารตา่งๆ  

(E-Budget) และจัดท าเอกสาร มพ.กค.01 จัดส่ง

งานพัสดุของคณะ 

4 กำรให้บริกำรของแต่ละบทปฏิบัตกิำร

1 ก่อนเริ่มกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน

แต่ละบทปฏิบัตกิำร 

  1.1 ปรึกษาอาจารยผ์ู้รีบผิดชอบรายวชิา

หรืออาจารย์ผู้สอน 

  1.2 จัดเตรียมเอกสารใบเบิก ยมื คืน 

สารเคมี วัสดุ  

2. ระหวำ่งเริ่มกำรจัดกำรกำรเรียน

กำรสอนในแตล่ะบทปฏิบัตกิำร 

  2.1 ตรวจสอบชื่อและจัดนสิิตนั่งตาม

โตะ๊แต่ละกลุ่ม 

  2.2 แจ้งข้อมมูลเกี่ยวกับ กฏ ระเบียบ

การใช้หอ้งปฏบัิตกิารให้กับนิสติใน

สัปดาห์แรกของการจัดการเรียนการสอน 

  2.3 ร่วมสาธิตเพื่อให้นสิิตได้เขา้ใจ และ 

 

 

 

1.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์

การศึกษา 

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ ตรวจเช็คความ

พร้อม 

3. ให้นิสิตลงใบยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ในแต่ละบท

ปฏบัิตกิารก่อนเร่ิมการจัดการเรียนการสอน 

4. นักวิทยาศาสตร์ควรทบทวนและเรียนรู้แบบ

ใหม่ ๆ ก่อนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ

บทปฏบัิตกิาร เพื่อร่วมสาธิตกับอาจารย์ผู้สอน 

5. หากวัสดุอุปกรณ์ เกิดความเสียหาย ผู้ท าให้

เหิดการเสียหายต้องชดเชยตามประกาศของ

มหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง ก าหนดอัตราการ 
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ตำรำง 2 (ต่อ) เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับที ่ วิธีกำรปฏิบัตงิำน เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวังและสิง่ที ่

ควรค ำนงึในกำรปฏิบัตงิำน 

 สามารถปฏบัิตกิารเองได้ 

  2.4 ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแล

นสิิตระหว่างท าการปฏบัิตกิาร 

3. ภำยหลังกำรจัดกำรกำรเรยีนกำร

สอนในแต่ละบทปฏบิัตกิำร 

  3.1 รับคืนวัสดุอุปกรณแ์ละครภุัณฑ์

การศกึษา ตรวจสอบการช ารุดเสียหาย  

  3.2 ตรวจสอบความเรียบร้อยของ

ห้องปฏบัิตกิาร 

  3.3 จัดเตรียมความพร้อมตา่ง ๆ  

เพื่อให้บริการในคร้ังถัดไป 

ชดเชยค่ าเสียหายของวัสดุ  อุปกรณ์  และ

ค รุภัณ ฑ์ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิทยาศาสต ร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ.2558 

5 ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 

1. แจ้งข้อมมูลเกี่ยวกับ กฏ ระเบียบการ

ใชห้้องปฏบัิตกิาร 

2. ในระหวา่งการปฏิบัติ นักวิทยาศาสตร์

ต้องควบคุมดูแลนิสิตท่ีท าการปฏิบัติให้

เกิดความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร 

 

1. แจ้งข้อมมูลเกี่ยวกับ กฏ ระเบียบการใช้

ห้องปฏบัิติการให้กับนสิิตในสัปดาห์แรกของการ

จัดการเรียนการสอน 

2. จัดเตรียมจุดท้ิงขยะ โดยแยกประเภทขยะท้ัว

ไป ขยะติดเชื้อ และขยะติดเชื้อมคีม 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หากเกิดอุบัตเิหตุในขณะปฏิบัตกิาร 

4. แจ้งให้นิสิตปฏิบัติอย่างมีสติ และค านึงถึง

การเกิดอันตรายอยา่งเตร่งครัด 

6 กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละบท

ปฏิบัติกำร 

1. รายงานจ านวนนิสติท่ีเข้าเรียน 

2. รวบรวมงานจากนิสติท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

 

1. ควรมีการปรึกษากับอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

รายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนในเร่ืองกฏระเบียบ 

และกติกาการเข้าหอ้งเรียน 
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แนวคดิ/งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  รายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งตน้ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นรายวิชา เพื่อให้นิสิตได้ทราบความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ การประเมินสภาพผู้ป่วย 

หลักการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทั่วไป การดูแลสุขภาพช่องปาก การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน          

การปฐมพยาบาล เทคนิคหัตถการการดูแลสุขภาพ เบื้องต้น การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย            

ฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในสถานบริการและนอกสถานบริการ (มคอ.3 รายละเอียด

รายวิชา) นอกจากนิ้ผู้เรียนสามารถน าความรู้จากนอกต าราเรียน มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรี ยนก ารสอน  (ห วาน ใจ  ขาวพัฒ นวรรณ  2543) ได้ ก ล่ าวว่ า  พ ฤ ติ ก รรมสุ ขภ าพ                

(Health Behavior) เป็นการปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์           

เพื่อป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคคล

ตลอด 24 ช่ัวโมง ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การเลือกใช้ยาให้เหมาะสมเป็นครั้ง

คราวเท่าที่จ าเป็นจริง ๆ การงดและลดสาร เสพติด การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ         

และพอเหมาะ ภาวะสุขภาพ คือ การมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่แต่ร่างกายเท่านั้นที่แข็งแรง แต่รวมทั้ง

จิตใจและสังคม นั่นคือการมีร่างกายที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่แจ่มใส ท าตามบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบของตนเอง และการมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับครอบครัวและผู้อื่น (Orem, 1991:51        

-52; Orem,2001:74; Pender, 2011: 22) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีใหม่ด้านสุขภาพที่กล่าวว่า    

ค าว่าสุขภาพที่ดีคือการมีดุลยภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยรู้จักที่จะเรียนรู้

ใน เรื่องของการดูแลสุขภาพ หาทางเลือกอื่น ในการรักษาไม่ ใช่พึ่ งพาแต่ เทคโนโลยี          

(ประเวศ วะสี, 2547) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่   12  (พ.ศ.  2560  –  2564)            

มีนโยบายเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการดูแลสุขภาพของประชาชนใหประชาชน

พึ่งตนเองยกระดับคุณภาพการใหบริการหนวยบริการปฐมภูมิลดความแออัดของผูรับบริการ     

ในโรงพยาบาลชุมชน การเขาถึงระบบบริการสาธารณสุขแบบไรรอยตอ (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2560) 

  มูลฝอยติดเชื้อครอบคลุมถึงซากหรือชิน้ส่วนของอวัยวะของมนุษย์หรือสัตว์ที่ได้จาก

การทดลองหรือชันสูตร วัสดุสิ่งของมีคมที่สัมผัสหรือสงสัยว่าสัมผัสเลือดหรือสารน้ าจาก

ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ทั้ งนี้ ต้องเกิดจากกระบวนการตรวจวินิจฉั ยทางการแพทย์               

และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรค การทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพ

หรือซากสัตว์หรือการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรค นอกจากนี้ยังรวมถึงมูลฝอยทุก  ๆ ชนิด         

ที่มาจากรักษาผูปุ้วยที่ตดิเชือ้ร้ายแรง (กฎกระทรวงสาธษรณสุข ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชือ้,2545) 
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 มูลฝอยประเภทมีคม คือ สิ่งของที่ใช้ในการผ่าตัดบาดแผล การเย็บ การฉีดใต้ผิวหนัง 

การใช้มีดผ่าตัดขนาดเล็ก และใบมีดอื่นๆ ชุดน าเกลือ เศษแก้ว เลื่อย และปิเปต ถึงแม้ว่าสิ่งของ

ต่าง ๆ เหล่านี้ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค แต่เพื่อเป็นการปูองกันอันตรายที่อาจ         

จะเกิดขึ้น ควรมีการจัดการด้วยวิธีเดียวกับมูลฝอยติดเชื้อ (กรมอนามัย โดยส านักอนามัย

สิ่งแวดล้อม,2561) 

 ส าหรับสิ่งที่ก่ออันตรายในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย (1) สิ่งก่ออันตรายทางด้าน

กายภาพ (Physical hazard) เชน่ ความร้อน, แสง (แสงอุลตราไวโอเลต แสงอนิฟราเรด และแสง

ยูวี ), เสียง และรังสี  (2) สิ่ งก่ออันตรายที่ เป็นสารเคมี  (Chemical hazard) เช่น สารเคมี      

(สารพิษ มลพิษต่างๆ), สารก่อมะเร็ง, สิ่งระคายเคือง และยารักษาโรค (3) สิ่งที่ก่ออันตราย       

ที่ เป็นชีวภาพ (Biological hazard) เช่น แบคที เรีย , ไวรัส , ราและยีสต์ , ปรสิต และแมลง

นอกจากนี้ยังพบว่ามีอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยไม่ได้วางแผนไว้หรือไม่

คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้, แก้วบาด, สารเคมีถูกผิวหนัง, สารเคมีเข้าตาการสูดไอ

หรือก๊าซพิษ และการกลืนกินสารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิด

ความเสียหายตามมามากมาย บางครั้งเป็นความเสียหายร้ายแรงถึงเสียชีวิต อาคารบ้านเรือน

พังทลาย สูญเสียเครื่องจักร อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย นอกจากนี้แล้วยังมีความ

เสียหายที่มองไม่เห็นในทันที ได้แก่ การสูญเสียเวลาในการท างาน เสียเวลาในการสืบสวนและ

วิเคราะหส์าเหตุ เสียค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารและเครื่องมอื อุปกรณ์ เสียภาพพจนแ์ละชื่อเสียง 

และอื่นๆ อีกมาก ดังนั้นความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น จึงเป็นมูลค่ามหาศาลและควรหาทาง

ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก การท างานไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดณ สถานที่ใด ๆ ย่อมอาจมีอันตราย

เกิดขึ้นได้เสมอ แต่ถ้ามีมาตรการความปลอดภัยที่บังคับใช้อย่างจริงจัง อันตรายจะมีโอกาส

เกิดขึ้นน้อยมากและจะไม่ร้ายแรง แต่การเกิดอันตรายมักเกิดขึ้นเมื่อการเลือกและตัดสินใจท า

สิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดไป หรือผู้ปฏิบัติงานขาดความเอาใจใส่ในงานที่ท าหรือละเลยเรื่องความ

ปลอดภัย ดังนั้นก่อนจะท าการใด ๆ จึงจ าเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลของงานที่จะท าทั้งหมด        

เพื่อเตรียมความพร้อมและการป้องกันอันตรายและต้องท างานด้วยความระมัดระวัง                                                                         

(บุษยา รัตนสุภา และอมรรัตน ์สุนทรพงศ์, 2555)  
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บทท่ี 4 

 

เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 

 

กิจกรรม/แผนปฏิบัติงำน 

แผนในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการ      

ส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิธีการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าที่มีผลด าเนินการเป็นเลิศด้านสาธารณสุข

ศาสตร์ และการแพทย์แผนตะวันออก ในการสร้างปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวติที่ยั่งยืนของชุมชนสู่สากล 

สมรรถนะหลัก ช านาญในการบูรณาการด้านการจัดการเรียนสอน การวิจัย และการ

ให้บริการแบบ ผสมผสานทางสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก ในรูปแบบสห

วิชาชีพ           โดยกระบวนการมสี่วนรว่มกับชุมชน 

พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก ที่มีคุณภาพ

คุณธรรมและจริยธรรม ในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ (Inter Professional Education; IPE) 

2) สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีมาตรฐานในระดับ

สากล และการน าไปประยุกต์ใชใ้นการจัดการเรียนการสอน และบริการชุมชน 

3) ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งใหชุ้มชนและสังคม 

4) บูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและ

บริการวิชาการ โดยการมสี่วนรว่มทุกภาคส่วนเพื่อสรา้งคุณค่าความเป็นไทย 

5) บริหารงานทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good governance) และพัฒนาองค์กร

ให้เป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ ์EdPEx 

 การปฏิบัติงานบทปฏิบัติการรายวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

   1. การรับ มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา 

   2. การตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมและในบทปฏิบัติการ 

  3. การจัดซือ้จัดจา้งวัสดุการศกึษาและคุรุภัณฑก์ารศกึษา 

   4. การให้บริการของแตล่ะบทปฏิบัติการ 
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   5. ความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการ 

   6. การสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละบทปฏิบัติการ 

 

ตำรำง 3 แสดงกิจกรรมและแผนกำรปฏิบัติงำนบทปฏิบัติกำรรำยวิชำกำรดูแลสุขภำพ

เบื้องต้น สำขำวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

กจิกรรมและแผนกำรปฏิบัตงิำน ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1.กำรรับ มคอ.3  

  1. รับจากอาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวชิา 

  2. ศกึษารายละเอยีดและท าความเขา้ใจ ของ มคอ.3 

  3. วางแผนร่วมกับอาจารยฺผู้รับผิดชอบรายวชิาหรืออาจารยฺผู้สอน 

 

อย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ก่อนเร่ิมการจัดการเรียน

การสอนบทปฏบัิตกิาร 

2. กำรตรวจสอบและกำรเตรยีมควำมพร้อมและในบทปฏิบัติกำร 

  1. ตรวจสอบวันเวลาท่ีมีบทปฏบัิตกิาร 

  2. ตรวจสอบตารางการจัดการเรียนการสอนกับวันหยุดราชการ 

  3. ตรวจสอบความพร้อมของห้อง 

  4. ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ถ้าไม่พร้อม

ตอ้งด าเนินการแก้ไข 

 

อย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ก่อนเร่ิมการจัดการเรียน

การสอนบทปฏบัิตกิาร 

3. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุกำรศึกษำและคุรุภัณฑ์กำรศึกษำ 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการศึกษาและคุรุภัณฑ์การศึกษาในส่วนท่ีขาด

หรือมไีมเ่พยีงพอต่อการให้บริการ 

อย่างนอ้ย 20 วัน 

ก่อนเร่ิมการจัดการเรียน

การสอนบทปฏบัิตกิาร 

4. กำรให้บริกำรของแต่ละบทปฏิบัติกำร  

   4.1 ก่อนเริ่มกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละบทปฏิบัตกิำร 

      4.1.1 ปรึกษาอาจารยผ์ู้รีบผิดชอบรายวชิาหรืออาจารย์ผู้สอน 

      4.1.2 จัดเตรียมเอกสารใบเบิก ยมื คืน สารเคมี วัสดุ 

อย่างนอ้ย 3 วัน 

ก่อนเร่ิมการจัดการเรียน

การสอนในแต่ละบท

ปฏบัิตกิาร 

   4.2 ระหว่ำงเริ่มกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนในแต่ละบทปฏิบัติกำร 

        4.2.1 ตรวจสอบชื่อและจัดนสิิตนั่งตามโตะ๊แต่ละกลุ่ม 

       4.2.2 แจ้งข้อมมูลเกี่ยวกับ กฏ ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการให้กับ

นสิิตในสัปดาห์แรกของการจัดการเรียนการสอน 

        4.2.3 ร่วมสาธิตเพื่อให้นสิิตได้เข้าใจ และสามารถปฏิบัตกิารเองได้ 

        4.2.4 ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลนสิิตระหว่างท าการปฏบัิตกิาร 

 

วันเวลาที่มกีารจัดการ

เรียนการสอนในแต่ละ

บทปฏิบัติการ 
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ตำรำง 3 (ต่อ) แสดงกิจกรรมและแผนกำรปฏิบัติงำนบทปฏิบัติกำรรำยวิชำกำรดูแลสุขภำพ

เบื้องต้น สำขำวิชำกำรส่งเสรมิสุขภำพ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

กจิกรรมและแผนกำรปฏิบัตงิำน ระยะเวลำด ำเนินกำร 

   4.3 ภำยหลังกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนในแต่ละบทปฏิบัติกำร 

        4.3.1 รับคืนวัสดุอุปกรณแ์ละครุภัณฑ์การศกึษา ตรวจสอบ 

การช ารุดเสียหาย  

        4.3.2 ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องปฏบัิตกิาร 

        4.3.3 จัดเตรียมความพร้อมตา่ง ๆ เพื่อให้บริการในคร้ังถัดไป 

1.ทบทวนความรู้ภายหลัง

ชั่วโมงการปฏบัิตกิาร 

2. สอบภาคปฏิบัติตามท่ี

อาจารย์ผู้สอนนัดหมาย

ก่อนการสอบปลายภาค 

5. ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิำร 

   1. แจ้งขอ้มมูลเกี่ยวกับ กฏ ระเบียบการใช้หอ้งปฏบัิตกิาร 

   2. ในระหว่างการปฏิบัติ นักวิทยาศาสตร์ต้องควบคุมดูแลนิสิตท่ีท าการ

ปฏบัิตใิห้เกิดความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร 

 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับ  

ก ฏ ร ะ เ บี ย บ ก า ร ใ ช้

ห้องปฏิบัติการให้กับนิสิต

ในสัปดาห์แรกของการ

จัดการเรียนการสอน 

7.กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละบทปฏิบัติกำร 

  1. รายงานจ านวนนิสติท่ีเข้าเรียน 

  2. รวบรวมงานจากนิสติท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ภายหลั งจาการสิ้ นสุ ด

การเรียการสอนในแต่ละ

บทปฏบัิตกิาร 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 การด าเนินงานบทปฏิบัติการการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มตั้งแต่การรับ มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา   

จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นักวิทยาศาสตร์จะทบทวนรายละเอียดรายวิชาในส่วนของ   

บทปฏิบัติการใน มคอ.3 โดยจะมีการวางแผนร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเกี่ยวกับ     

บทปฏิบัติการในแต่ละบทปฏิบัติการที่จะใช้สอนให้กับนิสิต ตรวจสอบวันเวลาที่จะมีการจัดการ

เรียนการสอนในแต่ละบทปฏิบัติการ เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์สามารถน ารายละเอียด               

มาตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษา     

ที่จะใช้ในแต่ละบทปฏิบัติการถ้าหากตรวจสอบแล้วพบความไม่พร้อมในก ารใช้งาน                  

ในส่วนของนักวิทยาศาสตร์ จะต้องด าเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาซึ่งนักวิทยาศาสตร์

สามารถด าเนินการได้ทันที  เช่น วัสดุ  สารเคมี หรือครุภัณฑ์การศึกษาที่มีไม่ เพียงพอ                   

นักวิทยาศาสตร์สามารถด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง หรือหากมีการซ่อมแซมก็ด าเนินการ

ขออนุมัติ  ให้เป็นไปตามระเบียบการซ่อมแซมหรือการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย             

แต่ถ้าท าการตรวจสอบแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ก็ ให้กลับไปปรึกษาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และถ้าห้องปฏิบัติการมีความพร้อมทุกอย่าง

ไม่ มี ปัญ หาใด  ๆ  ก็ สามารถจัด เตรียมบทปฏิ บั ติ ก ารรอ ในวันที่ มี ก ารจัดการเรียน                    

การสอนในบทปฏิบัติการ ได้แก่การเตรียมวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษาก่อนถึงวัน         

ที่มีการจัดการเรียนการสอนในบทปฏิบัติการ ซึ่งในบทปฏิบัติการแรกที่มี การจัดการเรียน        

การสอน จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  และในวันที่มีการ       

จัดการเรียนการสอนบทปฏิบัติการ ก่อนลงมือปฎิบัติการจะมีการให้บริการยืมวัสดุ อุปกรณ์ 

สารเคมี และครุภัณฑ์การศึกษา ช่วยอาจารย์ผู้สอนเช็คชื่อการเข้าเรียนของนิสิต และร่วมสาธิต

การปฎิบัติการกับอาจารย์ผู้สอน จากนั้นจะควบคุมดูแลนิสิตในขณะที่ท าการปฏิบัติการ          

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายหลังนิสิตท าการปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยนักวิทยาศาสตร์

จะต้องรับคืนวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑก์ารศึกษา โดยต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

ก่อนที่ จะรับคืน  หลังจากนั้น ให้ด าเนินการเก็บ เข้าที่  และตรวจสอบความเรียบร้อย               

ของห้องปฏิบัติการให้พร้อมในการใช้งานในครั้งถัดไป และเมื่อนิสิตเรียนบทปฏิบัติการครบทุก

บทปฏิบัติการแล้วนักวิทยาศาสตร์จะท าการสรุปผลการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตามที่

อาจารย์ผู้สอนมอบหมายของนิสติโดยมีขัน้ตอนการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
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ภำพ 4 แสดงแผนภำพขั้นตอนกำรด ำเนินงำนบทปฏิบัติกำรกำรดูแลสุขภำพเบื้องต้น

สำขำวิชำกำรส่งเสรมิสุขภำพคณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

รับรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา

ปฏิบัติการ 

ตรวจสอบความพร้อม

ของห้องปฏิบัติการ 

ให้บริการ ในห้องปฏิบัติการ 

ตามรายละเอียดของรายวิชาปฏิบัติการ 

- ก่อนมีการเรียนการสอน 

- ระหว่างการเรียนการสอน 

- หลังการเรยีนการสอน 

สรุปผลการสอน และ

จัดเตรียมการสอบภาคปฏิบัติ 

ด าเนนิการแก้ไขในส่วน

ที่ไม่มีความพร้อม

จัดซื้อจัดจ้าง/ซ่อมแซม  

 

ด าเนนิการติดตอ่

ประสานงานกับบริษัท 

เพื่อขอเอกสารใบเสนอ

ราคา และขออนุมัติ

จัดซื้อจัดจ้างในระบบ

E-Budget 

ไมพ่ร้อมไม่สามารถแก้ไขได ้ไม่พร้อมสามารถแกไ้ขได ้

พร้อม 

ความปลิดภัยในห้องปฏิบัติการ 

การจัดการของเสีย 

ในห้องปฏิบัติการ 

พร้อม 
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 1.กำรรับ มคอ.3 รำยละเอียดรำยวิชำ  

    1.1 รับ มคอ.3 รายละเอียดรายวิชาจากอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

    1.2 ศกึษารายละเอียดและท าความเข้าใจในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในราย

ส่วนของบทปฏิบัติการของ มคอ.3 

    1.3 นักวิทยาศาสตร์วางแผนร่วมกับอาจารยฺผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารยฺผู้สอน

ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในส่วนชองบทปฏิบัติการ 

 2. กำรตรวจสอบและกำรเตรยีมควำมพร้อมและในบทปฏิบัติกำร 

  2.1 ตรวจสอบวันเวลาที่มีบทปฏิบัติการ และจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชา    

การดูแลสุขภาพเบื้องต้น สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มีจ านวนกี่คน และประสานอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา เพื่อแบ่งกลุ่มนสิิตออกเป็น 5 – 10 คน 

  2.2 ตรวจสอบตารางการจัดการเรียนการสอนถ้าตรงวันหยุดราชการ ให้ด าเนิน    

การประสานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอน เพื่อหาแนวทางในการ       

จัดการเรียนการสอน เช่น เลื่อนวันสอน หรือนัดสอนในวันและเวลาที่นิสิตไม่มีเรียนในรายวิชา

อื่น ๆ หรอืที่นสิิตสะดวกให้จัดการเรยีนการสอนเสริม 

  2.3 ตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดการเรียน

การสอนจ าพวก คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียงหรือล าโพง         

ถ้าไม่พรอ้มให้แจง้สว่นงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.4 ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ถ้าไม่พร้อมต้อง

ด าเนนิการแก้ไข โดยการจัดซื้อจัดจ้าง หรอืซ่อมแซมในส่วนที่สามารซ่อมแซมได้ 

 3. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุกำรศึกษำและคุรุภัณฑ์กำรศึกษำ 

  มีรายละเอียดขั้นตอนการปฎิบัติงานดังนี้ 

  3.1 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่แผนของคณะ เพื่อด าเนินการตรวจสอบงบประมาณ

และแผนการจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ  

  3.2 ส ารวจรายการวัสดุหรอืคุรุภัณฑท์ าการศกึษาที่ตอ้งการจัดซื้อจัดจ้าง 

  3.3 ประสานงานกับบริษัท ห้างร้าน เพื่อขอใบเสนอราคาพร้อมเอกสารคู่เทียบ      

และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามที่คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขต       

ของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ ์ที่จะด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 
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  3.4 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุคณะ เพื่อตรวจสอบว่าบริษัท ห้างร้าน ที่ท าการ

จัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระบบ Microsoft Dynamics AX 2009 ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ หากไม่อยู่      

ในระบบต้องด าเนินการท าหนังสือขอเพิ่มเติม ข้อมูลผู้ขายในระบบ Microsoft Dynamics AX 

2009 และต้องมีการขอเอกสารดังนี ้

    1. เอกสารการจดทะเบียนการค้าจากผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 

     1.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

     - หา้งหุ้นส่วนจ ากัดสามัญหรอืห้างหุน้ส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน

ผูจ้ัดการ ผูม้ีอ านาจควบคุมพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

     - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มบัญชี

รายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรอง        

ส าเนาถูกต้อง 

    1.2 กรณีผู้ เสนอราคาเป็นร้านค้าให้ยื่นส าเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์        

และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

    1.3 ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่         

นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการ               

เข้ า เป็ นหุ้ น ส่ วน  (ถ้ ามี ) ส า เน าบั ต รป ระจ าตั วป ระชาชนของผู้ เป็ น หุ้ น ส่ วนพ ร้อ ม                  

รับรองส าเนาถูกต้อง 

    1.4 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า     

ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูร้่วมค้า และในกรณี

ที่ผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง         

หรอืผูร้่วมคา้ฝา่ยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 

   2. เอกสารส าเนาบัญชีธนาคารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ยกเว้นบัญชี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารทหารไทยธนชาต 

 3.5 ประสานงานกับบุคลากรสายสนับสนุนหรือสายวิชาการที่มึความเชียวชาญในวัสดุ

ครุภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อขอเสนอรายชื่อ บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบการจัดท าร่างขอบเขต       

ของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ ์ที่จะด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง  

 3.6 ประสานงานบุคลากรสายสนับสนุนหรือสายวิชาการเพื่อขอเสนอรายชื่อเป็น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผูต้รวจรับพัสดุ 
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  3.7 ด าเนินการกรอกข้อมูลในใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดการงบประมาณ 

และเอกสารต่าง ๆ (E-Budget)  

  3.8 พิมพ์เอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง มพ.กค.01 โดยจัดพิมพ์จากระบบจัดการ

งบประมาณ และเอกสารต่างๆ (E-Budget) พร้อมเอกสารแนบน าส่งเจ้าหน้าที่พัสดุของคณะ

เพื่อด าเนนิการในขั้นตอนต่อไป 

  3.9 เมื่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเรียบร้อยจนถึงการตรวจรับวัสดุ 

ครุภัณฑ์การศึกษา นักวิทยาศาสตร์ด าเนินการจัดเก็บเข้าคลังประจ าหอ้งปฏิบัติการ และพร้อม

ให้บริการตอ่ไป 

 4. กำรให้บรกิำรในแต่ละบทปฏิบัติกำร 

  การให้บริการในแตล่ะบทปฏิบัติการ จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

   1. ก่อนเริ่มการจัดการเรียนการสอนในแต่ละบทปฏิบัติการ 

   2. ระหว่างเริ่มการจัดการการเรียนการสอนในแตล่ะบทปฏิบัติการ 

   3. ภายหลังการจัดการการเรียนการสอนในแตล่ะบทปฏิบัติการ 

  โดยบทปฏิบัติการรายวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น มีบทปฏิบัติการทั้งหมดจ านวน           

13 สัปดาห์ โดยในแต่ละสัปดาห์จะแบ่งกลุ่มนิสิตออกเป็น 5 คนต่อกลุ่ม เพื่อให้นิสิตได้ท าหาร

ปฏิบัติการได้อย่างทั้วถึง โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้ 

  4.1 สัปดำห์ที่ 1 กำรฝึกปฏิบัติซักประวัติกำรเจ็บป่วย 

   วัตถุประสงค์ เมื่อนสิิตได้ฝึกปฏิบัติในหัวข้อนี้ 

    1. ซักประวัตขิองผูป้่วยได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน 

    2. ตรวจสอบการเจ็บป่วยได้อย่างครบถ้วน 

   ก่อนนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. จัดเตรียมตัวอย่างแบบฟอร์อมการซักประวัติ 

    2. ตรวจสอบความพร้อมของหอ้งปฏิบัติการ 

   ระหว่ำงนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. เช็คช่ือนิสติที่เข้าเรยีนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

    2. ร่วมสาธิตกับอาจารย์ผู้สอนในส่วยของขั้นตอนการซักประวัติ 

    3. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อซักถาม และคงบคุมก ากับ ดูแลนิสิต     

ในระหวา่งการฝึกปฏิบัติการ 
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   หลังนิสิตฝึกปฏิบัติกำร 

    1. นัดหมายให้นิสิตจัดส่งแบบฟอร์อมการซักประวัติ โดยให้ส่งก่อนการ

เลิกเรียนปฏิบัติการ 

    2. ให้นิสิตจัดเก็บ โต๊ะ เก้าอี้  และดูความเรียบร้อยก่อนออกจาก

หอ้งปฏิบัติการ 

    3. ตรวจเข็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า       

และปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 4.2 สัปดำห์ท่ี 2 กำรฝีกปฏิบัติวัดสัญญำณชีพและแปลผล และกำรฝึกปฏิบัติกำร

ตรวจระดับน้้ำตำลในเลือด (DTx) และแปลผล 

   กำรฝึกปฏิบัติวัดสัญญำณชีพและแปลผล โดยมีวัตถุประสงค์ 

    1. สามารถบอกค่าปกติของสัญญาณชีพ (Vital Signs)  

    2. สามารถวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs) ได้ถูกต้อง  

    3. ตระหนักถึงความส าคัญในการวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs) 

   กำรฝึกปฏิบัติกำรตรวจระดับ น้ ำตำลในเลือด (DTx) และแปลผล          

โดยมีวัตถุประสงค์  

    1. สามารถบอกค่าปกติของระดับน้ าตาลในเลือด 

    2. สามารถตรวจระดับน้ าตาลในเลือด (DTx) ได้ถูกต้อง  

    3. ตระหนักถึงความส าคัญในการตรวจระดับน้ าตาลในเลือด (DTx) 

   ก่อนนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใชใ้นการฝึกปฏิบัติ ให้นสิิตจ านวน 10 กลุ่ม 

      ครุภัณฑ ์

       - เตียงผู้ป่วย 1 เตียง/กลุ่ม 

      วัสดุอุปกรณ์ 

      - ปรอทวัดไข้ 1 อัน/กลุ่ม  

      - เครื่องวัดความดันโลหติแบบปรอท 1 เครื่อง/กลุ่ม, 

      - เครื่องวัดความดันโลหติแบบดิจติอล 3 เครื่อง  

      - ชุดตรวจระดับน้้าตาลในเลือด (DTx) 1 ชุด/กลุ่ม 

      - หูฟังแพทย์ (Stethoscope) 1 อัน/กลุ่ม 

      - ชามรูปไต 1 ใบ/กลุ่ม 

      - อับส าล ีแหง้, เปียก อย่างละ 1 ชุด/กลุ่ม 
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      - ถาดขนาดเล็ก 1 อัน/กลุ่ม 

      - ปากคีบไม่มีเขีย้วยาว 1 อัน/กลุ่ม 

      - กระบอกใส่ปากคีบ 1 อัน/กลุ่ม  

      - Tray ขนาดเล็ก มีฝาปิด 1 อัน/กลุ่ม 

     วัสดุสิ้นเปลือง 

      - ส าลกี้อนเล็ก 1 หอ่ใหญ่  

     สารเคมี 

      - แอลกอฮอลล์ 75% ขนาด 450 ml 1 ขวด/กลุ่ม 

    2. จัดวัสดุ  อุปกรณ์ ที่ เตรียมไว้ ให้ เพี ยงพอต่อนิสิตในแต่ละกลุ่ม

ปฏิบัติการ โดยจัดวางตามโต๊ะ/เตียงคนไข้ในห้องปฏิบัติการ 

    3. ให้บริการนสิิตจัดท าการเขียนในใบเบิกยืมคนืวัสดุครุภัณฑ์ 

    4. ตรวจสอบความพร้อมของหอ้งปฏิบัติการ  

                                               
1)เครื่องวดัความดันแบบดิจติอล                                    2)เครื่องวัดความดันแบบปรอท 

                                  
3)ฟังแพทย์ (Stethoscope)                                    4)ชุดตรวจระดับน้ าตาลในเลือด (DTx) 

 

ภำพ 5 แสดงรูป 1 - 4 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรฝึกปฏิบัติวัดสัญญำณชีพ และกำรฝึก

ปฏิบัติกำรตรวจระดับน้้ำตำลในเลือด (DTx) 
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   ระหว่ำงนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. เช็คชื่อนิสติที่เข้าเรยีนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

    2. ร่วมสาธิตกับอาจารย์ผู้สอนในส่วยของขั้นตอนการวัดสัญญาณชีพ   

และแปลผล และการฝึกปฏิบัติการตรวจระดับน้ าตาลในเลือด (DTx) และแปลผล           

    3. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อซักถาม และคงบคุมก ากับ ดูแลนิสิต     

ในระหวา่งการฝึกปฏิบัติการ 

   หลังนิสิตฝึกปฏิบัติกำร 

    1. นัดหมายให้นิสิตจัดส่งใบงานการแปลผลจากการวัดสัญญาณชีพจร 

และใบงานการแปลผลการฝึกปฏิบัติการตรวจระดับน้้าตาลในเลือด (DTx)  โดยให้ส่งก่อนการ

เลิกเรียนปฏิบัติการ และทบทวนการเรียกชื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ 

    2. ให้นิสิตน าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เขียนในใบเบิกยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ มาส่งคืน

ตรวจสอบการช ารุดเสียหาย และจัดเก็บเข้าที่ 

    3. ให้นิสิตจัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้  และดูความเรียบร้อยก่อนออกจาก

หอ้งปฏิบัติการ 

    4. ตรวจเข็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 

 4.3 สัปดำห์ที่ 3 กำรฝึกปฏิบัติตรวจร่ำงกำย  

   กำรฝึกปฏิบัติตรวจร่ำงกำย โดยมีวัตถุประสงค์ 

    1. นิสติเขาใจระบบ วิธีการซักประวัติและตรวจรางกายทั่วไปที่ถูกตอง 

    2. นิสิตทราบและเขาใจความหมายของศัพทตาง ๆ ที่ส าคัญทาง

การแพทย์ที่เกี่ยวกับการซักประวัติ และการตรวจร่างกายทั่วไป 

    3. สามารถน าความรูที่ไดไปประยุกตใชกับการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

   ก่อนนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. จัดเตรียมอปุกรณ์ที่ใชใ้นการฝึกปฏิบัติ ให้นสิิตจ านวน 10 กลุ่ม 

       ครุภัณฑ ์

      - หุน่จ ารองการตรวจรา่งกาย 1 ตัว/กลุ่ม 

       - เตียงผู้ป่วย 1 เตียง/กลุ่ม 
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     วัสดุอุปกรณ์ 

      - ไฟฉาย 1 อัน/กลุ่ม 

      - ไม้กดลิน้ 5 อัน/กลุ่ม 

      - หูฟังแพทย์ (Stethoscope) 1 อัน/กลุ่ม 

      - ไม้เคาะเข่า 1 อัน/กลุ่ม 

      - เครื่องสอ่งหูหรอืตา 3 ชุด 

      - นาฬิกาจับเวลา 1 อัน/กลุ่ม 

      - ส้อมเสียง 1 อัน/กลุ่ม 

      - อับส าล ีแหง้, เปียก อย่างละ 1 อับ/กลุ่ม 

     วัสดุสิ้นเปลือง 

      - ส าลกี้อนเล็ก 1 หอ่ใหญ่ 

      - แอลกอฮอลล์ 75% ขนาด 450 ml 1 ขวด/กลุ่ม 

    2. จัดวัสดุ  อุปกรณ์ ที่ เตรียมไว้ ให้ เพี ยงพอต่อนิสิตในแต่ละกลุ่ม

ปฏิบัติการ โดยจัดวางตามโต๊ะ/เตียงคนไข้ในห้องปฏิบัติการ 

    3. ให้บริการนสิิตจัดท าการเขียนในใบเบิกยืมคนืวัสดุครุภัณฑ์ 

    4. ตรวจสอบความพร้อมของหอ้งปฏิบัติการ 

 

                                               
     

        1)หุน่จ ารองการตรวจรา่งกาย                                                  2Xไม้กดลิน้ 

ภำพ 6 แสดงรูป 1-6 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรฝึกปฏิบัติตรวจร่ำงกำย 
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                3)ไม้เคาะเข่า                                                 4)ส้อมเสียง 

                                 
           5)เครื่องสอ่งหูหรอืตา                                          6)นาฬิกาจับเวลา 

 

ภำพท่ี 6 (ต่อ) แสดงรูป 1-6 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรฝึกปฏิบัติตรวจร่ำงกำย 

ระหว่ำงนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. เช็คชื่อนิสติที่เข้าเรยีนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

    2. ร่วมสาธิตกับอาจารย์ผู้สอนในส่วยของขั้นตอนการการฝึกปฏิบัติ

ตรวจรา่งกาย 

    3. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อซักถาม และคงบคุมก ากับ ดูแลนิสิต     

ในระหวา่งการฝึกปฏิบัติการ 

   หลังนิสิตฝึกปฏิบัติกำร 

    1. นัดหมายให้นิสิตจัดส่งใบการฝึกปฏิบัติตรวจร่างกาย และทบทวนการ

เรียกชื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ 

    2. ให้นิสิตน าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เขียนในใบเบิกยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ มาส่งคืน

ตรวจสอบการช ารุดเสียหาย และจัดเก็บเข้าที่ 

    3. ให้นิสิตจัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้  และดูความเรียบร้อยก่อนออกจาก

หอ้งปฏิบัติการ 
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    4. ตรวจเข็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 4.4 สัปดำห์ที่ 4 กำรฝึกปฏิบัติตรวจร่ำงกำย  

   กำรฝึกปฏิบัติตรวจร่ำงกำย โดยมีวัตถุประสงค์ 

    1. นิสติเขาใจระบบ วิธีการซักประวัติและตรวจรางกายทั่วไปที่ถูกตอง 

    2. นิสิตทราบและเขาใจความหมายของศัพทตาง ๆ ที่ส าคัญทาง

การแพทย์ที่เกี่ยวกับการซักประวัติ และการตรวจร่างกายทั่วไป 

    3. สามารถน าความรูที่ไดไปประยุกตใชกับการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

   ก่อนนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใชใ้นการฝึกปฏิบัติ ให้นสิิตจ านวน 10 กลุ่ม 

       ครุภัณฑ ์

      - หุน่จ ารองการตรวจรา่งกาย 1 ตัว/กลุ่ม 

       - เตียงผู้ป่วย 1 เตียง/กลุ่ม 

      วัสดุอุปกรณ์ 

      - ไฟฉาย 1 อัน/กลุ่ม 

      - ไม้กดลิน้ 5 อัน/กลุ่ม 

      - หูฟังแพทย์ (Stethoscope) 1 อัน/กลุ่ม 

      - ไม้เคาะเข่า 1 อัน/กลุ่ม 

      - เครื่องสอ่งหูหรอืตา 3 ชุด 

      - นาฬิกาจับเวลา 1 อัน/กลุ่ม 

      - ส้อมเสียง 1 อัน/กลุ่ม 

      - อับส าล ีแหง้, เปียก อย่างละ 1 อับ/กลุ่ม 

      วัสดุสิ้นเปลือง 

      - ส าลกี้อนเล็ก 1 หอ่ใหญ่ 

      - แอลกอฮอลล์ 75% ขนาด 450 ml 1 ขวด/กลุ่ม 

    2. จัดวัสดุ  อุปกรณ์ ที่ เตรียมไว้ ให้ เพี ยงพอต่อนิสิตในแต่ละกลุ่ม

ปฏิบัติการ โดยจัดวางตามโต๊ะ/เตียงคนไข้ในห้องปฏิบัติการ 

    3. ให้บริการนสิิตจัดท าการเขียนในใบเบิกยืมคนืวัสดุครุภัณฑ์ 

    4. ตรวจสอบความพรอ้มของห้องปฏิบัติการ  
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   ระหว่ำงนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. เช็คชื่อนิสติที่เข้าเรยีนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

    2. ร่วมสาธิตกับอาจารย์ผู้สอนในส่วยของขั้นตอนการการฝึกปฏิบัติ

ตรวจรา่งกาย 

    3. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อซักถาม และควบคุมก ากับ ดูแลนิสิต     

ในระหวา่งการฝึกปฏิบัติการ 

   หลังนิสิตฝึกปฏิบัติกำร 

    1. นัดหมายให้นิสิตจัดส่งใบการฝึกปฏิบัติตรวจร่างกาย และทบทวนการ

เรียกชื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ 

    2. ให้นิสิตน าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เขียนในใบเบิกยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ มาส่งคืน

ตรวจสอบการช ารุดเสียหาย และจัดเก็บเข้าที ่

    3. ให้นิสิตจัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้  และดูความเรียบร้อยก่อนออกจาก

หอ้งปฏิบัติการ 

    4. ตรวจเข็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 หมำยเหตุ : ในการฝึกปฏิบัติ ตรวจร่างกาย  ในสัปดาห์ที่  3 และสัปดาห์ที่  4                

จะด าเนินการโดยอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความเชียวชาญ นักวิทยาศาสตร์ควรประสาน

เพื่อสอบถามอุปกรณ์เพิ่มเติมในระหว่างการฝึกปฏิบัติการ และหัวข้อย่อยในการสอนจะขึ้นอยู่

กับอาจารย์พิเศษ 

 4.5 สัปดำห์ที่ 5 กำรฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยโรค และดูแลรักษำโรคที่พบบ่อยใน

ระดับปฐมภูมิ  

   กำรฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยโรค และดูแลรักษำโรคที่พบบ่อยในระดับ   

ปฐมภูมิ มวีัตถุประสงค์ คือ 

    1. ฝกึประสบการณก์ารคัดกรองและการวินจิฉัยแยกโรคได้ถูกต้อง 

    2. ฝึกประสบการณ์ การรักษาพยาบาลตามขอบเขตของวิชาชีพ             

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

    3. ฝึกประสบการณ์การช่วยเหลือและการท าหัตถการผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ

ในภาวะฉุกเฉินได้รวดเร็วและเหมาะสม 

    ก่อนนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. จัดเตรียมสื่อ และใบงานในการฝึกปฏิบัติตรวจวินจิฉัยโรค 
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    2. ตรวจสอบความพรอ้มของห้องปฏิบัติการ  

   ระหว่ำงนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. เช็คช่ือนิสติที่เข้าเรยีนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

    2. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อซักถาม และควบคุมก ากับ ดูแลนิสิต     

ในระหวา่งการฝึกปฏิบัติการ 

   หลังนิสิตฝึกปฏิบัติกำร 

    1. นัดหมายใหน้ิสติจัดส่งใบใบงานในการฝึกปฏิบัติตรวจวินจิฉัยโรค 

    2. ให้ นิ สิ ต จั ด เก็ บ โต๊ ะ  เก้ าอี้  แล ะดู ค วาม เรี ยบ ร้ อยก่ อ นออก                

จากห้องปฏิบัติการ 

    3. ตรวจเข็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้า           

และปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 

 4.6 สัปดำห์ที่ 6 กำรฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยโรค และดูแลรักษำโรคที่พบบ่อยใน

ระดับปฐมภูมิ  

   กำรฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยโรค และดูแลรักษำโรคที่พบบ่อยในระดับ   

ปฐมภูมิ มวีัตถุประสงค์ คือ 

    1. ฝกึประสบการณก์ารคัดกรองและการวินจิฉัยแยกโรคได้ถูกต้อง 

    2. ฝึกประสบการณ์ การรักษาพยาบาลตามขอบเขตของวิชาชีพ             

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

    3. ฝึกประสบการณ์การช่วยเหลือและการท าหัตถการผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ

ในภาวะฉุกเฉินได้รวดเร็วและเหมาะสม 

    ก่อนนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. จัดเตรียมสื่อ และใบงานในการฝึกปฏิบัติตรวจวินจิฉัยโรค 

    2. ตรวจสอบความพรอ้มของห้องปฏิบัติการ  

   ระหว่ำงนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. เช็คชื่อนิสติที่เข้าเรยีนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

    2. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อซักถาม และควบคุมก ากับ ดูแลนิสิต     

ในระหวา่งการฝึกปฏิบัติการ 

 

 



47 

   หลังนิสิตฝึกปฏิบัติกำร 

    1. นัดหมายใหน้ิสติจัดส่งใบใบงานในการฝึกปฏิบัติตรวจวินจิฉัยโรค 

    2. ให้ นิ สิ ต จั ด เก็ บ โต๊ ะ  เก้ าอี้  แล ะดู ค วาม เรี ยบ ร้ อยก่ อ นออก                

จากห้องปฏิบัติการ 

    3. ตรวจเข็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้า           

และปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 หมำยเหตุ: ในการการฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยโรค และดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยในระดับ   

ปฐมภูมิ ในสัปดาห์ที่ 5 และสัปดาห์ที่ 6 จะด าเนินการโดยอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นแพทย์ที่มี    

ความเชียวชาญ นักวิทยาศาสตร์ควรประสานเพื่อสอบถามอุปกรณ์เพิ่มเติมในระหว่างการฝึก

ปฏิบัติการ และหัวข้อย่อยในการสอนจะขึน้อยู่กับอาจารย์พิเศษ 

 4.7 สัปดำห์ท่ี 7 กำรฝึกปฏิบัติปฐมพยำบำลผู้ที่หมดสติและฝึกช่วยฟื้นคนืชีพพื้นฐำน 

   กำรฝึกปฏิบัติปฐมพยำบำลผู้ที่หมดสติและฝึกช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐำน        

มวีัตถุประสงค์ คือ 

    1. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฐมพยาบาล 

    2. ประเมินอาการเบือ้งตน้ของผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้  

    3. สามารถท าการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้    

   ก่อนนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. จัดเตรียมสื่อ และหุน่การฝึกชว่ยฟื้นคนืชีพ (หุน่ CPR)   

    2. ตรวจสอบความพรอ้มของห้องปฏิบัติการ 

                                            
1) หุน่การฝึกชว่ยฟื้นคนืชีพ (หุน่ CPR) 1 ตัว/กลุ่ม  

 

ภำพ 7 แสดงรูป 1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรฝึกปฏิบัติปฐมพยำบำลผู้ที่หมดสติและฝึกช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐำน        

     

   ระหว่ำงนิสิตฝึกปฏิบัติ  
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    1. เช็คชื่อนิสติที่เข้าเรยีนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

    3. สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพพืน้ฐาน ตามทฤษฎี และขัน้ตอนการปฏิบัติ         

    2. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อซักถาม และควบคุมก ากับ ดูแลนิสิต     

ในระหวา่งการฝึกปฏิบัติการ 

   หลังนิสิตฝึกปฏิบัติกำร 

    1. ให้นิสิตฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพตามทฤษฎี และขั้นตอนการปฏิบัติ 

รายบุคคล         

    2. ให้ นิ สิ ต จั ด เก็ บ โต๊ ะ  เก้ าอี้  แล ะดู ค วา ม เรี ยบ ร้ อยก่ อ นออก                

จากห้องปฏิบัติการ 

    3. ตรวจเข็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้า           

และปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 4.8 สัปดำห์ที่ 8 กำรสอบกลำงภำคกำรศึกษำ 

 4.9 สัปดำห์ที่ 9 กำรฝึกปฏิบัติกำรยกและเคลื่อนย้ำย และกำรฝึกปฐมพยำบำล   

ผู้ที่ได้รับสำรพษิงูพษิกัดและแมลงสัตว์กัดต่อยพื้นฐำน 

   กำรฝึกปฏิบัติกำรยกและเคลื่อนย้ำย มวีัตถุประสงค์ คือ 

    1. สามารถทราบถึงหลักการและข้ออควรระวังในการยกและเคลื่อนย้าย

ได้ถูกต้อง 

    2. สามารถท าการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบใช้อุปกรณ์ และแบบไม่

ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

   กำรฝึกปฐมพยำบำลผู้ที่ได้รับสำรพิษงูพิษกัดและแมลงสัตว์กัดต่อย

พื้นฐำน มวีัตถุประสงค์ คือ 

    1. เพื่อช่วยชวีิต 

             2. เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 

              3. เพื่อท าใหบ้รรเทาความเจ็บปวดทรมาน และช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

             4. เพื่อป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง 

   ก่อนนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. จัดเตรียมสื่อ และอุปกรณ์ประกอบการยกเคลื่อนย้าย เช่น เก้าอี ้    

เปลตัก Scoop รถเข็นผู้ป่วย 

    2. ตรวจสอบความพรอ้มของห้องปฏิบัติการ  
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   ระหว่ำงนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. เช็คชื่อนิสติที่เข้าเรยีนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

    3. สาธิตการฝึกปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้าย และการฝึกปฐมพยาบาล   

ผูท้ี่ได้รับสารพิษงูพิษกัดและแมลงสัตว์กัดต่อยพืน้ฐาน 

    2. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อซักถาม และควบคุมก ากับ ดูแลนิสิต     

ในระหวา่งการฝึกปฏิบัติการ 

   หลังนิสิตฝึกปฏิบัติกำร 

    1. ให้นิสิตส่งใบงานการฝึกปฐมพยาบาล   ผู้ที่ได้รับสารพิษงูพิษกัดและ

แมลงสัตว์กัดต่อยพืน้ฐาน  

    2. ให้ นิ สิ ต จั ด เก็ บ โต๊ ะ  เก้ าอี้  แล ะดู ค วาม เรี ยบ ร้ อยก่ อ นออก                

จากห้องปฏิบัติการ 

    3. ตรวจเข็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้า           

และปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 หมำยเหตุ: ในการการฝึกปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้าย และการฝึกปฐมพยาบาล         

ผู้ที่ได้รับสารพิษงูพิษกัดและแมลงสัตว์กัดต่อยพื้นฐาน อาจจะมีการจ าลองตามสถานการณ์ใน

ชีวติประจ าวัน อุปกรณ์ที่ใชอ้าจเป็นอุปกรณ์ที่มอียู่ในขณะนัน้ 

 4.10 สัปดำห์ที่ 10 กำรฝึกปฏิบัติใส่ถุงมือปลอดเชื้อและถอดถุงมือ กำรฝึกปฏิบัติ 

สวมห น้ำกำกอนำมั ย  กำรฝึ กปฏิ บั ติ ก ำรเปิ ด เทค นิคปลอด เชื้ อ  (sterile set)                

และกำรฝึกปฏิบัติหยิบจับของและเติมน้ ำยำใส่ 

   ก่อนนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใชใ้นการฝึกปฏิบัติ ให้นสิิตจ านวน 10 กลุ่ม 

      วัสดุอุปกรณ์ 

      - Sterile set ประกอบด้วย ถาดสแตนเลสไม่มีหลุม 1 ใบ 

Non tooth forceps 1 อัน Tooth forceps 1 อัน ส าลีเล็ก 10 ก้อน ก๊อสพับ 5 แผน่ ถ้วยน้ายา 2 ใบ 

จัดท าจ านวน 1 ชุด/กลุ่ม 

      - กระบอกใส่คีมคีบ (transfer forceps) 1 ชุด/กลุ่ม 

      - ผา้เขียวห่อเซ็ต 1 ผนื/กลุ่ม 

      - อับส าล ีแหง้, เปียก อย่างละ 1 ชุด/กลุ่ม  
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      วัสดุสิ้นเปลือง 

      - ส าลกี้อนเล็ก 1 หอ่ใหญ่ 

      - ถุงมอืปลอดเชื้อ  1 คู่/คน 

      สำรเคมี 

      - แอลกอฮอลล์ 75% ขนาด 450 ml 1 ขวด/กลุ่ม 

      - Normal saline  500 ml 1 ขวด/กลุ่ม 

    2. จัดวัสดุ  อุปกรณ์ ที่ เตรียมไว้ ให้ เพี ยงพอต่อนิสิตในแต่ละกลุ่ม

ปฏิบัติการ โดยจัดวางตามโต๊ะ/เตียงคนไข้ในห้องปฏิบัติการ 

    3. ให้บริการนสิิตจัดท าการเขียนในใบเบิกยืมคนืวัสดุครุภัณฑ์ 

    4. ตรวจสอบความพร้อมของหอ้งปฏิบัติการ 

 

   
                1)Sterile set                        2)กระบอกใส่คีมคีบ (transfer forceps) และอับส าลี 

 

 

    

 

 

             3)ถุงมอืปลอดเชื้อ        4)ผา้เขียวห่อเซ็ต  

    

ภำพ 8 แสดงรูป 1 – 4 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรฝึกปฏิบัติใส่ถุงมือปลอดเชื้อและถอดถุงมือ กำรฝึกปฏิบัติ 

สวมหน้ำกำกอนำมัย กำรฝึกปฏิบัติกำรเปิด sterile set และกำรฝึกปฏิบัติหยิบจับของและเติมน้ ำยำใส่ 
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   ระหว่ำงนิสิตฝึกปฏิบัติ  

    1. เช็คชื่อนิสติที่เข้าเรยีนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

    2. ร่วมสาธิตกับอาจารย์ผู้สอนในส่วยของขั้นตอนการฝึกปฏิบัติใส่ถุงมือ

ปลอดเชื้อและถอดถุงมือ การฝึกปฏิบัติ สวมหน้ากากอนามัย การฝึกปฏิบัติการเปิด sterile set 

และการฝึกปฏิบัติหยิบจับของและเติมน้ ายาใส่     

    3. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อซักถาม และควบคุมก ากับ ดูแลนิสิต     

ในระหวา่งการฝึกปฏิบัติการ 

   หลังนิสิตฝึกปฏิบัติกำร 

    1. ทบทวนชื่ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และขั้นตอนการปฏิบัติ 

    2. ให้นิสิตน าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เขียนในใบเบิกยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ มาส่งคืน

ตรวจสอบการช ารุดเสียหาย และจัดเก็บเข้าที ่

    3. ให้นิสิตจัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้  และดูความเรียบร้อยก่อนออกจาก

หอ้งปฏิบัติการ 

    4. ตรวจเข็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 4.11 สัปดำห์ที่ 11 กำรฝึกปฏิบัติท ำแผลแห้ง และกำรฝึกปฏิบัติท ำแผลเปียก 

   ก่อนนิสิตฝึกปฏิบัต ิ

    1. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใชใ้นการฝึกปฏิบัติ ให้นสิิตจ านวน 10 กลุ่ม 

    ครุภัณฑ์ 

- ชุดจ าลองบาดแผลชนิดต่าง ๆ (แหง้,เปียก) 1 ชดุ/กลุ่ม 
- ชุดท าแผล sterile 1 ชุด/กลุ่ม ประกอบด้วย 

    - ผา้สี่เหลี่ยมห่อของ  2 ผืน 

- ถาดสแตนเลส  1 ใบ 

- ถ้วยน้ ายาสแตนเลส 2 ออนซ์ 2  ใบ 

     - ปากคีบไม่มีเขีย้ว  1 อัน 

     - ปากคีบมีเขีย้ว 1 อัน 

- ส าลกี้อนเล็ก   3 ก้อน 

- Gauze แผน่ ขนาด3*3 นิ้ว 3 แผ่น 
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      วัสดุอุปกรณ์ 

     - ถาดสแตนเลส  (วางของ) 1 ใบ/กลุ่ม 

     - อับส าลขีนาดใหญ่ 1 อับ/กลุ่ม  

     - กระบอกใส่คีมคีบ (transfer forceps) 1 ชุด/กลุ่ม  

     - ปากคีบแบบไม่มเีขี้ยว (Non Tooth Forceps) 1 อัน/กลุ่ม  

     - ชามรูปไต 1 ใบ/กลุ่ม  

     - กรรไกรตัดชืน้เนื้อ 1 อัน/กลุ่ม 

วัสดุสิ้นเปลือง 

     - ส าลกี้อนเล็ก 1 ห่อใหญ่ 

     - Gauze แผน่ ขนาด 3x3นิ้ว 15 แผน่/กลุ่ม 

     - Plaster transpore ขนาด ½ นิว้ หรอื 1 นิ้ว 1 ม้วน/กลุ่ม 

     - ถุงมอืยาง (disposable) 1 คู่/คน 

สำรเคมี 

     - แอลกอฮอลล์ 75% ขนาด 450 ml 1 ขวด/กลุ่ม 

     - โพวิดีน (Providine) ให้นิสิตน าถ้วยไอโอดีนมารับ 

    2. จัดวัสดุ  อุปกรณ์ ที่ เตรียมไว้ ให้ เพี ยงพอต่อนิสิตในแต่ละกลุ่ม

ปฏิบัติการ โดยจัดวางตามโต๊ะ/เตียงคนไข้ในห้องปฏิบัติการ 

    3. ให้บริการนสิิตจัดท าการเขียนในใบเบิกยืมคนืวัสดุครุภัณฑ์ 

    4. ตรวจสอบความพร้อมของหอ้งปฏิบัติการ 

 

 

 

 

1)ชุดท าแผล sterile                    2) กระบอกใส่คีมคบี (transfer forceps) และอับส าล ี

 

 

 

3)ถุงมอืยาง (disposable)                   4)ผา้เขียวห่อเซ็ต 

ภำพ 9 แสดงรุป 1 - 6 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรฝึกปฏิบัติท ำแผลแห้ง และกำรฝึกปฏิบัติท ำแผลเปียก 
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    5.ปากคีบไม่มีเขีย้ว และปากคีบมีเขีย้ว                         6. โพวิดีน (Providine) 

 

ภำพ 9 (ต่อ) แสดงรุป 1 - 6  อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรฝึกปฏิบัติท ำแผลแห้ง 

และกำรฝึกปฏิบัติท ำแผลเปียก 

 

   ระหว่ำงนิสิตฝึกปฏิบัติ     

    1. เช็คชื่อนิสติที่เข้าเรยีนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งตน้ 

    2. ร่วมสาธิตกับอาจารย์ผู้สอนในส่วยของขั้นตอนการฝึกปฏิบัติใส่ถุงมือ

ปลอดเชื้อและถอดถุงมือ การฝึกปฏิบัติ สวมหน้ากากอนามัย การฝึกปฏิบัติการเปิด sterile set 

และการฝึกปฏิบัติหยิบจับของและเติมน้ ายาใส่     

    3. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อซักถาม และควบคุมก ากับ ดูแลนิสิต     

ในระหวา่งการฝึกปฏิบัติการ 

   หลังนิสิตฝึกปฏิบัติกำร 

    1. ทบทวนชื่ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และขั้นตอนการปฏิบัติ 

    2. ให้นิสิตน าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เขียนในใบเบิกยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ มาส่งคืน

ตรวจสอบการช ารุดเสียหาย และจัดเก็บเข้าที่ 

    3. ให้นิสิตจัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้  และดูความเรียบ ร้อยก่อนออกจาก

หอ้งปฏิบัติการ 

    4. ตรวจเข็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 4.12 สัปดำห์ที่ 12 กำรฝึกปฏิบัติเย็บแผล และกำรฝึกปฏิบัติกำรตัดไหม 

   ก่อนนิสิตฝึกปฏิบัติ 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใชใ้นการฝึกปฏิบัติ ให้นสิิตจ านวน 10 กลุ่ม 
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      วัสดุอุปกรณ์ 

- ชินเนื้อจ าลองเย็บแผล 2 อัน/กลุ่ม 

- ถาดสแตนเลสขนาดเล็ก (ใส่เนื้อส าหรับเย็บ) 2 ใบ/กลุ่ม 

- ถาดสแตนเลสขนาดกลาง (ใส่ของ) 2 ใบ/กลุ่ม 

- คีมจับเข็ม (Needle holder) 2 อัน/กลุ่ม 

- ปากคีบแบบมีเขี้ยว (Forceps tooth) 2 อัน/กลุ่ม 

- ปากคีบแบบไม่มเีขี้ยว (Forceps non tooth) 2 อัน/กลุ่ม 

- กรรไกรตัดไหม  2 อัน/กลุ่ม 

- อับส าลขีนาดใหญ่  1 อัน/กลุ่ม 

- กระบอกใส่คีมคีบ transfer forceps  1 ชุด/กลุ่ม 

- ถ้วยสแตนเลส 2 ออนซ์ 4 ใบ/กลุ่ม 

- ผา้สี่เหลี่ยมเจาะกลาง 2 ผืน/กลุ่ม 

- ด้ามใบมีดผ่าตัด และใบมีดผ่าตัด 1 ชุด/กลุ่ม 

วัสดุสิ้นเปลือง 

- เข็มเย็บแผล แบบ(Round) 1 ซอง/กลุ่ม 

- ไหมเย็บแผล 1 ม้วน/กลุ่ม 

- ถุงมือยาง (diposable) 1 คู่/คน   

- ส าลกี้อนเล็ก 1 หอ่ใหญ่ 

เวชภัณฑ์ยำและสำรเคมี 

- แอลกอฮอลล์ 75% ขนาด 450 ml 1 ขวด/กลุ่มน้ ายาใส่ 

- โพวิดีน (Providine) ให้นสิิตน าถ้วยไอโอดีนมารับ  

2. จัดวัสดุ อุปกรณ์ที่เตรยีมไว้ให้เพียงพอต่อนิสติในแต่ละกลุ่มปฏิบัติการ 

โดยจัดวางตามโต๊ะ/เตียงคนไข้ในหอ้งปฏิบัติการ 

    3. ให้บริการนสิิตจัดท าการเขียนในใบเบิกยืมคนืวัสดุครุภัณฑ์ 

    4. ตรวจสอบความพร้อมของหอ้งปฏิบัติการ 
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1) ชิน้เนือ้จ าลองเย็บแผล             2) กระบอกใส่คีมคบี (transfer forceps) และอับส าล ี

                                  
             3) ถาดสแตนเลส        4) คีมจับเข็ม (Needle holder) 

                                                                      
     5) ปากคีบไม่มีเขีย้ว และปากคีบมีเขี้ยว                       6) กรรไกรตัดไหม    

                                                                                                       
        7) ถ้วยสแตนเลส 2 ออนซ์                                8) ผา้สี่เหลี่ยมเจาะกลาง  

                                                  
 9) ด้ามใบมีดผ่าตัด และใบมีดผ่าตัด                     10) เข็มเย็บแผล แบบ(Round) 

 

ภำพ 10  แสดงรูป 1 – 15 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรฝึกปฏิบัติเย็บแผล 

และกำรฝึกปฏิบัติกำรตัดไหม 
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      11) ไหมเย็บแผล                                    12)ถุงมอื diposable   

                                    
                13) ส าลกี้อนเล็ก                                     14) แอลกอร์ฮอล์  Alcohols 

 

                 
                                         15) น้ ายาใส่แผลโพวีดีน (providine) 

 

ภำพ 10 (ต่อ) แสดงรูป 1 – 15 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรฝึกปฏิบัติเย็บแผล 

และกำรฝึกปฏิบัติกำรตัดไหม 

 

   ระหว่ำงนิสิตฝึกปฏิบัติ  

    1. เช็คชื่อนิสติที่เข้าเรยีนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

    2. ร่วมสาธิตกับอาจารย์ผู้สอนในส่วนของขั้นตอนการฝึกปฏิบัติเย็บแผล 

และการฝึกปฏิบัติการตัดไหม    

    3. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อซักถาม และควบคุมก ากับ ดูแลนิสิต     

ในระหวา่งการฝึกปฏิบัติการ 
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   หลังนิสิตฝึกปฏิบัติกำร 

    1. ทบทวนชื่ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และขั้นตอนการปฏิบัติ 

    2. ให้นิสิตน าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เขียนในใบเบิกยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ มาส่งคืน

ตรวจสอบการช ารุดเสียหาย และจัดเก็บเข้าที่ 

    3. ให้นิสิตจัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้  และดูความเรียบร้อยก่อนออกจาก

หอ้งปฏิบัติการ 

    4. ตรวจเข็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 4.13 สัปดำห์ที่ 13 ฝึกปฏิบัติดำมและพันผ้ำ 

   ก่อนนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใชใ้นการฝึกปฏิบัติ 

      วัสดุอุปกรณ์ 

    - Elastic bandage ขนาดต่าง ๆ      

2. จัดวัสดุ อุปกรณ์ที่เตรยีมไว้ให้เพียงพอต่อนิสติในแต่ละกลุ่มปฏิบัติการ 

โดยจัดวางตามโต๊ะ/เตียงคนไข้ในหอ้งปฏิบัติการ 

    3. ให้บริการนสิิตจัดท าการเขียนในใบเบิกยืมคนืวัสดุครุภัณฑ์ 

    4. ตรวจสอบความพร้อมของหอ้งปฏิบัติการ 

                       
                         1) ผา้พันแผลชนดิเป็นผ้ายืด (Elastic bandage) ขนาดต่าง ๆ 1 ม้วน/คน                                                               

ภำพ 11 แสดงรูป 1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรฝึกปฏิบัติดำมและพันผ้ำ 

   ระหว่ำงนิสิตฝึกปฏิบัติ  

    1. เช็คชื่อนิสติที่เข้าเรยีนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

    2. ร่วมสาธิตกับอาจารย์ผูส้อนในส่วนของขั้นตอนฝกึปฏิบัติดามและพันผา้ 

    3. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อซักถาม และควบคุมก ากับ ดูแลนิสิต     

ในระหวา่งการฝึกปฏิบัติการ 
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   หลังนิสิตฝึกปฏิบัติกำร 

    1. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติ การพันผ้าแตล่ะประเภท 

    2. ให้นิสิตน าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เขียนในใบเบิกยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ มาส่งคืน

ตรวจสอบการช ารุดเสียหาย และจัดเก็บเข้าที่ 

    3. ให้นิสิตจัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้  และดูความเรียบร้อยก่อนออกจาก

หอ้งปฏิบัติการ 

    4. ตรวจเข็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

ปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 

 

                                      
  1) การพันผ้าพันแผลชนดิม้วน         2) การพันเป็นเกลียว 

                               
       3) การพันรูปเลขแปด                                             4) การพันมอื 

 

ภำพ 12 แสดงรูป 1 - 4 ลักษณะกำรพันผ้ำพันผ้ำแต่ละแบบ 

 

 4.14 สัปดำห์ที่ 14 ฝึกปฏิบัติฉีดยำ 

   ก่อนนิสิตฝึกปฏิบัติ 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใชใ้นการฝึกปฏิบัติ ให้นสิิตจ านวน 50 คน 
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      ครุภัณฑ์ 

      - แขนส าหรับฝึกฉีดยา 5 ชุด 

      - สะโพกส าหรับฝึกฉีดยา 5 ชุด 

      วัสดุอุปกรณ์ 

      - ถาดสแตนเลส 10 ใบ 

      - อับส าลเีล็ก 10 ใบ  

      - ปากคีบแบบไม่มีเขี้ยวเล็ก (Non Tooth Forceps) 10 อัน  

      - กระบอกใส่ปากคีบ  10 อัน 

      - ชามรูปไต 10 อัน 

      - ผ้ารองถาด 10 ผนื  

      วัสดุสิ้นเปลือง 

      - เข็มฉีดยา ขนาดต่าง ๆ อย่างละ 2 กล่อง 

      - กระบอกฉีดยา (Syringe)  ขนาดต่าง อย่างละ 2 กล่อง 

      - ขวด vial ใส่ยาแบบน้ า/น้ ากลั่น 100 ขวด 

                - ถุงมอืยาง (Disposable) ขนาดละ 1 กล่อง 

      - ส าลกี้อนเล็ก 1 ห่อใหญ่ 

      เวชภัณฑ์ยำและสำรเคมี 

      -  Normal saline  500 ml 10 ขวด 

      -  แอลกอฮอลล์ 75% ขนาด 450 ml 10 ขงด 

2. จัดวัสดุ อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้เพียงพอต่อนิสติในแต่ละกลุ่มปฏิบัติการ 

โดยจัดวางตามโต๊ะ/เตียงคนไข้ในหอ้งปฏิบัติการ 

    3. ให้บริการนสิิตจัดท าการเขียนในใบเบิกยืมคนืวัสดุครุภัณฑ์ 

    4. ตรวจสอบความพร้อมของหอ้งปฏิบัติการ 
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1) แขนส าหรับฝึกฉีดยา                                           2) สะโพกส าหรับฝึกฉีดยา 

 

                                                 
   3) ถาดสแตนเลส               4) Forceps & container และอับส าล ี

 
            5) ชามรูปไต                                           6) ผา้รองถาด 

 

                                                   
       7) กล่องทิง้เข็ม                                                        8) เข็มฉีดยา 

 

                                       
     9) กระบอกฉีดยา Syringe                                                 10) ขวด vial ใส่ยา 

 

ภำพ 13 แสดงรูป 1 - 14 อุปกรณ์ที่ใช้ในฝึกปฏิบัติฉีดยำถำพที่ 
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         11) ส าลกี้อนเล็ก                                                12) ถุงมอืยาง (Disposable) 

                                            
      13) แอลกอร์ฮอล์ 70%                                          14)Normal saline 

ภำพ 13 (ต่อ)แสดงรูป 1 - 14 อุปกรณ์ที่ใช้ในฝึกปฏิบัติฉีดยำถำพที่ 

 

   ระหว่ำงนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. เช็คชื่อนิสติที่เข้าเรียนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

    2. ร่วมสาธิตกับอาจารย์ผูส้อนในส่วนของขั้นตอนฝกึปฏิบัติฉีดยา 

    3. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อซักถาม และควบคุมก ากับ ดูแลนิสิต     

ในระหวา่งการฝึกปฏิบัติการ 

   หลังนิสิตฝึกปฏิบัติกำร 

    1. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติฉีดยา การเรียกชื่ออุปกรณ์ชนิดตา่ง ๆ 

    2. ให้นิสิตน าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เขียนในใบเบิกยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ มาส่งคืน

ตรวจสอบการช ารุดเสียหาย และจัดเก็บเข้าที่ 

    3. ให้นิสิตจัดเก็บโต๊ะ เก้าอี้  และดูความเรียบร้อยก่อนออกจาก

หอ้งปฏิบัติการ 

    4. ตรวจเข็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

ปิดหอ้งปฏิบัติการ 
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 4.15 สัปดำห์ที่ 15 น ำเสนอรำยงำนและสอบปฏิบัติ 

    ก่อนนิสิตสอบฝึกปฏิบัติ 

    1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ตามบทปฏิบัติการที่จะสอบปฏิบัติ ตามฐาน

การสอบปฏิบัติการ 

    2. ตรวจสอบความพรอ้มของห้องปฏิบัติการ  

   ระหว่ำงนิสิตฝึกปฏิบัติ 

    1. เช็คชื่อนิสติที่เข้าเรยีนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบือ้งต้น 

    2. คุมสอบตามฐาน ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย ให้ค าปรึกษา แนะน า 

ตอบข้อซักถาม และควบคุมก ากับ ดูแลนิสติ ในระหวา่งการฝึกปฏิบัติการ 

   หลังนิสิตฝึกปฏิบัติกำร 

    1. รวบรวมคะแนนส่งให้กับอาจารย์ผู้รับผดืชอบรายวิชา 

    2. ให้ นิ สิ ต จั ด เก็ บ โต๊ ะ  เก้ าอี้  แล ะดู ค วาม เรี ยบ ร้ อยก่ อ นออก                

จากห้องปฏิบัติการ 

    3. ตรวจเข็คความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้า           

และปิดหอ้งปฏิบัติการ 

 หมำยเหตุ: การสอบปฏิบัติการให้ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา         

เพื่อจะได้เตรยีมวัสดุ อุปกรณ์เฉพาะบทปฏิบัติที่จะสอบปฏิบัติการ 

 4.16 สัปดำห์ที่ 16 กำรสอบปลำยภำค 

5. ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร นักวิทยาศาสตร์ ต้องด าเนนิการ ดังนี้ 

 5.1 แจ้งข้อมมูลเกี่ยวกับ กฏ ระเบียบการใชห้้องปฏิบัติการให้กับนิสติในสัปดาห์แรกของ

การจัดการเรียนการสอน 

 5.2 จัดเตรียมจุดทิ้งขยะ โดยแยกประเภทขยะทั้วไป ขยะติดเชือ้ และขยะตดิเชื้อมคีม 

 5.3 จัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้หากเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติการ 

 5.4 แจ้งให้นสิิตปฏิบัติอย่างมสีติ และค านงึถึงการเกิดอันตรายอย่างเตรง่ครัด 

6. กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบทปฏิบัติกำร มีรายละเอียดการปปฏิบัติ ดังนี้ 

 6.1 เช็คชื่อนิสิตที่เข้าเรียนในรายวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ตามจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน

เรียนในระบบกองบริการการศึกษา (reg.up.ac.th) 

 6.2 ตรวจสอบการท าใบงานส าหรับอาจารย์ผูส้อนที่มอบหมายงานให้กันนิสิตท าระหว่างการ

ฝกึปฏิบัติการ 
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 6.3 สรุปผลการสอบภาคปฏิบัติจัดส่งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อจัดท าเกรดส่งไป

ยังมหาวิทยาลัย 

 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในบทปฏิบัติการรายวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ตำรำง 4 กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

กำรปฏิบัติงำน วิธีกำรตดิตำมและประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน 

1.การรับ มคอ.3 รายละเอยีดรายวชิา

จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 
- รับ มคอ.3 รายละเอยีดรายวชิาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

และปฏบัิตงิานได้ตรงตามแผน 
2.การตรวจสอบและการเตรียมความ

พร้อมและในบทปฏบัิตกิาร 

- มีการจัดท าแบบตรวจเช็ครายการวัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา และ

ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 

3.การจัดซื้อจัดจ้างวสัดุการศึกษาและ

คุรุภัณฑ์การศกึษา 

- มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขั้นตอน และได้รับวัสดุอุปกรณ์

เพยีงพอต่อการให้บริการในแต่ละบทปฏบัิตกิาร  

4.การให้บริการของแตล่ะบท

ปฏบัิตกิาร 

- นสิิตได้ลงมอืปฏบัิตคิรบตามจ านวนบทปฏบัิตกิาร 

- มีแบบประเมินการเข้าเรียน และความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ

5.ความปลอดภัยในห้องปฏบัิตกิาร - มอีุปกรณก์ารปฐมพยาลเบือ้งต้น 

- มกีารรายงานอุบัตเิหตุท่ีเกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอน 

6.การสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละ

บทปฏบัิตกิาร 

- มแีบบรายชือ้ตรวจเช็คการเข้าเรียนของนสิิต 

- มแีบบเช็คการส่งงานของนสิิต 

- มแีบบรายงานการให้คะแนนในการสอบภาคปฏบัิติ 

 

จรรยำบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

 การปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์มีหลักการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2564         

(มหาวิทยาลัยพะเยา,2564) ในส่วนของจริยธรรมของพนักงานสายสนับสนุน โดยยึดมั่นและ

ปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศและหลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
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 1.จรรยำบรรณวิชำชีพ 

 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร         

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ คุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554 ดังนี้ 

 1.บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 

 2.บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐ

ธรรนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 3.บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองที่ดี เคารพและ

ปฏิบัติตามกฏหมาย 

 4.บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม 

ทั้งโดยส่วยตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน พร้อมทั้งวางตัวให้เป็นที่เชื่อถือของ

ประชาชน 

 5.บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยไม่แสดง

กิริยา หรอืใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใดและส่งเสริมให้

เกิดควสมรักสามัคคีในหมูค่ณะ 

 6.บุคลากรของมหาวิทย่ลัยต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพื่อประเทศชาติ และต้อง

ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติสูงสุด 

 7.บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องมีจติส านึกร่วมกันพัฒนาและดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

ในมหาวิทยาลัย และชุมชน 

 8.บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิทบถคคลในครอบครัว

หรือผู้ใกล้ชิด ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือผู้อื่น และต้องไม่ยินยอมให้

ผูอ้ื่นใช้อ านาจหน้าที่ของตยโดยมิชอบ 

 9.บุคตลากรของมหาวิทยาลัยต้องรักษาความลับขององค์กร เว้นแต่ปฏิบัติหน้าที่ตาม

อ านาจหน้าที่ของกฏหมาย 

 10.บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน หรือประโยขน์อื่นใดจาก

บุคคลอื่น เพื่อประโบชน์ตา่ง ๆ อันเกิดจาการปฏิบัติหนา้ที่ของตย 

 11.บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงาน

ของรัฐ ตามระเบียบและขั้นตอนอย่างเท่าเทียบกัน โดยไม่เลอืกปฏิบัติ 
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 12.บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข่าวสารของทางราชการเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจผดิ หรอืเพื่อผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อื่น 

 13.บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องใช้และรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฝหเ้ป็นไปตาม

วัตถุประสงค์นัน้ ๆ 

 14.บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่ให้การสนับสนุนแก้ผู้ประพฤติผิดกฏหมาย หรื่อ

ผูก้ระท าผิดเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

 15.บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องแสดงความรับผิดชอบในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง

หรอืผดิพลาด 
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บทท่ี 5 

 

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงในกำรแก้ไขและพัฒนำงำน 

 

 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ ในการ

เตรียม   การสอนบทปฏิบัติการรายวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ                   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดเตรียม

วิชาปฏิบัติการ 2) ด้านการดูแลตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบัติการ และ 3) ด้านการดูแล

ความเรยีบร้อยหอ้งปฏิบัติการ 

ตำรำง 5 ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 

ขั้นตอน  

กำรปฎิบัติงำน 

ปัญหำอปุสรรคในกำร

ปฏิบัติงำน 

แนวทำงแกไ้ข พัฒนำงำน 

1.การรับ มคอ.3 

รายละเอยีดรายวชิาจาก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวชิา 

1.อาจารย์จัดท าสรุป

รายละเอยีดรายวชิาไม่ทัน

ในระยะเวลาด าเนนิการ 

ตดิตามกับอาจารย์

ผู้สอนให้เป็นไปตาม

ปฏทิินการศึกษา 

จัดท าปฏทิินการศึกษา

เฉพาะในรายวชิาท่ีมีบท

ปฏบัิตกิาร 

2.บางภาคการศกึษามี

วันหยุดมากเกินไป 

หาวันเวลาชดเชย จัดก าหนดวันท่ีนิสติ

สามารถเข้ามาฝกึปฏิบัติ

ได้ส าหรับนสิิตทุกคน 

3.อาจารย์สลับผู้สอนและ

หัวขอ้ในบทวชิาปฏบัิตกิาร 

ให้อาจารย์ทราบ

ล่วงหนา้ ก่อนเรียนในบท

ปฏบัิตกิารนัน้ ๆ 2 

สัปดาห์ 

เตรียมบทปฏบัิตกิาร

ล่วงหนา้ในระยะ / สัปดาห์ 

ถัดไป 

4.นสิิตขาดเรียนในบางบท

ปฏบัิตกิารท าให้ขาดการ

ปฏบัิตใินเร่ืองนัน้ 

ให้นิสติมาตดิตามเพื่อ

ขอรับการฝึกปฏบัิต ิ

มกีารตดิตามนิสติให้

กลับมาฝึกการฝึกปฏบัิต ิ

2.การตรวจสอบและการ

เตรียมความพร้อมและใน

บทปฏบัิตกิาร 

 

1.อุปกรณม์ไีมเ่พยีงพอ ตอ้งเชค็จ านวนนสิิตท่ี

ลงทะเบียนเรียนเพื่อ

จัดเตรียมอุปกรณใ์ห้

เพยีงพอ 

จัดท าแผนในการเรียม

ความพร้อมร่วมกับ

แผนการรับนสิิตในแต่ละปี

การศึกษา 

2.อุปกรณเ์กิดการช ารุด

เสียหาย 

ตรวจเช็ค และแจ้งซ่อม

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

มกีารตรวจเช็คอุปกรณ ์

รายสัปดาห์/รายเดอืน 
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ขั้นตอน  

กำรปฎิบัตงิำน 

ปัญหำอุปสรรคในกำร

ปฏิบัติงำน 

แนวทำงแกไ้ข พัฒนำงำน 

3.การจัดซื้อจัดจ้างวสัดุ

การศึกษาและคุรุภัณฑ์

การศึกษา 

1.ประสานงานกับทางน

ริษัทมคีวามล่าช้า เน่ือง

ด้วยสถานการการแพร่ละ

บาดของโรถไวรัสโคโรนา่ 

2019 

วางแผนการติดต่อ

ประสานงาน 

ตอ้งมีการจัดท าแผนเผื่อ

ให้บริษัทมกีารจัดเตรียม

เอกสารมากขึ้น 

2.วัสดุอุปกรณท่ี์มีความ

ตอ้งการมไีมเ่พยีงพอใน

ท้องตลาด เนื่องด้วยสถาน

การการแพร่ละบาดของ

โรถไวรัสโคโรนา่ 2019 

จัดหาอุปกรณท่ี์ใกล้เคียง 

และมีคุณสมบัตเิฉพาะ

ลักษณะเหมอืนกัน

ทดแทน 

จัดท าแผนส ารองกรณถีา้

มเีหตุการเกิดขึ้นหลายคร้ัง 

เชน่ มีรูปแบบวัสดุ

ครุภัณฑ์ไว้ส ารอง 

4.การให้บริการของแตล่ะ

บทปฏบัิตกิาร 

1.นิสติไม่ทบทวนความรู้

หลังจากการเรียนทฤษฎี 

ให้อาจารย์ผ้สอนแจ้งให้

นสิิตพยายามทบทวน

ความรู้ก่อนมาเรียน 

มกีารทดสอบก่อนเข้า

เรียนในช่ าโมงปฏิบัต ิ

2.นสิิตไมส่นใจในขณะที่

อาจารย์ผู้สอนท าการ

สาธติ 

ในขณะท่ีสาธติให้มกีาร

ถามตอบเพื่อให้นสิิตเกิด

ความสนใจมากขึ้น 

ให้มีการจัดท า

แบบทดสอบก่อนเรียน 

และหลังเรียน 

3. นสิิตไมเ่ข้าเรียนให้ตรง

เวลา 

จัดท าแบบทดสอบก่อน

เรียน เพื่อให้นสิิตเข้า

เรียนโดยพร้อมเพยีงกัน 

มกีารท าแบบทดสอบก่อน

เรียน 

4. นสิิตจัดเก็บอุปกรณไ์ม่

มคีวามเรียบร้อย 

มกีารตักเตอืนและหัก

คะแนนลงโทษ 

ให้มีการจัดท าใบตรวจเช็ค

ความเรียบร้อยหลังการ

จัดเก็บ 

5. นิสิตไมรู้่จกัอุปกรณ์

ทางการแพทย ์

มแีบบถามตอบทบมวน มกีารจัดท ารายงาน

อุปกรณใ์นแต่ละบท

ปฏบัิตกิาร 

5.ความปลอดภัยใน

ห้องปฏบัิตกิาร 

1.นสิิตไมป่ฏบัิตติาม

ข้อตกลง กฏระเบียบ และ

ความปลอดภัยในการใช้

ห้องปฏบัิตกิาร 

ก าชับถึงความส าคัญ

และผลเสียท่ีจะเกดิขึน้

ตามมา 

จัดท าขอ้ตกลง ถา้นิสติ

หรือผู้ใชบ้ริการไม่ปฏบัิติ

ตามมกีารตักเตอืน 

 2.นิสติไม่ระวังการท้ิงขยะ 

ตดิเชื้อ 

ก าชับให้นิสตตะหนักถงึ

การไม่คัดแยกขยะ 

จัดจุดทิ้งขยะให้มีความ

ชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. อาจารย์ผู้สอนควรชี้แจงเรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการแก่นิสิตทุกครั้งในการ

เรียนการสอนเพื่อให้เกิดการระมัดระวัง และทราบข้อตกลงในการใชห้อ้งปฏิบัติการรว่มกัน 

2. ควรมกีารกระตุน้ให้นสิิตได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการมากขึ้น 

3. หอ้งปฏิบัติการควรมสีภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการท าปฏิบัติการ 

4. มีจัดระเบียบการขอใชเ้ครื่องมือและอุปกรณ์ตา่งๆ  

5. ควรมีการจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างให้เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน  

กำรปฎิบัติงำน 

ปัญหำอุปสรรคในกำร

ปฏิบัติงำน 

แนวทำงแกไ้ข พัฒนำงำน 

6.การสรุปผลการ

ด าเนนิงานในแตล่ะบท

ปฏบัิตกิาร 

1.นสิิตไมส่่งรายงานตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

รายงานให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวชิา

ทราบ 

ชว่ยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หาแนวทางแก้ไข 

2.นสิิตมคีะแนนการสอบ

ปฏบัิตกิารนอ้ย 

 

ให้นิสตท าการปฏบัิตซิ้ า

เพื่อสอบซ้อม 

เปิดให้นสิิตมาทบทวนการ

ปฏบัิตกิ่อนท่ีจะมีการสอบ

ปฏบัิติ 
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