ประกาศคณะพยาบาลศาสตร
เรื่อง ชุดฝกปฏิบัติการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561
__________________________________________________________

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีเครื่องแตงกายของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรสําหรับการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ใหเอือ้ ตอการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมวาดวยการแตงกายของนักศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครัง้ ที่ 13/2561 เมือ่ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
คณะพยาบาลศาสตรจึงออกประกาศ ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง ชุดฝกปฏิบัติการพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ...."
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
"ชุดฝกปฏิบตั กิ ารพยาบาล" หมายความวา เครือ่ งแตงกายของนักศึกษาทีใ่ สสําหรับการปฏิบตั กิ าร
พยาบาล ทั้งในรายวิชาที่เรียนและนอกมหาวิทยาลัย
"นักศึกษา" หมายความวา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
"คณะ" หมายความวา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอ ๔ การแตงกายชุดฝกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาหญิง ใหแตงกายดังตอไปนี้
๔.๑ ชุดฝกปฏิบัติการพยาบาลที่ใชในการฝกปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาล
๔.๑.๑ การพยาบาลในหอผูปวยเปด
(๑) ชุดดานใน
(ก) แตงกายชุดเสือ้ และกระโปรงชุดติดกัน ใชผา สีฟา ลายทางลง (ใสใน
กลุมสาธารณสุข) เปนเสื้อเย็บติดกับกระโปรงแบบเขารูปพอหลวม ตัวเสื้อยาวพอดีเอว ปกรูปคอบัวแหลมกวาง
๕ - ๖ เซนติเมตร ผาหนาตลอดถึงเอว ตีเกล็ดเปนแนวตรงจากไหลถงึ เอวขางละ ๕ เกล็ด ระยะหางจากเกล็ดที่
๑ ถึงเกล็ดที่ ๕ กวาง ๔ เซนติเมตร ดานหลังเย็บตอสาบบริเวณบาหลังเปนรูปแหลม แขนเสือ้ สัน้ เหนือขอศอก ๒ นิว้
ปลายแขนตลบขึน้ สวนตลบบนทองแขนกวาง ๓ เซนติเมตร หลังแขนตลบกลับปลายแหลมกวาง ๕ เซนติเมตร
(ข) ใชกระดุมโลหะสีเงินเปนรูปตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย จํานวน
๔ - ๕ เม็ด

- 2 (ค) ตัวกระโปรงแยกเปนผา๖ ชิน้ ปลายกระโปรงบานเล็กนอย
มีกระเปา ๒ ขาง ติดซิบตะเข็บดานขางซาย ขอบเอวเดินเสนตะเข็บคู มีเข็มขัดในตัว ความยาวของกระโปรงคลุมเขา
เล็กนอย
(๒) ชุดดานนอก
(ก) ชุดกันเปอ น (ชุดเอีย๊ ม) ผาสีขาว ดานบนเปนผาชิน้ เดียว คอรูปเหลีย่ ม
ลึก ๖ - ๑๐ เซนติเมตร ไมมีแขน มีสายพาดคาดไขวกันดานหลัง และติดกระดุมที่เอวดานหลังทั้ง ๒ สาย กระดุม
ผาสีเดียวกับชุด ทอนลางเปนผาเย็บติดกัน ๕ ชิน้ (ดานหนา ๓ ชิน้ ดานหลัง ๒ ชิน้ ) ขอบเอวเดินเสนตะเข็บคูม กี ระเปา
๒ ขาง ดานหลังเกยซอนกันไมนอ ยกวา ๑๐ เซนติเมตร ความยาวชุดดานนอกใหยาวคลุมกระโปรงชุดดานในประมาณ ๒
เซนติเมตร
(ข) ที่อกชุดกันเปอน (ชุดเอี๊ยม) ดานซาย ติดปายชื่อ-สกุลเปนโลหะ
เคลือบสีดํา มีตัวอักษรสีทอง
(ค) เข็มกลัดสถานะชัน้ ป เปนตัวเลขไทย ทําดวยโลหะขนาด ๑ เซนติเมตร
ติดที่อกชุดกันเปอน (ชุดเอี๊ยม) ดานซายเหนือปายชื่อ
(๓) หมวกพยาบาลสีขาว ไมตดิ แถบ เก็บผมใหเรียบรอย และใสทคี่ ลุมผมสีดํา
(๔) รองเทาหุม สนปดปลายสีขาว ไมโปรง ไมมลี วดลาย ความสูงไมเกิน ๒ นิว้
ไมใชรองเทาผาใบ ถุงเทาสั้นสีขาวบาง ไมมีลวดลาย
(๕) ใหใชกระเปาที่คณะกําหนดเทานั้น
(๖) หามใสเครือ่ งประดับทุกชนิด ยกเวนนาิกาขอมือสีสภุ าพและตองเปน
ชนิดทีม่ เี ข็มวินาทีเทานัน้
(๗) แตงหนาสุภาพ สีไมฉูดฉาด
๔.๑.๒ การพยาบาลในหอผูปวยปด
(๑) เสือ้ คอวีสมี ว ง แขนสัน้ เหนือขอศอก ความยาวเสือ้ พอสมควร มีกระเปาหนา
๒ ขางดานลาง ที่อกเสื้อดานซายติดปายชื่อ-สกุลเปนโลหะเคลือบสีดํา มีตัวอักษรสีทอง
(๒) กางเกงขายาวเอวยางยืด ทรงกระบอก สีมวง
(๓) หมวกคลุมผมสีมวง ขนาดพอดีศีรษะ ใชเชือกผูกที่ดานทายทอย
(๔) เข็มกลัดชัน้ ป เปนตัวเลขไทย ทําดวยโลหะสีเงินขนาด ๑ เซนติเมตร
ติดที่อกเสื้อดานซายเหนือปายชื่อ – ชื่อสกุล
(๕) รองเทาสวมในหองปฏิบัติการ
(๖) เสื้อคลุมสีขาว (เสื้อกาวน) ความยาวคลุมครึ่งแขง
๔.๒ ชุดฝกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนและศูนยบริการอื่น ๆ
(๑) เสื้อซาฟารีแขนสั้น สีฟาลายทางลง (เครื่องแบบพยาบาลสาธารณสุข)
ผาหนาตลอด มีกระเปาลาง ๒ ใบ ความยาวของแขนเสื้อเหนือขอศอก ๑ นิ้ว มีกระเปาบนหนาอกเสื้อดานซาย
๑ ใบ และปกตรามหาวิทยาลัย ที่อกเสื้อดานซายติดปายชื่อ-สกุลเปนโลหะเคลือบสีดํา

- 3 มีตัวอักษรสีทองเหนือกระเปาเสื้อดานหลังแยกเปนผา ๒ ชิ้น เย็บติดกันถึง
เอว และชายเสื้อกลางหลังผาแยกเกยซอนกันไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร บริเวณเอวจับจีบ ๒ ขาง เย็บทับดวย
สาบตรงกลาง ขนาดกวางของสาบ ๓ - ๔ เซนติเมตร จีบตัวเสื้อยาวพอสมควร
(๒) ใชกระดุมโลหะสีเงินเปนรูปตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย จํานวน ๔ - ๕ เม็ด
(๓) กางเกงขายาวสีฟาลายทางลง (เครื่องแบบพยาบาลสาธารณสุข) แบบ
เรียบ ทรงกระบอก มีกระเปาดานขางเปนแบบกระเปาเจาะ
(๔) เข็มกลัดชัน้ ป เปนตัวเลขไทย ทําดวยโลหะสีเงินขนาด ๑ เซนติเมตร ติดที่
หนาอกซายเหนือปายชื่อ – ชื่อสกุล
(๕) รองเทาหุมสนปดปลายหัวทายสีดํา ถุงเทาสีดํา
(๖) ใหใชกระเปาที่คณะกําหนดเทานั้น
(๗) หามใสเครือ่ งประดับทุกชนิด ยกเวนนาิกาขอมือสีสภุ าพและตองเปนชนิด
ทีม่ เี ข็มวินาทีเทานัน้
ขอ ๕ การแตงกายชุดฝกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาหญิงมุสลิม ใหแตงกายดังตอไปนี้
๕.๑ ชุดฝกปฏิบัติการพยาบาลที่ใชในการฝกปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาล
๕.๑.๑ การพยาบาลในหอผูปวยเปด
(๑) กรณีนักศึกษาหญิงมุสลิมที่ตองการแตงกายตามหลักศาสนบัญญัติ
ใหแตงกายตามขอ ๔.๑.๑ โดยชุดดานในเปนชุดเสื้อและกระโปรงชุดติดกันแขนยาว ตองสามารถพับแขนขึ้น
เหนือขอศอกได กระโปรงยาวเหนือขอเทา ๕ นิ้ว
(๒) ชุดดานนอก เปนชุดกันเปอน (ชุดเอี๊ยม) ความยาวไมแตะพื้น
(๓) ผาคลุมศีรษะสีขาว (ฮิญาบ) ไมมีลวดลาย ปลายผาที่เหลือสอดเขาใต
คอเสื้อ และติดหมวกพยาบาลบนผาคลุมศีรษะ
๕.๑.๒ การพยาบาลในหอผูป ว ยปด หากนักศึกษาหญิงมุสลิมตองการแตงกายตาม
หลักศาสนบัญญัติ ใหแตงกายตามความในขอ ๔.๑.๒ โดยเสื้อเปนแขนสั้น คอปกสูง
๕.๒ ชุดฝกปฏิบัตกิ ารพยาบาลในชุมชนและศูนยบริการอืน่ ๆ หากนักศึกษาหญิงมุสลิม
ตองการแตงกายตามหลักศาสนบัญญัติ ใหแตงกายตามความในขอ ๔.๒ โดยเสือ้ ใชผา สีฟา ลายทางลง (เครือ่ งแบบพยาบาล
สาธารณสุข)แขนยาวเลยขอศอก ตองสามารถพับแขนขึน้ เหนือขอศอกได สวมผาคลุมศีรษะสีขาวปลายผาทีเ่ หลือ
สอดเขาใตคอเสื้อ
ขอ ๖ การแตงกายชุดฝกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาชาย ใหแตงกายดังตอไปนี้
๖.๑ ชุดฝกปฏิบัติการพยาบาลที่ใชในการฝกปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาล
๖.๑.๑ การพยาบาลในหอผูปวยเปด

- 4 (๑) เสือ้ ซาฟารี ปกเชิต้ ปลายแหลม ขนาด๖ - ๗ เซนติเมตร แขนสัน้ ความยาว
ของแขนเสือ้ เหนือขอศอก ๑ นิว้ สีขาว ผาหนาตลอดความยาวเสือ้ ไมรดั รูป กระดุมเสือ้ เปนรูปตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยจํานวน ๕ เม็ด มีกระเปาทีอ่ กเสือ้ ดานซาย ๑ ใบ และปกตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยบนกระเปาเสือ้
เหนือกระเปาเสื้อติดปายชื่อ-สกุลเปนโลหะเคลือบสีดํา มีตัวอักษรสีทอง ดานลางเสื้อมีกระเปา ๒ ใบ ดานหลัง
แยกเปนผา ๒ ชิ้น เย็บติดกันถึงเอว และชายเสือ้ กลางหลังผาแยกเกยซอนกันไมนอ ยกวา ๓ เซนติเมตร บริเวณเอว
จับจีบ ๒ ขาง เย็บทับดวยสาบตรงกลาง ขนาดกวางของสาบ ๓ - ๔ เซนติเมตร จีบตัวเสื้อยาวพอสมควร
(๒) กางเกงขายาว ทรงกระบอก สีดํา
(๓) เข็มกลัดชัน้ ป เปนตัวเลขไทย ทําดวยโลหะสีเงิน ขนาด ๑ เซนติเมตร ติดที่
อกเสื้อดานซายเหนือปายชื่อ
(๔) รองเทาหุมสนปดปลายหัวทายสีดํา ถุงเทาสีดํา
(๕) นาิกาขอมือสีสุภาพและตองเปนชนิดที่มีเข็มวินาทีเทานั้น
(๖) ใหใชกระเปาที่คณะกําหนดเทานั้น
๖.๑.๒ การพยาบาลในหอผูปวยปด
(๑) เสือ้ คอวีสมี ว ง แขนสัน้ เหนือขอศอก ความยาวเสือ้ พอสมควร มีกระเปาหนา
๒ ขางดานลาง ที่อกเสื้อดานซายติดปายชื่อ-สกุลเปนโลหะเคลือบสีดํา มีตัวอักษรสีทอง
(๒) กางเกงขายาวเอวยางยืด ทรงกระบอก สีมวง
(๓) หมวกคลุมผมสีมวง ขนาดพอดีศีรษะ ใชเชือกผูกที่ดานทายทอย
(๔) เข็มกลัดชั้นป เปนตัวเลขไทย ทําดวยโลหะขนาด ๑ เซนติเมตร ติดที่
อกเสื้อดานซายเหนือปายชื่อ – ชื่อสกุล
(๕) รองเทาสวมในหองปฏิบัติการ
(๖) เสื้อคลุมสีขาว (เสื้อกาวน) ความยาวคลุมครึ่งแขง
๖.๒ ชุดฝกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนและศูนยบริการอื่น ๆ
(๑) เสื้อซาฟารีแขนสั้น สีฟาลายทางลง (เครื่องแบบพยาบาลสาธารณสุข)
ผาหนาตลอด มีกระเปาลาง ๒ ใบ ความยาวของแขนเสื้อเหนือขอศอก ๑ นิ้ว มีกระเปาบนหนาอกเสื้อดานซาย
๑ ใบ และปกตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ที่อกเสื้อดานซายติดปายชื่อ-สกุลเปนโลหะเคลือบสีดํา มีตัวอักษรสี
ทองเหนือกระเปาเสื้อ ดานหลังแยกเปนผา ๒ ชิ้น เย็บติดกันถึงเอว และชายเสื้อกลางหลังผาแยกเกยซอนกันไม
นอยกวา ๓ เซนติเมตร บริเวณเอวจับจีบ ๒ ขาง เย็บทับดวยสาบตรงกลาง ขนาดกวางของสาบ ๓ - ๔ เซนติเมตร
จีบตัวเสือ้ ยาวพอสมควร
(๒) ใชกระดุมโลหะสีเงินเปนรูปตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย จํานวน ๔ - ๕
เม็ด
(๓) กางเกงขายาวสีฟาลายทางลง (เครื่องแบบพยาบาลสาธารณสุข)
แบบเรียบ ทรงกระบอก มีกระเปาดานขางเปนแบบกระเปาเจาะ

- 5 (๔) เข็มกลัดชั้นปเปนตัวเลขไทย ทําดวยโลหะสีเงิน ขนาด ๑ เซนติเมตร
ติดที่หนาอกซายเหนือปายชื่อ – ชื่อสกุล
(๕) รองเทาหุมสนปดปลายหัวทายสีดํา ถุงเทาสีดํา
(๖) ใหใชกระเปาที่คณะกําหนดเทานั้น
(๗) หามใสเครือ่ งประดับทุกชนิด ยกเวนนาิกาขอมือสีสภุ าพและตองเปน
ชนิดทีม่ เี ข็มวินาทีเทานัน้
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ)
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