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คูมือการใชบริการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
1. ความเป#นมา
การฝกปฏิบัติการพยาบาลในศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center: NLRC)
มีความสําคัญอย4างมากในการศึกษาวิชาการพยาบาล เนื่องจากกิจกรรมมีความซับซอน กิจกรรมทุกกิจกรรมตองใชทักษะ
และมีเทคนิคในการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งไดแก4 การปAองกันโรค การรับใหม4และจําหน4ายผูปEวยออกจากโรงพยาบาล
การพยาบาลในการใหยาแก4ผูปEวย การพยาบาลผูปEวยที่มีปFญหาดานการรับประทาน การพยาบาลผูปEวยที่มีปFญหาดาน
การขับถ4าย อุจจาระ/ปFสสาวะ การพยาบาลเพื่อสนองความตองการเคลื่อนไหว การพยาบาลเพื่อช4วยในการวินิจฉัยโรค
การดูแลช4วยเหลือผูที่มีปFญหาทางเดินหายใจ การดูแลช4วยเหลือใหผูปEวยพักผ4อนและนอนหลับ การช4วยฟLMนคืนชีพ เปNนตน
ในแต4ละกิจกรรมมีรายละเอียด ที่แตกต4างออกไป ที่นักศึกษาพยาบาลตองเรียนรูและฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะที่สามารถ
ปฏิบัติไดอย4างถูกตอง ก4อนที่จะฝกปฏิบัติจริงบนหอผูปEวย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ จึงไดดําเนินการ
เตรียมศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล และคู4มือศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล เพื่อเปNนแนวทางในการใชศูนยการเรียนรู
ทางการพยาบาล ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต4อไป
2. นโยบาย
ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center: NLRC) มีนโยบายสนับสนุน
การเรียนการสอนของศูนยการเรียนรูทางการทางการพยาบาล ทุกกลุ4มวิชาใหดําเนินไปอย4างมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใชเปNนสถานที่ศึกษาหาความรูและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการทางการพยาบาลตลอดจน
ฝกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลที่ทันสมัย
3.2 เพื่อใชฝกอบรมปฏิบัติการทางการพยาบาล และดานสุขภาพที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณและการใชหองปฏิบัติการทางดานการบริการวิชาการแก4สังคม
4. สถานที่
ชั้น 4 อาคารเรียน 100 ปY การสาธารณสุขไทย
5. ติดตอสอบถาม
นายกังวาลเพชร นาคทอง นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท 055-830785 ต!อ 124 โทรสาร 055-830787 หมายเลขโทรศัพทภายใน 124
เว็บไซต http://www.unc.ac.th/bcnu/index.php/lab
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6. คณะกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานหองปฏิบัติการพยาบาล
1. นายสืบตระกูล
2. นางสาวสุปราณี
3. นางสาวจิราพร
4. นายภราดร
5. นางสาวสายฝน
6. นายกังวาลเพชร

ตันตลานุกูล
หมื่นยา
วิศิษฐโกศล
ลอธรรมา
วรรณขาว
นาคทอง

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการบริหารศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล มีอํานาจหนาที่ดังนี้
6.1 กําหนดระบบการบริหารจัดการและการใชอุปกรณในหองปฏิบัติการพยาบาล
6.2 วางแผนจัดหาอุปกรณในหองปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคลองกับการปฏิบัติในสถานการณจริงทุก
สาขา ใหเพียงพอ พรอมใชและทันสมัย
6.3 จัดทําตารางการใชหองปฏิบัติการพยาบาล และคู4มือการใชอุปกรณในหองปฏิบัติการพยาบาล
6.4 ประเมินผลการใชหองปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาและอาจารย นําเสนอกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
7. โครงการสรางคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
นายสืบตระกูล ตันตลานุกูล
รองประธาน
นางสาวสุปราณี หมืน่ ยา

กรรมการ
นางสาวจิราพร วิศิษฐโกศล
นายภราดร ลอธรรมา
นางสาวสายฝน วรรณขาว

กรรมการและเลขานุการ
นายกังวาลเพชร นาคทอง
(นักวิชาการศึกษา)
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8. ขั้นตอนการใหบริการ /ระเบียบขอปฏิบัติ

๑. ขั้นตอนปฏิบัติการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ ของศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
1.1 ประเภทของการใหบริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ ของศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
1.1.1 เพื่อการเรียนการสอน
1.1.2 เพื่อบริการวิชาการ
1.2 กําหนดวัน/เวลา เพื่อใหบริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ ของศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
1.2.1 ในเวลาราชการ เป^ดทําการ วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
1.3 ผูมีสิทธิใชบริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ ของศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
1.3.1 นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
1.3.2 อาจารย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
1.3.3 นักศึกษาหรือบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ (แจงขอใชบริการเปNนครั้งคราว พิจารณาตาม
ความจําเปNน)
1.4 วัสดุ/ครุภัณฑที่ใหบริการ
1.4.1 วัสดุ แยกเปNน 2 ประเภท ดังนี้
- วัสดุสิ้นเปลือง เช4น สําลี ผากcอส ไมพันสําลี น้ํายาต4างๆ เปNนตน
- วัสดุคงทน เช4น อับสําลี กระบอกฉีดยาชนิดแกว ชามรูปไต กระปุกพรอมปากคีบ
และ ชุดฝกปฏิบัติการทางการพยาบาล ต4าง ๆ เปNนตน
1.4.2 ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย ที่ไม4มีการติดตั้งยุ4งยาก และเคลื่อนยายลําบาก
เช4น หูพัง เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจหูตรวจตา และเครื่องมือต4างๆทางการแพทย เปNนตน
1.4.3 ครุภัณฑการศึกษา ที่มีการติดตั้งยุ4งยาก และเคลื่อนยายลําบาก เช4น หุ4นฝกปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นพื้นฐาน,หุ4นฝกปฏิบัติการพยาบาล ต4างๆ, อุปกรณโสตทัศนูปกรณต4างๆ เปNนตน
- วัสดุ ครุภัณฑ ตาม ขอ 1.4.3 ผูขอใชบริการทั้งกรณีที่มีการเรียนการสอนและกรณี
เพื่อการบริการวิชาการ ขอใชบริการไดที่ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล หามนําหรือเคลื่อนยายออกนอกศูนย
การเรียนรูทางการพยาบาล (หากตองการยืมใชบริการภายนอกศูนยฯ พิจารณาเปNนรายกรณี)
1.5 อัตราค4าบริการ เปNนไปตามการอนุมัติของประธานกรรมการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล/
ผูอํานวยการ
1.6 ระยะเวลาในการยืม
1.6.1 การยืมวัสดุตาม ขอ 1.4.1 ตองทําการเขียนใบเบิกวัสดุ (UNC-L003) ถาหากใชไม4หมด
ใหนํามาส4งคืน
1.6.2 การยืมวัสดุ/ครุภัณฑ มีกําหนดดังนี้
- วัสดุ/ครุภัณฑ ตามขอ 1.1.1 และขอ 1.1.2 ยืมได ครั้งละ 7 วันทําการ
- กรณีวัสดุ/ครุภัณฑที่มีจํานวนจํากัดจะพิจารณาตามความเหมาะสม
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1.7 ขั้นตอนการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ
1.7.1 การยืมเพื่อการเรียนการสอน
- ผูขอใชบริการติดต4อเขียนแบบฟอรมใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ (UNC-L001) กรณีวัสดุ
ตามขอ 1.4.1 ตองทําการเขียนแบบฟอรมใบเบิกยา เวชภัณฑ และวัสดุสิ้นเปลือง (UNC-L003)
- ยื่นแบบฟอรมใบยืมอย4างนอย 3 วัน ก4อนวันรับวัสดุ อุปกรณ
- ระยะเวลาในการยืม ครั้งละไม4เกิน 7 วัน หากมีความจําเปNนใชอุปกรณต4อไป
สามารถยืมต4อไดที่ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ถาไม4ปฏิบัติตามจะไม4มีสิทธิ์ยืมอุปกรณอีก
- ผูรับบริการติดต4อขอรับอุปกรณที่ยืมพรอมตรวจนับอุปกรณ และตรวจสภาพก4อน
การใชงานทุกครั้งก4อนรับอุปกรณออกจากศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
- การยืมผาชนิดต4างๆ เมื่อนํากลับมาคืนจะตองซักรีดใหเรียบรอย
- เมื่อครบกําหนดส4งคืนอุปกรณที่ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ชั้น 4 อาคาร 100 ปY
การสาธารณสุขไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
๑.7.2 การยืมเพื่อบริการวิชาการ
- ผูขอใชบริการทําหนังสือขอความอนุเคราะหยืมวัสดุอุปกรณ เสนอผูอํานวยการ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ ล4วงหนาอย4างนอย 7 วันทําการ
- ผูขอใชบริการติดต4อประสานงาน เจาหนาที่รับผิดชอบศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
เพื่อขอรับวัสดุอุปกรณ ตามวันเวลาที่กําหนด
1.8 ขั้นตอนการรับวัสดุ/ครุภัณฑ
1.8.1 วัสดุ/ครุภัณฑที่มีการจัดเตรียมไม4ยุ4งยาก สามารถรับวัสดุ/ครุภัณฑ ที่ยืมไดทันที
(หลังจากเจาหนาที่ไดรับเอกสารใบยืม และยื่นเสนอต4อประธานกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูฯ ลง
นามอนุมัติเรียบรอยแลว)
1.8.2 ผูขอใชบริการตองตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ ทุกครั้งก4อนลงนามรับวัสดุครุภัณฑ
1.9 ขั้นตอนการคืนวัสดุ/ครุภัณฑ
1.9.1 ผูขอใชบริการ ติดต4อคืนกับเจาหนาที่ประจําศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล เท4านั้น
1.9.2 ผูขอใชบริการตองยืนยันการตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ กับเจาหนาที่ทุกครั้ง
ก4อนลงนามส4งคืน
1.9.3 ผูขอใชบริการจะตองรับผิดชอบค4าความเสียหายของวัสดุ/ครุภัณฑ กรณีเกิดการชํารุด
เสียหาย ตามราคาวัสดุ/ครุภัณฑ
1.9.4 กรณีทีมีความจําเปNนตองการใชวัสดุ/ครุภัณฑต4อหรือไม4สามารถคืนวัสดุ/ครุภัณฑได
ตามวันที่กําหนด ใหติดต4อแจงเจาหนาที่ดวยตนเอง หรือทางโทรศัพทเพื่อต4อระยะเวลาการยืม การคืนวัสดุ/
ครุภัณฑ เพื่อการเรียนการสอนทุกชนิด จะตองเสร็จสิ้นก4อนวันป^ดภาคเรียนการศึกษา
1.10 การปฏิบัติใดที่นอกเหนือจากประกาศนี้ใหอยูในดุลยพินิจของรองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ
และประธานกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูฯ พิจารณาตามความเหมาะสม
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2. ขอปฏิบัติการยืม - คืน วัสดุ/ครุภัณฑ ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
2.1 การยืมเพื่อการเรียนการสอน
2.1.1 ผูขอใชบริการติดต4อเขียนแบบฟอรมการยืมวัสดุครุภัณฑ /วัสดุสิ้นเปลือง หรือสามารถ
ดาวนโหลดแบบฟอรมต4างๆ จากเว็บไซตของศูนยการเรียนรูทางการพยาบาลได โดยกรอกรายละเอียดการยืม
และผ4านอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารยผูสอนลงนามอนุมัติ ใหเรียบรอย ก4อนนํายื่นที่เจาหนาที่
ประจําศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
2.1.2 กรณีตองการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ เพื่อใชในวันจันทร ติดต4อเขียนแบบฟอรมการยืม
ในวันศุกรก4อนเวลา 14.00 น.
2.1.3 กรณียืมวัสดุ/ครุภัณฑ ใชในการเรียนการสอนประจํารายวิชา ใหอาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชา แจงความจํานงผ4านประธานกรรมการฯ, เจาหนาที่ประจําศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล หรือทาง
อีเมลลของศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล (nlrc.bcnu@unc.ac.th) ล4วงหนาก4อนเป^ดภาคเรียนการศึกษา
อย4างนอย 3 สัปดาห โดยรายละเอียดที่ตองแจง ดังนี้
- แผน/ตารางการจัดการการเรียนการสอน ภาคทฤษฎีหรือภาคทดลอง
- แบบฟอรมการยืมวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑๆ
- แบบฟอรมการขอใชหอง เปNนตน
2.1.4 กรณีผูขอใชบริการเปNนนักศึกษาและมีความจําเปNนตองใชวัส ดุ/ครุภัณฑเร4งด4ว น
สามารถติดต4อขอใชบริการได โดยใหอาจารยประจํารายวิชาหรืออาจารยผูสอน รับรองความจําเปNน
2.2 การยืมเพื่อการบริการวิชาการ
2.2.1 ผูขอใชบริการทําหนังสือขอความอนุเคราะหยืมวัสดุอุปกรณ เสนอผูอํานวยการ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ ล4วงหนาอย4างนอย 7 วันทําการ และติดต4อเจาหนาที่ประจําศูนยการเรียนรูทาง
การพยาบาล เพื่อแจงความตองการและเขียนแบบฟอรม ล4วงหนาอย4างนอย 7 วันทําการ
2.2.2 ผูขอใชบริการ ส4งหนังสือของคุณ เพื่อเสนอต4อผูอํานวยการฯ
3.3 ขั้นตอนการรับวัสดุ/ครุภัณฑ
3.3.1 วัสดุ/ครุภัณฑที่มีการจัดเตรียมไม4ยุ4งยาก สามารถรับวัสดุ/ครุภัณฑ ที่ยืมไดทันที
(หลังจากเจาหนาที่ ไดรับ เอกสารใบยืม และยื่น เสนอต4อประธานกรรมการพั ฒนาสิ่ งสนับ สนุ นการเรี ยนรู ฯ
เรียบรอยแลว)
3.3.2 ผูขอใชบริการตองตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ ทุกครั้งก4อนลงนามรับวัสดุครุภัณฑ
2.4 ขั้นตอนการคืนวัสดุ/ครุภัณฑ
2.4.1 ผูขอใชบริการติดต4อ ส4งคืนกับเจาหนาที่ประจําศูนยการเรียนรูทางการพยาบาลเท4านั้น
2.4.2 ผูขอใชบริการตองการยืนยันการตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑกับเจาหนาที่ทุกครั้ง
ก4อนลงนามส4งคืน
2.4.3 ผูขอใชบริการจะตองรับผิดชอบค4าความเสียหายของวัสดุ/ครุภัณฑ กรณีเกิดการชํารุด
เสียหายตามราคาวัสดุ/ครุภัณฑ
2.4.4 กรณีทีมีความจําเปNนตองการใชวัสดุ/ครุภัณฑต4อหรือไม4สามารถคืนวัสดุ/ครุภัณฑได
ตามวันที่กําหนด ใหติดต4อแจงเจาหนาที่ดวยตนเองหรือทางโทรศัพทเพื่อต4อระยะเวลาการยืม การคืนวัสดุ/
ครุภัณฑ เพื่อการเรียนการสอนทุกชนิด จะตองเสร็จสิ้นก4อนวันป^ดภาคเรียนการศึกษา
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3. ขอปฏิบัติในการใชบริการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
เพื่ อใหการดํ า เนิ น งานใหบริ การของศู น ยการเรี ย นรู ทางการพยาบาล เปN น ไปอย4 า งเรี ย บรอยและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ โดยมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ใหใช
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ เรื่อง ขอปฏิบัติในการใชบริการหองปฏิบัติการพยาบาล เปNน
แนวปฏิบัติ ดังต4อไปนี้
1. ผูมีสิทธิใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ไดแก4 บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบดวย
อาจารย นักศึกษา และบุคลากร สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ บุคคลนอกเหนือจากที่กําหนด
นี้ ใหอยู4ในดุลยพินิจของ ผูอํานวยการฯ, รองผูอํานวยการกลุ4มงานวิชาการ, หรือประธานกรรมการพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
2. ระยะเวลาใหบริการ
2.1 เวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. ตามตารางการจัดการเรียนการสอน
2.2 นอกเวลาราชการ ตามแบบคําขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล (UNC-L002)
3. ขอปฏิบัติในการขอใชบริการสําหรับบุคลากรภายในวิทยาลัย
3.1 บริการเพื่อการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ใหปฏิบัติดังนี้
3.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาที่ตองการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคทดลอง ใหอาจารยกรอกแบบฟอรมขอใชศูนยการ
เรียนรูทางการพยาบาล (UNC-L002-1) พรอมแนบตารางการจัดการเรียนการสอน และแบบฟอรมการยืม
วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ เพื่อใหเจาหนาที่ ไดจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ (หรือสามารถส4งรายละเอียด
ผ4านทาง อีเมลล nlrc.bcnu@unc.ac.th) โดยใหส4งล4วงหนาก4อนเป^ดภาคเรียนการศึกษาอย4างนอย 3 สัปดาห
3.1.2 อาจารยผูสอน สามารถตรวจสอบความพรอมของวัสดุ,อุปกรณ, ครุภัณฑ
และสถานที่การจัดการเรียนการสอน ไดภายใน 1 วันก4อนการเรียนการสอน
3.1.3 อาจารยประจํ า กลุ4 มวิช าที่ รั บ ผิ ด ชอบใหนั กศึ กษาทํ า ความสะอาดวั ส ดุ ,
อุปกรณ, ครุภัณฑ ตรวจความเรียบรอย และนับจํานวน หลังสิ้นชั่วโมงปฏิบัติทุกครั้ง หรือสิ้นสุดการจัดการ
เรียนการสอน ก4อนนําอุปกรณส4งคืนที่เจาหนาที่ประจําศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
3.1.4 กรณีที่เปNนการขอรับบริการนอกเวลา และไม4มีเจาหนาที่ ผูขอใช-บริการ
จะตองดูแล วัส ดุ อุป กรณ และครุภัณฑต4 างๆ และสถานที่ ใหเรี ยบรอย และนํ าอุ ปกรณส4งคืน เจาหนาที่
ในวันทําการต4อไป การส4งคืนจะถือว4าสมบูรณ เมื่อเจาหนาที่ตรวจรับและลงชื่อกํากับเรียบรอยแลว
3.2 บริการเพื่อการเรียนการสอนที่ไม4เปNนไปตามแผนการเรียนการสอนที่กําหนดไว ใหปฏิบัติดังนี้
3.2.1 กรณีมีการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล นอกตาราง ใหเขียนแบบฟอรม
ขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล และยื่นความจํานง ก4อนการใชหองปฏิบัติการอย4างนอย 7 วันทําการ
3.2.2 ถาการขอใชบริการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ตรงกับวันเดียวกั น
การขอใชบริการตามแผนการเรียนการสอนที่กําหนดไวแลว ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล จะใหความสําคัญ
กับการเรียนการสอนตามแผนที่กําหนด ในขอ 3.1 เปNนลําดับแรก
3.2.3 ถาตองการยืมครุภัณฑการศึกษา ประเภทหุ4นฝกปฏิบัติการพยาบาล หรือ
ประเภทอื่นๆ จากศูนยฯ ไปใชหน4วยงานอื่น แจงความจํานงเจาหนาที่ก4อนวันใชงานอย4างนอย 10 วันทําการ
3.2.4 การปฏิบัติอื่นๆ ใหเปNนไปตามขอ 3.1.2 - 3.1.4 ในขอ 3.1
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4. ขอปฏิบัติในการขอใชบริการสําหรับบุคลากร/หนวยงานภายนอกวิทยาลัยฯ
การขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล และการขอยืมอุปกรณการศึกษาสําหรับบุคลากร/หน4วยงาน
ภายนอกวิทยาลัยฯ ใหถือปฏิบัติดังนี้
4.1 บุคลากร/หน4วยงานภายนอกวิทยาลัยฯ ที่จะขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
และ/หรือ ยืม วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ ต4างๆ ใหทําหนังสือจากหน4วยงานตนสังกัดถึงผูอํานวยการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติล4วงหนาไม4นอยกว4า 7 วันทําการ ทั้งนี้ใหประธานคณะกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูฯ
ใหความเห็นเบื้องตนถึงการขอใชบริการและวันเวลาที่ขอ
4.2 ผูใชบริการจะตองปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไวของศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
4.3 ในการขอใชบริการที่ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ผูขอใชบริการจะตองระบุจํานวนและ
รายชื่อผูขอใชบริการทุกคน
4.4 ติดต4อประสานงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล เพื่อแจงความ
จํานงขอศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ตามวันเวลาที่กําหนด
5. คาบริการ
เปNนไปตามการอนุมัติของ ผูอํานวยการ และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูฯ
6. การดําเนินการอุปกรณการศึกษาชํารุดเสียหาย
6.1 กรณีที่ผูใชบริการพบก4อนนําไปใช ใหแจงเจาหนาที่ทันที มิฉะนั้นจะถือว4าอุปกรณ
การศึกษานั้นชํารุด เสียหายระหว4างการใชบริการ ซึ่งผูขอใชบริการจะตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
6.2 กรณีชํารุดเสียหายระหว4างขอใชบริการ ใหผูขอใชบริการทําบันทึกแจงเหตุการณและ
นําส4งอุปกรณการศึกษาที่ชํารุดเสียหายนั้น คืนแก4เจาหนาที่ทันทีโดยไม4ชักชา
7. การชดใชกรณีอุปกรณการศึกษาชํารุดเสียหาย
7.1 ใหคณะกรรมการบริหารดูแลศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล พิจารณาและใหความเห็น
เบื้องตนถึงเหตุแห4งความเสียหายและค4าใชจ4ายในการซ4อมแซม/จัดซื้อใหม4
7.2 กรณีที่พิจารณาแลว พบว4าเหตุแห4งความเสียหายเกิดเนื่องจากความประมาท ใหชดใช
ทุกกรณี โดยกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้
7.2.1 กรณี ค4าเสียหายอยู4 ในวงเงิ นไม4 เกิ นหาพั นบาท ใหคณะกรรมการบริ หารดู แล
ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ดําเนินการเรียกเก็บ และแจงรองผูอํานวยการกลุ4มงานวิชาการ เพื่อทราบ
7.2.2 กรณีค4าเสี ยหายอยู4ในวงเงินเกินกว4 าหาพันบาท ใหคณะกรรมการบริ หารดูแล
ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล รายงานรองผูอํานวยการกลุ4มงานวิชาการ เพื่อพิจารณาต4อไป
7.3 ความเสียหายที่เกิดจากบุคลากร/หน4วยงานภายนอกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ ใหชดใชทุกกรณี ไม4ว4าเหตุแห4งความเสียหายนั้นจะเกิดเนื่องจากความประมาทหรือไม4ก็ตาม
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สรุปแนวทางปฏิบัติของบุคลากรภายในวิทยาลัย
- อาจารย
1. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาที่ตองการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
1.1 กรณีมีการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ทั้งเทอม เพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคทดลอง ใหอาจารยกรอกแบบฟอรมขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล (UNCL002-1) พรอมแนบตารางการเรี ยนการสอน และแบบฟอรมการยื มวัส ดุอุป กรณ เพื่อใหเจาหนาที่
ไดจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ (หรือสามารถส4งรายละเอียดผ4านทาง อีเมลล nlrc.bcnu@unc.ac.th) โดย
ใหส4งล4วงหนาก4อนเป^ดภาคเรียนการศึกษาอย4างนอย 3 สัปดาห
1.2 กรณีมีการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล นอกตารางการใชศูนยการเรียนรูทางการ
พยาบาล ใหเขียนแบบฟอรมขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ก4อนการใชหอง 7 วันทําการ
2. อาจารยประจํากลุ4มวิชาที่รับผิดชอบใหนักศึกษาทําความสะอาดวัสดุ, อุปกรณ, ครุภัณฑ ตรวจ
ความเรียบรอย และนับจํานวน หลังสิ้นชั่วโมงปฏิบัติทุกครั้ง หรือสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน ก4อนนํา
อุปกรณส4งคืนที่เจาหนาที่ประจําศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
3. หากมีนักศึกษาทําอุปกรณชํารุดหรือเสียหาย ใหแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ทันที
- นักศึกษา
1. แต4งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่วิทยาลัยฯกําหนดทุกครั้งที่จะเขาฝกปฏิบัติการ
1.1 หญิง แต4งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบการขึ้นฝกที่วิทยาลัยฯ (ขึ้นอยู4กับ Lab
ที่ฝกปฏิบัติ) ติดปAายชื่อทุกครั้งที่จะเขาฝกปฏิบัติการ รวบผมใหเรียบรอย สวมเน็ทติดผม
1.2 ชาย แต4งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบการขึ้นฝกที่วิทยาลัยฯ (ขึ้นอยู4กับ Lab
ที่ฝกปฏิบัติ) ติดปAายชื่อ ทุกครั้งที่จะเขาฝกปฏิบัติการ
2. เก็บกระเปrาและสิ่งของไวในที่ที่จัดไวให ยกเวน ของมีค4า
3. เปลี่ยนรองเทาก4อนเขาศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล และจัดวางในชั้นใหเปNนระเบียบทุกครั้ง
4. ขอหาม
4.1 หามนําอาหาร เครื่องดื่ม ต4างๆ เขามาในศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
4.2 หามส4งเสียงดังรบกวนผูอื่น
4.3 หามขีดเขียนขอความใดๆ ลงในตัวหุ4น ตู ฉาก หรืออุปกรณอื่นๆ
5. ตรวจสภาพการใชงานของ วัสดุ,อุปกรณ,ครุภัณฑ ก4อนและหลังการใชเสมอ หากพบว4ามีการชํารุด
หรือเสียหายใหรีบรายงานต4ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา หรืออาจารยผุสอนประจํากลุ4ม หรือเจาหนาที่ประจํา
ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ทันที
6. ไม4หยิบของหรืออุปกรณอื่นใดในศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ออกไปโดยไม4ไดรับอนุญาต
7. เมื่อเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติการแลว ใหนําวัสดุ, อุปกรณ และครุภัณฑต4างๆ ทําความสะอาด และ
ตรวจสอบความเรียบรอย รวมทั้งนับจํานวนทุกครั้งก4อนนําอุปกรณส4งคืนที่เจาหนาที่ประจําศูนยการเรียนรู
ทางการพยาบาล
8. ป^ดแอร ป^ดไฟ และเครื่องใชไฟฟAา หลังจากเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติการทุกครั้ง
9. ก4อนออกจากศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ใหเจาหนาที่ประจําศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ตรวจสอบความเรียบรอยของ วัสดุ, อุปกรณ, ครุภัณฑ และสภาพแวดลอมก4อนทุกครั้ง
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แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ/ครุภัณฑ
เริ่มตน

สํารวจความตองการวัสดุ/อุปกรณ/ครุภัณฑ

จัดหาขอมูล/spec ของวัสดุ/อุปกรณ/ครุภัณฑ

นําขอมูล/spec ของวัสดุ/อุปกรณ/ครุภัณฑ เสนอ อาจารย
ประธานกรรมการ/กรรมการ ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล

อนุมัติ
ไมอนุมัติ

ตรวจสอบขอมูล/spec
ตรงตามความตองการ

จัดทําเรื่องขอซื้อตามกระบวนการ
งานพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ

จบการทํางาน

10

แผนผังขั้นตอนการรับวัสดุ/อุปกรณ เขาศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
เริ่มตน

ตัวแทนจําหนายวัสดุและอุปกรณมาสงยังศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล

ไมครบ/ชํารุด
ครบ/สภาพพรอมใช

ตรวจนับวัสดุอปุ กรณ

ดําเนินการจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณในตู
ลงทะเบียนพรอมทําปHาย และติดปHายระบุชื่อวัสดุ/อุปกรณ
จัดทําฐานขอมูลวัสดุ/อุปกรณ ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ทั้งในรูปแบบไฟลขอมูลและแฟHมเอกสาร
จบการทํางาน
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แผนผังขั้นตอนการรับครุภัณฑเขา ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
เริ่มตน
รับครุภัณฑ/คูมือ/หมายเลขครุภัณฑ จากงานพัสดุ

ไมครบ/ชํารุด
ครบ/สภาพพรอมใช

ตรวจสอบ

ดําเนินการจัดเก็บครุภัณฑประจําศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล

ลงทะเบียนพรอมทําปHายและติดปHายระบุชื่อครุภัณฑ
จัดทําฐานครุภัณฑ ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ทั้งในรูปแบบไฟลขอมูลและแฟHมเอกสารเพื่อบริการ
จบการทํางาน
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แผนผังขั้นตอนการขอใชบริการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ผูใชบริการ
ยื่นแบบฟอรมการขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ในเวลา/นอกเวลา
ไมวาง
วาง

ตรวจสอบ
เสนอแบบฟอรมการขอใชหองฯ ตอหัวหนาศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล

อนุมัติ

ตรวจสอบ

ไมอนุมัติ

จัดเตรียมศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล พรอมอุปกรณ

ใหบริการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ตรวจสอบ
กรณีเรียบรอย
บันทึก/เก็บสถิติการใชหอง

กรณีชํารุดเสียหาย
บันทึก/ดําเนินการตามระเบียบ

สรุปการใชบริการหองปฏิบัติการรายเดือน/รายภาคการศึกษา
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แผนผังขั้นตอนการยืมวัสดุ/อุปกรณ/ครุภัณฑ
ผูขอใชบริการ
ยื่นแบบฟอรมวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ
(ยื่นก4อนอย4างนอย 3 วัน)
เสนออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
เห็นสมควร

ตรวจสอบ

ไมเห็นสมควร

เสนอหัวหนาศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ/ครุภัณฑ
ตรวจสอบวัสดุอปุ กรณ/เซ็นตรับ/ระบุวันเวลาที่ยืม
ผูรับบริการ
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แผนผังขั้นตอนการคืนวัสดุ/อุปกรณ/ครุภัณฑ
ผูขอใชบริการ สงคืน ตามกําหนดเวลา

เจาหนาที่รับคืน

ตรวจสอบ

กรณีเรียบรอย

บันทึก/เก็บอุปกรณ

กรณีชํารุดเสียหาย

บันทึก/ดําเนินการตามระเบียบ

สรุปการคืนรายเดือน/รายภาคการศึกษา
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ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
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