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คู่มือศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
1. ความเป็นมา
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลในศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ท างการพยาบาล (Nursing Learning Resource
Center: NLRC) มี ความส าคั ญ อย่ างมากในการศึ กษาวิช าการพยาบาล เนื่ อ งจากกิ จกรรมมี ความซับ ซ้ อ น
กิจกรรมทุกกิจกรรมต้องใช้ทักษะ และมีเทคนิคในการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งได้แก่ การป้องกันโรค การรับใหม่
และจาหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล การพยาบาลในการให้ยาแก่ผู้ป่วย การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้าน
การรับประทาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปั ญหาด้านการขับถ่าย อุจจาระ/ปัสสาวะ การพยาบาลเพื่อสนองความ
ต้องการเคลื่อนไหว การพยาบาลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางเดิ นหายใจ การ
ดูแลช่วยเหลือให้ผู้ป่ วยพักผ่อนและนอนหลับ การช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นต้น ในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดที่
แตกต่างออกไป ที่นักศึกษาพยาบาลต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะที่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ก่อนที่จะฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จึงได้ดาเนินการเตรียมศูนย์การ
เรียนรู้ทางการพยาบาล และคู่มือศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ ศูนย์การเรียนรู้
ทางการพยาบาล ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2. นโยบาย
ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resource Center: NLRC) มีนโยบายสนับสนุน
การเรียนการสอนของศูนย์กาเรียนรู้ทางการทางการพยาบาล ทุกกลุ่มวิชาให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการทางการพยาบาลตลอดจน
ฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลที่ทันสมัย
3.2 เพื่อใช้ฝึกอบรมปฏิบัติการทางการพยาบาล และด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
4. สถานที่
ชั้น 4 อาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น
5. ติดต่อสอบถาม
นายกังวาลเพชร นาคทอง นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 055-830785 ต่อ 124 โทรสาร 055-830787 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 124
เว็บไซต์ http://www.unc.ac.th/bcnu/index.php/lab
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6. คณะกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการพยาบาล
1. นายสืบตระกูล ตันตลานุกุล
2. นางสาวสุปราณี หมื่นยา
3. นางสาวจิราพร วิศิษฐ์โกศล
4. นายภราดร ล้อธรรมา
5. นางสาวสายฝน วรรณขาว
6. นายกังวาลเพชร นาคทอง

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล มีอานาจหน้าที่ดังนี้
6.1 กาหนดระบบการบริหารจัดการและการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพยาบาล
6.2 วางแผนจัดหาอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคล้องกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริงทุก
สาขา ให้เพียงพอ พร้อมใช้และทันสมัย
6.3 จัดทาตารางการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล และคู่มือการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพยาบาล
6.4 ประเมินผลการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาและอาจารย์ นาเสนอกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
7. โครงการสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ประธานกรรมการ
นายสืบตระกูล ตันตลานุกุล
รองประธาน
นางสาวสุปราณี หมืน่ ยา

กรรมการ
๑. นางสาวจิราพร วิศิษฐ์โกศล
๒. นายภราดร ล้อธรรมา
๓. นางสาวสายฝน วรรณขาว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
นายกังวาลเพชร นาคทอง
(เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)
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๑. ขั้นตอนปฏิบัติการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
1.1 ประเภทของการให้บริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
1.1.1 เพื่อการเรียนการสอน
1.1.2 เพื่อบริการวิชาการ
1.2 กาหนดวัน/เวลา เพื่อให้บริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
1.1.1 ในเวลาราชการ เปิดทาการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
1.3 ผู้มีสิทธิใช้บริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
1.3.1 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
1.3.2 อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
1.3.3 นักศึกษาหรือบุคลากรสาธารณสุขอื่น (แจ้งขอใช้บริการเป็นครั้งคราว พิ จารณาตาม
ความจาเป็น)
1.4 วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ให้บริการ
1.4.1 วัสดุ แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สาลี ผ้าก๊อส ไม้พันสาลี น้ายา และยาต่าง เป็นต้น
- วัส ดุ เช่น อับ ส าลี กระบอกฉีดยาชนิดแก้ว ชามรูปไต กระปุกพร้อมปากคีบ และ ชุดฝึ ก
ปฏิบัติการทางการพยาบาลต่าง เป็นต้น
1.4.2 ครุภัณฑ์ เช่น หูพัง เครื่องวัดความดันโลหิต ชิ้นส่วนหุ้มต่างๆ เป็นต้น
1.4.3 ครุภัณฑ์ที่มีการติดตั้งยุ่งยากและเคลื่อนย้ายลาบาก เช่น หุ่นฝึกปฏิบัติการ โทรทัศน์
เครื่องเล่ น วีซีดี เป็น ต้น วัสดุครุภัณฑ์ตามขั้ นตอนปฏิบัติการยืมวัสดุ/ครุภัณ ฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ทางการ
พยาบาล
ข้อ 1.4.3 ผู้ขอใช้บริการทั้งกรณีที่มีการเรียนการสอนและกรณีเพื่อการบริการวิชาการ ขอใช้บริการได้ที่ ศูนย์
การเรียนรู้ทางการพยาบาล ห้ามนาหรือเคลื่อนย้ายออกนอกศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
1.5 อัตราค่าบริการ เป็นไปตามการอนุมัติของประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล/
ผู้อานวยการ
1.6 ระยะเวลาในการยืม
1.6.1 การยืมวัสดุตาม ข้อ 1.4.1 ต้องทาการเขียนใบเบิกวัสดุ (UNC-L003) ถ้าหากใช้ไม่
หมดให้นามาส่งคืน
1.6.2 การยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ มีกาหนดดังนี้ - วัสดุ/ครุภัณฑ์ตาม ข้อ 1.1.2 และข้อ 1.2 ยืม
ได้ครั้งละ 7 วันทาการ - กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีจานวนจากัดจะพิจารณาตามความเหมาะสม
1.7 ขั้นตอนการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์
1.7.1 การยืมเพื่อการเรียนการสอน
- ผู้ขอใช้บริการติดต่อเขียนแบบฟอร์มใบยืมวัสดุ /ครุภัณฑ์ (UNC-L001) กรณีวัสดุ
ตาม ข้อ 1.4.1 ต้องทาการเขียนแบบฟอร์มใบเบิกยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง (UNC-L003)
- ยื่นแบบฟอร์มใบยืมอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันรับวัสดุอุปกรณ์.

4

- ระยะเวลาในการยื ม ครั้ งละไม่ เกิน 7 วั น หากมี ค วามจ าเป็ น ใช้ อุ ป กรณ์ ต่ อไป
สามารถยืมต่อได้ทศี่ ูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะไม่มีสิทธิ์ยืมอุปกรณ์อีก
- ผู้รับบริการติดต่อขอรับอุปกรณ์ที่ยืมพร้อมตรวจนับอุปกรณ์ และตรวจสภาพก่อน
การใช้งานทุกครั้งก่อนรับอุปกรณ์ออกจากศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
- การยืมผ้าชนิดต่างๆ เมื่อนากลับมาคืนจะต้องซักรีดให้เรียบร้อย หรือจ่ายค่าซักรีด
ตามราคาที่จ่ายจริงของห้องปฏิบัติการพยาบาลส่งจ้างซัก
- เมื่อครบกาหนดส่ งคืนอุปกรณ์ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ชั้น 2 อาคาร
เรียน 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
๑.7.2 การยืมเพื่อบริการวิชาการ
- ผู้ขอใช้บ ริการทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุอุปกรณ์ เสนอผู้อานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ
- ผู้ ขอใช้บ ริ ก ารติด ต่ อประสานงานเจ้าหน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบศู น ย์ การเรีย นรู้ท างการ
พยาบาล เพื่อขอรับวัสดุอุปกรณ์ ตามวันเวลาที่กาหนด
1.8 ขั้นตอนการรับวัสดุ/ครุภัณฑ์
1.8.1 วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีการจัดเตรียมไม่ยุ่งยาก สามารถรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ยืมได้ทันที
1.8.2 ผู้ขอใช้บริการต้องตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนลงนามรับ
1.9 ขั้นตอนการคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์
1.9.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อคืนกับศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เท่านั้น
1.9.2 ผู้ขอใช้บริการต้องการยืนยันการตรวจสอบสภาพวัสดุ /ครุภัณฑ์กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนลงนามส่งคืน
1.9.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายของวัสดุ /ครุภัณฑ์ กรณีเกิดการชารุด
เสียหายตามราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์
1.9.4 กรณีทีมีความจาเป็นต้องการใช้วัสดุ /ครุภัณฑ์ต่อหรือไม่สามารถคืนวัสดุ /ครุภัณฑ์ได้
ตามวันที่กาหนด ให้ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ เพื่อต่อระยะเวลาการยืม การคืนวัสดุ /
ครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนการสอนทุกชนิด จะต้องเสร็จสิ้นก่อนวันปิดภาคเรียนการศึกษา
1.10 การปฏิบัติ ใดที่น อกเหนือจากประกาศนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองผู้อานวยการกลุ่มงาน
วิชาการ และประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล พิจารณาตามความเหมาะสม
2. ข้อปฏิบัติการยืม - คืน วัสดุ/ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
2.1 การยืมเพื่อการเรียนการสอน
2.1.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อเขียนแบบฟอร์มการยืม (UNC-L001)
2.1.2 กรณีต้องการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ใช้ในวันจันทร์ ติดต่อเขียนแบบฟอร์มการยืม ในวันศุกร์
ก่อน เวลา 14.00 น.
2.1.3 กรณียืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ใช้ในการเรียนการสอนประจารายวิชา ให้ทาหนังสือแจ้งความ
จานงผ่านภาควิชาล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาอย่างน้อย 3 สัปดาห์
2.1.4 กรณี ผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารเป็ น นั ก ศึ ก ษาและมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ วัส ดุ /ครุภั ณ ฑ์ เร่งด่ ว น
สามารถติดต่อขอยืมได้ โดยให้อาจารย์ประจารายวิชารับรองความจาเป็น
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2.2 การยืมเพื่อการบริการวิชาการ
2.2.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อเขียนแบบฟอร์ม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ
2.2.2 ผู้ขอใช้บริการชาระค่าบริการวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่งานการเงิน ภายหลังได้รับการอนุมัติ
3.3 ขั้นตอนการรับวัสดุ/ครุภัณฑ์
2.3.1 วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีการจัดเตรียมไม่ยุ่งยาก สามารถรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ยืมได้ทันที
2.3.2 ผู้ขอใช้บริการต้องตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์ทกุ ครั้งก่อนลงนามรับ
2.3.3 กรณีขอใช้บริการเพื่อการบริการวิชาการ ผู้ขอใช้บริการนาใบเสร็จรับเงินมาแสดงก่อน
รับวัสดุ/ครุภัณฑ์
2.4 ขั้นตอนการคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์
2.4.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อคืนกับเจ้าหน้าที่ประจาเคาน์เตอร์เท่านั้น
2.4.2 ผู้ขอใช้บริการต้องการยืนยันการตรวจสอบสภาพวัสดุ /ครุภัณฑ์กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนลงนามส่งคืน
2.4.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายของวัสดุ /ครุภัณฑ์ กรณีเกิดการชารุด
เสียหายตามราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์
2.4.4 กรณีทีมีความจาเป็นต้องการใช้วัสดุ /ครุภัณฑ์ต่อหรือไม่สามารถคืนวัสดุ /ครุภัณฑ์ได้
ตามวันที่กาหนด ให้ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์เพื่อต่อระยะเวลาการยืม การคืนวัสดุ /
ครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนการสอนทุกชนิด จะต้องเสร็จสิ้นก่อนวันปิดภาคเรียนการศึกษา
3. ข้อปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
เพื่ อให้ การดาเนิ น งานให้ บ ริการของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เป็น ไปอย่างเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภ าพสูงสุด วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ โดยมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ให้ใช้
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล เป็น
แนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้มีสิทธิใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ได้แก่ บุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
นักศึกษา และบุคลากร สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ บุคคลนอกเหนือจากที่กาหนดนี้ให้ อยู่
ในดุลยพินิจของผู้อานวยการ
2. ระยะเวลาให้บริการ
2.1 เวลาราชการ ตามตารางการจัดการเรียนการสอน
2.2 นอกเวลา ตามแบบคาขอใช้ห้องปฏิบัติการ (UNC-L002)
3. ข้อปฏิบัติในการขอใช้บริการสาหรับบุคลากรภายในวิทยาลัย
3.1 บริการเพื่อการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ให้ปฏิบัติดังนี้
3.1.1 อาจารย์เจ้าของรายของวิช าที่ต้องการใช้ห้ องปฏิบัติการพยาบาลทั้งเทอม
อาจารย์กรอกแบบฟอร์มขอใช้ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (UNC-L002-1) พร้อมแนบตารางการเรียน
การทั้ง และส่งแบบสารวจความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์
3.1.2 อาจารย์ ผู้ ส อนตรวจสอบความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา และ/หรื อ
สถานที่ได้ภายใน 1 วันก่อนการเรียนการสอน
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3.1.3 อาจารย์ประจากลุ่มวิชาที่รับผิดชอบให้นักศึกษาทาความสะอาด ตรวจความ
เรี ย บร้อ ย และนั บ จ านวนอุป กรณ์ หลั งสิ้ น ชั่ว โมงปฏิ บัติ ทุ กครั้ง ก่ อนน าอุ ป กรณ์ ส่ งคืน ที่ เจ้ าหน้ าที่ ป ระจ า
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
3.1.4 กรณี ที่ เป็ น การขอรับ บริก ารนอกเวลาและไม่ มี เจ้าหน้ าที่ ผู้ ข อใช้ -บริก าร
จะต้องดูแลอุปกรณ์การศึกษาและสถานที่ให้เรียบร้อย และนาอุปกรณ์ส่งคืนเจ้าหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น การส่งคืนจะ
ถือว่าสมบูรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจรับและลงชื่อกากับเรียบร้อยแล้ว
3.2 บริการเพื่อการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามแผนการเรียนการสอนที่กาหนดไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้
3.2.1 กรณี มี ก ารใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลนอกตารางการใช้ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ทางการพยาบาล ให้เขียนแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ ก่อนการใช้ห้อง 7 วันทาการ
3.2.2 ถ้าตรงกับวันเดียวกันการขอใช้บริการตามแผนการเรียนการสอนที่ กาหนดไว้
แล้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จะให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนตามแผนที่ กาหนดในข้อ
3.1 เป็นลาดับแรก
3.2.3 ถ้าต้องการยืมหุ่นจากหน่วยงานอื่นแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันใช้งาน 10 วันทาการ
3.2.4 การปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อ 3.1.2-3.1.4 ในข้อ 3.1
4. ข้อปฏิบัติในการขอใช้บริการสาหรับบุคลากร/หน่วยงานภายนอกวิทยาลัยฯ
การขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และการขอยืมอุปกรณ์การศึกษาสาหรับบุคลากร/หน่วยงาน
ภายนอกวิทยาลัยฯ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
4.1 บุคลากร/หน่วยงานภายนอกวิทยาลัยฯ ที่จะขอใช้ห้องปฏิบัติการ และ/หรือ ยืมอุปกรณ์
การศึกษา ให้ทาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดถึงผู้อานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทา
การ ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการบริหารดูแลศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ให้ความเห็นเบื้องต้นถึงการขอ
ใช้บริการและวันเวลาที่ขอ
4.2 ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนดไว้ของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
4.3 ในการขอใช้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ผู้ขอใช้บริการจะต้องระบุจานวนและ
รายชื่อผู้ขอใช้บริการทุกคน
4.4 ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อขอศูนย์
การเรียนรู้ทางการพยาบาล ตามวันเวลาที่กาหนด
5. ค่าบริการ
เป็นไปตามการอนุมัติของประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล /ผู้อานวยการ
6. การดาเนินการกรณีอุปกรณ์การศึกษาชารุดเสียหาย
6.1 กรณี ที่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารพบก่ อ นน าไปใช้ ให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทั น ที มิ ฉ ะนั้ น จะถื อ ว่า อุ ป กรณ์
การศึกษานั้นชารุด เสียหายระหว่างการใช้บริการ ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
6.2 กรณีชารุดเสียหายระหว่างขอใช้บริการ ให้ผู้ขอใช้บริการทาบันทึกแจ้งเหตุการณ์และ
นาส่งอุปกรณ์การศึกษาที่ชารุดเสียหายนั้น คืนแก่เจ้าหน้าที่ทันทีโดยไม่ชักช้า
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7. การชดใช้กรณีอุปกรณ์การศึกษาชารุดเสียหาย
7.1 ให้คณะกรรมการบริหารดูแลศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล พิจารณาและให้ความเห็นเบื้องต้น
ถึงเหตุแห่งความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/จัดซื้อใหม่
7.2 กรณีที่พิจารณาแล้ ว พบว่าเหตุแห่งความเสียหายเกิดเนื่องจากความประมาท ให้ชดใช้ทุกกรณี
โดยกาหนดแนวปฏิบัติดังนี้
7.2.1 กรณีค่าเสียหายอยู่ในวงเงินไม่เกินห้าพันบาท ให้คณะกรรมการบริหารดูแลศูนย์การ
เรียนรู้ทางการพยาบาล ดาเนินการเรียกเก็บและแจ้งรองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการเพื่อทราบ
7.2.2 กรณีค่าเสียหายอยู่ในวงเงินเกินกว่าห้าพันบาท ให้คณะกรรมการบริหารดูแลศูนย์การ
เรียนรู้ทางการพยาบาล รายงานรองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการเพื่อพิจารณา
7.3 ความเสียหายที่เกิดจากบุคลากร/หน่วยงานภายนอกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ให้
ชดใช้ทุกกรณี ไม่ว่าเหตุแห่งความเสียหายนั้นจะเกิดเนื่องจากความประมาทหรือไม่ก็ตาม
(อาจารย์)
1. อาจารย์เจ้ารายของวิชาที่ต้องการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
1.1 กรณี มีการใช้ ศูน ย์ การเรี ย นรู้ท างการพยาบาล ทั้ งเทอม อาจารย์ส่ งตารางการเรียนการสอน
รายวิชาที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ หรือ ส่งแบบสารวจความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์
1.2 กรณีมีการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล นอกตารางการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ให้เขียนแบบฟอร์มขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ก่อนการใช้ห้อง 7 วันทาการ
2. อาจารย์ประจากลุ่มวิชาที่รับผิดชอบให้ นักศึกษาทาความสะอาด ตรวจความเรียบร้อย และนับ
จานวนอุปกรณ์ หลังสิ้นชั่วโมงปฏิบัติทุกครั้ง ก่อนนาอุปกรณ์ส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการพยาบาล
3. หากมีนักศึกษาทาอุปกรณ์ชารุดหรือเสียหาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
(นักศึกษา)
1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่วิทยาลัยฯกาหนดทุกครั้งที่จะเข้าฝึกปฏิบัติการ
1.1 หญิง แต่งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่วิทยาลัยฯ (ขึ้นกับ Lab ที่ฝึกปฏิบัติ) ติดป้ายชื่อ
ทุกครั้งที่จะเข้าฝึกปฏิบัติการ ผมรวบให้เรียบร้อย สวมเน็ทติดผม
1.2 ชาย แต่งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่ วิทยาลัยฯ (ขึ้นกับ Lab ที่ฝึกปฏิบัติ) ติดป้ายชื่อ
ทุกครั้งที่จะเข้าฝึกปฏิบัติการ
2. เก็บกระเป๋าและสิ่งของไว้ในที่ที่จัดไว้ให้ ยกเว้น ของมีค่า
3. เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และจัดวางในชั้นให้เป็นระเบียบทุกครั้ง
4. ข้อห้าม
4.1 ห้ามนาอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามาในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
4.2 ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
4.3 ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในตัวหุ่น ตู้ ฉาก หรืออุปกรณ์อื่นๆ
5. ตรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้เสมอ หากพบว่ามีการชารุดหรือเสียหายให้
รีบรายงานต่ออาจารย์เจ้าของวิชา หรืออาจารย์ประจากลุ่ม หรือเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการพยาบาลทันที
6. ไม่หยิบของหรืออุปกรณ์อื่นใดในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

8

7. เมื่ อเสร็ จ สิ้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารแล้ ว ให้ น าอุ ป กรณ์ ไปล้ างท าความสะอาด หรือ ตรวจสอบความ
เรียบร้อย รวมทั้งนับจานวนทุกครั้งก่อนนาอุปกรณ์ส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล
8. ปิดแอร์ ไฟ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการทุกครั้ง
9. ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการพยาบาลตรวจสอบความ
เรียบร้อยของอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมก่อนทุกครั้ง
แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์

เริ่มต้น

สารวจความต้องการวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์

จัดหาข้อมูล/spec ของวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์

นาข้อมูล/spec ของวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ เสนอ อาจารย์
ประธานกรรมการ/กรรมการ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

อนุมัติ

ตรวจสอบข้อมูล/spec
ตรงตามความต้องการ

ไม่อนุมัติ

จัดทาเรื่องขอซื้อตามกระบวนการ
งานพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
จบการทางาน
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แผนผังขั้นตอนการรับวัสดุ/อุปกรณ์ เข้าศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

เริ่มต้น

ตัวแทนจาหน่ายวัสดุและอุปกรณ์มาส่งยังศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

ไม่ครบ/ชำรุด
ครบ/สภำพพร้อมใช้

ตรวจนับวัสดุอปุ กรณ์

ดาเนินการจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ในตู้
ลงทะเบียนพร้อมทาป้ายและติดป้ายระบุชื่อวัสดุ/อุปกรณ์
จัดทาฐานข้อมูลวัสดุ/อุปกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ทั้งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลและแฟ้มเอกสาร
จบการทางาน
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แผนผังขั้นตอนการรับครุภัณฑ์ เข้าศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

เริ่มต้น
รับครุภัณฑ์/คู่มือ/หมายเลขครุภัณฑ์ จากงานพัสดุ

ไม่ครบ/ชำรุด
ครบ/สภำพพร้อมใช้

ตรวจสอบ

ดาเนินการจัดเก็บครุภัณฑ์ประจาศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

ลงทะเบียนพร้อมทาป้ายและติดป้ายระบุชื่อครุภัณฑ์
จัดทาฐานครุภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ทั้งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลและแฟ้มเอกสารเพื่อบริการ
จบการทางาน
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แผนผังขั้นตอนการขอใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ผู้ใช้บริการ
ยื่นแบบฟอร์มการขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ในเวลา/นอกเวลา
ไม่ว่ำง

ตรวจสอบ

ว่ำง
เสนอแบบฟอร์มการขอใช้ห้องฯ ต่อประธานกรรมการห้องฯ
อนุมัติ

ตรวจสอบ

ไม่อนุมัติ

จัดเตรียมศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล พร้อมอุปกรณ์

ให้บริการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ตรวจสอบ
กรณีเรียบร้อย
บันทึก/เก็บสถิติการใช้ห้อง

กรณีชารุดเสียหาย
บันทึก/ดาเนินการตามระเบียบ

สรุปการใช้บริการห้องปฏิบัติการรายเดือน/รายภาคการศึกษา
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แผนผังขั้นตอนการการยืมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์

ผู้ขอใช้บริการ
ยื่นแบบฟอร์มวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ (ยื่นก่อนอย่างน้อย 1 วัน)
เสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
เห็นสมควร

ตรวจสอบ

ไม่เห็นสมควร

เสนอประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์
ตรวจสอบวัสดุอปุ กรณ์/เซ็นต์รับ/ระบุวันเวลาที่ยืม
ผู้รับบริการ

***หมายเหตุ... ยื่นแบบฟอร์มใบยืมอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันรับวัสดุอุปกรณ์.
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แผนผังขั้นตอนการคืนวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์
ผู้ขอใช้บริการ ส่งคืน ตามกาหนดเวลา

เจ้าหน้าที่รับคืน

ตรวจสอบ

กรณีเรียบร้อย

บันทึก/เก็บอุปกรณ์

กรณีชารุดเสียหาย

บันทึก/ดาเนินการตามระเบียบ

สรุปการคืนรายเดือน/รายภาคการศึกษา

14

ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

15

ภาคผนวก ข แบบฟอร์มต่างๆ
- ใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (UNC-L001)
- แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ (UNC-L002)
- แบบฟอร์มขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล รายภาค (UNC-L0021)
- แบบฟอร์มใบเบิกยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง (UNC-L003)
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
(UNC-L004)
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ใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์
(ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล)

UNC-L001

เรียน ประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ข้าพเจ้า................................................ตาแหน่ง/รหัส.............................เบอร์โทรติดต่อ........................
มีความประสงค์จะขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงาน............................................................................................
และกาหนดส่งคืนภายในวันที่..................................................................ตามรายการ ดังนี้
ลาดับ
รหัส/หมายเลขครุภัณฑ์
ชื่อรายการ
จานวน

วัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ข้าพเจ้าได้ยืมตามรายการข้างต้น อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ ถ้าปรากฏว่าข้าพเจ้า
นามาส่งคืนมีการชารุดหรือสูญหาย ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหาย โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ ............................................................. ผู้ยืม
(................................................................)
 เห็นสมควรให้ยืม
 อนุมัติ
 ไม่เห็นสมควรให้ยืม
 ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ ...................................................
ลงชื่อ ...................................................
(..............................................................)
(นายสืบตระกูล ตันตลานุกุล)
อาจารย์ผู้สอน/รับผิดชอบรายวิชา
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุน
.............../................./.................
การเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการ
.............../................./.................
ลงชื่อ ...........................................ผู้จ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ลงชื่อ ...........................................ผู้รับวัสดุ/ครุภัณฑ์
(..............................................................)
(..............................................................)
.............../................./.................
.............../................./.................
ห้องปฏิบัติการได้รับคืน วัสดุ/ครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ .........................................ผู้รับคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ ลงชื่อ .........................................ผู้ส่งคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์
(..............................................................)
(..............................................................)
.............../................./.................
.............../................./.................
 พร้อมใบประเมินผลความพึงพอใจการใช้ศูนย์สาธิตทางการพยา
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แบบฟอร์มขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

UNC-L002

เรียน ประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ข้าพเจ้า................................................ตาแหน่ง/รหัส.............................เบอร์โทรติดต่อ........................
มีความประสงค์จะขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อใช้ปฏิบัติการรายวิชา
....................................................
วันที่ใช้ห้อง....................................................................................เวลา............................................................น.
พร้อมด้วยครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน ดังนี้
ลาดับ
รหัส/หมายเลขครุภัณฑ์
ชื่อรายการ
จานวน

....................................................................................  อนุมัติ
....................................................................................  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ ...................................................
ลงชื่อ ...................................................
(นายสืบตระกูล ตันตลานุกุล)
(..............................................................)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุน
อาจารย์ผู้สอน/รับผิดชอบรายวิชา
การเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการ
.............../................./.................
.............../................./.................
หมายเหตุ นักศึกษาต้องติดต่อขอใช้ห้องไม่น้อยกว่า 3 วัน
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แบบฟอร์มขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

UNC-L002-1

วันที่ ..............................................................
เรื่อง ขออนุมัติใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล รายสัปดาห์/รายภาคการศึกษา
เรียน ประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ด้วยภาควิชา............................................................................................................................................
ขออนุมัติใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล รายสัปดาห์/รายภาคการศึกษา เพื่อใช้
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .....................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ได้แนบตารางการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และแผนการจัดการเรียนการสอน วัสดุ/
ครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ...................................................
(..............................................................)
อาจารย์ผู้สอน/รับผิดชอบรายวิชา
.............../................./.................
ลงชื่อ ...................................................
(..............................................................)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการ
.............../................./.................
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แบบฟอร์มเบิกยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง
(ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

UNC-L003

วันที่ ..............................................................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง
เรียน ประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ข้าพเจ้า................................................ตาแหน่ง/รหัส.............................เบอร์โทรติดต่อ........................
มีความประสงค์จะขอเบิกยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง รายวิชา.....................................................................
เพื่อใช้.......................................................................................................................................ดังรายการต่อไปนี้
ลาดับ
ชื่อรายการ
จานวน
หมายเหตุ

....................................................................................  อนุมัติ
....................................................................................  ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ ...................................................
ลงชื่อ ...................................................ผู้ขอเบิก
(นายสืบตระกูล ตันตลานุกุล)
(..............................................................)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุน
.............../................./.................
การเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการ
.............../................./.................
ลงชื่อ ....................................................................
(..............................................................)
ผู้จ่ายยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง
.............../................./.................

ลงชื่อ ....................................................................
(..............................................................)
ผู้รับยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง
.............../................./.................
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

UNCL004

คาชี้แจง
1. แบบประเมินผลนี้จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. โปรดกรอกข้อมูลและเขียนหมายเลข 1-5 ลงในช่องว่างสี่เหลี่ยม ตามความเป็นจริง และส่งคืน
เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการพยาบาล
3. เกณฑ์การให้คะแนน 5 = มากที่สุด/ดีมาก 4 = มาก/ดี 3 = ปานกลาง/พอใฃ้ 2 = น้อย/ไม่ดี
1 = น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ  ชาย
 หญิง
อายุ ..................... ปี
2.  อาจารย์
 บุคลากรภายนอก ตาแหน่ง ...............................................................
 นักศึกษาพยาบาล ชั้นปี  1
2
3
4
ส่วนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจในการใชศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์
โปรดกรอก
คาตอบช่องนี้
ปัจจัยด้านสถานที่
- องคประกอบดานอาคาร สถานที่
- อาคาร สถานที่ สะอาด สวยงาม
- สถานที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
- จานวนศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ที่ใหบริการแกนักศึกษา
- ความกวางขวางภายในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
- แสงสวางในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
- ป้ายชี้แจงกฎระเบียบการใชศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
- บอรดใหความรูในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
- เสียงรบกวนการฝกปฏิบัติการพยาบาล
- โตะ เกาอี้ในการเรียนการสอนเพียงพอ
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โปรดกรอก
คาตอบช่องนี้
ปจจัยดานวัสดุ อุปกรณ
- อุปกรณที่ใชในการฝกปฏิบัติศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล มีความปลอดภัย
- อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติ มีจานวนเพียงพอตอ จานวนนักศึกษา
- การจัดอุปกรณของใชมีความเปนระเบียบเรียบรอยหยิบใชไดสะดวก
- อุปกรณที่ใชในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล มีความทันสมัย
- มีการซอมบารุงอุปกรณ เครื่องมือที่ชารุด
- อางสาหรับชาระลางอุปกรณในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล มีความเพียงพอ
เหมาะสม
ดานบุคลากรและการบริการ
- เจาหนาที่ผูดูแลใหความชวยเหลือ และใหคาปรึกษากับผูมาใชบริการ
- การใหบริการของเจาหนาที่ที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล มีความเหมาะสม
- เวลาที่เปดใหบริการมีความเหมาะสม
- บุคลากรมีความรูและความพรอมการเขาตรวจสอบและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางการ
พยาบาล
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น
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