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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 ตันตลานุกุล
2. นางสาวสุปราณี หมื่นยา
3. นางสาวจิราพร วิศิษฐโกศล
4. นายภราดร ลอธรรมา
5. นางสาวสายฝน วรรณขาว
6. นายกังวาลเพชร 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 ตันตลานุกุล
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
1.1.1 ในเวลาราชการ เป^ดทําการ วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
1.3 ผูมีสิทธิใชบริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ ของศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
1.3.1 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
1.3.2 อาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
1.3.3 นักศึกษาหรือบุคลากรสาธารณสุขอื่น (แจงขอใชบริการเปNนครั้งคราว พิจารณาตาม
ความจําเปNน)
1.4 วัสดุ/ครุภัณฑที่ใหบริการ
1.4.1 วัสดุ แยกเปNน 2 ประเภท ดังนี้
- วัสดุสิ้นเปลือง เช4น สําลี ผากbอส ไมพันสําลี น้ํายา และยาต4าง เปNนตน
- วัสดุ เช4น อับสําลี กระบอกฉีดยาชนิดแกว ชามรูปไต กระปุกพรอมปากคีบ และ
ชุดฝกปฏิบัติการทางการพยาบาลต4าง เปNนตน
1.4.2 ครุภัณฑ เช4น หูพัง เครื่องวัดความดันโลหิต ชิ้นส4วนหุมต4างๆ เปNนตน
1.4.3 ครุภัณฑที่มีการติดตั้งยุ4งยาก และเคลื่อนยายลําบาก เช4น หุ4นฝกปฏิบัติการ โทรทัศน
เครื่องเล4น วีซีดี เปNนตน วัสดุครุภัณฑตามขั้นตอนปฏิบัติการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ ของศูนยการเรียนรูทางการ
พยาบาล ขอ 1.4.3 ผูขอใชบริการทั้งกรณีที่มีการเรียนการสอนและกรณีเพื่อการบริการวิชาการ ขอใชบริการ
ไดที่ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล หามนําหรือเคลื่อนยายออกนอกศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
1.5 อัตราค4าบริการ เปNนไปตามการอนุมัติของประธานกรรมการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล/
ผูอํานวยการ
1.6 ระยะเวลาในการยืม
1.6.1 การยืมวัสดุตาม ขอ 1.4.1 ตองทําการเขียนใบเบิกวัสดุ (UNC-L003) ถาหากใชไม4หมดให
นํามาส4งคืน
1.6.2 การยืมวัสดุ/ครุภัณฑ มีกําหนดดังนี้ - วัสดุ/ครุภัณฑตาม ขอ 1.1.2 และขอ 1.2 ยืมไดครั้งละ
7 วันทําการ
- กรณีวัสดุ/ครุภัณฑที่มีจํานวนจํากัดจะพิจารณาตามความเหมาะสม
1.7 ขั้นตอนการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ
1.7.1 การยืมเพื่อการเรียนการสอน
- ผูขอใชบริการติดต4อเขียนแบบฟอรมใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ (UNC-L001) กรณีวัสดุ
ตามขอ 1.4.1 ตองทําการเขียนแบบฟอรมใบเบิกยา เวชภัณฑ และวัสดุสิ้นเปลือง (UNC-L003)
- ยื่นแบบฟอรมใบยืมอย4างนอย 1 วัน ก4อนวันรับวัสดุอุปกรณ.
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- ระยะเวลาในการยืม ครั้งละไม4เกิน 7 วัน หากมีความจําเปNนใชอุปกรณต4อไป
สามารถยืมต4อไดที่ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ถาไม4ปฏิบัติตามจะไม4มีสิทธิ์ยืมอุปกรณอีก
- ผูรับบริการติดต4อขอรับอุปกรณที่ยืมพรอมตรวจนับอุปกรณ และตรวจสภาพก4อน
การใชงานทุกครั้งก4อนรับอุปกรณออกจากศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
- การยืมผาชนิดต4างๆ เมื่อนํากลับมาคืนจะตองซักรีดใหเรียบรอย หรือจ4ายค4าซักรีดตาม
ราคาที่จ4ายจริงของหองปฏิบัติการพยาบาลส4งจางซัก
- เมื่อครบกําหนดส4งคืนอุปกรณที่ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ชั้น 3 อาคาร 100 ปY
การสาธารณสุขไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
๑.7.2 การยืมเพื่อบริการวิชาการ
- ผูขอใชบริการทําหนังสือขอความอนุเคราะหยืมวัสดุอุปกรณ เสนอผูอํานวยการ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ ล4วงหนาอย4างนอย 7 วันทําการ
- ผูขอใชบริการติดต4อประสานงานเจาหนาที่รับผิดชอบศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล เพื่อ
ขอรับวัสดุอุปกรณ ตามวันเวลาที่กําหนด
1.8 ขั้นตอนการรับวัสดุ/ครุภัณฑ
1.8.1 วัสดุ/ครุภัณฑที่มีการจัดเตรียมไม4ยุ4งยาก สามารถรับวัสดุ/ครุภัณฑที่ยืมไดทันที
1.8.2 ผูขอใชบริการตองตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑทุกครั้งก4อนลงนามรับ
1.9 ขั้นตอนการคืนวัสดุ/ครุภัณฑ
1.9.1 ผูขอใชบริการติดต4อคืนกับศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล เท4านั้น
1.9.2 ผูขอใชบริการตองการยืนยันการตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑกับเจาหนาที่ทุกครั้ง
ก4อนลงนามส4งคืน
1.9.3 ผูขอใชบริการจะตองรับผิดชอบค4าความเสียหายของวัสดุ/ครุภัณฑ กรณีเกิดการชํารุด
เสียหายตามราคาวัสดุ/ครุภัณฑ
1.9.4 กรณีทีมีความจําเปNนตองการใชวัสดุ/ครุภัณฑต4อหรือไม4สามารถคืนวัสดุ/ครุภัณฑได
ตามวันที่กําหนด ใหติดต4อแจงเจาหนาที่ดวยตนเองหรือทางโทรศัพทเพื่อต4อระยะเวลาการยืม การคืนวัสดุ/
ครุภัณฑ เพื่อการเรียนการสอนทุกชนิด จะตองเสร็จสิ้นก4อนวันป^ดภาคเรียนการศึกษา
1.10 การปฏิบัติใดที่นอกเหนือจากประกาศนี้ใหอยูในดุลยพินิจของรองผูอํานวยการกลุมงาน
วิชาการ และประธานกรรมการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล พิจารณาตามความเหมาะสม

2. ขอปฏิบัติการยืม - คืน วัสดุ/ครุภัณฑศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
2.1 การยืมเพื่อการเรียนการสอน
2.1.1 ผูขอใชบริการติดต4อเขียนแบบฟอรมการยืม (UNC-L001)
2.1.2 กรณีตองการยืมวัสดุ/ครุภัณฑใชในวันจันทร ติดต4อเขียนแบบฟอรมการยืม ในวันศุกร
ก4อน เวลา 14.00 น.
2.1.3 กรณียืมวัสดุ/ครุภัณฑ ใชในการเรียนการสอนประจํารายวิชา ใหทําหนังสือแจงความ
จํานงผ4านภาควิชาล4วงหนาก4อนเป^ดภาคเรียนการศึกษาอย4างนอย 3 สัปดาห
2.1.4 กรณีผูขอใชบริการเปNนนักศึกษาและมีความจําเปNนตองใชวัส ดุ/ครุภัณฑเร4งด4ว น
สามารถติดต4อขอยืมได โดยใหอาจารยประจํารายวิชารับรองความจําเปNน
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2.2 การยืมเพื่อการบริการวิชาการ
2.2.1 ผูขอใชบริการติดต4อเขียนแบบฟอรม ล4วงหนาอย4างนอย 7 วันทําการ
2.2.2 ผูขอใชบริการชําระค4าบริการวัสดุ/ครุภัณฑที่งานการเงิน ภายหลังไดรับการอนุมัติ
3.3 ขั้นตอนการรับวัสดุ/ครุภัณฑ
2.3.1 วัสดุ/ครุภัณฑที่มีการจัดเตรียมไม4ยุ4งยาก สามารถรับวัสดุ/ครุภัณฑที่ยืมไดทันที
2.3.2 ผูขอใชบริการตองตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑทุกครั้งก4อนลงนามรับ
2.3.3 กรณีขอใชบริการเพื่อการบริการวิชาการ ผูขอใชบริการนําใบเสร็จรับเงินมาแสดงก4อน
รับวัสดุ/ครุภัณฑ
2.4 ขั้นตอนการคืนวัสดุ/ครุภัณฑ
2.4.1 ผูขอใชบริการติดต4อคืนกับเจาหนาที่ประจําเคานเตอรเท4านั้น
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
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 บุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งประกอบดวยอาจารย
นักศึกษา และบุคลากร สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ บุคคลนอกเหนือจากที่กําหนดนี้ใหอยู4
ในดุลยพินิจของผูอํานวยการ
2. ระยะเวลาใหบริการ
2.1 เวลาราชการ ตามตารางการจัดการเรียนการสอน
2.2 นอกเวลา ตามแบบคําขอใชหองปฏิบัติการ (UNC-L002)
3. ขอปฏิบัติในการขอใชบริการสําหรับบุคลากรภายในวิทยาลัย
3.1 บริการเพื่อการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ใหปฏิบัติดังนี้
3.1.1 อาจารยเจาของรายวิชาที่ตองการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ทั้ง
เทอม อาจารยกรอกแบบฟอรมขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล (UNC-L002-1) พรอมแนบตารางการ
เรียนการทั้ง และส4งแบบสํารวจความตองการใชวัสดุอุปกรณเพื่อใหเจาหนาที่ไดจัดเตรียมอุปกรณ
3.1.2 อาจารยผูสอนตรวจสอบความพรอมของอุปกรณการศึกษา และ/หรือ
สถานที่ไดภายใน 1 วันก4อนการเรียนการสอน

6

3.1.3 อาจารยประจํากลุ4มวิชาที่รับผิดชอบใหนักศึกษาทําความสะอาด ตรวจความ
เรียบรอย และนับจํานวนอุปกรณ หลังสิ้นชั่วโมงปฏิบัติทุกครั้ง ก4อนนําอุปกรณส4งคืนที่เจาหนาที่ประจํา
หองปฏิบัติการพยาบาล
3.1.4 กรณีที่เปNนการขอรับบริการนอกเวลาและไม4มีเจาหนาที่ ผูขอใช-บริการ
จะตองดูแลอุปกรณการศึกษาและสถานที่ใหเรียบรอย และนําอุปกรณส4งคืนเจาหนาที่ในวันรุ4งขึ้น การส4งคืนจะ
ถือว4าสมบูรณ เมื่อเจาหนาที่ตรวจรับและลงชื่อกํากับเรียบรอยแลว
3.2 บริการเพื่อการเรียนการสอนที่ไม4เปNนไปตามแผนการเรียนการสอนที่กําหนดไว ใหปฏิบัติดังนี้
3.2.1 กรณีมีการใชหองปฏิ บัติ การพยาบาลนอกตารางการใชศูน ยการเรีย นรู
ทางการพยาบาล ใหเขียนแบบฟอรมขอใชหองปฏิบัติการ ก4อนการใชหอง 7 วันทําการ
3.2.2 ถาตรงกับวันเดียวกันการขอใชบริการตามแผนการเรียนการสอนที่กําหนดไว
แลว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ จะใหความสําคัญกับการเรียนการสอนตามแผนที่กําหนดในขอ
3.1 เปNนลําดับแรก
3.2.3 ถาตองการยืมหุ4นจากหน4วยงานอื่นแจงเจาหนาที่ก4อนวันใชงาน 10 วันทําการ
3.2.4 การปฏิบัติอื่นๆ ใหเปNนไปตามขอ 3.1.2-3.1.4 ในขอ 3.1
4. ขอปฏิบัติในการขอใชบริการสําหรับบุคลากร/หนวยงานภายนอกวิทยาลัยฯ
การขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล และการขอยืมอุปกรณการศึกษาสําหรับบุคลากร/หน4วยงาน
ภายนอกวิทยาลัยฯ ใหถือปฏิบัติดังนี้
4.1 บุคลากร/หน4วยงานภายนอกวิทยาลัยฯ ที่จะขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
และ/หรือ ยืมอุปกรณการศึกษา ใหทําหนังสือจากหน4วยงานตนสังกัดถึงผูอํานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ล4วงหนาไม4นอยกว4า 7 วันทําการ ทั้งนี้ใหประธานคณะกรรมการบริหารดูแลศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ใหความเห็นเบื้องตนถึงการขอใชบริการและวันเวลาที่ขอ
4.2 ผูใชบริการจะตองปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไวของศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
4.3 ในการขอใชบริการที่ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ผูขอใชบริการจะตองระบุจํานวนและ
รายชื่อผูขอใชบริการทุกคน
4.4 ติดต4อประสานงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล เพื่อขอศูนย
การเรียนรูทางการพยาบาล ตามวันเวลาที่กําหนด
5. คาบริการ
เปNนไปตามการอนุมัติของประธานกรรมการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล /ผูอํานวยการ
6. การดําเนินการกรณีอุปกรณการศึกษาชํารุดเสียหาย
6.1 กรณีที่ผูใชบริการพบก4อนนําไปใช ใหแจงเจาหนาที่ทันที มิฉะนั้นจะถือว4าอุปกรณ
การศึกษานั้นชํารุด เสียหายระหว4างการใชบริการ ซึ่งผูขอใชบริการจะตองรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
6.2 กรณีชํารุดเสียหายระหว4างขอใชบริการ ใหผูขอใชบริการทําบันทึกแจงเหตุการณและ
นําส4งอุปกรณการศึกษาที่ชํารุดเสียหายนั้น คืนแก4เจาหนาที่ทันทีโดยไม4ชักชา

7

7. การชดใชกรณีอุปกรณการศึกษาชํารุดเสียหาย
7.1 ใหคณะกรรมการบริหารดูแลศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล พิจารณาและใหความเห็นเบื้องตน
ถึงเหตุแห4งความเสียหายและค4าใชจ4ายในการซ4อมแซม/จัดซื้อใหม4
7.2 กรณีที่พิจารณาแลว พบว4าเหตุแห4งความเสียหายเกิดเนื่องจากความประมาท ใหชดใชทุกกรณี
โดยกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้
7.2.1 กรณีค4าเสียหายอยู4ในวงเงินไม4เกินหาพันบาท ใหคณะกรรมการบริหารดูแลศูนยการเรียนรู
ทางการพยาบาล ดําเนินการเรียกเก็บและแจงรองผูอํานวยการกลุ4มงานวิชาการเพื่อทราบ
7.2.2 กรณีค4าเสียหายอยู4ในวงเงินเกินกว4าหาพันบาท ใหคณะกรรมการบริหารดูแลศูนยการเรียนรู
ทางการพยาบาล รายงานรองผูอํานวยการกลุ4มงานวิชาการเพื่อพิจารณา
7.3 ความเสียหายที่เกิดจากบุคลากร/หน4วยงานภายนอกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
ใหชดใชทุกกรณี ไม4ว4าเหตุแห4งความเสียหายนั้นจะเกิดเนื่องจากความประมาทหรือไม4ก็ตาม
(อาจารย)
1. อาจารยเจารายของวิชาที่ตองการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
1.1 กรณีมีการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ทั้งเทอม อาจารยส4งตารางการเรียนการสอน
รายวิชาที่มีการใชหองปฏิบัติการ หรือ ส4งแบบสํารวจความตองการใชวัสดุอุปกรณ
1.2 กรณีมีการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล นอกตารางการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ใหเขียนแบบฟอรมขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ก4อนการใชหอง 7 วันทําการ
2. อาจารยประจากลุ4มวิชาที่รับผิดชอบใหนักศึกษาทําความสะอาด ตรวจความเรียบรอย และนับ
จํานวนอุปกรณ หลังสิ้นชั่วโมงปฏิบัติทุกครั้ง ก4อนนําอุปกรณส4งคืนที่เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการพยาบาล
3. หากมีนักศึกษาทําอุปกรณชํารุดหรือเสียหาย ใหแจงเจาหนาที่ทันที
(นักศึกษา)
1. แต4งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่วิทยาลัยฯกําหนดทุกครั้งที่จะเขาฝกปฏิบัติการ
1.1 หญิง แต4งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่วิทยาลัยฯ (ขึ้นกับ Lab ที่ฝกปฏิบัติ) ติดปAายชื่อ
ทุกครั้งที่จะเขาฝกปฏิบัติการ ผมรวบใหเรียบรอย สวมเน็ทติดผม
1.2 ชาย แต4งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่วิทยาลัยฯ (ขึ้นกับ Lab ที่ฝกปฏิบัติ) ติดปAายชื่อ
ทุกครั้งที่จะเขาฝกปฏิบัติการ
2. เก็บกระเปlาและสิ่งของไวในที่ที่จัดไวให ยกเวน ของมีค4า
3. เปลี่ยนรองเทาก4อนเขาศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล และจัดวางในชั้นใหเปNนระเบียบทุกครั้ง
4. ขอหาม
4.1 หามนําอาหาร เครื่องดื่ม เขามาในศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
4.2 หามส4งเสียงดังรบกวนผูอื่น
4.3 หามขีดเขียนขอความใดๆ ลงในตัวหุ4น ตู ฉาก หรืออุปกรณอื่นๆ
5. ตรวจสภาพการใชงานของอุปกรณก4อนและหลังการใชเสมอ หากพบว4ามีการชํารุดหรือเสียหายให
รีบรายงานต4ออาจารยเจาของวิชา หรืออาจารยประจํากลุ4ม หรือเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการพยาบาลทันที
6. ไม4หยิบของหรืออุปกรณอื่นใดในศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ออกไปโดยไม4ไดรับอนุญาต
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7. เมื่อเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติการแลวใหนําอุปกรณไปลางทําความสะอาด หรือตรวจสอบความ
เรียบรอย รวมทั้งนับจํานวนทุกครั้งก4อนนําอุปกรณส4งคืนที่เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการพยาบาล
8. ป^ดแอร ไฟ หลังจากเสร็จสิ้นการฝกปฏิบัติการทุกครั้ง
9. ก4อนออกจากหองปฏิบัติการพยาบาล ใหเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการพยาบาล ตรวจสอบความ
เรียบรอยของอุปกรณ และสภาพแวดลอมก4อนทุกครั้ง

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
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แผนผังขั้นตอนการรับวัสดุ/อุปกรณ เขาศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
เริ่มตน

ตัวแทนจําหนายวัสดุและอุปกรณมาสงยังศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล

ไมครบ/ชํารุด
ครบ/สภาพพรอมใช

ตรวจนับวัสดุอปุ กรณ

ดําเนินการจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณในตู
ลงทะเบียนพรอมทําปLาย และติดปLายระบุชื่อวัสดุ/อุปกรณ
จัดทําฐานขอมูลวัสดุ/อุปกรณ ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ทั้งในรูปแบบไฟลขอมูลและแฟLมเอกสาร
จบการทํางาน
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แผนผังขั้นตอนการรับครุภัณฑเขา ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
เริ่มตน
รับครุภัณฑ/คูมือ/หมายเลขครุภัณฑ จากงานพัสดุ

ไมครบ/ชํารุด
ครบ/สภาพพรอมใช

ตรวจสอบ

ดําเนินการจัดเก็บครุภัณฑประจําศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล

ลงทะเบียนพรอมทําปLายและติดปLายระบุชื่อครุภัณฑ
จัดทําฐานครุภัณฑ ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ทั้งในรูปแบบไฟลขอมูลและแฟLมเอกสารเพื่อบริการ
จบการทํางาน
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แผนผังขั้นตอนการขอใชบริการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ผูใชบริการ
ยื่นแบบฟอรมการขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ในเวลา/นอกเวลา
ไมวาง
วาง

ตรวจสอบ
เสนอแบบฟอรมการขอใชหองฯ ตอประธานกรรมการหองฯ

อนุมัติ

ตรวจสอบ

ไมอนุมัติ

จัดเตรียมศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล พรอมอุปกรณ

ใหบริการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ตรวจสอบ
กรณีเรียบรอย
บันทึก/เก็บสถิติการใชหอง

กรณีชํารุดเสียหาย
บันทึก/ดําเนินการตามระเบียบ

สรุปการใชบริการหองปฏิบัติการรายเดือน/รายภาคการศึกษา
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แผนผังขั้นตอนการการยืมวัสดุ/อุปกรณ/ครุภัณฑ
ผูขอใชบริการ
ยื่นแบบฟอรมวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ (ยื่นก4อนอย4างนอย 1 วัน)
เสนออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
เห็นสมควร

ตรวจสอบ

ไมเห็นสมควร

เสนอประธานกรรมการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ/ครุภัณฑ
ตรวจสอบวัสดุอปุ กรณ/เซ็นตรับ/ระบุวันเวลาที่ยืม
ผูรับบริการ

***หมายเหตุ...ยื่นแบบฟอรมใบยืมอย4างนอย 1 วัน ก4อนวันรับวัสดุอุปกรณ.
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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

15

ภาคผนวก ข แบบฟอรมตางๆ
- ใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ (UNC-L001)
- แบบฟอรมขอใชหองปฏิบัติการ (UNC-L002)
- แบบฟอรมขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล รายภาค (UNC-L002-1)
- แบบฟอรมใบเบิกยา เวชภัณฑ และวัสดุสิ้นเปลือง (UNC-L003)
- แบบประเมินความพึงพอใจต4อการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
(UNC-L004)
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ใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ
(ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล)

UNC-L001

เรียน ประธานกรรมการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ขาพเจา................................................ตําแหน4ง/รหัส.............................เบอรโทรติดต4อ........................
มีความประสงคจะขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑเพื่อใชในงาน............................................................................................
และกําหนดส4งคืนภายในวันที่..................................................................ตามรายการ ดังนี้
รหัส/หมายเลขครุภัณฑ
ชื่อรายการ
จํานวน
ลําดับ

วัสดุ/ครุภัณฑ ที่ขาพเจาไดยืมตามรายการขางตน อยู4ในสภาพพรอมใชงานได ถาปรากฏว4าขาพเจา
นํามาส4งคืนมีการชํารุดหรือสูญหาย ขาพเจายินดีชดใชค4าเสียหาย โดยไม4มีขอแมใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ ............................................................. ผูยืม
(................................................................)
เห็นสมควรใหยืม
อนุมัติ
ไม4เห็นสมควรใหยืม
ไม4อนุมัติ
ลงชื่อ ...................................................
ลงชื่อ ............................................
(..............................................................)
(นายสืบตระกูล ตันตลานุกุล)
อาจารยผูสอน/รับผิดชอบรายวิชา
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
.............../................./.................
.............../................./.................
ลงชื่อ ...........................................ผูจ4ายวัสดุ/ครุภัณฑ
ลงชื่อ ...........................................ผูรับวัสดุ/ครุภัณฑ
(...................................................)
(..................................................)
.............../................./.................
.............../................./.................
ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ไดรับคืน วัสดุ/ครุภัณฑเรียบรอยแลว
ลงชื่อ .........................................ผูรับคืนวัสดุ/ครุภัณฑ ลงชื่อ .........................................ผูส4งคืนวัสดุ/ครุภัณฑ
(...................................................)
(..................................................)
.............../................./.................
.............../................./.................
พรอมใบประเมินผลความพึงพอใจการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
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แบบฟอรมขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ

UNC-L002

เรียน ประธานกรรมการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ขาพเจา................................................ตําแหน4ง/รหัส.............................เบอรโทรติดต4อ........................
มีความประสงคจะขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล เพื่อใชปฏิบัติการรายวิชา............................................
วันที่ใชหอง....................................................................................เวลา............................................................น.
พรอมดวยครุภัณฑประกอบการเรียนการสอน ดังนี้
ลําดับ
รหัส/หมายเลขครุภัณฑ
ชื่อรายการ
จํานวน

....................................................................................
....................................................................................
ลงชื่อ ...................................................
(..............................................................)
อาจารยผูสอน/รับผิดชอบรายวิชา
.............../................./.................
หมายเหตุ นักศึกษาตองติดต4อขอใชหองไม4นอยกว4า 3 วัน

อนุมัติ
ไม4อนุมัติ
ลงชื่อ ...................................................
(นายสืบตระกูล ตันตลานุกูล)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
.............../................./.................
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แบบฟอรมขอใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ

UNC-L002-1

วันที่ ..............................................................
เรื่อง ขออนุมัติใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล รายสัปดาห/รายภาคการศึกษา
เรียน ประธานกรรมการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ดวยภาควิชา............................................................................................................................................
ขออนุมัติใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล รายสัปดาห/รายภาคการศึกษา เพื่อใช
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ไดแนบตารางการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล และแผนการจัดการเรียนการสอน วัสดุ/
ครุภัณฑที่ตองใชประกอบการเรียนการสอน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ...................................................
(......................................................)
อาจารยผูสอน/รับผิดชอบรายวิชา
.............../................./.................

ลงชื่อ ...................................................
(...................................................)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
.............../................./.................
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แบบฟอรมเบิกยา เวชภัณฑ และวัสดุสิ้นเปลือง
(ศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ

UNC-L003

วันที่ ..............................................................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกยา เวชภัณฑ และวัสดุสิ้นเปลือง
เรียน ประธานกรรมการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ขาพเจา................................................ตําแหน4ง/รหัส.............................เบอรโทรติดต4อ........................
มีความประสงคจะขอเบิกยา เวชภัณฑ และวัสดุสิ้นเปลือง รายวิชา.....................................................................
เพื่อใช.......................................................................................................................................ดังรายการต4อไปนี้
ชื่อรายการ
จํานวน
หมายเหตุ
ลําดับ

....................................................................................
....................................................................................
ลงชื่อ ...................................................ผูขอเบิก
(..............................................................)
.............../................./.................
ลงชื่อ ....................................................................
(..............................................................)
ผูจ4ายยา เวชภัณฑ และวัสดุสิ้นเปลือง
.............../................./.................

อนุมัติ
ไม4อนุมัติ
ลงชื่อ ...................................................
(นายสืบตระกูล ตันตลานุกุล)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
.............../................./.................
ลงชื่อ ....................................................................
(..............................................................)
ผูรับยา เวชภัณฑ และวัสดุสิ้นเปลือง
.............../................./.................
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แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ

UNC-L004

คําชี้แจง
1. แบบประเมินผลนี้จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. โปรดกรอกขอมูลและเขียนหมายเลข 1-5 ลงในช4องว4างสี่เหลี่ยม ตามความเปNนจริง และส4งคืน
เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการพยาบาล
3. เกณฑการใหคะแนน 5 = มากที่สุด/ดีมาก 4 = มาก/ดี 3 = ปานกลาง/พอใฃ 2 = นอย/ไม4ดี
1 = นอยที่สุด/ควรปรับปรุง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ ชาย
หญิง
อายุ ..................... ปY
2. อาจารย
บุคลากรภายนอก ตําแหน4ง ...............................................................
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปY
1
2
3
4
สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจในการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ
โปรดกรอก
คําตอบช4องนี้
ปVจจัยดานสถานที่
- องคประกอบดานอาคาร สถานที่
- อาคาร สถานที่ สะอาด สวยงาม
- สถานที่ตั้งของศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
- จํานวนศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล ที่ใหบริการแก4นักศึกษา
- ความกวางขวางภายในศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
- แสงสว4างในศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
- ปAายชี้แจงกฎระเบียบการใชศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
- บอรดใหความรูในศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล
- เสียงรบกวนการฝกปฏิบัติการพยาบาล
- โตbะ เกาอี้ในการเรียนการสอนเพียงพอ

21

โปรดกรอก
คําตอบช4องนี้
ปVจจัยดานวัสดุ อุปกรณ
- อุปกรณที่ใชในการฝกปฏิบัติศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล มีความปลอดภัย
- อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติ มีจํานวนเพียงพอต4อ จํานวนนักศึกษา
- การจัดอุปกรณของใชมีความเปNนระเบียบเรียบรอยหยิบใชไดสะดวก
- อุปกรณที่ใชในศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล มีความทันสมัย
- มีการซ4อมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือที่ชํารุด
- อ4างสําหรับชําระลางอุปกรณในศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล มีความเพียงพอ
เหมาะสม
ดานบุคลากรและการบริการ
- เจาหนาที่ผูดูแลใหความช4วยเหลือ และใหคําปรึกษากับผูมาใชบริการ
- การใหบริการของเจาหนาที่ที่ดูแลศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล มีความเหมาะสม
- เวลาที่เป^ดใหบริการมีความเหมาะสม
- บุคลากรมีความรูและความพรอมการเขาตรวจสอบและเยี่ยมชมศูนยการเรียนรูทางการ
พยาบาล
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น
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