ข้อปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ท างการพยาบาล เป็ น ไปอย่ า งเรี ย บร้ อ ย และ
มีป ระสิ ทธิภ าพสู งสุ ด วิทยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ โดยมติคณะกรรมการบริห ารวิทยาลั ย ให้ ใช้
ประกาศวิท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี อุ ต รดิ ต ถ์ เรื่อง ข้ อปฏิ บั ติ ในการใช้ บ ริก ารห้ อ งปฏิ บั ติก ารพยาบาล
เป็น แนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้มีสิทธิใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ได้แก่ บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
นักศึกษา และบุคลากร สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ บุคคลนอกเหนือจากที่กาหนดนี้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของ ผู้อานวยการฯ, รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ, หรือประธานกรรมการพัฒ นาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
2. ระยะเวลาให้บริการ
2.1 เวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. ตามตารางการจัดการเรียนการสอน
2.2 นอกเวลาราชการ ตามแบบคาขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (UNC-L002)
3. ข้อปฏิบัติในการขอใช้บริการสาหรับบุคลากรภายในวิทยาลัย
3.1 บริการเพื่อการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ให้ปฏิบัติดังนี้
3.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ต้องการใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคทดลอง ให้อาจารย์ กรอกแบบฟอร์มขอใช้ ศูนย์การเรียนรู้
ทางการพยาบาล (UNC-L002-1) พร้อมแนบตารางการเรียนการสอน และแบบฟอร์มการยืมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้
เจ้ า ห น้ าที่ ได้ จั ด เต รี ย ม วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค รุ ภั ณ ฑ์ (ห รื อ ส าม ารถ ส่ งราย ละเอี ย ด ผ่ าน ท าง อี เม ล ล์
(nlrc.bcnu@unc.ac.th) โดยให้ส่งล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาอย่างน้อย 3 สัปดาห์
3.1.2 อาจารย์ผู้สอน สามารถตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ,อุปกรณ์ , ครุภัณฑ์ และ
สถานทีก่ ารจัดการเรียนการสอน ได้ภายใน 1 วันก่อนการเรียนการสอน
3.1.3 อาจารย์ประจากลุ่มวิชาที่รับผิดชอบให้นักศึกษาทาความสะอาดวัสดุ, อุปกรณ์ ,
ครุภัณฑ์ ตรวจความเรียบร้อย และนับจานวน หลังสิ้นชั่วโมงปฏิบัติทุกครั้ง หรือสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน
ก่อนนาอุปกรณ์ส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
3.1.4 กรณีที่เป็นการขอรับบริการนอกเวลา และไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ขอใช้-บริการจะต้อง
ดูแล วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ และสถานที่ให้เรียบร้อย และนาอุปกรณ์ส่งคืนเจ้าหน้าที่ ในวันทาการต่อไป
การส่งคืนจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจรับและลงชื่อกากับเรียบร้อยแล้ว
3.2 บริการเพื่อการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามแผนการเรียนการสอนที่กาหนดไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้
3.2.1 กรณีมีการใช้ ศูนย์การเรียนรู้ ทางการพยาบาล นอกตาราง ให้ เขียนแบบฟอร์ม
ขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และยื่นความจานง ก่อนการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 7 วันทาการ

3.2.2 ถ้ า การขอใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ท างการพยาบาล ตรงกั บ วั น เดี ย วกั น
การขอใช้บริการตามแผนการเรียนการสอนที่กาหนดไว้แล้ว ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล จะให้ความสาคัญกับ
การเรียนการสอนตามแผนที่กาหนด ในข้อ 3.1 เป็นลาดับแรก
3.2.3 ถ้าต้องการยืมครุภัณฑ์การศึกษา ประเภทหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล หรือประเภท
อื่นๆ จากศูนย์ฯ ไปใช้หน่วยงานอื่น แจ้งความจานงเจ้าหน้าที่ก่อนวันใช้งานอย่างน้อย 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 ที่จะขอใช้ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และ/
หรือ ยืม วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ต่างๆ ให้ทาหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดถึงผู้อานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่า 7 วันทาการ ทั้งนี้ ให้ป ระธานคณะกรรมการพัฒ นาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฯ ให้ ความเห็ น
เบื้องต้นถึงการขอใช้บริการและวันเวลาที่ขอ
4.2 ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนดไว้ของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
4.3 ในการขอใช้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ผู้ขอใช้บริการจะต้องระบุจานวนและ
รายชื่อผู้ขอใช้บริการทุกคน
4.4 ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เพื่อแจ้งความ
จานงขอศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ตามวันเวลาที่กาหนด
5. ค่าบริการ
เป็นไปตามการอนุมัติของ ผู้อานวยการ และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฯ
6. การดาเนินการอุปกรณ์การศึกษาชารุดเสียหาย
6.1 กรณีที่ผู้ใช้บริการพบก่อนนาไปใช้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที มิฉะนั้นจะถือว่าอุปกรณ์การศึกษา
นั้นชารุด เสียหายระหว่างการใช้บริการ ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
6.2 กรณีชารุดเสียหายระหว่างขอใช้บริการ ให้ผู้ขอใช้บริการทาบันทึกแจ้งเหตุการณ์และนาส่ง
อุปกรณ์การศึกษาที่ชารุดเสียหายนั้น คืนแก่เจ้าหน้าที่ทันทีโดยไม่ชักช้า
7. การชดใช้กรณีอุปกรณ์การศึกษาชารุดเสียหาย
7.1 ให้คณะกรรมการบริห ารดูแลศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล พิจารณาและให้ความเห็ น
เบื้องต้นถึงเหตุแห่งความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/จัดซื้อใหม่
7.2 กรณีที่พิจารณาแล้ว พบว่าเหตุแห่งความเสียหายเกิดเนื่องจากความประมาท ให้ชดใช้ทุก
กรณี โดยกาหนดแนวปฏิบัติดังนี้

7.2.1 กรณีค่าเสียหายอยู่ในวงเงินไม่เกินห้าพันบาท ให้คณะกรรมการบริหารดูแล
ศูนย์
การเรียนรู้ทางการพยาบาล ดาเนินการเรียกเก็บ และแจ้งรองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ เพื่อทราบ
7.2.2 กรณีค่าเสียหายอยู่ในวงเงินเกินกว่าห้าพันบาท ให้คณะกรรมการบริหารดูแล
ศูนย์
การเรียนรู้ทางการพยาบาล รายงานรองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ เพื่อพิจารณาต่อไป
7.3 ความเสี ย หายที่ เกิ ด จากบุ ค ลากร/หน่ ว ยงานภายนอกวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์ ให้ชดใช้ทุกกรณี ไม่ว่าเหตุแห่งความเสียหายนั้นจะเกิดเนื่องจากความประมาทหรือไม่ก็ตาม

