
คูมือสําหรับประชาชน  :  การบริการ ยืม-คืนเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ (ภายนอก) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   :   คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กระทรวง : สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

 

สวนของการสรางกระบวนงาน 

1. ช่ือกระบวนงาน การบริการ ยืม-คืนเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ (ภายนอก)  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 

4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุมัติ 

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 

6. ระดับผลกระทบ  บริการท่ัวไป 
 

7. พ้ืนท่ีใหบริการ ภายนอก  
 

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ)  

     ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 

9.  ขอมูลสถิติ     - 
 

สวนของคูมือประชาชน 

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพ่ือใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) 

 การอนุมัติเก่ียวกับการยืม-คืน เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ (ภายนอก)  
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11. ชองทางการใหบริการ 

 ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

สถานท่ีใหบริการ  

  งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  99 ม.18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 

  ระยะเวลาเปดใหบริการ 

    � เปดใหบริการตลอด 7 ชั่วโมง 

    วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี   วันศุกร 

    มีพักเท่ียง 

  เวลาเปดรับคําขอ เวลาเปดรับคําขอ  08.30 น.    

     เวลาปดรับคําขอ  16.30 น. 

หมายเหตุ : 1. เปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีเก่ียวของ 

       2. กรณีเกิดการชํารุดหรือสูญหาย ผูยืมตองชดใชทุกกรณีภายใน 10 วัน นับตั้งแตวันสงคืน 

 

12.   หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข 

1. นักศึกษาตองยื่นเอกสารการยืมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ ตามแบบฟอรมท่ีคณะวารสารศาสตรฯกําหนด

ทุกครั้งโดยระบุระยะเวลาการใชงานและรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวของอยางครบถวน   โดยมีเวลากําหนด

ใหยืมได ครั้งละ 3 วัน ตอครั้ง  

2. นักศึกษาตองมีคํารับรองจากอาจารยประจําวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น หรือหัวหนากลุมวิชา 

กรณีเพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีไมอยูในวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 

3. การยืมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณนักศึกษาจะตองตรวจสอบจํานวนและสภาพเครื่องมือ โสตทัศนูปกรณ

ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณใหอยูในสภาพเรียบรอยและลงนามรับของตามแบบฟอรม

ขอยมื-คืนเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ 

4. การคืนเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ นักศึกษาจะตองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานทุกครั้งมิฉะนั้นจะถือวา

คณะฯ ยังไมไดรับของคืน และนักศึกษาจะตองคืนภายในเวลาท่ีกําหนด 

5. ในกรณีนักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะฯ กําหนด  นักศึกษาจะตองคืนเครื่องมือ

โสตทัศนูปกรณภายในเวลาท่ีงานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษากําหนดและในกรณีสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรท่ีคณะฯ กําหนด จะตองคืนเครื่องมือโสตทัศนูปกรณทุกรายการทันทีท่ีสําเร็จการศึกษา 
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6. เครื่องมือโสตทัศนูปกรณท่ี รับ-คืน จะตองเปนเครื่องมือโสตทัศนูปกรณตรงกับท่ีนักศึกษาลงลายมือชื่อ

รับไปครั้งแรก และหมายเลขเครื่องมือโสตทัศนูปกรณนั้นจะตองไมมีรองรอยการเปลี่ยนแปลงขูด/ลบ 

หรือแกไข 

7. เครื่องมือโสตทัศนูปกรณหากเกิดการชํารุดเสียหาย โดยไมสามารถซอมได หรือสูญหาย ซ่ึงเกิดจากความ

ประมาทของนักศึกษาใหซ้ือทดแทน โดยใชยี่หอเดิมหรือเทียบเคียงกับเครื่องมือโสตทัศนูปกรณเดิม และ

หากไมสามารถหาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณมาคืนได นักศึกษาจะตองชดใชเปนเงินตามอัตรามูลคาของ

ทรัพยสินนั้น 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะ 

เวลา

ให 

บริการ 

หนวย

เวลา  

(นาที 

ชั่วโมง วัน  

วันทําการ 

เดือน ป) 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

(ในระบบมีชองให

เลือกกระทรวง และ

ชองใหเลือก กรม/

กลุมงาน) 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร

ประกอบคําขอ 

1 

 

วัน งานเทคโนโลยีและโสต

ทัศนศึกษา  

ผูยื่นคําขอผาน

หลักเกณฑ  

2 การพิจารณา

และการลงนาม

อนุมัติ 

เสนอการพิจารณาและลง

นามอนุมัติ 

 

 

 

2 

 

วัน งานเทคโนโลยีและโสต

ทัศนศึกษาและคณะ

วารสารศาสตรฯ มธ. 

 

3 การแจงผลการ

พิจารณา 

เปนการแจงผลการพิจารณา

อนุมัติ/ไม 

วัน งานเทคโนโลยีและโสต

ทัศนศึกษา  

 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน 
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
 

 15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง - 1 ฉบับ  

2 เอกสารอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - 1 ฉบับ  

 

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนเลือกใชตามขอ1 หรือ ขอ 2 

 

16.คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคาธรรมเนียม ไมมีคาธรรมเนียม 

      

17.ชองทางการรองเรียน 

• รองเรียนดวยตนเอง / คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

99 ม.18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 
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18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถามี) 

ตัวอยาง 

 
19.หมายเหตุ - 


