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แนวปฏิบัติการยืม-คืนเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ์

1. นักศึกษาต้องย่ืนเอกสารการยืมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์  ตามแบบฟอร์มที่คณะวารสารศาสตร์ฯกําหนดทุกครั้งโดยระบุ
ระยะเวลาการใช้งานและรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้ว   โดยมีเวลากําหนดให้ยืมได้ ครั้งละ 3 วัน ต่อครั้ง

2. นักศึกษาต้องมีคํารับรองจากอาจารย์ประจําวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ัน หรือหัวหน้ากลุ่มวิชา
กรณีเพ่ือดําเนินกิจกรรมที่ไม่อยู่ในวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

3. การยืมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์นักศึกษาจะต้องตรวจสอบจํานวนและสภาพเคร่ืองมือ โสตทัศนูปกรณ์ตลอดจนดูแลรักษา
เคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและลงนามรับของตามแบบฟอร์มขอยืม-คืนเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ์

4. การคืนเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ์  นักศึกษาจะต้องลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งมิฉะน้ันจะถือว่าคณะฯ  ยังไม่ได้รับของ
คืน และนักศึกษาจะต้องคืนภายในเวลาที่กําหนด

5. ในกรณีนักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะฯ กําหนด  นักศึกษาจะต้องคืนเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ์ภายในเวลา
ที่งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษากําหนดและในกรณีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะฯ  กําหนด  จะต้องคืนเคร่ืองมือ
โสตทัศนูปกรณ์ทุกรายการทันทีที่สําเร็จการศึกษา

6. เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ที่  รับ-คืน  จะต้องเป็นเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ์ตรงกับที่นักศึกษาลงลายมือช่ือรับไปคร้ังแรก  และ
หมายเลขเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ์น้ันจะต้องไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนแปลงขูด/ลบ หรือแก้ไข

7. เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์หากเกิดการชํารุดเสียหาย  โดยไม่สามารถซ่อมได้ หรือสูญหาย ซึ่งเกิดจากความประมาทของ
นักศึกษาให้ซื้อทดแทน  โดยใช้ย่ีห้อเดิมหรือเทียบเคียงกับเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ์เดิม  และหากไม่สามารถหาเครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณ์มาคืนได้ นักศึกษาจะต้องชดใช้เป็นเงินตามอัตรามูลค่าของทรัพย์สินน้ัน
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ข้อก ำหนดกำรยืมอุปกรณ ์คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน 
************************ 

นักศึกษำโปรดท ำเครื่องหมำย  เพื่อรับทรำบข้อก ำหนดกำรยืมอุปกรณ์ ดังนี้ 

อุปกรณ์       แท็บเล็ตคอมพิวเตอร ์(IPAD) เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาในช่วง COVID-19 

  คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) เพือ่พื้นฐานการผลิตสื่อ 

 การยืมคืนจะต้องท าที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยไม่มีการน าส่งหรือรับคืนทางไปรษณีย์หรือ

ด้วยวิธีการอื่นใด และอนุญาตให้น าอุปกรณ์ไปใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัยได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ก าหนดระยะเวลาสูงสุดที่ยืมและต้องน าส่งคืน  หากส่งคืนล่าช้าจะมีโทษปรับวันละ 5 บาท และตัดสิทธิ์

การยืมอุปกรณ์ในครั้งต่อไป 
- แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์  (IPAD) ส่งคืนภำยในวันที่ 20 ธันวาคม 2564

- คอมพิวเตอร์ พกพา (Notebook) ส่งคืนภำยใน 20 วัน หลังจากวันที่ได้ รับอุปกรณ์

 นักศึกษาต้องใช้งานและดูแลอุปกรณ์อย่างเหมาะสม หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานนักศึกษาจะ

เป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายในทุกกรณี 

 ต้อง  Log Out ทุก User ID ในทุกโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องหาก Log In ไว ้ก่อนการคืนอุปกรณ ์

 นักศึกษาต้องใช้งานและดูแลอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ทั้งในแง่ของ Hardware และSoftware ตลอดจน

ข้อมูลที่อยู่ภายในอุปกรณ์ หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานหรือเกิดความไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมายของข้อมูล เช่น การใช้ Software ละเมิดลิขสิทธ์ การน าเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือผิด

กฎหมาย นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายในทุกกรณี  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะน าส่งคืนอุปกรณ์ตรงตามเวลาที่ก าหนด และปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่าง

เคร่งครัด 

ลงชื่อนักศึกษาผู้ยืมอุปกรณ ์
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