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ระเบียบการขอใช บริการ 
 เนื่องจากสํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษามีกําลังคนและอุปกรณ จํากัด และจําเป นต องให 
บริการส่ือการเรียนการสอน และสนับสนุนกิจกรรมต างๆ ให แก  คณะ สํานัก สถาบัน วิทยาลัย โรงเรียน 
และหน วยงานต างๆ ของมหาวิทยาลัยทําให มีข อจํากัดในการให บริการ ดังนั้นเพื่อให อาจารย และ เจ าหน าท่ี
ท่ีมาขอใช บริการรู ขีดความสามารถในการให บริการ และเกิดความเข าใจในเบ้ืองต น และเพื่อให สามารถ
ปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติงานได อย างมีประสิทธิภาพ สํานักส่ือฯ จึงได จัดทําข อตกลงการขอใช การ
บริการไว  ดังนี้ 
 
ข อตกลงการขอใชบริการงานถายภาพ 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการควรกรอกแบบฟอรมเพื่อขอใชบริการด วยตนเอง หรือผูแทน ท่ี
สามารถรับผิดชอบ หรือตัดสินใจ และทําความเขาใจกับผูใหบริการได อย างชัดเจน 
    การใหบริการจะดําเนินไปตามลําดับกอนหลัง ดังนั้นอาจารยหรือผูขอใชบริการ ควรนัด
หมายในการถายภาพหรือสงงานมาใหถายภาพและสําเนาภาพอยางนอย  วัน 
    การใหบริการงานดวน หัวหน างานจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสม โดยยดึ ความพรอมของ
ผูปฏิบัติงานและจํานวนวัสดุครุภัณฑท่ีมีอยูเปนหลัก 
    การใหบริการอยูในขอบขายของประสิทธิภาพและจํานวนของวัสดุครุภัณฑท่ีมี อยูเทานั้น 
    การใหบริการนอกสถานท่ีนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ อาจารย หรือผูขอใชบริการ 
ตองทําเร่ืองขอรถและคาเบ้ียเล้ียงนอกเวลาราชการ 
    การใหบริการนิสิตในการถายภาพกิจกรรมตางๆ ตองได รับความเห็นชอบ จากอาจารยท่ี
ปรึกษาเสียกอน 
    การใหบริการที่นอกเหนือจากขอตกลงนี ้ให อยูในดุลพินจิของผูอํานวยการ หรือผูปฏิบัติ
ราชการแทน 
 
มาตรฐานของการใหบริการ 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการจะไดภาพถาย สําหรับใชประกอบการเรียนการสอนหรือทํา กิจ
กรรมตางๆ ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
    งานสําเนาภาพจากหนังสือ จํานวนไมเกิน  ภาพ จะเสร็จภายใน  วนั จํานวนไมเกิน  
ภาพ จะเสร็จภายใน  วัน 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการจะไดภาพถายท่ีมีความสวยงามและคมชัด 
    หากมีเหตุขัดของสุดวิสัยไมสามารถใหบริการได สํานักส่ือฯ จะแจงให อาจารยหรือ ผูขอใช
บริการทราบโดยทันที 
 



ข อตกลงการขอใชบริการตัดตอวีดิทัศน  
    อาจารยหรือผูขอใชบริการควรกรอกแบบฟอรมเพื่อขอใชบริการด วยตนเอง หรือผูแทนท่ี
สามารถ รับผิดชอบตัดสินใจ และทําความเขาใจกับผูให บริการไดอยางชัดเจน 
    การใหบริการจะดําเนินไปตามลําดับกอนหลัง ดังนั้นอาจารยหรือผูขอใชบริการควร นัดหมา
ยลวงหนา อย างน อย  วัน ในกรณีตัดตอตามสคริปควรสงสคริปให เจาหนาท่ีก อนอยางน อย  วัน 
    ในกรณท่ีีไมมีสคริปหรือสคริปไมสมบูรณ  อาจารยผู ขอใชบริการหรือผูท่ีสามารถ ตัดสินใจ
แทนได ควรมาเลือกภาพดวยตนเอง  
    การใหบริการงานดวน หัวหน างานจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมโดยยึด ความพรอมของ
ผูปฏิบัติงาน และจํานวนวัสดุครุภัณฑท่ีมีอยูเปนหลัก 
    การใหบริการนอกเวลาราชการ อาจารยหรือผู ขอใชบริการจะตองทําเร่ืองขอเบิกเบ้ียเล้ียง 
นอกเวลาราชการ 
    การใหบริการที่นอกเหนือจากขอตกลงนี ้ให อยูในดุลยพนิิจของผูอํานวยการ หรือผูปฏิบัติ
ราชการแทน 
 
มาตรฐานของการใชบริการ 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการมีวีดิทัศนท่ีผานการตัดตออย างสมบูรณ สําหรับใช ประกอบการ
เรียนการสอน หรือทํากิจกรรมต างๆ ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
    ระยะเวลาในการตัดตอวีดิทัศน ข้ึนอยูกับความยาวของเนื้อหา 
    หากมีเหตุขัดของสุดวิสัยไมสามารถใหบริการได สํานักส่ือฯ จะแจงให อาจารยหรือ ผูขอใช
บริการทราบทันที 
 
ข อตกลงการขอใชบริการบันทึกวีดิทัศน  
    อาจารยหรือผูขอใชบริการ ควรกรอกแบบฟอรมเพื่อขอใชบริการดวยตนเอง หรือผูแทนท่ี
สามารถ รับผิดชอบ ตัดสินใจ และทําความเขาใจกับผูให บริการไดอยางชัดเจน 
    การใหบริการจะดําเนินไปตามลําดับกอนหลัง ดังนั้นอาจารยหรือผูขอใชบริการ ควรนัด
หมาย ลวงหนาอย างนอย  วัน ในกรณีถายทําตามสคริป ควรสงสคริปใหเจ าหนาท่ีกอนอยางน อย  วัน 
    การใหบริการงานดวนหวัหน างานจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสม โดยยดึ ความพรอมของ
ผูปฏิบัติงาน และจํานวนวัสดุครุภัณฑ ท่ีมีอยูเปนหลัก 
    การใหบริการอยูในขอบขายของประสิทธิภาพและจํานวนของวัสดุครุภัณฑท่ีมีอยู 
    การใหบริการนอกสถานท่ี นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ อาจารยหรือผูขอ ใช
บริการจะตอง ทําเร่ืองขอรถและเบ้ียเล้ียง นอกเวลาราชการ 
    การใหบริการนิสิต ตองไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาเสียกอน 



    การใหบริการที่นอกเหนือจากขอตกลงนี ้ให อยูในดุลยพนิิจของผูอํานวยการ หรือผูปฏิบัติ
ราชการแทน 
 
มาตรฐานของการใหบริการ 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการได วีดิทัศน สําหรับใชประกอบการเรียนการสอนหรือ ทํา
กิจกรรมตางๆ ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 
    วีดิทัศนมีภาพและเสียง ตลอดจนการทําเทคนิคพิเศษตางๆ ตรงตามสคริปท่ีเขียนไว  
    หากมีเหตุขัดของสุดวิสัยไมสามารถใหบริการได สํานักส่ือฯ จะแจงให อาจารยหรือ ผูขอใช
บริการ ทราบทันที 
 
ข อตกลงการขอใชบริการตรวจซ อมโสตทัศนูปกรณ 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการ ควรกรอกแบบฟอรมเพื่อขอใชบริการดวยตนเองหรือผูแทน ท่ี
สามารถรับผิดชอบ ตัดสินใจ และทําความเขาใจกับผูให บริการไดอยางชัดเจน 
    การใหบริการจะดําเนินไปตามลําดับกอนหลัง ดังนั้นอาจารยหรือผูขอใชบริการ ควรนัด
หมาย ลวงหนาอย างนอย  วัน 
    ในกรณีท่ีโสตทัศนูปกรณของชํารุดหรือเสียหายงานบริการส่ือโสตทัศน จะเปน ผู ตรวจซ
อมให ส วนอะไหลทางภาควชิาจะตองจัดหามาให หากซอมไมไดก็จะให ทางจะแนะนํา การสงซอมกับบริษัท
ท่ีน าเช่ือถือตอไป 
    การใหบริการงานดวนหวัหน างานจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสม โดยยดึความพรอม ของ
ผูปฏิบัติงาน และจํานวนวัสดุครุภัณฑ ท่ีมีอยูเปนหลัก 
    การบริการอยูในขอบขายของประสิทธิภาพและจํานวนของวัสดุครุภัณฑท่ีมีอยู 
    การใหบริการนอกสถานท่ี นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ อาจารยหรือ ผู ขอใช
บริการจะตอง ทําเร่ืองขอเบ้ียเล้ียง นอกเวลาราชการ 
    การใหบริการที่นอกเหนือจากขอตกลงนี ้ให อยูในดุลยพนิิจของผูอํานวยการหรือ ผูปฏิบัติ
ราชการแทน 
 
มาตรฐานของการใหบริการ 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการมีโสตทัศนูปกรณใชสําหรับประกอบการเรียนการสอน และ
กิจกรรมตางๆ 
    ระยะเวลาในการตรวจซอม 
     กรณีท่ีสํานักส่ือฯ ตรวจซอมไดเองงานเสร็จภายใน  วัน หรือตามขอบขาย ของ
ประสิทธิภาพ และจํานวนวัสดุอุปกรณท่ีมีอยู 



     กรณีท่ีโสตทัศนูปกรณชํารุดเสียหายมาก สํานักส่ือฯ ไมสามารถซ อมไดก็จะแจงให 
อาจารยหรือผูขอใชบริการทราบโดยทันที 
    หากมีเหตุขัดของสุดวิสัยไมสามารถใหบริการได สํานักส่ือฯ จะแจงให อาจารยหรือ ผูขอใช
บริการทราบทันที 
 
ข อตกลงการขอใชบริการบันทึกเสียง 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการ ควรกรอกแบบฟอรมเพื่อขอใชบริการดวยตนเองหรือผูแทน ท่ี
สามารถรับผิดชอบ ตัดสินใจ และทําความเขาใจกับผูให บริการไดอยางชัดเจน 
    การใหบริการจะดําเนินไปตามลําดับกอนหลัง ดังนั้นอาจารยหรือผูขอใชบริการ ควรนัด
หมาย ลวงหนาอย างนอย  วัน พรอมสงสคริปในการบรรยายมาดวย 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการต องเปนฝายจัดหาผูบรรยายเสียง และซักซอมในการ บรรยาย
มาเปนอยางดี 
    การใหบริการงานดวน หัวหน างานจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสม โดยยดึความพรอม ของ
ผูปฏิบัติงาน และจํานวนวัสดุครุภัณฑ ท่ีมีอยูเปนหลัก 
    การใหบริการนิสิต ตองไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาเสียกอน 
    การใหบริการนอกเวลาราชการ อาจารยหรือผู ขอใชบริการจะตองทําเร่ืองขอเบิก เบ้ียเล้ียง
นอกเวลาราชการ 
    การใหบริการที่นอกเหนือจากขอตกลงนี ้ให อยูในดุลยพนิิจของผูอํานวยการ หรือผูปฏิบัติ
ราชการแทน 
 
มาตรฐานของการใหบริการ 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการมีเทปเสียงท่ีบรรยายใชสําหรับประกอบทําส่ือ การเรียนการสอน
และกิจกรรมตางๆ อย างชัดเจน 
    ระยะเวลาในการบันทึกเสียงข้ึนอยูกับสคริปของเน้ือหา 
    หากมีเหตุขัดของสุดวิสัยไมสามารถใหบริการได สํานักส่ือฯ จะแจงให อาจารยหรือ ผูขอใช
บริการทราบโดยทันที 
 
ข อตกลงการขอใชบริการสแกนภาพขนาดไมเกิน  
 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการควรกรอกแบบฟอรม เพื่อขอใชบริการดวยตนเองหรือผูแทน ท่ี
สามารถรับผิดชอบ ตัดสินใจและทําความเขาใจกับผูใหบริการไดอย างชัดเจน 
    การใหบริการจะดําเนินไปตามลําดับกอนหลังของผูมาขอใชบริการ 



    การนําภาพมาใหสแกนเปนภาพสีหรือขาวดํา ขนาดตองไมเกิน  
    ตองการใหเกบ็ขอมูลลงในแผนดิสเก็ต หรือ  อาจารยหรือผู ขอใชบริการ ตองนําแผนดิส
เก็ตหรือ   มาเอง 
    การใหบริการงานดวน หัวหน างานจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสม โดยยดึความ พรอมของ
ผูปฏิบัติงานและจํานวน วัสดุครุภัณฑท่ีมีอยูเปนหลัก 
    การใหบริการอยูในขอบขายของประสิทธิภาพและจํานวนของครุภัณฑท่ีมีอยู 
    การใหบริการที่นอกเหนือจากขอตกลงนี ้ให อยูในดุลยพนิิจของผูอํานวยการ หรือผูปฏิบัติ
ราชการแทน 
 
มาตรฐานของการใหบริการ 
 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการมีภาพท่ีใหสแกนใชในการประกอบส่ือการเรียนการสอน และทํา
กิจกรรมตางๆ 
    ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสแกนภาพจํานวนไมเกิน  ภาพ จะเสร็จภายใน  วัน 
    หากมีเหตุขัดของสุดวิสัยไมสามารถใหบริการได สํานักส่ือฯ จะแจงให อาจารยหรือ ผูขอใช
บริการทราบทันที 
 
ข อตกลงการขอใชบริการออกแบบกราฟกด วยคอมพิวเตอร 
 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการ ควรกรอกแบบฟอรมเพื่อขอใชบริการดวยตนเองหรือผูแทน ท่ี
สามารถรับผิดชอบตัดสินใจ และทําความเขาใจกับผูใหบริการไดอย างชัดเจน 
    การใหบริการจะดําเนินไปตามลําดับกอนหลังของผูมาขอใชบริการ 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการต องนําขอมูลตนฉบับหรือรูปแบบตางๆ ท่ีจะใชในการออกแบบ 
มาใหเจ าหนาท่ี พรอมท้ังอธิบายความตองการใหเขาใจในวนัท่ีมาติดตอ 
    ถาตองการใหเก็บขอมูลท่ีออกแบบไวในแผน  อาจารยหรือผู ขอใชบริการ 
ตองนําแผน  มาเอง 
    การใหบริการงานดวน หัวหน างานจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสม โดยยดึความพรอม ของ
ผูปฏิบัติงาน และจํานวนวัสดุครุภัณฑท่ีมีอยูเปนหลัก 
    การใหบริการอยูในขอบขายของประสิทธิภาพและจํานวนวัสดุครุภัณฑ ท่ีมีอยู 
    การใหบริการที่นอกเหนือจากขอตกลงนี ้ให อยูในดุลยพนิิจของผูอํานวยการหรือ ผูปฏิบัติ
ราชการแทน 
 
มาตรฐานการใหบริการ 



    ออกแบบแผนพับขนาด  ใชเวลาในการปฏิบัติงาน  วันทําการ  
    ออกแบบโปสเตอรขนาดไมเกิน  ใชเวลาในการปฏิบัติงาน  วันทําการ 
    ออกแบบโปสเตอรจัดทํานิทรรศการขนาดไมเกิน  จํานวนไมเกิน  แผน ใชเวลา 
ในการปฏิบัติงาน  วันทําการ 
    หากมีเหตุขัดของสุดวิสัยไมสามารถใหบริการได สํานักส่ือฯ จะแจงให อาจารยหรือ 
ผูขอใชบริการทราบทันที 
 
ข อตกลงการขอใชบริการผลิตส่ือการสอนด วยโปรแกรม  
    อาจารยหรือผูขอใชบริการ ควรกรอกแบบฟอรมเพื่อขอใชบริการดวยตนเองหรือผูแทน ท่ี
สามารถรับผิดชอบ ตัดสินใจ และทําความเขาใจกับผูให บริการไดอยางชัดเจน 
    การใหบริการจะดําเนินไปตามลําดับกอนหลังของผูมาขอใชบริการ 
    ในการนําตนฉบับมาใหพิมพ และออกแบบ ตองเปนตนฉบับท่ีอานออกและเขาใจงาย 
    ตองการใหเกบ็ขอมูลลงในแผน  อาจารยหรือผูขอใชบริการตองนําแผน  มาเอง 
    การใหบริการงานดวน หัวหน างานจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสม โดยยดึความพรอม ของ
ผูปฏิบัติงานและจํานวนวัสดุครุภัณฑท่ีมีอยูเปนหลัก 
    การใหบริการอยูในขอบขายของประสิทธิภาพและจํานวนวัสดุครุภัณฑ ท่ีมีอยู 
    การใหบริการนอกสถานท่ีนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ อาจารย หรือ ผูขอใชบริการ
จะตอง ทําเร่ืองขอเบ้ียเล้ียงนอกเวลาราชการ 
    การใหบริการที่นอกเหนือจากขอตกลงนี ้ให อยูในดุลยพนิิจของผูอํานวยการหรือ ผูปฏิบัติ
ราชการแทน 
 
มาตรฐานของการใหบริการ 
    ขอมูล จํานวนไมเกิน  ภาพ จะเสร็จภายใน  วันทําการ 
    พิมพและออกแบบมาใหแลว จํานวนไมเกิน  ภาพ จะเสร็จภายใน  วันทําการ 
    หากมีเหตุขัดของสุดวิสัยไมสามารถใหบริการได สํานักส่ือฯ จะแจงให อาจารยหรือผูขอใช
บริการ ทราบทันที 
 
ข อตกลงการขอใชบริการติดตั้งตรวจซอมคอมพิวเตอรและอุปกรณ ต อพ วงตางๆ 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการ ควรกรอกแบบฟอรมเพื่อขอใชบริการดวยตนเองหรือผูแทน ท่ี
สามารถ รับผิดชอบ ตัดสินใจ และทําความเขาใจกับผูให บริการไดอยางชัดเจน 
    การใหบริการจะดําเนินไปตามลําดับกอนหลังของผูมาขอใชบริการ 



    การใหบริการงานดวน หัวหน างานจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสม โดยยดึความ พรอมของ
ผูปฏิบัติงานและจํานวนวัสดุครุภัณฑท่ีมีอยูเปนหลัก 
    การใหบริการอยูในขอบขายของประสิทธิภาพและจํานวนวัสดุครุภัณฑ ท่ีมีอยู การติดต้ัง
ตรวจซอม หากสํานักส่ือฯ สามารถติดต้ังตรวจซอมได ก็จะดําเนนิการให ส วนอะไหลและ 
อุปกรณตางๆ อาจารยหรือผูขอใชบริการจะตองจัดหามาเอง 
    การใหบริการที่นอกเหนือจากขอตกลงนี ้ให อยูในดุลยพนิิจของผูอํานวยการ หรือผูปฏิบัติ
ราชการแทน 
 
มาตรฐานของการใหบริการ 
    กรณีท่ีสํานักส่ือฯ ติดต้ังตรวจซอมไดเอง งานเสร็จภายใน  วัน 
    หากมีเหตุขัดของสุดวิสัยไมสามารถใหบริการได สํานักส่ือฯ จะแจงให อาจารยหรือ ผูขอใช
บริการ ทราบทันที และแนะนําบริษัทท่ีนาเช่ือถือตอไป 
 
ข อตกลงการขอใชบริการห องฝกอบรม 
    อาจารยหรือผูขอใชบริการเซ็นช่ือในสมุดขอใชบริการกอนและหลังใชห องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร 
    การใหบริการจะดําเนินไปตามลําดับกอนหลังตามคําส่ังอนุมัติจากคณบดี อาจารยหรือ ผู 
ขอใชบริการ ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของห องฝกอบรม 
    การใหบริการงานดวน หัวหน างานจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมโดยยึดความ พรอมของ
ผูปฏิบัติงาน และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
    หากเกิดความเสียหายกับเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ ภายในห องฝกอบรม อาจารย
หรือ ผูขอใชบริการที่ทําใหเกิดความเสียหายจะตองรับผิดชอบ 
    การใหบริการที่นอกเหนือจากขอตกลงนี ้ให อยูในดุลพินจิของผูอํานวยการหรือ ผูปฏิบัติ
ราชการแทน 
 
มาตรฐานของการใหบริการ 
 
    สํานักส่ือฯ จะดําเนินการติดต้ังคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
    สํานักส่ือฯ จะจัดใหมีเจ าหนาท่ีคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุขัดของตางๆ 
ระหวาง การฝกอบรม 
    หากมีเหตุขัดของสุดวิสัยไมสามารถใหบริการได เจ าหนาท่ีจะแจงใหอาจารยหรือ ผูขอใช
บริการทราบโดยทันที 



คุณภาพในการดําเนินงาน 
 สํานักส่ือฯ ไดกําหนดมาตรฐานของการใหบริการและกําหนดตวัช้ีวดัในการดําเนินการตาม 
แผนงานโครงการต างๆ ในแตละยุทธศาสตรของสํานักส่ือฯ เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพในการ ดําเนินงาน 
นอกจากนี้สํานักส่ือฯ ได ดําเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายคุณภาพของสํานัก
ส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี ้
  สงเสริมและสนับสนุนสํานกัส่ือฯ ใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน ท่ี
มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการดําเนนิการตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย างตอเนื่อง 
  สร างวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานท่ีจะเปนเสมือนกลไกท่ีจะทําใหระบบงาน และผู
ทํางานสามารถดําเนินงานได อยางมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอ คุณภาพการศึกษา 
รักษาและเพ่ิมพูนมาตรฐานการศึกษาของสถาบันใหอยูในระดบัท่ีดียิ่งข้ึน 
  บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ การศึกษา  
  ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบฐานขอมูลด านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงองคกรของตนเองเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ  
  สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความรู และตระหนักถึงการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 
  สร างระบบการผลิตและใหบริการมีคุณภาพในระดับสากล 
 
 

 




