ศทศ. 002/59

แบบฟอรมการขอใชบริการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
กรุณาขอใช้ บริ การล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน ทําการ

เรียน ผอ.ศทศ.
วันที .............................................................
ข้าพเจ้า .................................................. คณะ/หน่ วยงาน ............................. วิทยาเขต  กล้วยนําไท  รังสิต โทรศัพท์ .................
ขอใช้บริการเพือ  ประกอบการสอนวิชา ...............................................  กิจกรรม  อืน ๆ ....................................................
ชืองาน (โปรดระบุ) ..................................................................................................................................... ( กรุณ าแนบกํา หนดการ )
วันที ................................................................................................. เวลา ..................................... น. ถึง ..................................... น.
ตลอดเทอม ............./................ วันที ....................... เวลา ............................ น. ถึง ............................. น. (กรุณาระบุวนั ทีด้านหลัง)
สถานที ห้อง ........................................... วิทยาเขต  กล้วยนําไท  รังสิต  อืน ๆ ............................................................
** กรณีปฏิบตั งิ านนอกสถานทีกรุณาประสานงานรถรับ - ส่ง ผูป้ ฏิบตั งิ าน รถออกเวลา ................. สถานที ...........................................

บริการโสตทัศนูปกรณ

 เครืองฉาย LCD ต่อ กับ  Computer Notebook  DVD Player  Presentation
 อืน ๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................................................................................................................










บริการผลิตสื่อ

ถ่ายทอดสดออนไลน์ พร้อมสําเนา DVD จํานวน ............... ชุด (ผ่านคณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ)
ถ่ายทอดสดขึนจอ  ภายในงาน  ส่งไปสถานทีอืน (ระบุ) ................................... พร้อมสําเนา DVD จํานวน ................ ชุด
บัน ทึก เทปวิ ด ีโอ พร้อมสําเนา DVD จํานวน ..................... ชุด
ตัด ต่อ วิ ด ีโอ พร้อมสําเนา DVD จํานวน ...................... ชุด
ผลิ ต วิ ด ีโอ  พรีเซนเทชัน  ข่าวสาร เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ (Video Podcast) พร้อมสําเนา DVD จํานวน ................... ชุด
บัน ทึก และตัด ต่อ เสีย ง พร้อมสําเนา  Audio CD  MP3 จํานวน ................ ชุด
แปลงสัญ ญาณ  VDO เป็ น DVD  Cassette Tape เป็ น Audio CD จํานวน ...................... ชุด
ทํา สําเนา  พิมพ์หน้าแผ่น  DVD  VCD  Cassette Tape จํานวน ............................ ชุด
อืน ๆ ระบุ ..................................................................................................................................................................................

..............................
ผูข้ อใช้บริการ
โทร. ....................

เฉพาะถ่ายทอดสด
ออนไลน์

เสนอ ผอ.ศทศ.
 เพือโปรดพิจารณา
 อืน ๆ ..............................

เสนอ หน. .....................
 อนุ มตั ิ
 อืน ๆ ...........................
..................................
ผอ.ศทศ.
........./........../.........

......................................
คณ./ผอ. ......................
.........../............/..........
ติ ดต่อ ประสานงาน สอบถามข้อมูลเพิ มเติ ม
แผนกบริการโสตทัศนูปกรณ์ กล้วยนําไท อาคาร 2 ชัน 2 โทร. 1860
แผนกบริการโสตทัศนูปกรณ์ รังสิต อาคารศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา โทร. 2860
แผนกบริการผลิตสือ อาคาร 2 ชัน 3 (วิทยาเขตกล้วยนําไท) โทร. 1860

........./........./..........

ถึง ..........................
 โปรดดําเนินการ
 อืน ๆ ......................
.............................
หน. .............
........./.........../..........

ถึง หน. ...................
 ดําเนินการแล้ว
โดย ............................

.............................
ผูด้ ูแล/รับผิดชอบ
........./.........../..........

สัปดาห์ท ี (Weeks)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ตารางการขอใช้โสตทัศ นูปกรณ์ต ลอดเทอม TIME LOG
วันทีขอใช้ (Dates)

หมายเหตุ Notes

สอบกลางภาค (Mid-term)

สอบปลายภาค (Final)

รายละเอีย ดอืน ๆ : _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

