
 
ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

เรื่อง การยืมอปุกรณ์การเรยีนการสอนออนไลน ์(แท็บเลต็) 
............................................ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา แก่นักศึกษาที่มี
ฐานะยากจน ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์  และเห็นสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือจากทาง
มหาวิทยาลัย โดยการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต) ให้นักศึกษายืมเรียน ซึ่งการขอยืม
อุปกรณก์ารเรียนการสอนมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบตัขิองผูข้อยมือปุกรณก์ารเรยีนการสอนออนไลน ์
๑.๑ เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาตามแผนการเรียน และไม่อยู่ในระหว่างพักการศึกษา 
๑.๒ ไม่มีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
๑.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.00 (กรณีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ให้ใช้

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จากสถาบันการศึกษาเดิม ไม่ต่ ากว่า 2.50) 
๑.๔ มีรายได้รวมของครอบครัวไม่เกิน ๒๐0,000 บาทต่อปี 
๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และมีจริยธรรม 
๑.๖ ผ่านการเยี่ยมบ้านของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ว่ามีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๑ – ๑.๕ 

๒. ขั้นตอนการขอยืมอุปกรณก์ารเรยีนการสอนออนไลน ์
๒.๑ การขอยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต) นักศึกษาสามารถขอรับแบบ

ค าร้องขอยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต) ได้ท ี่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่สังกัด หรือสามารถดาวน์โหลดแบบค าร้องขอยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ 
(แท็บเล็ต) ได้ที่เว็บไซต  ์ http://dsd.rmutsv.ac.th กรอกแบบค าร้องให้ครบถ้วน 
และย่ืนค าร้องพร้อมหลักฐาน ได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาที่สังกัด ภายในวันที่  ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย พิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาในสังกัดที่เห็นสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ จากทางมหาวิทยาลัย ในการ
ยืมอุปกรณ์ การเรียนการสอนออนไลน์  (แท็บเล็ต) ส่ งผลการคัดเลือกไปยัง
คณะกรรมการอ านวยการ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๒.๓ คณะกรรมการอ านวยการ พิจารณากลั่นกรองผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา 
ที่เห็นสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ ในการยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ 
(แท็บเล็ต) 

๒.๔ มหาวิทยาลัย ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่เห็นสมควรจะได้รับการ
ช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัย ในการยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต) 
ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต ์ http://dsd.rmutsv.ac.th 

๒.๕ นั กศึกษาที่ ได้ รับการคัด เลื อก ดาวน์ โหลดแบบยืม -คืน พัสดุ  ได้ที่ เว็บ ไซต  ์ 
http://dsd.rmutsv.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และย่ืนขอรับอุปกรณ์การ
เรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต) ได้ทีห่อสมุด/ห้องสมุดในพ้ืนที่สังกัด  

/3. หลักฐาน... 
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๓. หลักฐานการขอยืมอุปกรณก์ารเรยีนการสอนออนไลน ์
๓.๑ แบบค าร้องขอยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต) 
๓.๒ ใบแสดงผลการเรียน 
๓.๓ ใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ีขอยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ 
๓.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

๔. ระยะเวลาในการยมื-คืน อปุกรณก์ารเรยีนการสอนออนไลน ์
๔.๑ สามารถยืมอุปกรณ์ได้ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา 
๔.๒ การคืนอุปกรณ์ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน ภายหลังจากวันสุดท้ายของ

การสอบปลายภาค 

        ประกาศ ณ วันที่          เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์สุวัจน์   ธัญรส) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 
แบบค ำร้องขอยืมอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต) 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565 

************ 

โปรดกรอกข้อควำมด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 
1. ชื่อ – สกุล นาย/นาง/นางสาว     รหัสประจ าตัวนักศึกษา    

คณะ/วิทยาลัย      สาขา            ชั้นป ี   
อาจารย์ที่ปรึกษา           
ผลการเรียนครั้งสุดท้าย   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม    (พร้อมแนบใบแสดงผลการเรียน) 

2. ที่อยู่  เลขที่        หมู่ที ่   ตรอก/ซอย       ถนน     
ต าบล     อ าเภอ      จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท์     

3.  มี  ไม่มี  (คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) 
4. มีรายไดร้วมของครอบครัว ปีละ     บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
5. เหตุผลความจ าเป็นที่ยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต) 

             
            
            
            
            
  

 
ลงชื่อ             

(    ) 
ผู้ขอยืมอุปกรณ์ 

6. ความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ข้าพเจ้า ขอรับรองว่านักศกึษาดังกล่าวได้ผ่านการเยี่ยมบ้านเรียบร้อยแล้ว และมีคุณสมบัติตาม
ประกาศ เรื่อง การยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต) โดยมีความคิดเห็น ดังนี้ 
            
            
            
            
             
 

 
ลงชื่อ             

(    ) 
อาจารย์ที่ปรึกษา 



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ สำขำวิชำ ช้ันปี

1 665408030002 นางสาว ณัฐรินทร์ เพชรสิทธิพงษ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารฯ ปี 1 หลักสูตร 4 ปี

2 659406360001 นางสาว พัชรธิดา พานิชย์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารฯ ปี 1 หลักสูตร 4 ปี

1 665208100029 นางสาว ชลธิชา เรืองเดช การบัญชี ปี 1 หลักสูตรเทียบโอน

2 665408100002 นางสาว ธัญพิชชา เกล้ียงกลิบ การบัญชี ปี 1 หลักสูตร 4 ปี

3 665208100003 นางสาว ณัฐธิดา รัตนตรัง การบัญชี ปี 1 หลักสูตรเทียบโอน

4 665208100014 นางสาว รัชนีกร มุคุระ การบัญชี ปี 1 หลักสูตรเทียบโอน

5 665208100010 นางสาว สุนิตา เหมปันดัน การบัญชี ปี 1 หลักสูตรเทียบโอน

6 665208100008 นางสาว สุชาวดี หีบเพชร การบัญชี ปี 1 หลักสูตรเทียบโอน

7 665208100009 นางสาว สุธามาศ ศรีเพ็ชร การบัญชี ปี 1 หลักสูตรเทียบโอน

8 665208100012 นางสาว เสาวลักษณ์ รอดเพชร การบัญชี ปี 1 หลักสูตรเทียบโอน

9 665208100005 นางสาว ปนัดดา เหมปันดัน การบัญชี ปี 1 หลักสูตรเทียบโอน

10 665208100018 นางสาว จุติพร นุ่นเกล้ียง การบัญชี ปี 1 หลักสูตรเทียบโอน

11 665208100019 นางสาว พรรษชล ค าเกล้ียง การบัญชี ปี 1 หลักสูตรเทียบโอน

12 665208100001 นางสาว จรรยา กล่ินเพชร การบัญชี ปี 1 หลักสูตรเทียบโอน

13 665208100026 นางสาว วาสนา ส าเร็จ การบัญชี ปี 1 หลักสูตรเทียบโอน

14 665208100013 นางสาว อมรรัตน์ รองยาง การบัญชี ปี 1 หลักสูตรเทียบโอน

15 664408100001 นางสาว ขวัญฤดี รอดสีเสน การบัญชี ปี 2

16 664408100009 นางสาว พิมพ์พิสุทธ์ิ  จูห้อง การบัญชี ปี 2

1 665408930003 นาย ธนากร ชัยมล การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ปี 1 หลักสูตร 4 ปี

2 665408930006 นางสาว นุสรา ขวัญไขว่ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ปี 1 หลักสูตร 4 ปี

3 665408930004 นาย ธวัชชัย ค าขาว การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ปี 1 หลักสูตร 4 ปี
4 665408930011 นาย วิชาญ อภัยเสวตร การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ปี 1 หลักสูตร 4 ปี

5 665408930009 นางสาว มุฑิตา เน้ืออ่อน การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ปี 1 หลักสูตร 4 ปี
6 662408930024 นางสาว ธิดารัตน์ พราหมณ์บัวทอง การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ปี 4
7 663408930016 นางสาว ธัญสุดา พลบุญ การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ปี 3
8 663408930020 นางสาว ปริชยา อธิวัฒนชัย การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ปี 3

1 663408010006 นางสาว มนรดา ธนพัฒน์ศิริ การท่องเท่ียว ปี 3

กำรท่องเท่ียว

สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมทำงธุรกิจ

รำยช่ือนักศึกษำแจ้งควำมประสงค์ยืมอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ปีกำรศึกษำ 2565

วิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเท่ียว

ช่ือ - สกุล

สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรนำนำชำติ

สำขำวิชำกำรบัญชี


