ประกาศสานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การให้บริการและการจัดกิจกรรมห้องสมุด ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก อาจารย์และบุคลากรสถาบัน ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/ส่วนงานอื่นๆ
เพื่อให้การจัดการการให้บริการและการจัดกิจกรรมห้องสมุด ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสานักหอสมุดลาง สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ทันเวลา และสอดคล้องตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน
สานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงขอกาหนดการให้บริการของห้องสมุดตามรายละเอียดดังนี้

ภาคการศึกษาที่ ๑
วันเวลาเปิดบริการยืมทรัพยากรสารนิเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – วันจบการศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ – วันจบการศึกษา
วันเวลาเปิดบริการห้องสมุดเปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ – วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
วันเวลาเปิดบริการห้องสมุดสอบกลางภาค
วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ – วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑
วันเวลาเปิดบริการห้องสมุดสอบปลายภาค
วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
วันเวลาเปิดบริการในช่วงปิดภาคการศึกษา
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
วันดาเนินการคืนทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดค้างส่งค่าปรับค้างชาระ หรือรายการแจ้งหาย ก่อนลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ก่อนวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ก่อนวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม และระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ หลักสูตร
ภาคบังคับ นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ชั้นปีที่ ๑ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะบริหารและการจัดการ
วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ ๒๗ – วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
/วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี...

-๒วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
คณะวิทยาศาสตร์
วันจันทร์ที่ ๑๐ – วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑
วิทยาลัยนานาชาติ
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วันจันทร์ที่ ๑๗ – อังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
หมายเหตุ : วันจันทร์ที่ ๑ – วั นศุ กร์ที่ ๗ ตุล าคม ๒๕๖๑ สารองไว้ส าหรับนั กศึ กษาที่ติ ดภาระจาเป็น ที่ไม่ สามารถมาในวันที่ทางส านั ก
หอสมุดกลางกาหนดไว้ได้ โดยนักศึกษาต้องชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ และวันเวลาการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม

วันฝึกอบรมแนะนาการให้บริการห้องสมุดและบริการนาชมห้องห้องสมุด (Library Tour) ให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
อ. ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
วิทยาลัยนานาชาติ
พ. ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง พฤ. ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ศ. ๑๐, พฤ.๑๔, พ.๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะการบริหารและจัดการ
อ.๒๑, พ.๒๒, พฤ.๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะวิทยาศาสตร์
พ.๒๙, ศ.๓๑ สิงหาคม - อ. ๔ – ศ.๗, อ.๑๑ – พฤ.๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศ.๑๔ กันยายน – อ.๒ – ศ.๕, อ.๙ – ศ.๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อ.๑๖ – ศ.๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
คณะศิลปศาสตร์
พ.๒๔ – ศ.๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.๓๐, พ.๓๑ ตุลาคม – พฤ.๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
ศ.๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ.๖ – ศ. ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อ.๑๓ – ศ.๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
หมายเหตุ : วันเวลาการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ภาคการศึกษาที่ ๒
วันเปิดบริการยืมทรัพยากรสารนิเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – วันจบการศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ – วันจบการศึกษา
วันเวลาเปิดบริการห้องสมุดเปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ – วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันเวลาเปิดบริการห้องสมุดสอบกลางภาค
วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒
วันเวลาเปิดบริการห้องสมุดสอบปลายภาค
วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันเวลาเปิดบริการในช่วงปิดภาคการศึกษา
วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
วันดาเนินการคืนทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดค้างส่งค่าปรับค้างชาระ หรือรายการแจ้งหาย ก่อนลงทะเบียนเรียน
/นักศึกษาระดับปริญญาตรี...

-๓นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ก่อนวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ก่อนวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
วันฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม และระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ หลักสูตร
ภาคบังคับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ (รอบแรกเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รอบสองเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นักศึกษา
เลือก ๑ รอบ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ ๑๔ – วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม – วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ ๔ – วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ ๗ – วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะวิทยาศาสตร์
วันจันทร์ที่ ๑๘ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วันจันทร์ที่ ๑๑ – วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ – วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
วิทยาลัยนานาชาติ
วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
คณะการบริหารและจัดการ
วันพุธที่ ๒๐ – วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
วันจันทร์ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
คณะศิลปศาสตร์
วันอังคารที่ ๒๖ – วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วันจันทร์ที่ ๒๒ – วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
หมายเหตุ : วั นจั นทร์ที่ ๑ – วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส ารองไว้ สาหรั บนั กศึ กษาที่ ติด ภาระจาเป็ นไม่ส ามารถมาในวั นที่ ทางส านั ก
หอสมุดกลางกาหนดไว้ได้ โดยนักศึกษาต้องชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ และวันเวลาการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม

ภาคเรียนพิเศษ
วันเปิดบริการยืมทรัพยากรสารนิเทศ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – วันจบการศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ – วันจบการศึกษา
วันเวลาเปิดบริการห้องสมุดเปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ – วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันเวลาเปิดบริการห้องสมุดสอบกลางภาค
วันเวลาเปิดบริการห้องสมุดสอบปลายภาค
วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันเวลาเปิดบริการในช่วงปิดภาคการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
วันดาเนินการคืนทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดค้างส่งค่าปรับค้างชาระ หรือรายการแจ้งหาย ก่อนลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ก่อนวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ก่อนวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

-๔รายละเอียดการให้บริการและการจัดกิจกรรมห้องสมุดประจาปีการศึกษา 2561
กาหนดการเปิดให้บริการยืมทรัพยากรสารนิเทศ และการเปิดให้บริการห้องสมุดในแต่ละภาคการศึกษา
กาหนดการ
เปิดบริการให้ยืมทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
นักศึกษาระดับปริญญาตรี [*1]
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน
วันสุดท้ายการยืม ทรัพยากรสารนิเทศ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ปีสุดท้าย) ที่ขออนุมัติผลผู้สาเร็จการศึกษา
วันสุดท้ายการยืม ทรัพยากรสารนิเทศ นักศึกษาระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ปี สุ ด ท้ า ย) ที่ ข ออนุ มั ติ ผ ลผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนพิเศษ

-

-

พ. 12 ธ.ค. 61

จ. 23 ก.ค. 2561 – วันจบการศึกษา
จ. 30 ก.ค. 2561 – วันจบการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
อ. 21 พ.ค. 62

พฤ. 11 ก.ค. 62

พ. 12 ธ.ค. 61

อ. 21 พ.ค. 62

พฤ. 11 ก.ค. 62

ในช่ ว งเปิ ด ภาคการศึ ก ษา วั น เวลาการเปิ ด จ. 6 ส.ค. 61 – อา. 12 ธ.ค. 61 จ. 14 ม.ค. 62–จ. 20 พ.ค. 62 จ. 3 มิ.ย. 62 – พ.10 ก.ค. 62
ให้บริการห้องสมุด
ห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ สานักหอสมุดกลาง

จ.-ศ. เวลา 08.30 – 20.30 น.
ส.–อา. เวลา 10.00 – 18.00 น.
การกาหนดเวลาการเปิดให้บริการในแต่ละพื้นที่ดังนี้
- อาคารเดิม ชั้น 1 และชั้นลอย (พื้น ที่นั่ง อ่าน และ จ.-ศ. เวลา 08.30 – 20.30 น.
บริการห้องสัมมนากลุ่มย่อย)
ส.–อา. เวลา 10.00 – 18.00 น.
- อาคารเดิม ชั้น 2 - 3 (บริการห้องสัมมนากลุ่มย่อย จ.-ศ. เวลา 08.30 – 19.30 น.
บริการหนังสืออ้างอิง งานวิจัยสถาบัน บริการปริญญา ส.–อา. เวลา 10.00 – 18.00 น.
นิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และบริการวารสารและเอกสาร)
- อาคารใหม่ ชั้น 1, 3 – 6 (พื้นที่นั่งอ่าน บริการยืมจ.-ศ. เวลา 08.30 – 19.30 น.
คืน และบริการหนังสือทั่วไปหมวด A – Z,
ส.–อา. เวลา 10.00 – 18.00 น.
Collection พิเศษ)
- อาคารใหม่ ชั้น 2 (บริ การสื่อ โสตทัศ นวัส ดุ และ จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
บริการอินเทอร์เน็ต)
ส.–อา. ปิดบริการ
- เปิ ด พื้ น ที่ นั่ ง อ่ า นให้ บ ริ ก าร 24 ชั่ ว โมงทุ ก วั น ใน
โครงการ “Anytime : co working space 24
hours” ชั้ น 1 ห้อ งอ่า นหนั ง สือ (Reading room)
อาคารเดิม
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส.–อา. ปิดบริการ

จ.-ศ. เวลา 08.30 – 20.30 น.
ส.–อา. เวลา 10.00 – 18.00 น.
จ.-ศ. เวลา 08.30 – 20.30 น.
ส.–อา. เวลา 10.00 – 18.00 น.
จ.-ศ. เวลา 08.30 – 19.30 น.
ส.–อา. เวลา 10.00 – 18.00 น.

จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส.–อา. ปิดบริการ
จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส.–อา. ปิดบริการ
จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส.–อา. ปิดบริการ

จ.-ศ. เวลา 08.30 – 19.30 น.
ส.–อา. เวลา 10.00 – 18.00 น.

จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส.–อา. ปิดบริการ

จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส.–อา. ปิดบริการ
ตลอดปีการศึกษา

จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส.–อา. ปิดบริการ

จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส.–อา. ปิดบริการ

จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส.–อา. ปิดบริการ

-๕กาหนดการเปิดให้บริการยืมทรัพยากรสารนิเทศ และการเปิดให้บริการห้องสมุดในแต่ละภาคการศึกษา (ต่อ)
กาหนดการ

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนพิเศษ

จ. 25 ก.พ. 62 – ส.9 มี.ค. 62

-

เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

จ.– ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น
ส.–อา. ปิดบริการ

จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส.–อา. ปิดบริการ
จ.19 พ.ย. 61 – จ.10 ธ.ค. 61

จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส.–อา. ปิดบริการ
จ.29 เม.ย. 62–อา.20 พ.ค. 62

จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส.–อา. ปิดบริการ
จ.8 ก.ค. 62 – พ. 10 ก.ค. 62

เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

จ.– ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น
ส.–อา. ปิดบริการ

ในช่วงสอบกลางภาค (เปิดบริการ 24 ชั่วโมง)[*2] จ.17 ก.ย. 61 – ส. 29 ก.ย. 61
วันเวลาการเปิดให้บริการห้องสมุด
ห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ สานักหอสมุดกลาง
การกาหนดสถานที่การให้บริการห้องสมุด 24 ชั่วโมง
- อาคารเดิม ชั้น 1 โถงวารสารและเอกสาร ชั้นลอย
แล ะพื่ น ที่ นั่ งอ่ า น ห ลั ง เ คา น์ เ ต อร์ Information
services
- อาคารใหม่ ชั้น 1 พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในช่วงสอบปลายภาค (เปิดบริการ 24 ชั่วโมง)[*3]
วันเวลาการเปิดให้บริการห้องสมุด
ห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ สานักหอสมุดกลาง
การกาหนดสถานที่การให้บริการห้องสมุด 24 ชั่วโมง
- อาคารเดิม ชั้น 1 โถงวารสารและเอกสาร ชั้นลอย
แล ะพื่ น ที่ นั่ งอ่ า นห ลั ง เ คา น์ เ ต อร์ Information
services
- อาคารใหม่ ชั้น 1 พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในช่ ว งปิ ด ภาคการศึ ก ษา วั น เวลาการเปิ ด
ให้บริการห้องสมุด
วั นเวลาตรวจสอบและด าเนิ นการรายการยื ม -คื น
ทรัพ ยากรสารนิ เทศห้อ งสมุ ดค้ างส่ ง หรือ มีค่า ปรั บ
ค้างชาระ และรายการแจ้งทรัพยากรสารนิเทศที่ถูก
ยืมไปสูญหายหรือชารุด ก่อนลงทะเบียนเรียนในแต่
ละภาคการศึกษา และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต [*4]

จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
จ.-ศ.เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส.–อา. ปิดบริการ
ส.–อา. ปิดบริการ
ส.–อา. ปิดบริการ
พ. 12 ธ.ค. 61–อา.13 ม.ค. 62 อ.21 พ.ค. 62 – อา.2 มิ.ย. 62 พฤ.11 ก.ค.62–อา.4ส.ค.62[*5]
จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น. จ.-ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น.
ส. – อา. ปิดบริการ
ส. – อา. ปิดบริการ
ส. – อา. ปิดบริการ
ตรวจสอบรายการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด และรายการค่าปรับ
ที่ : opac.lib.kmitl.ac.th เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ เลือกสมาชิก และเลือกรายการยืมและกาหนดส่ง
รายการค่าปรับ และรายการแจ้งหาย (ถ้ามี)
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 3298544
e-mail : library@kmitl.ac.th

-๖กาหนดการเปิดให้บริการยืมทรัพยากรสารนิเทศ และการเปิดให้บริการห้องสมุดในแต่ละภาคการศึกษา (ต่อ)
กาหนดการ
วั นเวลาตรวจสอบและด าเนิ นการรายการยื ม -คื น
ทรัพ ยากรสารนิ เทศห้อ งสมุ ดค้ างส่ ง หรือ มีค่า ปรั บ
ค้างชาระ และรายการแจ้งทรัพยากรสารนิเทศที่ถูก
ยืมไปสูญหายหรือชารุด ก่อนลงทะเบียนเรียนในแต่
ละภาคการศึ ก ษา และการขึ้ นทะเบีย นบั ณ ฑิ ต [*4]
(ต่อ)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนพิเศษ

ตรวจสอบรายการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด และรายการค่าปรับ
ที่ : opac.lib.kmitl.ac.th เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ เลือกสมาชิก และเลือกรายการยืมและกาหนดส่ง
รายการค่าปรับ และรายการแจ้งหาย (ถ้ามี)
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 3298544
e-mail : library@kmitl.ac.th

ลงทะเบียน (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)

จ.30 ก.ค. 61 – ศ. 3 ส.ค. 61

จ.7 ม.ค. 62 – ศ. 11 ม.ค. 62

พ.29 พ.ค.62 – ศ.31 พ.ค.62

ตรวจสอบและดาเนินการคืนทรัพยากรสารนิเทศ
ค้างส่งและจ่ายค่าปรับ หรือจ่ายค่าปรับค้างชาระ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 61

ก่อนวันศุกร์ที่ 4 ม.ค. 62

ก่อนวันอังคารที่ 28 พ.ค. 62

ลงทะเบียน (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)

จ. 23 ก.ค. 61 – ศ.3 ส.ค. 61

จ.24 ธ.ค. 61 – ศ.4 ม.ค. 62

พ. 29 พ.ค.62–ศ.31 พ.ค. 62

ก่อนวันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 61

ก่อนวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 61

ก่อนวันอังคารที่ 28 พ.ค. 62

ตรวจสอบและดาเนินการคืนทรัพยากรสารนิเทศ
ค้างส่งและจ่ายค่าปรับ หรือจ่ายค่าปรับค้างชาระ

หมายเหตุ :
[*1] นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 เริ่มยืมทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
[*2] ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องสมุด 24 ชั่วโมง ในช่วงสอบกลางภาค โดยเปิดก่อนสอบ 1 สัปดาห์ พื้นที่ที่เปิดให้บริการ ชั้น 1 อาคารใหม่ และชั้น 1
โถงวารสารและหนังสือพิมพ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สานักหอสมุดกลาง
[*3] ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องสมุด 24 ชั่วโมง ในช่วงสอบปลายภาค โดยเปิดก่อนสอบ 1 สัปดาห์ พื้นที่ที่เปิดให้บริการ ชั้น 1 อาคารใหม่ และชั้น 1
โถงวารสารและหนังสือพิมพ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สานักหอสมุดกลาง
[*4] กรณีนักศึกษามีทรัพยากรสารนิเทศค้างส่ง หรือมีค่าปรับค้างชาระ จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ของนักศึกษา ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การใช้บริการของสานักหอสมุดกลาง ในรายละเอียดข้อที่ 13
นักศึกษาที่มีทรัพยากรสารนิเทศค้างส่งหรือมีค่าปรับค้างชาระ จะถูกระงับผลการเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ ไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ถัดไป และการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาจนกว่าจะนาทรัพยากรสารนิเทศนั้นมาส่งคืน หรือติดต่อบรรณารักษ์ เพื่อดาเนินการต่อไปแล้วแต่ กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
[*5] วันปิดภาคเรียนพิเศษ อาจมีการเปลี่ยนแปลงชึ้นอยู่กับปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562

-๗-

ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม และระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
หลักสูตรภาคบังคับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องอินเทอร์เน็ต ชั้น 2 สานักหอสมุดกลาง
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หมายเหตุ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
พ.15 ส.ค. 61
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
พฤ.16 ส.ค. 61
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จ.20 ส.ค. 61
คณะบริหารและการจัดการ
อ.21 ส.ค. 61
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
พฤ. 23 ส.ค. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จ. 27 ส.ค.61–พฤ.30 ส.ค. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ.3 ก.ย. 61
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
อ.4 ก.ย. 61
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
พ.5 ก.ย. 61
คณะวิทยาศาสตร์
จ. 10 ก.ย. 61–อ. 11 ก.ย. 61
วิทยาลัยนานาชาติ
พ.12 ก.ย. 61
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
จ.17 ก.ย.61–อ.18 ก.ย. 61
วิทยาเขตชุมพร
หมายเหตุ : วันจันทร์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2561 สารองสาหรับนักศึกษาที่ติดภาระกิจจาเป็นและไม่สามารถมาในวันที่ทางสานักหอสมุดกลาง
กาหนดไว้ได้ โดยต้องชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรม

ฝึกอบรมแนะนาการให้บริการห้องสมุดและบริการนาชมห้องห้องสมุด (Library Tour) ให้นกั ศึกษาใหม่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องอินเทอร์เน็ต ชั้น 2 สานักหอสมุดกลาง
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
วิทยาลัยนานาชาติ

วิ ท ยาลั ย นาโนเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
ลาดกระบัง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารและการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1
อ.7 ส.ค. 61
พ.8 ส.ค. 61
พฤ.9 ส.ค. 61

ภาคเรียนที่ 2
-

ศ.10, อ.14, พ.15 ส.ค.61
อ.21 ส.ค.61 – พฤ.23 ส.ค.61
พ.29, ศ.31 ส.ค. 61– อ.4-ศ.
7, อ.11-พฤ.13 ก.ย.61
ศ.14 ก.ย. 61 – อ.2-ศ.5,
อ.9-ศ.12 ต.ค.61

-

หมายเหตุ

-๘คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1
อ.16 – ศ.19 ต.ค.61
พ.24 – ศ.25 ต.ค.61
อ.30, พ.31 ต.ค.61 –
พฤ.1 พ.ย.61
ศ. 2 พ.ย.61
อ.6 – ศ.9 พ.ย.61
อ.13 – ศ.16 พ.ย.61

ภาคเรียนที่ 2
-

หมายเหตุ

-

หมายเหตุ : วันเวลาการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม และระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
หลักสูตรภาคบังคับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องอินเทอร์เน็ต ชั้น 2 สานักหอสมุดกลาง
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
คณะการบริหารและจัดการ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ภาคเรียนที่ 1
-

ภาคเรียนที่ 2
จ.14 – ศ.25 ม.ค.62
จ.28 ม.ค.62 – ศ.1 ก.พ.62
จ.4 – พ.6 ก.พ.62
พฤ.7 – ศ.15 ก.พ.62
จ.18 – พฤ.28 ก.พ.62
จ.11 – พ.13 มี.ค.62
พฤ.14 – ศ.15 มี.ค.62
จ.18 มี.ค.62
อ.19 มี.ค.62
พ.20 – ศ.22 มี.ค.62
จ.25 มี.ค.62
อ.26 – พ.27 มี.ค.62
พฤ.28 มี.ค.62
จ.22 – ศ.26 เม.ย.62

หมายเหตุ

วิทยาเขตชุมพร

หมายเหตุ : วันจันทร์ ที่ 1 – วันศุ กร์ ที่ 5 เมษายน 2562 ส ารองไว้สาหรั บนั กศึกษาที่ติด ภาระจาเป็ นไม่ส ามารถมาในวันที่ทางสานั ก
หอสมุดกลางกาหนดไว้ได้ โดยนักศึกษาต้องชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ และวันเวลาการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม

-๙วันหยุดราชการปิดบริการห้องสมุด ตามปีการศึกษา พ.ศ 2561
วันเดือนปี
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562
วันเสาร์ที่ 13 – วันอังคารที่ 16 เมษายน
2562
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562
รอกาหนดจากสานักพระราชวัง 2562
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562

วันสาคัญ

หมายเหตุ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (H.M. The Queen’s Birthday)

วั น หยุ ด ชดเชยวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ
(Substitution for H.M. The Queen’s Birthday)
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (His Majesty the
late King Bhumibol Adulyadej Memorial Day)
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(Substitution for His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej Memorial Day)
วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day)
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร (Father's Day)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)
วันสิ้นปี (New Year’s Eve)
วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Day)
วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี (Substitution for New Year’s Eve)
วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day)
วันจักรี (Chakri Day)
วันหยุดชดเชยวันจักรี (Substitution for Chakri Day)
วันสงกรานต์ (Songkran Festival)
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (Substitution for Songkran Festival)
วันวิสาขบูชา (Wisakha Bucha Day)
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (Substitution for Wisakha Bucha Day)
วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)
วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)
วันเข้าพรรษา (The Buddhist Lent Day)
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (His
Majesty King Maha Vajiralongkorn’s Birthday)
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร (Substitution for His Majesty King Maha Vajiralongkorn’s Birthday)

หมายเหตุ : เวลาเปิดปิดบริการห้องสมุด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของส่วนราชการ และตามประกาศการปิดบริการห้องสมุดของ
สานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(อาจารย์สุพัฒน์พงศ์ พงษ์ชมพร)
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง

