คำถำมที่ถำมบ่อย (FAQ)
คำถำม
กำรให้บริกำรทั่วไป
1. สำนักหอสมุดเปิดให้บริกำร และปิดบริกำรกี่
โมง

คำตอบ
สำนักหอสมุดกลำง เปิดให้บริกำร
- วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 08.30 – 20.30 น.
- วันเสำร์ – วันอำทิตย์ เวลำ 10.00 – 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริกำร
ห้องสมุดคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ เปิดให้บริกำร
- วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลำ 08.30 – 16.30 น.
- วันเสำร์ – วันอำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริกำร
หมำยเหตุ
: ช่วงปิดภำคกำรศึกษำทุกห้องสมุดเปิดบริกำร
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 08.30 – 16.30 น.
วันเสำร์ – วันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริกำร
: เปิดบริกำรพื้นที่นั่งอ่ำน 24 ชม. เฉพำะบริเวณชั้น 1 ช่วงสอบ
กลำงภำคและปลำยภำยกำรศึกษำ

2. สมัครสมำชิกห้องสมุดอย่ำงไร

3. ร้ำนถ่ำยเอกสำรอยู่ที่ไหน

อำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่ ของสถำบันฯ
สมัครสมำชิกห้องสมุด ได้ที่เคำน์เตอร์บริกำรยืม – คืนหนังสือ
ชั้น 1 อำคำรใหม่
หลักฐานการสมัคร
1. กรอกแบบฟอร์มในสมัครได้ที่เคำน์เตอร์บริกำรยืม-คืน
2. ยื่นบัตรพนักงำนสถำบันฯ หรือ เอกสำรหลักฐำนกำรบรรจุเป็น
พนักงำน หรือ สัญญำกำรจ้ำงงำน (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)
นักศึกษำ
นักศึกษำเป็นสมำชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติจนจบกำรศึกษำ หำก
นักศึกษำลงทะเบียนเรียนในทุกเทอม ยกเว้นกรณีนักศึกษำค้ำง
ชำระค่ำปรับ และมีหนังสือเกินกำหนดคืนในระหว่ำงกำร
ลงทะเบียนเรียน ระบบจะล็อกสิทธิ์กำรลงทะเบียนเรียน และไม่
สำมำรถยืมหนังสือได้
ร้ำนถ่ำยเอกสำรอยู่ชั้น 3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ (อำคำรเดิม)

คำถำม

คำตอบ

4. บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำใช้บริกำรและยืม
หนังสือได้หรือไม่

บุคคลภำยนอกสำมำรถใช้บริกำรห้องสมุดได้ โดยนำบัตรประชำชน
ติดต่อเคำน์เตอร์ Information เพื่อแลกบัตรใช้บริกำรแบบ
ชั่วครำว ทั้งนี้สำมำรถใช้บริกำรอ่ำนหนังสือและถ่ำยเอกสำรได้
เท่ำนั้น ไม่สำมำรถยืมหนังสือออกจำกห้องสมุดได้
5. หำกต้องกำรบริจำคหนังสือให้ห้องสมุดต้องทำ สำมำรถนำหนังสือที่ต้องกำรบริจำคติดต่อ เคำน์เตอร์
อย่ำงไร
Information โดยแจ้งชื่อและที่อยู่ผู้บริจำค เพื่อห้องสมุดส่ง
หนังสือขอบคุณกลับ
6. หำกต้องกำรแนะนำหนังสือเข้ำห้องสมุด
1. เข้ำเว็บไซต์ ของสำนักหอสมุดกลำง สจล www.lib.kmitl.ac.th
เพื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อจัดหำต้องทำอย่ำงไร
2. เลือกเมนู OPAC และเลือกเมนู สมำชิก
3. ระบุ User ID และ Password (ตัวเดียวกับ Email สถำบันฯ)
4. คลิกเลือกเมนู “แนะนำหนังสือ”
5. กรอกรำยละเอียดหนังสือที่ต้องกำรแนะนำในช่องรำยกำรต่ำงๆ

กำรยืมทรัพยำกรสำรนิเทศ
7. ยืมหนังสือได้ถึงกี่โมง

8. ยืมหนังสือ ได้กี่เล่ม กี่วัน

9. ช่วงปิดเทอมสำมำรถยืมหนังสือได้หรือไม่
10.วำรสำรยืมได้หรือไม่ และยืมได้กี่วัน

11. CD และ DVD ที่มำกับหนังสือยืมได้หรือไม่

สำนักหอสมุดกลำง
วันจันทร์ – วันศุกร์ ยืมได้ตั้งแต่ เวลำ 08.30 – 20.00 น.
วันเสำร์ - อำทิตย์ ยืมได้ตั้งแต่ เวลำ 10.00 – 17.30 น.
ห้องสมุดคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
วันจันทร์ – วันศุกร์ ยืมได้ตั้งแต่ เวลำ 08.30 – 16.15 น.
วันเสำร์ - อำทิตย์ ปิดบริกำร
นักศึกษำระดับปริญญำตรี
ยืมได้ 7 เล่ม / 7 วัน
นักศึกษำระดับปริญญำโท/เอก ยืมได้ 10 เล่ม /14 วัน
อำจำรย์ประจำ
ยืมได้ 15 เล่ม /45 วัน
อำจำรย์พิเศษ
ยืมได้ 7 เล่ม /14 วัน
ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง ยืมได้ 7 เล่ม /14 วัน
(ยืมต่อ (Renew) ได้อีก 3 ครั้ง ผ่ำนเคำน์เตอร์บริกำร หรือ ผ่ำน
OPAC สำนักหอสมุดกลำง)
ปิดเทอมสำมำรถยืมได้ปกติ หำกนักศึกษำลงทะเบียนเรียน ในทุก
ภำคกำรศึกษำตำมระยะเวลำที่กำหนด
วำรสำรฉบับล่วงเวลำฉบับปลีก (ยังไม่ได้เย็บเล่ม) ยืมได้ 3 เล่ม /
7 วัน (สำมำรถยืมต่อ (Renew) ได้อีก 3 ครั้ง ผ่ำนเคำน์เตอร์
บริกำร หรือ ผ่ำน OPAC สำนักหอสมุดกลำง)
ยืมได้ 4 แผ่น / 7 วัน (สำมำรถยืมต่อ (Renew) ได้อีก 3 ครั้ง
ผ่ำนเคำน์เตอร์บริกำร หรือ ผ่ำน OPAC สำนักหอสมุดกลำง)

คำถำม
12. CD, DVD ภำพยนตร์ /สำรคดี/ คู่มือกำร
สอน ยืมได้หรือไม่

คำตอบ

ยืมได้ 4 แผ่น / 7 วัน ติดต่อใช้บริกำรได้ที่ชั้น 2 อำคำรใหม่
(สำมำรถยืมต่อ (Renew) ได้อีก 3 ครั้ง ผ่ำนเคำน์เตอร์บริกำร หรือ
ผ่ำน OPAC สำนักหอสมุดกลำง)
13. หนังสืออ้ำงอิงยืมได้หรือไม่
หนังสืออ้ำงอิงให้บริกำรเฉพำะในห้องสมุด ได้แก่ ถ่ำยสำเนำ
สแกน และถ่ำยภำพ ไม่สำมำรถยืมออกจำกห้องสมุดได้
14. ค่ำปรับหนังสือวันละเท่ำไหร่ วันเสำร์
ค่ำปรับหนังสือ และทรัพยำกรทุกประเภท คิดอัตรำเดียวกันคือ
อำทิตย์ คิดค่ำปรับหรือไม่
วันละ 5 บำท / เล่ม, แผ่น ไม้เว้น วันเสำร์ – อำทิตย์
15. ต้องกำรยืมหนังสือจำกสถำบันฯ /
ติดต่อใช้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดได้ที่ เคำน์เตอร์บริกำร ชั้น 1
มหำวิทยำลัยอื่น ต้องทำอย่ำงไร
อำคำรใหม่ หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่
https://1th.me/C6IQb
16. ยืมหนังสือต้องใช้หลักฐำนอะไรบ้ำง
อำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่ ของสถำบันฯ ใช้บัตรสมำชิกห้องสมุดหรือ
บัตรพนักงำน
นักศึกษำ ใช้บัตรนักศึกษำ
(บัตรนักศึกษำเป็นบัตรสมำชิกห้องสมุด สำมำรถใช้ยืมหนังสือและ
แตะประตูผ่ำนเข้ำห้องสมุด ดังนั้นควรติดบัตรมำทุกครั้ง)
17. บัตรนักศึกษำหำย ต้องทำอย่ำงไร
1. แจ้งเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดเคำน์เตอร์ Information และขอรับ
บำร์โค้ดสำรองเพื่อสแกนเข้ำห้องสมุดและยืมหนังสือได้ตำมปกติ
2. ติดต่อธนำคำรผู้ออกบัตร เพื่อติดต่อขอทำบัตรใหม่ตำมขั้นตอน
ของธนำคำรต่อไป
18. หนังสือที่จัดเก็บอยู่ที่ห้องสมุดวิทยำเขต
ติดต่อขอยืมหนังสือข้ำมห้องสมุดได้ที่เคำน์เตอร์บริกำร ยืม–คืน
ชุมพร สำมำรถยืมได้หรือไม่
หนังสือ ชั้น 1 อำคำรใหม่ หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่
https://1th.me/C6IQb
19. ต้องกำรจองหนังสือ/ทรัพยำกร ที่มีคนยืมไป 1. ติดต่อขอจองได้ที่เคำน์เตอร์บริกำร ยืม–คืนหนังสือ ชั้น 1
ต้องทำอย่ำงไร
อำคำรใหม่
2. สำมำรถจองด้วยตนเองผ่ำน OPAC ของสำนักหอสมุดกลำงโดย
ทำกำรสืบค้นรำยกำรทรัพยำกรแล้วคลิกปุ่มจอง หำกมีผู้นำหนังสือ
มำคืนระบบจแจ้งอีเมลผู้จองให้มำรับหนังสือภำยใน 3 วันทำกำร
(กำรจองหนังสือต้อง Log in เข้ำระบบก่อนทุกครั้ง User ID และ
Password ตัวเดียวกับ Email สถำบันฯ)
20. หนังสือที่ปรำกฎชื่อใน OPAC แต่ไม่มีเลข
สำมำรถใช้บริกำรได้ โดยแจ้งข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง
เรียกหนังสืออยู่ที่ไหน ใช้บริกำรได้หรือไม่
กับเจ้ำหน้ำที่เพื่อตรวจสอบ และประสำนงำนกับฝ่ำยจัดกำร
ทรัพยำกรสำรนิเทศเพื่อขอใช้ทรัพยกรเร่งด่วน
(หำกต้องกำรใช้ภำยในวันนั้นต้องติดต่อในเวลำรำชกำร)

คำถำม
21. ต้องกำรยืมหนังสือด้วยตนเองผ่ำนตู้ยืม
อัตโนมัติ (Self Checkout) ต้องทำอย่ำงไร

22. คืนหนังสือที่ตู้คืน (Book Return) แล้วสลิ
ปออกมำจำกตู้ ปรำกฎว่ำรำยชื่อหนังสือออกมำ
ไม่ครบตำมจำนวนที่คืนจริง ต้องทำอย่ำงไร

23. ตู้คืนหนังสือด้วยตนเองมีบริกำรตรงจุดไหน
บ้ำง
24. ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เนื่องจำกระบบสำนัก
ทะเบียนแจ้งว่ำติดภำระกับห้องสมุด ต้องทำ
อย่ำงไร

25. หำกทำหนังสือหำยต้องทำอย่ำงไร

คำตอบ
1. ติดต่อขอตั้งรหัส PIN กับบรรณำรักษ์ เคำน์เตอร์บริกำรยืม-คืน
ชั้น 1 อำคำรใหม่ (ขอครั้งแรกครั้งเดียว)
2. ใช้บัตรสำมชิก/บัตรนักศึกษำ และรหัส PIN ยืมหนังสือผ่ำนตู้
Self Checkout ด้วยตนเองตำมขั้นตอนที่แจ้งไว้ที่ตู้ยืม
เจ้ำหน้ำที่เก็บหนังสือตำมตู้คืน วันละ 1 รอบ และทำกำร
ตรวจสอบกำรคืนซ้ำอีกครั้ง นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบสถำนะ
ผ่ำน OPAC ในช่วงบ่ำยของวันถัดไป ดังนี้
1. เข้ำเว็บไซต์ห้องสมุด www.lib.kmitl.ac.th
2. เลือกเมนู OPAC และเลือกเมนู สมำชิก
3. ระบุ User ID และ Password (ตัวเดียวกับ Email สถำบันฯ)
4. คลิกเลือกเมนู “Checked out and duedate”
5. ตรวจสอบรำยกำรหนังสือที่ค้ำงส่ง หำกยังมีรำยกำรที่
ผู้ใช้บริกำรคืนแล้วสำมำรถติดต่อ สอบถำมได้ที่ เคำน์เตอร์บริกำร
ยืม–คืนหนังสือ ชั้น 1 อำคำรใหม่
1. หน้ำอำคำรสำนักหอสมุดกลำง
2. คณะวิศวกรรมศำสตร์ อำคำร 12 ชั้น (ตึกโหล)
3. คณะครุศำสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1
ห้องสมุดจะทำกำรล็อกสิทธิ์กำรลงทะเบียนในทุกภำคกำรศึกษำ
ก่อนลงทะเบียนเรียนและก่อนปิดภำคกำรศึกษำ ซึ่งห้องสมุดจะ
ประชำสัมพันธ์ทุกช่องทำงก่อนทำกำรล็อกสิทธิ์ เพื่อให้นักศึกษำนำ
หนังสือมำคืนหำกเลยกำหนดส่ง หรือ ชำระค่ำปรับที่ค้ำงกับ
ห้องสมุด ดังนั้นนักศึกษำต้องตรวจสอบภำระของตนเองทุกครั้ง
ก่อนกำรลงทะเบียน จำก OPAC สำนักหอสมุดกลำง หรือติดต่อ
บรรณำรักษ์ ที่เคำน์เตอร์บริกำร ยืม–คืนหนังสือ ชั้น 1 หำกโดนล็
อกสิทธิ์กำรลงทะเบียน ต้องติดต่อชำระค่ำปรับ หรือคืนหนังสือที่
เคำน์เตอร์บริกำร ยืม–คืนหนังสือ ชั้น 1 ด้วยตนเองเท่ำนั้น
แจ้งหนังสือหำยที่ เคำน์เตอร์บริกำร ยืม–คืนหนังสือ ชั้น 1 อำคำร
ใหม่ เพื่อระงับค่ำปรับในเบื้องต้น และบรรณำรักษ์แจ้งขั้นตอนกำร
ซื้อหนังสือทดแทน และ/หรือ จ่ำยค่ำหนังสือตำมรำคำจริง

คำถำม
กำรสืบค้นข้อมูลสำรนิเทศ
26. ต้องกำรสืบค้นหนังสือ/ทรัพยำกรสำรนิเทศ
ในห้องสมุดต้องทำอย่ำงไร

คำตอบ

สืบค้นข้อมูลผ่ำน OPAC ของสำนักหอสมุดกลำง สจล.
www.lib.kmitl.ac.th เลือกเมนู OPAC และเลือก สืบค้น (OPAC)
link คู่มือ
http://www.lib.kmitl.ac.th/2018/th/images/pdf/OPAC.pdf
27. ต้องกำรยืมต่อ (Renews)
1. เข้ำเว็บไซต์ ของสำนักหอสมุดกลำง สจล.
ทรัพยำกรสำรนิเทศผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุดต้องทำ www.lib.kmitl.ac.th
อย่ำงไร
2. เลือกเมนู OPAC และเลือก ยืมต่อ (Renews)
3. ระบุ User ID และ Password (ตัวเดียวกับ Email สถำบันฯ)
4. คลิกเลือกเมนู “Checked out and duedate”
5. เลือกรำยกำรหนังสือที่ต้องกำรยืมต่อ และ คลิก Renew
28. ไม่สำมำรถ Log in เข้ำ OPAC เพื่อ
1. ตรอจสอบ E-mail ของสถำบันฯ ว่ำใช้ได้หรือไม่
ตรวจสอบรำยกำรยืมทรัพยำกรฯ และยืมต่อผ่ำน 2. หำก User ID และ Password ไม่สำมำรถ Log in เข้ำใช้งำน
เว็บไซต์สำนักหอสมุดได้ ต้องทำอย่ำงไร
Email ได้ให้ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 023293000 ต่อ
6000 หรือ 091-1906000 E-mail : helpcenter@kmitl.ac.th
Line ID : helpcenter.kmitl
3. หำก User ID และ Password สำมำรถ Log in เข้ำใช้ได้ปกติ
ให้ติดต่อสำนักหอสมุดกลำงเพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ และทำกำรเพิ่ม / แก้ไขข้อมูล
โทรศัพท์ : 02-3298544 Facebook : Central Library, KMITL
Line@clb9379l E-mail : library@kmitl.ac.th
29. ต้องกำรคำแนะนำกำรใช้ฐำนข้อมูล
ติดต่อ บริกำรช่วยค้นคว้ำ (Research Support) เคำน์เตอร์บริกำร
อิเล็กทรอนิกส์สำมำรถสอบถำมได้ที่ไหน
ยืม-คืนชั้น 1 อำคำรใหม่ หรือ Email : yupin.ka@kmitl.ac.th
หรือสำมำรถกรอกแบบออนไลน์เพื่อช่วยคืบค้นข้อมูลได้ที่
https://1th.me/3R4Zh
30. หำกต้องกำรดำวน์โหลดข้อมูลจำกฐำนข้อมูล ติดตั้งกำรใช้บริกำร เครือข่ำยนอกสถำบัน (KMITL VPN) จำกลิงค์
อิเล็กทรอนิกส์จำกนอกสถำบันฯ ต้องทำอย่ำงไร http://www.lib.kmitl.ac.th/2018/TH/index.php/2018-0606-02-28-07/th-facility/kmitl-vpn
หลังจำกนั้นสำมำรถสืบค้นและดำวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็ม (Fulltext) จำกฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ของห้องสมุดได้
31. ต้องกำรดำวโหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
บุคลำกรสถำบันฯ และนักศึกษำ สำมำรถสืบค้นและยืมหนังสือ
ออนไลน์ (E-book) จำกฐำน KMITL E-Library แบบออนไลน์ และดำวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็มได้โดยอัตโนมัติหำก
ต้องทำอย่ำงไร
ใช้อินเทอร์เน็ตในเครือข่ำยสถำบันฯ หรือติดตั้งกำรใช้บริกำร
เครือข่ำยนอกสถำบัน (KMITL VPN) กรณีสืบค้นนอกเครือข่ำย

คำถำม
32. เข้ำใช้งำนนอกเครือข่ำยสถำบันฯ (VPN)
ไม่ได้ ต้องทำอย่ำงไร

คำตอบ
ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 023293000 ต่อ 6000 หรือ
091-1906000 E-mail : helpcenter@kmitl.ac.th
Line ID : helpcenter.kmitl

สถำนที่
33. สำนักหอสมุด อำคำรใหม่ มีบริกำรอะไรบ้ำง ชั้น 1
บริกำรยืม – คืนหนังสือ
บริกำรช่วยค้นคว้ำ
บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
บริกำรเครื่องพิมพ์เอกสำร (Printer)
ชั้น 2
บริกำรยืม – คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ
บริกำรชุดทีวีและดีวีดีพร้อมหูฟัง
บริกำรห้องฉำยภำพยนตร์,
บริกำรทีวีผ่ำนดำวเทียม
บริกำรห้องคอมพิวเตอร์
บริกำรห้องฝึกอบรม
ชั้น 3
- บริกำรห้องฉำยภำพยนต์ 30 ที่นั่ง
34. สำนักหอสมุด อำคำรเดิม มีบริกำรอะไรบ้ำง ชั้น 1
-บริกำรติดต่อสอบถำม
- บริกำรห้องคำรำโอเกะ
-บริกำรรับฝำกของ
- บริกำรห้องสัมมนำกลุ่มย่อย
- บริกำรห้องอ่ำนหนังสือ 24 ชม. - บริกำรเครื่องพิมพ์ (Printer)
ชั้น 2
บริกำรห้องคอมพิวเตอร์
บริกำรห้องฝึกอบรม
ชั้น 3
-บริกำรหนังสือทั่วไป - บริกำรวิทยำนิพนธ์/ปริญญำนิพนธ์
-บริกำรงำนวิจัย
- บริกำรหนังสืออ้ำงอิง
-บริกำรวำรสำร
- บริกำรเครื่องสแกนเอกสำร
-บริกำรร้ำนถ่ำยเอกสำร
35. สำนักหอสมุดมีห้องละหมำดหรือไม่
ห้องสมุดจัดสถำนที่สำหรับละหมำดไว้ อำคำรเดิม ชั้น 3 ห้อง
บริกำรวิทยำนิพนธ์ และสำมำรถใช้ห้องอำบน้ำได้ที่ชั้น 4

