การให้บริการ
สำนักหอสมุดกลำง มีบริกำรต่ำงๆ ที่ผู้ใช้สำมำรถขอใช้บริกำรได้ ดังนี้
เวลาเปิดให้บริการ
ช่วงเปิดภาคเรียน
 วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 20.30 น.
 วันเสำร์ - วันอำทิตย์ 10.00 - 18.00 น.
ช่วงสอบกลำงภำคและปลำยภำคบริกำร 24 ชั่วโมง

ช่วงปิดภาคเรียน
 วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 -16.30 น.

บริ ก ารของสานั ก หอสมุ ด กลาง
1. บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์
เป็ น กำรให้ บ ริ ก ำรหนั ง สื อ และต ำรำทุ ก สำขำวิ ช ำที่ เ ปิ ด สอน และสิ่ ง พิ ม พ์ ทั้ ง ภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศ เช่น หนังสือ ตำรำ หนังสืออ้ำงอิง วิทยำนิพนธ์ ปริญญำนิพนธ์ งำนวิจัย เป็นต้น
2. บริการให้ยืมและรับคืนหนังสือ
1. นักศึกษำปริญญำตรี
ยืมได้ 7 เล่มต่อ 7 วัน
2. นักศึกษำปริญญำโท / เอก
ยืมได้ 10 เล่มต่อ 14 วัน
3. อำจำรย์ประจำ
ยืมได้ 15 เล่มต่อ 45 วัน
4. อำจำรย์พิเศษ
ยืมได้ 7 เล่มต่อ 14 วัน
5. ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำง
ยืมได้ 7 เล่มต่อ 14 วัน
6. บุคลำกรของหน่วยงำนที่มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบัน ยืมได้ 2 เล่มต่อ 14 วัน
โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถยืมทรัพยำกรสำรนิเทศได้จำกทุกห้องสมุดภำยในสถำบัน
3. บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง (Self Checkout)
เป็นกำรให้บริกำรที่สมำชิกห้องสมุดสำมำรถยืมหนังสือของห้องสมุดได้ด้วยตนเองตลอดเวลำทำกำร และยืม
ได้ครั้งละหลำยเล่มเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกและรวดเร็วให้กับสมำชิก โดยจัดให้บริกำรที่ ชั้น 4, 5 และ 6 สำนัก
หอสมุดกลำง (อำคำรใหม่) และห้องสมุดคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
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4. บริการตู้คืนหนังสือ (Book Return Station)
เป็นกำรให้บริกำรที่สมำชิกห้องสมุดสำมำรถคืนหนังสือที่ยืมจำกทุกห้องสมุดภำยในสถำบัน ได้ด้วยตนเอง
ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นกำรอำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลำให้กับสมำชิก โดยไม่ต้องเดินทำงไปคืนที่
ห้องสมุดต่ำงๆ จัดให้บริกำร จำนวน 4 จุด
1. สำนักหอสมุดกลำง (อำคำรเดิม) ชั้น 1 (หน้ำประตูเข้ำ-ออกหลัก)
2. อำคำรเรียนคณะวิศวกรรมศำสตร์ (ตึก 12 ชั้น) ชั้น 1
3. อำคำรเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1
4. ห้องประชุมคุณหญิงวนิดำ ธูปะเตมีย์ คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ชั้น 1
5. บริการส่งถึงผู้ยืม (Delivery Service)
เป็นกำรให้บริกำรยืมทรัพยำกรสำรนิเทศด้วยกำรส่งถึงผู้ยืมที่ห้องสมุดต่ำง ๆ ตำมคำขอยืม โดยผู้ยืมไม่ต้อง
เดินทำงไปติดต่อยืมทรัพยำกรสำรนิเทศด้วยตนเองที่ห้องสมุดที่มีทรัพยำกรสำรนิเทศที่ต้องกำรยืม สำมำรถขอรับ
บริกำรผ่ำนเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลำง www.lib.kmitl.ac.th และรับหนังสือได้ ณ จุดบริกำรที่กำหนด
6. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
เป็นกำรให้บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งมีทั้งฉบับปัจจุบันและ
ฉบับล่วงเวลำ โดยสมำชิกห้องสมุดสำมำรถยืมวำรสำรฉบับล่วงเวลำ (ฉบับปลีก) 3 ฉบับ ต่อ 7 วัน
7. บริการโสตทัศนศึกษา
จัดให้บริกำรที่สำนักหอสมุดกลำง (อำคำรใหม่) ชั้น 2 โดยมีบริกำรต่ำง ๆ ดังนี้
1. บริกำร VCD และ DVDบริกำรยืม-คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ
2. บริกำรชุดทีวี, ดีวีดีพร้อมหูฟังภำยในห้องบริกำรโสตทัศนศึกษำ
3. บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำข้อมูลโสตทัศนวัสดุแก่ผู้ใช้บริกำร
4. บริกำรชมรำยกำรต่ำงๆจำกสถำนีโทรทัศน์ผ่ำนสัญญำณดำวเทียม
5. ห้องบริกำรฉำยภำพยนตร์ Mini Theater
โดยสมำชิกห้องสมุดสำมำรถยืมโสตทัศนวัสดุจำกห้องสมุด 4 ม้วน /ตลับ /แผ่น ต่อ 7 วัน
8. บริการช่วยค้นคว้า
เป็นบริกำรที่จัดบรรณำรักษ์ไว้ช่วยค้นคว้ำและให้คำปรึกษำแก่ผู้ใช้บริกำร รวมทั้งรวบรวมบรรณำนุกรม
เฉพำะเรื่องตำมคำขอ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถค้นหำสำรนิเทศที่ต้องกำรได้อย่ำงถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
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9. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
เป็ น กำรให้ บ ริ ก ำรกั บ สมำชิ ก ห้ อ งสมุ ด ที่ ต้ อ งกำรใช้ บ ริ ก ำรยื ม ระหว่ ำ งห้ อ งสมุ ด กั บ ห้ อ งสมุ ด
สถำบั น อุดมศึ กษำของรั ฐ ทั่ว ประเทศ รวมทั้งหน่ ว ยงำนรำชกำรต่ ำงๆ ที่เปิด ให้ บริ กำรยื มระหว่ำงห้ องสมุ ด
นอกจำกนั้ น ยั งสำมำรถใช้บ ริ กำรกับ หน่ ว ยงำนอื่ นๆ ได้ อีก เช่ น สถำบัน เทคโนโลยี แห่ งเอเชีย ( AIT) โดย
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถยืมตัวเล่มจริงหรือขอถ่ำยสำเนำเอกสำร
10. บริการสืบค้นสารนิเทศ WEBOPAC
เป็นบริกำรค้นหำรำยกำรทำงบรรณำนุกรมของทรัพยำกรสำรนิเทศ ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ
ที่มีอยู่ในห้องสมุดอำคำรเฉลิมพระเกียรติและห้องสมุดคณะภำยในสถำบัน รวมทั้งติดต่อไปยังห้องสมุดอื่นๆ โดย
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถดำเนินกำรได้ด้วยตนเองที่สำนักหอสมุดกลำง หรือใช้บริก ำรผ่ำนเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลำง
www.lib.kmitl.ac.th
11. บริการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
บริกำรสืบค้นข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นบริกำรที่จัดเพื่อให้นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร
ของสถำบันฯ สำมำรถสืบค้นข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย จำกฐำนข้อมูลต่ำงๆ ได้รับข่ำวสำรที่กว้ำงไกล ทันสมัย และ
รวดเร็ว โดยจัดห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต ที่มีระบบจองและเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริกำร จำนวน 3 ห้อง ดังนี้
1. สำนักหอสมุดกลำง (อำคำรเดิม) ชั้น 2 ห้อง 203 จำนวน 75 เครื่อง
2. สำนักหอสมุดกลำง (อำคำรเดิม) ชั้น 2 ห้อง 204 จำนวน 75 เครื่อง
3. สำนักหอสมุดกลำง (อำคำรใหม่) ชั้น 2 ห้อง 205 จำนวน 90 เครื่อง
12. บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย (Internet @KMITL wifi)
บริกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (Internet @KMITL wifi) เป็นบริกำรที่จัดเพื่อให้นักศึกษำ
อำจำรย์ และบุ คลำกรของสถำบั นฯ สำมำรถสื บค้นข้อมูลผ่ ำนเครือข่ำย จำกฐำนข้อมูล ต่ำงๆ ได้รับข่ำวสำรที่
กว้ำงไกล ทันสมัย และรวดเร็ว ด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Notebook) และอุปกรณ์มือถือ (Smart phone)
ภำยในสำนักหอสมุดกลำง โดยรหัสผู้ใช้ (User) และรหัสผ่ำน (Password) ซึ่งเป็นรหัสของอีเมล์สถำบันฯ ที่ออก
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
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13. บริการสืบค้นสารนิเทศฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เป็นบริกำรเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีทั้งฐำนข้อมูลที่สำนัก
หอสมุดกลำงจัดซื้อ ฐำนข้อมูลที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจัดซื้อตำมโครงกำร ThaiLIS ฐำนข้อมูล
วิทยำนิพนธ์สถำบันอุดมศึกษำในไทย (Digital Collection) ฐำนข้อมูลปริญญำนิพนธ์ สจล. ที่สำนักหอสมุดกลำง
จั ด ท ำ และฐำนข้ อ มู ล อื่ น ๆ โดยสำมำรถสื บ ค้ น ได้ ด้ ว ยตนเอง ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก หอสมุ ด กลำง
www.lib.kmitl.ac.th
14. บริการหนังสือสารอง (Reserve Books)
เป็นกำรจัดบริกำรหนังสื อประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำงๆ ตำมที่อำจำรย์ผู้ สอนกำหนดในแต่ละภำค
กำรศึกษำ โดยมีระยะเวลำในกำรให้ยืมน้อยกว่ำกำรให้ยืมหนังสือทั่วไปตำมปกติ โดยให้ยืมครั้งละ 1 เล่ม/3 วัน
15. บริการจองทรัพยากรสารนิเทศด้วยตนเอง (Self Hold)
เป็นกำรให้บริกำรที่สมำชิกห้องสมุดสำมำรถจองหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุที่ถูกยืม ได้ด้วยตนเอง ผ่ำน
เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลำง www.lib.kmitl.ac.th
16. บริการยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศด้วยตนเอง (Self Renew)
เป็นกำรให้บริกำรที่สมำชิกห้องสมุดสำมำรถยืมต่อหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุต่ออีก 3 ครั้ง ได้ด้วยตนเอง
ผ่ำนเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลำง www.lib.kmitl.ac.th
17. บริการเสนอแนะจัดซื้อหนังสือ / วารสาร / โสตทัศนวัสดุ
เป็น บริ กำรที่จั ดเพื่อให้ผู้ ใช้บริ กำรแนะนำหนังสื อ/วำรสำร/โสตทัศนวัสดุที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน
และกำรค้นคว้ำวิจัย เพื่อให้สำนักหอสมุดกลำงจัดซื้อ โดยสำมำรถแนะนำได้ที่เคำน์เตอร์บริกำร กล่องรับควำม
คิดเห็น หรือผ่ำนเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลำง www.lib.kmitl.ac.th
18. บริการทรัพยากรสารนิเทศที่อยู่ระหว่างดาเนินการทางเทคนิค
เป็นกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรนิเทศที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรทำงเทคนิค (กำรลงทะเบียน, กำรวิเครำะห์
หมวดหมู่, กำรจัดเตรียมตัวเล่ม) สำหรับทรัพยำกรสำรนิเทศที่ยังไม่ออกให้บริกำร โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถขอดู
ตัวเล่ม, ถ่ำยเอกสำร หรือใช้บริกำรดำเนินงำนทำงเทคนิคทรัพยำกรสำรนิเทศแบบเร่งด่วน ติดต่อขอใช้บริกำรได้ที่
เคำน์เตอร์บริกำร หรืองำนเทคนิค ชั้น 4 สำนักหอสมุดกลำง (อำคำรเดิม)
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19. บริการดาเนินงานทางเทคนิคทรัพยากรสารนิเทศแบบเร่งด่วน
เป็นกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรนิเทศที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรทำงเทคนิค (กำรลงทะเบียน, กำรวิเครำะห์
หมวดหมู่, กำรจัดเตรียมตัวเล่ม) สำหรับทรัพยำกรสำรนิเทศที่ยังไม่ออกให้บริกำร หำกมีผู้ใช้บริกำรร้องขอสำมำรถ
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จและสำมำรถยืมได้ภำยใน 1 วันทำกำร ติดต่อขอใช้บริกำรได้ที่เคำน์เตอร์บริกำร หรืองำน
เทคนิค ชั้น 4 สำนักหอสมุดกลำง (อำคำรเดิม)
20. บริการหอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า
หอจดหมำยเหตุพระจอมเกล้ำ เป็นแหล่งรวบรวม และบริกำรทรัพยำกรสำรนิเทศทำงประวัติศำสตร์
ประกอบด้วย
1. บริกำรสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับประวัติศำสตร์สมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ได้แก่
หนังสือหำยำก หนังสือร่วมสมัย สำเนำเอกสำรประวัติศำสตร์ บทควำม (จำกหนังสือและวำรสำร) วิทยำนิพนธ์
ภำพถ่ำย และ สื่อประสม เกี่ยวกับพระรำชประวัติและข้อมูลทำงประวัติศำสตร์สมัย รัชกำลที่ 4
2. บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุของสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ได้แก่
- บริกำรเอกสำรกำรบริหำรงำนและเอกสำรดำเนินงำนที่สิ้นกระแสกำรปฏิบัติงำนแล้ว และเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำงๆ ของสถำบันฯ และหน่วยงำนภำยในสถำบันฯ เช่น เอกสำรกำรจัดนิทรรศกำร เอกสำร
กำรเปิดอำคำร ฯลฯ
- กฤตภำค : ข่ำวกิจกรรม ข่ำวผลงำน ของสถำบันฯ ข่ำวของคณะ อำจำรย์ และนักศึกษำของสถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
- เอกสำรโสตทัศนจดหมำยเหตุ เช่น ภำพถ่ำย ฟิล์ม และ วีดีทัศน์ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
- นิทรรศกำร จัดแสดง ประวัติวัตถุสิ่งของ หุ่นจำลอง ภำพบุคคลสำคัญ ภำพกิจกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมของสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
21. บริการห้องสัมมนากลุ่มย่อย
เป็นกำรให้บริกำรห้องสำหรับทบทวนหรือปรึกษำเรื่องกำรเรียนแก่นักศึกษำ โดยมีห้องสัมนำกลุ่มย่อยบริกำร
ชั้น 1 และ ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลำง (อำคำรเดิม)
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22. บริการนาชมห้องสมุด
เป็นบริกำรที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพื่อแนะนำกำรใช้ห้องสมุดและทรัพยำกรสำรนิเทศต่ำงๆ รวมถึงกำรสืบค้น
ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด รูปแบบกำรให้บริกำร มี 2 ลักษณะ
1. จัดอบรมตำมหลักสูตรที่ห้องสมุดจัดให้บริกำรประจำภำคกำรศึกษำ แก่นักศึกษำใหม่
2. จัดอบรมตำมคำขอของผู้รับบริกำรหรือคณะ/หน่วยงำน /ภำควิชำต่ำงๆ ภำยในสถำบันที่ร้องขอมำ
23. ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เป็นห้องสมุดเฉพำะที่ให้บริกำรสำรนิเทศ สำขำสถำปัตยกรรมศำสตร์ ศิลปะ และกำรออกแบบที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร กำรเรียนกำรสอนของคณะ บริกำรที่ห้องสมุดให้บริกำรดังต่อไปนนี้
1. บริกำรทรัพยำกรสำรนิเทศ
2. บริกำรให้ยืมและรับคืนหนังสือและกำรยืมต่อ
3. บริกำรยืมหนังสือด้วยตนเอง ( Self-Checkout )
4. บริกำรตู้คืนหนังสือ (Book Return Station)
5. บริกำรส่งถึงผู้ยืม (Delivery Service)
6. บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์
7. บริกำรเสนอแนะจัดซื้อหนังสือ / วำรสำร / โสตทัศนวัสดุ
8. บริกำรช่วยค้นคว้ำ
9. บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
10. บริกำรสืบค้นสำรนิเทศ WEBOPAC
11. บริกำรหนังสือสำรอง (Reserve Books)
12. บริกำรจองทรัพยำกรสำรนิเทศด้วยตนเอง- และตรวจสอบกำรยืมด้วยตนเอง (Self- Hold)
13. บริกำรห้องสัมมนำกลุ่มย่อย
14. บริกำรนำชมห้องสมุด
15. บริกำรสแกนเนอร์
16. บริกำรถ่ำยเอกสำร

