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1. วัตถุประสงค์ (Objective) : 

1.1 เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าเพื่อให้บรรณารักษ์ปฏิบัติงานไป
ในแนวทางเดียวกัน 
      1.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า ให้เป็นบริการที่ทันสมยั รวดเร็ว 
และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการใหม้ากที่สุด 
     1.3 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการให้บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
 

2. ขอบเขต (Scope) : 
      งานบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าให้บริการกับผู้ใช้บริการของห้องสมุดทุกประเภท ได้แก่ 
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันฯ รวมทั้งผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการห้องสมุด โดย
เป็นบริการช่วยสืบค้นข้อมูลทรัพยาการสารนิเทศจากแหล่งข้อมูลภายในห้องสมุด และจากแหล่งข้อมูลจาก
ภายนอก รวมทั้งการแนะน าการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุดกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการสืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง 
 

3. ค านิยาม (Definition) :  
   3.1 สถาบัน หมายถึง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
     3.2 ส านักหอสมุดกลาง หมายถึง ส านักหอสมุดกลางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
     3.3 ห้องสมุด หมายถึง ห้องสมุดในสังกัดส านักหอสมุดกลางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
     3.4 บุคลากรของสถาบัน หมายถึง อาจารย์ประจ า ข้าราชการ พนักงานสถาบัน ลูกจ้างประจ า และ
ลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ของสถาบัน 

3.5 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาปัจจุบันของสถาบัน 
3.6 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การใช้บริการห้องสมุด 

หมายถึง ประกาศเพื่อการให้บริการห้องสมุดของส านักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ให้ด าเนินการการให้บริการห้องสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมในการให้บริการใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุด การสมัครสมาชิกห้องสมุด การต่ออายุสมาชิก
ห้องสมุด การยืมทรัพยากรสารนิเทศ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการยืมทรัพยากรสารนิเทศ การปรับ เป็นต้น 
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3.7 ประกาศส านักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การ

ให้บริการและการจัดกิจกรรมห้องสมุด  หมายถึง การด าเนินการจัดการให้บริการห้องสมุด การฝึกอบรม และ
การจัดกิจกรรมเชิงรุกของส านักหอสมุดกลาง ที่ด าเนินการในแต่ละภาคการปีศึกษาของแต่ละปีการศึกษา 
ประกอบด้วย วันเวลาเปิดบริการยืมทรัพยากรสารนิเทศ บริการห้องสมุดช่วงเปิดภาคการศึกษา วันด าเนินการ
คืนทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดค้างส่ง จ่ายค่าปรับค้างช าระ หรือรายการแจ้งหายก่อนลงทะเบียนเรียน เป็น
ต้น 

3.8 ทรัพยากรสารนิเทศ หมายถึง  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ 
งานวิจัย นวนิยาย เรื่องสั้น วารสารฉบับล่วงเวลา แผ่นซีดีที่มากับหนังสือ/วารสาร และสื่อโสตทัศนวัสดุ เป็น
ต้น 

3.9 บริการตอบค าถามและช่วนค้นคว้า (Research Support) เป็นบริการที่จัดบรรณารักษ์ไว้ช่วย
ค้นคว้าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่องตามค าขอเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถค้นหาสารนิเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

3.10  บริการยืมระหว่างห้องสมุด (InterLibrary Loan) เป็นการให้บริการกับสมาชิกห้องสมุด ที่
ต้องการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ที่เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด นอกจากนั้น ยังสามารถใช้บริการกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อีก 
เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) โดย โดยผู้ใช้บริการสามารถยืมตัวเล่มจริงหรือขอถ่ายส าเนาเอกสาร 
รวมทั้งบริการเอกสารฉบับเต็มแบบออนไลน์ (Online Full-text) 
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) : 
4.1 ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง มีหน้าที่ อนุมัติ เห็นชอบ สั่งการและลงนามประกาศการใช้

บริการของส านักหอสมุดกลาง และประกาศการให้บริการและการจัดกิจกรรมห้องสมุด เพื่อด าเนินการไปด้วย
ความเหมาะสม และเรียบร้อยในการบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า  

4.2 บรรณารักษ์มีหน้าที่ให้บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า โดยช่วยสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศตาม
ค าร้องขอจากผู้ใช้บริการทุกช่องทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการท าวิจัย  รวมทั้งแนะน าการสืบค้น
ข้อมูลและการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด 
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5. ระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอน (Procedure) : 

 ความหมายของเครื่องหมายต่างๆ ในการจัดท าผังกระบวนงาน  

เครื่องหมาย ความหมาย เครื่องหมาย ความหมาย 
 
 

เริ่มต้น/สิ้นสุด (Start/Finish)  ทิศทางขั้นตอนการด าเนินงาน (Flow) 

 
 

พิจารณา (Decision)   
เช่น อนุมัติ/ไม่อนุมัต ิ

 จุดเช่ือมต่อการด าเนินงาน 
(Connection) 

 
 

ด าเนินการ (Activity)  สื่อสาร เช่น เจา้หน้าที่ต้องหารือ ผอ. 
ก่อนการด าเนินการ / โทรศพัท์แจ้ง
ผู้รับบริการ 

 

 ผังกระบวนงาน (Workflow)   

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

5.1   
    

5 นาท ี รับค าถามจากผู้ใช้บริการจากทุก
ช่องทาง ได้แก่ ผู้ใช้ติดต่อด้วย
ตนเอง โทรศัพท,์ Website,  E-
mail, Facebook และ Line  

แบบฟอร์ม
บริการ
ตอบ
ค าถาม
และช่วย
ค้นคว้า 

บรรณารักษ ์

5.2  
สอบถามข้อมูล 

 

5 นาท ี บรรณารักษ์สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม เพื่อท าความเข้าใจ และ 
รับทราบความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ   

- บรรณารักษ ์

 

 

 

 

    รับค าถาม 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

5.3  
วิเคราะห์ค าถามและ

เลือกแหล่งข้อมลู 

 

5 นาที วิเคราะห์ค าถามและเลือก
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในส านัก
หอสมุดกลาง เช่น WebOPAC 
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ฐานข้อมูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  

- บรรณารักษ ์

5.4  
สืบค้นข้อมูลและแจ้ง

ผลการสืบค้น 
 

15 นาท ี บรรณารักษ์สืบค้นข้อมูลใน
แหล่งข้อมูลที่เลือกพร้อมทั้งแนะน า
วิธีการสืนค้นข้อมูลให้กับ
ผู้ใช้บริการ  

- บรรณารักษ ์

5.5  
  ประสาน          

ขอยืมระหว่าง 

ไม่ขอยืม      ขอยืม                      

10 นาท ี กรณทีรพัยากรสารนิเทศไม่มีที่
ห้องสมุด ประสานงานขอยืม
ระหว่างห้องสมดุจากมหาวิทยาลัย/
สถาบัน/หน่วยงานอื่นๆ   

แบบฟอร์ม
ขอยืม
ระหว่าง
ห้องสมุด 

บรรณารักษ ์

5.6  
แจ้งผลการยืม 

 

10 นาท ี บรรณารักษ์แจ้งผลการยืม ดาวน์
โหลดเอกสารกรณีเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์และส่งข้อมูลให้
ผู้ใช้บริการตามช่องทางต่าง ๆ ให้
ผู้ใช้บริการ   

- บรรณารักษ ์

5.7  
รับเอกสารและ    
ช าระค่าบริการ 

 

10 นาท ี สมาชิกห้องสมดุรับเอกสารและจ่าย
ค่าด าเนินการกรณีขอยืมระหวา่ง
ห้องสมุด  

สมุดบันทึก
รับเอกสาร 

บรรณารักษ ์

5.8 
 

10 นาท ี ประเมินผลความพึงพอใจการ
ให้บริการ และเสนอแนะการ
ให้บริการ 
 

แบบสอบ 
ถามความพึง
พอใจ  
 

ผู้รับบริการ 

 

ประเมินความพงึ
พอใจการ
ให้บริการ 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม ผู้รับผิดชอบ 

5.9  30 นาท ี สรุปผลการประเมินแจ้งผู้บริหาร
ส านักหอสมุดกลาง และแจ้งส่วน
งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง   และน าผล
ประเมิน และข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงการให้บริการ  

สรุปแบบ
ประเมิน 

บรรณารักษ์ 
เสนอ
ผู้อ านวยการ 
 

 

 รายละเอียดระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอน (Procedure) : 
        5.1 บรรณารักษร์ับค าถามจากผู้ใช้บริการจากทุกช่องทาง ได้แก่  
         5.1.1 ผู้ใช้ติดต่อด้วยตนเอง (Walk in) 

   5.1.2 โทรศัพท ์
             5.1.3 เว็บไซต์ห้องสมุด (Google form) 
             5.1.4 E-mail 
             5.1.5 Facebook 
             5.1.6 Line 
        5.2 บรรณารักษ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อท าความเข้าใจ และรับทราบความต้องการของผู้ใช้บริการ  
เช่น ต้องการเอกสารที่เป็น หนังสือ บทความ หรือเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือต้องการเอกสารที่เป็นตัว
เล่มจริง หรือ ฉบับอนนไลน์ เป็นต้น 
        5.3 บรรณารักษ์วิเคราะห์ค าถามและเลือกแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในส านักหอสมุดกลางหล่งข้อมูลจาก
ภายนอกอ่ืน ๆ  ได้แก่  
            5.3.1 ฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ (Online Public Access Catalog) ได้แก่ WebOPAC, 
UCTAL, WorldCat & World Shared  
            5.3.2 ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
            5.3.3 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
            5.3.4 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
            5.3.5 ฐานข้อมูลภายนอกที่ใหบริการฟรี (Free Access) 
 
 

สรุปและ
รายงานผลการ

ประเมิน 



 

 

 

 

คู่มือการปฏบิัติงาน (Work manual) รหัส :  W-CL-004 
ชื่อกระบวนงาน : งานบริการตอบค าถามและช่วยการ 
    ค้นคว้า 

เริ่มใช้ :  16/07/2564 
แก้ไขครั้งที่ :  00 
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       5.4 บรรณารักษ์สืบค้นข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่เลือกพร้อมทั้งแนะน าวิธีการสืนค้นข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ 
กรณีเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสารและส่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการตามช่องทางต่าง ๆ กรณีเป็นตัวเล่ม
แนะน าการเข้าถึงทรัพยากรตามชั้นหนังสือที่จัดเก็บ 
       5.5 กรณีทรัพยากรสารนิเทศไม่มีที่ห้องสมุด บรรณารักษ์ต้องพิจารณาขอยืมระหว่างห้องสมุดจาก
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงานอื่นๆ   
       5.6 บรรณารักษ์ประสานงานเพื่อยืมระหว่างห้องสมุด แจ้งผลการยืม กรณีเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ดาวน์
โหลดเอกสารและส่งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการตามช่องทางต่าง ๆ กรณีเป็นตัวเล่ม หรือ ถ่ายเอกสาร นัดหมายมารับ
ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน 
       5.7 สมาชิกห้องสมุดรับเอกสารและจ่ายค่าด าเนินการกรณีขอยืมระหว่างห้องสมุด  
       5.8 บรรณารักษป์ระเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ และรับข้อเสนอแนะการให้บริการ  
       5.9 บรรณารักษ์สรุปผลการประเมินแจ้งผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง และแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  และ
น าผลประเมิน และข้อเสนอแนะการปรับปรุงการให้บริการ 
6. เอกสารอ้างอิง (Reference Document) : 

6.1 ประกาศการใช้บริการของส านักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

6.2 ประกาศการให้บริการและการจัดกิจกรรมห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2563 
6.3 บริการตอบค าถามและช่วนค้นคว้า (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 

http://www.lib.kmitl.ac.th/2018/TH/index.php/2018-06-06-02-28-07/th-library-service/2018-
02-22-04-56-48/search-support สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2564. 

6.4 บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 
http://www.lib.kmitl.ac.th/2018/TH/index.php/2018-06-06-02-28-07/th-library-service/2018-
02-22-04-56-48/inter-loan สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2564 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) : 
 7.1 แบบฟอร์มบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
 7.2 แบบฟอร์มบริการช่วยค้นคว้าออนไลน์ (Research Support Services Form) 
 7.3 แบบฟอร์มบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan Request) 
 7.4 แบบฟอร์มบริการยืมระหว่างห้องสมุดออนไลน์ (Inter Library Loan Request Form) 
    7.5 แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
 

http://www.lib.kmitl.ac.th/2018/TH/index.php/2018-06-06-02-28-07/th-library-service/2018-02-22-04-56-48/search-support
http://www.lib.kmitl.ac.th/2018/TH/index.php/2018-06-06-02-28-07/th-library-service/2018-02-22-04-56-48/search-support
http://www.lib.kmitl.ac.th/2018/TH/index.php/2018-06-06-02-28-07/th-library-service/2018-02-22-04-56-48/inter-loan
http://www.lib.kmitl.ac.th/2018/TH/index.php/2018-06-06-02-28-07/th-library-service/2018-02-22-04-56-48/inter-loan
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ชื่อกระบวนงาน : งานบริการตอบค าถามและช่วยการ 
    ค้นคว้า 

เริ่มใช้ :  16/07/2564 
แก้ไขครั้งที่ :  00 
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ชื่อแบบฟอร์ม/เอกสาร จ านวน ช่องทางรับแบบฟอร์ม 

1. แบบฟอร์มบริการตอบค าถามและช่วยคน้คว้า 1 แผ่น ติดต่อด้วยตนเอง ชั้น 1 อาคารใหม่ โซน B เคาน์เตอร์
บริการตอบค าถามและช่วยคน้คว้า 

2. แบบฟอร์มบริการช่วยค้นคว้าออนไลน์  
(Research Support Services Form) 

1 ค าขอ http://www.lib.kmitl.ac.th/2018/TH/index.php/2018-06-
06-02-28-07/th-library-service/2018-02-22-04-56-
48/search-support 

3. แบบฟอร์มบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
(InterLibrary Loan Request) 

1 แผ่น ติดต่อด้วยตนเอง ชั้น 1 อาคารใหม่ โซน B เคาน์เตอร์
บริการตอบค าถามและช่วยคน้คว้า 

4. แบบฟอร์มบริการยืมระหว่างห้องสมุด       
ออนไลน์ (InterLibrary Loan Request Form) 

1 ค าขอ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA-
2yUa15FJBlW0e9wB2DWbJn6YJ0nSK2Ch648jSm6kYduAA
/viewform 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการยืม
ระหว่างห้องสมุด 

1 ค าขอ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemcJ29F4
2dAHfvRrqsoVE46Cs4voa0UomkMJwThLDpvRxwhQ/view
form 

 
 
 
 
 

  
 



   CL2-WP03/WI01/F01 
แบบฟอร์มตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 

ส านักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ฝ่ายบริการสารนิเทศ  หน่วย............................................. 

 
วัน-เดือน-ปี : …………………… เวลา : ………………....... ชื่อ-สกุล : ..……………..……………………...... E-mail ………..….................................... 
สถานภาพ      :  ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่/บุคคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
                           นักศึกษา ป. ตรี   นักศึกษา ป.โท/เอก       อาจารย ์                    บุคลากรสถาบันฯ 
คณะ/วิทยาลัย/    :   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม   เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ     วิทยาศาสตร์ 
หน่วยงาน    วิศวกรรมศาสตร์    สถาปัตยกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมเกษตร       ศิลปกรรมศาสตร์ 
     นาโนเทคโนโลยี   บริหารและการจัดการ    นานาชาต ิ                  นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
                           อุตสาหกรรมการบิน      แพทย์ศาสตร์               ทัตแพทย์ศาสตร์          อื่น ๆ……………………………….. 
 
                        : ส าหรับบุคคลภายนอก                          
                           นักศึกษา ป. ตรี  นักศึกษา ป.โท/เอก        อาจารย ์          นักวิจัย            บุคคลทั่วไป 
                อื่น ๆ ……...…………………………………………หน่วยงาน/สถาบัน………................................................................................ 
     
การขอรับบริการ :  ติดต่อด้วยตนเอง  โทรศัพท์    E-Mail   Line   Facebook   website    อื่นๆ …….…………….... 
 
ค าถาม  : …………………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
รูปแบบที่ต้องการ  :  เอกสาร/สิ่งพิมพ ์      PDF File       แหล่งสารนิเทศ      Website      อื่นๆ …….………………………….. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส าหรับบรรณารกัษ์ตอบค าถาม 
  แหล่งค าตอบ :  Web OPAC        Union Catalog     ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์      ทรัพยากรสารนิเทศภายในห้องสมุด       
                          Website            บุคคล/ผู้เชี่ยวชาญ   อื่นๆ ………………………………………………………………………………………… 
 
กระบวนการ       : (ค าค้น) .................................................................................................................................................................................... 
หาค าตอบ (ช่องทาง) ………………………………………………………………………………………………………………………….........................................  
 
ค าตอบ            :  ได้ข้อมูล     Abstracts     Full-text   แหล่งสารนิเทศ……………………………………………………………………… 
                          อื่นๆ …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ไม่ได้ข้อมูล    เนื่องจาก  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             …………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................                 
ช่องทางการส่งค าตอบ :  ติดต่อด้วยตนเอง  โทรศัพท์   E-Mail   Line   Facebook   website   อื่นๆ …….…………… 
 
วันที่-เดือน-ปี : …………………………………….. เวลา : ……………………....... ผู้ให้บริการ : ………………………………………………………………………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส าหรับคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ  (ประเมินผลการตอบค าถาม) 
ผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการ        ค าตอบถูกต้อง       ค าตอบไม่ถูกต้อง  
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ    .............................................................................................................................................................................................. 
                           …………………………………………………………………………………………......................................................................................... 
ลงชื่อคณะกรรมการ  1) .......................................................... 2) ………………………………………........ 3) .............................................................. 



นักศกึษาระดับปรญิญาตร ี(Undergraduate)

นักศกึษาระดับปรญิญาโท เอก (Graduate)

แบบฟอรม์บรกิารชว่ยการคน้ควา้ (Research
Support Service Form)
ระบบจะตอบกลับไปทางอเีมล (We will reply you by E-mail)

pranee.su@kmitl.ac.th (not shared) Switch account

* Required

ชื�อ - สกลุ (Name) *

Your answer

อเีมล (E-mail) *

Your answer

เบอรโ์ทรศัพท ์(Telephone Number)

Your answer

สถานภาพ (Status) *

 

แบบฟอร์มบริการช่วยค้นคว้าออนไลน์  
(Research Support Services Form)

http://www.lib.kmitl.ac.th/2018/TH/index.php/2018-06-06-02-28-07/th-library-service/2018-0
2-22-04-56-48/search-support

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc98yEmNsbQexbsjSO9iwJgsGFJArp1iG_CGhm_EPgqE3F_Qw/viewform&service=wise


นกศกษาระดบปรญญาโท - เอก (Graduate)

อาจารย ์(Instructor)

บคุลากรสถาบันฯ (Staff)

Other:

หนังสอื (Book)

บทความ (Article)

ปรญิญานพินธ/์วทิยานพินธ ์(Thesis)

มาตรฐาน (Standard)

รายงานการประชมุ (Conference)

Other:

สงักดั/หน่วยงาน (Faculty/College) *

Choose

ประเภททรัพยากรที�ตอ้งการ (Source Type) *

ชื�อเรื�อง (Title) *

Your answer

ชื�อผูแ้ตง่ (Author)

Your answer

แหลง่ขอ้มลู หรอื ลงิคท์ี�ตอ้งการดาวโหลด (Source/Link)

Your answer



ตอ้งการและยนิดจี่ายคา่ดําเนนิการ (Yes, please broaden the search and I am willing to
pay.)

ไมต่อ้งการ (No. An inter library loan is not required.)

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). Report Abuse

Your answer

ระบ ุหัวเรื�อง หรอื คําคน้ (กรณีไมท่ราบชื�อเรื�อง ชื�อผูแ้ตง่ หรอืแหลง่ขอ้มลู) Subject or
Keywords ( in case you did't know Title, Author or Source/Link)

Your answer

หากสํานักหอสมดุกลางไมม่ทีรัพยากรที�รอ้งขอ ทา่นตอ้งการใหบ้รรณารักษ์ยมืระหวา่งหอ้ง
สมดุใหห้รอืไม ่(อาจมคีา่ดําเนนิการ) If the library doesn't have the resource that you request, do
you want to broaden the search via an inter library loan (a processing fee will apply).

ขอ้มลูหรอืหมายเหตเุพิ�มเตมิ (Other note)

Your answer

Submit Clear form

 Forms

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSc98yEmNsbQexbsjSO9iwJgsGFJArp1iG_CGhm_EPgqE3F_Qw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc98yEmNsbQexbsjSO9iwJgsGFJArp1iG_CGhm_EPgqE3F_Qw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


                                                                                                                                                      CL2-WP05/WI16/F01 
แบบกรอกรายการยืม/ถ่ายส าเนาเอกสารระหว่างหอ้งสมุด Interlibrary Loan/Photoscopy request 

วันที่รับค าขอ.......................................................................... เลขที่ค าขอ ................................................................................... 
ห้องสมุดผู้ขอยืม (Borrowing Library)          วันก าหนดส่ง (Date Due)       ห้องสมุดผู้ให้ยืม (Lending Library) 
ส านักหอสมุดกลาง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยืมต่อ (Renewed to)              จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) บรรณารักษ์  ILL 
 
ชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ Author/Title of article  (  ) ยืมฉบบัจริง Borrow original  (  )  ถ่ายส าเนาเอกสาร Photocopy    
 
ชื่อหนังสือ/ชื่อวารสาร พร้อมรายละเอียดทางบรรณานุกรม Title of the book / periodical including bibliographics details 
 
เลขเรียกหนังสือ call no./ปีที่ v. /ฉบับที่ no./เดือน/ปี หนา้ pp : 
ส่งกลับทาง (Sent by)  (  ) ไปรษณีย์ธรรมดา (  ) ลงทะเบียน (  ) EMS (  ) โทรสาร วันที่จัดส่ง Date : 
แหล่งทีไ่ด้ข้อมูล Source of reference : 
ผู้ต้องการ (Requested by) :   
คณะที่สังกดั :  
หมายเลขโทรศัพท์ : 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) : 
บรรณารักษ์ผู้ยืม (Borrower) :               
ผู้รับหนังสือ (Picked up by) : 
ผู้รับคืนหนังสือ (Receiver) : 
หมดอายุวันที่ (Expiry date) :  
 
                                                                                                                                                      CL2-WP05/WI16/F01 

แบบกรอกรายการยืม/ถ่ายส าเนาเอกสารระหว่างหอ้งสมุด Interlibrary Loan/Photoscopy request 
วันที่รับค าขอ ..................................................เลขที่ค าขอ ............................................................. 
ห้องสมุดผู้ขอยืม (Borrowing Library)          วันก าหนดส่ง (Date Due)       ห้องสมุดผู้ให้ยืม (Lending Library) 
ส านักหอสมุดกลาง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยืมต่อ (Renewed to)              จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) บรรณารักษ์  ILL 
 
ชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ Author/Title of article  (  ) ยืมฉบบัจริง Borrow original  (  )  ถ่ายส าเนาเอกสาร Photocopy   
 
ชื่อหนังสือ/ชื่อวารสาร พร้อมรายละเอียดทางบรรณานุกรม Title of the book / periodical including bibliographics details 
 
เลขเรียกหนังสือ call no./ปีที่ v. /ฉบับที่ no./เดือน/ปี หนา้ pp :  
ส่งกลับทาง (Sent by)  (  ) ไปรษณีย์ธรรมดา (  ) ลงทะเบียน (  ) EMS (  ) โทรสาร วันที่จัดส่ง Date : 
แหล่งทีไ่ด้ข้อมูล Source of reference : 
ผู้ต้องการ (Requested by) :   
คณะที่สังกดั :  
หมายเลขโทรศัพท์ : 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) : 
บรรณารักษผ์ู้ยืม (Borrower) :               
ผู้รับหนังสือ (Picked up by) : 
ผู้รับคืนหนังสือ (Receiver) : 
หมดอายุวันที่ (Expiry date) :  
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แบบฟอร์มบริการยืมระหว่างห้องสมุด        ออนไลน ์(InterLibrary Loan Request Form)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA-2yUa15FJBlW0e9wB2DWbJn6YJ0nSK2Ch648j

Sm6kYduAA/viewform
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นักศกึษาปรญิญาตรี

นักศกึษาปรญิญาโท / เอก

อาจารย์

เจา้หนา้ที�

Other:

แบบสอบถามความพงึพอใจ การใชบ้รกิารยมื
ระหวา่งหอ้งสมดุประจําปีการศกึษา 2564
คําอธบิาย แบบสอบถามความพงึพอใจใชเ้กณฑ ์5 ระดับ โดยแตล่ะระดับมคีวามหมายดังนี� 
ระดับ 5 พอใจมากที�สดุ  
ระดับ 4 หมายถงึ พอใจมาก 
ระดับ 3 หมายถงึ พอใจปานกลาง  
ระดับ 2 หมายถงึ พอใจนอ้ย       
ระดับ 1 หมายถงึ พอใจนอ้ยที�สดุ       

pranee.su@kmitl.ac.th (not shared) Switch account

* Required

1. สถานภาพ *

แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemcJ29F42dAHfvRrqsoVE46Cs4voa
0UomkMJwThLDpvRxwhQ/viewform

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemcJ29F42dAHfvRrqsoVE46Cs4voa0UomkMJwThLDpvRxwhQ/viewform&service=wise


คณะวศิวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะวทิยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

คณะอตุสาหกรรมอาหาร

คณะการบรหิารและจัดการ

คณะแพทยศาสตร์

คณะศลิปศาสตร์

วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ�

วทิยาลัยนาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบัง

วทิยาลัยนวัตกรรมการผลติขั �นสงู

วทิยาลัยวจัิยนวัตกรรมทางการศกึษา

วทิยาลัยวศิวกรรมสังคตี

วทิยาลัยอตุสาหกรรมการบนินานาชาติ

โรงเรยีนสาธตินานาชาตพิระจอมเกลา้

สถาบันโคเซ็นแหง่สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

Other:

2. สงักดั *



หนังสอื/ตํารา

วทิยานพินธ/์ปรญิญานพินธ/์รายงานการวจัิย

บทความวารสาร

มาตรฐาน

สื�อโสตทัศนวัสดุ

Other:

ตัวเลม่ฉบับจรงิ

ถา่ยเอกสาร

สแกนเอกสารแลว้สง่ไฟล์

ไฟลเ์อกสารอเิล็กทรอนกิส ์(PDF File)

Other:

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง

โทรศัพท์

E-Mail

Line

Facebook

Other:

ประเภททรัพยากรสารนเิทศที�ทา่นขอยมืระหวา่งหอ้งสมดุ(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) *

รปูแบบทรัพยากรสารนเิทศที�ทา่นขอใชบ้รกิารยมืระหวา่งหอ้งสมดุ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) *

5. ชอ่งทางการขอใชบ้รกิารยมืระหวา่งหอ้งสมดุ *



Other:

6. ทา่นมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารยมืระหวา่งหอ้งสมดุในหัวขอ้ตอ่ไปนี�ในระดับใดบา้ง *

5 4 3 2 1

ความสะดวกใน
การใชบ้รกิารยมื
ระหวา่งหอ้งสมดุ

ความเหมาะสม
ของระยะเวลาใน
การไดรั้บ
เอกสารยมื
ระหวา่งหอ้งสมดุ

ความเหมาะสม
ของอัตราคา่
บรกิารในการใช ้
บรกิารยมื
ระหวา่งหอ้งสมดุ

ความรู ้ความ
สามารถในการ
ชว่ยเหลอืและให ้
คําแนะนําของ
บรรณารักษ์ที�ให ้
บรกิาร

ความพงึพอใจ
ในการใหบ้รกิาร
ในภาพรวม

ความสะดวกใน
การใชบ้รกิารยมื
ระหวา่งหอ้งสมดุ

ความเหมาะสม
ของระยะเวลาใน
การไดรั้บ
เอกสารยมื
ระหวา่งหอ้งสมดุ

ความเหมาะสม
ของอัตราคา่
บรกิารในการใช ้
บรกิารยมื
ระหวา่งหอ้งสมดุ

ความรู ้ความ
สามารถในการ
ชว่ยเหลอืและให ้
คําแนะนําของ
บรรณารักษ์ที�ให ้
บรกิาร

ความพงึพอใจ
ในการใหบ้รกิาร
ในภาพรวม

7. ขอ้เสนอแนะอื�น ๆ

Your answer

Submit Clear form



Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). Report Abuse

Submit Clear form

 Forms
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