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บริการวิชาการ
จากสำนักหอสมุด

 สำนักหอสมุดมีภารกิจในการบริหารและจัดการระบบงานห้องสมุด เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   

การบริการวิชาการแก่สังคมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม นอกเหนือจากภารกิจด้านการบริหารและ

จัดการระบบงานห้องสมุดแล้ว สำนักหอสมุดได้เพิ่มบทบาทในการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตโดยการจัดพ้ืนท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบของ Learning Space การส่งเสริมการเป็น eKMUTT 

เพิ่มบทบาทของบรรณารักษ์ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการเรียน  

การสอน การวิจัย และบทบาทอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ทิศทางการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย ทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่างๆ ที่สำนักหอสมุดให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอน และการทำงานวิจัยของนักศึกษา/บุคลากร มจธ. มีดังนี้ 

 

 1. ทรัพยากรสารสนเทศ มีทั้งทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นรูปเล่ม/สารสนเทศออนไลน์ เพื่อ

สนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย ประกอบด้วย หนังสือ วิทยานิพนธ์/โครงงานศึกษา วารสาร/ฐานข้อมูล

ออนไลน์/หนังสือออนไลน์ ฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องที่เน้นตามทิศทางการพัฒนาของประเทศและทิศทาง

การวิจัยเพื่อสร้างความแข้งแข็งให้กับมหาวิทยาลัย (Core Capability) สรุปบทความด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีโดยบรรณารักษ์เพื่อให้บริการบนระบบเครือข่าย (e-Content) สรุปข่าวด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ส่ิงพิมพ์พิเศษ ส่ือโสตทัศนวัสดุ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.)/Standards 

ฯลฯ  

 

 2. ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุดได้พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อ

อำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร มจธ. โดยการนำทรัพยากร

สารสนเทศส่วนหนึ่งมาเก็บเป็น Digital Imaging รวบรวม Courseware การเรียนด้วยตนเองตาม

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสต่างๆ ซึ่ง  

ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

เรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยสามารถเรียนได้ตามความต้องการของตนเอง และเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

พร้อมทั้งจัดทำระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System-LMS) เพื่ออำนวย
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ความสะดวกด้านการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ซึ่งสื่อการเรียนรู้ที่

สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ e-Learning ประกอบด้วย 

 • บทเรียน e-Learning ทั้งในรูปแบบของรายละเอียดแบบเต็มชุดวิชา สรุปเนื้อหารายวิชาในรูป  

  แบบของ Main Concept สื่อการเรียนรู้ต้นแบบรายวิชาด้วยตนเอง 

 • สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จาก  

  ผู้เชี่ยวชาญของ มจธ.  

 • บทเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Science And Technology  

  for Kids: Sci Ants) ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 • เกมเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์บนเว็บ (Scientific e-Learning  Game on Web)  

 • การถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสต่างๆ  

 • วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา/โครงงานศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (บางรายการ)     

  และข้อมูลที่อยู่ในเครือข่ายห้องสมุดในโครงการ ThaiLis ผู้สนใจสามารถสืบค้นสาระสังเขป   

  (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้ 

 • วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (R&D Journal)  

 • Digital News สรุปข่าวเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย 

 • คู่มือการเรียนรู้วิธีสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 • รวบรวมองค์ความรู้จากห้อง KM Room และจัดเก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการ  

  ค้นหาบนระบบเครือข่าย 

 • คลังข้อมูลและพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนชุมชนออนไลน์ เช่น KLINICS Blogs, Wiki,   

  Facebook  

 

 3. หอบรรณสารสนเทศ มจธ. และนทิรรศการรชักาลที ่9 ประกอบดว้ย ฐานขอ้มลูพระราช

ประวัติ พระราชกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ ของพระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการออนไลน์เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่

หัว พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฐานข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศไทย ฐานข้อมูลด้านพัฒนาการของ มจธ. ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ URL: http://archive.lib.kmutt.ac.th/ 
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หอบรรณสารสนเทศ มจธ. และนิทรรศการรัชกาลที่ 9 

 

 4. บริการยืม - คืน นักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศที่

กำหนดไว้ได้  

 

 5. บริการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ ใช้รู้วิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศตรงตามความ

ต้องการและรวดเร็ว สำนักหอสมุดได้จัดทำคู่มือการเรียนรู้วิธีสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยตนเอง

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกฐานข้อมูล หรือขอรับบริการ

ที่เคาน์เตอร์บริการทุกเคาน์เตอร์  โดยสำนักหอสมุดจะให้บริการฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลทั้ง  

ในห้องสมุด และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   

URL: http://www.lib.kmutt.ac.th/help/manual.jsp 

 

 6. บริการตอบคำถาม สามารถติดต่อขอรับบริการได้ทุกเคาน์เตอร์บริการหรือโดยผ่านช่อง

ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น e-mail, suggestion, twitter, Ask Librarian ผ่านโปรแกรม meebo, กล่อง

รับความคิดเห็น โทรศัพท์ เป็นต้น สำหรับคำถามพื้นฐานในการใช้ห้องสมุด สำนักหอสมุดได้รวบรวมไว้

ใน Help/FAQ ที่ URL: http://www.lib.kmutt.ac.th/help/manual/IntroduceDBs.pdf 

 

 7. บริการบรรณารักษ์ช่วยค้นคว้าวิจัย สำนักหอสมุดจัดบริการบรรณารักษ์ช่วยงานวิจัย   

เพื่อให้บริการผู้ใช้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย โดยบรรณารักษ์ช่วยให้คำแนะนำในการเขียนการทบทวน

วรรณกรรมสำหรับการทำงานวิจัย (Literature review) การแนะนำการเขียนบรรณานุกรมให้กับผู้ใช้ 

รวมทั้งการช่วยในการหาหัวข้อวิจัย/วิทยานิพนธ์/โครงงานศึกษา ตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ ติดต่อ

ได้ที่เคาน์เตอร์ Ask Us บริเวณ KLINICS4 ชั้น 1 
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 8. บริการช่วยด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักหอสมุดตระหนัก

ถึงความสำคัญในการให้บริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถเรียน/ทำงานวิจัย และใช้ชีวิตอยู่ใน

มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข จึงจัดบริการดังกล่าวข้ึนโดยจัดพ้ืนท่ีให้บริการ ณ ห้อง KM4 @KLINICS3 

ชั้น 5 สำนักหอสมุด ดังนี้ 

 • ด้านการทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ให้บริการทุกวันพุธและเสาร์ เวลา 13.30 - 16.30 น. 

 • ด้านภาษาอังกฤษ ให้บริการทุกวันอังคารและศุกร์ เวลา 13.30 - 16.30 น. 

 • ด้านฟิสิกส์ ให้บริการทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 9.00 - 12.00  

 

 9. บริการวารสาร/ฐานข้อมูลออนไลน์และหนังสือออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ

ให้บริการผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่าย สำนักหอสมุดได้จัดวารสาร/ฐานข้อมูลออนไลน์ และหนังสือออนไลน์

ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมทุกภาควิชาและสอดคล้องตามทิศทางการพัฒนา

ของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน และการวิจัย  ปัจจุบันมีฐานข้อมูลออนไลน์ให้บริการ จำนวน 

32 ฐาน (ทดลองใช้ 4 ฐาน) หนังสือออนไลน์จำนวน 7 ชื่อเรื่อง (ทดลองใช้ 4 ชื่อเรื่อง) หรือเฉลี่ย   

3 ฐานข้อมูล/ภาควิชา สืบค้นข้อมูลได้ที่ URL: http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research/

onlinedbs.jsp (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2553) 

 

 10. บริการยืมระหว่างห้องสมุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการและแก้ปัญหาความ 

ไม่พอเพียงของทรัพยากรสารสนเทศ และสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมทั้ง

เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน สำนักหอสมุดจึงจัดบริการยืม

ระหว่างห้องสมุดขึ้น ผู้ใช้บริการต้องมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ เนื่องจากบริการดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย 

 

 11. บริการข้อสอบเก่า รวบรวมข้อสอบเก่าบางรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นข้อสอบที่ภาควิชาอนุญาตให้เผยแพร่ 

 

 12. บริการห้องเรียนและห้องประชุม สำนักหอสมุดมีห้องเรียนและห้องประชุมสำหรับให้บริการ

กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การเรียนการสอน การบรรยายพิเศษ ผู้สอนท่านใดสนใจต้องการใช้กรุณา

ติดต่อที่สำนักหอสมุด โดยผู้สอนต้องยินยอมให้สำนักหอสมุดบันทึกวีดิทัศน์การเรียนการสอนเพื่อให้

บริการในห้อง  KLINICS แปลงให้เป็น Digital เพื่อให้บริการบนระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  
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 13. การจัดพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ สำนักหอสมุดคำนึงถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อสร้างบรรยากาศและโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใน

ปี 2548 ได้ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 บางส่วนของอาคารสำนักหอสมุดเพื่อเป็นโครงการนำร่องสำหรับการ

พัฒนาพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Space) โดยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าห้อง KLINICS1 

(KMUTT’s Learning and Information Commons) ให้เป็น “บ้านหลังที่สองแห่งการเรียนรู้” เพื่อเป็น

สถานที่สำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างทักษะพื้นฐานด้านการวิจัยและสารสนเทศ 

รวมทั้งลดช่องว่างดิจิทัล เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม (Socialization) รู้จักนำสารสนเทศมาใช้ให้

เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

 ปี 2549 ได้สร้างห้อง KLINICS2 ที่วิทยาเขตบางขุนเทียน โดยจำลองรูปแบบการใช้งานจากห้อง 

KLINICS1 และในปี 2551 สำนักหอสมุดได้พัฒนาห้อง KLINICS3 (ชั้น 5) เพื่อให้เกิดการพูดคุย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น มีการปฏิสัมพันธ์เกิดเป็นสังคมแห่งความรู้   

มีความรู้ใหม่ที่เกิดจากการร่วมแบ่งปันความรู้ รวมทั้งทำให้ความรู้ถูกนำกลับมาใช้ และเก็บเป็นองค์

ความรู้ ใหม่ที่เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมจัดหมวดหมู่ของข้อมูลการติวและการค้นคว้าแบบกลุ่มของ  

นักศึกษาจาก KM Room เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นบนระบบเครือข่าย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://klinics.lib.kmutt.ac.th/index.php/repository 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การใช้บริการห้อง KLINICS 

 

 จากการพัฒนาห้อง KLINICS พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมแบบ Learning Space สามารถกระตุ้น

ให้ผู้ใช้เกิดความคิดแบบสร้างสรรค์ (Exploration) ทำให้พบวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่และได้ความรู้

ใหม่ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม รวมทั้งทำให้เกิดเครือข่าย   

(Networking/Collaboration) กันมากขึ้น อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ เห็นความสำคัญของการปรับสภาพ

แวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ จึงมีการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ส่วนที่เหลือให้เป็นพื้นที่สนับสนุน  

การเรียนรู้เรียกว่า KLINICS4   
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การจัดพื้นที่ให้บริการ KLINICS4 

 

 KLINICS4 เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาและผู้ใช้บริการ เป็นพื้นที่ให้

บริการที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ในสังคมการเรียนรู้ (Socialization และ Externalization)   

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอื่นที่ไม่สามารถให้บริการบน Online ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

ต่างวัย รวมถึงการจัดบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์/  

นักวิจัยให้มากขึ้น โดยมีแนวคิดในการจัดพื้นที่หลากหลายตามรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับความ

ต้องการ ประกอบด้วย 1) Library in the Garden: เรียนรู้ในสวน 2) Knowledge Station: สถานีจ่าย

ความรู้ 3) Sparking Station: สถานีจุดประกายความคิด 4) Help Station: สถานีค้นหาความรู้   

5) Active Classroom: ห้องเรียนเสริมความคิด 6) Open Theatre: ลานกิจกรรม และ 7) Charging: 

เติมพลัง  
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 การจัดพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบเสมือน (Virtual หรือ Online) โดยการสร้างเครื่องมือ

สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้มีที่ติดต่อสื่อสารกันในสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนให้เกิด Social online 

network สำหรับผู้ใช้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นบนชุมชน

ออนไลน์ นอกเหนือจากการจัดสภาพแวดล้อมพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แล้ว สำนักหอสมุด ได้เพิ่มบทบาท

ของบรรณารักษ์ในการให้คำแนะนำในค้นหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการวิจัย การจัด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และคลีนิควิชาการ (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 7 และ 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการ 50 ปี มจธ.  

นิทรรศการรัชกาลที่ 9 และทรงเยี่ยมชม KLINICS4 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 

 

 14. การยืมหนังสือ 
 1. สิทธิการยืมหนังสือ 

  • ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างโครงการ 15 วัน/1 เล่ม 

  • นักศึกษา/บุคลากร 15 วัน/1 เล่ม 

  • อาจารย์/นักวิจัย 30 วัน/1 เล่ม 
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 2. จำนวนหนังสือที่ยืมได้ 

  • ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างโครงการ  5 เล่ม/ครั้ง 

  • นักศึกษา/บุคลากร 10 เล่ม/ครั้ง 

  • อาจารย์/นักวิจัย 20 เล่ม/ครั้ง 

 3. ค่าปรับ 5 บาท/เล่ม/วัน 

 

 15. พื้นที่ให้บริการ  
  บางมด - ทุ่งครุ : พื้นที่ให้บริการประมาณ 19,000 ตารางเมตร 

  • พื้นที่ให้บริการ 4 ชั้น 

  • พื้นที่สำนักงาน 1 ชั้น 

  • จำนวนที่นั่งค้นคว้าประมาณ 1,100 ที่นั่ง 

  • ห้องเรียน ห้องประชุม ประมาณ 390 ที่นั่ง 

  บางขุนเทียน : พื้นที่ให้บริการประมาณ 870 ตารางเมตร (พื้นที่ให้บริการทั้งหมด) 

  • จำนวนที่นั่งค้นคว้า 87 ที่นั่ง 

 

 16. การให้บริการ 
  บางมด-ทุ่งคร ุ

  ภาคเรียนปกติ : เปิดบริการทุกวัน ดังนี้ 

  • ชั้น 1, 3 และ KLINICS เวลา 8.00 - 21.00 น. 

  • ชั้น 4 และ ชั้น 5 เวลา 8.00 - 18.00 น. (ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะขอยืมหนังสือที่อยู่ชั้น 4   

   ระหว่างเวลา18.00 - 20.30 น. ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 3) 

  • ก่อนสอบ 1 สัปดาห์และระหว่างสอบ  : ชั้น 1 และ KLINICS เวลา 8.00 - 24.00 น./  

   ชั้น 3 - 5 เวลา 8.00 - 21.00 น. 

  ภาคฤดูร้อน : เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 17.00 น. 

  หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย 

  บางขุนเทียน 

  เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 19.00 น. 

  * หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย 

 

(รายละเอียดการให้บริการ ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.lib.kmutt.ac.th) 




