
        ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้บริการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แก่อาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากรอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการอ่านและ
ค้นคว้าภายในห้องสมุด 
 
 
 

 ตํารา หนังสือทั่วไป นวนิยาย และ eBooks 
 รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ eThesis 
 หนังสืออ้างอิง 
 หนังสือพมิพ์ นิตยสาร  
 วารสารฉบับพิมพ์ eJournals 
 เอกสาร จุลสาร  
 โสตทัศนแ์ละสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทป

บันทึกเสียง CD-ROM, DVD, VCD บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และ eLearning 
 
 

- บริการอ่านและค้นคว้าภายในห้องสมุด 
- บริการยืม – คืน วัสดุสารสนเทศ 
- บริการหนังสือสํารอง 
- บริการจองหนังสือ 
- บริการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

- บริการวารสารและเอกสาร 
- บริการถ่ายสําเนาเอกสาร 
- บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL) 
- บริการ One-stop service 
- บริการสืบค้นสารสนเทศในระบบออนไลน์ 

เช่น WebOPAC, eJournals, eBooks, 
Reference Databases เป็นต้น 

- บริการสารสนเทศเลือกสรร (SDI) 
- บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ มลัติมีเดีย และ 

EduTainment 
- บริการ Document Delivery (DDS) 
- บริการจัดทํา CIP และ ISBN  
- บริการ Refreshment Corner 
- บริการ Wi-Fi 
- บริการคอลเลก็ชั่นพิเศษ 
- บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล 
- บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้า 

      
 

บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ อาจารย์ 
อาจารย์พิเศษ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 
แพทย์ประจําบ้าน แพทย์ใชทุ้น แพทย์ต่อยอด 
และนักศึกษาทุกระดับ 
 
 
 

 
 

การทําบัตรสมาชิก 

1. นกัศึกษา/ข้าราชการ/พนกังานมหาวิทยาลัย 
แสดงบัตรประจาํตัวที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกให้ 
แล้วนํามาติดบาร์โค้ด ได้ทันท ี
2. บุคลากรอื่นๆ ที่ไม่มีบัตรดังกล่าว ขอทําบัตร
สมาชิกห้องสมดุโดยใชรู้ปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป  
บัตรหมดอายุตามอายุในบัตรประจําตัว ส่วน
พนักงานมหาวทิยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว มีอายุ
ตามระยะเวลาการจ้าง 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
     

 

ค่าปรับ  1. หนังสือ วารสาร วิจัย วิทยานิพนธ์ โสตทัศนวัสดุ 

ระเบียบการยืม 

อาจารย์ 
ข้าราชการ/
พนักงาน/

บัณฑิตศึกษา 

นศ.ปริญญา
ตรี/ลูกจ้าง 

ประเภท
ทรัพยากร
สารสนเทศ จํานวน เวลา จํานวน เวลา จํานวน เวลา 

หนังสือ 15 
เล่ม 

14 
วัน 

10 
เล่ม 

14 
วัน 7 เล่ม 7 

วัน 

วารสาร  5 ฉบับ 3 
วัน 3 ฉบับ 

3 
วัน 2 ฉบับ 3 

วัน 
วิจัย นับรวมกับหนังสือ/7 วัน 

วิทยานิพนธ์ นับรวมกับหนังสือ/3 วัน 
โสตทัศน์ฯ 3 รายการ/7 วัน 

 

สมาชิกห้องสมุด 

บริการของห้องสมุด 

               วันละ 5 บาท หนังสือสํารอง วันละ 10 บาท 
 หมายเหตุ –หากทําทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย 

          ปรับเป็น 2 เท่า(หรือจัดหามาทดแทน) รวมค่า 
          ดําเนินการ 100 บาท กรณีชํารุดชําระค่าซ่อม 

          ตามที่ห้องสมุดฯ ประเมิน 



    
  

 
จันทร-์ศุกร์         08.30-20.30 น. 
(ช่วงสอบ           08.30-22.30 น.) 
เสาร์-อาทิตย์        10.00-16.00 น. 
ปิดบริการ          วันนขัตฤกษ์                  
การปิดบริการกรณีพิเศษ จะประกาศให้ 
        ทราบลว่งหน้า  
      

7. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ และกระเป๋าทุก
ครั้งก่อนออกจากห้องสมุด 

 
 
  Doc                  เอกสาร 
  Fiction/รส นว     นวนิยาย/เรื่องสั้น 
  Ref/อ               หนังสืออ้างอิง 
  Res/วจ              รายงานวิจัย 
  Reserve            หนังสือสํารอง 

 เวลาเปิดบริการ 
 
 

รหัสประเภททรัพยากรสารสนเทศ  
 
 
 

 

     หองสมุดคณะแพทยศาสตร 

 
 
 ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าใ
1. แต่งกายสุภาพ สํารวมกิริยาวาจ

ตนไม่ให้เป็นทีร่บกวนผู้อื่น 
2. ก่อนเข้าห้องสมุด วางกระเป๋า ถ

สิ่งของอื่นไว้ที่ชั้นฝากสิ่งของ โดย
ติดตัวไปด้วย และระวังของมีค่า

3. ไม่นําอาหาร ของขบเคี้ยว และน
มาในห้องสมุด 

4. ไม่พูดโทรศัพท์เสียงดัง และเปล
โทรศัพท์มือถือให้เป็นระบบสั่น 

5. ไม่วางหนังสือไว้ในลักษณะจองท
6. ไม่ตัด ฉีก ทําลายทรัพยากรสาร

ของห้องสมุด และแจ้งเจ้าหน้าท
ทันทีที่พบเห็นพฤติกรรมดังกล่า

  Serial               วารสาร 
  Stack               หนังสือทั่วไป 
  Old stack          หนังสือเก่า 

      มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 

ระเบยีบการเขา้ใช้ห้องสมุด 
ช้ ดังนี้ 
าและปฏิบัติ

งุย่าม และ
นําของมีค่า

ด้วยตนเอง 
้ําหวานเข้า

ี่ยนสัญญ

ี่นั่ง 
สนเทศใด
ี่ห้องสมุด
ว 

  Thesis/วพ         วิทยานิพนธ์               
  CD/VCD/CAI      ซีดีรอม 
 
 

 63257 หัวหน้าห้องสมุดฯ (หรือ 66 43 348377)  
 63460 งานธุรการ 
 63460 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 63087 บริการยืม-คืน 
 63983 บริการช่วยค้นคว้า/โสตฯ/อินเทอร์เนท็   
 63150, 63975 บริการวารสาร 
 63454 ห้องอนิเทอร์เน็ทชั้น 3 
 63179 งานวเิคราะห์หมวดหมู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา 
าณ
ๆ หากโทรจากภายนอก ให้เพิ่ม 04336 หน้าหมายเลข 
 
 

มีนาคม 2555                            ML-02/2555 

 
  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร ์   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
   E-mail :                               kkuml@kku.ac.th  
   Web site :  http://www.md.kku.th/library/main 
 


