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โรงพยาบาลขอนแกนโรงพยาบาลขอนแกน
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คํานํา

  งานหองสมุดวิจัยและตํารา โรงพยาบาลขอนแกน  เปนหนวยงาน
สนับสนุนบริการดานวิชาการ ทําหนาที่จัดหา รวบรวม บํารุงรักษา บริการและ
เผยแพรหนังสือ วารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ที่สอดคลองกับการเรียนรู การศึกษาคนควา และการทําวิจัย ตลอดจนการเรียน
การสอน

 คูมือเลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อแนะนําและใหขอมูลเกี่ยวกับการใชทรัพยากร
สารสนเทศและบริการของหองสมุด รวมทั้งขอปฏิบัติการใชบริการตางๆ
ที่จะอํานวยความสะดวกพรอมใหบริการที่เกิดประโยชนตอผูใชบริการมากที่สุด 
นอกจากคูมือเลมนี้ ทานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการใชบริการไดจาก
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นอกจากคูมือเลมนี้ ทานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการใชบริการไดจาก
ประกาศโรงพยาบาลขอนแกน เรื่อง การใชบริการหองสมุด โรงพยาบาลขอนแกน 
และ เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการใชบริการหองสมุด โดยดูไดจากเว็บไซต
ของหองสมุดที่ http://10.99.0.254/ULIB (เฉพาะเครือขายภายในโรงพยาบาล
ขอนแกน)

 หองสมุดยินดีใหบริการสมาชิกหองสมุดทุกทาน ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
และพรอมจะรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาบริการ
ตอไป

 งานหองสมุดวิจัยและตาํรา 
โรงพยาบาลขอนแกน
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ขอมูลทั่วไป

การติดตอหองสมุด
เลขที่ 54, 56 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
โรงพยาบาลขอนแกน ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
เวลาทําการ: จันทร - ศุกร  เวลา  08.00 - 20.00 น.
           เสาร           เวลา  08.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดชดเชย ปดทําการ
โทรศัพท: 043-232555 ตอ 1605 
Email: library@kkh.go.th หรือ library.kkh@gmail.com
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Email: library@kkh.go.th หรือ library.kkh@gmail.com



สมาชิกหองสมุด

สมาชิกทุกประเภทติดตอขอสมคัรเปนสมาชิกหองสมุดดวยตนเอง ที่หองสมุด  
ตามวันเวลาที่หองสมุดเปดบริการ ประเภทสมาชิกและหลักฐานที่ใชสมัครสมาชิก 
มีดังตารางสิทธิในการรับบริการ สามารถใชบริการไดทุกประเภท โดยใช Barcode สมาชิก

ประเภทสมาชิก หลักฐานการสมัคร คาธรรมเนียม

สามญั
- อาจารยแพทย 
- แพทยประจําบาน
- นักศึกษาแพทย 
- บุคลากร

บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรท่ีทางราชการออกให
บัตรประจําตัวนักศึกษา
บัตรประจําตัวบุคลากร

ไมมี

- นักศึกษาฝกงาน บัตรประจําตัวนักศึกษา - ไมเกิน 1 เดือน คนละ 50 บาท
- 1-3 เดือน คนละ 100 บาท
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วิสามัญ - ครอบครัวบุคลากร

- ศิษยเกา 
(ศูนยแพทยศาสตรฯ)
- ผูเกษียณอายุ

บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรท่ีทางราชการออกให

- 1-3 เดือน คนละ 100 บาท
- มากกวา 3 เดือน คนละ 200 บาท

รายบุคคล คนละ 100 บาท/ป

- คนละ 200 บาท/ป 
- *คาประกันความเสียหาย 1,000 
บาท เวนแต ผอ. หรือ **หวัหนา
กลุมงานรับรอง

สมทบ
- บุคคลภายนอก
- บุคลากรดาน
สาธารณสุข ใน 
จ.ขอนแกน

บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรท่ีทางราชการออกให

- คนละ 200 บาท/ป
- คาบํารุงหองสมุด 1,000 บาท/ป
- *คาประกันความเสียหาย 2,000 
บาท

* จะไดรับคืนเต็มจํานวนภายใน 45 วัน หลังวันท่ีลาออกจากสภาพสมาชิก และไมกอใหเกิดความเสียหาย
** หัวหนากลุมงาน หมายถึง หัวหนากลุมงานท่ีเคยสังกัดกอนจบ หรือกอนเกษียณอายุ
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ทรัพยากรสารสนเทศ



ทรัพยากรสารสนเทศ

หองสมุดโรงพยาบาลขอนแกน 
ไดจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
ใ ห บ ริ ก า ร  ไ ด แ ก  ห นั ง สื อ
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 
วิทยานิพนธ  วารสาร ไวคอย
ใหบริการภายในหองสมุด รวมทั้ง
ฐ า น ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส
ที่สามารถสืบคนผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตไดทุกที่ ทุกเวลา
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การสืบคนทรัพยากรภายในหองสมุด

ผูใชบริการสามารถสืบคนรายการทรัพยากรดวยตนเองไดที่ http://10.99.0.254/ULIB 
ซึ่งใชไดเฉพาะเครือขายภายในโรงพยาบาลขอนแกนเทานั้น โดยมีขั้นตอน ดงันี้

2. พิมพคําคน

1. เขา URL 
10.99.0.254/ULIB
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3. ระบบจะแสดง
รายการที่ตรงกบัคําคน 
และสถานะวาหนังสือมี
ผูยืมไปหรือไม

4. นําเลขเรียกหนังสือ 
มาหาหนังสือที่ชั้น



การยืมทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด

สมาชิก หนังสือ วารสาร รายงานวจิัย/นวนิยาย รวม

เลม วัน เลม วัน เลม วัน เลม

อาจารยแพทย 3 7 5 7 2 7 10

แพทยประจําบาน 2 7 3 7 2 7 7

นักศึกษาแพทย 3 7 2 7 2 7 7

บุคลากร 3 7 2 7 2 7 7

สมาชิกวิสามัญ 2 5 1 5 2 5 5
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การใชบริการยืม - คืนหนังสือ ปฏิบัติ ดังนี้
1. แสดง Barcode สมาชิกทุกครั้งที่ยืม
2. หามนําทรัพยากรออกจากหองสมุดกอนทําการยืมอยางถูกตอง
3. การยืมตอ ไดไมเกิน 2 ครั้ง ยกเวนมีผูจองไว  โดยแจงยืมตอไดที่เคาเตอรบริการ หรือ

โทร 1605
4. ใหสงคืนหนังสือตามกําหนด หากลาชาตองชําระคาปรับตามอัตราในประกาศ
5. กรณีคางคาปรับจะถูกตัดสิทธิการยืม
6. กรณีทรัพยากรชํารุด ใหชําระคาซอมแซมตามที่หองสมุดจะพิจารณาเห็นสมควร 
 กรณีสูญหาย ใหชําระคาปรับในราคาตามเลม พรอมคาดําเนินการ 300 บาท
7. ผูใดขโมย ตัด หรือฉีกหนังสือของหองสมุด จะถูกพิจารณาตามระเบียบทางวินัย

สมาชิกวิสามัญ 2 5 1 5 2 5 5

สมาชิกสมทบ 1 5 1 5 1 5 3



การเขาใชงานผานเครือขาย Internet

งานหองสมุด พื้นที่ใหบริการ ชั้น 1-2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
โรงพยาบาลขอนแกน สามารถเขาใชงานเครือขาย Internet ไดผานระบบ LAN และ 
Wifi ซึ่งมีจุดใหบริการที่เพียงพอทั่วถึงทั้งหองสมุด โดยมีจุดใหบริการผานระบบ LAN 
ชั้น 1 จํานวน 12 จุด และ จุดใหบริการ Wifi ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอาคาร ผูใชบริการ
สามารถนําคอมพิวเตอร หรืออุปกรณเชื่อมตอสวนตัวมานั่งทํางานภายในหองสมุด หรือ
ใชบริการที่จุดบริการคอมพิวเตอรที่หองสมุดจัดไวให โดยมีขั้นตอนการเชื่อมตอ ดังนี้

การเชื่อมตอผานระบบ Wifi

1. เลือกชื่อสัญญาณ MEC
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2. ระบุ Security key คือ 0432373311 และคลกิ OK

การ Log in เขาระบบ  
ทั้งระบบ Wifi และ LAN ใชงานไดเฉพาะบุคลากรภายในเทานั้น 
จึงตองมีการเขาระบบเพื่อยืนยันตัวบุคคลกอนใชงานทุกครั้ง

1. เขา Web Browser เพื่อ Log in หากหนา Log in ไมแสดงขึ้นมา
อัตโนมัติ ใหระบุ URL http://10.0.6.126

1
2

1

2

2. ใสรหัสเงนิเดือน เพื่อ Log in เขาใชงาน Internet 
กรณีเปนบุคลากรใหม ยังไมมีรหสั ติดตอขอที่ศูนยคอมพิวเตอร 
อาคารสิรินธร ชั้น 4



การสืบคนขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

โรงพยาบาลขอนแกนมีฐานขอมูล UpTodate สําหรับใหบริการสืบคนอิเล็กทรอนิกส 
สามารถสืบคนไดทุกที่ทุกเวลา และเขาใชไดจากทุกอุปกรณ

ฐานขอมลู UpTodate Any Where มีบริการ UpTodate Mobile Application ให
ผูใชสามารถ Download “UpToDate Mobile App” ไปใชงานบนอุปกรณตางๆ 
เชน Smartphone, Tablets, iPhone, iPad ทําใหสามารถใชงาน UpToDate ไดทุกที่
 ผูใชบริการจะตองเขาลงทะเบียน (Register) ที่เว็บไซตของ UpTodate กอน เพื่อสราง 
Username/Password ที่จะนําไปใชในการ Sign in บนอุปกรณของทาน และจะตองใช
เครื่องคอมพิวเตอรที่อยูในเครือขาย Intranet ของโรงพยาบาลขอนแกน 

UpToDate Mobile App
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เครื่องคอมพิวเตอรที่อยูในเครือขาย Intranet ของโรงพยาบาลขอนแกน 
ในการลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน

1. เขาไปที่หนา Intranet ของ
โรงพยาบาลขอนแกน 
http://in.kkh.go.th/
คลิก  UpTodate หรือ 
เขา URL 
https://www.uptodate.com/



การสืบคนขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

2. จะปรากฏหนาเว็บไซตของ UpToDate ใหคลิกท่ี Register

3. กรอกขอมูลสวนตัวในการ Register
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ใหระบุขอมูลในสวน ZIP/Postal Code /City 
/Country ตามท่ีอยูของโรงพยาบาลขอนแกน

 ZIP/Postal Code: 40000
 City: Khon Kaen
 Country: Thailand
 Specialty: ใหเลือกตามความเชี่ยวชาญของตน
 Role: ใหเลือกตามบทบาทหนาที่ของตน/ ตาม
วิชาชีพ

การกําหนด Username/Password
*User name: การกําหนด username จะตองประกอบดวยตัวอักษรอยางนอย 6-50 ตัวอักษร 
สามารถใสตัวเลขได
*Password: การตั้งรหัสผาน password จะตองประกอบดวย 8-24 ตัวอักษร โดยจะตองมี
ตัวพิมพใหญอยางนอย 1 ตัว  ไมใชคําซ้ํากับ username และมีตัวเลข หรืออักขระพิเศษ 
อยางนอย 1 ตัว



การสืบคนขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

4. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม Submit Registration

5. ใหคลิกปุม Accept เพ่ือยอมรับขอตกลงและเงื่อนไขในการใชงาน

6. ภายหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบรอยแลว ใหเขาไป Download “UpToDate Mobile 
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6. ภายหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบรอยแลว ใหเขาไป Download “UpToDate Mobile 
Application” ตามระบบปฏิบัติการของ Smart phone หรือ Tablet ท่ีทานใชงานอยู



การสืบคนขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

7. หลังจากติดตั้งเรียบรอยแลว ให sign In ดวย Username /Password ที่ไดจากการ
ลงทะเบียน เพื่อเขาใชงาน UpToDate ผานระบบเครือขายโทรศัพทมือถือของทาน

1

2

3
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การใชงาน และขอกําหนดเกี่ยวกับ Username/Password 
- Username/Password ของ 1 ทาน สามารถ Sign In เขาใชงานบน Device (Smartphone/Tablet) 
ไดพรอมกัน 3 เคร่ือง 
- ผูใชสามารถนํา Username/Password ไปใช Log in ท่ีเว็บไซต www.uptodate.com เพื่อใชงานได
จากทุกเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ Internet ได (ไมจําเปนตองเปนเคร่ืองคอมพิวเตอรในโรงพยาบาล
ขอนแกน)
- ผูใชจะไดรับการแจงเตือน Reminder ใน UpToDate Application ในทุก 90 วัน ใหผูใชเขาไปทําการ 
Reactivate Username/Password ของทาน เพื่อยืนยันตัวตนวาเปนบุคลากรของโรงพยาบาล
ขอนแกน

การ Reactivate Username/Password
ไปที่เว็บไซต UpToDate โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีอยูในเครือขาย Intranet ของโรงพยาบาลขอนแกน
คลิก Log in ใส Username/Password ของทานในสวน Login แลวคลิก Log In
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การใชงานแบบ Offline
ใชในกรณีที่ Device (Smartphone/Tablet) ไมไดเชื่อมตอ Internet หรือไมมีสัญญาณใดๆ จาก
ระบบเครือขายโทรศัพทมือถือเลย ผูใชบริการสามารถใชงานไดตามปกติ มีขั้นตอนการติดตั้ง ดงันี้
- เมื่อ Log In บน Device คลิกเลือก icon เมนูดานบน
- คลิกเลือก Offline Content
- เลือกรูปแบบการใช Offline Content
  1. แบบ Topics หมายถึงจะอาน Topics นั้นๆ ไดเฉพาะที่เปนขอความตัวอักษร (text)
2. แบบ Topics and Graphics หมายถึง จะอานไดทั้งหมดเต็มรูปแบบท่ีแสดงผลไมวาจะเปน

รูปภาพ/ตาราง
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1

2

3

* ควรคํานึงถึงพื้นท่ีวางใน Device สําหรับใช Offline Content 
* การ Download Offline Content ใหเชื่อมตอผานระบบ Wifi
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VPN KKU
บริการเครือขายแบบเสมือน ใชงานจากสถานท่ีตางๆ นอกมหาวิทยาลัยขอนแกน แตเหมือนใช

งานอยูภายในมหาวิทยาลัย สะดวก ปลอดภัย ใชงานไดทั่วโลก ใชสําหรับเชื่อมตอเครือขาย
อินเตอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเขาใชงานสืบคนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ 
ไมวาจะเปน E-database E-book E-Journal สามารถเชื่อมตอผานอุปกรณตางๆ ไมวาจะเปน PC, 
Notebook, Smartphone, Tablets, iPhone, iPad ทําใหสามารถใชงานไดทุกท่ี

ผูใชบริการจะตองตดิตั้งโปรแกรมเพื่อเชื่อมตอเครือขายที่เครื่องของตนใหเรียบรอยกอน โดย 
Download โปรแกรม ไดที่ http://vpn.kku.ac.th และทําตามขั้นตอน ตามระบบปฏิบัติการของ
อุปกรณ 

วิธีการเขาใชงาน
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วิธีการเขาใชงาน
1. Log in เขาสูระบบ ขอ username password ไดที่ งานหองสมุดวิจัยและตํารา ติดตอทางอีเมล 
library@kkh.go.th หรือ library.kkh@gmail.com หรือโทร 1605 และหลงัจากใชงานสืบคนเสร็จ 
ให Disconnect ออกทุกครั้ง

11.1 PC: คลิกขวา เลือก connect

2 3 เชื่อมตอสําเร็จ
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1.2 ios: slide เพื่อเชื่อมตอ

1 เชื่อมตอสําเร็จ
2

14

1.3 Android: ใส username password และกดเชื่อมตอ

1

2

3

เชื่อมตอสําเร็จ
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2. เขาฐานขอมูลหรือเว็บไซต ท่ีตองการสืบคน เชน PubMED, Google Scholar, 
Clinical Key, Springer link Science Direct, Proques หรือฐานขอมูลอื่นๆ

ตวัอยา่งการใชง้านฐานขอ้มูลต่างๆ 

2.1) Pubmed: แหลงรวม Journal สายแพทย และวิทยาศาสตรที่มีงานใหคุณไดอางอิง
กวา 28 ลาน Journal

1. สืบคนเรื่องที่ตองการ
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3. หากเปนฐานขอมูลที่ มข.เขาถึงได 

จะสามารถดาวนโหลดไฟล pdf ไดเลย

2. เลือกเรื่องที่ตองการอาน/ดาวน
โหลด Full text แลวคลิกแถบ Link 
Out more resources ดานลาง 
เพื่อเลือกจากฐานขอมูลที่ตองการ

ดาวนโหลด 
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2.2) Google Scholar: เปนวิธีที่งายๆ ในการคนหางานเขียนทางวิชาการไดอยางกวางขวาง 
สามารถคนหาในสาขาวิชาและแหลงขอมูลตางๆ มากมายไดจากจุดเดียว: บทความ peer-
reviewed วิทยานิพนธ หนังสือ บทคัดยอ และบทความจากสํานักพิมพทางวิชาการ แวดวง
วิชาชีพ ที่เก็บรางบทความ มหาวิทยาลัย และองคกรดานการศึกษาอื่นๆ

1. พิมพชองสืบคน

2. แถบ
ดานขวาจะ
ปรากฏ Link 
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ปรากฏ Link 
ที่สามารถเขา
ดาวนโหลด 
Full text ได
จากฐานขอมูล

ของ มข.

3. ดาวนโหลด Full text
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2.3) Clinical Key: เป็นเครื�องมือการคน้หาขอ้มูลทางการแพทยข์องสาํนกัพิมพ ์Elsevier มี
วารสารมากกวา่ 600 รายชื�อและหนงัสือมากกวา่ 1,000 เล่ม มีวดิีโอทางการแพทยม์ากกวา่ 
9,000 รายการใหศึ้กษา วเิคราะห์ ช่วยในการวนิิจฉยัโรคในการรักษา

1. พิมพชองสืบคน
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2. กรณี Textbook เลือก view 
Book TOC ที่ link ดานขวา เพื่อ

เขาเลือก chapter ที่ตองการ

3. ดาวนโหลด chapter
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2.4) Springer link: ฐานขอมูลวารสาร และหนังสืออิเล็กทรอนิกสของสํานักพิมพ Springer Link 
ประกอบดวย วารสาร และหนังสือสาขาวิชาตาง ๆ ทั้งดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสุขภาพ มนุษยศาสตรสังคมศาสตรการศึกษา และสาขาอื่น ๆ

1. กรณี Text book เลือก Book A-Z 

กอนพิมพคําคน
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2. เลือก Text book ที่ตองการ

3. ดาวนโหลด E book
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2.5) กรณีตองการสืบคนจากทุกๆ ฐานขอมูล ใหเขาสืบคนจากเว็บไซตหองสมดุ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน https://library.kku.ac.th/

1. ใสคําคน
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1. ใสคําคน

2. สามารถจํากัดขอบเขตการคนไดท่ีแถบทางซายมือ

3. กรณีเปน Full Text ที่สามารถดาวนโหลดได จะขึ้นแถบ PDF Full Text 

4. คลิก เพื่อดาวนโหลด
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บริการหองสมุด



บริการ รายละเอียดการใหบริการ

บริการยืม – คืน ทํารายการยืมคืนทรัพยากร ไมวาจะเปนหนังสือ วารสาร 
งานวิชาการวิจัย วิทยานิพนธ

บริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา

ใหคําปรึกษาการสืบคนทรัพยากรรูปแบบตางๆ แนะนําแหลง
สืบคนทรัพยากร และแนะนําเทคนิคการสืบคน

บริการของหองสมุด

หองสมุดมีพันธกิจในการใหบริการสื่อความรู สืบคนขอมูลสารสนเทศแกผูใชบริการทุกระดับ
อยางมีประสิทธิภาพ จึงมีบริการไวคอยชวยเหลือ ปรึกษา ใหคําแนะนํา ท้ังบริการหนาเคาทเตอร

แบบ one stop service และ บริการแบบออนไลน ดังนี้

บริการหนาเคาทเตอร
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ชวยการคนควา สืบคนทรัพยากร และแนะนําเทคนิคการสืบคน

บริการแนะแหลงตพีิมพ
ผลงานวิจัย

บริการชวยแนะนําแหลงตพีิมพ เผยแพร ผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัย

บริการใหคําปรึกษาการจัด
หองสมดุตามหนวยงาน

ชวยแนะนํา/จัดมุมการเรียนรู มุมหองสมุด ภายในหนวยงาน

: ติดตอใชบริการไดท่ีเคาทเตอรบรรณารักษ หองสมุด ชั้น 1



บริการของหองสมุด
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บริการ รายละเอียดการใหบริการ
ชองทาง

การใชบริการ

สืบคน Full Text เปนบริการชวย Download Full paper 
ท่ีทานไมสามารถ Download ได
ใชบริการไดวันละ ไมเกิน 3 บทความ

www.kkh.go.th/ar

บริการจอง
หองประชุม

เปนบริการรับจองหองประชุมกลุมยอย 
ใชในการประชุมของบุคลากร 
และใชในการเรียนการสอน

https://goo.gl/E2XQ1T

บริการแบบออนไลน

บริการตรวจสอบ
บรรณานุกรม

เปนบริการรับตรวจสอบความถูกตอง
ของรายการบรรณานุกรม/ เอกสารอางอิง 
ผลงานวิชาการ งานวิจัยของทาน 
กอนสงตีพิมพเผยแพร

http://bit.ly/2RfdUwV

บริการตรวจสอบ 
Plagiarism

เปนบริการรับตรวจสอบการซ้ําของผลงานวิจัย
ของทาน วาพบขอมูลการซ้ํากับของผลงานอื่น
หรือไม มากนอยคิดเปนรอยละเทาใด

http://bit.ly/2FT5HwX

บริการขอ
หมายเลข ISBN

สําหรับขอหมายเลข ISBN กอนการตีพิมพ
หนังสือท่ีไดมาตรฐานตามระบบหอสมุด
แหงชาติ

http://bit.ly/2FTAFoZ

บริการจองคิว
ปรึกษาสถิติวิจัย

ใชจองคิวเพื่อเขาปรึกษาดานสถิติวิจัย
กับนักชีวสถิติ ณ หนวยระบาดวิทยา 
คณะแพทยศาสตร มข. 

https://goo.gl/b7nVfn
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บริการ Training Course

1. โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม
วัตถุประสงค: เพื่อใหผูเขารับการ Train สามารถใชงานโปรแกรมในการจัดการ
บรรณานุกรม ประกอบการทํารายงาน บทความ โครงการวิจัย วิทยานิพนธ หรือรายงาน
การศึกษาคนควา ตางๆ ได
ขอบเขตการสอน : การติดตั้งโปรแกรม, การใชงานโปรแกรมรวมกับ Plug in/ Add in 
การใชงานรวมกับการสืบคนขอมูลทั้งจาก search engine จากฐานขอมูล หรือจากแหลง
สืบคนทรัพยากรแตละแหง
ระยะเวลา: ประมาณ 1 ชม.

เปนบริการชวยการศึกษาและคนควา โดยสอนการใชงานโปรแกรมที่จะชวยใหผูใชบริการ
ทํางานวิจัย หรือการศึกษาคนควาตางๆ ไดงายขึ้น มีโปรแกรมที่นาสนใจใหบริการ ดังน้ี
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ระยะเวลา: ประมาณ 1 ชม.

2. การสืบคนขอมูลผานระบบ VPN KKU 
วัตถุประสงค:  เพื่อใหผูเขารับการ Train สามารถใชงานโปรแกรมในการชวยสืบคน  
ศึกษา คนควาวิจัย รวมทั้งดาวนโหลด บทความ Textbook โครงการวิจัย วิทยานิพนธ 
หรือรายงานการศึกษาคนควา ตางๆ ได
ขอบเขตการสอน : การติดตั้งโปรแกรม, การ Connect/ Disconnect ระบบ 
การเขาใชงานฐานขอมูลหลังจากเชื่อมตอ VPN แลว
ระยะเวลา: ประมาณ 45 นาที

3. การสืบคนฐานขอมลูทางการแพทย (Up To Date) 
วัตถุประสงค:  เพื่อใหผูเขารับการ Train สามารถใชงานฐานขอมูล Up To Date ในการ
ชวยศึกษาคนควา Evident Base Medicine 
ขอบเขตการสอน : การ Register เขาสูระบบ, การใชงานฐานขอมูลแบบ Online และ 
Offline
ระยะเวลา: ประมาณ 30 นาที



บริการ Training Course

4. โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน Plagiarism 
วัตถุประสงค: เพื่อใหผูเขารับการ Train สามารถใชงานโปรแกรมในการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงาน การซ้ําของผลงาน โครงการวิจัย วิทยานิพนธ หรือรายงานการศึกษา
คนควา Manuscript กอนตีพิมพเผยแพรผลงาน
ขอบเขตการสอน : การ Register, การ Upload ไฟลเขาระบบ, การ Download 
Report นําผลไปใชในการอางอิง
ระยะเวลา: ประมาณ 30 นาที

5. การทํางานรวมกันโดยใช Google Drive ขั้นพื้นฐาน 
วัตถุประสงค: เพื่อใหผูเขารับการ Train สามารถใชงานโปรแกรม Office เชน MS word, 
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วัตถุประสงค: เพื่อใหผูเขารับการ Train สามารถใชงานโปรแกรม Office เชน MS word, 
Excel, Power point รวมกันเปนทีมไดแบบ Real Time
ขอบเขตการสอน : การสรางไฟล, การ Upload ไฟลเขาระบบ, การแชรไฟลเพื่อใชงาน
รวมกัน, การตั้งคาการเขาถึงไฟลแบบตางๆ, การจัดการเวลาโดยใช Google Calendar, 
การสราง QR code
ระยะเวลา: ประมาณ 30 นาที

6. โปรแกรมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (CITI Program)
วัตถุประสงค: เพื่อใหผูเขารับการ Train สามารถใชงานโปรแกรมการอบรมจริยธรรม
การวิจัยในมนุษยแบบ Online ได
ขอบเขตการสอน : การ Register, การเลือกหลักสูตรโปรแกรมอบรม, การตั้งคา
โปรแกรมอบรม, การเขาอบรมแบบ Online หลักสูตร Human Subject, 
การ Download Transcript
ระยะเวลา: ประมาณ 45 นาที



บริการ Training Course

เงื่อนไขการใชบริการ
1. เปนบคุลากรภายในโรงพยาบาลขอนแกน
2. รับ Train เปนกลุม ตั้งแต 3 - 10 คน สถานที่คอื หองสมุดช้ัน 1
3. นัดหมายจองคิวลวงหนาไดที่ https://bit.ly/2FWikrg หรือ QR code
4. ทุกคนขอใหมี PC/Notebook นํามาเอง
5. Train มากกวา 1 โปรแกรม จะปรับเวลาตามความเหมาะสม
6. กรณีจองแบบกลุม จะยนืยันการจองภายใน 1-3 วัน นับแตวันที่จอง
7. กรณีจองแบบเดี่ยว จะตองรอใหมีผูจองครบจํานวนกอน จึงจะไดรับการยืนยัน

การจอง
8. หากไดรับอีเมลยืนยนัการจองแลวไมสามารถเขาเรียนได กรุณาแจงลวงหนา
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8. หากไดรับอีเมลยืนยนัการจองแลวไมสามารถเขาเรียนได กรุณาแจงลวงหนา
อยางนอย 1 วัน

9. เลอืกวันเวลาที่สะดวกในการ Train อยางนอย 3 ครั้ง และ
รอรับอีเมลยืนยนัวันเวลาในการเรียน

วนั เวลา

อังคาร 09.30 – 10.30 13.30 – 14.30

พุธ 09.30 – 10.30 13.30 – 14.30

พฤหัสบดี 09.30 – 10.30 13.30 – 14.30



พื้นที่ใหบริการ
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อัตราคาบริการ

การบรกิาร อัตราคาบริการ

ไมใชสมาชิกหองสมุด เขาใชเพื่ออานเปนครั้งๆ 20 บาท/วัน

ออกบัตรใหม 200 บาท/ครั้ง

การจัดพิมพเอกสาร 3 บาท/แผน

ถายเอกสาร** 2 บาท/แผน

ใชบริการฐานขอมูลอเิลก็ทรอนิกส (เฉพาะสมาชิกสมทบ) 50 บาท/ครั้ง

ใชบริการคนเอกสาร Full Text เกินวันละ 3 บทความ 20 บาท/เรื่อง
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ใชบริการคนเอกสาร Full Text เกินวันละ 3 บทความ 20 บาท/เรื่อง

คาปรับสงคนืทรัพยากรเกินกําหนดเวลา 5 บาท/เลม/วัน

คาปรับใชหองประชุมเกินกําหนดเวลา 50 บาท/วัน

* คาบริการทุกประเภท นําเขาบัญชีรายไดเงินบํารุง โรงพยาบาลขอนแกน
** เฉพาะหนังสอืของหองสมุด โรงพยาบาลขอนแกน



แนะนํา ติชม การใหบริการ

แนะนํา ติชม การใหบริการ และประเมินความพึงพอใจการใชบริการ 
ไดที่ http://bit.ly/2ItJSGp  
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