
   

1. เทปบันทึกเสียง (Sound recording) มี 3 ประเภท ดังนี้
       1. เทปบันทึกเสียงภาษา
       2. เทปบันทึกเสียงวิชาการ
       3. เทปบันทึกเสียงวิชาการ Audio-Digest ซึ่งมีกํ าหนดออก
เปนรายปกษ สาขาวิชาที่หองสมุดคณะแพทยศาสตรบอกรับมีดังนี้

1. Anesthesiology (1982-1997)
2. General Surgery (1982-1996)
3. Internal Medicine (1982-1997)
4. Obstetrics & Gynecology (1982-1997)
5. Ophthalmology (1982-1997)
6. Orthopaedics (1982-1996)
7. Otolaryngology (1982-1997)
8. Pediatrics (1982-1997)
9. Psychiatry (1982- 2000)

 10. Urology (1982-1996)
2. วีดิทัศน (Video recording) มี 2 ประเภท ไดแก
        1. วีดิทัศนภาษา
        2. วีดิทัศนวิชาการ
3. สไลด (Slide)
4. รูปภาพ (Picture)
5. แผนที่ (Map)
6. ซีดี-รอม (CD-ROM)
7. ดิสเก็ตต (Diskette)
8. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)

9. สื่อการสอน (Kit)
      บรกิารของหนวยโสตทัศนวสัดุและ
      สื่ออิเล็กทรอนิกส

   1. บริการยืม-คืน โดยผูใชตองนํ าบัตรหองสมุด (แบบเกา) มาใช
ในการยืม-คืน
   2. บริการทํ าสํ าเนาเทปบันทึกเสียง หองสมุดฯ คิดอัตราคาบริการ
ดังนี้

ประเภทผูใชบริการ คาบริการ
(บาทตอมวน)

หนวยราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน
หนวยรา หาวิทยาลัยขอนแกน
บุคคลทั่วไป
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   3. บริการฉายวีดิทัศน
   4. บริการฟงเทปบันทึกเสียง
   5. บริการหูฟง (Sound-about)
   6. บริการฉาย/สองสไลด
   7. บริการอานไมโครฟช
   8. บริการใชฐานขอมูล CD-ROM Full Text และบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) แบบ Standalone
   9. บริการมัลติมีเดียและอินเทอรเน็ต
   10. บริการ E-Learning

         วนั-เวลาที่ใหบริการ

       1. วัน - เวลาใหบริการโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส
            จันทร – ศุกร 08.30 – 16.30 น.

ปดบริการในวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ
         2. วัน – เวลาใหบริการหองอินเทอรเน็ตและหองมัลติมีเดีย

จันทร - ศุกร 08.30 - 20.00 น.
เสาร – อาทิตย 10.00 - 16.00 น.

    ปดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ

        สถานที่ติดตอใชบริการ

 หองโสตทัศนวัสดุฯ ชั้น 3 ของหองสมุดฯ ในเวลาราชการ
 หองอินเทอรเน็ต ชั้น 3 ในเวลาและนอกเวลาราชการ
 เคานเตอรจายรับ ชั้น 2 (เฉพาะรับคืนและยืมตอโสตทัศน

   วัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส นอกเวลาราชการ)

           ผูมสีิทธิ์ใชบริการ

ผูมีสิทธิใ์ชบริการยมื-คนื   บริการมลัตมิีเดยีและอนิเทอรเน็ต
     และ บริการ E-learning ไดแก  บคุลากรและนกัศกึษาสังกัดคณะ
     แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

บริการอื่นๆ ผูมีสิทธิ์ใชบริการ ไดแก  บุคลากรและนกัศกึษา
     สังกดัคณะแพทยศาสตร และคณะ/หนวยงานอืน่ในมหาวทิยาลยั
     ขอนแกน

ประเภทของโสตทศันวสัดุและสือ่
อิเลก็ทรอนกิส
ชการนอกม



       การจัดเก็บและการคนหา

    โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท (ยกเวนเทป
บันทึกเสียงวิชาการ Audio-Digest ) จัดเก็บตามประเภทและภาษา
ของวัสดุ/สื่อ   โดยเรียงตามเลขเรียกวัสดุ     และสามารถสืบคนได
จากเว็บไซตของหองสมุดฯ โดยเลือกที่ WebSIS
     เทปบันทึกเสียงวิชาการ Audio-Digest จัดเก็บตามสาขาวิชา

รียงตามปที่ผลิต ปที่และฉบับที่ และสามารถสืบคนไดจากฐาน
ดรรชนีคํ าคนของแตละสาขาวิชา ซึ่งจัดอยูในแฟมที่หองโสตทัศน
วัสดุฯ

        ขอควรระวังในการใชโสตทัศนวัสดุและ
      สื่ออิเล็กทรอนิกส

  ไมควรปฏิบัติตอโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1. วางไวใกลลํ าโพง หรือแหลงที่มีสัญญาณแมเหล็ก
2. วางไวในที่ที่มีฝุน เพราะจะทํ าใหวัสดุชํ ารุดและเสียหาย

    เร็วกวากํ าหนด
3. วางไวในทีม่ีความชืน้ เพราะจะท ําใหเกดิเชือ้ราบนเนือ้เทป
4. วางไวในที่ที่มีอุณหภูมิรอนจัดหรือเย็นจัด
5. จับตองเนื้อเทป แผนฟลมสไลด เนื้อแผน CD-ROM

    เพราะจะทํ าใหชํ ารุดไดงาย
6. ใชกระดาษช ําระหรอืผาทีม่ีเนือ้หยาบ เชด็แผน CD-ROM

   เพราะจะทํ าใหแผนมีรอยขีดขวน

..หากผูใชทํ าโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส
ชํ ารดุหรอืสูญหาย ตองชดใชเปนเงนิ 2 เทาของราคา
วสัดทุัง้ชุดหรอืหาของใหมมาทดแทน

เนื่องจากวัสดุมีราคาคอนขางสูงและจัดหามา     
ทดแทนไดยาก จงึขอใหผูใชระมดัระวงัเปนพเิศษ
เมือ่มกีารขอใชหรอืยมืวสัดดุงักลาว..

มีนาคม 2547                                                     ML- 16 /47

โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส

   หองสมุดคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

    โทรศัพท :                                               0 4336 3454
    โทรสาร :                                                0 4320 2474
    E-mail :                            library@md.kku.ac.th
    Web Site :        http://library.md.kku.ac.th
ซึ่งเ
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