
 

 

 

 

องค์ความรู้ เรื่อง ทักษะของผู้ให้บรกิารสารสนเทศดิจิทัล ผ่าน Mobile Application  

 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาห้องสมุดใหเ้ป็น Learning Center  

กลยุทธ์ที่ 4:  พัฒนาบริการและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 

ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์:  

การบริการและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

ผู้ดําเนินการจัดการความรู้:  

ชุมชนแนวปฏิบัติ SMART Services Team 

 

องค์ความรู้ เรื่อง  ทักษะของผู้ให้บริการสารสนเทศดิจิทัล ผ่าน Mobile Application  โดยชุมชนแนว

ปฏิบัติ SMART Services Team ได้จัดกิจกรรมเติมเต็มความรูแ้ละแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

เกิดการเรยีนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ Mobile Application ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานร่วมกัน และน าผลการด าเนินการจัดการความรู้ดังกล่าวไป

ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแนะน าการให้บริการสืบค้นสารสนเทศดิจิทัลผา่น Mobile Application  

ดังนัน้ ผูใ้ห้บริการสารสนเทศดิจิทัล ควรมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อการให้บริการ ได้แก่ ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ (Smart Device)  การใช้ Mobile Application เพื่อการเข้าถึง

สารสนเทศของส านักหอสมุด ซึ่งประกอบด้วย 5 แอปพลิเคชั่น ดังนี้ 

1. CMUL AirPAC ส าหรับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

หอ้งสมุดในกลุ่ม IUG และฐานข้อมูลออนไลน์ บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส านักหอสมุด  บริการน าส่ง

เอกสาร (Document Delivery: D.D.) บริการยืมตอ่ด้วยตนเอง (Renew Online) บริการถาม-ตอบบรรณารักษ์ 

(Ask Librarian) และบริการแนะน าหนังสอืใหม่  

2. CMU e-Theses ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูป

เอกสารดิจทิัล และสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากฐานข้อมูล CMUL OPAC  

3. CMU e-Research ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ 

(Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

4. CMU e-Textbook ฐานข้อมูลต ารา เอกสารประกอบการสอนฉบับเต็ม (Full Text) ของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ภายในระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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5. CMUL Find Library ส าหรับการค้นหาหนังสือที่ต้องการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

(11 แหง่) โดยการ SCAN Barcode ISBN ของหนังสอื เพื่อสืบค้นหอ้งสมุดที่มหีนังสือ 

ผู้ให้บริการควรมีประสบการณ์ในการใช้งาน Mobile Application เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ในการเข้าถึง

สารสนเทศและบริการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ดังนี้ 

1. ด้านอุปกรณ์ (Smart Device) เช่น อุปกรณ์บางประเภทไม่รองรับการแสดงผลบนจอภาพได้อย่าง

สมบูรณ์  อุปกรณ์ที่แตกต่างยี่หอ้และรุ่นแสดงผลไม่เหมือนกัน ความจุของอุปกรณ์ (Mobile Device) ไม่เพียงพอ 

ผูใ้ห้บริการยังไม่ม ีSmart Device ในการใชง้าน  อุปกรณ์ที่มไีม่รองรับ Application ที่มใีห้บริการ เป็นต้น   

2. ด้านระบบปฏิบัติการ  บางแอปพลิเคช่ันไม่สนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS ได้แก่ CMUL 

AirPAC  CMU e-Textbook และ CMUL Find Library ข้อเสนอแนะ ส านักหอสมุดควรพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่

สามารถรองรับทั้ง 2 ระบบปฏิบัติการ 

3. ด้านเบราว์เซอร์ (Browser) เช่น เบราว์เซอร์ Chrome ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ 

เบราว์เซอร์ของอุปกรณ์บางยี่ห้อ/รุ่นไม่รองรับการใชง้านแอปพลิเคช่ัน เป็นต้น  

ผูใ้ห้บริการควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานรว่มกันเพื่อให้ทราบแนวทางการให้บริการสารสนเทศ

ดิจิทัล ผ่าน Mobile Application  ทั้งนี้ผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ในการใช้งานมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

และพัฒนาการใช ้Mobile Application  ของส านักหอสมุด เช่น CMU e-Theses และ CMU e-Research ควรเพิ่ม

การสืบค้นด้วยปี พ.ศ.  และการใช้บริการน าส่งเอกสาร (D.D.) ผ่าน CMUL AirPAC  เมื่อแสดงผลบนหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการควรระบุชื่อห้องสมุดเจ้าของหนังสือและปลายทางที่รับเอกสารให้ชัดเจน  

โดยสรุป ผูใ้ห้บริการควรมีทักษะและประสบการณ์ในการใช้งาน Mobile Application และนวัตกรรมของ

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

หอ้งสมุดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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เอกสารประกอบการเรียนรู้ การใช้ Mobile Application   

 

 การติดตั้ง Mobile Application ของ Mobile device นั้น จะจ าแนกตามการท างานของระบบปฏิบัติการ 

(Operating System) ของ Mobile device ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น ๒ ระบบ คือ 

1. ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  (Android)   ดาวน์โหลดจาก Application  Play Store และพิมพ์ชื่อ 

Application ที่ต้องการ ได้แก่ CMUL AirPAC  CMU e-Theses และ CMU e-Research CMU e-Textbook และ 

CMUL Find Library  

    

    

 

 

 

 

 

 

2. ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) ดาวนโ์หลดจาก Application App Store   และพิมพ์ช่ือ 

Application ที่ตอ้งการ ได้แก่ CMU e-Theses และ CMU e-Research 
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การแสดงผลหน้าจอการใช้งาน Mobile Application ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่หลังจาก

การตดิตั้งบน Mobile device เรียบร้อยแลว้ มดีังนี้ 

     CMUL AirPAC        CMU e-Theses            CMU e-Research           

 

 

 

 

 

 

 

 

           

CMU e-Textbook   CMUL Find Library 
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 ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้  Mobile Application ของส านักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ได้ที่ computersect.lib.cmu.ac.th    

 


