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รายงานผลการจัดการความรู้ ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. ชุมชนแนวปฏิบัติ  SciTech Cycle 

2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   

2. การบริการและส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศดิจทิัล 

3. องค์ความรู้ที่จ าเป็น     รูปแบบการให้บริการสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์ 

4. กิจกรรม ครั้งที่ 1 

   กิจกรรมเติมเต็มความรู้ เรื่อง “รูปแบบการให้บริการสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัย” 

5. วันที่จัดกิจกรรม   

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม 3 ส านักหอสมุด 

6. วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดได้เรียนรู้รูปแบบการให้บริการ

สารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัย และร่วมกันหาแนวทางการด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใชบ้ริการ 

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หัวหนา้งาน บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานของหอ้งสมุดกลาง - หอ้งสมุด

คณะ และนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพ จ านวน 33 คน 

8. วิทยากร นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล นางอรพรรณ การคนซื่อ  

   นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์  

9. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมเติมเต็มความรู้ครั้งนี ้ชุมชน SciTech Cycle ได้เชิญ นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล 

บรรณารักษ์งานบริการสารนิเทศ นางอรพรรณ การคนซื่อ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ

เกษตรศาสตร์ และนางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ บรรณารักษ์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะ
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วิทยาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรเติมเต็มความรู้ โดยสรุปประเด็นความรู้จากกิจกรรม แบ่งเป็น 3 

หัวข้อได้ดังนี ้  

1. บริการ CMU WorldShare Interlibrary Loan  

โดย วิทยากร นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล  

    บริการ CMU WorldShare Interlibrary Loan เป็นบริการยืมหนังสือ/บทความ

ระหว่างห้องสมุดสมาชิกในเครือข่ายความร่วมมือของ OCLC กว่า 178 ประเทศ 17,000 

ห้องสมุด เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส านักหอสมุดมีบริการ 

Single Search: WorldCat ที่สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้จากห้องสมุดทั่วโลก และ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีบริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบ WorldShare 

Interlibrary Loan จากห้องสมุดที่อยู่ในเครือข่ายของ OCLC โดยให้บริการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศประเภทบทความรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ใหแ้ก่ผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมการศึกษา

ค้นคว้า วิจัย แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ส านักหอสมุดจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใ ช้บริการ โดยมีเงื่อนไขว่า 

การให้บริการนีไ้ม่ครอบคลุมการยืมหนังสอืหรอื e-Books จากต่างประเทศ 
 

ข้อดีของบรกิาร 

1. เป็นบริการยืมระหว่างหอ้งสมุดผ่านระบบ WorldShare Interlibrary Loan จาก

หอ้งสมุดที่อยู่ในเครือข่ายของ OCLC ทั่วโลก 

2. ให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทบทความอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ใหแ้ก่

ผูใ้ช้บริการฟรีไม่จ ากัดจ านวน 

3. ส านักหอสมุดจงึมีนโยบายที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายใหแ้ก่ผูใ้ช้บริการในการขอ

ส าเนา/สั่งซือ้บทความ 

4. ผูใ้ช้มีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการมากขึ้น ไม่จ ากัดแค่ทรัพยากร

สารสนเทศที่มใีห้บริการในหอ้งสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านัน้ 
 

    ข้อจ ากัด 

1. เงื่อนไขการให้บริการของส านักหอสมุด มช. ไม่ครอบคลุมการยมืหนังสอืหรอื  

e-Book จากต่างประเทศ 

2. ไม่มรีะบบตอบรับอัตโนมัติว่าได้รับค าขอหรอืด าเนินการถึงขัน้ตอนใดแล้ว 
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การส่งค าขอบทความอิเล็กทรอนิกส์ฟรผี่านบริการ CMU WorldShare 

Interlibrary Loan 

1.  เข้าไปที่ช่ือบทความที่ตอ้งการ 

2. คลิกปุ่ม Request Item through interlibrary loan  

3. กรอกแบบฟอร์มค าขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วคลิก submit 

4. ส่งค าขอส าเร็จ รอรับเอกสารทางอเีมล ซึ่งมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการรอรับ

เอกสารภายใน 7 วัน 
 

2. บริการเลือกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of 

information: SDI)  โดย วิทยากร นางอรพรรณ การคนซื่อ 

เป็นบริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้รายบุคคล หรือกลุ่มบุคคล โดยท าการส ารวจความ

ต้องการของผู้ใช้บริการก่อนจะท าการคัดเลือกและจัดส่งสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ

และความสนใจของผู้ ใช้ให้มากที่สุด สารสนเทศที่จัดให้บริการอาจอยู่ ในรูปแบบของ

บรรณานุกรม สาระสังเขป ดรรชนี หรอืสารสนเทศที่มเีนือ้หาสมบูรณ์ (Full Text)    

ความส าคัญของบรกิาร 

1. เป็นบริการสารสนเทศที่ศกึษาความตอ้งการของผู้ใช้ก่อน แล้วเปรียบเทียบความ

ต้องการหรอืความสนใจของผู้ใชก้ับสารสนเทศใหมท่ี่ได้รับ  

2. เป็นบริการสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ใชไ้ด้พัฒนาตนเองทันต่อความก้าวหน้า

ทางวิชาการ ได้ใชป้ระโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย การตัดสินใจ และด้านอื่น  

3. เป็นบริการที่ช่วยประหยัดเวลาของผู้ใช้บริการในการค้นหาข้อมูล เพราะได้ตัดทอน

เอกสารที่ไม่ตอ้งการออกไป 

4 .  เ ป็ นบริ ก ารที่ มี ลั กษณะต่อ เ นื่ อ ง ใ น ช่ว งระยะ เ วลาหนึ่ ง  ไ ม่ สิ้ นสุ ดทั นที 

          5. เป็นบริการที่ผู้ใช้ไม่สามารถก าหนดได้แน่ชัดว่าต้องการสารสนเทศรายการใด 

กล่าวคือ เมื่อได้รับข้อมูล ผู้ใช้อาจพอใจกับผลงาน เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิ เศษ เพราะตรงกับ

ง า น ที่ ก า ลั ง ด า เ นิ น อ ยู่  ห รื อ เ ป็ น จุ ด เ ริ่ ม ต้ น ข อ ง ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง ใ ห ม่ ก็ ไ ด้   

          6. เป็นบริการที่นอกจากจะประเมินผลโดยผู้ใช้แล้วยังมีการปรับปรุงรายการความ

ต้องการของผู้ใชใ้ห้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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กระบวนการด าเนินงาน 
 

 
 

องค์ประกอบส าคัญในการให้บริการ 

1. รายชื่อสมาชิกผูข้อใช้บริการ SDI พร้อมดว้ยรายการบัญชคี า  

หรอืหัวเรื่องที่แสดงลักษณะของสารสนเทศที่ต้องการ (User Profile) 

2. การสร้างฐานข้อมูลสารนิเทศ (Databases) ประกอบด้วยทางเลือก 2 ทาง คือ  

การสร้างฐานข้อมูลด้วยระบบมือที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆ เช่น ดรรชนี บรรณานุกรม และ

สาระสังเขป และการสร้างฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันสามารถให้บริการผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบรรณารักษ์สามารถสืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการ และ

จัดเก็บค าสืบค้นที่ต้องการพร้อมทั้งระบุให้ฐานข้อมูล Alert หัวเรื่องที่ต้องการกลับมายังอีเมล 

ที่ระบุไว้  

ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลสารนิเทศ 

1) สร้างบัญชีผูใ้ช้ในฐานข้อมูล ScienceDirect 

2) สืบค้นเอกสารตามหัวเรื่อง หรอืค าส าคัญที่ผู้ใชบ้ริการแจง้ความประสงค์ใน

การขอรับข้อมูลสารสนเทศใหม่ 

3) กรองผลลัพธ์ใหต้รงความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด 
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4) Save search alert เพื่อบันทึกการสบืค้นในลักษณะเดียวกันนี้ไว้ 

เพื่อการให้บริการครั้งตอ่ไป 

3. การสร้างกลไกเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกสารสนเทศให้เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละราย

โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างหัวข้อที่สมาชิกผู้ใช้บริการต้องการ (User Profile) กับ

ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่สืบค้น ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เช่นเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง เพื่อ

ค้นหาสารสนเทศในแหลง่ตา่งๆ ที่ตรงกับความตอ้งการของผูข้อรับบริการ 

4. การตดิต่อกับผู้ใช้บริการเมื่อผ่านการคัดเลือกสารนิเทศที่ตรงกับความต้องการของ

ผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยเร็ว  โดยอาจจัดส่งให้เฉพาะรายการ

บรรณานุกรม สาระสังเขป หรือดรรชนี เพื่อให้ผู้ใช้ได้พิจารณาคัดเลือกรายการที่สนใจตาม

รูปแบบที่ตอ้งการ เชน่ ผู้ใชต้้องการตัวเล่มจริง บริการถ่ายส าเนา หรือต้องการให้โหลดเอกสาร

ฉบับเต็มจากฐานข้อมูลให ้เป็นต้น   
 

นอกจากนีค้วรมีระบบการประเมินผลจากผูใ้ช้บริการเพื่อการปรับปรุงรายชื่อสมาชิก 

และหัวเรื่องที่สมาชิกต้องการเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องตรงกับความสนใจและทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา 

 

3. บริการ Subject Guides โดย วิทยากร นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ 

 เป็นบริการรวมแหล่งสารนิเทศของห้องสมุดตามสาขาไว้ในที่เดียวกันให้สามารถ

สืบค้นข้อมูลตามกลุ่มสาขาวิชาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถสืบค้นทรัพยากร

สารสนเทศดังนี้ หนังสือ วารสาร วทิยานิพนธ์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ สิ่งพิมพ์ในสาขาวิชานั้น ๆ 

 หอ้งสมุดคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท า Subject Guides เพื่อแนะแหล่งสารนเิทศแก่

ผูร้ับบริการตามสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 20 หัวข้อ ได้แก่ 

1. Geology = ธรณีวิทยา 

2. Industrial Chemistry = เคมีอุตสาหกรรม 

3. Integrated Science-Mathematics=วิทยาศาสตร์คณติศาสตร์บูรณาการ  

4. Materials science = วัสดุศาสตร์  

5. Mathematics = คณิตศาสตร์  

6. Nano science and nanotechnology = วิทยาศาสตรน์าโนและเทคโนโลยีนาโน 

7. Petroleum Geophysics = ธรณีศาสตรป์ิโตรเลียม  
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8. Physics=ฟิสิกส์  

9. Teaching Mathematics = การสอนคณิตศาสตร์  

10. Teaching Physics = การสอนฟิสิกส์ 

11. Applied statistics=สถิตปิระยุกต์  

12. Applied Mathematics = คณิตศาสตรป์ระยุกต์  

13. Applied Microbiology = จุลชีววิทยาประยุกต์  

14. Applied Physics = ฟิสิกส์ประยุกต์  

15. Bioinformatic = ชีวสารสนเทศศาสตร์  

16. Biology=ชีววิทยา  

17. Biotechnology = เทคโนโลยชีีวภาพ  

18. Chemistry = เคมี  

19. Computer science = วิทยาการคอมพิวเตอร์  

20. Environment science = วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

 

การเข้าใช้งาน Subject guices 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://library.cmu.ac.th/rsc/ 

2. เลือกหัวข้อ Subject Guides 

3. เลือกสาขาวิชาที่ตอ้งการ 

4. เลือกห้องสมุด หัวข้อ ที่ตอ้งการ 

5. จะปรากฏหน้าเพจที่รวบรวมแหล่งสารนเิทศในรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศหลาย

ประเภทดังตัวอย่างด้านล่าง  



7 

 

 
  หน้าแสดง Subject Guides หัวข้อ Applied Physics ฟิสิกส์ประยุกต ์

 

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ / ข้อเสนอแนะ 

1. เว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มฟรี โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย ได้แก่  

1.1 PhDTree: academic genealogy & family tree ที่ http://phdtree.org/  

1.2 BookSC ที่ http://booksc.org/  

1.3 HighWire Free Online Full-text Articles  ที่ 

http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

1.4 ResearchGate - Share and discover research ที่ http://www.researchgate.net/  

2. ทดสอบการ Set Alert ข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นนอกเหนือจาก ScienceDirect เช่น 

ฐานข้อมูล Emerald Management เพื่อน าไปให้บริการในห้องสมุดทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น 

3. ควรมีการรวบรวมบทความที่ผู้ใช้บริการเคยขอจากห้องสมุด มาไว้เพื่ออนาคตอาจมี

การจัดท าเป็นคลังข้อมูล อีกทั้งเพื่อเป็นการศึกษาแนวโน้มความต้องการสารสนเทศ

ของผู้ใชบ้ริการอีกด้วย 
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4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบมากขึ้นว่ามีลิงค์ของบริการ Subject guides อยู่

บนเว็บไซต์ RSC เนื่องจากปัจจุบันหัวข้อบริการนี้อยู่ค่อนข้างลึก ผู้ใช้บริการหลายท่าน

อาจไม่ทราบว่ามีบริการ 

5. ควรจัดท าหัวขอ้ Subject guides เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน 

6. ควรมีการปรับปรุงลิงค์ของ Subject guides เนื่องจากบางลิงค์เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล

ซึ่งยกเลิกการบอกรับไปแล้ว 

7. ควรมีการปรับปรุงข้อมูลของผู้รับผิดชอบการจัดท า Subject guides ของห้องสมุดแต่

ละคณะให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากบรรณารักษ์บางท่านย้ายสถานที่ท างานแล้วแต่ยังมี

ข้อมูลอยู่ในฝ่าย/งานเดิม 

 

ประเด็นค าถาม 

1. การประเมินติดตามผลการให้บริการเลือกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล  

(บริการ SDI) ได้มกีารก าหนดระยะเวลาไว้อย่างไร และมีวธิีการอย่างไร  

ค าตอบ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์มีการติดตามผลและการประเมินการให้บริการ

ทุก ๆ 6 เดอืน โดยแต่เดิมใช้วิธีการส่งแบบประเมินในรูปแบบกระดาษส่งถึงผู้ใช้บริการ 

แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้แบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์  และน าข้อมูล ข้อเสนอแนะที่ได้

รวมถึงหัวเรื่อง/ค าส าคัญที่ผู้ใชบ้ริการเสนอมาใหมม่าปรับเพื่อให้บริการในครั้งตอ่ไป 

2. ในส่วนของบริการเลือกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (บริการ SDI) นั้น เหตุใดจึง

ต้องมีการกรองข้อมูลก่อนสง่ให้ผู้ใชบ้ริการ 

ค าตอบ เนื่องจากว่าการให้บริการผู้ใช้บางท่าน เมื่อส ารวจความต้องการของผู้ใช้แล้ว

อาจมีการก าหนดหัวเรื่อง/ค าส าคัญ ที่มากกว่า 1 ค า ทั้งนี้ค าที่ใช้อาจมีความคาบเกี่ยว

กัน ดังนั้นจึงส่งผลให้ฐานข้อมูลส่งบทความที่ซ้ ากันมาให้ บรรณารักษ์จึงต้องท าหน้าที่

ตรวจสอบว่าบทความที่ได้รับ หากพบว่าเป็นบทความเดียวกัน ต้องย้อนกลับมา

วิเคราะหแ์ละปรับปรุงหัวข้อ/ค าส าคัญที่ผู้ใชบ้ริการต้องการใหม่  
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ภาพกิจกรรม 
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