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รายงานผลการจัดการความรู้ ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. ชุมชนแนวปฏิบัติ  SciTech Cycle 

2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   

2. การบริการและส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศดิจทิัล 

3. องค์ความรู้ที่จ าเป็น     รูปแบบการให้บริการสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์ 

4. กิจกรรม ครั้งที่ 2 

   กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รูปแบบการให้บริการสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

การวิจัย” 

5. วันที่จัดกิจกรรม   

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม 3 ส านักหอสมุด 

6. วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดคณะในฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับปัญหา การให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัย หลังจากได้ด าเนินการ

ให้บริการผู้ใช้บริการของแต่ละห้องสมุด เพื่อให้ได้แนวทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใชบ้ริการ 

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หัวหนา้งาน บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานของหอ้งสมุดกลาง - หอ้งสมุด

คณะ จ านวน 10 คน 

8. วิทยากร นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล นางอรพรรณ การคนซื่อ  

   นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์  

9. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ วิทยากร 3 ท่าน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาและ

ข้อเสนอแนะจากการให้บริการ รวมถึงแนวทางการให้บริการ ทั้ง 3 บริการ ได้แก่ บริการเลือก
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เผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information – SDI), บริการ 

Subject guides และบริการ CMU Wolrdshare Interlibrary Loan โดยสรุปประเด็นได้ดังตอ่ไปนี้ 
  

1. บริการ Subject Guides (บริการรวมแหล่งสารนเิทศของห้องสมุดตามสาขาวิชา)   

หอ้งสมุดคณะในฝ่ายห้องสมุดและสารนเิทศสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีได้

จัดบริการนีบ้นเว็บไซต์บริการวิจัยของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ที่ 

http://library.cmu.ac.th/rsc/ ซึ่งจากการให้บริการที่ผ่านมา ผูเ้ข้าร่วมเสวนาได้ให้ข้อเสนอแนะ

ดังตอ่ไปนี ้

1) การเข้าถงึบรกิาร Subject Guides 

เนื่องด้วย Link ของการใหบ้ริการ Subject Guides ที่จัดวางบนเว็บเพจของเว็บไซต์ RSC 

มีการจัดวางไว้อย่างซับซ้อน ควรมีการน า Link ของบริการนี้ออกมาไว้ที่หนา้เว็บไซต์ของแตล่ะ

หอ้งสมุด หรอืท าไอคอนแสดงให้เห็นได้ชัดเจน 

2) การประชาสัมพันธ์บริการ 

ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์บริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก

ผูใ้ช้บริการหลายท่านอาจไม่ทราบว่ามีบริการ 

3) การเพิ่มเติมหัวข้อ Subject guides 

ควรจัดท าหัวข้อ Subject guides เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนใน

คณะ 

4) การตรวจสอบเว็บไซต์/ฐานข้อมูล 

ควรตรวจสอบและปรับปรุงลงิค์ของบริการ Subject guides เนื่องจากบางลิงค์เชื่อมโยง

กับฐานขอ้มูลซึ่งยกเลิกการบอกรับไปแล้ว 
 

2. บริการ CMU Worldshare Interlibrary Loan) 
 

ข้อดีของบรกิาร 

1. เป็นบริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบ WorldShare Interlibrary Loan จาก

หอ้งสมุดที่อยู่ในเครือขา่ยของ OCLC ทั่วโลก 

2. ให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทบทความอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้แก่

ผูใ้ช้บริการฟรีไม่จ ากัดจ านวน 

3. ผูใ้ช้มีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการมากขึ้น ไม่จ ากัดแค่ทรัพยากรสารสนเทศที่

มีใหบ้ริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหมเ่ท่านั้น 
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ข้อจ ากัด 

1. เงื่อนไขการให้บริการของส านักหอสมุด มช. ไม่ครอบคลุมการยืมหนังสือหรือ  

e-Book จากต่างประเทศ 

2. ไม่มรีะบบตอบรับอัตโนมัติว่าได้รับค าขอหรือด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 

3. การกรอกค าขอใช้บริการจากอาจารย์หรือบุคลากรใหม่ที่ยังไม่มีบัตรสมาชิก  

ไม่มรีหัสบารโ์ค้ด และไม่มรีะเบียนข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  แต่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูล

ในช่องที่มเีครื่องหมาย *  และยังมีข้อค าถามว่า กรอกแล้ว จะน าข้อมูลไปรหัสบาร์โค้ดไปใช้ท า

อะไร  ในเมื่อมีช่ือ - สกุล ของผูข้อใช้บริการแล้ว 

         ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดท าระบบติดตามค าขอ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบได้ว่าเอกสารที่ตนขอใช้

บริการไป ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 

2. ควรมีการรวบรวมบทความที่ผู้ใช้บริการเคยขอใช้บริการจากห้องสมุดเก็บไว้ 

เพื่ออนาคตอาจมีการจัดท าเป็นคลังข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการศึกษา

แนวโน้มความต้องการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของผู้ใชบ้ริการอีกด้วย 
 

3. บริการเลือกเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of 

information: SDI)   

ข้อสังเกต 

1. การซ้ าซ้อนของบทความ 

 เนื่องจากอาจารย์ นักวิจัยบางท่าน ก าหนดหัวเรื่อง ค าส าคัญที่มีความใกล้เคียงกัน 

ท าให้ฐานข้อมูลสืบค้นบทความที่ซ้ ากัน และแจ้งเตือนมาที่บรรณารักษ์ จึงท าให้ข้อมูลที่ได้มี

ความซ้ าซ้อน ดังนั้น หากให้บริการไปในระยะหนึ่งและเกิดกรณีดังกล่าว บรรณารักษ์ควร

พิจารณาค าที่ใชใ้นการสบืค้นใหม่ 

2. ระยะเวลาของการแจ้งเตอืนข้อมูล 

      บางหัวเรื่องไม่มีการ alert เป็นเวลานาน ดังนั้นบรรณารักษ์ควรมีการสอบถาม

ผู้ใช้บริการและปรับเปลี่ยนหัวเรื่อง/ค าส าคัญ ประกอบกับอาจสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศอื่น 

เพื่อไม่ให้ขาดชว่งของการให้บริการ 

3. ค าย่อ/ค าศัพท์เฉพาะทางสาขาวิชา 

 หัวเรื่องที่ผู้ใชก้ าหนดมา บางหัวเรื่องเป็นชื่อเฉพาะทางสาขาวิชา ช่ือย่อ ตา่งๆ ท าให้

เกิดความสับสน และเข้าใจที่ไม่ตรงกัน 
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แนวทางแก้ไข - ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม หรอื ต้องไปถามอาจารย์ว่าคืออะไร  เพื่อที่จะได้สบืค้น

หัวเรื่องที่ตรงกับความตอ้งการมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. สามารถประยุกต์วธิีการสบืค้นจากบริการ SDI ไปใช้ในการจัดบริการ author alert 

เพื่อช่วยแจง้เตือนบทความวิจัยใหม่ของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ลงในฐานขอ้มูลออนไลน์ได้ 

 

ภาพกิจกรรม 
 

  
 

  
 

  


