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บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

ภาพรวม
Google Services
Microsoft Online Services
บริการบน Social Media และ บริการ
อืนๆ
 บริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 บริการของหอสมุดฯ
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ประเภทของบริการบนอินเทอร์เน็ต
 ในอดีต หากต้องการทํางานบนระบบคอมพิ วเตอร์ จะต้องซือ/ลง
โปรแกรมบนระบบ แต่ปัจจุบนั มีทางเลือกมากขึน โดยเฉพาะ
บริ การบนเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ต
 มี 2 รูปแบบหลักๆ คือ
1. Web Services ซึ(งมีลกั ษณะดังนี




บริการบนอินเทอร์เน็ต

ทํางานผ่าน Web Browser
มักใช้งานได้ทงั PC และ สมาร์ตโฟน
ต้องมี URL ของบริ การ

2. Mobile Applications ซึ(งมีลกั ษณะดังนี
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ทํางานบน สมาร์ตโฟน
ดาวน์ โหลดผ่าน App Store (iOS) หรือ Play Store (Android)
อาจทําการได้บนระบบเดียว (iOS หรือ Android)
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ข้อดี ข้อเสีย และข้อพึงระวัง ของการใช้บริการบน
อินเทอร์เน็ต

Cloud Computing
 บริการหลายอย่างบนอินเทอร์เน็ตจะใช้ Cloud
Computing คือ การให้บริการบนอินเทอร์เน็ตโดย
กลุ่มเซิรฟ์ เวอร์ เสมือนเป็ นกลุ่มก้อนเมฆ
คอมพิวเตอร์ (Cloud)
 จะเหมือนกับเราเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์เครือ ง
เดียว จากทีไหนก็ได้
 ตัวอย่างการให้บริการแบบ Cloud

 ข้อดี




มีค่าใช้จ่ายน้ อย (หรือไม่มี)
ใช้ได้ทุกที (ทีมีอินเทอร์เน็ต และไม่ถกู บล็อก)
สามารถใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์/สมาร์ตโฟนหลายเครืองได้ง่าย

 ข้อเสีย




 Cloud Storage การให้เนื อทีเก็บไฟล์ เช่น Google Drive
 การให้บริ การเฉพาะ เช่น Gmail, Facebook, Google

Docs

มักจําเป็ นต้องต่อกับอิ นเทอร์เน็ต (บางบริการมี offline mode)
คุณภาพการใช้งาน บางทีขึ*นอยู่กบั คุณภาพของการเชือมต่อกับอิ นเทอร์เน็ต
มักเก็บข้อมูลผู้ใช้

 ข้อพึงระวัง



มีโอกาสถูกโจรกรรมสิ นทรัพย์และข้อมูล ควรเลือกใช้แต่บริการทีเชือถือได้
App ทีอยู่บน App Store หรือ Play Store ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยเสมอ
ไป
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Google services
 Google ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตหลายอย่าง

 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สําหรับผูใ้ ช้ทวไป
ั
 มีทงั  Web Service และ Mobile Application สําหรับบริ การ

เดียวกัน
 มีการเก็บข้อมูลผูใ้ ช้ เพือนํ าไปพัฒนาปรับปรุงระบบโฆษณา
หรือทํารายได้วิธีอืน

Google services

 หลายบริการจะต้องมี Google Account

 หลายทีไม่จาํ เป็ นต้องมี ถ้ามีกจ็ ะทํางานได้ตรงกับผูใ้ ช้มาก

ขึน แต่กจ็ ะให้ข้อมูลผูใ้ ช้กบั Google มากขึน ด้วย

 หาข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการขอ Google Account ที
https://goo.gl/dm7bnb
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Google search

Google Map (1)

 ไม่จาํ เป็ นต้องมี Google Account แต่ถ้ามี Google
Account จะสามารถค้นหาได้ผลทีตรงกับผูใ้ ช้มากขึน$

 https://maps.google.com/
 บริการแผนที หาสถานที วางแผนการเดินทาง
 ไม่จาํ เป็ นต้องมี Google Account แต่ถ้ามี Google
Account จะสามารถจําสถานที หรือการเดินทางได้
 สามารถหา

 แต่ผลทีได้อาจไม่ตรงกับผูใ้ ช้คนอืน/เสียความเป็ นส่วนตัว

 สามารถค้นหาโดยใช้ตวั ช่วยได้

 หาด้วยรูปภาพ Google Image Search:

https://images.google.com/
 หาเฉพาะเอกสารทางวิ ชาการที Google Scholar:
https://scholar.google.co.th/
 ใช้คาํ ช่วย เช่น

 สถานที
 ประเภทของสถานทีใกล้ตาํ แหน่ ง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร
 วางแผนการเดิ นทาง
 ด้วยรถ ขนส่งมวลชน หรือเดิ น
 ตามช่วงเวลาทีกาํ หนด โดยจะนําข้อมูลการจราจรมาคิ ดรวมด้วย

 define: ในการหาความหมาย
 site: ในการจํากัดเว็บไซต์ทีจะค้นหา
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Google Map (2)

Google Map (3)
ข้อมูลของสถานที
 เข้าถึงเมือกดคลิกซ้าย ณ สถานทีที
สนใจ
 มีตวั เลือกและข้อมูลเกียวกับสถานที
เช่น

 เริมด้วยการกดเลือก Menu
 หรือกดคลิกขวาทีจดุ /
สถานทีทีสนใจ แล้ว
สามารถ:






 สร้างเส้นทางการเดิ นทาง
 ค้นหาใกล้สถานที

 หรือกดคลิกซ้าย เพือดู
ข้อมูลสถานที
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Save: เก็บไว้ใช้ในอนาคต
Nearby: ค้นหาใกล้สถานที
Send to Your Phone
เว็บไซต์, เวลาเปิ ดปิ ด, เบอร์โทรศัพท์,
ภาพถ่าย, review
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Google Map (4)

Google Calendar (1)
 https://www.google.com/calendar
 ให้บริการตารางเวลา
 ต้องมี Google Account
 สามารถ

Menu
 Satellite: แผนทีแบบภาพถ่าย
ดาวเทียม
 Traffic: แสดงสภาวะจราจร
 Terrain: แสดงภูมิประเทศ
 Your places: สถานทีของคุณที
เก็บไว้

 ใส่รายการนัดหมาย ซึงระบบสามารถเตือนเมือ

รายการนัดหมายใกล้จะเกิดขึน
 เตือนเมือวันสําคัญใกล้เข้ามา
 ดึงวันสําคัญจากข้อมูลใน Google Account
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Google Calendar (2)

Google Translate

 กดคลิ กบนช่องเวลาบนปฏิ ทิน แล้วเลือก Event หรือ
Reminder
 ถ้าเลือก Event สามารถ Edit event เพือเพิ มรายละเอียดได้

 https://translate.google.com/
 บริการแปลภาษา
 ไม่จาํ เป็ นต้องมี Google Account
 สามารถ
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แปลจากข้อความ
แปลจากเว็บไซต์
แปลจากเสียงพูด และแสดงเสียงพูดในอีกภาษา
(Mobile App) แปลข้อความบนภาพถ่าย
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Google Translate (Mobile App)

1

2

3

Google Translate (Word Lens)

1. Word Lens เป็ นการแปล
ข้อความบนภาพถ่าย
2. แปลข้อความจาก
เสียงพูด
3. แปลข้อความจากลายมือ

 สามารถแปลจากภาพที(เห็นบนกล้อง...

Image Source: translate.google.com
Image Source: translate.google.com

 หรือถ่ายภาพแล้วเลือกข้อความที(จะแปล
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Google Docs (1)
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Google Docs (2)

 เป็ นบริ การคล้าย Microsoft Office
 ต้องมี Google Account
 บริ การ

 บน Google Docs เราสามารถแชร์ไฟล์ให้
เพือนๆมาร่วมทํางานบนไฟล์เดียวได้

 Documents สร้างและจัดการเอกสารคล้าย Microsoft Word
 Spreadsheet สร้างและจัดการตารางคล้าย Microsoft Excel
 Presentation สร้างและจัดการการนําเสนอคล้าย Microsoft

 กดคลิกที Share แล้วเลือกวิธีการแชร์ไฟล์ด้วย
อีเมลล์เพือน หรือนําลิงค์ไปเผยแพร่

PowerPoint
 Form จัดการแบบสอบถาม
 Drawing จัดการรูปภาพ

 ไฟล์ทีสร้าง จะเก็บไว้บน Google Drive แต่สามารถ import
มาใช้ทีอืนได้
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Google Drive (1)

Google Drive (2)

 https://drive.google.com
 เป็ นบริการเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Online
Storage หรือ Cloud Storage)
 ต้องมี Google Account
 สามารถใช้ Google Drive ในการ

 ในการลงโปรแกรม Google Drive สําหรับ Windows ให้เลือก
ปุ่ ม Setting แล้วเลือก Download Backup and Sync for
Windows
 เมือลงโปรแกรมแล้ว ไฟล์ใน Google Drive จะมีสาํ เนาบน
เครืองที update กับ Google Drive อย่างสมํา เสมอ
 ... แต่ไม่ทนั ทีเสมอไป ต้องดูว่า ไฟล์ update หรือยัง ()

 เก็บข้อมูลบนเว็บ
 เข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บเพจ หรือ Mobile Application
 ติ ดตังโปรแกรม Google Drive บน PC แล้วใช้งาน

เหมือนกับไฟล์บนคอมพิ วเตอร์ได้ โดยมีการ update
กับ Google Drive โดยอัตโนมัติ
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บริการอืน ๆ บนอินเทอร์เน็ตของ Microsoft
 Outlook

 บริ การอีเมลล์ มีทงโปรแกรมคอมพิ
ั
วเตอร์ web service

และ mobile application
 บนเวบที https://outlook.live.com/

 Bing

Microsoft online services

 เป็ น Search Engine คล้าย Google
 ชือ Bing ย่อมาจาก “Bing is not Google”

 OneDrive

 บริ การ Cloud Storage คล้าย Google Drive
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Office 365

DreamSpark

 http://o365.cmu.ac.th/
 บริการ Office Applications

 Word, Excel, PowerPoint, Outlook และอืนๆ

 มีค่าใช้จ่ายรายปี แต่นักศึกษามช.ใช้ได้ฟรี (มช.จ่ายให้
แล้ว)
 login ด้วย Account ของมช. แล้วสามารถดาวน์ โหลด
และติดตัง$ Microsoft Office ได้
 นอกจากนี$ แล้ว ยังมีบริการออนไลน์ แบบ Web Service
และแบบ Mobile Application ให้อีกด้วย

 https://portal.cmu.ac.th/dreamspark/
 “โครงการแจกซอฟท์แวร์ลิขสิทธ/ ิ ของบริษทั
Microsoft สําหรับนักศึกษาภาควิชาสาย STEM
(S = Science, T=Technology, E=Engineering,
M=Mathematics)”
 ในการใช้ ต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ด้วย CMU
Account
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บริการพิเศษบน Facebook
 Events



https://www.facebook.com/events
จัดงาน นัดหมายงาน และชักชวนผู้เข้าร่วม รวมถึงระบบเตือนคล้าย Google Calendar

 Facebook Group



https://www.facebook.com/groups
จัดตัง และเข้าร่วมกลุ่มสนทนาทีสนใจ

 Facebook Page

Social Media และธุรกรรมอืนๆ





https://www.facebook.com/pages
Facebook Account สําหรับ ธุรกิ จ สิ นค้า ผู้มีชือเสียง หรือกลุ่มสังคม
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณา

 Facebook Live
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https://live.fb.com/
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook
มีแค่สมาร์ตโฟนก็ถ่ายทอดสดได้
และสามารถดู Facebook Live ของผู้อืนได้ จาก https://www.facebook.com/livemap
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Facebook Event (1)

Facebook Event (2)

 ในหน้ า Facebook Event เราสามารถทีจะ





ดู Event หรือ วันเกิ ดเพือน (Birthdays) บนปฏิ ทิน
หา Event ทีน่าสนใจ (Discover, Fine Events)
ดู Event ในอดีต (Past)
หรือสร้าง Event ขึนมาใหม่ (Create Event)

 เลือกประเภทของ Event (Private หรือ Public)
แล้วเติมรายละเอียด
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Facebook Group

Facebook Page

 เป็ นกลุ่มเฉพาะเพือใช้ในการ
ติดต่อสือสารระหว่างคนใน
กลุ่มทีสนใจในเรืองเดียวกัน
หรือเพือแลกเปลียนความ
คิดเห็นในเรืองต่างๆ โดยที
กลุ่มจะอนุญาตให้มีการ
กําหนดระดับการเปิดเผย
ข้อมูล (public, closed,
secret) และลักษณะการ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกได้
(Invite only, ask for join,
join)

 เป็ นโปรไฟล์เปิ ดเผยสําหรับ
ผูม้ ีชือเสียงหน่ วยงาน หรือ
องค์กรต่างๆ โดยทีหน้ าเพจ
จะเปิ ดเผยเป็ นสาธารณะ
(Public) โดยอัตโนมัติ และ
การติ ดต่อสือสารกับเพจ จะ
ใช้วิธี กดไลค์และติ ดตาม
เพือรับข้อมูลข่าวสารที
ประกาศจากเพจนัน ๆ
 Facebook มีบริ การช่วยให้
Page เป็ นทีร้จู กั (เสีย
ค่าบริ การ)
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Wolfram Alpha (1)

Wolfram Alpha (2)

 https://www.wolframalpha.com/
 เป็ น Search Engine ทีมีความเชียวชาญทาง
วิชาการ โดยเฉพาะทางด้านการคํานวณ
 สามารถ:

 ตัวอย่างการป้ อนข้อมูล

 หาข้อมูลเฉพาะทาง
 สร้างตารางจากข้อมูลทีเกียวข้อง
 แก้สมการ เช่น solve x^2 – 4 = 0
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Wolfram Alpha (3): ผลการคํานวน

Web Audio Service
 Audio Streaming Service
เก็บ แบ่งบัน (และจําหน่ าย) เพลง หรือ ไฟล์เสียงอืนๆ
 ตัวอย่าง
 Bandcamp: https://bandcamp.com/
 Soundcloud: https://soundcloud.com



 Podcast
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เหมือนรายการวิ ทยุเป็ นตอนๆ ทีผ้ใู ช้สามารถดาวน์ โหลดมาฟั งได้ตามสะดวก
มีเนื อหาหลากหลาย ตามความสนใจ
สามารถหาฟั งได้ที
iTunes
หรือจากสถานี ทีจดั ทํา เช่น http://www.bbc.co.uk/podcasts (ภาษาอังกฤษ)
หรือ http://www.npr.org/podcasts/ (ภาษาอังกฤษ)
หรือ http://www.witcastthailand.com/ (ภาษาไทย)
หรือ https://soundcloud.com/gettalks (ภาษาไทย)
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Online Banking
 ธนาคารหลายแห่ง อนุญาตให้ทาํ ธุรกรรม
บางอย่างบนอินเทอร์เน็ตได้เช่น ตรวจยอดเงิน
ฝาก โอนเงิน หรือชําระค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
 ควรระวังเรืองความปลอดภัย และหลีกเลียง
การทําธุรกรรมเหล่านี3 บนคอมพิวเตอร์
สาธารณะ
 ตัวอย่าง: ธนาคารไทยพาณิชย์

บริการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 https://www.scbeasy.com
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Jumbo Plus & CMU Email

CMU SIS (1)

Jumbo Plus
 https://jumbo.cmu.ac.th/
 บริการเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ใช้ CMU Account ในการเข้าระบบ
 ครอบคลุม (เกือบ) ทั วมหาวิทยาลัย
CMU Email
 https://portal.cmu.ac.th/ แล้วเลือก Student Email
 ใช้ CMU Account ในการเข้าถึง
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 https://sis.cmu.ac.th/cmusis
 สารสนเทศนักศึกษามหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษา
สามารถ









จัดการข้อมูลนักศึกษา
ประเมิ นการสอน
นัดพบอาจารย์ที(ปรึกษา
สํารวจตัวเอง
ขอทุนการศึกษา
จัดหางาน
พิ มพ์ใบเสร็จ
และดูแผนที(เส้นทางเดิ นรถไฟฟ้ า ขส.มช.
(http://transit.cmu.ac.th/)
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CMU SIS (2)

CMU VPN & web hosting
VPN (Virtual Private Network)
 http://vpn.cmu.ac.th/
 ต่อเข้าวงจรเสมือนของ มช. ทําให้เหมือนว่า ผูใ้ ช้เข้าสู่
เว็บไซต์ต่าง ๆ จากมช.
 ใช้กบั บริ การทีจาํ เป็ นจะต้องเข้าจาก มช. เช่น การเข้าถึง
บทความทางวิ ชาการทีอยู่บนสํานักพิ มพ์
Web Hosting
 https://myweb.cmu.ac.th/
 บริ การพืน ทีจดั เก็บเว็บไซต์ส่วนตัวบนเซิ รฟ์ เวอร์ของมช.
 ควรปฏิ บตั ิ ตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด
41
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บริการบนเว็บไซต์หอสมุดฯ

 ทรัพยากรห้องสมุด


บริการของหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค้นหาสิ งพิ มพ์ โสตทัศนวัสดุ และ ฐานข้อมูลออนไลน์

 เครือ งมือช่วยค้นหา


เครืองมือค้นหาเพิ มเติ ม

 บริการ



ข้อมูลเกียวกับบริ การต่างๆ ของหอสมุดฯ และคู่มือต่างๆ
ในการยืมหนังสือ ต้องใช้บตั รสมาชิ กหอสมุดฯ

 เกียวกับห้องสมุด


ข้อมูลเกียวกับหอสมุดฯ เช่น ประวัติ เวลาทําการ ตําแหน่ งห้องสมุด ระเบียบการใช้

 ASK US
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ส่งคําถามไปยังเจ้าหน้ าทีหอสมุดฯ

44

การค้นหาหนังสือ

ผลการค้นหาหนังสือ (1)

1. ไปยัง ทรัพยากรห้องสมุด →
หนังสือ
2. เลือกวิ ธีการค้นหา โดย





1

Author (ผู้แต่ง)
Keyword (คําศัพท์ทีเกียวข้อง)
Subject (หัวข้อ)
Title (ชือเรือง)
2

3. เลือกฐานข้อมูล

4

 Main Database สําหรับ หนังสือ
 Article Database สําหรับวารสาร

3

4. พิ มพ์คาํ ศัพท์ทีสนใจ แล้วกด Search

 ในการค้นหาด้วย Author, Subject หรือ Title อาจ
ต้องให้ตวั เลือกเพิมเติม
 ระบบจะแสดงตัวเลือกทีน่าจะเกียวข้อง พร้อมทัง)
จํานวนเอกสารทีมี (Entries)
46
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ผลการค้นหาหนังสือ (2)

ผลการค้นหาหนังสือ (3)

 จากนัน3 แล้ว จะได้รายชือหนังสือมา
Book Cart
• เก็บรายชือหนังสือไว้
• เลือก Export หลังจากทีเก็บรายชือแล้ว เพือนํารายชือไปใช้
Request
• แจ้งเจ้าหน้าที เพือขอให้เก็บหนังสือไว้ให้
LOCATION
CALL #
ห้องสมุดทีหนังสืออยู่ อาจเป็ น
ห้องสมุดกลาง (Main) หรือ
ห้องสมุดคณะ
47

เลขหนังสือ ช่วยในการหาชัน#
หนังสือทีหนังสืออยู่

STATUS
สถานะของหนังสือ ว่าอยูท่ ชัี น#
หนังสือ ถูกยืมไป ฯลฯ\
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การค้นหา E-book หรือเอกสารอืนๆ
 มช. มีหนังสืออิ เล็กทรอนิ กส์ ให้บริ การอยู่กบั ฐานข้อมูลของสํานักพิ มพ์
ต่างๆ
 ในการเข้าถึง ต้องใช้คอมพิ วเตอร์ในระบบของมช. หรือต่อเข้า Jumbo Plus
หรือใช้ CMU VPN
1. ไปยัง ทรัพยากรห้องสมุด → สืออิ เล็กทรอนิ กส์ → หนังสืออิ เล็กทรอนิ กส์
2. เลือกฐานข้อมูลทีต้องการ


ควรปรึกษาอาจารย์/บรรณารักษ์ หากไม่แน่ ใจว่าจะใช้ฐานข้อมูลไหน

3. เลือกหนังสือในฐานข้อมูลนัน#
 นอกจากนี# ยังมี CMU e-Textbooks ซึงเป็ น Mobile Applications สําหรับ
smartphone อีกด้วย


สามารถอ่านตํารา (ทีมีอยู่ในระบบ) ผ่าน smartphone ได้
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