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บทคัดย่อ   

 ระบบ MFU Library Bookshop ได้พัฒนาระบบขึ้นเมื่อกลางปี พ.ศ. 2563 ซึ่ง เป็นช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดงานแสดงหนังสือได้
เหมือนเดิม ศูนย์บรรณสารฯ จึงคิดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน โดยได้ศึกษาแนวคิด รูปแบบ และวิธีการจ าหน่าย
หนังสือออนไลน์จากส านักพิมพ์ และร้านค้าต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการ 

ผู้พัฒนาได้ออกแบบระบบ MFU Library Bookshop โดยแบ่งฟังก์ช่ันการท างานเป็น 3 ส่วน 
คือ 1) ผู้ดูแลระบบ 2) ส านักพิมพ์ ร้านค้า และ 3) ผู้เสนอแนะ โดยทั้ง 3 ส่วน มีความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการ
ข้อมูลหนังสือตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ จากการทดลองใช้ระบบดังกล่าวในงาน MFU Online Book Fair  
ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ผู้พัฒนาระบบได้น าปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องมาพัฒนาระบบเพิ่มเติม  

จากการใช้งานระบบ MFU Library Bookshop พบว่าสามารถทดแทนการจัดงานใน 
รูปแบบเดิมได้ และเป็นแหล่งคัดเลือกหรือเสนอแนะหนังสือได้ตลอดปี จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ซึ่งสามารถด าเนินผ่านทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา 

 

ค าส าคัญ: ระบบเสนอแนะหนังสือออนไลน์, ระบบคัดเลือกหนังสอืออนไลน์, แหล่งคัดเลือกหนังสือออนไลน์,  

               MFU Library Bookshop 
 

ABSTRACT 
 The MFU Library Bookshop system was developed in the middle of 2020, during 

the epidemic situation of the Coronavirus Disease 2019 ( COVID- 19) , causing the book fairs to be 
unable to be held as usual. The Library had been thinking about changing the format of the event 



 
 

by studying the concepts, formats and methods of online book distribution from publishers and 
shops both at home and abroad in order to design and develop the system to be consistent with 
the needs. 

           The developer has designed the MFU Library Bookshop system by dividing the 
functionality into 3 parts: 1) Administrator 2) Publisher, Store and 3) Recommender.  All 3 parts are 
linked in administration, book information management from start to finish, from the system trial 
on the MFU Online Book Fair in the year 2020 onwards, some problems and suggestions were 
indicated for future development.     

 The results of using the “MFU Library Bookshop”, this new operation can replace 

the previous format.  Furthermore, the new system can also be the source of book selection and 
recommendation all year round. This provides the benefits for all concerned parties through online 
system conveniently anytime and anywhere. 
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บทน า 
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานบริการทางวิชาการที่สนับสนุน ความเป็นเลิศ 
ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งในด้านการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม มีพันธกิจ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ ทันสมัย จึ งได้จัด “งานมหกรรมหนังสือ (MFU Book Fair)”  
ขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
และประชาชนในจังหวัดเชียงราย ได้ศึกษาความเคลื่อนไหวและความทันสมัยของตลาดหนังสือ สิ่งพิมพ์   
และเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้า ให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดเชียงราย เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแตต่้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผล
กระทบต่อการจัดงานมหกรรมหนังสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ได้ร่วมคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและให้บริการในศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาเป็นอย่างมาก  

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบ MFU Library Bookshop  
โดยศึกษาแนวคิดและรูปแบบจากการจ าหน่ายหนังสือออนไลน์ของร้านค้าและส านักพิมพ์ต่างๆ  เช่น การจัดงาน
แสดงหนังสือ Online Book Fair : สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ การศึกษาเว็บไซต์ของร้านหนังสือและส านักพิมพ์ช้ันน า 
ได้แก่ SE-ED (2563) ร้านนายอินทร์ (2563) ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2563) Bookathome 
(2563) Kinokuniya (2014) และ Amazon Book (1996-2020) เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา
ระบบส าหรับการจัดงานแสดงหนังสือออนไลน์ของศูนย์บรรณสารฯ จากการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าสามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ โดยทดแทนการจัดงานแสดงหนังสือในรูปแบบเดิมได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา    
 



 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบ MFU Library Bookshop  ให้เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือทั้งรูปแบบตัวเล่ม 

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากส านักพิมพ์ ร้านค้าต่าง ๆ   
2. เพื่อเป็นแหล่งคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือส าหรับอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ของ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส าหรับประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย 
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหนังสือผ่านทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
 ในการพัฒนาระบบ MFU Library Bookshop ศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้

1. ศึกษาปัญหาและความต้องการใช้ระบบ 
 1.1 ศึกษาการเสนอแนะหนังสือผ่านระบบออนไลน์รูปแบบเดิม ของผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ 
และน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับการจ าหน่ายหนังสือออนไลน์บนหน้า เว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลมาสรุปและ
ออกแบบระบบ 

1.2 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน ร้านค้า/ส านักพิมพ์ และผู้
เสนอแนะ เพื่อรวบรวมประเด็นความต้องการ ให้ผู้พัฒนาระบบออกแบบระบบให้สอดคล้องความต้องการใช้งาน  

2. ออกแบบและพัฒนาระบบ 
ผู้พัฒนาระบบ ได้ออกแบบระบบ ตามเง่ือนไข ข้อก าหนด เกณฑ์ และขอบเขตข้อมูลต่างๆ 

เพื่อให้ตรงกับความต้องการ จากการศึกษารูปแบบและแนวทางข้างต้น ผู้พัฒนาได้ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรม HTML5 PHP (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2556) และ JQuery ในการพัฒนา
ระบบและเลือกใช้โปรแกรม MySQL (Nielsen, White & Parui, 2008) ในการจัดเก็บข้อมูล โดยระบบที่พัฒนานี้
ท างานบนระบบปฏิบัติการ Window Server 2010 R2 มีขั้นตอนการด าเนินงานจ าแนกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ผู้ดูแล
ระบบ 2) ส านักพิมพ์ ร้านค้า 3) ผู้เสนอแนะ (อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) ซึ่งใน
แต่ละฟังก์ช่ันจะมีขั้นตอนการท างานท่ีมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1. ความเชื่อมโยงฟังก์ช่ันของระบบ MFU Library Bookshop 

 
 3. การทดสอบระบบ 

3.1 ติดตั้งและทดสอบระบบ โดยผู้พัฒนาระบบไดบ้รรยายและสาธิตการใช้งานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.2 ปรับแก้ไขระบบ ตามข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของระบบมากขึ้น 
 4. น าระบบไปใช้งานจริง 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ใช้ระบบ MFU Library 
Bookshop เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมรายการทั้งรูปแบบตัวเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าและส านักพิมพ์ ที่ได้เสนอ
หนังสือเข้าระบบ เพื่อให้ศูนย์บรรณสารฯ พิจารณาและคัดเลือกเข้าสู่ ระบบ MFU Library Bookshop เพื่อให้
อาจารย์ นักศึกษา และพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เสนอแนะหนังสือทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา 
ตั้งแต่วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา โดยมีการด าเนินงานดังน้ี 

 

4.1 สร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล เพื่อให้ร้านค้าน าเข้าข้อมูลรายการหนังสือในระยะแรก ใน 
ปี พ.ศ. 2563 นั้น ร้านค้า/ส านักพิมพ์ จะน าเข้าได้ทีละรายการตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ ซึ่งท าให้ร้านค้าใช้เวลาใน
การน าเข้าข้อมูลเป็นเวลานาน ร้านค้าจึงได้เสนอแนะให้สามารถน าเข้าได้หลายรายการ และต้องการให้เพิ่มสกุลเงิน
ต่างประเทศ ส าหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(eBook) ดังภาพท่ี 2 

 
 



 
 

 
ภาพที ่2. แบบบันทึกข้อมูลหนังสอืเสนอขายจากส านักพิมพ์ ร้านค้า (ทีละรายการ) 
 

4.2 น าเข้าข้อมูลในระบบ จากการใช้งานในปี พ.ศ.2563 นั้น พบว่า การน าเข้าข้อมูลทีละ
รายการ เกิดความไม่สะดวกแก่ร้านค้า/ส านักพิมพ์ ในปี พ.ศ.2564 ผู้พัฒนาจึงได้ปรับปรุงระบบเพิ่มเติมให้สามารถ
น าเข้าข้อมูลรายการหนังสือ ได้ละหลายรายการ โดยอัพโหลดไฟล์ข้อมูล Excel ซึ่งผู้พัฒนาระบบได้ก าหนดให้รา้นคา้
จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลหนังสือตามที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน ได้แก่ Title, Author, Publisher, Year_book, 
Price, Currency, Type, Language, Content, Category_1, Category_2, Category_3 แ ล ะ  Cover ท า ใ ห้
ร้านค้า/ส านักพิมพ์ สามารถน าเข้าข้อมูลรายการหนังสือได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน มีขั้นตอนดังภาพท่ี 3 

 



 
 

 
     ภาพที่ 3. Upload file ข้อมูลหนังสือเสนอขาย จากส านักพิมพ์ ร้านค้า (หลายรายการ)  
     

4.3 การพิจารณาหนังสือเสนอขาย เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหนังสือ
เสนอขาย (ข้อมูลทางบรรณานุกรม ราคา ภาพปก สารบัญหรือบทคัดย่อ) การจ าแนกหมวดหมู่ตามส านักวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเปรียบเทียบราคาหนังสือจากร้านค้าที่เสนอขายหนังสือเหมือนกันใน
ระบบออนไลน์ และจากเว็บไซต์ภายนอกระบบเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนจะท าการพิจารณาเบื้องต้นให้หนังสือเสนอ
ขายของร้านค้าผ่านข้ึนแสดงบนหน้า Bookshop ดังภาพท่ี 4 

 
 

ภาพที่ 4. เจ้าหน้าท่ีพิจารณารายการหนังสือเสนอขาย  



 
 

4.4 แสดงรายการหนังสือในหน้า ระบบ MFU Library Bookshop เมื่อรายการหนังสือที่
เจ้าหน้าที่พิจารณาให้ผ่าน ข้อมูลหนังสือจะแสดงในระบบ MFU Library Bookshop โดยจ าแนกตามหมวดหมู่ของ
ส านักวิชาที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้จะไม่แสดงราคา และร้านค้า/ส านักพิมพ์ท่ีเสนอขาย ดังตัวอย่างภาพท่ี 5 
 

 
ภาพที่ 5. แสดงรายการหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาเข้าสูร่ะบบ MFU Library Bookshop 

                      
4.5 การพิจารณาให้สถานะหนังสือเสนอขาย เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าข้อมูล

หนังสือไม่ครบถ้วน หนังสือมีราคาสูงกว่าท้องตลาด หนังสือซ้ ากับที่ให้บริการแล้ว  เจ้าหน้าที่จะให้สถานะ   
ไม่ผ่านและให้เหตุผลประกอบในช่อง Note กลับไปยังผู้เสนอขาย ดังตัวอย่างภาพที่ 6  
 

 
ภาพที่ 6. ส านักพิมพ์ ร้านค้าตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาหนังสอืเสนอขาย  



 
 

4.6 การลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิ์เสนอแนะหนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะหนังสือผ่าน
หน้าระบบ MFU Library Bookshop ได้ หากยังไม่เคยใช้ระบบจะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันว่าเป็นอาจารย์ 
นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีสิทธิ์เสนอแนะหนังสือที่สนใจได้ทันที
จากหน้า MFU Library Bookshop ดังภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพที่ 7. ผู้เสนอแนะลงทะเบียนเข้าระบบ เพื่อยืนยันสิทธ์ิคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือ 
 

4.7  การคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือ วิธีการเลือกรายการหนังสือที่ต้องการให้คลิกคลิกที่ 
Add to cart เพื่อให้ระบบรวบรวมรายการที่คัดเลือกไว้ในตะกร้าระบบ (Cart) เมื่อต้องการดูรายการทั้งหมดคลิกท่ี 
Cart ดังภาพท่ี 8 

 

 
ภาพที่ 8. แสดงการคัดเลือกหนังสอื คลิกท่ี Add to cart 



 
 

4.8 ใส่รายละเอียดของรายการหนังสือที่เสนอแนะ โดยจะต้องใส่ข้อมูลให้ครบทุกรายการที่
เสนอแนะ ได้แก่ จ านวน (Copy) ส านักวิชา (School of) สาขาวิชา (Programs) และรหัสรายวิชา (Course code) 
และคลิก Recommend to the library เพื่อเสนอแนะให้ห้องสมุดจัดซื้อ จากนั้นคลิก Click to submit             ดัง
ภาพที่ 9 

 
 

ภาพที่ 9. แสดงรายการหนังสือใน Cart ใส่จ านวนเลม่ ส านักวิชา รหัสรายวิชา Recommend to the library  
     

4.9 เมื่อผู้เสนอแนะได้คัดเลือกและเสนอแนะหนังสือเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นสถานะ Pending 
เพื่อรอให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ทั้งนี้ผู้เสนอแนะสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการ
ได้ด้วยตัวเองจากเมนู History  

  
ภาพที่ 10. แสดงรายการเสนอแนะที่รอให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ (Pending)  



 
 

ผลการศึกษาและอภปิรายผล  
หลังจากท่ีเปิดใช้ระบบจริงตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา ศูนย์บรรณสารฯ ได้รวบรวมข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ใช้ระบบทั้งจากร้านค้า ผู้เสนอแนะ และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อน ามาปรับปรุงระบบในปี พ.ศ.
2564 ให้เกิดประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด และในปี พ.ศ. 2564 นี้ ได้ประเมินความ
พึงพอใจต่อการใช้งานระบบ MFU Library Bookshop ในระหว่างการจัดงาน MFU Online Book Fair 2021 โดย
เริ่มเก็บรวบรวมแบบถามตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2564 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ร้านค้า/
ส านักพิมพ์ท่ีเข้าร่วมงาน จ านวน 28 ร้านค้า 2) ผู้เสนอแนะ ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง จ านวน 600 ตัวอย่าง โดยมีข้อค าถามที่เกี่ยวข้อง 3 ข้อ ซึ่งในภาพรวมผู้ใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ย        
ความพึงพอใจระดับมาก (4.40) โดยมีรายละเอียด และค่าเฉลี่ย ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1. แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ MFU Library Bookshop 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ระดับความ       
พึงพอใจ ร้านค้า ผู้เสนอแนะ 

1. ระบบใช้งานง่าย สะดวกตรงตามความต้องการ 4.18 4.65 4.42 มาก 
2. ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดจ าหน่ายหนังสือ
ทางออนไลน์ 

4.07 4.65 4.36 มาก 

3. ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบนี้มากน้อยเพียงใด 4.14 4.68 4.41 มาก 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.13 4.66 4.40 มาก 

 
จากตารางพบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

คือ ระบบใช้งานง่าย สะดวกตรงตามความต้องการ (4.42) รองลงมาคือ ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบนี้มาก
น้อยเพียงใด (4.41) และล าดับที่ 3 คือ ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดจ าหน่ายหนังสือทางออนไลน์ (4.36) 
 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
                       สรุปผล  

ระบบ MFU Library Bookshop ของศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่พัฒนาขึ้น
สามารถทดแทนรูปแบบการจัดงานมหกรรมหนังสือแบบเดิมได้จริง อีกทั้งเป็นแหล่งคัดเลือกและเสนอแนะออนไลน์
ตลอดทั้งปี หรือจะเปิด-ปิด ระบบได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน จากการใช้ระบบได้รวบรวมผลประเมิน
การใช้งาน ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบ ดังนี้  

 ข้อเสนอแนะ 
           1. ด้านการแบ่งหมวดหมู่ตามส านักวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
ท าให้ไม่สอดคล้องกับหน่วยงานอื่นๆ ดังนี้ควรจัดหมวดหมู่หรือกลุ่มสาขาวิชาของหนังสือตามเนื้อหาที่เป็นสากล  
เช่น หนังสือด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ เป็นต้น  เพื่อช่วยให้การน าเข้าข้อมูล
ของส านักพิมพ์ ร้านค้า และผู้คัดเลือก (อาจารย์และนักศึกษา) เกิดความสะดวก รวดเร็วจากการใช้ระบบ MFU 
Library Bookshop  



 
 

2. ด้านระบบการสืบค้น ควรมีการออกแบบระบบการสืบค้นข้อมูลที่ครอบคลุมทั้ง สืบค้นจาก 
ผู้แต่ง ช่ือเรื่อง ปีพิมพ์ หรือ กลุ่มสาขาวิชาที่จ าแนกไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

การน าไปใช้ประโยชน์   จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ดังนี้ 
 1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  สามารถรวบรวม คัดสรรหนังสือจากส านักพิมพ์และร้านค้าต่างๆ 
ที่มีเนื้อหาทันสมัย สอดคล้องกับการเรียนการสอน มารวมไว้ในระบบ MFU Library Bookshop ให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้คัดเลือก 
 2. ด้านส านักพิมพ์ ร้านค้า มีช่องทางในการจ าหน่ายหนังสือ เพื่อสามารถเสนอขายหนังสือได้ 
ทั้งรูปแบบตัวเล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบสถานะรายการหนังสือท่ีผ่าน/ไม่ผา่นการพิจารณาได้
ทันที สามารถเพิ่มรายการหนังสือใหม่ได้ตลอดทั้งปี อีกท้ังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน 
 3. ด้านผู้เสนอแนะ (อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) เพิ่มโอกาสใน
เข้าถึงหนังสือที่มีเนื้อหาทันสมัย สะดวกในการคัดเลือกและเสนอหนังสือที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัย 
ผ่านทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา 

4. ระบบ MFU Library Bookshop  เป็นระบบน าร่องที่ทุกมหาวิทยาลัยสามารถน า ไป 
ประยุกต์ใช้ในงานแสดงหนังสือ (Book Fair) เพื่อเพ่ิมโอกาสในการคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) หรือใช้เป็นแหล่งรวบรวมรายการทรัพยากร
สารสนเทศใหม่จากร้านค้า/ส านักพิมพ์ต่างๆ ทดแทนรูปแบบเดิมที่น าเสนอขายหนังสือเป็นโปสเตอร์ แค็ตตาล็อก  
จุลสาร หรือส่งเป็นไฟล์รายการหนังสือทางอีเมล์  
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