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Information Seeking
via Single Search for Research Paper



ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Databases) 

คลังข้อมูลที่รวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภท
ต่างๆ ที่จัดเก็บในรูปดิจิทัล 
เช่น  บทความ (Article)

วารสาร (e-Journals) หนังสือ
(e-Books) วิทยานิพนธ์ (e-

Theses) ฯลฯ  
โดยมีระบบการค้นคืน

อย่างสะดวกและรวดเร็ว ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ 
และ/หรือ เอกสารฉบับเต็ม

ส า นั ก ห อ ส มุ ด 
มหาวิทยาลั ย เชี ยง ใหม่ 
มี ฐ า น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการ
ครอบคลุ มทุ กป ร ะ เ ภท
และทุกสาขาวิชา 
มากกว่า 90 ฐานข้อมูล 
เพื่ อ ให้ บริ การนั กศึ กษา 
อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



การเข้าใช้งาน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มช.

เว็บไซต์

ส านักหอสมุด มช.
List of 

e-Database

นอกเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต มช.

CMU VPN
เว็บไซต์

ส านักหอสมุด มช.
List of 

e-Database

E-database OpenAthens
Sign in

verification

Access Select

Select

via your institution



เวบ็ไซต์
ส ำนักหอสมุด มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

library.cmu.ac.th



สืบค้นจากทรัพยากรทั่วโลก
และบริการขอเอกสารต่างประเทศ

สืบค้นจากทรัพยากรต่างประเทศ
และ E-books

สืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สืบค้นหนังสือของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค library.cmu.ac.th

Library Website



Big data

พิมพ์ค าสืบคน้



ระบุ CMU Mail 
โดยไม่ต้องใช้ VPN

*กรณีใช้งานจากนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โปรดยืนยันตัวตนเพื่อเชื่อมต่อไปยังผลการค้นหา



จ านวนเอกสารที่ค้นพบทั้งหมด ผลการค้นหา

กรองผลการค้นหา

จัดเรียงผลการค้นหา



หนังสือที่มีตัวเล่มให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าถึงเอกสาร จ าแนกตามผลลัพธ์ประเภทต่างๆ

รายละเอียดการตามหาตัวเล่มจากห้องสมุดภายใน มช.



eBook หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ที่มใีห้บริกำรในห้องสมุดมหำวทิยำลยัเชียงใหม่

การเข้าถึงเอกสาร จ าแนกตามผลลัพธ์ประเภทต่างๆ

คลิกเพื่อ Link ไปยังส านักพิมพ์ที่มีหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์เลม่นี้



ตัวอย่าง e-Book ของฐานข้อมูล EBSCO

อ่านออนไลน์ และจ ากัด
การดาวน์โหลด PDF 

ไม่เกิน 100 หน้า



ตัวอย่าง e-Book ของฐานข้อมูล EBSCO

ดาวน์โหลดไฟล์ และ
โปรแกรมเพ่ือเปิดอ่าน

ตามเงื่อนไข 
(ต้องสมัครสมาชิก)



ตัวอย่าง e-Book จากฐานข้อมูลอื่นๆ

ดาวน์โหลด PDF ทั้งเล่ม

ดาวน์โหลด PDF 
เฉพาะบทที่สนใจ



Search
Tips & Tricks



Basic Search



พิมพ์ค าสืบคน้ได้เพียงเงือ่นไขเดียว

Basic Search

wuhan virus



ผลการค้นหา

ผลลัพธ์จ านวนมาก

ผลลัพธ์ใกล้เคียง
แต่ไม่สัมพันธ์
กับค าค้นหา !?



เทคนิคการสืบค้นโดยใช้สัญลักษณ์

“ ”

ส าหรับบังคับให้ระบบค้นทุกค าที่อยู่ติดกัน 
เหมาะส าหรับการค้น ชื่อเฉพาะ ชื่อคน 
ชื่อสถานที่ ค า วลี หรือประโยคต่างๆ

เช่น “wuhan virus”
“Big Data”
“Brand Building”
“Generation gap”
“Building Information Modelling”



Basic Search



ผลการค้นหา

ผลลัพธ์เจาะจงมากขึ้น

ผลลัพธ์สัมพันธ์
กับค าค้นหา



Advanced Search



Advanced Search



เพิ่มค าค้น

เลือกค าเชื่อม

ระบุช่วงปีของเอกสาร

เลือกประเภทเอกสาร

เลือกเงื่อนไข
Advanced Search



AND =

OR =

NOT =

เทคนิคการสืบค้นโดยใช้ Boolean search



AND เมื่อต้องการให้เอกสารเรื่องนั้นๆ ปรากฏค าค้นที่ระบุทุกค า

เช่น Wuhan AND virus

OR เมื่อต้องการให้เอกสารเรื่องนั้นๆ ปรากฏค าค้นตามที่ระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง

เช่น Coronavirus OR 2019-nCoV OR COVID-19

NOT เม่ือต้องการให้เอกสารเรื่องนั้นๆ ไม่ปรากฏค าค้นที่ระบุ

เช่น China NOT Thailand 

เทคนิคการสืบค้นโดยใช้ Boolean search

ตัวอย่าง ((Wuhan AND virus) AND (Coronavirus OR 2019-nCoV OR COVID-19) AND (China NOT Thailand))



สมการการสืบค้น

ได้ผลลัพธ์เฉพาะเจาะจง



Article/Chapter ที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

การเข้าถึงเอกสาร จ าแนกตามผลลัพธ์ประเภทต่างๆ

คลิกเพื่อ Link ไปยังส านักพิมพ์ที่มีบทความนี้



ยืนยันตัวตนด้วย CMU Mail

*กรณีใช้งานภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
โปรดยืนยันตัวตนก่อนเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลที่มีเอกสารนั้นๆ



ระบบจะพามาที่
ส านักพิมพ์ที่มีเอกสาร

ดังกล่าว

บทความที่ Link 
มาจาก WorldCat



มองหาปุ่ม PDF เพื่อคลิกดาวน์โหลด Full-text
(ชื่อปุ่มและสัญลักษณ์อาจแตกต่างกันในแต่ละฐานข้อมูลส านักพิมพ์)



อ่านเอกสารฉบับ
เต็มได้ทันที สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้



ค้นจาก Google ไม่ได้ PDF

ค้นจาก World Wild Search มีลิงก์ไปหา PDF 
จากฐานข้อมูลที่ส านักหอสมุด มช. ให้บริการ

ตัวอย่างบทความ 
Identifying Critical Components 
of Classroom Management 
Implementation



กรณี
ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการได้ !?



การเข้าถึงเอกสาร จ าแนกตามผลลัพธ์ประเภทต่างๆ

Article/Chapter ทีไ่ม่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่งค าขอเอกสารประเภท Article/Chapter ไดฟ้ร!ี
ผ่านบริการ CMU WorldShare Interlibrary Loan



บริการ CMU WorldShare Interlibrary Loan – ส่งค าขอเอกสารประเภท Article/Chapter ทั่วโลกฟรี !

ค าขอ Article

ค าขอ 
Book Chapter

กรณี eBook จะให้บริการเอกสารในรูปแบบ Chapter เท่านั้น
โปรดระบุบทที่ต้องการและ เลขหน้า(ถ้ามี)



ชื่อ-สกุล คณะ/สถาบัน/หน่วยงานที่สังกัด

เบอร์โทรศัพท์ อีเมลส าหรับจัดส่งบทความ

รหัสนักศึกษา/บาร์โค้ดบัตรสมาชิกห้องสมุด

ระบุสถานภาพ

กรณีต้องการขอ Chapter ของ eBook 
โปรดระบุบทที่ต้องการและ เลขหน้า(ถ้ามี)

กรอกแบบฟอร์มค าขอ



บริการนี้ยังสามารถ
ยืมหนังสือจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้ฟรี !

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ interlibraryloan@cmu.ac.th

ฟรี !



เวบ็ไซต์
ส ำนักหอสมุด มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

library.cmu.ac.th



สืบค้นบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย รวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา และเปิดให้เข้าถึงไดฟ้รี





Carbon Footprint

www.tci-thaijo.org



คลิกเพื่อไปยัง
ส านักพิมพ์ทีม่ีบทความนี้

ผลการค้นหา



คลิกเพื่อ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด



คลิกเพื่อ
เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด

ผลการค้นหา



การสืบค้น 
Theses & Research



มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

CMU 
DC

ประเทศไทย

Thai University 
Library Digital 

Collection 
(TDC)

ต่างประเทศ

ProQuest 
Dissertations 

& Theses

วิทยานิพนธ์
และงานวิจัย



เวบ็ไซต์
ส ำนักหอสมุด มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

library.cmu.ac.th

















ระบุค าค้น



คลิกที่ชื่อเรื่อง
เพ่ือดูรายการแบบเต็ม



รายละเอียดของวิทยานิพนธ์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร



เลือก ยอมรับเงื่อนไขก่อนการดาวนโ์หลด 
จากนั้นจึงคลิกดาวนโ์หลดจาก Server



เวบ็ไซต์
ส ำนักหอสมุด มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

library.cmu.ac.th





ระบุค าค้น



Search
Tips & Tricks



เทคนิคการสืบค้นโดยใช้สัญลักษณ์
ส า ห รั บ ว า ง ห ลั ง ค า ค้ น เ พื่ อ ใ ห้ ร ะ บ บ
ดึงข้อมูลที่มีหลังค านั้นออกมาทั้งหมด
เช่น

Child* = ผลลัพธ์ child, children, 
childhood และค าอื่นๆ ที่ขึ้นต้นด้วย Child

effective* = ผลลัพธ์ effective, 
effectiveness, effectively และค าอื่นๆ ที่
ขึ้นต้นด้วย effective



ระบุค าค้น



เลือกแสดงเฉพาะบทความฉบับเต็ม



จ านวนผลลัพธ์

กรองผลการค้นหา



ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร



เอกสารฉบับเต็ม





กรุณำกรอกแบบประเมนิควำมพงึพอใจ
http://cmu.to/postcmultraining



cmulibref@cmu.ac.th

Fb.com/LibraryCMU

053-944531

@cmulibrary

library.cmu.ac.th

CONTACT

US


