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SINGLE SEARCH : WORLDCAT คือระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดทั่วโลก ที่สามารถสืบค้นหนังสือหรือบทความจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ภายในครั้งเดียว และสามารถส่งคำขอบทความที่ไม่
สามารถเข้าถึงหรือดาวน์โหลดได้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักหอสมุด
จะทำการค้นหาหรือสำเนาเอกสารจากห้องสมุดในเครือข่ายทั่วโลก และจัดส่งให้
ผู้ใช้บริการ ฟรี ผ่านบริการ WORLDSHARE INTERLIBRARY LOAN

1

พิมพ์คำค้น (KEYWORDS) ลงในช่อง
WORLDWIDE SEARCH & REQUEST
ที่หน้าเว็บไซต์ HTTP://LIBRARY.CMU.AC.TH

"EDUCATIONAL GAMES"
ใช้เครื่องหมาย ”.......“ เพื่อเจาะจง
คำเฉพาะที่ต้องการค้นหา
ในชื่อบทความ/เอกสาร

2

คลิก VIEW FULL TEXT เพื่อเข้าถึงเอกสาร
จากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี CMU E-MAIL

XXXXX@CMU.AC.TH
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3

หากไม่สามารถเข้าถึงหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ ท่านสามารถขอสำเนา
บทความ/บทหนังสือ ผ่านบริการ WORLDSHARE INTERLIBRARY LOAN

3.1 คลิกที่ชื่อบทความ จากนั้นคลิก “Request Item through Interlibrary Loan”

3.2 กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน จากนั้นกด Submit

ไม่สามารถขอสำเนาทุกบทของหนังสือได้ แต่สามารถ
ขอสำเนาได้ไม่เกิน 5 บท/เล่ม หรือหากหนังสือมีน้อย
กว่า 5 บท จะขอได้เพียง 2 บทเท่านั้น โปรดแจ้งราย
ละเอียด ชื่อบทและเลขหน้า ที่ช่องนี้

3.3 จากนั้นจะปรากฏหมายเลขคำขอ (Request ID) ของท่าน

สำนักหอสมุดจะค้นหาและขอสำเนาเอกสารจากห้องสมุดในเครือข่าย
และจะจัดส่งให้ท่านทางอีเมลโดยเร็วที่สุด (ภายใน 1 - 4 วัน)

สำนักหอสมุดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอสำเนา
เอกสารทั้งหมดให้กับ นักศึ กษา อาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากร ปัจจุ บันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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4 ผลการสืบค้น
ประเภท
เอกสาร

ต ร ว จ ส อ บ ห้ อ ง ส มุ ด
เ จ้า ข อ ง เ อ ก ส า ร

บทความ
และ
บ ท ห นั ง สือ

ห นั ง สือ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
(E-BOOKS)

ห นั ง สือ

FOR MORE INFORMATION

วิธีก า ร เ ข้า ถึ ง

มีให้บริการ ใน
ห้องสมุดมช.

คลิก ”View full text“
ยืนยันตัวตนด้วย CMU e-mail

ไม่มีให้บริการ ใน
ห้องสมุดมช.

คลิก Request Item through Interlibrary Loan
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
รอรับเอกสารทางอีเมล

มีให้บริการ ใน
ห้องสมุดมช.

คลิก ”View ebook หรือ Access Online“
ยืนยันตัวตนด้วย CMU e-mail

ไม่มีให้บริการ ใน
ห้องสมุดมช.

คลิก Request Item through Interlibrary Loan
แจ้งบทที่ต้องการใน “Book Chapters
(optional)”
หรือแจ้งรายละเอียดมาที่
interlibraryloan@cmu.ac.th พร้อมแจ้งชื่อสกุล
รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ยืนยันตัวตน

มีให้บริการ ใน
ห้องสมุด มช.

ติดต่อขอยืมได้จากห้องสมุดที่ปรากฎในระบบ
สืบค้น

ไม่มีให้บริการ ใน
ห้องสมุด มช.
แต่มีให้บริการใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย

กรอกแบบฟอร์มขอยืมที่ https://bit.ly/CMUILL
รอการตอบกลับจากบรรณารักษ์
ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการและค่าจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ตามเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัย/
สถาบันด้วยตนเอง

ไม่มีให้บริการ ใน
ห้องสมุด มช.
แต่มีให้บริการใน
ห้องสมุดต่างประเทศ

โปรดทำบันทึกข้อความจากภาควิชา/หน่วยงาน
ระบุ รายละเอียดผู้ขอและแนบข้อมูลหนังสือเล่ม
ที่ต้องการ มายังสำนักหอสมุด
ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการและค่าจัดส่ง
ระหว่างประเทศตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน
ด้วยตนเอง

@cmulibrary

interlibraryloan@cmu.ac.th

fb.com/LibraryCMU

053-944553
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Single Search : WorldCat is a system for searching information
resources that can search books or articles from various libraries
and e-databases at one time and enables users to submit requests
for book chapters or articles that can't be downloaded from
Chiang Mai University. We will find it and deliver it to you for FREE
via Worldshare Interlibrary Loan service.

1

FILL IN YOUR KEYWORD(S) IN
WORLDWIDE SEARCH & REQUEST
BOX SEARCH AT HTTP://LIBRARY.CMU.AC.TH

"Educational games”
Using quotes ”.......“ to specify
the exact words to search for
article / document title

2

CLICK VIEW FULL TEXT TO ACCESS THE DOCUMENT.
THEN SIGN IN WITH YOUR CMU E-MAIL ACCOUNT.

xxxxx@cmu.ac.th

EN

3

IF THE ARTICLE CANNOT BE ACCESSED OR DOWNLOADED,
YOU CAN REQUEST FOR ARTICLES/CHAPTERS BY USING
WORLDSHARE INTERLIBRARY LOAN SERVICE.

3.1 Select the article title then click “Request Item through Interlibrary Loan”

3.2 Fill up the form and then click Submit.

we cannot provide a copy of the whole book.
However, you could request 5 chapters per book
(2 chapters if the book has 5 chapters or less) by
informing the details here

3.3 You will get the Request ID.

We will send the article to your e-mail as soon as possible. (1 - 4 days.)

CMU LIBRARY WILL COVER THE COST OF OBTAINING ANY
ELECTRONIC ARTICLES/CHAPTERS FOR CMU CURRENT
STUDENTS, LECTURERS, RESEARCHERS, AND STAFF.
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DOCUMENT
TYPE

RESULT

CHECKING FOR
AVAILABILITY

Article
or
Chapter

Available in
CMU Library

Click ”View full text“
Verify yourself by CMU e-mail
and password.

Unavailable in
CMU Library

Request Item through Interlibrary Loan
Fill in the form.
Waiting for the document by email

Available in
CMU Library

Click ”View ebook or Access Online“
Verify yourself by CMU e-mail
and password.

Unavailable in
CMU Library

Request Item through Interlibrary Loan
inform the details of the chapters in
“Book Chapters (optional)” or send the
details to interlibraryloan@cmu.ac.th
with your identifying information (full
name, phone number, and student ID)

Available in
CMU Library

You can borrow at the Library as
shows in system

Unavailable in CMU
Library but available
in other libraries in
Thailand

For request please fill out this form
https://bit.ly/CMUILL
Waiting for an email from Librarian
You must responsible for any borrowing
costs as detailed in each university’s
services terms.

Unavailable in
CMU Library but
available in other
libraries abroad

Please send a memorandum from your
department with the details of the book and
your information to CMU Library.
You must responsible for any borrowing
costs as detailed in each university’s
services terms

e-Books

Print Book

For more information

HOW TO ACCESS

@cmulibrary

interlibraryloan@cmu.ac.th

fb.com/LibraryCMU

053-944553

