
เว็บสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด

OPAC : Online Public Access Catalog  
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ช่ือฐานข้อมูล :

รูปแบบข้อมูล :

ประกอบด้วย :

OPAC

 หนังสือ
 วารสาร
 ส่ือโสตทัศน์

 รายการบรรณานุกรม 
 เอกสารฉบับเต็ม (Full-text)

ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
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การเข้าสู่ฐานข้อมูล 
เว็บไซต์ส านักหอสมุด www.lib.cmru.ac.th

ไปท่ี “OPAC”

1
2

หรือเข้าโดยตรง

opac.cmru.ac.th
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รูปแบบการสืบค้น 
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1. การสืบค้นแบบ Single Search

2. การสืบค้นขัน้พ้ืนฐาน (Basic Search)

3. การสืบค้นแบบเรียงล าดับตัวอักษร (Alphabetically Search)

4. การสืบค้นขัน้สูง (Advanced Search)

5. การสืบค้นแบบ (Browse Search)



รูปแบบการสืบค้น 
1. การสืบค้นแบบ Single Search

สามารถสืบค้นจากหน้าแรกของ Web OPAC ซ่ึงสืบค้นได้ตาม
ค าส าคัญ ช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง ช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบับท่ี เป็นต้น
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รูปแบบการสืบค้น 
2. การสืบค้นขัน้พื้นฐาน (Basic Search)

สามารถสืบค้นได้เพียงเขตข้อมูลเดียว จาก 
ช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง หัวเรื่อง ฯลฯ

ไปท่ี http://opac.cmru.ac.th เลือกการสืบค้นขัน้พื้นฐาน
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รูปแบบการสืบค้น 
3. การสืบค้นแบบเรียงล าดับตัวอักษร (Alphabetically Search)

ไปท่ี http://opac.cmru.ac.th เลือก A-Z search

สืบค้นทรัพยากรโดยการใช้ตัวอักษรตัวแรกของค าค้น
จากนัน้ไล่เรียงตามล าดับตัวอักษร 

สืบค้นได้จากช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ ส านักพิมพ์ 
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รูปแบบการสืบค้น 
4. การสืบค้นขัน้สูง (advanced Search)

ไปท่ี http://opac.cmru.ac.th เลือกการสืบค้นขัน้สูง

สืบค้นรายการทรัพยากรท่ีเฉพาะเจาะจง
สืบค้นค าหลายค าจากหลายเขตข้อมูล ได ้เช่น ตามช่ือเรื่อง ช่ือผู้แต่ง หัวเรื่อง
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รูปแบบการสืบค้น 
5. การสืบค้นแบบ Browse search

เป็นการสืบค้นตามประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทแหล่งท่ีมา ภาษา 
เลขเรียกหนังสือ สาขาห้องสมุด และแหล่งจัดเก็บ

ไปท่ี http://opac.cmru.ac.th
เล่ือนลงมาด้านล่าง เมนู Browse search Zone
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ข้อควรรู้ :
ช่ือเร่ือง VS หัวเร่ือง

ใช้เม่ือรู้จักช่ือ ใช้ค้นหาได้ดีกว่า

Title Subject
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ข้อควรรู้ :
เลขเรียกหนังสือ VS เลขหมู่

สัญลักษณ์แทนเนื้อหาของ
หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้

เลขหมู่ + เลขผู้แต่ง
ติดอยู่บนปกหรือสันหนังสือ
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ข้อควรรู้ :

รหัสเฉพาะก าหนดขึ้นเพ่ือให้เป็น
เอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละช่ือเร่ือง
ส านักหอสมุดแห่งชาติเป็นผู้บริการ

ISBN : International Standard Book Number 

ISBN ถูกก าหนดมาให้ใช้กับหนังสือท่ีพิมพ์ออกจ าหน่าย 
มีจ านวนมากพอสมควร มีเนื้อหาสาระความรู้ 

และหาซ้ือได้ตามร้านหนังสือท่ัวไป
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หน้าจอผลการสืบค้น (Search Results)
แสดงผลการสืบค้นทรัพยากรจากค าค้นท่ีใช้ในการสืบค้น

A

B

C

D

E

แสดงช่องกรอกค าสืบค้นจากผลลัพธ์ เพื่อใช้ในการกรองการสืบค้นที่

ต้องการจากรายการทรัพยากรในปัจจุบัน

แสดงค าค้นใช้สืบค้น เมื่อสืบค้นค าอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติมจากค าค้นเดิม

แสดงการ
กรองค าค้น
ต่าง ๆ 

เพิ่มเติมจาก
ผลการค้น 
เช่น ผู้แต่ง 
หัวเร่ือง

แสดงผลการสืบค้น 
และ

เรียงล าดับตาม Relevance

แสดงประเภททรัพยากร >> หนังสือ (Book)
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หน้าจอผลการสืบค้น (Search Results)
รายละเอียดบรรณานุกรม (หนังสือ)

A
B

C

D

แสดงรายละเอียดทรัพยากร ประกอบด้วยช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง 
ข้อมูลพิมพลักษณ์ หัวเรื่อง และประเภททรัพยากร

แสดงสถิติการใช้งาน

แสดงรายละเอียดของรูปเล่มของทรัพยากร

ส่วนการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป

รายการที่เกี่ยวข้อง และรายการทรัพยากรที่เปิดดูล่าสุด

E
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หน้าจอผลการสืบค้น (Search Results)
รายละเอียดบรรณานุกรม (บทความวารสาร)

A แสดงประเภททรัพยากร >> บทความ (Article) วารสาร

B
แสดงช่ือวารสาร ปีที่, ฉบับที่ (เดือน ปี ที่พิมพ์) หน้า

C
แสดงช่ือทบความ และช่ือผู้แต่ง
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หน้าจอผลการสืบค้น (Search Results)
รายละเอียดบรรณานุกรม (บทความวารสาร)

A คลิกเพื่อดูว่า บทความวารสารจัดเก็บอยู่ที่ใด

B แสดงรายละเอียดของบทความ 16



หน้าจอผลการสืบค้น (Search Results)
รายละเอียดบรรณานุกรม (บทความวารสาร) ต่อ

C แสดงสถานที่จัดเก็บวารสาร
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การใช้งานจริง :
สืบค้นสารสนเทศ1 จดเลขเรียกหนังสือ

และต าแหน่งท่ีตัง้

2

ว 
016
ก58บ

Collection : งานวิจัย ช้ัน 6
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การใช้งานจริง :
เดินไปยังช้ันหนังสือ3 หาหนังสือบนช้ัน4

เรียงจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา
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การใช้งานจริง :
ค้นหนังสืออย่างมีระเบียบ5 ใช้แล้ววางบนล้อเข็น6
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การบริการสมาชิก
สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้
ไปท่ี http://opac.cmru.ac.th เลือก เข้าสู่ระบบ

Username : รหัสนักศึกษา
Password : วันเดือนปีเกิด 21
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การบริการสมาชิก
1. ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลสมาชิก (My Profile) แสดงข้อมูลของสมาชิก และประวัติการใช้
บริการห้องสมุด เช่น ประวัติการยืมคืน ประวัติรายการแจ้งหาย

A

B
แสดงข้อมูลของงานบริการห้องสมุดที่ผู้ใช้

ใช้บริการยืม จอง แจ้งหาย รายการค่าปรับ เป็นต้น
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การบริการสมาชิก
2. ทรัพยากรของฉัน (My list)

สืบค้นข้อมูลจาก http://opac.cmru.ac.th
และเลือกทรัพยากรท่ีต้องการ

1

หนังสือท่ีต้องการ
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การบริการสมาชิก
2. ทรัพยากรของฉัน (My list) ต่อ

2

- เพิ่ม My List ท่ี New List แล้วตัง้ช่ือ My List ลงไป

- หรือเลือก My List ท่ีเคยสร้างไปแล้วตรงลูกศร
เช่น ตามตัวอย่างเพิ่ม My List ท่ีช่ือว่า อ่านนอกเวลา
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การบริการสมาชิก
2. ทรัพยากรของฉัน (My list) ต่อ

เม่ือ Save เสร็จแล้ว 
จากนัน้ไปท่ี Go to My List

เพื่อดูรายการท่ีบันทึก

3
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การบริการสมาชิก
2. ทรัพยากรของฉัน (My list) ต่อ

ข้อมูลท่ี Save ไว้มาอยู่ใน My List แล้ว

4
5
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การบริการสมาชิก
3. My Reviews

กรอกข้อความท่ีการรีวิว จากนัน้ คลิก “Publish Review” 
เพื่อแสดงข้อความรีวิว ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการรีวิวเสร็จสมบูรณ์
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การบริการสมาชิก
4. ถามบรรณารักษ์ (Ask a librarian)

1.  หน้าเว็บไซต์

1

2

3

28



การบริการสมาชิก
ถามบรรณารักษ์ (Ask a librarian)

2.  หน้า OPAC
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การยืมต่อแบบออนไลน์ :

 วันก าหนดส่งเหลือ ไม่เกิน 3 วัน
 ไม่มีหนังสือค้างส่งก าหนด
 ไม่มีค่าปรับค้างช าระ

เงื่อนไข
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การยืมต่อแบบออนไลน์ :
http://opac.cmru.ac.th
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ไปท่ีเมนู Renew



การยืมต่อแบบออนไลน์ :
www.lib.cmru.ac.th
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เข้าสู่ระบบ



การยืมต่อแบบออนไลน์ :
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ไปท่ีเมนู Checked out / Due date / Renew



การยืมต่อแบบออนไลน์ :

กด Renew
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การยืมต่อแบบออนไลน์ :

ระบบจะยืนยันการยืมต่อให้ว่าส าเร็จ

เปลี่ยนวันก าหนดส่ง

นับตัง้แต่วันท่ีกดยืมต่อ
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3636ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี

0-5388-5911

www.lib.cmru.ac.th

lib@cmru.ac.th

cmrulibrary


