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แนะน าหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มีห้องสมุดทั้งหมด 11 แห่ง และ 1 ศูนย์กำรเรียนรู้ ใน 4 ศูนย์

กำรศึกษำ ได้แก่ 

ศูนย์ท่ำพระจันทร์  

• ห้องสมุดสัญญำ ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศำสตร์) 

• ห้องสมุดศำสตรำจำรย์สังเวียน อินทรวิชัย (ห้องสมุดคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี) 

• ห้องสมุดศำสตรำจำรย์ดิเรก ชัยนำม (คณะรัฐศำสตร์) 

• ห้องสมุดคณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน 

• หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 

• ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภำกรณ์ (คณะเศรษฐศำสตร์ฯ) 

ศูนยร์ังสิต 

• หอสมุดป๋วย อึ๊งภำกรณ์ 

• ห้องสมุดนงเยำว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดกลุ่มสุขศำสตร์) อำคำรปิยชำติ ชั้น 7 

• ศูนย์กำรเรียนรู้กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ 

• ห้องสมุดประชำชน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง 

• ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์พัทยำ 

• ห้องสมุดมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์พัทยำ 
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ช่องทางติดต่อห้องสมุด 

• Facebook: Thammasat University Library 

• Line@: @tulibrary 

 

วิธีการเข้าใช้ห้องสมุดทุกสาขา 

• ใช้บัตรนักศึกษำ 

• ใช้ virtual card ใน application สำมำรถดำวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS 

o TU Reg 

o TU Great 

เวลาเปิด-ปิด 

สำมำรถดูเวลำเปิด-ปิด ของห้องสมุดแต่ละสำขำได้ที่ 

• เว็บไซต์ https://library.tu.ac.th/ หัวข้อ Libraries & Hours 

 

• Facebook: Thammasat University Library 

  

Libraries & Hours 

https://library.tu.ac.th/
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สิทธิการยืมและค่าปรับ 

สิทธิกำรยืม 

ประเภทสมาชิก จ านวนรายการ จ านวนวันยืม จ านวนการยืมต่อ จ านวนการจอง 
ปริญญำตรี 25 เล่ม 30 วัน ไม่จ ำกัด 7 รำยกำร 

ปริญญำโท/เอก 45 เล่ม 30 วัน ไม่จ ำกัด 7 รำยกำร 

 

ค่ำปรับ 

• หนังสือ เอกสำร และวัสดุประกอบทั่วไป 5 บำท / วัน 

• หนังสือส ำรอง และวัสดุประกอบ 5 บำท / วัน 

• Library of things (IPAD, apple pencil, etc. 10/วัน) 

 

การ Login เว็บไซตห์้องสมุด 

เว็บไซต์ห้องสมุดมธ. คือ https://library.tu.ac.th/  ในหนำ้เว็บไซต์นี้ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นหนังสือ ส่ง

ค ำขอยืมหนังสือที่อยู่ต่ำงห้องสมุด/ขอให้ส่งหนังสือทำงไปรษณีย์ จองหนังสือ ตรวจสอบหนังสือที่ยืมอยู่ และ

สำมำรถต่ออำยุหนังสือได้ด้วยตัวเอง 

วิธีกำร Log in 

มำท่ีเว็บไซต์ https://library.tu.ac.th/  คลิกค ำว่ำ Login ที่อยู่มุมขวำบน จำกนั้นใส่ 

username/password ที่เข้ำใช้ TU-WIFI หรือเข้ำใช้ส ำนักทะเบียนมธ. (Reg TU) (หำกพบปัญหำในกำร 

Login สำมำรถติดต่อได้ที่ Line@ หรือ Facebook page ของหอสมุด) 

https://library.tu.ac.th/
https://library.tu.ac.th/
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Username/Password ที่เข้ำใช้ TU-WIFI 

หรือเข้ำใช้ส ำนักทะเบยีนมธ. (Reg TU) 
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การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

Login เข้ำระบบห้องสมุด คลิกเมนู My library เลือก Personal Information 

 

คลิก modify เพ่ือแก้ไขข้อมูล 

 

ใส่ข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไขลงในช่อง และคลิก save 

 

**แนะน าให้ใส่อีเมลที่ใช้งานในปัจจุบัน ไม่จ าเป็นต้องเป็นอีเมลมหาวิทยาลัย   

คลิกเครื่องหมายถูกไว้ เพื่อ

รับการแจ้งเตือนจากหอสมุด 



6 
 

การสืบค้นหนังสือ 

กำรสืบค้นหนังสือให้สืบค้นที่เว็บไซต์ของห้องสมุด https://library.tu.ac.th/ ที่ช่องสืบค้นสีแดงให้ใส่

ค ำค้นได้ และเลือกสำมำรถประเภทของกำรสืบค้นได้ 3 ประเภท ได้แก่ Find all, Library Catalog และ Site 

search 

 

1. Find all (ค่ำตั้งต้น) - ค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทในห้องสมุด หนังสือ ฐำนข้อมูล 

บทควำม e-books  

• Library catalog ค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำรให้ห้องสมุด ได้แก่ หนังสือเล่ม ซีดี 

ดีวีดี และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ 

• Find articles & full text บทควำมหรือ e-books จำกฐำนข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ 

• TU digital resource ทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์ของหอสมุดมธ. เช่น วิทยำนิพนธ์ 

หนังสือหำยำก หนังสืองำนศพ เป็นต้น 

• Publication Finder ค้นหำรำยชื่อวำรสำรที่ห้องสมุดบอกรับ 

เลือกประเภท ใส่ค าค้น 

https://library.tu.ac.th/
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ถ้ำผลกำรสืบค้นไม่พบเรื่องที่ต้องกำร เลื่อนลงมำล่ำงสุดมีค ำว่ำ What’s not included? สำมำรถ

ค้นหำและยืมหนังสือจำกห้องสมุดอื่นที่มีควำมร่วมมือกับหอสมุดมธ.ได้ ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ 

 

• Thai Libraries Consortium: Borrow from Thai Libraries Consortium ขอหนังสือจำกห้องสมุด

ในประเทศไทยที่มีควำมร่วมมือ มีข้อจ ำกัดในกำรขอตัวเล่มต่อปีกำรศึกษำ ดังนี้ ป.ตรี 10 เล่ม ป.โท 

และป.เอก 15 เล่ม/ปีกำรศึกษำ 

สามารถกดเครื่องหมาย + เพื่อดูผลการสืบค้นได้ 
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• WorldCat: Borrow from libraries worldwide ขอหนังสือจำกห้องสมุดต่ำงประเทศที่มีควำม

ร่วมมือ มีข้อจ ำกัดในกำรขอตัวเล่มต่อปีกำรศึกษำ ดังนี้ ป.ตรี 2 เล่ม ป.โท 6 เล่ม ป.เอก 10 เล่ม/ปี

กำรศึกษำ 

คลิก inter library loan request 

เพื่อส่งค าขอ 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อยืมทรัพยากร 
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คลิกที่ชื่อที่ต้องการ 

คลิก request item through inter library loan  

เพื่อส่งค าขอ 

ช่อง Service Type สำมำรถเลือกได้

ว่ำ ต้องกำรเป็น ตัวเล่มหนังสือ หรือ บทควำม 

ถ้ำเป็นบทของหนังสือ ระบุบทที่ช่อง Note โดย

สำมำรถขอเฉพำะบทได้ไม่เกิน 20% ของสำรบัญ 

หรือสูงสุดไม่เกิน 4 บท 
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2. Library catalog - ค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีให้บริกำรในห้องสมุด หนังสือ วำรสำร ซีดี ดีวีดี 

อุปกรณ์ library of things (ไอแพด ปำกกำ ปลั๊กพ่วง ฯลฯ)  

 

สำมำรถกรองผลกำรค้นได้ที่แถบ Restrict Result ตรงด้ำนซ้ำยมือ 

• Material type: ประเภทของทรัพยำกร BKS-Books คือหนังสือ ส่วน CR-continuing Resources 

คือวำรสำร 

• Author: ผู้แต่ง 

• Publisher: ส ำนักพิมพ์ 

• Publication Year: ปีพิมพ์ 

• Language: ภำษำของทรัพยำกร  

• Location: ห้องสมุดท่ีมีทรัพยำกรอยู่ เนื่องจำกห้องสมุดมี 11 ห้องสมุด เวลำค้นหำ ผลกำรค้นจะ

แสดงทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับค ำท่ีค้นมำทุกห้องสมุด ซึ่งได้ผลลัพธ์จ ำนวนมำก ดังนั้นหำกต้องกำร

เฉพำะผลลัพธ์ในห้องสมุดที่ต้องกำร เช่น ต้องกำรหนังสือที่อยู่ที่หอสมุดปรีดี ท่ำพระจันทร์ สำมำรถใช้

เมนูนี้เลือกห้องสมุดที่ต้องกำรได้ 

 

3. Site search  

ค้นหำข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ห้องสมุด  https://library.tu.ac.th/ อย่ำงเช่น ต้องกำรค้นหำเรื่องกำรยืม 

สำมำรถพิมพ์ในช่อง site search เพ่ือค้นหำว่ำในเว็บไซต์ห้องสมุดมีข่ำวสำรเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกำรยืม 

 

  

Restrict Result  

กรองผลการค้น 
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การยืมหนังสือ 

กำรยืมหนังสือมีทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้ 

1. ยืมหนังสือกับเค้ำน์เตอร์บริกำร 

ค้นหำหนังสือท่ีอยู่ในห้องสมุดในโดยกำรค้นด้วย library catalog คลิกเข้ำไปที่ชื่อหนังสือที่สนใจ 

สำมำรถดูรำยละเอียดของเล่ม และใช้เลข call no. ไปหำหนังสือที่ชั้นหนังสือ 

 

เมื่อได้หนังสือที่ต้องกำรสำมำรถน ำเล่มมำยืมกับบรรณำรักษ์ท่ีเค้ำน์เตอร์บริกำรของแต่ละห้องสมุด 

โดยแสดงบัตรนักศึกษำ หรือ virtual card ใน application TU Great และ TU REG 

  

รายละเอียดหนังสือ 

เลข Call no. จดไป

หาเล่มที่ชั้น สถานะหนังสือ 
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2. Book Delivery ยืมหนังสือระหว่ำงห้องสมุดสำขำของมธ. 

ถ้ำหนังสือที่ต้องกำรอยู่ที่ห้องสมุดอื่น เช่น นักศึกษำใช้ห้องสมุดศ.ดิเรกฯ ท่ำพระจันทร์ เป็นประจ ำ 

แต่หนังสือที่ต้องกำรอยู่ที่หอสมุดป๋วยฯ รังสิต หรือห้องสมุดบุญชูที่ล ำปำง สำมำรถส่งค ำขอให้ทำงห้องสมุดที่

รังสิตหรือล ำปำง ส่งหนังสือมำที่ห้องสมุดศ.ดิเรกฯ หรือห้องสมุดอ่ืนในท่ำพระจันทร์ได้โดยมีวิธีกำรดังนี้ 

วิธีกำรส่งค ำขอ 

• เข้ำสู่ระบบ login ที่หน้ำเว็บไซต์ https://library.tu.ac.th/ 

• เลือกเมนู Library Catalog (แค็ตตำล็อกห้องสมุด) ตรงแถบกำรค้นหำ 

• ค้นหำหนังสือท่ีต้องกำร 

• ตรวจสอบว่ำสถำนะหนังสือ "พร้อมใช้งำน" หรือไม่ 

• หำกสถำนะหนังสือ "พร้อมใช้งำน" ให้คลิกปุ่มสีเขียวที่มีสัญลักษณ์ "B" Book Delivery 

• เลือกห้องสมุดที่ต้องกำรรับเล่ม 

วิธีกำรกำรตรวจสอบสถำนะเล่ม 

เมนู My Library เลือก Loans / Renewal / Reservation เลือกแถบเมนู ILL Status 

*หมำยเหตุ หนังสือที่เลือกรับที่หอสมุดปรีดีฯ และหอสมุดป๋วยฯ สำมำรถรับได้ที่ล็อคเกอร์ 

สำมำรถรับหนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะต้องรับหนังสือภำยใน 5 วัน ส่วนกำรรับหนังสือที่เค้ำน์

เตอร์จะต้องมำรับภำยใน 7 วัน 
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3. TULIB Delivery ยืมหนังสือให้ส่งทำงไปรษณีย์ 

ถ้ำไม่สะดวกมำยืมหนังสือที่ห้องสมุด ห้องสมุดมีบริกำรส่งหนังสือให้อ่ำนที่บ้ำนทำงไปรษณีย์ ดังนี้ 

วิธีกำรส่งค ำขอ 

• เข้ำสู่ระบบ login ที่หน้ำเว็บไซต์ https://library.tu.ac.th/ 

• เลือกเมนู Library Catalog (แค็ตตำล็อกห้องสมุด) ตรงแถบกำรค้นหำ 

• ค้นหำหนังสือท่ีต้องกำร 

• ตรวจสอบว่ำสถำนะหนังสือ "พร้อมใช้งำน" หรือ “Available” หรือไม่ 

• หำกสถำนะหนังสือ ""พร้อมใช้งำน"" หรือ “Available” ให้คลิกปุ่มสีฟ้ำที่มีสัญลักษณ์ "P" 

Postal Delivery 

• ใส่รำยละเอียด ที่อยู่ เบอร์โทร กดส่งค ำขอ 

• *บริกำรนี้ใช้ได้เฉพำะนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มธ. เท่ำนั้น 

• ติดตำม Tracking หนังสือจำกบริกำร TULIB Delivery และสำมำรถยกเลิกค ำขอด้วยตนเอง 

ได้ที่ : https://bit.ly/2YjoxVt  

 

  

https://bit.ly/2YjoxVt
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การตรวจสอบหนังสือที่ยืม  

Login เข้ำสู่ระบบ จำกนั้น คลิกเมนู My library เลือก Loans / Renewal / Reservation 

 

เมื่อคลิกแล้วระบบจะแสดงหน้ำรำยชื่อหนังสือที่ยืมอยู่ ที่แถบด้ำนบนจะแบ่งเป็นเมนูกำรใช้งำน มี

รำยละเอียดแต่ละเมนู ดังนี้ 

 

• Borrower Information - รำยกำรหนังสือที่ยืมอยู่ 

• Previous Check-Out Records - รำยกำรหนังสือท่ีเคยยืมและคืนห้องสมุด 

• Reserved Items - รำยกำรหนังสือที่กดจอง 

• Reserved Cancel - รำยกำรหนังสือจองที่ยกเลิก 

• ILL Status - รำยกำรหนังสือท่ีขอ Book delivery 

 

  

แถบเมนูการใช้งาน 
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การต่ออายุหนังสือ 

Login ที่เว็บไซต์ห้องสมุด คลิกท่ีเมนู My Library >> Loans / Renewal / Reservation เลือกแถบ

เมนู Borrower Information จะแสดงรำยชื่อหนังสือทั้งหมดที่ยืมอยู่ พร้อมวันก ำหนดส่ง 

 

ให้คลิกท่ีช่องสี่เหลี่ยมด้ำนหน้ำชื่อหนังสือที่ต้องกำรจะต่ออำยุ จะปรำกฎเครื่องหมำยถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม 

หำกต้องกำรต่ออำยุหนังสือท้ังหมดให้กดที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้ำหัวข้อ Number 

 

เมื่อเลือกรำยกำรแล้วให้เลื่อนลงมำล่ำงสุด คลิกปุ่ม renew 

 

เลือกทั้งหมด 

เลือกทีละ

เล่ม 
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ยืมต่อส ำเร็จขึ้นค ำว่ำ success แต่ถ้ำไม่ส ำเร็จขึ้นว่ำ fail พร้อมบอกสำเหตุที่ยืมต่อไม่ส ำเร็จ โดยทั่วไป

กำรข้ึน fail แสดงถึงหนังสือที่ถูกผู้ใช้คนอ่ืนจองเล่มต่อ ท ำให้ยืมต่อไม่ได้ ต้องน ำเล่มมำคืนที่ห้องสมุด 

 

 

  

ส าเร็จ 

ไม่ส าเร็จ 
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การจองหนังสือ 

ถ้ำหนังสือถูกยืมออก ช่องสถำนะขึ้นว่ำ Check out และมีข้อควำม Available for Reserve ให้กดท่ี

ข้อควำมเพ่ือท ำกำรจองหนังสือ 

 

เมื่อกด Available for Reserve แล้วจะแสดงตัวเลือกให้เลือกสถำนที่ต้องกำรรับหนังสือ ให้เลือก

ห้องสมุดท่ีสะดวกไปรับเวลำหนังสือมำถึงแล้ว 

 

ตรวจเช็ครำยกำรจองได้ที่ My library >> Loans / Renewal / Reservation >> Reserved 

Items 
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ถ้ำต้องกำรยกเลิกรำยกำรที่จองไว้ ให้ติ๊กเครื่องหมำยถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้ำรำยกำร และคลิกปุ่ม 

cancel  

 

สำมำรถตรวจสอบสถำนะหนังสือท่ีจองอยู่ที่ช่อง status  

• In reservation อยู่ระหว่ำงกำรจอง รอให้ผู้ใช้ที่ยืมก่อนหน้ำมำคืน 

• Arrival Noticed หนังสือจองมำถึงห้องสมุดแล้ว ช่อง Waiting Date คือช่องที่ระบุวันที่ให้

มำรับ ภำยใน 7 วัน ไม่อย่ำงนั้นหนังสือจะหลุดจองออกจำกชื่อ และผู้ใช้ได้รับอีเมลแจ้งเตือน

ให้มำรับหนังสือด้วย 

 

ถ้ำหนังสือถูกยืมเข้ำชื่อแล้ว รำยกำรที่ยืมจะปรำกฎที่แถบ Borrower Information และรำยกำรที่อยู่

ใน Reserved Items จะหำยไป 

 

  

ตรวจสอบสถานะหนังสือจอง 
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การคืนหนังสือ 

สำมำรถคืนหนังสือได้ตำมช่องทำงดังต่อไปนี้ ซึ่งหนังสือต่ำงห้องสมุดสำมำรถคืนรวมกันได้ 

1. คืนที่เค้ำน์เตอร์บริกำรห้องสมุดทุกสำขำ 

2. ตู้รับคืนหน้ำห้องสมุด (Bookdrop) 

• ท่ำพระจันทร์ หอสมุดปรีดีฯ (ด้ำนหน้ำทำงเข้ำ) ห้องสมุดสัญญำฯ (หน้ำห้องสมุด) และ

ห้องสมุดสังเวียนฯ (อำคำรคณะพำณิชย์ฯ หน้ำลิฟต์ ชั้น 1) 

• ศูนย์รังสิต หอสมุดป๋วยฯ (ฝั่งธนำคำรกรุงเทพฯ) และห้องสมุดนงเยำว์ฯ (ใต้ตึกปิยชำติหน้ำ

ทำงเข้ำลิฟท์ทั้งสองฝั่ง และชั้น 2 หอพักแพทย์) 

• ศูนย์ล ำปำง ห้องสมุดบุญชูฯ (หอพักโดม 1) 

3. คืนผ่ำนไปรษณีย์ 

กำรส่งคืนทำงไปรษณีย์ ให้ใช้ขนส่งเป็น ""ไปรษณีย์ไทย"" เท่ำนั้น  ไม่รับ ขนส่งเอกชน เนื่องจำกไม่มี

เจ้ำหน้ำที่รับหนังสือตลอดเวลำ อำจจะท ำให้หนังสือหำยและติดตำมไม่ได้ 

• สำมำรถดูที่อยู่ส่งไปรษณีย์ (หอสมุดปรีดี / หอสมุดป๋วย / ห้องสมุดบุญชู) ได้ที่นี่ 

https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_616  

• ในกำรส่งคืนรบกวนระบุหน้ำกล่อง หมำยเหตุว่ำเป็น หนังสือส่งคืน 

• เมื่อท ำกำรส่งคืนแล้ว แจ้ง ชื่อ - รหัสนักศึกษำ -Tracking no. ที่ Line@ : @tulibrary และ

เก็บ Slip ไปรษณีย์ไว้เป็นหลักฐำน 

 

การช าระค่าปรับ 

ติดต่อช ำระค่ำปรับได้ที่ช่องทำงดังต่อไปนี้ โดยกำรช ำระจะเป็นกำร scan จ่ำย QR code 

• Facebook: Thammasat University Library 

• Line@: @tulibrary 

 

https://library.tu.ac.th/bbs/content/94_616
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บริการ U-Service 

U-Service แพลตฟอร์มรวมบริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุด เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย

ของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ในเว็บไซต์จะรวมบริกำรออนไลน์ต่ำงๆ เช่น Endnote 

Turnitin กำรขอดู Netflix เป็นต้น 

วิธีกำรเข้ำใช้งำน 

เข้ำใช้งำนได้ที่ url https://uservice.library.tu.ac.th/u-services/  หรือ มำที่เว็บไซต์ห้องสมุด 

คลิกเมนู Services >> U-service จำกนั้นให้ login ด้วย username/password ที่เข้ำใช้ TU-WIFI หรือ

ส ำนักทะเบียนมธ. (Reg TU) 

 

บริกำรน่ำสนใจใน U-service 

• Here to Help บริกำร Personal consultant จำกหอสมุด มธ. ที่ช่วยให้ค ำปรึกษำตั้งแต่

บริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุดไปจนถึงกำรใช้เครื่องมือสนับสนุนกำรท ำวิจัย เช่น กำรให้

ค ำปรึกษำเรื่องกำรค้นข้อมูล กำรท ำรำยกำรอ้ำงอิง บริกำรตรวจสอบกำรคัดลอก รวมถึงกำร

ส่งไฟล์วิทยำนิพนธ์ในระบบ เป็นต้น ให้บริกำรผ่ำนโปรแกรม MS Teams หรือ Zoom วัน

จันทร์-ศุกร์ เวลำ 9.00-17.00 น. 

• Full-Text Finder บริกำรค้นหำและจัดส่งเอกสำรฉบับเต็มจำกฐำนข้อมูลที่หอสมุดฯ 

บอกรับ และให้บริกำรสแกน บทควำม หนังสือ ที่มีให้บริกำรในห้องสมุดสำขำ ส ำหรับ

อำจำรย์ นักวิจัย และนักศึกษำ ปัจจุบันของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

• EndNote EndNote บริกำรดำวน์โหลดโปรแกรมจัดกำรบรรณำนุกรม EndNote ให้บริกำร

ทั้ง Window และ iOS 

https://uservice.library.tu.ac.th/u-services/


21 
 

• Abstract Editing บริกำรตรวจบทคัดย่อภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์ และ

บุคลำกรมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ปัจจุบัน ฟรี โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถกรอกข้อมูลและอัพ

โหลดไฟล์บทคัดย่อผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชำญภำษำอังกฤษตรวจแก้ จำกนั้น

ผู้ใช้บริกำรจะได้รับบทคัดย่อที่ตรวจแก้แล้ว ทำงอีเมล์ภำยใน 3 วันท ำกำร หำกมีข้อสงสัย

กรุณำติดต่อที่ 02 613 3546 หรืออีเมล tphim123@tu.ac.th 

• Turnitin บริกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำน บริกำร Class id และ Enrollment Key 

ส ำหรับสมัครใช้งำนโปรแกรม Turnitin ของนักศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ ส ำหรับอำจำรย์ 

นักวิจัย และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ แจ้งชื่อ-นำมสกุล เป็นภำษำอังกฤษ 

อีเมล และหน่วยงำนที่สังกัดมำที่อีเมล iltulibrary@gmail.com หรือทำงบรรณำรักษ์

ห้องสมุด เพ่ือเพ่ิมชื่อในระบบในสถำนะ Instructor โดยหลงัจำกเพ่ิมชื่อแล้ว ผู้สมัครจะได้รับ

อีเมลยืนยัน และสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ 

• Plagiarism Checking บริกำรตรวจสอบกำรคัดลอกงำนวิจัยที่เป็นภำษำต่ำงประเทศ 

(Plagiarism Checking Service) คือ บริกำรตรวจสอบควำมซ ้ำของงำนวิจัย บทควำม 

วิทยำนิพนธ์ ส ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เพียง

กรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์ (PDF) ไฟล์จะได้รับกำรตรวจสอบกำรคัดลอกด้วย Turnitin 

ผู้ใช้บริกำรจะได้รับผลกำรตรวจ (Original Report) ทำง e-mail ภำยใน 3 วันท ำกำร 

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่ e-mail: iltulibrary@gmail.com 

• บริกำร Freepik และ Flaticon ให้บริกำรรูปภำพและicon จำกเว็บไซต์ Freepik และ 

Flaticon เพ่ือสนับสนุนกำรใช้งำนอย่ำงถูกลิขสิทธิ์และวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำบริกำร

ส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกรปัจจุบันเท่ำนั้น 

o เว็บไซต์ Freepik จ ำกัดกำรขอใช้งำน สูงสุด 5 ภำพ/ครั้ง 

o เว็บไซต์ Flaticon จ ำกัดกำรขอใช้งำน สูงสุด 5 ภำพ/ครั้ง 

** เจ้ำหน้ำที่จะจัดส่งรูปภำพ / Icon ให้ทำงอีเมล ภำยใน 1 วันท ำกำร 

• NETFLIX บริกำรสตรีมมิงที่น ำเสนอควำมบันเทิงหลำกหลำย ทั้งรำยกำรทีวี ภำพยนตร์  

อนิเมะ สำรคดีที่ชนะรำงวัล และอีกมำกมำย ผ่ำนแพลตฟอร์ม NETFLIX 
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ดาวน์โหลด Template วิทยานิพนธ์ และคู่มือการอ้างอิงแบบต่างๆ 

เข้ำมำที่เว็บไซต์ห้องสมุด https://library.tu.ac.th/ เลื่อนลงมำที่แถบสีด ำ ให้กดที่ปุ่มสีเหลี่ยมสีแดง 

จะขยำยตัวเลือกลงมำได้ ให้เลือกหัวข้อ Research support 

 

 

คลิกหัวข้อ Research Guide จำกนั้นคลิกหัวข้อ คู่มือกำรพิมพ์วิทยำนิพนธ์ 

 

https://library.tu.ac.th/
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ดาวน์โหลดคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

ดาวน์โหลดคู่มือการเขียนอ้างอิงในรูปแบบท่ีต้องการ 

ดาวน์โหลด template วิทยานิพนธ์ 
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การค้นหาวิทยานิพนธ์ 

วิทยำนิพนธ์ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ปัจจุบันให้บริกำรในรูปแบบ pdf ไฟล์ สำมำรถสืบค้นและ

ดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ Thammasat University Digital Collections หรือเรียกสั้นๆ ว่ำ TUDC 

https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/  

 

หรือสำมำรถเข้ำถึงผ่ำนกำรกำรคลิกจำกหน้ำเว็บไซต์หอสมุดได้ ตำมนี้ 

 

นอกจำกวิทยำนิพนธ์ สำมำรถสืบค้นเอกสำรฉบับเต็มประเภทอ่ืนๆ ที่สำมำรถสืบค้นได้ เช่น รำยงำน

กำรวิจัย หนังสืองำนศพ e-books ที่ห้องสมุดซื้อขำด เป็นต้น ซึ่งในกำรดำวน์โหลดเอกสำรต้อง Login ด้วย 

Username/Password ที่เข้ำใช้ TU-WIFI หรือส ำนักทะเบียนมธ. (Reg TU) 

  

https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/
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กำรค้นหำและดำวน์โหลดเอกสำรในใน TUDC 

1. กำรค้นหำทั่วไป 

 

เมื่อใส่ค ำค้นแล้วกดค้นหำ ผลที่ลัพธ์จะแสดงอยู่ด้ำนล่ำง ด้ำนบนจะเป็นช่องให้ใส่ค ำค้นหำได้ และ

สำมำรถเลือกได้ว่ำจะให้ค้นหำตำมในส่วนของชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ฯลฯ ได้ 

 

ใส่ค าค้นที่ช่อง 
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2. กำรค้นหำโดยใช้กำรค้นหำขั้นสูง 

 

เมื่อคลิกท่ีค้นกำรข้ันสูง จะขึ้นหน้ำต่ำงด้ำนล่ำง สำมำรถเลือกเขตข้อมูลที่จะให้สืบค้น และเลือก 

collection ที่จะสืบค้นได้ 

คลิกที่ชื่อเพ่ือดู

รายละเอียดเล่ม 

และดาวน์โหลด

เอกสาร 

กรองผลการค้นหา

ตาม collection  

ผู้แต่ง และปีพิมพ์ที่

ต้องการ 

การดาวน์โหลดเอกสาร 

มี 2 จุดในการดาวน์โหลด 
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ถ้ำต้องกำรค้นหำวิทยำนิพนธ์เฉพำะของคณะรัฐศำสตร์ หรือคณะอ่ืนๆ สำมำรถค้นหำได้โดยใช้กำร

ค้นหำขั้นสูง โดยมีวิธีค้นดังนี้ 

 

ถ้ำต้องกำรวิทยำนิพนธ์ของคณะรัฐศำสตร์ ที่ในชื่อเรื่องมีค ำว่ำ กำรเมือง ให้ใส่ กำรเมือง ในช่องค้นหำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ถัดลงมำ  

  

เลือกเขตข้อมูล 
ใส่ค าค้น 

เลือก collection 

ใส่ชื่อคณะที่ต้องการ

สืบค้น 
เลือกเขตข้อมูลเป็น 

Faculty/College 

เลือก collection เป็น 

Thammasat University Theses 

ใส่ชื่อคณะ

ที่ต้องการ

สืบค้น 

เลือกเขตข้อมูลเป็น 

Faculty/College 

เลือกเขตข้อมูลเป็น 

ชื่อเรื่อง 

เลือก collection เป็น 

Thammasat University 

Theses

ใส่ค าที่ต้องการ

สืบค้น 
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การสืบค้นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ 

หอสมุดมธ.ได้บอกรับฐำนข้อมูลและวำรสำร สำมำรถดูรำยชื่อฐำนข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับได้ท่ีเมนู 

Digital Resources >> online database (A-Z) 

 

คลิกแล้วจะแสดงหน้ำต่ำงที่มีชื่อฐำนข้อมูลและค ำบรรยำยลักษณะของฐำนข้อมูล สองรำยกำรแรกที่

อยู่ด้ำนบนคือ 

• E-Journals Subscribed By TULIB รำยชื่อวำรสำรต่ำงประเทศที่ห้องสมุดบอกรับ 

• Thammasat University Theses วิทยำนิพนธ์ออนไลน์ของหอสมุดมธ. ใน TUDC 

ถัดลงไปจะเป็นรำยชื่อฐำนข้อมูลต่ำงๆ ที่ห้องสมุดบอกรับ 
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เมื่อคลิกท่ีชื่อฐำนข้อมูลที่ต้องกำรจะปรำกฎหน้ำต่ำงให้ล็อคอิน OpenAthens ซึ่งเป็นหน้ำต่ำงที่ไว้ใช้

เข้ำสู่ฐำนข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดนอกเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย ให้กรอก Username/Password ที่เข้ำ

ใช้ TU-wifi หรือส ำนักทะเบียนมธ. (Reg TU) 

 

หำกต้องกำรสืบค้นบทควำมและ e-books ในฐำนข้อมูลแบบรวมๆ สำมำรถค้นหน้ำในช่องกำรค้นหำ

ของเว็บไซต์หอสมุดมธ.ได้ โดยเลือกกำรค้นหำเป็น find all เมื่อได้หน้ำแสดงผลกำรค้นหำ ให้ดูที่ Find 

Articles & Full Text คลิกค ำว่ำ more จะได้ผลลัพธ์จำกฐำนข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ 

 

คลิกท่ี PDF Full Text  หรือ HTML Full Text เพ่ืออ่ำนบทควำม ถ้ำใช้งำนภำยนอกเครือข่ำยจะต้อง

ล็อคอิน OpenAthens ด้วย username/password ที่เข้ำใช้ TU-WIFI หรือส ำนักทะเบียนมธ. (Reg TU) 
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การใช้งาน Turnitin  

Turnitin คือเครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนทำงวิชำกำร จัดอยู่ในกลุ่ม Anti 

Plagiarism แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรตรวจสอบมำจำกแหล่งต่ำงๆ ดังนี้ 

• อินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่เผยแพร่ในปัจจุบันจนถึงย้อนหลัง 5 ปี 

• Student papers ที่ส่งและถูกจัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูลของ Turnitin 

• ฐำนข้อมูลสิ่งพิมพ์ออนไลน์ บทควำม วำรสำรทำงวิชำกำรท่ีถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ใน Online 

Database เช่น PubMed EBSCO Springer SAGE IEEE Elsevier เป็นต้น 

บริกำรใน U-service จะมีบริกำรที่เก่ียวกับกำรตรวจสอบกำรคัดลอกอยู่ 2 แบบ ซึ่งมีข้อแตกต่ำงกัน

ดังนี้ 

บริกำรตรวจสอบกำรคัดลอกงำนวิจัย 
(Plagiarism Checking Service) 

Turnitin 
((สมัครสมำชิกเพ่ือใช้งำนด้วยตนเอง)) 

- ไม่ต้องสมัครสมำชิก 
- รอเจ้ำหน้ำที่ส่งผลกำรตรวจ ภำยใน 1-3 วันท ำกำร 

- ได้รับ Class id และ Enrollment Key ไปสร้ำง
บัญชีผู้ใช้ใหม่ในเว็บไซต์ Turnitin.com 
- ต้องสมัครสมำชิกก่อนใช้งำน 
- ทรำบผลกำรคัดลอกได้ทันที 
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ถ้ำผู้ใช้ต้องกำรตรวจสอบด้วยตัวเองในเว็บไซต์ Turnitin มีวิธีในกำรดังนี้ 

• ขอรับ Class id และ Enrollment Key ผ่ำน U-Services 

• สร้ำงบัญชีผู้ใช้ใหม่ใน Turnitin.com 

• อัพโหลดไฟล์ เข้ำระบบ Turnitin เพ่ือตรวจสอบกำรคัดลอก 

• ดำวน์โหลด รำยงำนผลตรวจกำรคัดลอก 

 

ขั้นตอนกำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้ใหม่ 

1. เข้ำเว็บ Turnitin.com 

2. คลิกท่ี Create Account 

3. เลือกประเภทผู้ใช้ Student 

 

 

4. พิมพ์ Account ID หรือ Class ID 

5. พิมพ์ Joint Password หรือ Class Enrollment Password 

6. พิมพ์ ชื่อของผู้ใช้ 

7. พิมพ์ นำมสกุลของผู้ใช้และ เลือกลักษณะกำรแสดงชื่อผู้ใช้ 
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8. พิมพ์ E-mail ซึ่งจะใช้เป็น Username 

9. พิมพ์รหัสผ่ำน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลข และตัวอักษร รวมกันไม่น้อยหว่ำ 6 แต่ไม่เกิน 12 ตัว 

10. เลือกค ำถำมจำกรำยกำร 

11. พิมพ์ค ำตอบของค ำถำมที่เลือกไว้ 

12. คลิกท่ี I Agree - Create Profile เพ่ือยอมรับข้อตกลง 

 

กำรส่งงำนเข้ำไปตรวจ 

สร้ำงบัญชีเสร็จสิ้น จะปรำกฏหน้ำ Class Homepage และพบช่องให้ส่งผลงำนเรียกว่ำ Assignment 

ในแต่ละ assignment เมื่อส่งไฟล์เข้ำไปตรวจครั้งแรก จะสำมำรถกด resubmit เพ่ือส่งไฟล์เข้ำไปตรวจใหม่ได้

อีก 3 ครั้ง รวมกับท่ีส่งเข้ำไปครั้งแรก แสดงว่ำสำมำรถตรวจได้ท้ังหมด 4 ครั้ง ในกำรส่งไฟล์ครั้งแรก และถ้ำ

ต้องกำรจะตรวจครั้งที่ 5 ต้องรออีก 24 ชั่วโมง ถึงจะส่งได้ใหม่อีกครั้ง 
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วิธีกำรอ่ำนผลตรวจ 

คลิกท่ีจ ำนวนเปอร์เซ็นต์ เพ่ือดูผลตรวจจำกระบบ สำมำรถดำวน์โหลดผลตรวจได้โดยคลกิท่ี Current 

View ส่วนจ ำนวนเปอร์เซ็นต์ควำมซ ้ำว่ำห้ำมซ ้ำเกินก่ีเปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับเนื้อหำที่จัดท ำและอำจำรย์ผู้สอน  

 

 

 


