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คู่มือการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL 

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. WorldShare ILL คืออะไร 

WorldShare ILL คือ เครือข่ายบริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกของ OCLC กว่า 10,383 แห่งจาก 

56 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงในประเทศไทยประกอบด้วยห้องสมุดมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ 

1. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสมาชิกได้ตามนโยบายการให้บริการของ 

ห้องสมุดนั้น ๆ ทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ 

และ  งานว ิ จ ั ยต ่ า ง  ๆ  ซ ึ ่ ง ไม ่ เป ็ นการละ เม ิ ดล ิ ขส ิ ทธ ิ ์ ผ ่ านระบบส ืบค ้ น  WorldCat Discovery 

จากหน้าเว็บไซต์ของหอสมุดฯ 

 2. สิทธิการใช้บริการและอัตราค่าบริการ 

2.1 ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.2 ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบส่ิงพิมพ์ (ยืมตัวเล่ม) 

ภายในประเทศ ไม่จำกัดจำนวนการยืมและไม่คิดค่าใช้บริการแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 

สิทธิการยืมของสมาชิก 

▪ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดได้เฉพาะท่ี 
หอสมุดกลางเท่าน้ัน 

▪ หากหนังสือท่ีขอจากห้องสมุดภายในประเทศไม่ได้ ทางบรรณารักษ์จะพิจารณา 
การยืมไปท่ีห้องสมุดท่ีต่างประเทศให้ทันที หากไม่ต้องการให้ยืมหนังสือท่ี 

ห้องสมุดต่างประเทศกรุณาแจ้งใน Note 
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ระหว่างประเทศ สมาชิกห้องสมุดมีสิทธิขอยืมระหว่างประเทศ / ปีการศึกษา ดังน้ี 

• นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ไม่เกิน 2 เล่ม/ปีการศึกษา 

• นักศึกษาระดับปริญญาโท  ไม่เกิน 6 เล่ม/ปีการศึกษา 

• นักศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 10 เล่ม/ปีการศึกษา 

• อาจารย์/นักวิจัย/ครูกระบวนกร ไม่เกิน 15 เล่ม/ปีการศึกษา 

• บุคลากร    ไม่เกิน 3 เล่ม/ปีการศึกษา 

ท้ังน้ี หากเกินจากสิทธิท่ีได้กำหนดไว้ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้บริการในอัตรา ดังน้ี  

• โซนอเมริกาและยุโรป   1,200 บาท / เล่ม  

• โซนเอเชียและออสเตรเลีย  1,000 บาท / เล่ม 

 

2.3 ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ท้ังในประเทศ / ระหว่างประเทศ 

และไม่มีค่าใช้บริการ 

▪ หากขอใช้บริการหนังสือในรูปแบบ E-Book ผู้ใช้จะต้องระบุบทและหน้าท่ี 

ต้องการให้ชัดเจนในช่อง Note และ E-Book สามารถขอได้ 1-4 บท ต่อ 1 

เล่มเท่าน้ัน เน่ืองจากติดปัญหาทางด้านลิขสิทธ์ิจึงไม่สามารถขอไฟล์ได้ท้ังตัวเล่ม 

2.4 ระยะเวลาการยืมใช้บริการ 3 สัปดาห์ และสามารถขอต่ออายุการยืมได้ 1 คร้ัง (21 วัน) 

โดยติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าท่ีประสานงาน 

2.5 ค่าปรับกรณีส่งหนังสือคืนเกินกำหนด 5 บาท / วัน / เล่ม กรณีหนังสือสูญหายค่าปรับให้ 

เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศน้ัน 

 

 3. การสืบค้นและการส่งคําขอใช้บริการ 

3.1 เข้าไปท่ีเว็บไซต์ของหอสมุดฯ https://library.tu.ac.th/ เลือกแถบเมนู One Search 

และใส่คำค้นในช่องว่าง จากน้ัน Enter 
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3.2 ปรากฏผลการสืบค้นหนังสือดังภาพ และสามารถคลิกท่ีช่ือเร่ืองเพ่ือดูรายละเอียด 

 

3.3 เลือกการเข้าถึงตามรูป จากน้ันคลิกดำเนินการต่อ 

 

 

 

 

คลิกท่ีเคร่ืองหมาย +  

เพ่ือดูผลการค้นหาเพ่ิมเติม 
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  3.4 ระบบจะแสดงผลการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ ท้ังในรูปแบบส่ิงพิมพ์และไฟล์ 

อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะแสดงข้อมูลห้องสมุดท่ีเป็นเจ้าของเอกสารน้ัน ๆ ดังน้ี 

• Thammasat University Libraries หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีให้บริการ

อยู่ภายในห้องสมุดสาขาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงผู้ใช้บริการสามารถใช้

บริการได้โดยไม่ต้องขอยืมระหว่างห้องสมุด 

• Thai Libraries Consortium หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีให้บริการอยู่ใน

ห้องสมุดสมาชิกภายในประเทศไทย 

• Libraries Worldwide หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีให้บริการอยู่ในห้องสมุด

สมาชิกท่ีอยู่ในต่างประเทศ 

 
 

  3.5 คลิกท่ีช่ือเร่ืองเพ่ือเร่ิมต้นการส่งคำขอ 
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  3.6 ให้คลิกท่ีเมนู “Request Item Through Interlibrary Loan” 

 
 

  3.7 จากน้ันจะปรากฏแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียด ดังน้ี 

 

• About my request 

Service Type ประเภทของเอกสารท่ีต้องการขอยืมระหว่างห้องสมุด 

Needed before ต้องการใช้เอกสารก่อนวันท่ีเท่าไหร่ 

Notes ระบุข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น บทท่ี / หน้าท่ีของเอกสารต้องการ เพ่ือความสะดวกในการ

พิจารณา 

• My address and contact information 

First Name ช่ือของผู้ใช้บริการ 

Last Name นามสกุลของผู้ใช้บริการ 

Student: | Library ID รหัสนักศึกษา หรือ รหัสสมาชิกห้องสมุด 

Status สถานะของผู้ใช้บริการ 

Faculty / Office คณะ หรือ หน่วยงานท่ีสังกัด 

E-mail อีเมลท่ีสามารถติดต่อได้ 

Telephone หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสะดวกให้ติดต่อกลับ 

Pick Location ห้องสมุดสาขาท่ีต้องการรับตัวเล่ม 
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เม่ือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มครบถ้วนแล้วให้คลิกท่ี “Submit” ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจะได้รับข้อมูล 

และส่งคำขอไปยังห้องสมุดท่ีเป็นเจ้าของทรัพยากรสารสนเทศน้ัน 

 

4. การตรวจสอบคําขอและการรับเอกสาร 

 4.1 ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบคำขอรับบริการ WorldShare ILL ตามข้ันตอน ดังน้ี 

• ไปท่ี https://library.tu.ac.th เลือกท่ีเมนู “Services >> Delivery / ILL 

Tracking >> และคลิกท่ี “WorldShare ILL” 

 
   

4.2 ใส่รหัสนักศึกษาหรือรหัสสมาชิกห้องสมุดเพ่ือตรวจสอบสถานะคำขอ 

 สถานะการดำเนินการ 

 Awaiting response  คำขอถูกส่งมาในระบบแล้ว  อยู่ระหว่างรอการตอบรับจาก

ห้องสมุดเจ้าของทรัพยากร 

 Cancelled    ยกเลิกคำขอ 

 Ready For Pick up   หนังสือพร้อมให้บริการ 

 Sent via Mail    ส่งไฟล์ทางอีเมล 

 Return     คืนหนังสือเรียบร้อยแล้ว 
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  4.3 เม่ือได้รับทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู้ใช้ต้องการผู้ใช้จะได้รับการติดต่อทางอีเมล เพ่ือให้มา

รับหนังสือท่ีห้องสมุดสาขาท่ีแจ้งความประสงค์ไว้ หรือส่งเอกสารให้ทางอีเมลกรณีท่ีเป็นไฟล์ ท้ังน้ีจะใช้

ระยะเวลาในการรอรับหนังสือโดยประมาณ 

• ส่ิงพิมพ์ภายในประเทศ 1 สัปดาห์/ ระหว่างประเทศ 4 - 8 สัปดาห์ 

• ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 5 วัน 

  4.4 กรณียืมทรัพยากรสารสนเทศเกินสิทธิท่ีกำหนด ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการในวันท่ีมา

รับหนังสือท่ีเคาน์เตอร์บริการของห้องสมุดสาขา 

 

 5. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 

  คุณฉัตรรัตน์ แสงคง โทร. 02 564 4444 ต่อ 1306 | e-mail: schatrat@tu.ac.th หรือ 

         worldshareill@gmail.com 

 


