
การจองทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง 

  ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ ไดเ้ปดิใช้ระบบห้องสมดุอัตโนมัติ WorldShare 

Management Services หรือ WMS มาตั้งแตว่ันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ในระบบ WMS มีฟังก์ช่ันในการให้บริการจอง

ทรัพยากรสารสนเทศ  โดยการจองทรัพยากรสารสนเทศทางออนไลน์ สามารถท าได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้

1. จองด้วยตนเองผ่านระบบ  

2. จองโดยให้เจ้าหนา้ที่ห้องสมุดจองให้ 

การจองทั้ง 2 แบบสามารถจองทรพัยากรสารสนเทศได้ทั้งที่อยู่บน Shelf และที่ถูกยืมออกไป 

1. การจองทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง (กรณีมีผูย้ืมออก) มขีั้นตอนดังนี้ 

1.1  เข้าเว็บห้องสมุด :  lib.hcu.ac.th 

        จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 

 

 
1.2 พิมพ์ช่ือทรัพยากรสารสนเทศท่ีต้องการจองลงในกล่องค าค้น 

1.3 คลิกท่ี    จะปรากฏดังภาพ 

 

http://lib.hcu.ac.th/


 
 

1.4 คลิกท่ี    จะปรากฏดังภาพ 

 

 
1.5 เข้าระบบห้องสมดุ WMS ให้เลือก 

 
 

จะปรากฏดังภาพ 

 
 

  1.6  พิมพ์ Username และ Password ทีใ่ช้ Wifi  ของมหาวิทยาลยัเท่านั้น 

 1.7 ให้คลิกที่ Sign In  

 

 

 

หนงัสอืเลม่นีถ้กูยืมออกไปมวีนั

ก ำหนดสง่ปรำกฏให้เห็น 



จะปรากฏดังภาพ 

 

 

 
 

 

 

 

ช่องที่ 1 ระบุว่าต้องการเล่มไหน หรือไมร่ะบุก็ได ้

ช่องที่ 2 ต้องการหนังสือจากท่ีไหน 

ช่องที่ 3 ต้องการรับหนังสือทีไ่หน

ไหนไหน 

ช่องที่ 4 ต้องการรับหนังสือระหว่างวันท่ีเท่าไร 

ช่องที่ 5ก าหนดวันท่ีไม่ต้องการใช้หนังสือแล้ว หรือไม่

ก าหนดก็ได ้

ช่องที่ 6 Note ต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี

ทราบ 



1.8 กรอกรายละเอียดลงในช่องที่ก าหนดดังต่อไปนี ้

ช่องที่ 1  : ระบุว่าต้องการ  

  -  Any copy   :   Specific Copies or volumes : กรณมีีหนังสือหลาย copy,  Special 

request : จองกรณีพิเศษ 

ช่องที่ 2   : I want it from : ต้องการหนังสือจากท่ีไหน 

ช่องที่ 3   : I want to pick up at : ต้องการรับหนังสือท่ีไหน 

ช่องที่ 4   : Dates I need it : ตอ้งการรับหนังสือระหว่างวันท่ีเท่าไร 

ช่องที่ 5   : I cannot pick up : ไม่สามารถรับหนังสือได ้(ไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

ช่องที่ 6   : Must be within requested date range :  ต้องอยู่ในช่วงที่ร้องขอ  

ช่องที่ 7   : Suspend dates must be after the hold begin date and before hold end date: 

วันท่ีหยุดช่ัวคราวต้องอยู่หลังวันท่ีเริ่มต้นการถือครองและก่อนวันท่ีสิ้นสุด 

  1.9 คลิกท่ี Submit จะปรากฏดังภาพ 
 

 

 

  1.10 คลิกท่ี          เพื่อจะท ารายการจองเล่มต่อไป 



  1.11 คลิกท่ี            เพื่อดูรายการที่จองที่ส าเรจ็แล้ว ปรากฏดังภาพ 

 

  1.12 คลิกท่ี View จะปรากฏดังภาพ 

 

 
 

 

จะแสดงช่ือ ที่อยู ่เบอร์โทรศพัท์ และ อีเมล์ ส ำหรับติดตอ่กลบัได้ 

 

  แสดงจ ำนวนกำรจอง 



ขั้นตอนการจองทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองผ่านระบบ กรณีทรัพยากรสารสนเทศอยู่บน Shelf  มีดังนี้ 

1. เข้าเว็บห้องสมดุ :  lib.hcu.ac.th 

2. พิมพ์ช่ือเรื่อง : การบัญชีต้นทุน หลักและกระบวนการ  คลิก  จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 

  

 

3. คลิกท่ี Place Hold  

4.  เข้าระบบ ให้เลือก  

พิมพ์  Username และ Password ทีใ่ช้ Wifi  ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  

5. คลิก Sign In จะปรากฏหน้าจอดังภาพ 

http://lib.hcu.ac.th/


 

 

 

 

 

 

 

 



6. กรอกรายละเอียดต่างๆ แล้ว คลิก Submit จะปรากฏดังภาพ 

 

 

7.  คลิกท่ี          เพื่อจะท ารายการจองเล่มต่อไป 

8. คลิกท่ี            เพื่อดูรายการที่จองไว้ดังภาพด้านล่าง 

 

9. Sign Out ออกจากระบบ 

จะแสดงจ ำนวนกำรจอง

จอง 

 

แสดงช่ือ ที่อยู ่เบอร์โทรศพัท์ 

และอีเมล์ ส ำหรับติดตอ่ 

 



2. การจองทรัพยากรสารสนเทศ โดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจองให้ มีขั้นตอนดังนี้ 

 

 

2.1 คลิกท่ี  Discovery Items จะปรากฏดังภาพ   

 

2.2 พิมพ์  ช่ือเรื่อง, ผู้แต่ง, ISSN, ISBN, และ OCLC  Number  ที่สมาชิกต้องการจองลงในช่อง 

 

 



2.3 คลิกท่ี Search จะปรากฏรายช่ือหนังสือหลายเล่มดังภาพ 

 

2.4  ให้คลิกช่ือทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจอง จะปรากฏดังภาพล่าง 

 

 

 

 

 

คลกิเลอืกเลม่ที่ต้องกำรจอง 

แสดงที่อยูข่องทรัพยำกรสำรสนเทศ แสดง Barcode  แสดงให้เห็นวำ่ไมไ่ด้ถกูยืม 



2.5 คลิกท่ี  Place Hold 

 

จะปรากฏแบบฟอร์มดังภาพ 

2.6   ให้กรอกข้อมูลของสมาชิกทีต่้องการจอง ดังนี ้

 

1.ให้ใสร่หสัสมำชิกห้องสมดุ 

2. ให้เลอืก Campus (ยศเส/บำงพล)ี 

2592182070 

3. ก ำหนดวนัท่ีต้องกำร

จอง 

17/10/2018 

 ขอดว่นคะ่ น ำมำไว้ที่ชัน้ 1 4. Note ตำ่งๆ  



2.7 คลิกท่ี  Save Changes จะปรากฏดังภาพ 

 

การลบการจอง (กรณีทีส่มาชิกแจ้งยกเลิกการจอง) มขีั้นตอนดังนี ้

1. เข้าไปท่ีหน้าสมาชิก 

2. คลิกท่ี  Hold จะปรากฏดังภาพ 

 
3. คลิกท่ีช่ือหนังสือ จะปรากฏดังภาพ 

 
4. คลิกท่ี Delete Hold Request จะปรากฏดังภาพ 

 

https://hcu.share.worldcat.org/wms/cmnd/

