
ขั้นตอนการลงรายการบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ 

ประเภท  Sound recording 

Services ในระบบ WorldShare Management (WMS) 

  

 ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของระบบห้องสมุด WorldShare Management Services – WMS นั้น 
แบ่งส่วนการท างานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 การลงข้อมูลทางบรรณานุกรมชองทรัพยากรสารสนเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงรายการทาง
บรรณานุกรมแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (Anglo-American Cataloging Rules, 2nd edition) 
ส่วนนี ้เรียกว่า Master Record หน่วยงานแรกที่น าเข้าถือว่า เป็นเจ้าของระเบียนนี้ จะมีสิทธิ์ในการใส่ข้อมูล
ทางบรรณานุกรมได้ตามที่ต้องการตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบ AACR2  

ส่วนที่ 2 การลงรายการ Local Bibliographic Data หรือ LBD คือ การลงข้อมูลเฉพาะของ
หน่วยงานที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานแรกที่น าข้อมูลเข้าระบบ WMS  

ส่วนที่ 3 การลงรายการ Local Holding Record คือ การลงข้อมูลเกี่ยวกับ เลขหมู่ Location 
จ านวนฉบับ บาร์โคด การก าหนดนโยบายการให้ยืม ราคา เป็นต้น 
 

การลงรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุประเภท sound recording   

1. เข้าระบบ WMS โดย https://hcu.share.worldcat.org/wms  จะปรากฏหน้าจอ 

2. เลือก Sign In เขา้ระบบ WMS  

 2.1  Huachiew Chalermprakiet University OCLC DB  

2.2  Huachiew Chalermprakiet University LDAP 

 



จะปรากฏหน้าจอ 

 

3. ใส่ user name และ password และคลิก sign in จะได้จอภาพ   
 

 
 

4. คลิกท่ี Metadata เพ่ือเข้าสู่โมดูลการน าเข้าข้อมูลทางบรรณานุกรมเข้าระบบ WMS  

 

 



5. คลิก Record Manager  

 
จะปรากฏจอภาพ 

 
 
6. ตรวจสอบความซ้าซ้อนในระบบ WMS โดยการก าหนดการค้นในช่อง Data Type เป็น Bibliographic ช่อง 
Scope เป็น All WorldCat และช่อง Index ใส่ค าค้น เช่น ค้นจากชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ISBN ISSN เป็นต้น คลิก 
search กรณีท่ียังไม่มีรายชื่อสื่อนั้นยู่ในระบบ WMS แสดงว่า ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นผู้น าเข้าข้อมูลรายชื่อ
นี้ เป็นหน่วยงานแรก ถือว่าเป็น Master record ให้ด าเนินการต่อไปในข้อ 6 กรณีท่ีปรากฏว่ามีรายชื่อรายการ
นี้แล้ว ให้ข้ามไปสู่การท า LBD และ LHR 
7. คลิก Create WorldCat Record ปรากฏหน้าจอ เสร็จแล้ว คลิก Create      

 



ก าหนด Type     เป็น MARC 21 view  
ก าหนด Format    เป็น AACR2  
ก าหนด Material Type Template  เป็น Visual material  
จากนั้น คลิก Create WorldCat Record 

 
8. ระบบจะขึ้น Template การกรอกข้อมูลทางบรรณานุกรม AACR2 มาให้ ดังภาพ 

 
 
9. ใส่ข้อมูลตามเขตข้อมูลต่างๆ ตามข้อมูลของสื่อประเภท sound recording (Master record) ดังนี้ 

 
LDR คลิกท่ีรูปสามเหลี่ยมคว่ า  

 
 
จะข้ึนให้ใส่ข้อมูล เสร็จแล้ว คลิก Done 



 
     เสร็จแล้วคลิก Done   

 
Record Status  - ระบบจะขึ้นให้โดยอัตโนมัติ กรณีท่ีเป็นการลงข้อมูลทาง

บรรณานุกรมรายการใหม่หรือเป็นหน่วยงานแรกในระบบ WMS 
กรณีนี้ไม่ต้องก าหนดข้อมูลใดๆ 

Type or Record   - ก าหนดเป็น j – Musical sound recording  
Bibliographic Level   - เลือกเป็น  m – Monographic/Item    
Type of Control  - เลือกเป็น  No specified type of control  
Encoding Level  - เลือกเป็น  I – Full-level cataloging input by OCLC 

participants  
Descriptive Cataloging Form - ก าหนดเป็น a- AACR2      

     เสร็จแล้ว คลิก Done  
  
007 ก าหนดคุณลักษณะทางกายภาพของประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุนั้นๆ โดยมีการก าหนดต าแหน่งที่

แน่นอน และสัมพันธ์กับข้อมูลใน tag 300 เช่น เสียง, สี , ขนาด คลิกท่ีรูปสามเหลี่ยมคว่ า ให้ใส่ข้อมูล เสร็จ
แล้วคลิก Done 

 
 
จะข้ึนให้ใส่ข้อมูล ดังนี้ 



 
เสร็จแล้วคลิก Done 

 

 
Category of Resource  คลิกท่ีลูกศร เพื่อเลือกประเภทของสื่อโสตฯ  s – Sound Recording หมายถึง 
แผ่นดิสกเ์สยีง 

 

 
Specific Material Description (s) คลิกลูกศร เพื่อเลือกคณุลักษณะของสื่อ  เลือก d – Sound disc 
หมายถึง แผ่นดสิก์เสียง 
 

 
Speed(s) คลิกลูกศร เพื่อเลือกความเร็วของแผ่น  เลือก f - หมายถึง แผ่นดิจิตอลคอมแพค ขนาด 1.4 
mps. 
 

 
Configuration of Playback Channels (S) คลิกท่ีลูกศร เพื่อเลือกการก าหนดค่าของช่อง เลือกเปน็  
s – Stereophonic  หมายถึง ระบบเสียงสเตริโอ 
 



 
Groove Width or Pitch (s) คลิกลูกศร เพ่ือเลือกการก าหนดร่องความกว้างของแผ่น โดย 
เลือกเป็น n – ไม่มีค าตอบ หมายถึง หาค าตอบไม่ได้  
 

 
Dimension (s) คลิกลูกศร เพื่อเลือกขนาด ความกว้างของแผ่นดิสก์  
เลือกเป็น g – Compact digital discs 4 ¾ in. (12 cm.) หมายถึง ขนาดของแผ่นดสิก์ มี ขนาด 

4 ¾ นิ้ว 
 

  
Tape Width(s) เลือกขนาดความกว้างของเทป โดยคลิกเลือกที่ลูกศร เลือกเป็น n – Not applicable 

ไม่มีค าตอบ หมายถึง หาค าตอบไม่ได้  
 

 
 เลือกการก าหนดค่าเทป โดยคลิกลูกศร เลือกเป็น เลือกเป็น n – Not applicable ไม่มีค าตอบ 

หมายถึง หาค าตอบไม่ได้  
  

  
เลือกการก าหนดประเภทของแผ่นดิสก,์ หรือเทป โดยคลิกเลือกที่ลูกศร เลือกเป็น m – Mass  
produced, commercially produced หมายถึง ผลิตในเชิงพาณชิย์ 

 

  
เลือกการก าหนดชนิดของวัสดุที่ใช้ โดยคลิกเลือกที่ลูกศร เลือกเป็น m- Plastic with metal 

 หมายถึงใช้วัสดุที่ใช้ท าด้วยพลาสตกิกับโลหะ 
 

 
Kind of Cutting (s) คลิกลูกศร เพื่อเลือกการก าหนดค่าลักษณะของการตัด  

เลือกเป็น n – Not applicable  หมายถึง ไม่มีค าตอบ, หาค าตอบไม่ได้  
 

  
Special Playback (s) คลิกลูกศร เพื่อเลือกระบบเสยีง เลือกเป็น e – Digital recording หมายถึง 
การบันทึกแบบดิจิตอล 
 

  



 
Cature and Storage (s) คลิกลกูศร เพื่อเลือกการจัดเก็บภาพและข้อมูล เลือกเป็น d – Digital storage 
หมายถึง จัดเก็บข้อมลูดิจติอล 
 
008 เป็นการก าหนดความเฉพาะของสื่อโสตฯแต่ละประเภท ซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะ ประเภท ของสื่อโสตฯ นั้นๆ คลิกท่ีรูปสามเหลี่ยมคว่ า ให้ใส่ข้อมูล เสร็จแล้วคลิก Done  
 

 
 
จะข้ึนให้ใส่ข้อมูล ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



 
Date Entered on File หมายถึง ปีเดือนวันที่ลงข้อมูลนี้ในระบบ โดยมีรูปแบบ yymmdd  
(หมายถงึ ใส่ปี 2 ตัวหลัง ใส่เดือน 2 อักชระ และใส่วันที่ 2 อักขระ) ระบบจะก าหนดให้โดยอัตโนมัติ 
 ตัวอย่าง 181205 (คือ ปี 2018 เดือนธันวาคม คือ เดือน 12 และวันที่ 05) ซึ่งจะเป็น ปี ค.ศ.  
 

 
Type of Date / Puldication Status  หมายถึง ลักษณะปีของการผลิต เช่น 
ผลิตครั้งเดียวจบในปีนั้นให้ใส่   s = Single date 
ผลิตเป็นชุดต่อเนื่องและคงยังพิมพ์อยู่ให้ใส่ c = Continuing resource currently published  
ผลิตเป็นชุดต่อเนื่องและเลิกพิมพ์แล้วให้ใส่  d = Continuing resource ceased publication  
ไม่ทราบปีผลิตให้ใส่    n = Unknown date  
ไม่แนใจปีผลิตให้ใส่    q = questionable date  
ผลิตซ้ า (reprint) ให้ใส่    r = reprint  
ลักษณะของปีที่ผลิตในเขตข้อมูลนี้จะสัมพันธ์กับการลงปีในDate1/Beginning date of publication 
กรณีไม่ปรากฏปีที่ผลิตในสื่อ ให้พิจารณาดูจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ค าน า (อาจจะมีการกล่าวถึง 
โอกาสในการผลิต) และให้ใส่ปีที่ประมาณนั้นในเครื่องหมาย [ ] ในเขตข้อมูล 260$c เช่น 
260$c[2560] 
 

 
Date1/Beginning date of publication ถ้า Type of Date/Publication Status เป็น 
S ต าแหน่งนี้ให้ใส่ปีของการผลิต กรณีสื่อภาษาไทยให้ใส่เป็นปี ค.ศ. เช่น 2015  
R ต าแหน่งนี้ให้ใส่ปีแรกของการผลิตสื่อ เช่น 2013 
Date2/Ending date of publication ถ้า Type of Date/Publication Status เป็น  
S ต าแหน่งนี้ให้ปล่อยว่างไว้  
R ต าแหน่งนี้ให้ใส่ปีปัจจุบันของการผลิตสื่อ เช่น 2015 

 

 
Place of Publication, Production, or Execution code คลิกลูกศร เพ่ือเลือกใส่รหัสประเทศ ที่

ผลิตหรือด าเนินการผลิต เลือกเป็น th – Thailand  หมายถึง รหัสประเทศไทย 



 

 
Form of Composition Code คลิกลูกศรเพ่ือเลือก ใส่รหัสรูปแบบขององค์ประกอบ 
เป็น uu- unknown หมายถึง ไม่ทราบ 
 

 
Format of music ให้คลิกลูกศร เพ่ือเลือกรูปแบบของเพลง เป็น n - not applicable 
หมายถึง ไม่มีค าตอบ, หาค าตอบไม่ได้  

 
Music Parts ส่วนประกอบของเพลง โดยคลิกลูกศรเพ่ือเลือกเป็น n - not  
Applicable หมายถึง ไม่มีค าตอบ, หาค าตอบไม่ได้ 
 

 
กลุ่มเป้าหมายของการผลิตสื่อนี้ เพ่ือต้องการให้กลุ่มเป้าหมายใด ให้คลิกลูกศร เพ่ือเลือกรหัส
กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาของสื่อจะเป็นตัวบ่งบอก แต่ส่วนใหญ่การผลิตสื่อ จะมีการก าหนดระดับอายุ 
หรือถ้าไม่มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะให้ใส่ เป็น g – General (หมายถึง ทั่วไปชมได้ ไม่
เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายใด) 

 
การก าหนด Form of Item รูปแบบของสื่อโสตฯ ให้คลิกลูกศรเพ่ือเลือกรูปแบบของสื่อโสตฯ  
เป็น s - Electronic  หมายถึง รูปแบบของสื่อโสตฯ เป็นอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
การก าหนด Accompanying Matte ข้อมูลรหัสแทนเนื้อหาของสื่อโสตฯ ให้เว้นว่าง เนื่องจากยังไม่ 
ก าหนดให้ใช้ ไม่ระบุ ให้เว้นว่าง  
 

 
Literary Text Code for Sound Recordings ข้อมูลรหัสแทนรูปแบบวรรณกรรม ส าหรับการ 
บันทึกเสียง ให้เว้นว่าง เนื่องจากยังไม่ก าหนดให้ใช้ ไม่ระบุ ให้เว้นว่าง   

 
 
 



 
Transposition and Arrangement การขนย้ายและการจัดวาง ให้คลิกลูกศร เพ่ือเลือกการขนย้าย 
และการจัดวาง เลือกเป็น n - Not applicable หมายถึง ไม่มีค าตอบ, หาค าตอบไม่ได้ 
 

 
Language Code ให้คลิกลกูศร เพ่ือเลือกรหัสภาษา  tha – Thai หมายถึง เป็นภาษาไทย  

 

Modified Record ให้คลิกลูกศร เพ่ือเลือกเป็น ‘ ‘ – Record is not modified หมายถึง ไม่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 

 
Cataloging Source Code ให้คลิกลูกศร เพ่ือเลือกเป็น d – other หมายถึง แหล่งข้อมูล
บรรณานุกรม บรรณารักษ์ท าข้อมูลบรรณานุกรมเอง 

 
ใส่ข้อมูลในเขตข้อมูลอ่ืนๆ จนครบถ้วนตามข้อมูลของสื่อโสตฯ 

 



 
 
 



เมื่อใส่ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสื่อโสตฯ ครบถ้วนแล้ว (ห้ามลบ เขตข้อมูล 040, 049)  
คลิก Save และเลือก Add Record and Set WorldCat Holding เพ่ือน าเข้าระบบและใส่ข้อมูล LBD และ 
LHR ต่อไป 
 

 

 

ถ้ามีการลงรายการท าบรรณานุกรมผิดพลาดในส่วนของ indicator หรือ subfield ระบบจะขึ้นว่ามี
ข้อผิดพลาด และให้แก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าถูกต้องสมบูรณ์ ระบบจะให้เลข OCLC number มาให้  
 

 

 

การใส่ข้อมูลใน LBD และ LHR เมื่อบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมของสื่อเรียบร้อยแล้ว จะมีส่วนที่เรียกว่า 

LBD และ LHR ซึ่งแบบฟอร์มการกรอก อยู่ต่อท้ายจากข้อมูลทางบรรณานุกรมของหน้าจอนั้น     

 



 

คลิก Add LBD Record ระบบจะข้ึน LSN มาให้ 1 บรรทัด Done ตรงส่วนท้ายของ LBD จะสร้างเขตข้อมูล

อ่ืนๆ มาให้โดยอัตโนมัติ ให้ ตรวจสอบเขตข้อมูล OWN จะต้องเป็น THHCU หมายถึง ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

มฉก. เป็นเจ้าของระเบียนนี้ และ LDR จะต้องเป็น n หมายถึง เป็นระเบียนใหม่ ให้เพ่ิม 593 โดยการคลิก 

เครื่องหมาย + และใส่ 593 เพ่ือใส่เลขหมู่ ของสื่อ เช่น CD-A 0282 และ คลิก เครื่องหมาย + ใส่ 599 เพ่ือใส่

สาขาวิชาและ จ านวนแผ่น เช่น HU – 1 แผ่น เสร็จแล้วคลิก Done 

การเพิ่ม LHR 

1. คลิกท่ี Record เลือก Local Holdings Record เลือก Derive  

 



จะขึ้นหน้าจอ ให้ใส่ข้อมูล ใน 000 , 007, 008 , 852  

 

 

 

2. การก าหนด 000   คลิกท่ีรูปสามเหลี่ยมคว่ า ให้ก าหนดข้อมูล ดังนี้ 

 

ใส่ข้อมูลเสร็จแล้ว คลิก Done  

Record Status    ระบบจะขึ้นให้โดยอัตโนมัติ กรณีท่ีเป็นการลงข้อมูลทางบรรณานุกรมรายการ 

ใหม่ หรือเป็นหน่วยงานแรกในระบบ WMS กรณีนี้ไม่ต้องก าหนดข้อมูลใด 



Type of Record   ก าหนดเป็น  U – Unknown  

Encoding Level   ก าหนดเป็น  Z – Other  

Item Information in Record ก าหนดเป็น   I – Item information is in the record  

การก าหนดขอ้มลู 007  

 

 

3. การก าหนดข้อมูล 008 

 



 

 

 
Date Entered on File ระบบจะข้ึนให้โดยอัตโนมัต หมายถึง ปีเดือนวันที่ลงข้อมูลนี้ในระบบโดยมี 
รูปแบบ yymmdd 
 
Receipt or Acquisition Statusให้คลิกลกูศร เพ่ือเลือก ใบเสร็จการรับเงิน หรือ สถานะการรับหรือ

การไดม้า เลือกเป็น o – Unknow หมายถึง ไม่ทราบ 

 

Method of Acquisition ให้คลิกลกูศร เพ่ือเลือก  วิธีการไดส้ื่อโสตฯมา เลือกเป็น Gift หมายถึง การ

ได้รับเป็นของขวัญ 

 

 



 

Expected Acquisition End Date ให้คลิกลูกศร เพื่อเลือก วันที่สิ้นสุดการซื้อที่คาดว่าจะได้รับ

  ให้เว้นว่างไว้ หมายถึงยังไม่ได้ก าหนดใช้ 

 

General Retention Policy ให้คลิกลูกศร เพ่ือเลือก นโยบายการเก็บรักษา  เลือกเป็น 8 – 

Permanently retained หมายถึงเก็บไว้อย่างถาวร 

 

Specific Retention Policy Type ให้คลิกลูกศร เพื่อเลือก นโยบายการเก็บรักษาเฉพาะ 

 เลือกเป็น ‘ ‘- No retention policy หมายถึง ไม่มีนโยบายการเก็บรักษาเฉพาะ 

 

 

Specific Retention Policy Number of Units ให้คลิกลูกศร เพ่ือเลือก นโยบายการเก็บรักษา

เฉพาะจ านวนหน่วย เลือกเป็น ‘ ‘- No retention policy หมายถึง ไม่มีนโยบายการเก็บรักษา

เฉพาะจ านวนหน่วย 

 

Specific Retention Policy Unit Type ให้คลิกลูกศร เพ่ือเลือก นโยบายการเก็บรักษาเฉพาะ

ประเภท เลือกเป็น ‘ ‘- No retention policy หมายถึง ไม่มีนโยบายการเก็บรักษาเฉพาะประเภท 

 

Completeness ให้คลิกลูกศร เพื่อเลือกความถูกต้องสมบูรณ์ เลือกเป็น o – Other หมายถึง อ่ืนๆ 

ไม่มีให้เลือก 

 

Number of Copies Reported ก าหนดเป็น  001 - 1 copy หมายถึงจ านวนแผ่น 



 

Lending Policy ให้คลิกลูกศร เพื่อเลือก นโยบายการให้ยืม เลือกเป็น  a - Will lend หมายถึง 

ให้ยืม 

 

 

Reproduction Policy ให้คลิกลูกศร เพื่อเลือกนโยบายการท าซ้ า เลือกเป็น  b - Will not 

reproduce หมายถึง ไม่ท าซ้ า 

 

 

Language Code ให้คลิกลูกศร เพ่ือเลือก รหัสภาษา เลอืกเป็น tha – Thai หมายถึง ภาษาไทย 

 

 

Separate or Composite Copy Report   ก ำหนดให้เลือก เป็น o – Separate หมายถึง รายงานการ

ผลิตส าเนาแยกต่างหาก 

 

Date of Report  ระบบจะข้ึนวันที่ท ารายการให้อัตโนมัติ 180531 รูปแบบ yymmdd ปี
เดือนวัน หมายถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2018 
 
 
 
 
 
 
 



4. การก าหนดข้อมูล 852 ให้ใส่ข้อมูล เสร็จแล้ว คลิก Done 

 

 

 ก าหนด 852 ได้แก่ 

 a – Location     ระบบจะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ (คือ THHCU)  
b – Sublocation or Collection   เลือกวิทยาเขตท่ีจัดเก็บและให้บริการสื่อโสตฯนี้  

– Bang Phli Campus  
c – Shelving Location  เลือกสถานที่จัดเก็บ/บริการสื่อนี้ คือ SLRC/2nd Flr.  
t – Copy number  ใส่หมายเลขแผ่น  
h – Classification Part  ใส่เลขหมู่  
n – Country Code    ใส่รหัสประเทศท่ีผลิตสื่อ   

x – Non-public notes  ใส่ชื่อคนลงรายการหรือข้อความอ่ืนๆเพ่ือเป็นการ สื่อสาร

ภายใน  

z – Publics notes    ถ้าก าหนดข้อความๆ จะไปปรากฏหน้าจอการสืบค้น  

ก าหนดเสร็จเรียบร้อยคลิก Done 

 

 



5. การก าหนดข้อมูล 876 ให้ใส่ข้อมูล ดังนี้ 

 

 

ก าหนด 876 ได้แก่  

c – Cost     ราคาของสื่อ  
d – Date Acquired    ใส่ปีที่ก าลังลงรายการ  
e – Source of Acquisition  การได้มาของสื่อนี้ เช่น Donation หรือ Gift หรือ free 

หรือ Purchase 
p – Piece Designation  ใส่หมายเลขบาร์โคด  
x – Non-public notes  ก าหนดข้อความเพ่ือสื่อสารเป็นการภายใน เช่น Library 

use only, please contact librarian  
z – Publics notes  ถ้าก าหนดข้อความๆ จะไปปรากฏหน้าจอการสืบค้น  
ก าหนดเสร็จเรียบร้อยคลิก Done จากนั้น Save        



 

ก าหนด LHR โดยการคลิก search ที่ช่องซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรายการที่สืบค้นได้ เพราะอาจจะมีชื่อที่ซ้ ากัน ให้สังเกตุว่าตรงรูปสือ่จะขึ้นเป็นรูป โนต๊เพลงกับแผ่นซดีี  



 

เมื่อ คลิก Open Details จะได้ภาพ  

 

 

ให้ คลิก Copies และเลือก Add Item 

 



ก าหนดข้อมูลต่างๆ
 

 

จากนั้น คลิก Add Monographic Item และถ้ามสีื่อหลายแผ่นสามารถเพิ่มจ านวน Copy  ตามจ านวนที่ม ีโดยการคลิก add item  

และก าหนดค่าเหมือนข้างต้น โดยก าหนดตรง Copy number เป็น 2 หรือ 3,4 ตามจ านวนท่ีต้องการเพิ่ม 

 

  

การ Save กรณีที่ยังท ารายการไม่สมบูรณ์ กรณีท่ียังท ารายการไม่เสร็จสมบูรณ์ และยังไม่ได้ Add Record 

and Set WorldCat Holding ดังนั้น ระบบจะยังไม่ออก OCLC number ให้ใช้ทางเลือก Save in progress 

และเรียกระเบียนนั้นมาด าเนินการต่อได้ในภายหลัง 



 

เมื่อคลิก Save In-Progress Record ระบบจะให้ หมายเลข file หรือ File number เพ่ือเป็นหมายเลขอ้างอิง

ในการสืบค้น เพ่ือด าเนินการต่อ เมื่อต้องการเรียกรายการที่ Save In-Progress Record ขึ้นมา ให้มาที่ 

Record Manager ตรงช่อง Scope ให้เลือก Save In-Progress ตรงกล่อง Index ให้คลิกเลือก Save File 

Number ตรงช่อง Terms ให้ใส่หมายเลข file ที่ระบบให้มาตอน Save จากนั้นคลิก Search  

 

ระบบจะปรากฏระเบียน ที่ยังด าเนินการค้างไว้ขึ้นมาให้ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

การตรวจสอบข้อมูลที่ด าเนินการแล้ว เมื่อบันทึกข้อมูลในโมดูล Metadata เรียบร้อยแล้ว ควรจะได้มีการ

ตรวจสอบการแสดงผลของการลงรายการทางบรรณานุกรม และทดสอบการสืบค้นข้อมูลที่ลงรายการให้

เป็นไปตามที่ต้องการ โดยการเข้าท่ี WCD ที ่https://hcu.on.worldcat.org/discovery 



 

คลิกท่ีช่ือเร่ืองเพ่ือตรวจสอบกำรลงรำยกำรวำ่สำมำรถแสดงผลได้ถกูต้องหรือไม่ 

ข้อมูลอ้างอิง 

คู่มือ VDO Manual สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

    


