
การนําไฟลงานวิจัยขึ้นระบบ WMS 

  ดวยหนวยงานที่สงงานวิจัยมาเพ่ือเก็บและใหบริการในศูนยบรรณสารสนเทศ มีนโยบายในการสงแตไฟล

งานวิจัย และไมสงตัวเลมอีกตอไป ศูนยบรรณสารสนเทศ จึงตองวางแนวปฏิบัติในการนําไฟลงานวิจัยขึ้นระบบ

หองสมุด WorldShare Management Services หรือ WMS เพ่ือใหสามารถสืบคนและใหบริการไดผานการ

เขาถึงงานวิจัยอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มจากระบบ ThaiLIS ที่ศูนยบรรณสารสนเทศนําไฟลขึ้นไวระบบดังกลาว 

ผูใชบริการสามารถอานงานวิจัยได แมวาไมมีตัวเลมใหบริการในศูนยบรรณสารสนเทศแลว 

  การนําไฟลงานวิจัยเขาระบบ WMS มแีนวทาง ดังน้ี 

  1. กําหนดประเภทของไฟลวิจัยที่นําเขาเปน computer file 

  2. ใสขอมูลใน LDR หรือ Leader เปน

 
 

  3. ใสขอมูลในเขตขอมูล 008 ดังน้ี 



 
   

  4. ใสเขตขอมลู 007 ดังน้ี (ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับขอมูลที่ม)ี 

 
 

  5. ใสขอมูลตามขอมูลทางบรรณานุกรมตามขอมูลของงานวิจัย 

  
เขตขอมูล 040 ใหใส ภาษาที ่subfield b ถาเปนภาษาไทยใส tha ภาษาอังกฤษใส eng ภาษาจีนใส chi เปนตน

เขตขอมูล 100 และ 700 ขึ้นอยูกับขอมูลของผูวิจัยที่ปรากฏในงานวิจัย ลงรายการทางบรรณานุกรมตาม

หลักเกณฑ AACR 2 (ยังไมไดปรับเปน RDA) ถามีผูวิจัยมากกวา 1 คน ใหลงขอมูลผูวิจยัเพ่ิมใหครบทกุคนในเขต

ขอมูล 700 



เขตขอมูล 245 ลงช่ือเรื่องของงานวิจัย ใสช่ือเรื่องเทียบเคียง และผูรับผดิชอบ  

เขตขอมูล 246 ใสช่ือเรื่องเทียบเคียง (ถามี ใหครบตามจํานวนช่ือเรื่องเทียบเคียง เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ) 

เขตขอมูล 260 ใสขอมูลสถานที่พิมพ ผูรับผิดชอบในการจัดพิมพ และปที่พิมพ (สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัว

เฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2564) 

เขตขอมูล 300 ใสขอมูลจํานวนหนา ภาพประกอบ แผนที ่สวนขนาดไมตองใส เน่ืองจากเปนไฟล 

เขตขอมูล 440 ใสขอมูลชุดงานวิจัย 

เขตขอมูล 500 ใสขอมูลอ่ืนๆ ที่เห็นวามีประโยชนและตองการใหผูใชขอมูลทราบ 

เขตขอมูล 520 ใสขอมูลบทคดัยอ ใหใสทุกภาษาที่ปรากฏในงานวิจัย 

เขตขอมูล 536 ใสขอมูลเรื่องหนวยงานที่ใหทุนในการทําวิจัย 

เขตขอมูล 546 ใสขอมูลภาษา เชน มีบทคัดยอเปนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  

เขตขอมูล 600 ใสหัวเรื่องบุคคลที่ปรากฏอยูในงานวิจัย และพิจารณาวาเปนสวนสําคัญเพ่ือใหเขาถึงงานวิจัย 

เขตขอมูล 610 บังคับใส มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตามดวยหัวเรื่องยอย วิจัย 

เขตขอมูล 610 ใสหัวเรื่องนิติบุคคลที่ปรากฏอยูในงานวิจัย และพิจารณาวาเปนสวนสําคัญเพ่ือใหเขาถึงงานวิจัย 

เขตขอมูล 650 ใสหัวเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เปนหัวเรื่องควบคุม หรือถาเปนหัวเรื่องที่ไมมีในหัวเรื่อง

ควบคุม และไมปรากฏในช่ือเรื่อง สารบัญ หรือสวนอ่ืนๆ ที่จะสามารถสบืคนได ใหพิจารณาวาเปนสวนสําคัญใหใส

ไดเพ่ือใหเขาถึงงานวิจัย 

เขตขอมูล 651 ใสหัวเรื่องทางภูมิศาสตรที่ปรากฏอยูในงานวิจัย และพิจารณาวาเปนสวนสําคัญเพ่ือใหเขาถึง

งานวิจัย 

เขตขอมูล 700 ผูวิจัยเพ่ิม/ผูรบัผิดชอบอ่ืนที่ปรากฏอยูในงานวิจัย และพิจารณาวาเปนสวนสําคัญเพ่ือใหเขาถึง

งานวิจัย 

เขตขอมูล 710 บังคับใส มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตามดวยหัวเรื่องยอย หนวยงานที่นักวิจัยสังกัด ให

ใสหนวยงานอ่ืนของนักวิจัย (รวม) ไวดวย  

มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.$bคณะศิลปศาสตร.$bสาขาวิชาการสอนภาษาไทยเปนภาษาที่สอง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.$bคณะศิลปศาสตร. 

เขตขอมูล 830 ช่ือชุดงานวิจัย (สัมพันธกับเขตขอมูล 440) 

เขตขอมูล 856 ใสเขตขอมลูยอย u และตามดวย link ที่ไดจากระบบ ThaiLIS (link น้ีจะไดหลังจากที่นําไฟลเขา

ระบบ ThaiLIS แลว) 

เมื่อลงขอมูลครบถวนใน Master record แลว ใหคลิกที่ save เลอืก Add record and Set WorldCat Holding 



เพ่ือจะไดทําขอมลูในสวนของ LBD และ LHR ซึ่งเปนสวนขอมูลเฉพาะของศูนยบรรณสารสนเทศ และระบบจะขึน้

เขตขอมูลอ่ืนๆ โดยอัตโนมัติ ที่เกี่ยวของกับระบบ WMS  

ตัวอยาง ระเบยีนไฟลงานวิจัยที่นําเขาในระบบ WMS 

 

 



 

 
 

การใสขอมูลใน LBD 

  ในเขตขอมูล  599 ใสช่ือรหัสสาขาวิชา และตามดวย – Online  (599 หมายถึง เขตขอมูลเพ่ือระบุวา

ไดมาจากการบริจาค/อภินันทนาการ/ไดมาฟร)ี รหัสวิชา เพ่ือระบุวามาจากสาขาวิชาใด และมสีถานะเปน Online 

ไมใชตัวเลม (ถาเปนสิ่งพิมพจะใสจํานวนเลมกํากับไวดวย) และ Save 

 



การใสขอมูลใน LHR 

  1. Location เลือกเปน Research 3rd/Flr  (เพ่ือจะไดสืบคนจํานวนงานวิจัยไดทั้งหมด) 

  2. เลขหมู ใสคาํวา Online Only  (ไมมีการกําหนดเลขหมู เน่ืองจากไมมีตัวเลม แตเพ่ือใหสืบคน

สถานภาพงานวิจัยที่เปน Online) 

 

  3. เขตขอมูล 856 ใส link เดียวกับที่ใสในเขตขอมูล 856 ใน Master record เน่ืองจากเปนกลไกของ

ระบบ WMS และเพ่ือเปนการปองกันเขตขอมูล 856 ทีใ่สใน Master record แลวไมขึน้คําวา “เขาใชแบบ

ออนไลน” หรอื “Access Online” 

 

 



  เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอย และ save แลว ควรตรวจสอบการนําขอมูลที่เขาระบบดวยการคลิกมาที่ 

หนา WorldShare Discovery หรือทดลองการสืบคน ถาขอมูลลงครบถวน ถูกตอง จะเห็นวา ประเภทของ

งานวิจัย เปน ebook หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส และควรทดลองคลิกทีค่ําวา “เขาใชแบบออนไลน” หรือ 

“Access Online” เพ่ือเปนการทดสอบในการเขาใชงานวิจัยอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็มจากระบบ ThaiLIS ไดอยาง

ถูกตอง 

 

 

เมื่อคลิกเพ่ือดูรายละเอียดของขอมูลระเบียนน้ี จะไดขอมูล  



 

 



เมื่อคลิกที่ “เขาใชแบบออนไลน” หรือ “Access Online” จะไดขอมูลของงานวิจัยที่ระบบ ThaiLIS และคลิกที่

แฟมขอมูลจะสามารถอานงานวิจัยฉบับเต็มได 

 

 



 

  โดยแผนกบริการสารสนเทศ ไดมีการติดปายเพ่ือสื่อสารใหผูใชบริการทราบ ณ บริเวณมุมวิจัย ช้ัน 3 ดวย

ในลักษณะน้ี 

“ต้ังแตปการศึกษา 2564 ไมมีตัวเลมงานวิจัยใหบริการ ทานสามารถคลกิอานงานวิจัยฉบับเต็มทางออนไลนไดจาก

ระบบหองสมุดและจากระบบ ThaiLIS  ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ประจําช้ัน” 

 

------------------------------------------------------------------------- 


