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แบบบันทึกการแลกเปลีย่นเรียนรู ้(KM) 
ของชุมชนนกัปฏิบตัิห้องสมุดพระนครเหนือ (NBL COP) 

วันศุกร์ท่ี 17 สิงหาคม 2555 
*************************************************************************** 

 
ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ี้ได ้

นางสาวกมร  สุประภารพงษ์ จากการที่ได้เข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“การดําเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 25” (WUNCA25th) วันที่ 7-9 สิงหาคม 
2555 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  

1. เพ่ือกําหนดแนวทางในการดาเนินกิจกรรมบน
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) 

2. เพ่ือศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา  

3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก  

4. เพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญด้านต่างประเทศถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี
เครือข่าย Hardware and Software  

โดยได้ เข้ าร่ วมหัวข้อการประชุมเ ชิงปฏิบั ติการ  

“การจัดการระเบียนบรรณานุกรมสําหรับฐานข้อมูล 
THAILIS Union Catalog ด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุด
อตัโนมัติ WALAI AutoLIB”  วิทยากร ได้แก่ อาจารย์ยุทธนา 
เจริญรื่น และ นายภามพิภพพ์ ปุณพุทธิโมกข์  

 เน้ือหารายละเอียดเก่ียวกับ การจัดการ Bib record, 
การทํารายการแบบ Original และ Copied Catalog บน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมด้วย WALAI UC-clients 
ประกอบการสาธิตการใช้ดรรชนีสืบค้นแบบ Search engine 
และ traditional search บน THAILIS Union Catalog 
 

1. ไ ด้ ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ 
THAILIS’s Union Catalog ว่า
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ข้ อ มู ล ร ะ เ บี ย น
บรรณานุกรม, location และ 
holdings information ของทรัพยากร
สารสนเทศ สิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง และ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  

2. พัฒนาส่งเสริมการให้ข้อมูล
บรรณานุกรมของสิ่ ง พิม พ์  ไฟล์  
แผนที่ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และ
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนๆ 

3. เ รี ยน รู้ วิ ธี ก าร ใ ช้ดรรช นี
สืบค้นแบบ Search engine และ 
traditional search บน THAILIS 
Union Catalog 

4. สามารถสร้ างร่ วมมือ กับ
เครือข่ายบรรณานุกรมของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย 
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เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏบิตัิการ 
“การจัดการระเบียนบรรณานุกรมสําหรับฐานข้อมูล THAILIS Union Catalog  

ด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิWALAI AutoLIB”   
 

การจัดการระเบียนบรรณานุกรมบน
THAILIS Union Catalog
ด้วย WALAI AutoLIB

Yuttana J. ; School of Informatics ; Walailak University  
 
 
 

About THAILIS Union Catalog
 THAILIS’s Union Catalog ประกอบดว้ยขอ้มูลระเบียน
บรรณานุกรม, location และ holdings information ของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ส่ิงพิมพต์่อเน่ือง และสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์
 วตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างเครือข่ายบรรณานุกรมของห้องสมุด
มหาวิทยาลยัมากกวา่ร้อยสถาบนั
 ให้ขอ้มูลบรรณานุกรมของส่ิงพิมพ ์ไฟล ์แผนท่ี วิทยานิพนธ์ 
งานวิจยั และทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนๆ

 

รายละเอียดเนื้อหา 
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About THAILIS Union Catalog

 
 
 
 

About THAILIS Union Catalog

 
 

ThaiLIS Union Catalog  (http://uc.thailis.or.th/) 

หน้าผลการสืบค้น 



    แฟ้มข้อมูลความรู้หมายเลข 11 

 
 

Location and Holdings Information

 Interlibrary Loan Service
 Reference and Information Services.

 
 
 

Bib Record contribution to UC

Standard

 Cataloging standard -> AACR II

 Communications format -> MARC 21, 
USMARC, ISO2709

 Mandatory/essential elements -> Required 
data elements

 Character set -> ASCII or UTF-8

 Organization of the record -> Leader, Record 
directory, Control fields, Variable fields

 
 
 
 

ThaiLIS Union Catalog  ประกอบด้วย 
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Contributing to the Union Catalog

การนาํขอ้มูลจากหอ้งสมุด Local เขา้ฐานขอ้มูล UC 
สามารถทาํได ้2 วิธีการหลกัๆ ไดแ้ก่
 ใช ้WALAI UC Clients accession
 ใชก้ารอพัโหลดผา่น Web Application

 
 
 
 

WALAI AutoLib UC Clients

 
 

การนําข้อมูลจากห้องสมุด Local เข้าฐานข้อมูล UC 

วิธีการ ใช้ WALAI UC Clients accession  
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UC Web Application

 
 
 
 
 

UC Web OPAC

 
 

วิธีการ ใช้ การอัพโหลดผ่าน Web Application 

หน้าการสืบค้น Web OPAC 
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Bib Record Information and more

 
 
 
 
 

Report & Statistics

 

รายละเอียดระเบียนบรรณานุกรม 

แสดงผลรายงาน และสถิติ 



ภาพประกอบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนนกัปฏิบตัิห้องสมุดพระนครเหนือ (NBL COP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


