
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศกึษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ร่วมกับศูนยค์วำมเปน็เลิศดำ้นนวัตกรรมสำรสนเทศ ส ำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร ์

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

โครงกำรพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรสหบรรณำนุกรมส ำหรบัห้องสมดุสถำบันอุดมศกึษำระยะที่ 6

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐาน
เพ่ือการด าเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) 
ส าหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565



ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร

09.00-12.00 : UC Connexion Client & Validation Rule

- สรุปผลการตรวจสอบตัวอย่างระเบียนบรรณานุกรม
- ข้ันตอนการตรวจสอบระเบียนบรรณานกุรมและการอัพโหลดระเบียน

เข้าสู่ฐานข้อมูล UC-TAL (Scan & Upload Process)
- ทบทวนข้อก าหนดในการวิเคราะห์และลงรายการบรรณานกุรม ตาม

มาตรฐาน AACR 2 และ MARC21
- แลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานกุรม 

(UC-TAL Knowledge Sharing)
- การติดตั้งและแนะน าการใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client 

3.3.7 (Install & Overview)

13.00-16.00 : ILL Management System

- การตั้งค่าพื้นฐาน (Settings Basic Data)
- การก าหนดนโยบายในการให้บริการ (Policies Settings)
- การจัดการข้อมูลผู้เข้าใช้งานระบบ (Manage Local Users)
- การจัดการรายการขอยืมจากสมาชิกหอ้งสมุด (Request Management)
- การจัดการรายการให้ยืม (Lending Respond)
- การออกรายงานและสถิติ (Report & Statistics)



สรุปผลกำรตรวจสอบตัวอย่ำงระเบียนบรรณำนุกรม



รำยช่ือสถำบันที่น ำส่งรำยกำรระเบียนส ำหรับทดสอบกำรน ำเข้ำ

จำกกำรประชุม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้งำนฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำไทย (UC-TAL) กลุ่มห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน เม่ือวันที่ 15 มิ.ย. 2564 มีสถำบันที่น ำส่งข้อมูลเพ่ือทดสอบ 17 สถำบัน โดยสำมำรถสรุปผลกำรตรวจสอบโครงสร้ำงข้อมูลดังน้ี

ล าดับ สถาบัน ระบบห้องสมุด ระบบห้องสมุด ผลการตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล
1วิทยาลัยดุสิตธานี ALEPH ALEPH ผ่าน
2มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ALIST ALIST ผ่าน
3มหาวิทยาลัยฟาฏอนี KOHA KOHA ผ่าน
4วิทยาลัยเชนต์หลุยส์ KOHA KOHA ผ่าน
5มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา Liberty Liberty ผ่าน
6มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก Magic library Magic library ไม่มี bibid ซึ่งจะอยู่ใน tag 035 และข้อมูลไม่เป็น UTF8  
7มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ MATRIX MATRIX ผ่าน
8มหาวิทยาลัยพายัพ MATRIX MATRIX ผ่าน
9มหาวิทยาลัยธนบุรี NAVASARN NAVASARN ข้อมูลไม่เป็น UTF8 และDirectory ความยาวไม่ถูกต้อง

10มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ NAVASARN NAVASARN ไม่มี bibid และDirectory ความยาวไม่ถูกต้อง
11สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Semeata Semeata ผ่าน
12มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ULIBM ULIBM Directory ความยาวไม่ถูกต้อง
13วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ULIBM ULIBM ผ่าน
14สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น ULIBM ULIBM ผ่าน
15สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ULIBM ULIBM ผ่าน
16มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น WALAI AutoLib WALAI AutoLib ผ่าน
17สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา WALAI AutoLib WALAI AutoLib ผ่าน



สรุปผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรลงรำยกำร

จำกกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรลงรำยกำร สำมำรถจัดกลุ่มควำมผิดพลำดในกำรลงรำยกำรได้ดังน้ี

กลุ่มความผิดพลาด รายละเอียด
โครงสร้างระเบียน Directory รูปแบบไม่ถูกต้อง

Length cannot be less than zero.
Parameter name: length
จ านวน Directory และ Tag ไม่เท่ากัน
ไม่พบเขตข้อมูล 001
ไม่พบเขตข้อมูล 035

Leader leader ต าแหน่งที่ 07 ข้อมูลไม่ถูกต้อง
leader ต าแหน่งที่ 08 ข้อมูลไม่ถูกต้อง
leader ต าแหน่งที่ 09 ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ระเบียนบทความวารสารไม่สามารถน าเข้าสู่ระบบได้ 

008 เขตข้อมูล 008 ต าแหน่งที่ 15-17 ข้อมูลไม่ถูกต้อง
020/022 ISBN ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ISBN ต้องเป็นตัวเลขหรือ X ความยาว 10 หรือ 13 หลัก
ISSN ต้องเป็นตัวเลขหรือ X ความยาว 8 หลักและมีเครื่องหมาย 
Indicator ต าแหน่งที่ 1 ไม่ถูกต้อง
Indicator ต าแหน่งที่ 2 ไม่ถูกต้อ
เขตข้อมูลย่อยไม่อนุญาตให้ใช้งาน เช่น 9, A, ฿
เขตข้อมูลย่อยไม่สามารถซ  าได้ เช่น ลง $a มาซ  า



สรุปผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรลงรำยกำร

จำกกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรลงรำยกำร สำมำรถจัดกลุ่มควำมผิดพลำดในกำรลงรำยกำรได้ดังน้ี

กลุ่มความ
ผิดพลาด

รายละเอียด

1XX เขตข้อมูล 100 ไม่สามารถซ  าได้
พบเขตข้อมูล ชื่อผู้แต่ง มากกว่า 1 เขตข้อมูล
Indicator ต าแหน่งที่ 1 ไม่ถูกต้อง
Indicator ต าแหน่งที่ 2 ไม่ถูกต้อง
เขตข้อมูลย่อยไม่อนุญาตให้ใช้งาน เช่น S, P, A
เขตข้อมูลย่อยไม่สามารถซ  าได้ เช่น ลง $a มาซ  า

245 Indicator ต าแหน่งที่ 1 ไม่ถูกต้อง
Indicator ต าแหน่งที่ 2 ไม่ถูกต้อง
เขตข้อมูล 245 ไม่สามารถซ  าได้
เขตข้อมูลย่อยไม่อนุญาตให้ใช้งาน เช่น 9, A, ฿
เขตข้อมูลย่อยไม่สามารถซ  าได้ เช่น ลง $a มาซ  า

2XX Indicator ต าแหน่งที่ 1 ไม่ถูกต้อง
Indicator ต าแหน่งที่ 2 ไม่ถูกต้อง
เขตข้อมูล 260 เขตข้อมูลย่อย = ไม่อนุญาตให้ใช้งาน
เขตข้อมูลย่อยไม่อนุญาตให้ใช้งาน เช่น 9, A, ฿



สรุปผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรลงรำยกำร

จำกกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรลงรำยกำร สำมำรถจัดกลุ่มควำมผิดพลำดในกำรลงรำยกำรได้ดังน้ี

กลุ่มความผิดพลาด รายละเอียด
3XX Indicator ต าแหน่งที่ 1 ไม่ถูกต้อง

Indicator ต าแหน่งที่ 2 ไม่ถูกต้อง
เขตข้อมูลย่อยไม่อนุญาตให้ใช้งาน เช่น ป, ภ
เขตข้อมูลย่อย b ไม่สามารถซ  าได้

6XX Indicator ต าแหน่งที่ 1 ไม่ถูกต้อง
Indicator ต าแหน่งที่ 2 ไม่ถูกต้อง
เขตข้อมูลย่อยไม่อนุญาตให้ใช้งาน เช่น 1, ไ
เขตข้อมูลย่อยไม่สามารถซ  าได้ เช่น ลง $a มาซ  า

7XX Indicator ต าแหน่งที่ 1 ไม่ถูกต้อง
Indicator ต าแหน่งที่ 2 ไม่ถูกต้อง
เขตข้อมูลย่อยไม่อนุญาตให้ใช้งาน เช่น 1, I, M
เขตข้อมูลย่อยไม่สามารถซ  าได้ เช่น ลง $a มาซ  า

8XX Indicator ต าแหน่งที่ 1 ไม่ถูกต้อง
Indicator ต าแหน่งที่ 2 ไม่ถูกต้อง
เขตข้อมูลย่อยไม่อนุญาตให้ใช้งาน เช่น 1, I, M
เขตข้อมูลย่อยไม่สามารถซ  าได้ เช่น ลง $a มาซ  า
ไม่พบข้อมูลที่สัมพันธ์กับเขตข้อมูล 600 $6880
ไม่พบเขตข้อมูล 850 หรือ 866 ซ่ึงในกรณีที่เป็นการลงรายการวารสารต้องมีการลงรายการข้อมูลใน tag นี 



จำกควำมผิดพลำดที่พบสำมำรถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

“Directory ไม่ถูกต้อง”
“ระเบียนบรรณำนุกรมเข้ำรหัสไมถู่กต้อง”
“ไม่พบเขตข้อมูล local bibid”

ควำมผิดพลำดที่พบในกำร Export ไฟล์จำกระบบห้องสมุด Local 

ควำมผิดพลำดที่พบในกำรท ำรำยกำร
“ISBN ต้องเป็นตัวเลขหรือ X ควำมยำว 10 หรือ 13 หลัก”
“ISBN ข้อมูลไม่ถูกต้อง”
“เขตข้อมูล 008 ต ำแหน่งท่ี 15-17 ข้อมูลไม่ถูกต้อง”



Librarian UC Connexion
ClientStart

Export ISO2709 File 
UTF-8 encoding

Auto Fix or Manual Fix

Valid Bib Record

Return queue 
And upload result

Browse and 
Select MARC File

Login to UC 
Connexion Client

Validate Bib Record

Filter and Analyze File

Pass

Upload Record
And Build index

Stop

Yes

No

ข้อแนะน ำ

ในข้ันตอนกำร Export ISO2709 file ข้ึนอยู่กับฟังก์ชัน
กำรท ำงำนของระบบห้องสมุดซ่ึงแต่ละระบบจะมีข้ันตอน
ไม่เหมือนกัน ดังน้ันหำกไม่ทรำบวิธีกำร export ให้
ประสำนงำนไปยังผู้พัฒนำระบบ

ขั้นตอนกำรท ำงำนของโปรแกรมสนับสนุนกำรท ำรำยกำร (UC Connexion Client)



รูปแบบมำตรฐำนในกำรลงรำยกำรและกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องในกำรลงรำยกำร



รูปแบบมำตรฐำนในกำรลงรำยกำรบนฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม

 รองรับกำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำน MARC 21 (Bibliographic, Holdings 
Data and Authority Data)

 รองรับระเบียนที่มกีำรลงเขตข้อมลู RDA 
 รองรับระเบียนที่มำจำกฐำนข้อมูล OCLC
 ข้อมูลพื้นฐำนในกำรท ำรำยกำรให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรลงรำยกำรโดย

อ้ำงอิงจำก https://www.loc.gov/marc/bibliographic/
 ข้อมูลพื้นฐำนในกำรท ำรำยกำรหลักฐำนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรลง

รำยกำรโดยอ้ำงอิงจำก https://www.loc.gov/marc/authority/



กำรตรวจสอบระเบียน

1. ไฟล์อยู่ในรูปแบบของ ISO 2709 (UTF-8)

2. โครงสร้างระเบียนตามมาตรฐานของ MARC21 ในการควบคุมรายการ (Bibliographic Control)
ส่วนที่ 1 คือ Leader, Directory, Control Field 
ส่วนที่ 2 Variable Field (Tag, indicators, subfield code และ filed terminator)

3. การตรวจสอบระเบียนมี 3 ระดับ คือ National Level, Minimal Level และ UC Level 
ใช้ระดับความจ าเป็นในการท ารายการระเบียนสหบรรณานุกรมในการก าหนดเงื่อนไขการตรวจสอบ



รำยกำรเขตข้อมูลตำมข้อตกลงในกำรท ำรำยกำรร่วมกันบนฐำนสหบรรณำนุกรม (UC Level)

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

LEADER (NR) ต าแหน่งที่ 06 Type of record a, c, d, e, f, g, i, j, k, m, o, p, r, t

ต าแหน่งที่ 07 Bibliographic level a, b, c, d, i, m, s

ต าแหน่งที่ 18 Descriptive cataloging form หากมีการระบุให้รองรับ RDA Record ค่าที่ระบุต้องเป็น i

ประเภททรัพยากร 06 07

1. Books a หรือ t a, c, d, หรือ m

2. Continuing Resources a b, i, หรือ s

3. Music c, d, i, หรือ j m

4. Maps e, หรือ f m

5.Visual Materials g, k, o, หรือ r m

6. Computer Files m m

7. Mixed Materials p c

LEADER (NR)



รำยกำรเขตข้อมูลตำมข้อตกลงในกำรท ำรำยกำรร่วมกันบนฐำนสหบรรณำนุกรม (UC Level)

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

หมายเหตุ

008 (NR) ต าแหน่งที่ 00-05 Date entered on file ตัวเลข 6 หลักแทน YYMMDD

ต าแหน่งที่ 07-10 Date1 ข้อมูลปีพิมพ์
ต าแหน่งที่ 15-17 Place of publication, 
production, or execution

รหัสประเทศ ใช้ code ประเทศตาม MARC 
Code List for Countries

http://www.loc.gov/marc/countries/countr
ies_code.html

ต าแหน่งที่ 35-37 Language รหัสประเทศ ใช้ code ประเทศตามMARC Code 
List for Languages

http://www.loc.gov/marc/languages/langu
age_code.html

ต าแหน่งที่ 39 Cataloging source #, c, d, u, | d - Other

เขตข้อมูล 008 (NR)



รำยกำรเขตข้อมูลตำมข้อตกลงในกำรท ำรำยกำรร่วมกันบนฐำนสหบรรณำนุกรม (UC Level)

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

หมายเหตุ

020, 022 (R)
(ISBN,ISSN)

- a ISSN, ISBN หากมีตัวอักษร เอกซ์ – x ให้ใช้
ตัวพิมพ์ใหญ่ “X”

ISBN เวลาลงรายการไม่มีเครื่องหมาย“-” คั่น
และให้ลง 10 หรือ 13 หลักถ้ามีน้อยกว่า ให้
ใช้$z น าหน้า 

ISSN เวลาลงรายการ ให้มีเครื่องหมาย“-” ค่ัน

เขตข้อมูล 020, 022 (R) (ISBN,ISSN)

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

หมายเหตุ

040 (NR) 
(Cataloging 
Source) 

- e หากมีการระบุให้รองรับ RDA Record ค่าที่ระบุ
ต้องเป็น $erda

เขตข้อมูล 040 (NR) Cataloging Source



รำยกำรเขตข้อมูลตำมข้อตกลงในกำรท ำรำยกำรร่วมกันบนฐำนสหบรรณำนุกรม (UC Level)

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

หมายเหตุ

100, 110, 111, 
130 (NR)

(Main Entry 

Fields)

- a เขตข้อมูล 1XX ปรากฏได้ครั งเดียวในระเบียน

เขตข้อมูล 100, 110, 111, 130 (NR) (Main Entry Fields)

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

หมายเหตุ

245 (NR)
(Title 

Statement)

- a เขตข้อมูล 245 ปรากฏได้ครั งเดียวในระเบยีน
ลงช่ือเรื่องที่เหมาะสม(Title proper) ตามปกใน 

ถ้าไม่มี ให้ลงช่ือเรื่องที่เหมาะสมตามปกนอกและ

แหล่งอื่นๆ

เขตข้อมูล 245 (NR) (Title Statement)

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd1xx.html


รำยกำรเขตข้อมูลตำมข้อตกลงในกำรท ำรำยกำรร่วมกันบนฐำนสหบรรณำนุกรม (UC Level)

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

หมายเหตุ

250 (R)
(Edition 

Statement)

- a ลงตามที่ปรากฏในตัวเล่ม เช่น พิมพ์ครั งที่ 1
ลงซ  าได้ (Repeat) ในกรณีหนังสือปรากฏข้อมูล

พิมพ์ครั งที่… และเป็น International edition 

ด้วยสามารถลง 250 ได้ 2 ครั ง

เขตข้อมูล 250 (R) (Edition Statement)

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

หมายเหตุ

260 (R)
(Publication, 

Distribution, 
etc. (Imprint))

- a, b, c $aสถานที่พิมพ์:$bส านักพิมพ,์ $cปีที่พิมพ์

เขตข้อมูล 260 (R) (Publication, Distribution, etc. (Imprint))



รำยกำรเขตข้อมูลตำมข้อตกลงในกำรท ำรำยกำรร่วมกันบนฐำนสหบรรณำนุกรม (UC Level)

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

หมายเหตุ

300 (R)
(Physical 
Description)

- a, b, c $aจ านวนหน้า :$bภาพประกอบ ;$cขนาด

เขตข้อมูล 300 (R) (Physical Description)

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

หมายเหตุ

336 (R) 
(Content Type)

- หากมีการระบุให้รองรับ RDA Record  ต้องมี
การลง Tag และเช็ค indicator กับ subfield 

ตามที่มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน 

Subfield
337 (R) 
(Media Type)

338 (R)
(Carrier Type)

เขตข้อมูลส าหรับลงรายการ RDA 336 (R) (Content Type)/337 (R) (Carrier Type) /338 (R) (Media Type)



รำยกำรเขตข้อมูลตำมข้อตกลงในกำรท ำรำยกำรร่วมกันบนฐำนสหบรรณำนุกรม (UC Level)

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

หมายเหตุ

490 (R)
(Series 
Statement) 

- a,v ถ้า indicator ตัวแรกเป็น 0 = ไม่ต้องการให้สืบค้น
ถ้า indicator ตัวแรกเป็น 1 ต้องเพิ่ม 830  เพื่อให้สืบค้นได้
$aSeriesstatement ; $vVolume/sequential designation
เช่น$aHarry Potter ; $vbk. 5

เขตข้อมูล 490 (R) (Series Statement) 

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

หมายเหตุ

600(R)
(Personal 

Name)

- a, d $aช่ือบุคคล,$cต าแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์,$dปีเกิด-ปีตาย$xหวั
เรื่องย่อยทั่วไป$yหัวเรื่องย่อยตามล าดับเวลา$zหัวเรื่องย่อยที่

เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์

เขตข้อมูล 600(R) (Personal Name)



รำยกำรเขตข้อมูลตำมข้อตกลงในกำรท ำรำยกำรร่วมกันบนฐำนสหบรรณำนุกรม (UC Level)

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

หมายเหตุ

650(R)
(Topical Term)

- a, z $aหัวเรื่องทั่วไป$xหัวเรื่องย่อยทั่วไป$yหวัเรื่อง
ย่อยตามล าดับเวลา$zหัวเรื่องย่อยทีเ่ป็นช่ือทาง
ภูมิศาสตร์

เขตข้อมูล 650(R) (Topical Term)

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

หมายเหตุ

651(R)
(Geographic

Name)

- a, x $aหัวเรื่องที่เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์ $xหัวเรื่อง
ย่อยทั่วไป $yหัวเรื่องย่อยตามล าดับเวลา $zหัว

เรื่องย่อยที่เป็นช่ือทางภูมิศาสตร์

เขตข้อมูล 651(R) (Geographic Name)



รำยกำรเขตข้อมูลตำมข้อตกลงในกำรท ำรำยกำรร่วมกันบนฐำนสหบรรณำนุกรม (UC Level)

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

หมายเหตุ

830(R)
(Series Added 

Entry Fields)

- a, v ใช้คู่กับ 490 
$aSeriesstatement ; 

$vVolume/sequential designation

เช่น$aHarry Potter ; $vbk. 5

เขตข้อมูล 830(R) (Series Added Entry Fields)



รำยกำรเขตข้อมูลตำมข้อตกลงในกำรท ำรำยกำรร่วมกันบนฐำนสหบรรณำนุกรม (UC Level)

เขตข้อมูล ต าแหน่ง ค่าของข้อมูล/subfields 
ท่ีจ าเป็นต้องระบุ

หมายเหตุ

880 (R) 
(Alternate 
Graphic 

Representation) 

- ถ้าลงต้องเช็ค indicator กับ subfield ตามที่มีใน 
MARC และต้องมีการลง $6เป็นอันดับแรก

การลงในเขตข้อมูลอื่นๆ นอกจาก 880 เช่น
245 01 $6880-01$aShi ji /$cwen zi Zou Rong, Wang Jun ; 
hui hua Nanjing wu xing qi hua she ji you xian gong si.

260 __ $6880-03$aNanjing Shi :$bJiangsu shao nian er
tong chu ban she,$c2004.

การลงข้อมูลในเขตข้อมูล 880
880 01 $6245-01/$1$a史记 /$c文字邹荣, 王君 ; 

绘画南京五行企划设计有限公司

880 __ $6260-03/$1$a南京市 :$b江苏少年儿童
出版社,$c2004

เขตข้อมูล 880 (R) (Alternate Graphic Representation) 



กำรตรวจสอบซ้ ำและกำรรวมรำยกำรระเบียน

ไม่ซ  า

Check 245$a$b+100$a+250$a
** ในกรณีที่ไม่ลง 020/022 
มาใหเ้ช็ค +260$c /264$c

3

Reject record 
not update

เปลี่ยน

Add symbol 

Check  Local 
BibID บน UC

1

Check update 
tag data 4

Check 022/020

2

New Record Master

ไม่ซ  า

ซ ้ำ

ไม่เปลี่ยน

ซ  า ซ  า

ไม่ซ ้ำ
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Note
Update rule check 
by 022/020 (12/2562)
Update merge tag
- 490 (04/2563)
- 250 (2564)

Merge tag - ISN 020/022

- Call number (050, 060,082)

- Note tag (505,520)

- Subject 6xx 

- URL link 856

- Series Statement 490

- Edition Statement 250



โปรแกรมสนับสนุนกำรท ำรำยกำร
(UC Connexion Client 3.3.7)



กำรดำว์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx



กำรดำว์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

เลือกเมนู Download file



กำรเลือกและกรองระเบียนจำกไฟล์ ISO

รูปแบบไฟล์ที่รองรับ .txt , .mrc และ .out
รองรับระเบียน MARC Bib และ MARC Holding ของวำรสำร 



กำรตรวจสอบระเบียนจำกไฟล์ ISO

1. Passed คือ ระเบียนท่ีผ่ำนกฎกำรตรวจสอบ
2. Warning คือ ระเบียนที่ไม่ผ่ำนกฎกำรตรวจสอบ 
แตโ่ปรแกรมสำมำรถแก้ไขระเบียนท่ีมี error เหล่ำนี้ให้อัตโนมัติ
3. Critical คือ ระเบียนท่ีไม่ผ่ำนกฎกำรตรวจสอบ
และต้องท ำกำรแก้ไขเอง
4. Repeat คือ ระเบียนท่ีพบควำมซ้ ำซ้อนกันในไฟล์

ผลตรวจสอบระเบียนในโปรแกรม UC Connexion Client



กำรปรับปรุงระเบียน

1. แบบ Auto Fix โปรแกรมสำมำรถแก้ไข ระเบียนท่ี
พบ Warning ให้อัตโนมัติ
2. แบบ Manual Fix กำรแก้ไขระเบียนในลักษณะนี้ 
ต้องใช้กำรตัดสินใจจำกผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งสำมำรถแก้ไข
และบันทึกระเบียนในโปรแกรมได้ด้วยตนเอง 

กำรปรับปรุงระเบียนในโปรแกรม UC Connexion Client



กำรอัพโหลดระเบียน

กำรอัพโหลดระเบียน
เมื่อตรวจสอบและปรับปรุงระเบียนเรียบร้อยแล้ว จะสำมำรถ

เลือกไฟล์ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบเพ่ือท ำกำรอัพโหลดเข้ำสู่ฐำนข้อมูล
สหบรรณำนุกรม โดยระบบจะท ำกำรจัดกำรคิวในกำรอัพโหลดและ
จัดท ำ Index กำรค้นให้อัตโนมัติ เมื่อเรียบร้อยแล้วจะสำมำรถ
เรียกดู log ไฟล์ในกำรอัพโหลดและสำมำรถสืบค้นระเบียนผ่ำน
ระบบสืบค้น (OPAC) ได้ 



กำรอัพโหลดระเบียน

Master : มีสถำนะเป็นระเบียนหลักในฐำนข้อมูล
Add Symbol : มีสถำนะเป็นระเบียนลูก
Update Master : ปรับปรุงบระเบียนหลกั
Update Symbol : ปรับปรุงระเบียนลกู
Reject : ไม่น ำเข้ำเนื่องจำก ซ้ ำกับท่ีมีในฐำนข้อมูล

ประเภทของกำรน ำเข้ำระเบียน



UC Connexion Client 3.3.7 (Edit Error Records) 

กำรแก้ไขระเบียน มี 2 แบบคือ

1. แบบ Auto Fix โปรแกรมสามารถแก้ไข ระเบียนที่พบ Warning ให้อัตโนมัติ

2. แบบ Manual Fix การแก้ไขระเบียนในลักษณะนี้ ต้องใช้การตัดสินใจจากผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแก้ไขและบันทึกระเบียนใน
โปรแกรมได้ด้วยตนเอง 
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UC Connexion Client 3.3.7 (Export Records) 

กำร Export ระเบียนเพ่ือน ำไปใช้งำนต่อ

1. Export for Upload  คือ การ Export ไฟล์ระเบียนที่ต้องการสง่ให้ทีมงาน น าเข้าฐานข้อมูล UC

2. Complete record คือ การ Export ไฟล์ระเบียนที่ผ่านกฎการตรวจสอบโดยไม่ต้องท าการแก้ไขระเบียน

3. Edited record คือ การ Export ไฟล์ระเบียนที่มีการแก้ไขทั้งแบบ Auto Fix และ Manual Fix 

4. Non-edited record คือ การ Export ไฟล์ระเบียนที่มีความผิดพลาด

5. Repeated record คือ การ Export ไฟล์ระเบียนที่มีความซ้ าซ้อน
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UC Connexion Client 3.3.7 (Report) 

กำรออกรำยงำนกำรตรวจสอบระเบียน สามารถเลือกออกรายงานได้ 2 รูปแบบ คือ Excel หรือ Html

34



UC Connexion Client 3.3.7 (Export Records) 

File for Upload ใช้แสดงไฟล์ที่ผ่านการแสกนและรอ upload

Upload History ใช้แสดงประวัติรายการ upload

Queue จะแสดงรายการที่อยู่ในกระบวนการ upload ซึ่งผู้ใช้สามารถยกเลกิคิว (ไฟล์ของตนเอง) ได้

Build index จะแสดงรายการที่อยู่ในกระบวนการรอ process ไฟล์เข้าสู่ฐานข้อมูล
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UC Connexion Client 3.3.7 (Export Records) 

Master : มีสถำนะเป็นระเบียนหลักในฐำนข้อมูล

Add Symbol : มีสถำนะเป็นระเบียนลูก

Update Master : ปรับปรุงบระเบียนหลกั

Update Symbol : ปรับปรุงระเบียนลกู

Reject : ไม่น ำเข้ำเนื่องจำก ซ้ ำกับท่ีมีในฐำนข้อมูล
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ระบบบริหำรจัดกำรกำรยืมคืนระหว่ำงห้องสมุด
(ILL Management System)
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ILL Management System

Who?
What?How?
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ILL Service on UC-TAL Overview



ILL User Group and Privilege

Local Library Library Management 
System (LMS)

General User

- ผู้ให้บริการระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ

- พัฒนา API ในการแลกเปล่ียน
ข้อมูลกับฐานข้อมูล UC-TAL

- ห้องสมุดสามารถตรวจสอบกับ
ทาง LMS เพื่อร้องขอ API เพื่อ
น ามาใช้ในการตั งค่าการ
ให้บริการ ILL 

- Admin/Staff ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การให้บริการ ILL

- ก าหนดนโยบายในการให้บริการ 
ตรวจสอบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การให้บริการพร้อมทั งให้บริการ
สมาชิกผ่านระบบ

- ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับสิทธิใน
การเข้าใช้ระบบจาก UC-TAL
จึงจะสามารถเป็นตัวแทนสถาบัน
ในการด าเนินงานได้

- ผู้ใช้ซึ่งมีสังกัดอยู่ในห้องสมุด
สมาชิก UC-TAL

- ท ารายการขอยืม / ตรวจสอบ
สถานะรายการขอยืม 

- ผู้ใช้จะต้องท าการลงทะเบียน 
เพื่อเป็นสมาชิกบนฐานข้อมูล 
UC-TAL จึงจะสามารถท า
รายการขอยืมได้

System Provided By UC-TAL (ThaiLIS /Admin UC-TAL)
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API Service

การดึงแสดงรายการทรัพยากรจากฐานข้อมูล Local มาแสดงในหน้าจอผลการสืบค้น

การตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการสมัครสมาชิกบน UC-TAL



User request ILL



ILL Management System

Web-based system
Policy Setting
Manage Local Users
Request Management
Lending Respond
Report and statistics
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ILL Management System – Staff Login

1. เข้าสู่ระบบ ILL ผ่าน http://202.28.199.170/ucdemo/member/Login.aspx (Web Server ส าหรับอบรม
การใช้งานระบบ ILL) เลือกเมนู เพื่อเข้าสู่ระบบ

Email ที่ได้รับแจ้ง

Password ที่ได้รับแจ้ง

44



ILL Management System – Setting Basic data &  Policies

2. คลิกที่ เพื่อเข้าสู่การตั งค่าพื นฐาน ประกอบด้วยเมนู 

 ข้อมูลพื นฐานของระบบ
 รายละเอียดของห้องสมุด
 รายละเอียดการติดต่อ
 รายการสาขาห้องสมุด (Pickup location)

 การตั งค่า Web services
 การก าหนดนโยบายการให้ยืมตัวเล่ม
 การก าหนดนโยบายในการให้บริการท าส าเนาทรัพยากร

 การจัดการข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบ ILL
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ILL Management System – Configuration Checklist     

Settings Basic Data

Settings Policies

Manage Local Users
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ILL Management System   

ILL Integration Workflow
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UC-TAL ILL Integration Workflow

1. Patron Request
UC-TAL item

2. UC-TAL ILL Staff 
(Borrower)Review 

Request and Send to 
Lender

3. UC-TAL ILL System 
Create Request Item 

Record

4. UC-TAL ILL Staff 
(Lender)Review and 
Accepted Request

5. UC-TAL ILL System 
Update Request Item 

Record

6. UC-TAL ILL Staff 
(Lender) Review 

Accepted and 
Shipped Item 

8. UC-TAL ILL Staff 
(Borrower) Receive 

item

7. UC-TAL ILL System 
Update Status and 

Tracking Data

9. Patron Receive,
Return item

10. UC-TAL ILL Staff 
(Borrower) Return 

item to Lender

11. UC-TAL ILL System 
Update Status and 

Tracking Data

12. UC-TAL ILL Staff 
(Lender) Receive 

Return Item

= Patron = Staff (Borrower) = System = Staff (Lender) 
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ILL Request Management & Lending Respond
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ILL Request Management

การจัดการรายการขอยืมจากสมาชิก
ห้องสมุด (Borrowing Requests) 

รายการขอยืมที่เกิดจากสมาชิกของห้องสมุดนั นๆ 
ท าการขอยืมบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

การจัดการรายการให้ยืม
(Lending Respond) 

รายการขอยืมที่มาจากห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย 
ซึ่งมีข้อตกลงในการใหบ้ริการยืมระหวา่งห้องสมุด
บนฐานข้อมูลสหบรรณานกุรมร่วมกัน

ILL Services By Local Library (ILL Staff)
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ILL Request & Respond Overview
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ILL Shipped item & Receive item Overview

*กระบวนการจ่ายเงินท านอกระบบระหว่างบรรณารักษ์และบรรณารักษ ์และเม่ือช าระเรียบร้อยแล้ว
ต้องท าการ Update Payment Status ในระบบ 52



Borrowing Request – Request Process Status
New Request คือ รายการขอยืมมาใหม่

- Not Review คือ รายการที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

- Reviewed คือ รายการที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

All Request คือ รายการขอยืมทั งหมด

- Awaiting Response คือ รายการรอการตอบกลบัจากห้องสมดุปลายทางที่ขอยืม

- Conditional คือ รายการที่อยู่ในกระบวนตรวจสอบเงื่อนไขจากห้องสมุดปลายทางที่ให้ยืม (Lender)

- In Transit คือ รายการที่อยู่ในกระบวนการจัดส่ง

- Not Receive คือ รายการที่ยังไม่ได้รับ

- Received คือ รายการที่ได้รับแล้ว

- Received Item In Use คือ รายการที่ได้รับและอยู่ในระหว่างการใช้งานของสมาชิก

- Expired คือ รายการขอยืมที่หมดอายุ

- Cancelled คือ รายการขอยืมที่ถูกยกเลิก

- Rejected Request คือ รายการขอยืมที่ถูกปฏิเสธจากห้องสมุดปลายทางที่ขอยืม

- Overdue คือ รายการขอยืมที่เกินก าหนดส่ง

Return Loan Item คือ การติดตามสถานะการจัดส่งตวัเล่มคนื

- Return/ In Transit คือ รายการที่อยู่ระหว่างการส่งกลับ

- Return/ Not Receive คือ รายการที่จัดส่งแต่ผู้ให้ยืมยังไม่ไดรั้บ

- Complete request คือ รายการขอยืมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

Borrowing Request
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Lending – Process Status

New for Supply คือ รายการขอยืมมาใหม่
- New Loans คือ รายการขอยืมแบบยืมตัวเล่ม
- New Copies คือ รายการขอยืมแบบท าส าเนา

- Condition Accepted คือ รายการท่ียอมรับและเตรียมจัดส่ง
All Supplied คือ รายการท่ีตกลงให้ยืม
- Shipped/ In Transit คือ รายการท่ีจัดส่งแล้ว/อยู่ระหว่างการจัดส่ง
- Not Receive คือ  รายการท่ีจัดส่งเรียบร้อยแล้วและผู้ขอยืมยังไม่ได้รับ
- Receive/In Use คือ รายการท่ีผู้ขอยืมได้รับแล้วและอยู่ระหว่างการใช้งาน
- Overdue คือ รายการท่ีเกินก าหนดส่ง
- Renewal Request คือ รายการท่ีขอยืมต่อ
Return คือ รายการท่ีส่งกลับ

- Return/ In Transit คือ รายการท่ีอยู่ระหว่างจัดส่งกลับ

- Return/ Not Receive คือ รายการท่ีผู้ขอยืมจัดส่งกลับแต่ยังไม่ได้รับ
- Return/Complete คือ รายการท่ีเสร็จสมบูรณ์

Lending Status
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QR Code and Check Tracking Page



56

QR Code and Check Tracking Page



ILL Report and Statistics
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ILL Report and Statistics
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ประเมินการอบรมได้ที่

59

shorturl.at/giIQT

พบปัญหาในการใช้งานสามารถตดิต่อได้ที่ Email : uctal.service@gmail.com


