
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศกึษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ร่วมกับศูนยค์วำมเปน็เลิศดำ้นนวัตกรรมสำรสนเทศ ส ำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร ์

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

โครงกำรพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรสหบรรณำนุกรมส ำหรบัห้องสมดุสถำบันอุดมศกึษำระยะที่ 6

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐาน
เพ่ือการด าเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565



ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร

09.00-10.30 : UC Connexion Client & Validation Rule

- ทบทวนข้อก ำหนดในกำรวิเครำะห์และลงรำยกำรบรรณำนกุรม ตำม
มำตรฐำน AACR 2 และ MARC21

- แลกเปล่ียนเรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกันบนฐำนข้อมูลสหบรรณำนกุรม 
(UC-TAL Knowledge Sharing)

10.45-12.00 : API Setting

- กำรตั้งค่ำ API ส ำหรับแลกเปล่ียนข้อมูลระหวำ่งสถำบันกับฐำนข้อมูล
สหบรรณำนุกรม



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/
 เพิ่มเงื่อนไขในกำรปรับปรงุระเบียน (Auto fix Records) ให้สอดคล้องกับ

ระดับของเงื่อนไขในกำรตรวจสอบระเบียน

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


กำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำน RDA ?

กลุ่มข้อมูล ต ำแหน่ง/Subfield ควำมจ ำเป็นในกำรลงรำยกำร ข้อมูล 
leader 18 M i
040 $e M rda

336/337/338 $a M ตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำร



เงื่อนไขกำรตรวจสอบระเบียนที่มีกำรลงเขตข้อมลู  RDA 

กำรก ำหนดกำรตั้งค่ำกำรตรวจสอบระเบียนให้รองรับกำรลงรำยกำรในรูปแบบ RDA และได้เพ่ิมเงื่อนไขในกำรตรวจและกำร

ปรับปรุงระเบียนให้อัตโนมัติ ดังนี้

เลือก RDA Records

- ถ้ำลง leader ต ำแหน่งท่ี 18 เป็น i ต้องมีกำรลง 

040$e/336/337/338 $a

เลือก Not RDA Records

- ถ้ำลง leader ต ำแหน่งท่ี 18 เป็น i มำ Auto fix เป็น # = ว่ำง 

- ถ้ำลง 040/336/337/338 ให้ลบออก



กำรลงรำยกำร $6 linkage และกำรตรวจสอบกำรลงรำยกำร

$6 สำมำรถลงได้ทุกเขตข้อมูล ยกเว้น Control Fields

$6 ต้องลงเป็น First subfield

$6 ต้องมีกำรระบุเขตข้อมลูที่เช่ือมโยงกัน (Linking tag)

$6 มีรูปแบบกำรลงดังนั้นตอ้งลงตำมมำตรฐำนที่ MARC21 ก ำหนด

ที่มำ >> https://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html

รูปแบบกำรลงรำยกำรใน $6 และกำรเชื่อมโยงระหว่ำงเขตข้อมูล

กลุ่มข้อมูล กำรตรวจสอบ ข้อมูล 

Indicator ต ำแหน่งที่ 1 และต ำแหน่งที่ 2
ต ำแหน่งและค่ำที่ลงต้องเหมือนกับ tag ที่
เชื่อมโยงกัน [linking tag]

Subfield 6 $6 ต้องลงเป็น อันดับแรก



กำรลงรำยกำร $6 linkage ใน 880 (Alternate Graphic Representation)

กลุ่มข้อมูล ข้อมูลท่ีสำมำรถลงได้

linking tag เขตข้อมูลที่มีกำรลงข้อมูลเช่ือมโยงกนัทุกเขตข้อมูลยกเว้น Control Fields (00X)

occurrence number ตัวเลข 2 หลักเริ่มที่ 00 ถ้ำลง 00  คือไม่มีกำรเช่ือมโยงไปยัง เขตข้อมูลอื่น

script identification code ค่ำทีส่ำมำรถลงได้ 
(3 Arabic
(B Latin
$1 Chinese, Japanese, Korean
(N Cyrillic
(S Greek
(2 Hebrew

รูปแบบกำรลงรำยกำรใน tag 880

$6 [linking tag]-[occurrence number]/[script identification code]/[field orientation code]

$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



กำรลงรำยกำร $6 linkage และกำรเชื่อมโยงระหว่ำงเขตขอ้มูล

ตัวอย่างการลงในเขตข้อมูลอืน่ๆ 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.

ตัวอย่างการลงข้อมูลในเขตข้อมลู 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



กำรแสดงผลจำกกำรลงรำยกำร $6 ในเขตข้อมูล 880

OPAC Display

http://uc.thailis.or.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b02773356



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

11

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 3.3.8)



กำรดำวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

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



กำรดำว์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

เลือกเมนู Download file



กำรแจ้งเตือนกำรอัพเดทและกำรติดตั้งโปรแกรม

กรณีที่มีกำรติดตั้งโปรแกรมเวอร์ช่ันก่อนหน้ำไว้ที่เครื่องแล้ว

กรอก Username และ Password  ปรากฏหน้าจอให้ดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ช่ัน คลิก ok ขึ นหน้าจอให้เลือกท่ีบันทึกโปรแกรม ConnexionClient คลิก Save1 2
3

ท าการ Uninstall โปรแกรมตัวเก่าออก (เข้าไป
ที่ Control Panel >Programs and Features 
> Connexion Client) และท าการแตกไฟล์
โปรแกรมที่ท าการดาวน์โหลดมา จากนั นให้ตดิตั ง
โปรแกรม version ใหม่ที่เคร่ืองโดย version
ปัจจุบันจะเป็น 3.3.8

4



UC Connexion Client 3.3.8

กำรตรวจสอบและรวมรำยกำรระเบียนบนฐำนข้อมลู UCTAL (Merge Bib)

แสดงรายการระเบียนที่พบความซ  าซ้อน 

เลือกแสดงรายระเบียน

เลือกระเบียนท่ีซ  าเพ่ือผนวกระเบียนไปยัง
ระเบียนหลักของห้องสมุด
(Merge to my master) 

เลือกระเบียนท่ีซ  าเป็นระเบียนปลายทางท่ี
ต้องการผนวก (Merge my master to 
this record)



กำรลบระเบียนแบบกลุ่มบนฐำนข้อมลู UCTAL 

1. เตรียมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ .xlsx ดังตัวอย่ำง

หมายเลข local bib id ท่ีต้องกำรลบ
** แนะน ำให้เตรียมเลข local bib id ท่ี
ต้องกำรลบครั้งละ 100 รำยกำร 



กำรลบระเบียนแบบกลุ่มบนฐำนข้อมลู UCTAL 

2. เข้ำเมนู Delete เลือกลบระเบียนรำยกลุ่ม > เลือกชุดหมำยเลขระเบียน > คลิก Open file 

โปรแกรมจะท ำกำรอ่ำนไฟล์และท ำกำรดงึข้อมูลจำกฐำนขอ้มูลมำแสดง

เลือกแสดงรายระเบียน



กำรลบระเบียนแบบกลุ่มบนฐำนข้อมลู UCTAL 

3. เลือกรำยกำรที่ต้องกำรลบหรือเลือกทั้งหมดจำกนั้นกดปุ่ม 



กำรลบระเบียนแบบกลุ่มบนฐำนข้อมลู UCTAL 

4. โปรแกรมด ำเนินกำรลบข้อมลูและแจ้งสถำนะกำรลบรำยกำร



กำรตั้งค่ำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลบนฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม
(UC-TAL and API Services)

21



UC-TAL and Collaboration

22

UC-TAL Collaboration
Bibliographic data

Item data
Member data 

Bibliographic data
Collaboration data
ILL Tracking data

API Service type : RESTAPI Service type : SOAP & REST

API Service 

Collaboration 
LMS Agreement and local library developer

ALIST | LM | WALAI AutoLib

KMUTNB | SWU | SU | KPRU | NNRU



Bibliographic data
Search, Save upload, 

download, delete

Collaboration data 
Library data, Member 

data

ILL Tracking data
ILL  request 

process status

API Service type : SOAP & REST API Service type : SOAP & REST API Service type : SOAP & REST

UC-TAL and Collaboration



API Service

การดึงแสดงรายการทรัพยากรจากฐานข้อมูล Local มาแสดงในหน้าจอผลการสืบค้น

การตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการสมัครสมาชิกบน UC-TAL



User request ILL



26

Local library and web services

หากต้องการใช้งาน Web services สามารถท าอย่างไร
1. สามารถติดต่อขอรับบริการ Web services จากผู้พัฒนาระบบ 
2. สามารถพัฒนา Web services ขึ้นเอง โดยขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือค าแนะน าในการพัฒนาได้จากทีมพัฒนา
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม



LMS Dev.

Web Services
(REST API)

Request API for ILL Create API for Local library
- Base URL
- Token
- API Method

Config
ILL Web services

Local library
Database

ILL Staff
(Local library)

Receive API 
Configuration

Sent API 
Configuration for Local

User  

UC-TAL OPAC

Register, Login, 
Request, Tracking

Local Library & ILL API Configuration Process



Local Library & ILL API Configuration Process

1. เข้าสู่ระบบ ILL ผ่าน http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx หรือ https://uctal.thailis.or.th/main/index.aspx
เลือกเมนู เพื่อเข้าสู่ระบบ

Email ที่ก าหนดใช้งาน

Password ที่ก าหนดใช้งาน

28

Admin/Staff ผู้ปฏิบัติงานดา้นการให้บริการ ILL
ผู้ปฏิบัติงานจะตอ้งไดรั้บสิทธิในการเข้าใช้ระบบจาก UC-TAL
จึงจะสามารถเป็นตวัแทนสถาบนัในการด าเนินงานได้



Local Library & ILL API Configuration Process- Setting Basic data &  Policies

2. คลิกที่ เพื่อเข้าสู่การต้ังค่าพื้นฐาน ประกอบด้วยเมนู 

 ข้อมูลพ้ืนฐานของระบบ
 รายละเอียดของห้องสมุด
 รายละเอียดการติดต่อ
 รายการสาขาห้องสมุด (Pickup location)

 การตั้งค่า Web services
 การก าหนดนโยบายการให้ยืมตัวเล่ม
 การก าหนดนโยบายในการให้บริการท าส าเนาทรัพยากร

 การจัดการข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบ ILL

29



Local Library & ILL API Configuration Process - Web services URL

30

3. คลิกที่เพื่อ Web services 
URL เพื่อระบุ API ที่ก าหนดใช้



ILL API Configuration  – Staff Register

Local Library Staff Register to UC-TAL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1-0GGFlouEuV4ukm3gGCV1Fh1R3Zb1RVxDEZDJOxpNJsZsw/viewform



UC-TAL Services for Developer
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UC-TAL Services for Developer
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UC-TAL Services for Developer
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UC-TAL Services for Developer
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ประเมินการอบรมได้ที่

36

พบปัญหาในการใช้งานสามารถตดิต่อได้ที่ Email : uctal.service@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZbehapE4iORTB
GEiNyVm6SaIs3M7abNpk5w2FZihaE4gkUA/viewform?fbclid=Iw
AR3ICLqEkzlwNl5NyN8O-DKRuDvP82MhAIdRhqW-
34vVsYgkiSewt3I26rk


