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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

ระบบสืบค้นสหบรรณานุกรมและให้บริการสมาชิกโครงการสหบรรณานุกรมห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL OPAC & Utility) 

เป็นระบบท่ีประกอบด้วยชุดค าส่ังต่างๆ เพื่อใช้ส าหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (On-line Public 
Access Catalog) และให้บริการสมาชิกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยส่วนสืบค้นและส่วนบริการ
สมาชิก  

1. การเข้าสู่เว็บไซต์ 

เข้าสู่เว็บไซต์ http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx  จะปรากฎหน้าจอ ดังภาพท่ี 1 

  

ภาพท่ี  1 แสดงหน้าจอหลักของระบบ 
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จากภาพสามารถแบ่งองค์ประกอบของหน้าจอได้ 6 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เมนูหลักของการท างาน ประกอบด้วย 

 เมนู “หน้าหลัก” คือการแสดงผลหน้าหลักของระบบ 
 เมนู “สถิติ” เพื่อดูรายงานและสถิติของระบบ เช่น จ านวนระเบียนจ าแนกตามห้องสมุดสมาชิก  

จ านวนการน าเข้าระเบียนท้ังหมด  
 เมนู “เข้าสู่ระบบ” ช่องทางส าหรับเข้าสู่ระบบของสมาชิก 
 เมนู “ลงทะเบียน” ส าหรับผู้ใช้ท่ัวไป ท่ียังไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุด 
 เมนู “เปล่ียนภาษา” สามารถเรียกดูเว็บไซด์ ได้ 2 รูปแบบ คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ส่วนที่ 2  ใช้ส าหรับระบุค าค้นเพื่อสืบค้นทรัพยากร เป็นการสืบค้นแบบ Basic search หรือ Quick 
search  

ส่วนที่ 3 คือ ผู้ใช้สามารถคลิกท่ีข้อความเพื่อเข้าสู่เว็บไวต์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมได้ 

ส่วนที่ 4 คือ ส่วนของข้อมูลท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับระบบและสมาชิก ประกอบด้วย 

 เมนู “About” แสดงรายละเอียดท่ัวไปเกี่ยวกับโครงการสหบรรณานุกรมห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา รายนามคณะกรรมการ และทีม
พัฒนาระบบ 

 เมนู “Membership” คือ ส่วนแสดงรายช่ือมหาวิทยาลัยและสถาบันที่เป็นสมาชิก 
 เมนู “Services for Developer” ในส่วนนี้สามารถคลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลแก่

นักพัฒนาระบบ 

ส่วนที่ 4  คือ ส่วนแสดงรายการค าแท็กท่ีผู้ใช้ให้ รายการข่าวประกาศและส่วนสมาชิก  

ส่วนที่ 5 คือ ส่วนของ Browse search หรือการสืบค้นตามประเภทต่างๆ เช่น ตามประเภททรัพยากร
แหล่งท่ีมา ตามภาษา และตามเลขเรียกของทรัพยากร 
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2. การสืบค้นรายการสหบรรณานุกรม 
ในการสืบค้นแบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ 1) การสืบค้นอย่างง่าย (Basic search) 2) การสืบค้นขั้นสูง (Advanced 
search) และ 3) การสืบค้นแบบ Browse 

2.1 การสืบค้นอย่างง่าย (Basic search) 
เป็นรูปแบบการสืบค้นท่ีอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้เข้าถึงระเบียนได้ง่ายและรวดเร็ว เมื่อเข้าสู่

หน้าจอหลักของการท างาน ผู้ใช้สามารถระบุค าค้น จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อท าการค้นหาระเบียน
ได้ ดังภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี  2 แสดงการระบุค าค้น 

ระบบแสดงผลการสืบค้น ดังภาพท่ี 3 

 

ภาพท่ี  3 แสดงการผลการค้น 

 จากหน้าจอแสดงผลการสืบค้นแบ่งการท างาน 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ใช้ส าหรับแสดงผลการค้นหาและจัดการผลการค้น โดยผู้ใช้สามารถ 

3 

1 2 
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 เรียงล าดับผลการค้น   ได้ 6 ประเภทดังนี้ 1) ระเบียนที่พบค าค้นมากท่ีสุด 2) ช่ือเรื่อง 
3) ปีท่ีตีพิมพ์ เรียงล าดับจากปีล่าสุด 4) ปีท่ีตีพิมพ์ เรียงล าดับจากปีเก่าสุด 5) ช่ือผู้แต่ง 6) เลข
เรียก 

 จ ากัดการแสดงจ านวนระเบียนท่ีหน้าจอผลการค้น ได้ 6 ระดับ คือ 5, 10 , 15 , 20 , 25 , 30 
ตามล าดับ 

 เลือกรายการผลการค้นท่ีต้องการบันทึกไว้ใน My List หรือเลือกส่งออกระเบียนท่ีต้องการได้ 

ส่วนที่ 2 ใช้ส าหรับค้นหารายการเพิ่มเติม โดยจะท าการค้นต่อจากผลการค้นท่ีได้ (Search within 
results) หรือค้นหาใหม่อีกครั้ง (New search) ตัวอย่างการค้น เช่น จากค าว่า CDMA ต้องการค้นหา
เพิ่มเติมจากผลการค้น เลือกค้นแบบ (Search within results) โดยใช้ค าค้นคือ 3G 

 

 

ภาพท่ี  4 แสดงผลการค้นหาเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 3 ใช้ส าหรับจ ากัดผลการค้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกจ ากัดผลการค้นเพิ่มเติมได้ 7 ประเภท ได้แก่ 
1) ผู้แต่ง 2) หัวเรื่อง 3) ปีท่ีพิมพ์  4) ประเภทส่ือ 5) ตามภูมิภาค 6)ตามช่ือห้องสมุด และ7)ภาษา 
 
 

 

ผลท่ีได้จากการค้นเพิ่มเติม จะพบว่ามี 3 ระเบียน ดัง
ภาพท่ี 7 
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2.2 การสืบค้นขั้นสูง (Advanced search) 
เป็นการสืบค้นท่ีเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ผู้ใช้สามารถสืบค้นแบบบูลีน (Boolean Search) 

โดยเพิ่มค าค้นโดยใช้ Operator ได้แก่ And, Or, Not เป็นค าเช่ือม ในการค้น รวมถึงการจ ากัดการ
ค้นโดยใช้ตัวกรองได้ 6 ประเภท ประกอบด้วย 1) ประเภททรัพยากร 2) รายช่ือห้องสมุด 3) ภาษา 
4) ประเทศ 5) ปีท่ีเริ่มตีพิมพ์ 6) ปีท่ีส้ินสุดการตีพิมพ์ ท้ังนี้เพื่อให้ได้ผลการค้นท่ีตรงความต้องการ
มากยิ่งขึ้น ในการสืบค้นขั้นสูงสามารถท าได้ดังนี้ 

เข้าสู่หน้าจอหลักการท างาน คลิกท่ี   ดังภาพท่ี 5 

 

ภาพท่ี  5 แสดงหน้าจอการเข้าสู่การสืบค้นขั้นสูง 

เมื่อเข้าสู่เมนู ปรากฏหน้าจอให้ระบุค าค้นดังภาพท่ี 6 

 

ภาพท่ี  6 แสดงหน้าจอการสืบค้นขั้นสูง 
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ตัวอย่างการสืบค้น ต้องการค้นหา  “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา”  

  ระบุค าค้น “ความสัมพันธ์”  เพิ่มค าค้น โดยคลิกท่ี  จากนั้นเพิ่มค าค้นว่า 
“ระหว่างประเทศ” And “ไทย” And “กัมพูชา” ตามล าดับ จากนั้นคลิกปุ่ม 

 ดังภาพท่ี 7 

 

ภาพท่ี  7 แสดงตัวอย่างการสืบค้นขั้นสูง 
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ปรากฏหน้าจอผลการสืบค้นท่ีได้ ดังภาพท่ี 8 

 

ภาพท่ี  8 แสดงผลการค้นท่ีได้จากการค้นหาขั้นสูง 

2.3 การสืบค้นแบบ Browse 
เป็นรูปแบบการสืบค้นท่ีช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูระเบียนบรรณานุกรม ตามภาษา ประเภทส่ือ 

เลขเรียกแบบ L.C. และเลขเรียกแบบ D.C. ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ค าค้น ดังภาพท่ี 9 

 

ภาพท่ี  9 แสดงหน้าจอการสืบค้นแบบ Browse   
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ตัวอย่างการเรียกดูรายการระเบียนภายใต้ เลขเรียกแบบ L.C. โดยคลิกท่ี 
 ได้ผลการค้นหาดังภาพท่ี 10

 

     ภาพท่ี  10 ผลการเรียกดูระเบียนท่ีอยู่ภายใต้เลขเรียกแบบ L.C. ในหมวด A-General Works 

2.4 การแสดงผลการค้นและการเช่ือมโยงรายการ 
การแสดงรายละเอียดของระเบียน จากผลการค้นผู้ใช้สามารถแสดงรายการระเบียนได้ โดยสามารถ

คลิกท่ี ช่ือเรื่องเพื่อเข้าดูรายละเอียดของระเบียนดังภาพท่ี 11 

 

ภาพท่ี 11  แสดงการเข้าดูรายละเอียดของระเบียน 

จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดบรรณานุกรม รายการ
ห้องสมุดสมาชิกท่ีมีรายการช่ือและหากห้องสมุดใด มีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง API จะปรากฏ
รายละเอียดรายการทรัพยากรท่ีมีให้บริการ ดังภาพท่ี 12 
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ภาพท่ี 12  แสดงหน้าจอรายละเอียดระเบียน 

จากภาพท่ี 12 สามารถเลือกแสดงรายละเอียดแบบ CARD และ MARC ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

หน้าจอแสดงรายละเอียดแบบ
บัตรรายการ  

หน้าจอแสดงรายละเอียดแบบ 
MARC  
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การเช่ือมโยงรายการระเบียนไปยังห้องสมุดท่ีมีรายการทรัพยากร จากผลการค้นผู้ใช้สามารถ
คลิกท่ี ช่ือห้องสมุดท่ีต้องการ ดังภาพท่ี 13 

  

ภาพท่ี 13 แสดงรายการห้องสมุดท่ีมีทรัพยากร 

เมื่อเช่ือมโยงไปยัง OPAC ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะปรากฏ
หน้าจอ แสดงรายละเอียดระเบียนดังภาพท่ี 14 

 

ภาพท่ี 14 แสดงรายการระเบียนท่ีเช่ือมโยงกลับไปยังห้องสมุดสมาชิก 

2.5 การส่งออกรายการระเบียนที่จากผลการสืบค้น  

จากผลการค้นผู้ใช้สามารถเลือกส่งออกรายการท่ีต้องการ เพื่อน าไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ ได้ โดยคลิกท่ี   
ดังภาพท่ี 15 

 
ภาพท่ี 15 แสดงหน้าจอการเลือกรายการท่ีต้องการส่งออก 
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หลังจากเลือกรายการท่ีต้องการส่งออก ปุ่ม  จะเปล่ียนเป็น   ดังภาพท่ี 16 

 

ภาพท่ี 16 แสดงหน้าจอรายการท่ีถูกเลือก 

จากภาพท่ี 16 ผู้ใช้สามารถส่งออกรายการท่ีเลือกโดยคลิกท่ี จะปรากฏหน้าจอให้
เลือกรูปแบบไฟล์ท่ีต้องการส่งออกดังภาพท่ี 17  

 

ภาพท่ี 17 แสดงหน้าจอรูปแบบรายการท่ีส่งออก 
 การส่งออกระเบียนให้คลิกรูปแบบท่ีต้องการ > เลือกการ Export to > จากนั้นคลิก 

 ตัวอย่างการส่งออกรายการแบบ RIS for Zotero ดังภาพท่ี 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 แสดงหน้าการส่งออกระเบียนในรูปแบบ .RIS  
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3. การลงทะเบียนสมัครสมาชิกฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
การสมัครสมาชิกฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม รองรับการสมัครท่ัวไปท่ีไม่ได้สังกัดห้องสมุดเครือข่ายและสมาชิกท่ี
อยู่ในสังกัดห้องสมุดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ UC-TAL ท่ัวประเทศ  

3.1 การลงทะเบียน (Register) 

เข้าสู่เว็บไซต์ http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx เลือกเมนู  จะปรากฎหน้าจอ ดัง
ภาพท่ี 19 

 

ภาพท่ี 19 แสดงหน้าจอการลงทะเบียนสมาชิก 

3.2 การตรวจสอบและเพ่ิมข้อมูลสมาชิก  
 2.1 การสมัครสมาชิกในกรณีท่ีห้องสมุด มีการก าหนดใช้ API ในการแลกเปล่ียนข้อมูล หากมีการก าหนด
ใช้ API เมื่อเลือกห้องสมุดท่ีสังกัดจะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูล การ
เข้าใช้เหมือนกับในขั้นตอนการเข้าสู่ระบบให้บริการของห้องสมุดท่ีสังกัด ดังภาพท่ี 20 

 

ภาพท่ี 20 แสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม   ระบบจะท าการดึงข้อมูลรายละเอียดของ

สมาชิกมาให้อัตโนมัติ ดังภาพท่ี 21 สมาชิกเพียงระบุข้อมูล ในช่อง  

http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx
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เพื่อสร้าง Login ในการเข้าสู่ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม จากนั้นกดปุ่ม  

 

ภาพท่ี 21 แสดงหน้าจอการดึงข้อมูลสมาชิกมาให้อัตโนมัติ 

 จากภาพท่ี 21 เมื่อกด  ระบบจะท าการส่งข้อมูลการยืนยันการลงทะเบียนไปยงัอีเมลท่ีระบุ
เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการลงทะเบียน เช่นเดียวกับภาพท่ี 24 

 2.2 การสมัครสมาชิกในกรณีห้องสมุด ไม่มีการก าหนดใช้ API ในการแลกเปล่ียนข้อมูล สมาชิกต้อง

กรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดด้วยตนเอง จากนั้นระบุข้อมูล ในช่อง  

เพื่อสร้าง Login ในการเข้าสู่ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม จากนั้นกดปุ่ม  ดังภาพท่ี 22 

 

ภาพท่ี 22 แสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลสมาชิก 
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3.3 การแจ้งผลการลงทะเบียนและการยืนยันการลงทะเบียน 
  เมื่อกด  ระบบจะท าการส่งเมล์ไปยังอีเมลท่ีระบุเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการลงทะเบียน ดังภาพ 23 

  

ภาพท่ี 23 หน้าจอแสดงผลการสมัครสมาชิก 

 การยืนยันการลงทะเบียน สมาชิกสามารถยืนยันการลงทะเบียนผ่านทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไว้ โดยระบบ
จะส่งข้อความไปยังเมล์ดังภาพท่ี 24 

 

ภาพท่ี 24 หน้าจอแสดงการส่งอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิก 

 จากภาพท่ี 24 สามารถคลิกท่ี URL Link เพื่อท าการยืนยันการลงทะเบียน โดยระบุอีเมลและรหัสผ่านท่ี

ใช้ในการลงทะเบียน จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  ดังภาพท่ี 25 

 

ภาพท่ี 25 แสดงหน้าจอให้ยืนยันการลงทะเบียน 
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4. การใช้งานส่วนบริการสมาชิก 
ในการใช้งานส่วนบริการสมาชิก ผู้ใช้ต้องระบุ Username และ Password เพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเข้าสู่ระบบจะ
สามารถใช้บริการต่างๆ ท่ีมีในระบบ ได้แก่ การต้ังค่าบัญชีผู้ใช้ การจัดเก็บประวัติการสืบค้น (รายการทรัพยากร
ของฉัน) บริการแท็ก ผู้ใช้สามารถสร้างแท็ก ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของประโยคหรือค าส้ันๆ ท่ีบอกเกี่ยวกับเนื้อหา 
ท าให้สะดวกต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น บริการส่งค าร้อง ILL หรือขอยืมข้ามห้องสมุด ส าหรับผู้ใช้ท่ีมีสังกัดเป็นสมาชิก
ห้องสมุดเครือข่าย 

 เมื่อ login เข้าสู่ระบบจะพบหน้าจอบริการสมาชิกดังภาพท่ี 26 

 

ภาพท่ี 26 แสดงหน้าจอบริการสมาชิก 

4.1 การท ารายการขอยืมระหว่างห้องสมุด 
เป็นการให้บริการสมาชิกท่ีมีสังกัดห้องสมุดสถาบันและห้องสมุดได้ท าข้อตกลงร่วมในการให้บริการยืม

ระหว่างห้องสมุดจะสามารถท ารายการขอยืมได้ โดยเมื่อท าการสืบค้นทรัพยากรท่ีต้องการให้คลิกท่ีปุ่ม    
ดังภาพท่ี 27 

 

ภาพท่ี 27 แสดงหน้าจอผลการค้น 

หมายเหตุ : ปุ่ม Request จะสามารถคลิกได้เมื่อผู้ใช้ท าการ login เข้าสู่ระบบ 
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 เมื่อคลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอ ILL Request Form ดังภาพท่ี 28 

 

ภาพท่ี 28 แสดงหน้าจอ ILL Request Form 

จากภาพท่ี 28 ในการขอยืมต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ วันท่ีต้องการใช้, ประเภทการขอยืม, 

ห้องสมุดท่ีขอยืม และระบุข้อมูลในส่วนของ Borrowing Information ได้แก่ ห้องสมุดท่ีขอรับทรัพยากรและค่า

ด าเนินการสูงสุดท่ีสามารถจ่ายได้ เมื่อระบุข้อมุลเหล่านี้เรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม  เพื่อยืนยันการขอ
ยืมและระบบจะท าการส่งรายการขอยืมให้กับบรรณารักษ์ห้องสมุดท่ีท่านสังกัดอยู่ 

 


