
 

เลขท่ี....................... 

แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

รายบุคคล  กลุมบุคคล 

 

ช่ือ  -  สกุล  : นางมาลินี ภูหมั่นเพียร           ตําแหนง  :   บรรณารักษชํานาญการ 

งาน  : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวอิสยาห  พันศิริพัฒน    ตําแหนง  :   บรรณารักษ 

งาน  : ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ        ตําแหนง  :   บรรณารักษ 

งาน  : หองสมุดองครักษ 

ช่ือหลักสูตร :  ประชุมแนวทางปฏิบัติในการลงรายการและเตรียมความพรอมสําหรับการใหบริการยืมคืน 

ระหวางหองสมุดสมาชิกบนฐานขอมูลสหบรรณานุกรม 

วันเดือนป : 19 - 20 กุมภาพันธ 2561  เวลา : 08.30 -16.30 น. 

สถานท่ีจัด :  หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร ช้ัน 3 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

หนวยงานผูจัด :  สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  

คาใชจาย ไมมี    มี  

เบิกจายจากงบประมาณ แผนดิน เงินรายได งบอื่นๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ไดรับ   ไมไดรับ  เนื่องจาก........................................................................... 

ไมมี 

 

สรุปสาระสําคัญ 

      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 

สําหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยมอบใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณทําหนาท่ีพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล 

สหบรรณานุกรม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการจัดเก็บขอมูลบรรณานุกรมฯ เขา

ดวยกันเปนฐานขอมูลกลางของประเทศ ทําใหสามารถแลกเปล่ียนและใชประโยชนรวมกันตลอดจนพัฒนาฐานขอมูลฯ เพื่อ

ใหบริการระบบสืบคนท่ีทําใหทุกคนสามารถตรวจสอบแหลงจัดเก็บทรัพยากรหองสมุดไดจากการสืบคนเพียงครั้งเดียว 

เพื่อใหสถาบันการศึกษาท่ีเปนสมาชิกรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเปนมาตรฐานในการดําเนินงานและ

เตรียมความพรอมสําหรับการใหบริการยืมคืนระหวางหองสมุดสมาชิกบนฐานขอมูลสหบรรณานุกรม สามารถสรุปขอมูลท่ี

ไดรับจากการอบรมดังนี ้

 

 

 

 

 



 

 
 

วันจันทร ท่ี 19 กุมภาพันธ 2561 

การประชุมเร่ือง “แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเปนมาตรฐานในการดําเนินงานระบบฐานขอมูลสหบรรณานุ

กรม” 

รายงานผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลสหบรรณานุกรม โดยหนวยวิจัยนวัตกรรมดานสารสนเทศ 

- รายงานผลการดําเนินงานในปจจุบัน 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

- ช้ีแจงเรื่องการปรับเปล่ียนขอมูลพื้นฐานของระบบและข้ันตอนในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับฐานขอมูล 

สหบรรณานุกรม 

 

เม่ือหองสมุดตองการเปลี่ยนระบบและมีขอมูลบนฐาน UC –TAL ควรทําอยางไร ? 

 
- นําเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบการใหบริการยืมคืนระหวางหองสมุดสมาชิก (ILL) 

แนวทางในการพัฒนาระบบการใหบริการยืมระหวางหองสมุดสมาชิก (UC -TAL Interlibrary Loan) 

ภาพรวมการทางาน 

 
 



 

 รองรับการทางานรวมกันระหวางระบบหองสมุดท่ีพัฒนาโดยการสนับสนุนนจากสกอ. (WALAI AutoLib ALIST, 

SOMSOOK) 

 รองรับการใหบริการผูใชท่ัวไป 

 รองรับการใหบริการบรรณารักษหองสมุดสมาชิกเครือขาย (บรรณารักษผูใหบริการยืมระหวางหองสมุด) 

 

การทํางานรวมกันระหวางระบบหองสมุด (WALAI AutoLib ALIST, SOMSOOK 

 
 

 รองรับการแลกเปล่ียนขอมูลรายการทรัพยากรระหวางฐานขอมูลสหบรรณานุกรมกับฐานขอมูลระบบหองสมุด

(Available Bib)  

 รองรับการตรวจสอบสถานะการเปนสมาชิกของผูใชท่ัวไปท่ีทาการขอยืมขามหองสมุด 

 รองรับการติดตามสถานะการจัดสงตัวเลมเอกสาร  

 

- นําเสนอแผนในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค 

 
 

 

 

 

 



 

ทบทวนขอกําหนดในการตรวจสอบและการนําเขาระเบียนบรรณานุกรม โดยหนวยวิจัยนวัตกรรมดานสารสนเทศ 

- ขอกําหนดในการตรวจสอบความถูกตองของระเบียนและการตรวจสอบซํ้า 

ขอกําหนดในการลงรายการระเบียนบรรณานุกรมบนฐานขอมูลสหบรรณุกรม (UC -TAL Level) 

มาตรฐานในการตรวจสอบ 

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

and and Authority Data Authority Data Authority Data ) 

 รองรับระเบียนท่ีมีการลงเขตขอมูล RDA 

 รองรับระเบียนท่ีมาจากฐานขอมูล OCLC 

 สามารถเลือกระดับในการตรวจสอบระเบียนได 3 ระดับ คือ National Level, Minimal Level และ UC  

 เพิ่มขอมูลพื้นฐานในการทารายการใหสอดคลองกับมาตรฐานการลงรายการโดยอางอิงจาก

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

 เพิ่มขอมูลพื้นฐานในการทารายการหลักฐานใหสอดคลองกับมาตรฐานการลงรายการโดยอางอิงจาก

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

 เพิ่มเงื่อนไขในการปรับปรุงระเบียน (Auto fix Records ใหสอดคลองกับระดับของเงื่อนไขในการตรวจสอบระเบียน 

 

 
 

เงื่อนไขการตรวจสอบสําหรับระเบียนท่ีมีการลงเขตขอมูล RDA 

สําหรับเวอรช่ัน 3.1 ไดมีการกําหนดการต้ังคาการตรวจสอบระเบียนใหรองรับการลงรายการในรูปแบบ RDA และไดเพิ่ม

เงื่อนไขในการตรวจและการปรับปรุงระเบียนใหอัตโนมัติ ดังนี้ 

เลือก RDA Records  

-ถาลง leader ตําแหนงท่ี 18 เปน iตองมีการลง 040$e /336/337/338 $a 

เลือก Not RDA Records  

-ถาลง leader ตําแหนงท่ี 18 เปน i มา Auto fix # = วาง 

-ถาลง 040/336/337/338 ใหลบออก 

 



 

การลงรายการ $6 linkage 

 $6 สามารถลงไดทุกเขตขอมูล ยกเวน Control Fields  

 $6 ตองลงเปน First subfield  

 $6 ตองมีการระบุเขตขอมูลท่ีเช่ือมโยงกัน (Linking tag) 

 $6 มีรูปแบบการลงดังนั้นตองลงตามมาตรฐานท่ี MARC21 กําหนด 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

- ขอกําหนดในการตรวจสอบระเบียนวารสารและการสรางระเบียน MARC Holdings 

การจัดการระเบียนวารสารบนฐานขอมูลสหบรรณานุกรม(UC –TAL - Serial Records)  

รูปแบบการลงรายการ 

จากการสํารวจรูปแบบการลงรายการ Holdings ของกลุม งานวารสารสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ 

1. ลงแบบ Textual Holdings ในระเบียนบรรณานุกรม  

2. ลงรายการตามหลักของ MARC Holdings Record 

โครงสรางระเบียน 

การลงรายละเอียด Holding แบบ Textual Holdings ในระเบียน บรรณานุกรม 

 
 

 



 

การลงรายการตามหลักของ MARC Holdings Record 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

- ขอกําหนดในการตรวจสอบความถูกตองของเขตขอมูลรายการหลักฐาน 

การนําเขาระเบียนวารสารและการสรางรายการ MARC Holdings 

เนื่องจากมีการลงรายการ Holdings มา 2 รูปแบบ ดังนั้นการจัดการขอมูล Holdings บนฐานขอมูล UC-TAL จึงแบงการ

ทํางานเปน 2 แบบ คือ  

1. การสรางและปรับปรุงรายการ Holding จากระเบียน บรรณานุกรม  

2. การสรางและปรับปรุงรายการ Holding จากระเบียน MARC Holdings 

 
เงื่อนไขการตรวจสอบ 

สําหรับโปรแกรม UC Connexion Client เวอรช่ัน 3.1 ระบบรองรบัการนําเขาระเบียน บรรณานุกรมวารสารและสามารถ

สรางระเบียน MARC Holdings ในระบบสหบรรณานุกรม อัตโนมัติ พรอมท้ังรองรับการนําเขาระบบยีน MARC Holdings 

จากหองสมุด local ดังนั้นจึงมีการ เพิ่มเงื่อนไขในการตรวจสอบระบบเปนดังนี้ 

 
 



 

 
 

ขอกําหนดในการทํารายการระเบียนหลักฐาน (UC-TAL Authority Data) 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

นําเสนอโปรแกรม UC Connexion Client เวอรช่ัน 3.1 

แนะนําโปรแกรมตรวจสอบและอัพโหลดระเบียนบรรณานุกรม (UC Connexion 3.1.2) 

มีอะไรใหมใน UC Connexion 3.1.2 ? 

เพิ่มกฎการตรวจสอบและปรับปรุงระเบียนใหรองรับมาตรฐานการลงรายการ  

เพิ่มการกําหนดคาต้ังตนในการตรวจสอบระเบียน  

- เลือกระดับในการตรวจสอบระเบียนและแสดงรายละเอียดกฎการตรวจสอบ ในแตละระดับได  

- เลือกต้ังคาใหรองรับการตรวจสอบระเบียนท่ีมีการลงเขตขอมูล RDA  

 รองรับการตรวจสอบระเบียน MARC Holdings  

 รองรับการนําเขาและการสรางระเบียน MARC Holdings บนฐานขอมูล สหบรรณานุกรมอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

โหลดโปรแกรม UC Connexion 3.1.2 ไดจากท่ีไหนบาง? 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

วันอังคาร ท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 

การประชุมเร่ือง “การเตรียมความพรอมสําหรับการใหบริการยืมคืนระหวางหองสมุดสมาชิกบนฐานขอมูลสหบรรณานุ

กรม คร้ังท่ี 1” 

นําเสนอกระบวนการการใหบริการยืมคืนระหวางหองสมุดบนฐานขอมูลสหบรรณานุกรม 

 

 
UC-TAL ILL (Policy Setting) 

1. จัดการขอมูลท่ัวไปของหองสมุด 

2. จัดการนโยบายการใหยืมระหวางหองสมุด 

• กําหนดประเภทการใหบริการ ILL (Request type) 

• กําหนดจํานวนวันสูงสุดในการใหยืมประเภทการใหบริการ ILL ได 

• กําหนดประเภททรัพยากร (Item format) ท่ีใหบริการประเภทการใหบริการ ILL ได 

• กําหนดคาดําเนินการ (Fees) ในการทํารายการขอยืมตามประเภทการใหบริการ ILL ได 

• กําหนดรูปแบบในการจัดสงรายการขอยืมตามประเภทการใหบริการ ILL ได 

• ในกรณีท่ีเปนการยืมตัวเลม สามารถกําหนดจํานวนทรัพยากรท่ีใหยืมท้ังหมดตอสถาบันได 

• ในกรณีท่ีเปนการยืมตัวเลม สามารถกําหนดจํานวนทรัพยากรท่ีใหยืมท้ังหมดตอคนได 

 
 



UC-TAL ILL Management 

 

 รองรับการเรียกใชบริการ Web services โดยทํางานรวมกับระบบหองสมุด

อัตโนมัติไดแก WALAI AutoLib, ALIST และ SOMSOOK 

1. ระบบจะทําการตรวจสอบและแสดง Available Bib ใหผูใชทราบในหนาจอแสดงผล

การสืบคน 

2. ระบบจะทําการตรวจสอบสถานะการเปนสมาชิกใหอัตโนมัติ (เปนสมาชิกของ

หองสมุดและมีสิทธิ์ในการขอใชบริการ) 

3. ระบบจะทําการดึงรายละเอียดทรัพยากรมาแสดงใน Request form ใหอัตโนมัติ 

 

 

การจัดการรายการขอยืม (Request Management) 

1. มีระบบแจงเตือนรายการขอยืมมาใหม (New Request) 

2. สามารถเรียกดูรายการขอยืมหรือสืบคนรายการขอยืมได 

3. สามารถแสดงรายละเอียดการขอยืมและปรับปรุงรายละเอียดรายการขอยืมได 

4. สามารถปรับปรุงสถานะรายการขอยืม และแจงไปยังผูขอยืมอัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 การจัดการรายการใหยืม (Lending Respond) 

1. สามารถเรียกดูรายการใหยืมสถานการณดําเนินการไดแก 

• รอทํารายการยืมมาใหม (New Loan) 

• รายการท่ีอยูในกระบวนการจัดสง (Supplied) 

• รายการท่ีนําสงคืน (Returned) 

2. สามารถเลือกเหตุผลในการปฏิเสธรายการขอยืมได 

3. สามารถปรับปรุงสถานะในการดําเนินการขอยืมได 

4. สามารถปรับปรุงรายละเอียดในการใหยืม (วันท่ีสง, หมายเลข EMS Tracking, ขอมูลการ

จัดสง) 

5. สามารถพิมพ0สลิปเพื่อแนบไปกับรายการท่ีใหยืมได 

 

 

 



 

   ผูขอใชบริการสามารถตรวจสอบสถานะรายการขอยืมหรือตรวจสอบหมายเลขการจัดสง

รายการขอยืมได โดย login เขาสูระบบ UC-TAL Member Services 

 

 

 

 

 

 

 

UC-TAL ILL Management 

 สถิติการขอยืมตามประเภทการใหบริการ           รายงานรายรับท่ีไดจากการใหบริการยืมขามหองสมุด 

 สถิติการขอยืมตามรายช่ือทรัพยากรท่ีขอยืม         รายงานการปฏิเสธการขอยืม 

 สถิติการขอยืมประจําป                                 สถิติการใหยืมประจําป 

 สามารถบันทึกและสงออกรายงานในรูปแบบไฟล .xls ได  *เพ่ิมราคามูลคาของรายการท่ีทําใหบริการยืมระหวางหองสมุด 

 

นโยบายในการใหบริการยืมระหวางหองสมุดบนฐานขอมูลสหบรรณานุกรมอางอิงตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 

เร่ือง ขอตกลงวาดวยการบริการระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 

พิจารณาขอตกลงในการใหบริการ 

รายละเอียด เง่ือนไข/ขอตกลง 

ผูใหบริการ บรรณารักษผูใหบริการยืมระหวางหองสมุด 

ผูมีสิทธ์ิขอใชบริการ ผูใชท่ัวไปท่ีเปนสมาชิกหองสมุด/บรรณารักษผูขอใชบริการ 

หองสมุดท่ีใหบริการ หองสมุดสมาชิกฐานขอมูลสหบรรณานกุรมและเปดใหบริการยืมระหวางหองสมุด 

ประเภทการใหบริการ 1. การใหยืมตัวเลม  

2. การใหบริการทําสําเนา 

ทรัพยากรท่ีใหบริการ หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ บทความในวารสารหรือในหนังสือ 

จํานวนสิ่งพิมพท่ีใหยืม 3 รายการ / คน (ในคราวเดียวกันไมเกิน 20 เลม ตอสถาบันอุดมศึกษา) 

ระยะเวลาการยืม ประมาณ 1-2 สัปดาห 

การจัดสงทรัพยากร 1. ทางไปรษณีย  

2. ทางโทรสาร  

3. ทางอีเมล 

การคิดคาบริการ 1. คายืมฉบับจริง 100 บาท / เลม (เปนคาสงเอกสารลงทะเบียน)  

2. คาสําเนาเอกสาร ราคาประมาณ 2 บาท / หนา  

3. คา Scan สงทางอีเมลเอกสารขอความหนาละ 5 บาท  

4. คาสงเอกสาร ตามใบแจงราคา 

อัตราคาปรับ ข้ึนอยูกับนโยบายของหองสมุดท่ีใหบริการ 

 



 

แผนการประชุมและทดสอบระบบ 

การพัฒนาระบบในชวง พฤษาคม – ธันวาคม 2561 

ประชุมและทดสอบระบบ มกราคม 2562 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ไดรับความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงรายการบรรณานุกรม และการใหบริการใหบริการยืมระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัย 

3. สรางเครือขาย แลกเปล่ียนประสบการณ ความรูความคิดเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับใหบริการยืมระหวางหองสมุด

มหาวิทยาลัย 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 

 

 

 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 

.................................................................................................................................................................................................. 

ผูรายงาน....................................................... 

(นางมาลินี ภูหมั่นเพียร) 

ผูรายงาน....................................................... 

(นางสาวอิสยาห  พันศิริพัฒน) 

ผูรายงาน....................................................... 

(นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ) 

วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 

ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน 

..................................................................................................................................................................................................

............................ 

ลงช่ือ........................................ 

(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 

 

ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 

........................................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ........................................ 

(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
หมายเหตุ  :  1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน 

2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารที่กํากับดูแล 

3. แจงผูรายงานทราบ  และจัดเก็บเขาแฟม  รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา 




