
งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมตรวจสอบจากโปรแกรม UC Connexion Client และ
น าเข้าฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา UCTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมระเบียนบรรณานุกรมท่ีต้องการส่งไปยังฐานข้อมูล UCTAL 
จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 

น าไฟล์ออกจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อส่งไปยัง UCTAL  
ด้วยโปรแกรม UC Connexion Client 

 แก้ไขข้อมูล

ในฐานข้อมูล 

ระบบแจ้งลง

รายการผิดพลาด 

ไม่มีข้อผิดพลาด 

สิ้นสุดกระบวนการ/จัดเก็บสถิติ 

 

อัพโหลดข้อมูลรายการบรรณานุกรมไปยังฐาน UCTAL 

1 วันท าการ 

15 นาที 

10 นาที 

5 นาที 

30 นาที 

20 นาที 



มาตรฐานและข้ันตอนปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมตรวจสอบจากโปรแกรม UC Connexion 

Client และน าเข้าฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา UCTAL 

รายละเอียดข้ันตอน วิธีการตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบ 
(ช่ือบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
(เอกสารอ้างอิง) 

1. รวบรวมระเบียน
บรรณานุกรม ท่ีต้องการ
ส่งไปยังฐานข้อมูล UCTAL 
จากระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST 

ด าเนินการเตรียมข้อมูล/
ระเบียบบรรณานุกรมใน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ALIST 

นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต 
งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 

นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต 
งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 
- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ALIST 
- ระเบียนบรรณานุกรมใน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ALIST 

2. น าไฟล์ออกจากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 

ด าเนินการน าข้อมูลออก 
(Export file) ข้อมูล
ระเบียนรายการ
บรรณานุกรม โดยเลือก
จากรายการท่ีเป็น
ระเบียนข้อมูลใหม่ (New 
Record) และระเบียนท่ี
เป็นข้อมูลแก้ไข (Modify 
Record)  จากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
โดยไฟล์ต้องมีนามสกุลเป็น 
.txt, .mrc และ out. 

นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต 
งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 

นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต 
งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 
- ไฟล์รายการระเบียบ
บรรณานุกรมนามสกุลไฟล ์
.marc 
- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ALIST  

3. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลเพื่อส่งไปยัง 
UCTAL ด้วยโปรแกรม UC 
Connexion Client 

ด าเนินการน าไฟล์รายการ
ระเบียบบรรณานุกรมท่ี 
Export file จากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST  
มาตรวจสอบกับโปรแกรม 
UC Connecxion Client 
โดยตรวจสอบความถูกต้อง
ในการลงรายการตาม
มาตรฐาน สามารถแก้ไข
ความผิดพลาดในการลง
รายการให้แบบอัตโนมัติ 
ตรวจสอบความซ้ าซ้อนใน

นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต 
งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 

นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต 
งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 
- โปรแกรม UC 
Connexion Client 
- ไฟล์รายการระเบียบ
บรรณานุกรมนามสกุลไฟล ์
.marc 
- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ALIST 



รายละเอียดข้ันตอน วิธีการตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบ 
(ช่ือบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
(เอกสารอ้างอิง) 

ไฟล์ท่ีต้องการน าเข้า 
เพื่อให้ระเบียนใน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
ให้มีความสมบูรณ์และ
ถูกต้อง 

4. ระบบแจ้งลงรายการ
ผิดพลาด 

ด าเนินการตรวจสอบระบบ
จะแสดงข้อมูลดังน้ี  
- Pass คือ ระเบียบท่ีผ่าน
การตรวจสอบ 
- Warning คือระเบียบท่ี
ไม่ผ่านการตรวจสอบ ต้อง
ท าการแก้ไขข้อมูลโดยการ
แก้ไขแบบอัตโนมัติ 
- Critical คือ ระเบียบท่ีไม่
ผ่านการตรวจสอบ และ
ต้องท าการแก้ไขก่อนน า
ข้อมูลเข้าระบบ  
- Repeat คือ ระเบียบท่ี
พบความซ้ าซ้อนกันในไฟล์ 
น าระเบียบรายการ
บรรณานุกรมท่ีตรวจสอบ
พบข้อผิดพลาด มา
ด าเนินการแก้ไขในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST .
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
MARC21 

นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต 
งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 

นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต 
งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 

- โปรแกรม UC 
Connexion Client 
- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ALIST 

5. อัพโหลดข้อมูลรายการ
บรรณานุกรมไปยังฐาน 
UCTAL 

เมื่อด าเนินการแก้ไขและ
ตรวจสอบระเบียบรายการ
บรรณานุกรมเรียบร้อยแล้ว 
น าข้อมูลรายการ
บรรณานุกรมท่ีถูกต้อง 
Upload เข้าสู่ฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรมห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา  

นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต 
งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 

นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต 
งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 
- ฐานข้อมูลสหบรรณา 
นุกรมห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 
(UCTAL) 
 



รายละเอียดข้ันตอน วิธีการตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบ 
(ช่ือบุคลากร) 

ผู้ตรวจสอบ 
(เอกสารอ้างอิง) 

6. สิ้นสุดกระบวนการ/
จัดเก็บสถิติ 

ด าเนินการจัดเก็บสถิติจาก
โปรแกรม UC 
Connexion Client โดย
แยกตามรายงาน  

นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต 
งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 

นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต 
งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 
- รายงาน Report for all 
master record 
- รายงาน Report for all 
symbol record 
- โปรแกรม UC 
Connexion Client 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


