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สารบัญ



UCTAL หรือ Union Catalog of Thai Academic Libraries มีชื่อภาษาไทย
อย�างเป�นทางการ คือ สหบรรณานุกรมห�องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย ภายใต�โครงการ
พัฒนาเครือข�ายระบบห�องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเกิดจากความร�วมมือของ
ห�องสมุดมหาวิทยาลัยต�าง ๆ ในประเทศไทย โดยรวบรวมรายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศของห�องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวมไปถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือใช�ประโยชน�ในการค�นหาหนังสือท่ีต�องการโดยท่ีไม�
ต�องเข�าเว็บไซต�ของแต�ละห�องสมุด รวมถึงการยืมระหว�างห�องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ซึ่งสามารถยืมผ�านระบบและให�ห�องสมุดเป�นตัวกลาง ในการดําเนินการยืมสิ่งพิมพ�เป�น
รูปเล�มเต็มหรือขอสําเนาเอกสาร ป�จจุบัน ฐานข�อมูลมีจํานวนบรรณานุกรมมากกว�า 
2,539,828 ระเบียน และมีสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 104 แห�ง (ข�อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 65)

(Introduction)



(Introduction)

1. เพื่อส�งเสริมสนับสนุนการการยืม – คืนระหว�างห�องสมุด  
สถาบันอุดมศึกษา (Inter Library Loan)
ในเครือข�าย ThaiLis

2. เพื่อให�นักศึกษา อาจารย� บุคลากรสามารถใช�บริการ
การยืม – คืนระหว�างห�องสมุดได�อย�างถูกต�อง

3. เพื่อใช�ประโยชน�ในการค�นหาหนังสือท่ีต�องการโดยท่ีไม�ต�อง
เข�าเว็บไซต�ของแต�ละห�องสมุด 

วัตถุประสงค�



(Introduction)

ระบบบริหารจัดการการยืมคืนระหว�างห�องสมุด
(ILL Management System)



(Introduction)



(Introduction)



(Introduction)



(Introduction)



(Introduction)



(Introduction)

การเข�าเว็บไซต� 1. https://uctal.thailis.or.th/main/index.aspx
2. http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx



(Introduction)

การเข้าเวบ็ไซต์   1. https://uctal.thailis.or.th/main/index.aspx

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



(Introduction)

การเข�าเว็บไซต�   1. https://uctal.thailis.or.th/main/index.aspx
2. http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx



(Search Methods)

2. การสืบค�นรายการสหบรรณานุกรม 
2.1 การสืบค�นอย�างง�าย (Basic search)
2.2 การสืบค�นขั้นสูง (Advanced search)
2.3 การสืบค�นโดยการใช�การเรียกดูข�อมูลทรัพยากร (Browse)
2.4 สืบค�นตามรายชื่อห�องสมุดท่ีเป�นสมาชิก (Browse from location)



การสืบค�นอย�างง�าย (Basic Search)

พิมพ�คํา หรือ วลี และคลิกปุ�ม ค�นหา เพ่ือสืบค�น



หน�าแสดงรายการผลลพัธ� (Search Results)

1. แสดงจํานวนผลลัพธ�การสืบค�น แสดงวิธีการจัด
เรียงลําดับผลลัพธ� โดยเรียงลําดับจากช่ือเรื่องที่
ค�นพบมากที่สุด (Relevance) และแสดงรายการ
ต�อหน�าจอ

2. คลิกที่ช่ือเรื่องเพื่อแสดงรายละเอียดเนื้อหา หรือ
3. แสดงคําที่ใช�สืบค�น 
4. ค�นหารายการเพิ่มเติมจากผลลัพธ�ให�แคบลง

จากส�วน (Search within results) หรือ
5. เลือกกรองผลลัพธ�ให�แคบลงจากส�วน



หน�าแสดงรายการผลลพัธ� (Search Results)



หน�าแสดงรายการผลลพัธ� (Search Results)

หน�าจอแสดงรายละเอียด ซึ่งประกอบด�วย รายละเอียดบรรณานุกรม รายการห�องสมุด
สมาชิกท่ีมีรายการชื่อเรื่องและหากห�องสมุดใด มีการเชื่อมโยงข�อมูลระหว�าง API จะปรากฏ
รายละเอียดรายการทรัพยากรท่ีมีให�บริการ



หน�าแสดงรายการผลลพัธ� (Search Results)



การสืบค�นขั้นสูง (Advanced search)

2.2 การสืบค�นขั้นสูง (Advanced search)
เป�นการสืบค�นท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ผู�ใช�สามารถสืบค�นแบบบูลีน (Boolean 

Search) โดยเพ่ิมคําค�นโดยใช� Operator ได�แก� And, Or, Not เป�นคําเชื่อม ในการค�นรวม 
ถึงการจํากัดการค�นโดยใช�ตัวกรองได� 6 ประเภท ประกอบด�วย

1) ประเภททรัพยากร 2) รายชื่อห�องสมุด 
3) ภาษา 4) ประเทศ 
5) ป�ท่ีเริ่มตีพิมพ� 6) ป�ท่ีสิ้นสุดการตีพิมพ� 

ท้ังน้ี เพ่ือให�ได�ผลการค�นท่ีตรงความต�องการมากย่ิงขึ้น



การสืบค�นขั้นสูง (Advanced search)

ตัวอย�างการสืบค�น
ต�องการค�นหา 

“ความสัมพันธ�ระหว�างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา”

ระบุคําค�น “ความสัมพันธ�” 
And “ระหว�างประเทศ” 

And “ไทย” 
And “สหรัฐอเมริกา” 

ตามลําดับ จากน้ันคลิกปุ�ม ค�นหา



หน�าแสดงรายการผลลพัธ� (Search Results)

1. แสดงจํานวนผลลัพธ�การสืบค�น 
แสดงวิธีการจัดเรียงลําดับผลลัพธ� 
โดยเรียงลําดับจากชื่อเรือ่งทีค่�นพบ
มากที่สุด (Relevance) และแสดง
รายการต�อหน�าจอ

2. คลิกที่ชื่อเรือ่งเพือ่แสดงรายละเอียด
เนื้อหา หรือ

3. แสดงคําที่ใช�สืบค�น 
4. ค�นหารายการเพิม่เตมิจากผลลัพธ�

ให�แคบลง จากส�วน 
(Search within results) หรือ

1. เลือกกรองผลลัพธ�ให�แคบลงจาก
ส�วน



การสืบค�นแบบ Browse 

2.3 การสืบค�นแบบ Browse โดยการใช�การเรียกดูข�อมูลทรัพยากร 
เป�นรูปแบบการสืบค�นท่ีช�วยให�ผู�ใช�สามารถเรียกดูระเบียนบรรณานุกรม ตามภาษา 

ประเภทสื่อ เลขเรียกหนังสือแบบ L.C. และเลขเรียกหนังสือแบบ D.C. ได�โดยไม�ต�องพิมพ�คําค�น



(Browse from location)

2.4 สืบค�นตามรายชื่อห�องสมุดท่ีเป�นสมาชิก (Browse from location)
เป�นการเรียกดูข�อมูลจากรายช่ือห�องสมุดเครือข�ายห�องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ

ไทยแยกตามภูมิภาค 4 ภูมิภาค 



(Browse from location)



(Browse from location)

ระบบแสดงรายชื่อห�องสมุดสมาชิก เลือก ห�องสมุดท่ีต�องการจากน้ันคลิก Browse on UC 
หรือ Library URL เพ่ือไปท่ี Web Opac ของห�องสมุดน้ัน ๆ 



หน�าแสดงรายการผลลพัธ� (Search Results)



THANK YOU
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