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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เปนหนวยงานสนับสนุนงานวิชาการ ทํา
หนาที่สงเสริมการเรียนการสอน การคนควา การวิจัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะตองจัดหา
ขอมูลขาวสารจากแหลง ความรูใ นรู ปแบบตางๆ ทั้งในรู ปของทรั พยากรสารสนเทศตีพิมพ (Printed
Materials) ทรัพยากรสารสนเทศไมตีพิมพ (Non-printed Materials) ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
(Electronics Resources) มารวบรวมไวอยางเปนระบบ เพื่อใหบริการแกอ าจารย เจาหนาที่ นิสิต และ
บุ คคลภายนอกที่ส นใจไดศึ กษาคนควา วิจั ย ตามความต องการให สอดคลอ งกับวัต ถุ ป ระสงค ข อง
หลักสูตรและนโยบายของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ
งานพั ฒ นาและวิ เ คราะห ท รั พ ยากรสารสนเทศ เป น ส วนงานหนึ่ ง ของศู น ย บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย
ประกอบไปดวย หนังสือภาษาไทย, หนังสือภาษาตางประเทศ สิ่งพิมพตอเนื่อง, สื่อโสตทัศนวัสดุ และ
ผลงานทางวิ ช าการต า ง ได แ ก วิ ท ยานิ พ นธ และงานวิ จั ย เป น ต น ซึ่ ง ต อ งลงรายละเอี ย ดทาง
บรรณานุกรมของวัสดุในระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALITS เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศไดงายและสะดวกยิ่งขึ้น ในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้เฉพาะเจาะจงทรัพยากร
สารสนเทศประเภทผลงานทางวิชาการ ไดแก วิทยานิพนธ และผลงานวิจัยเพื่อใหสามารถสืบคนขอมูล
ของทรัพยากรสารสนเทศผานทางเว็บโอแพค (OPAC) ไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ
การลงรายการทางบรรณานุ ก รมทรั พยากรสารสนเทศ คือ การลงรายละเอีย ดขอมู ล ทาง
บรรณานุ กรมของทรั พยากรสารสนเทศเพื่ออธิ บายลักษณะทรั พยากรสารสนเทศ โดยบรรณารั กษ
จําเปนตองวิเคราะหเนื้อหาของสารสนเทศ เพื่อกําหนดการลงรายการและกําหนดคาเพื่อใชเปนตัวแทน
ของเนื้อหา อันจะเปนชองทางการเขาถึงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ผูใ ช
ตองการไดอยางสะดวกรวดเร็ว ถูกตองตรงตามความตองการ ดังนั้นการลงรายการทางบรรณานุกรม
จําเปนตองมีมาตรฐาน โดยยึดหลักเกณฑตามมาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมแบบแอง
โกลอเมริกัน ฉบับพิมพครั้งที่ 2 (AACR2) และมาตรฐานการลงรายการที่เครื่องคอมพิวเตอรอานได
(Machine Readable Cataloging-MARC)

2
2. วัตถุประสงคของคูมือปฏิบัติงาน
คูมื อการลงรายการทรั พยากรสารสนเทศ ศู นย บรรณสารและสื่อ การศึ กษา มหาวิทยาลั ย
พะเยา มีวัตถุประสงค คือ
2.1 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับบรรณารักษงานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา รวมไปถึงหองสมุดสาขาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ใน
การวิเคราะหเลขหมูและลงรายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ และงานวิจัย ในระบบฐานขอมูลหองสมุด
อัตโนมัติ ALIST ไดอยางถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน
2.2 เพื่อใหเกิดทักษะความรูความเขาใจในการลงรายการวิทยานิพนธ และงานวิจัย ตามแบบ
ตามมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ AACR 2 และ MARC 21 ไดอยางถูกตอง
2.3 เพื่ อ เป น คู มื อ ในการฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ให แ ก นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สารสนเทศศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3. ความเปนมาของงานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึ กษา มหาวิทยาลัย พะเยา เดิมมีชื่อวา “หองสมุดมหาวิทยาลั ย
นเรศวร พะเยา” เริ่มกอตั้งมาตั้งแต พ.ศ. 2538 โดยเปดใหบริการ ณ อาคารวิทยาศาสตร โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เริ่มกอตั้งและมีที่ทําการชั่วคราวอยูที่โรงเรียน
พะเยาพิทยาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ไดยายที่ทําการมาอยูเลขที่ 19 หมู 2 ตําบล
แมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยหองสมุดตั้งอยูบริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวมหลังเดิม ใน พ.ศ.
2543 หองสมุดยายมาอยูที่ชั้น 1 อาคารบริหาร หรืออาคารสํานักงานอธิการบดีปจจุบัน โดยในป พ.ศ.
2544 ขยายการใหบริการออกเปน 2 หอง มีพื้นที่ใหบริการ 648 ตารางวา มีท่นี ั่งอานทั้งหมด 185 ที่นั่ง
แบงการบริการออกเปน บริการสารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และดาน
กฎหมาย ซึ่งในปจจุบันแยกออกเปนหองสมุดคณะพยาบาลศาสตร และหองสมุดคณะนิติศาสตร
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ไดยายที่ทําการหองสมุดมายังอาคารหลังปจจุบันซึ่งตั้งอยูในกลุม
อาคารเรียนรวมหลังใหม เปนอาคาร 3 ชั้น มีพ้นื ที่ทั้งหมด 11,213 ตารางเมตร ปการศึกษา 2554 เปด
บริการเฉพาะชั้ น ที่ 1 มีพื้น ที่บ ริ การ 3,346.42 ตารางเมตร พื้น ที่สําหรั บ การทํ างานของบุ ค ลากร
639.58 ตารางเมตร และในปเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ไดรับการยกฐานะเปนหนวยงาน
ในกํากับของรั ฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาด วยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และได
เปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตามราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนที่ 44ก ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงไดมีการแบงหนวยงานในสวน
งานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ออกเปน 8 กอง 3 ศูนย และ 1 สํานักงาน เพื่อใหการ
บริหารจัดการมีความคลองตัวและสอดคลองกับภารกิจหองสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา จึงไดยกฐานะเปน
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“ศูนยบรรณสารและสื่ อการศึกษา” มหาวิทยาลัยพะเยา และในป พ.ศ. 2556 ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา ไดเปดบริการเต็มพื้นที่ทั้งอาคาร
งานพั ฒ นาและวิ เ คราะห ท รั พ ยากรสารสนเทศ เริ่ม แรกเป น ส ว นหนึ่ ง ของฝ า ยพั ฒ นาและ
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแตป 2553 ไดยกฐานนะเปน
งานพั ฒนาและวิ เ คราะห ท รั พยากรสารสนเทศ ศูนย บรรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา และได นํา ระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ ALIST มาใชในการปฏิบัติงาน มีบุคลากรเมื่อเริ่มแรก จํานวน 5 คน ในป 2556 มี
บุคลากรเพิ่มเปน 9 คน และปจจุบันมี จํานวน 6 คน แบงเปนงานละ 1 คน ไดแก งานพัฒนาฯ งาน
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหนังสือภาษาตางประเทศ งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหนังสือ
กลุม สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหนังสือกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยานิพนธ และวิจัย งานวิเคราะหท รั พยากรสารสนเทศหนังสือ กลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และนวนิยาย และงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ
ปจจุบันงานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศมีหนาที่ในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
และวิเคราะห เ นื้อหาของทรั พยากรสารสนเทศ กํ าหนดเลขหมู กําหนดหัวเรื่ องเพื่อสื บ ค น และลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบเพื่อใหผูใชบริการสืบคนได
4. โครงสรางการบริหารของงานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
งานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีผูปฏิบัติงาน
หลัก เปนบรรณารักษ 6 คน รายละเอียดโครงสรางการบริหารของงานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีดังนี้
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โครงสรางการบริหารงานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ

ภาพ 1 โครงสรางการบริหารงานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
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หัวหนางานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุ ม และกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรงานพั ฒ นาและวิ เ คราะห ท รั พ ยากร
สารสนเทศ
2. รั บ ผิ ด ชอบวิ เ คราะห ห มวดหมู กํ า หนดหั ว เรื่ อ ง และลงรายการทรั พ ยากรสารสนเทศ
ภาษาตางประเทศ
3. ช ว ยปฏิ บั ติ ง านวิ เ คราะห ห มวดหมู กํ า หนดหั ว เรื่ อ ง และลงรายการทรั พ ยากรสารสนเทศ
ภาษาไทย
4. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบริการ
5. ควบคุมและตรวจสอบการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามาตรฐาน AACR 2 และ MARC
21 ของฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ ALIST
6. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
7. ช ว ยปรับ ปรุง แกไ ขระเบี ย นบรรณานุ ก รมที่ ผ า นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่ อ นํ า เข า
ฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุดสถาบันอุดศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic
Libraries: UCTAL) และเปนผูรับผิดชอบนําเขาฐานขอมูล
8. ฝกประสบการณ วิ ช าชี พ บรรณารั ก ษ แกนิ สิตนั กศึ ก ษาจากสถาบั น ต า ง ๆ / บุ คลากรจาก
หนวยงานภายในและภายนอก
9. เปนคณะทํางานฝายวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
10. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
หนาทีค่ วามรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
2. รับผิดชอบการขอรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ
3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานติดตอรานคาเพื่อจัดซื้อ
4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานประทับตราหนังสือซื้อ/บริจาค
5. ฝกประสบการณ วิ ช าชี พ บรรณารั ก ษ แกนิ สิตนั กศึ ก ษาจากสถาบั น ต า ง ๆ / บุ คลากรจาก
หนวยงานภายในและภายนอก
6. เปนคณะทํางานฝายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
7. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบวิเคราะหหมวดหมู กําหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย
กลุม สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบริการ
3. ช ว ยปรับ ปรุง แกไ ขระเบี ย นบรรณานุ ก รมที่ ผ า นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่ อ นํ า เข า
ฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุดสถาบันอุดศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic
Libraries: UCTAL)
4. ฝกประสบการณ วิ ช าชี พ บรรณารั ก ษ แกนิ สิตนั กศึ ก ษาจากสถาบั น ต า ง ๆ / บุ คลากรจาก
หนวยงานภายในและภายนอก
5. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยานิพนธ/วิจัย
หนาทีค่ วารับผิดชอบ
1. รับผิดชอบวิเคราะหหมวดหมู กําหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย
กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/วิทยานิพนธ/วิจัย
2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบริการ
3. ช ว ยปรับ ปรุง แกไ ขระเบี ย นบรรณานุ ก รมที่ ผ า นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่ อ นํ า เข า
ฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุดสถาบันอุดศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic
Libraries: UCTAL)
4. ฝกประสบการณ วิ ช าชี พ บรรณารั ก ษ แกนิ สิตนั กศึ ก ษาจากสถาบั น ต า ง ๆ / บุ คลากรจาก
หนวยงานภายในและภายนอก
5. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ/นวนิยาย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบวิเคราะหหมวดหมู กําหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย
กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ/นวนิยาย
2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบริการ
3. ช ว ยปรับ ปรุง แกไ ขระเบี ย นบรรณานุ ก รมที่ ผ า นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่ อ นํ า เข า
ฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุดสถาบันอุดศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic
Libraries: UCTAL)
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4. ฝกประสบการณ วิ ช าชี พ บรรณารั ก ษ แกนิ สิตนั กศึ ก ษาจากสถาบั น ต า ง ๆ / บุ คลากรจาก
หนวยงานภายในและภายนอก
5. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. รั บ ผิ ด ชอบวิ เ คราะห ห มวดหมู กํ า หนดหั ว เรื่ อ ง และลงรายการทรั พ ยากรสารสนเทศสื่ อ
โสตทัศนวัสดุ
2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบริการ
3. ช ว ยปรับ ปรุง แกไ ขระเบี ย นบรรณานุ ก รมที่ ผ า นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่ อ นํ า เข า
ฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุดสถาบันอุดศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic
Libraries: UCTAL)
4. ฝกประสบการณ วิ ช าชี พ บรรณารั ก ษ แกนิ สิตนั กศึ ก ษาจากสถาบั น ต า ง ๆ / บุ คลากรจาก
หนวยงานภายในและภายนอก
5. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5. ความสําคัญของงานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
งานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศทําหนาที่ในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให
เปน หมวดหมู เพื่อใหผูใชบ ริการสามารถเขาถึงไดอ ยางรวดเร็ ว ถูกตอ ง ทั นสมัย และตรงกับความ
ตองการ โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการตาง ๆ มาใชในการดําเนินงานสรางฐานขอ มูล
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศสําหรับเปนเครื่องมือสืบคนสารสนเทศที่มีบริการในศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา
6. บทบาทและหนาที่ของบรรณารักษงานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
บทบาทและหนาที่ของบรรณารั กษงานพั ฒนาและวิเคราะหท รั พยากรสารสนเทศ ของศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีดังนี้
1. ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ตามมาตรฐานการ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ AACR 2 และ MARC 21
2. วิ เ ค ร า ะ ห หั ว เ รื่ อ ง ต า ม Library of Congress Subject headings (LC), Medical Subject
Heading (NLM), หั ว เรื่ อ งภาษาไทยออนไลน ข องคณะทํ า งานกลุ ม วิ เ คราะห ท รั พ ยากร
สารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา, หัวเรื่องภาษาไทยออนไลนของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา
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3. วิ เ คราะห เ ลขหมู ต าม Library of Congress Classification, NLM Classification, Local Call
number และกําหนดเลขผูแตงตามตารางเลขผูแตงหนังสือภาษาไทยสําเร็จรูปของหอสมุด
แหงชาติ และ Cutter-Sanborn
4. วิเคราะหหัวเรื่องและกํ าหนดเลขหมูหนังสือ ทั่ วไป วิเคราะหหั วเรื่องและกําหนดเลขหมู
วิทยานิพนธ วิจัย และวิเคราะหสื่อโสตทัศนวัสดุ
5. ตรวจรับและเตรียมทรัพยากรสารสนเทศกอนออกใหบริการ
6. ควบคุ มตรวจสอบการลงรายการบรรณานุ กรมในฐานข อมู ล เครื อข า ยระบบหอ งสมุ ด
อัตโนมัติ ALIST ของมหาวิทยาลัยพะเยา
7. ปรับปรุ งแกไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผานการตรวจสอบจากโปรแกรม MARC Analyzer
กอนนําเขาฐานขอมูลสหบรรณานุกรมหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (UCTAL)
8. งานใหคําปรึกษาการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศแกหองสมุดสาขา
9. ฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษ แกนิสิตนักศึกษาจากสถาบันตาง ๆ / บุคลากรจาก
หนวยงานภายในและภายนอก
10. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

บทที่ 2
หลักเกณฑในการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
ป จ จุ บั น ทรั พ ยากรสารสนเทศมี ค วามหลากหลาย การมี ห ลั ก เกณฑ กํ า หนดในการ
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ใหเปนมาตรฐานเดียวกันนั้น ยอมเปนผลดีตอหองสมุดของตนเอง
และหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันได อีกทั้งยังอํานวย
ความสะดวกใหแกผูใชบริการในดานการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
1. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดรับการจัดซื้อ โดยการจัด
โครงการตลาดนัดหนังสือเปนประจําทุกป ผานการแจกคูปองเงินสดใหกับอาจารย นิสิต และ
บุคลากร ไดคัดเลือกทรั พยากรสารสนเทศเขาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา รวมทั้งไดรับ
อภิ นั น ทนาการจากหน ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุ คคลทั่ ว ไป ทรั พ ยากรสารสนเทศที่
ไดรับ มานั้น มีความหลากหลายประเภทและสาขาวิ ชา ซึ่งศู นยบ รรณสารและสื่อ การศึ กษามี
ใหบริการหลัก ๆ ดังนี้
1. หนังสือและตําราวิชาการ (General Books/Textbooks)
2. หนังสืออางอิง (Reference Books)
3. วิทยานิพนธ (Thesis)
4. รายงานการวิจัย (Research Reports)
5. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
6. วารสาร (Serials)
7. นวนิยายและเรื่องสั้น
8. โสตวัสดุ (Audio Materials)
2. ระบบการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีทั้งหมด 8 ประเภท มีระบบ
การจัดหมวดหมู 3 ระบบ คือ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน
และระบบเลขหมูที่หนวยงานกําหนด เพื่อใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ลักษณะทางกายภาพของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ความสะดวกในการจัดเก็บและการใหบริการ โดยกําหนดใหใชคูมือในการ
จั ดหมวดหมู การกําหนดหัวเรื่อ ง และการทํารายการบรรณานุก รมที่ เปน มาตรฐานเดี ย วกัน
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รวมถึงหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เพื่อใหขอมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศมี
มาตรฐานสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันได (อังคณา สุริวรรณ, 2552, เลขหนา 10) การ
แบงการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มี 3 ระบบ ดังนี้
2.1 การแบงหมวดหมูในระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ระบบหอสมุด รัฐ สภาอเมริ กัน (Library of Congress Classification System: LC)
สั ญ ลั ก ษณ ข องระบบหอสมุ ด รั ฐ สภาอเมริ กั น จะเป น สั ญ ลั ก ษณ ผ สม (Mixed notation) โดย
ประกอบดวยอักษร A-Z ยกเวน I O W X Y แทนหมวดหมูใหญ 21 หมวด และแบงเนื้อหายอยโดย
ใชตัวเลข 1-9 ในแตละหมวดจะแยกการพิมพและการใชโดยอิสระ บางหมวดมีเพียงเลมเดียว เชน
หมวด A C D G J แตบางหมวดมีหลายเลม เชน หมวด B D มี 4 เลม หมวด H มี 2 เลม หมวด K
มี 9 เลม หรือหมวด P มี 12 เลม เปนตน ลักษณะการแบงหมวดหมูของระบบหอสมุดรัฐสภาพอ
เมริกัน มีดังนี้ (ระเบียบ สุภวิธี, 2559, หนา 12-14)
1. หมวดใหญ (Main classes) มี 21 หมวดใหญ คือ
A
เรื่องทั่วไป (General works)
B
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา (Philosophy, Psychology, Religion)
C
ศาสตรที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร (Auxiliary sciences of history)
D
ประวั ติศาสตรทั่ วไป และประวั ติศาสตรโ ลกเก า (World history and history of
Europe, Asia, Africa, Australia, New Zealand, etc.
E-F ประวัติศาสตรทวีปอเมริกา (History of the Americas)
G
ภูมิศาสตร มานุษยวิทยา นันทนาการ (Geography, Anthropology, Recreation)
H
สังคมศาสตร (Social sciences)
J
รัฐศาสตร (Political science)
K
กฎหมาย (Law)
L
การศึกษา (Education)
M
ดนตรี (Music and books on music)
N
วิจิตรศิลป (Fine arts)
P
ภาษา และวรรณคดี (Language and literature)
Q
วิทยาศาสตรบริสุทธิ์ (Science)
R
แพทยศาสตร (Medicine)
S
เกษตรศาสตร (Agriculture)
T
เทคโนโลยี (Technology)
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U
V
Z

วิทยาศาสตรการทหาร (Military science)
นาวิกศาสตร (Naval science)
บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร ทรัพยากรสารสนเทศ (ทั่วไป)
(Bibliography, Library science, Information resources (General))
2. หมวดยอย (Subclasses)
ใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2-3 ตัว ในแตละหมวดใหญจะใชตัวอักษรแบงหมวดยอยไม
เทากัน บางหมวดใชตัวอักษร 2 เชนหมวด B C D G หรือบางหมวดใชตัวอักษร 3 ตัว เชนหมวด K
แตบางหมวดไมใชอักษรตัวที่ 2 แบงยอยเลย เชนหมวด E F เปนตน
หมวด Q (วิทยาศาสตร)
หมวด H (สังคมศาสตร)
QA คณิตศาสตร
HA สถิติ
QB ดาราศาสตร
HB ทฤษฎีเศรษฐศาสตร
QC ฟสิกส
HC ประวัติและสภาวะทางเศรษฐกิจ
QD เคมี
HD ประวัติและสภาวะทางเศรษฐกิจ
QE ธรณีวิทยา
HE การขนสงและการคมนาคม
QH ธรรมชาติวิทยา
HF การคา
QK พฤกษศาสตร
HG การคลัง
QL สัตวศาสตร
HM สังคมวิทยา
QM กายวิภาคศาสตร
HN ประวัติและสภาวะทางสังคม ปญหาสังคม
QP สรีรวิทยา
HQ ครอบครัว
QR จุลชีววิทยา
3. เนื้อหายอยของหนังสือ (Subjects)
เปนการแบงเนื้อหาที่จัดไวในหมวดยอย (Subclasses) ใหละเอียดและลึกมากยิ่งขึ้น โดยใช
เลข 1-9999 เติมหลังหมวดยอยและอาจใชจุดทศนิยม หรือใชการกระจายโดยคัตเตอรเลขหมู
หรือตารางประเภทตาง ๆ เพื่อกระจายเนื้อหาใหละเอียดยิ่งขึ้น ตัวอยางการแบงเนื้อหายอย
HV SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFAIR. CRIMNOLOGY.
Protection, assistance and relief
special classes
Handicapped
Physically handicapped
3011
General works
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3012
3013.A-.Z
3018
3019.A-.Z
3020
3020.2.A-.2.Z
3021.A-.Z
3021.A35
3021.W66
3022

3023.A1
3023.A2
3023.A3
3023.A4-.Z

Biography
For biography of rehabilitation patients, see RD796.A2+
For biography of persons with specific conditions, see the condition,
e.g., Quadriplegics, RC406.Q33
Collective
Individual, A-Z
Occupations for the physically handicapped
General woks
By occupation, A-Z
Housing for the physically handicapped
General works
By region or country, A-Z
Subarrange each country by Table H73
Special class of persons, A-Z
Aged
children, see HV903+
Women
Transportation and travel
By region or country
United States
Documents
Periodicals, serials, societies, conferences, etc.
General works
By region or state, A-Z
Under each state:
.x
General works
.x2A-.x2Z
Institutions. By place, A-Z

นอกจากนี้การจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
กําหนดใชคูมอื ออนไลนในการจัดหมวดหมูเพิ่มเติมที่ http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/
2.2 การจัดแบงหมวดหมูระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน
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ระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกัน (National Library of Medicine Classification
System: NLM) อังคณา สุริวรรณ (2552, เลขหนา 14-33) กลาววาไดจัดแบงเนื้อหาของศาสตร
ตาง ๆ ในสาขาวิทยาศาสตรการแพทยออกเปน 35 หมวดใหญ สัญลักษณที่ใชคือ ตัวอักษรโรมัน
ตัวพิมพใหญ 1-2 ตัวอักษรแทนหมวดหมูใหญ และเลขอารบิคและจุดทศนิยมแทนเนื้อหาหมวด
ยอยลงไป ซึ่งสัญลักษณตัวอักษรโรมันที่ใชในระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกันจะเปนอักษรที่
ระบบหอสมุดรัฐสภาไมใช คือ อักษร Q และ W รายละเอียดการแบงหมวดหมูระบบ NLM ผูเขียน
ไดอ างอิง (ศรีรมย คูลู, 2547, หนา 1-26) และ (United States National Library of Medicine,
2017) และไดอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ขอมูลไมสมบูรณ ดังนี้
Preclinical Sciences วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน
QS
Human anatomy กายวิภาคศาสตรมนุษย
QS 1-132
Anatomy
กายวิภาควิทยา, แบบจําลองสิ่งมีชีวิตเพือ่ ใชศึกษา
ดานกายวิภาคศาสตร, โครงกระดูก
QS 504-539 Histology
จุลกายวิภาคศาสตรของเนือ้ เยื่อ
QS 604-681 Embryology
วิชาวาดวย embryo, การกําเนิด การเจริญเติบโต และพัฒนาของ embryo
QT Physiology สรีรวิทยา
QT 1-33.1
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสรีรวิทยา
QT 34-37.5 Physics. Mathematics. Engineering
ฟสิกส คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร
QT 104-172 Human Physiology
สรีรวิทยาของมนุษย
QT 180-245 Physiology, Hygiene
สรีรวิทยา. สุขวิทยา ความสะอาด
QT 250-275 Leisure Activities. Sports Medicine
กิจกรรมยามวาง การแพทยที่เกี่ยวกับกีฬา
QU Biochemistry ชีวเคมี
QU 1-54
Reference Works. General Works
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QV

ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับชีวเคมี
QU 55-70 Proteins. Amino Acids. Peptides
โปรตีน. กรดอมีโน. สารประกอบน้ําหนักโมเลกุลต่ําใหอมิโนแอซิด 2 ตัว หรือมากกวาเมื่อเกิด hydrolysis
QU 75-99 Carbohydrates. Lipids
คาร โ บไฮเดรต. อิ น ทรี ย สารจํ า พวก fatly acids, neutral fats,
waxes, steroids และ phosphatides
QU 100-133 Biochemistry of the Human Body
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับเคมีวิทยาของรางกายมนุษย
QU 135-144 Enzymes
เอนไซม ตัวหมัก โปรตีนที่คัดหลั่งจากเซลลมีฤทธิ์กระตุนทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง
QU 145-220 Nutrition. Vitamins
โภชนาการ. วิตามิน
QU 300-560 Cell Biology and Genetics
ชีววิทยาและพันธุศาสตรของเซลล
QU 300-375 Cells
เซลล
QU 450-560 Genetics
พันธุศาสตร
Pharmacology เภสัชวิทยา
QV 1-55
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเภสัชวิทยา
QV 60-75 Dermatologic Agents. Gastrointestinal Agents
ยารักษาโรคผิวหนัง. ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและลําไส
QV 76-115 Central Nervous System Agents. Local Anesthetics
ยารักษาโรคระบบประสาทสวนกลาง. ยาชา ยาสลบ
QV 120-140 Autonomic Agents. Nonmetallic Elements. Neuromuscular Agents
ยารักษาโรคประสาท
QV 150-160 Cardiovascular Agents. Renal Agents
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ยารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ. ยารักษาโรคไต
QV 170-177 Reproductive Control Agents
ยาคุมกําเนิด
QV 180-195 Hematologic Agents
ยาบํารุงเลือด
QV 220-243 Local Anti-Infective Agents. Dyes. Tars
ยาปองกันการติดเชื้อเฉพาะที่
QV 270-285 Water. Electrolytes
น้ํา. สารประกอบในสารละลายที่เปนตัวนําไฟฟาและแตกตัวเปนไอออน
QV 290-318 Heavy Metals. Gases
โลหะหนัก. กาซตาง ๆ
QV 350-370 Antibiotics. Tissue Extracts
สารหรือยาปฏิชีวนะ. สารสกัดเนื้อเยื่อ
QV 600-667 Toxicology
พิษวิทยา วิชาที่เกี่ยวกับสารพิษและฤทธิ์ของมัน, ยาแกพิษ
การตรวจวิเคราะห
QV 600-607 General Toxicology
พิษวิทยาทั่วไป
QV 610-618 Inorganic Poisons
ยาพิษที่เปนอนินยสาร
QV 627-633 Organic Poisons
ยาพิษที่เปนอินทรียสาร
QV 662-667 Gas Poisons. Chemical Agents
กาซพิษ. สารเคมี
QV 701-835 Pharmacy and pharmaceutics
เภสัชศาสตรและเภสัชกรรม, เภสัชภัณฑ
QV 701-737 General Pharmacy and Pharmaceutics
เภสัชศาสตรและเภสัชกรรม, เภสัชภัณฑทั่ว ๆ ไป
QV 738-772 Drug Standardization. Pharmacognosy. Medicinal Plants
มาตรฐานของยา, เภสัชเวท, ยาสมุนไพร
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QW

QV 773-835 Pharmaceutical Processes. Packaging. Labelling
การบรรจุหีบหอ. ฉลากยา
Microbiology. Immunology จุลชีววิทยา
QW 1-300 Microbiology
จุลชีววิทยา
QW 1-52
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับจุลชีววิทยา
QW 55-85 Environmental Microbiology
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม
QW 125-155 Bacteria
เชื้อแบคทีเรีย
QW 160-170 Viruses
เชื่อไวรัส
QW 180-190 Fungi. Bacterial Spores
เชื้อรา. สปอร
QW 300
Biological Warfare
สงครามเชื้อโรคที่ใชแบคทีเรีย, ไวรัส, สารพิษและอื่น ๆ
ในการทําลายคน
QW 501-949 Immunology
ภูมิคุมกันวิทยา การศึกษาเกี่ย วกับภูมิคุมกันโรคและการสราง
ภูมิคุมกันโรค
QW 501-540 Reference Works. General Immunology
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับภูมิคุมกันวิทยา
QW 541-568 Immunity by Type
รูปแบบ ตัวอยางภูมิคุมกันแตละชนิด
QW 570-630.5 Antigens and Antibodies. Toxins and Antitoxins
สารที่กระตุนการสราง Antibodies และโปรตีนตานพิษ
ของ antigen เฉพาะอย า ง, ภู มิ คุม กัน ในร า งกาย. พิ ษ
(โดยเฉพาะพวกโปรตีนจากสัตว พืช และแบคทีเรีย ที่ทํา
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QX

QY

ใหเกิดโรค) สารพิษ และสารหรือยาตานเฉพาะอยาง,
antibody ที่สามารถตานพิษเฉพาะอยาง
QW 640-730 Immune Responses
ปฏิกิริยาของภูมิคุมกันโรค
QW 800-949 Immunotherapy and Hypersensitivity
การบําบัดโรคดวยภูมิคุมกันและความรูสึกไวในที่มีตอ
สิ่งกระตุนใด ๆ
Parasitology พยาธิวิทยา, ปรสิตวิทยา
QX 1-45
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพยาธิวิทยา, ปรสิตวิทยา
QX 50-151 Unicellular Eukaryota
โปรโตซัว
QX 200-451 Helminths. Annelida
หนอน หนอนพยาธิ ยาธิ. จําพวกหนอนไสเดือน หรือปลิง
QX 460-483 Arthropods
สิ่งมีชีวิตมีขาเปนปลอง ๆ เชน แมงมุม
QX 500-675 Insects. Other Parasites
แมลงมีข า 3 คู ลําตัวแบงเป น สามส ว น คือ หัว อก และท อ ง
และมักมีปก 1 คู เกี่ยวกับแมลง
Clinical Laboratory Pathology พยาธิวิทยาคลินิก
QY 1-39
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพยาธิวิทยาคลินิก
QY 50-60 Laboratory Animals
หองทดลองเกี่ยวกับสัตว
QY 80-110 Laboratory Techniques
หองปฏิบัติการทางเทคนิค
QY 118-350 Specimen Analysis. Diagnostic Tests
กระบวนการการทดลอง การทดสอบทางดานการวิจัย
QY 400-490 Hematologic Tests. Blood Chemical Analysis
การตรวจทางโลหิตวิทยา. การวิเคราะหทางเคมีในเลือด
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QZ

Pathology พยาธิวิทยา โรควิทยา ลักษณะโรค ความผิดปกติ
QZ 1-39
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพยาธิวิทยา โรควิทยา
ลักษณะโรค ความผิดปกติ
QZ 40-105 Pathogenesis. Etiology
การทําใหเกิดโรค การกําเนิดของโรค. การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของ

โรค
QZ 140-180 Pathologic Processes
กระบวนการทางพยาธิวิทยา
QZ 200-380 Neoplasms
เนื้องอก
QZ 310-380 Specific Types of Neoplasms
ชนิดเฉพาะเจาะจงของเนื้องอก
Medicinal and Related Subjects การแพทยและเรื่องที่เกี่ยวของ
W
Medical Professions อาชีพแพทย
W 1-28
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพแพทย
W 32-64
Law. Ethics. Professional-Patient Relations
กฎหมาย. หลักจริยธรรม
W 74-81
Medical Economics
เศรษฐศาสตรทางการแพทย
W 82-83.1 Biomedical Technology
เทคโนโลยีทางดานชีวการแพทย
W 84-85.5 Health Services. Patients and Patient Advocacy
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ. คนไข และทนายความของคนไข
W 87-96
Professional Practice
การฝกอาชีพ
W 100-275 Medical, Dental, and Pharmaceutical Service Plans
แผนงานการบริการทางดานการแพทย ทันตกรรมและเภสัชกรรม
W 322-323 Social Welfare through Medicine
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บริการสวัสดิการสังคมใหแกแพทย
W 601-925 Forensic Sciences
นิติเวชศาสตร
W 601-750 Reference and General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร
W 775-867 Medicolegal Examination
การชันสูตรบาดแผลในชองปาก
W 900-925 Disability Evaluation. Compensation
การประเมินการไรความสามารถ. การชดเชย
WA

Public Health สาธารณสุขศาสตร
WA 1-106
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขศาสตร
WA 108-245 Preventive Medicine
การแพทยท่ีเกี่ยวกับการปองกันโรค เวชศาสตรปองกัน
WA 250-295 Accident and Injury Prevention. Disasters
อุบัติเหตุ และการปองกันอันตรายและการบาดเจ็บ
WA 300-395 Health Problems of Special Population Groups
ปญหาสุขภาพของประชากรกลุมพิเศษ
WA 400-495 Occupational Medicine, Health, and hygiene
อาชีพแพทย สุขภาพและสุขวิทยา
WA 525-590 Health Administration and Organization
การจัดการและการบริหารสุขภาพ
WA 670-847 Sanitation. Environmental Control
สุขอนามัย สุขาภิบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมสิ่งแวดลอม
WA 670-674 General Sanitation and Environmental Control
สุขภาพอนามัยทั่วไป และการควบคุมสิ่งแวดลอม
WA 675-690 Water
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับน้ํา
WA 695-722 Food. Food Safety
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WB

สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับอาหาร
WA 730-744 Drugs. Cosmetics
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับยา และเครื่องสําอาง
WA 750-776 Air. Noise
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับอากาศ เสียง
WA 778-790 Waste
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับขยะ
WA 795-830 Housing. Buildings. Public Facilities
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับบาน อาคาร สิ่งอํานวยสาธารณะประโยชน
WA 840-847 Mortuary Practices
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับสถานที่เก็บศพ
WA 900-950 Statistics. Surveys
สถิติ. การสํารวจ
Practice of Medicine อายุรศาสตร
WB 1-117
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอายุรศาสตร
WB 120-130 Home Health Care. Works about Medicine for the Layperson
การดูแลสุขภาพหลังการรักษาที่บาน
WB 141-293 Diagnosis
การวินจิ ฉัยโรค การตรวจโรค
WB 141-142 General Diagnosis
การวินจิ ฉัยโรค การตรวจโรคทั่วไป
WB 143-182 Signs and Symptoms
การแสดงอากัปกิรยิ า และอาการ เครื่องชี้บอกของการเกิดโรค
WB 200-288 Physical Diagnosis
การตรวจโรค การตรวจรางกาย
WB 290-293 Medical history. Clinical Reports
ประวัติเกี่ยวกับการรักษา การรายงานของคนไข
WB 300-962 Therapeutics
การบําบัดโรค การรักษาโรค
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WB 300-395 General Therapeutics
การบําบัดโรค การรักษาโรคทั่วไป
WB 400-449 Diet Therapy and Nutrition Therapy
การควบคุมอาหารและโภชนาการ
WB 460-556 Physical and Occupational Therapy
การตรวจรา งกาย และอาชีวบํ า บั ด การรั กษาโดยให
ทํางานเบา ๆ ที่เปนการฝกอาชีพไปในตัว
WB 700-760 Medical Climatology
การบําบัดโรค การรักษาโรค
WB 880-962 Complementary and Alternative Therapies
การบําบัดเสริมและการบําบัดดวยวิธีอื่น ๆ
WC

Communicable Diseases โรคติดเชื้อตาง ๆ
WC 1-100
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
WC 140-185 Sexually Transmitted Diseases
การติดเชื้อที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ
WC 195-425 Infection. Bacterial Infections
การติดเชื้อ การติดโรค โรคติดเชื้อ ภาวะการติดเชื้อ
WC 195
General Infection
โรคติดเชื้อทั่วไป
WC 200-255 Bacterial Infections
โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
WC 260-290 Enteric Infections
โรคติดเชื้อที่เกี่ยวกับลําไส
WC 302-425 Other Bacterial Infections. Zoonotic Bacterial Infections
โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอื่น ๆ โรคของสัตวท่ีติดตอไป
ยังคนได
WC 450-475 Mycoses
โรคที่เกิดจากเชื้อรา
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WD

WC 500-590 Virus Diseases
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
WC 500
General Virus Diseases
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสทั่วไป
WC 501-502 General RNA Virus Infections
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีการสังเคราะหโปรตีนในเซลล
WC 503-503.7 Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV Infections
กลุมอาการของโรคที่มีลักษณะภูมิคุมกันบกพรอง. เชื้อ HIV
WC 505-520 Viral Hemorrhagic Fevers. Other Virus Diseases
โรคติดเชื้อที่ติดตอกันทางระบบทางเดินหายใจ
WC 522-532 Infectious Mononucleosis. Arbovirus Infections
โรคติดตอที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวที่มี
นิวเคลียสเดียวในเลือด. โรคติดตอที่มีแมลงเปนพาหะ
นําโรคสมองอักเสบ, ไขเหลือง
WC 534-556 Viral Hemorrhagic Fevers. Other Virus Diseases
ไขที่มอี าการเลือดไหลออกมาก. และโรคไวรัสอื่น ๆ
WC 570-590 Infectious Viral Skin Diseases
เชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดโรคผิวหนัง
WC 600-660 Rickettsiaceae Infections. Chlamydiaceae Infections
เชื้อโรคชนิดหนึ่งที่คลายแบคทีเรีย แตจัดอยูในตระกูล Rickettsiaceae
WC 680-950 Tropical and Parasitic Diseases
โรคที่เกิดในเขตรอนและเกิดจากเชื้อปรสิต
Disorders of Systemic, Metabolic or Environmental Origin, etc.
โรคขาดสารอาหาร
WD 100-175 Nutrition Disorders
โภชนาการผิดปกติ
WD 200-226 Metabolic Diseases
โรคที่เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร
WD 200-200.1 General Metabolic Diseases
โรคที่เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารทั่วไป
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WE

WD 200.5-214 Specific Metabolic Diseases
โรคที่เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารเฉพาะดาน
WD 220-226 Water-Electrolyte Imbalance
ภาวะที่ขาดความสมดุลของน้ําในรางกาย
WD 300-380 Immunologic and Collagen Diseases. Hypersensitivity
โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุมกันและเนือ้ เยื่อคอลลาเจน. ภูมิไวเกิน
WD 400-430 Animal Poisons
อาการพิษเนื่องจากสัตว
WD 500-530 Plant Poisons
อาการพิษเนื่องจากพืช
WD 600-670 Disorders and Injuries of Environmental Origin
โรคและการบาดเจ็บสาเหตุจากตัวกระทําทางกายภาพ
WD 700-745 Aviation Medicine
เวชศาสตรการบิน
WD 750-758 Space Medicine
การแพทยอวกาศ
WD 800
Naval Medicine
การแพทยทหารเรือ, เวชศาสตรนาวี
Musculoskeletal System ระบบกลามเนื้อและโครงกระดูก
WE 1-141
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อและโครงกระดูก
WE 168-190 Orthopedic Procedures
ศัลยกรรมกระดูก การฟนฟู การปลูกกระดูก
WE 200-259 Bones
กระดูก สิ่งที่คลายกระดูก โครงกระดูก
WE 300-400 Joint and Connective Tissues
เนื้อเยื่อขอตอและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวพัน
WE 500-600 Muscles and Tendons
กลามเนื้อและเสนเอ็น
WE 700-708 Head and Neck
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WF

ศีรษะและคอ
WE 710-760 Torso
ลําตัว
WE 800-886 Extremities
ปลายแขนปลายขา
WE 800
General Extremities
โรคเกี่ยวกับปลายแขนปลายขาทั่ว ๆ ไป
WE 805-835 Upper Extremity
ปลายแขนปลายขาสวนบน
WE 850-886 Lower Extremity
ปลายแขนปลายขาสวนลาง
WE 890
Podiatry
การรักษาความผิดปกติของเทา เทาบําบัด
Respiratory System ระบบหายใจ
WF 1-110
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบหายใจ
WF 101-110 Anatomy, Physiology, Biochemistry, etc. of the Respiratory
System (General)
ลั กษณะทางกายวิ ภ าค สรี รวิ ท ยา ชี วเคมี และอื่ น ๆ
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั่วไป
WF 140-900 Diseases of the Respiratory System
โรคระบบทางเดินหายใจ
WF 141-150 Diagnosis. Therapeutics
การวินจิ ฉัย. การรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ
WF 200-415 Tuberculosis
วัณโรค
WF 450
Neoplasms (General)
เนื้องอก
WF 490-553 Pharynx. Trachea. Bronchi
คอหอย หลอดลม หลอดลมใหญ
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WG

WH

WF 600-668 Lungs
ปอด
WF 700-900 Pleura. Diaphragm. Mediastinum
เยื่อหุมปอด กระบังลม เยื่อที่กั้นกลางชองอก
WF 970-985 Thoracic Cavity. Thoracic Surgery
ทรวงอก. ศัลยกรรมทรวงอก
Cardiovascular System ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด
WG 1-113
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
WG 120-180 Cardiovascular Diseases, Diagnosis, and Therapeutics
โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ, การวินิจฉัย และการ
รักษาโรค
WG 200-460 Heart. Heart Diseases
หัวใจและโรคหัวใจ
WG 500-700 Blood Vessels. Vascular Diseases
หลอดเลือด. โรคเกี่ยวกับหรือประกอบดวยทอหรือหลอด (นําสง
ของเหลว, โลหิต, น้ําเหลือง)
WG 500-505 Blood Vessels (General)
เรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดทั่ว ๆ ไป
WG 510-595 Arteries
เสนโลหิตแดง, หลอดเลือดแดง
WG 600-700 Veins. Capillaries
เสนโลหิตดํา, เสนเลือดฝอย
Hemic and Lymphatic Systems ระบบทางเดินของเลือดและน้ําเหลือง
WH 1-100
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบทางเดินของเลือดและ
น้ําเหลือง
WH 120-540 Hematologic Diseases. Immunologic Factors. Blood Banks
โรคเกี่ยวกับเลือด ภูมิคุมกัน ธนาคารเลือด
WH 600-700 Lymphatic System
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WI

ระบบเกี่ยวกับตอมน้ําเหลือง
Digestive System ระบบกระเพาะอาหารและลําไส
WI 1-150
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบกระเพาะอาหารและลําไส
WI 101-113 Anatomy. Physiology. Hygiene
กายวิภาคศาสตร. สรีรวิทยา. สุขวิทยา ความสะอาด
WI 140-150 Diseases. Diagnosis. Signs and Symptoms
โรค. การวินิจฉัยโรค. อาการที่บงบอกถึงการเกิดโรค
WI 200-250 Stomatognathic System. Esophagus
ระบบยอยอาหาร
WI 300-387 Stomach
กระเพาะอาหาร ทอง ชองทอง ความอยากอาหาร
WI 400-575 Intestines
ลําไส
WI 400-480 Intestines (General)
ลําไสทั่วไป
WI 500-512 Small Intestine
ลําไสเล็ก
WI 520-560 Large Intestine
ลําไสใหญ
WI 575
Peritoneum
เยื่อบุชองทอง
WI 600-650 Anus. Rectum
ทวารหนัก ไสตรง
WI 700-770 Liver. Biliary Tract
ตับ น้ําดี
WI 800-830 Pancreas
ตับออน
WI 900-970 Abdomen. Abdominal Surgery
ชองทอง สวนทอง
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WJ

WK

Urogenital System ระบบปสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ
WJ 1-190
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับระบบปสสาวะและอวัยวะ
สืบพันธุ
WJ 140-160 Urologic Diseases
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปสสาวะ
WJ 166-190 Therapeutics. Gynecological Urology
การบําบัดรักษา. ระบบปสสาวะทางนรีเวช
WJ 300-378 Kidney
ไต
WJ 400-600 Ureter. Bladder. Urethra
ทอไต ทอน้ําปสสาวะ กระเพาะปสสาวะ
WJ 700-875 Male Genitalia
อวัยวะสืบพันธุของเพศชาย
Endocrine System ระบบตอมไรทอ
WK 1-148
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับระบบตอมไรทอ
WK 150-190 Hormones. Hormone Therapy
ฮอรโมน. สารเคมีที่เกิดในอวัยวะ หรือตอมของรางกายและเขาสู
กระแสโลหิ ต ออกฤทธิ์ ก ระตุ น การปฏิ บั ติ ง านของเซลล ห รื อ
อวัยวะ
WK 200-300 Thyroid Gland. Parathyroid Glands
ตอมไธรอยด คือ ตอมไรทอ 2 พู ที่อยูขางของหลอดคอมีหนาที่
ผลิตและหลั่ง thyroxin (มีฤทธิ์ในกาควบคุมการอัตราสันดาป).
ต อ มขนาดเล็ ก หลายต อ มที่ อ ยู ติ ด กั บ ต อ มไธรอยด ที่ ค วบคุ ม
ปริมาณแคลเซียมในโลหิต
WK 350-400 Pineal Gland. Thymus Gland
ตอมไรทอที่อยูขางหลังกระดูกเตานมขึ้นไปถึงบริเวณตอม
ไธรอยด
WK 500-590 Pituitary Gland
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WL

ตอมที่ฐานสมองตรงแองของกระดูก sphenoid
WK 700-790 Adrenal Glands
ตอมหมวกไตซึ่งเปนตอมไรทอที่อยูเหนือไต หลั่งฮอรโมนชื่อ
อดรีนาลิน
WK 800-885 Islets of Langerhans
กลุมเซลลสรางฮอรโอนอินซูลินของตับออน
WK 900-920 Gonads
ตอมเพศ, อัณฑะ, รังไข
Nervous System ระบบประสาท
WL 1-102.3 Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับระบบประสาท
WL 102.5-102.9 Neurons
เซลลประสาท
WL 103-108 Psychophysiology. Neuroscience Specialties.
จิตสรีรวิทยา สรีรวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางจิตกับ
ปรากฏการณทางกาย. โรคประสาท
WL 140-160 Diseases. Examination and Diagnosis (General)
โรคเกี่ยวกับระบบประสาท. การทดสอบและการวินิจฉัยโรค (ทั่วไป)
WL 200-405 Central Nervous System. Disorders. Therapeutics
ระบบประสาทสวนกลาง. ความผิดปกติ. การบําบัดโรค. การรักษาโรค
WL 200-337 Central Nervous System
ระบบประสาทสวนกลางทั่วไป
WL 340-346 Neurologic Manifestations
การแสดงอาการทางโรคประสาท
WL 348-362 Brain Diseases
โรคเกี่ยวกับสมอง
WL 368-370 Brain Surgery
การผาตัดสมอง
WL 385-390 Epilepsy. Movement Disorders
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ภาวะผิดปกติของระบบประสาทที่มีอาการชัดและอาจ
ถึงหมดสติไปได โรคลมบาหมู
WL 400-405 Spinal Cord
ลําไขสันหลังที่เปนเนือ้ เยื่อประสาทในลํากระดูกสันหลัง
WL 500-544 Peripheral Nerves
เสนประสาทภายนอก
WL 600-610 Autonomic Nervous System
ระบบประสาทสวนกลางที่เกี่ยวกับการทํางานเองของอวัยวะในรางกาย
WL 700-710 Sense Organs
อวัยวะสัมผัส อวัยวะประสาทสัมผัส อวัยวะที่ไวตอตัวกระตุน
WM Psychiatry จิตเวชวิทยา
WM 1-110
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับจิตเวชวิทยา
WM 140-167 Mental Disorders. Diagnosis. Behavioral Symptoms
ความผิดปกติทางจิต. การวินิจ ฉัยโรคเกี่ยวกับ การแสดงออก
ทางพฤติกรรม
WM 170-197 Neurotic Disorders
ความผิดปกติเกี่ยวกับเสนประสาท โรคประสาท
WM 200-220 Psychotic Disorders
ความผิดปกติของจิตใจ. อาการทางจิต
WM 270-290 Substance-Related Disorders
สาร สสาร เนื้อหนังมังสารางกาย
WM 300-308 Intellectual Disability
ความบกพรองทางสติปญญา
WM 400-460.7 Therapies
การบําบัดโรค การรักษาโรคทางจิต
WM 475-611 Other Disorders
ความผิดปกติทางจิตอื่น ๆ
WN Radiology. Diagnostic Imaging รังสีวิทยา. รังสีวินิจฉัย
WN 1-160
Reference Works. Diagnostic Technology
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ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวินิจฉัย
WN 180-240 Diagnostic Imaging. Radiography
รังสีวินิจฉัย. การถายภาพเอกซเรยหรือแกมมาเรยของอวั ย วะ
ภายในรางกาย
WN 250-250.6 Radiotherapy
รังสีบําบัด
WN 300-340 Radium
ธาตุกัมมันตภาพรังสีสูงที่เปนโลหะชนิดหนึ่ง
WN 415-665 Radioactivity (Excluding Roentgen Rays and Radium)
กระบวนการที่ ธ าตุ บ างชนิ ด ปล อ ยกั ม มั น ตภาพรั ง สี (รวมถึ ง
เอกซเรย หรือแกรมมาเรย และเรเดียม)
WN 415-420 General Radioactivity
กระบวนการที่ธาตุบางชนิดปลอยกัมมันตภาพรังสี (ทั่วไป)
WN 440-450 Nuclear medicine
การรักษาโรคโดยใชนิวเคลียร
WN 600-650 Radiation Effects. Radiation Protection
ผลกระทบของรังสี. การปองกันรังสี
WN 660-665 Radiometry
การวัดความเขมขนของพลังงานที่แผออกเปนคลื่น
WO

Surgery ศัลยศาสตร
WO 1-102
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับศัลยศาสตร
WO 113-149 Antisepsis. Diseases. Diagnosis. Shock
การทําใหปราศจากเชื้อจุลินทรีย. การวินจิ ฉัย
WO 162-176 Surgical Equipment. Artificial Organs
อุปกรณเครื่องมือการผาตัด. อวัยวะเทียม
WO 178-198 Principles of Care. Procedures
หลักการดูแลและฟนฟูผูปวยหลังการผาตัด
WO 200-460 Anesthesia
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WP

การไรความรูสึกตอความเจ็บปวด อาการชา
WO 200-233.1 Anesthesia Reference Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับการไรความรูสึกตอ
ความเจ็บปวด อาการชา
WO 234-250 Pranesthetic Treatment. Equipment. Accidents
การรักษาโดยใชยาชา ยาระงับความรูสึก ยาสลบ
WO 275-297 General Anesthesia
เรื่องการไรความรูสึกตอความเจ็บปวด อาการชา ทั่ว ๆ ไป
WO 300-375 Conduction anesthesia. Hypothermia. Diagnosis. Therapeutics
การใหยาระงับความรูสึก. สภาวะอุณหภูมิรางกายต่ํ ากวา
ปกติ (ภาวะตัวเย็นเกิน). การวินจิ ฉัย. การบําบัดรักษา
WO 440-460 In Medical Specialties
สาขาการแพทยเฉพาะทาง
WO 500-517 Operative Surgical Procedures. Techniques
ขั้นตอนการผาตัด. เทคนิควิธีการ
WO 600-640 Plastic Surgery. Reconstructive Surgical Procedures
ศัลยกรรมพลาสติก การฟนฟู การสรางขึน้ มาใหม
WO 660-690 Transplantation
การแลกเปลี่ยนอวัยวะ
WO 700-820 Traumatic Injuries
บาดแผล และอันตรายจากบาดแผล
WO 925-950 Special Age Groups
กลุมอายุพิเศษ
Gynecology นรีเวชวิทยา
WP 1-390 Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับนรีเวชวิทยา
WP 101-390 Anatomy. Diseases. Injuries
กายวิภาคศาสตร. โรค. บาดแผล
WP 400-480 Uterus. Cervix
มดลูก ครรภ ปากมดลูก
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WP 400

WQ

General Works
ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับมดลูก ครรภ ปากมดลูก
WP 440-468 Uterine Diseases
โรคเกี่ยวกับมดลูก
WP 470-480 Cervix Uteri. Cervix Diseases
ปากมดลูก. โรคเกี่ยวกับปากมดลูก
WP 500-560 Physiology
สรีรวิทยา
WP 565-570 Fertility. Infertility
การตั้งครรภ การเปนหมัน
WP 580-610 Menopause. Sexual Dysfunction
ภาวะประจําเดือนหมด (ระหวางอายุ 40-50 ปในหญิง). ความ
ผิดปกติของการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะระบบการสืบพันธ
WP 630-640 Contraception
การคุมกําเนิด การปองกันการตั้งครรภ
WP 650-660 Therapy
การบําบัดรักษา
WP 800-910 Breast
หนาอก เตานม ทรวงอก
WP 800-825 Breast (General)
โรคที่เกี่ยวกับเตานมทั่ว ๆ ไป
WP 840-870 Breast Diseases. Neoplasms
โรคเกี่ยวกับเตานม. เนื้องอก
WP 900-910 Therapy. Surgery
การรักษา. การผาตัด
Obstetrics สูติศาสตร
WQ 1-150
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับสูติศาสตร
WQ 152-175 Childbirth. Prenatal Care
การคลอดบุตร การคลอดลูก การดูแลกอนคลอด
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WR

WS

WQ 200-212 Reproduction. Pregnancy
การตั้งครรภ
WQ 215-270 Pregnancy Complications
โรคแทรกซอนในระหวางการตั้งครรภ
WQ 300-330 Labor
ความเจ็บปวดในการคลอดบุตร
WQ 400-450 Obstetric Surgical Procedures
การคลอดบุตรโดยการผาตัด
WQ 500-505 Postpartum Period
ระยะหรือภาวะหลังคลอด ระยะอยูไฟ ระยะหลักคลอดประมาณ
3-6 อาทิตย
Dermatology วิทยาโรคผิวหนัง
WR 1-105
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาโรคผิวหนัง
WR 140-340 Skin Diseases
โรคผิวหนัง
WR 345-375 Parasitic Skin Diseases
โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อปรสิต
WR 390-475 Skin Appendages
ผิวหนังที่งอก หรือเพิ่มขึ้นมา
WR 500-600 Neoplasms. Ulcers. Occupational Dermatitis
เนื้องอก แผลเปอย แผลพุพอง ภาวะที่เรื้อรังเกี่ยวกับโรคผิวหนัง
ที่มกี ารอักเสบ
WR 650-670 Therapy
การรักษา
Pediatrics กุมารเวชศาสตร
WS 1-100
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร
WS 103-105 Growth and Development
การเจริญเติมโตและพัฒนาการของเด็ก
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WT

WU

WS 107-110 Intellectual Disability. Learning Disorders
ภาวะปญญาออน ความบกพรองทางจิต
WS 113-141 Child Care. Nutrition. Physical Examination
การดูแลเด็ก โภชนาการ การทดสอบรางกาย
WS 200-342 Diseases of Children and Adolescents
โรคของเด็กและวัยรุน
WS 200-220 General Diseases
โรคทั่ว ๆ ไป
WS 260-342 By System
โรคของเด็ก โดยแยกตามระบบของรางกาย
WS 350-350.8 Child Psychiatry
จิตเวชศาสตรเด็ก
WS 360-365 Pediatric Specialties
ความชํานาญพิเศษทางดานกุมารเวชศาสตร
WS 405-460 By Age Groups
โรคของเด็กและวัยรุน โดยแยกตามกลุมของอายุ
WS 462-463 Adolescent Psychology. Adolescent Psychiatry
จิตวิทยาของวัยรุน. จิตเวชศาสตรวัยรุน
Geriatrics. Chronic Disease เวชศาสตรผูสูงอายุ โรคเรื้อรัง
WT 1-39
Reference Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับเวชศาสตรผูสูงอายุ
WT 100-166 Geriatrics
การแพทยท่ีเกี่ยวกับโรคและการดูแลรักษาผูสูงอายุ
WT 500
Chronic Disease
โรคเรื้อรังของผูสูงอายุ
Dentistry. Oral Surgery ทันตแพทยศาสตร ศัลยกรรมชองปาก
WU 1-49
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับทันตแพทยศาสตร
ศัลยกรรมชองปาก
WU 50-95 Ethics. Professional Practice and Personnel. Records
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WV

หลักจรรยาบรรณของแพทย การรักษา การเก็บประวัติ เอกสาร
ของคนไข
WU 100-113.7 Anatomy. Physiology. Hygiene
กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา ความสะอาดของชองปาก และฟน
WU 140-166 Diseases. Injuries. Technology. Therapeutics
โรค อาการบาดเจ็บ การบําบัดรักษาโรคที่เกี่ยวกับชองปากและฟน
WU 170-190 Dental Chemistry and Materials
สวนประกอบของฟน
WU 210-290 Dental Anatomy. Diseases
ลักษณะรูปรางของฟน. โรคเกี่ยวกับฟน
WU 300-360 Operative Dentistry
วิชาที่วาดวยโรคของฟนและเหงือก การจัดฟน รวมไปถึงปญหา
ในการออกเสียง
WU 400-440 Orthodontics
ทันตกรรมการจัดฟน
WU 460-496 Special Patient Groups
คนไขกลุมพิเศษ
WU 500-530 Prosthodontics
ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมที่เกี่ยวกับการใสฟนปลอม
WU 600-640 Oral Surgical Procedures
การผาตัดชองปาก
Otolaryngology วิทยาโสต นาสิก และกลองเสียง
WV 1-101
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาโสต นาสิก และกลองเสียง
WV 140-190 Diseases. Therapeutics
โรค. การบําบัดรักษา
WV 200-290 Ear
หู
WV 300-358 Nose and Paranasal Sinuses
จมูก และโพรงจมูก
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WV 400-440 Pharyngeal Region
บริเวณสวนของหอคอย
WV 500-540 Larynx
กลองเสียง อวัยวะเปลงเสียงที่คอ
WW Ophthalmology จักษุวิทยา
WW 1-100 Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับจักษุวิทยา
WW 101-290 Eye
ตา
WW 101-113 Anatomy. Physiology. Hygiene
กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา ความสะอาด
WW 140-160 Diseases. Color Perception
โรคตาบอดสี
WW 166-170 Therapeutics. Eye Banks
การบําบัดโรค ธนาคารตา
WW 202-290 Eye Structures and their Diseases
โครงสรางของตา
WW 300-340 Refraction. Errors of Refraction
การหักเหของแสง ความผิดปกติตอความสามารถในการหักเห
แสงใหภาพตกที่เรตินา
WW 350-358 Corrective Devices
อุปกรณในการรักษา
WW 400-460 Neuromuscular Mechanism. Neurologic Manifestations of Disease
โครงสรางหรือกลไกที่มี ผลตอเสนประสาทตาและกล ามเนื้ อตา.
โรคที่แสดงอาการออกทางประสาทตา
WW 475-480 Manifestations of Disease. Poor Vision
การแสดงอาการของโรคที่เกี่ยวกับตา
WW 505-525 Occupational Ophthalmology. Eye Injuries
อาชีพที่เสี่ยงตอการบาดเจ็บทางตา
WW 600-620 Age Groups

37

WX

WY

WZ

แยกตามกลุมอายุ
WW 704-722.1 Optometry
การวัดสายตาและประกอบแวน
Hospitals and Other Health Facilities โรงพยาบาลและสิ่งอํ านวยความ
สะดวกอื่น ๆ ตอสุขภาพ
WX 1-100
Reference Works. General Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับโรงพยาบาลและสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่น ๆ ตอสุขภาพ
WX 140-147 Facility Design and Construction. Equipment
การออกแบบสิ่ง อํานวยความสะดวกและสิ่ง ก อสรา ง รวมทั้ง
อุปกรณตาง ๆ
WX 150-190 Hospital Administration and Health Facility Administration
การบริหารโรงพยาบาล
WX 200-225 Clinical Departments and Units
แผนกคลินิกและหนวยงาน
Nursing การพยาบาล
WY 1-49
Reference Works
ผลงานอางอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับการพยาบาล
WY 77-88 Economics. Ethics. Philosophy. Psychological Aspects
เศรษฐศาสตร จริยธรรม ปรัชญา หลักทางจิตวิทยา
WY 90-100.7 Referral. Nursing Care, Assessment and Audit
การสงตอผูป วย การดูแล การประเมินและการตรวจสอบ
WY 101-145 Nursing Specialties
การพยาบาลเฉพาะทาง
WY 150-170 Nursing in Special Fields of Medicine
การพยาบาลเฉพาะทางในการแพทย
WY 191-200 Other Services
บริการอื่น ๆ ทางการพยาบาล
History of Medicine. Medical Miscellany ประวัติการแพทย
WZ 1-40
Reference Works. General Works
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เรื่องทั่วไปของประวัติการแพทย
WZ 51-80 History by Period, Locality, etc.
ประวัติการแพทยโดยแบงตามชวงเวลา สถานที่
WZ 100-150 Biography
ชีวประวัติของแพทย
WZ 220-225 Manuscripts
ตนฉบับ หนังสือ หรือเอกสารที่เขียนเปนลายมือของแพทย
WZ 230-260 Early Printed Books
หนังสือการแพทยท่ีจัดพิมพขนึ้ ยุคแรก ๆ
WZ 270
Americana
หนังสือหรือเอกสารทางการแพทยของอเมริกา
WZ 290-297 Modern Versions and Commentaries of Early Works
ขอปรับปรุงและขอวิจารณตาง ๆ บทความแสดงขอคิดเห็น สิ่งที่
ใชอธิบายดานการแพทย
WZ 305-350 Miscellany Relating to Medicine
ปกิณกะ เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องจิปาถะที่เกี่ยวของกับการแพทย
นอกจากนี้การจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพของ
ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษากํ า หนดใช คู มื อ ออนไลน ใ นการจั ด หมวดหมู เ พิ่ ม เติ ม ที่
https://www.nlm.nih.gov/class/OutlineofNLMClassificationSchedule.html
2.3 การแบงหมวดหมูระบบเลขหมูที่หนวยงานกําหนด
การแบงหมวดหมูระบบเลขหมูที่หนวยงานกําหนด (Local Call Number System)
เปนระบบที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา กําหนดขึ้นเพื่อจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศที่มี
ลักษณะพิเศษประเภทอื่น ๆ โดยกําหนดสัญลักษณเปนอักษรยอแทนประเภทของทรัพยากร ดังนี้
1. วิทยานิพนธ
กําหนดสัญลักษณเปนอักษรยอ ดังนี้
วพ หมายถึง วิทยานิพนธภาษาไทย
Theses หมายถึง วิทยานิพนธภาษาตางประเทศ
IS
หมายถึง การศึกษาคนควาดวยตนเอง
ตัวอยาง
วพ
Theses
IS
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LB
TH
QH
1025.3
7215
541.2
ก555ก
M547h
ข875ก
2559
2016
2558
2. รายงานการวิจัย
กําหนดสัญลักษณเปนคําอาน “วจ”
ตัวอยาง
วจ
SB
415
ก555ก
2558
3. นวนิยาย
กําหนดสัญลักษณเปนคําอาน “นว” สําหรับนวนิยายภาษาไทย “Fic” สําหรับ
นวนิยายภาษาตางประเทศ
ตัวอยาง
นว
Fic
ส254ก
N457c
2558
2015
4. เรื่องสั้น
กําหนดสัญลักษณเปนคําอาน “รส”
ตัวอยาง
รส
น789ก
2558
5. นิทานสําหรับเด็ก
กําหนดสัญลักษณเปนคําอาน “ด”
ตัวอยาง
ด
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ม147ห
2555
6. วารสาร
กํ า หนดสั ญ ลั ก ษณ เ ป น คํ า อ า น “วารสาร” สํ า หรั บ วารสารภาษาไทย และ
“Serials” สําหรับวารสารภาษาตางประเทศ ในคูมือนี้จะไมกลาวถึงการลงรายการทรั พยากร
สารสนเทศประเภทวารสารเนื่องจากมีรูปแบบการลงรายการตางกัน
7. โสตวัสดุ
กําหนดสัญลักษณเปนคําอานวา “CD-ROM” สําหรับซีดีรอมประกอบหนังสือทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ “DVD-ROM” สําหรับดีวีดีรอมประกอบหนังสือทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต า งประเทศ และ “MV” สํ า หรับ ซี ดี ห รือ ดี วี ดี ภ าพยนตร แต ล ะสั ญ ลั ก ษณจ ะตามด ว ย
หมายเลขลําดับการลงทะเบียนจํานวน 4 หลัก
ตัวอยาง
CD-ROM0001
DVD-ROM0002
MV1745
3. การกําหนดเลขผูแตง
เลขผูแตง (Author Number) เปนการจําแนกหนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันออกตามอักษรของ
รายการหลัก (Main entry) โดยจําแนกตามชื่อตนของผูแตงสําหรับทรัพยากรภาษาไทย หรือชื่อ
สกุลของผูแตงสําหรับทรัพยากรภาษาตางประเทศ หรือ ชื่อเรื่อง ในกรณีเปนรายการยอหนาคํา
คาง พรอมทั้งระบุปพิมพ เพื่อจําแนกความแตกตางของหนังสือที่จัดพิมพหลายครั้ง คูมือที่ใชใน
การกําหนดเลขผูแตง ไดแก (อังคณา สุรวิ รรณ, 2552, เลขหนา 35)
คูมือฉบับพิมพ
กรมศิลปากร. หอสมุดแหงชาติ. (2542). ตารางเลขผูแตงหนังสือภาษาไทยสําเร็จรูป
ของหอสมุดแหงชาติ. พิมพครั้งที่ 4 (แกไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: กรม.
Cutter, Richard A. (1969). Cutter-Sanborn three figure author table. SwanSwift Rev. : n.p.
คูมือฉบับออนไลน
เลขผูแตงหนังสือภาษาไทย http://www.clm.up.ac.th/lcnumber/
Cutter-Sanborn http://203.241.185.12/asd/board/Author/upfile/abcd.htm
4. การกําหนดหัวเรื่อง
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หัวเรื่อง (Subject headings) เปนศัพทควบคุมที่กําหนดขึ้นใชแทนคําคนหรือคําสําคั ญที่
เปนภาษาธรรมชาติหลากหลายคําตามที่ปรากฏในเนื้อหาของทรัพยากร แตมีความหมายเหมือน
หรือใกลเคียงกัน หัวเรื่องจึงนับไดวาเปนตัวแทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศที่มีความละเอียด
ลึกซึ้งมากกวาเลขเรียกหนังสือ ทําหนาที่เปนจุดสืบคนสารสนเทศที่สําคัญ และยังเปนดรรชนีที่ชี้
ระบุวามีสารสนเทศที่ตองการในฐานขอมูลทรัพยากรหรือไม มีจํานวนมากนอยเพียงใด ดังนั้น
การกําหนดหัวเรื่องจึงมีความสําคัญในการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษมีบ ทบาท
ในการทําหนาที่วิเคราะหเรื่องและเปนสื่อกลางในการถายทอดระหวางคําสําคัญของผูแตงเนื้อหา
ทรัพยากรกับคําคนของผูสืบคนสารสนเทศ (Sauperl, 2004 อางอิงใน อังคณา
สุริวรรณ,
2552, เลขหนา 35) โดยการกําหนดหัวเรื่องของเนื้อหาตาง ๆ ใหเปนมาตรฐานและเปนเอกภาพ
เดียวกัน จึงตองกําหนดใชคูมือการกําหนดหัวเรื่องที่เปนมาตรฐานรวมกัน หรือหากไมมีหัวเรื่องใน
หนังสือคูมือกําหนดหัวเรื่องควรกําหนดแนวทางในการเลือกใชคําศัพทจากแหลงสารสนเทศที่
เชื่อถือได เชน หนังสืออางอิงประเภทศัพทบัญญัติซึ่งไดรับการยอมรับในแวดวงสาขาวิชาชีพตาง
ๆ กําหนดใชเปนหัวเรื่องชั่ วคราว แลวจึงเสนอใหผูมีหนาที่ในการพิจารณากําหนดหัวเรื่อง เชน
คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรวมกันพิจารณา
กําหนดเปนหัวเรื่องใหมในคูมือตอไป (อังคณา สุริวรรณ, 2552, เลขหนา 35-36) คูมือที่ใชใน
การกําหนดหัวเรื่อง ไดแก
คูมือกําหนดหัวเรื่องภาษาไทย
คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php
คูมือกําหนดหัวเรื่องภาษาอังกฤษ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษทั่วไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://catalog.loc.gov/
หัวเรื่องทางการแพทย (Medical subject headings)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://meshb.nlm.nih.gov/#/fieldSearch
5. วิธีการกําหนดหัวเรื่อง
ในการกําหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศแตละรายการ บรรณารักษจะตองวิเคราะห
แนวคิดสําคัญของทรัพยากรสารสนเทศกอน แลวจึงถายทอดหรือสรางตัวแทนของแนวคิดสําคัญ
นั้นเปนศัพทควบคุมที่เรียกวา “หัวเรื่อง” โดยตองตรวจสอบกับคูมือหัวเรื่องที่หนวยงานกําหนดใช
รวมกันเพื่อใหไดหัวเรื่องที่เปนมาตรฐาน มีความเปนเอกภาพทั้งในดานรูปแบบและลักษณะการใช
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ภาษา (Lanbridge, 1989, 98 ; Lancaster, 1998, 8 อางอิงใน อังคณา สุรวิ รรณ, 2552, เลขหนา
37) และยังควรคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูใชของหองสมุดแต
ละแหง มีจํานวนเพียงพอและครอบคลุมเนื้อหาสําคัญของทรัพยากรสารสนเทศแตละรายการ มี
ความเฉพาะเจาะจง ไมเปนคํากวางเกินไปจนไมสามารถเปนตัวแทนเนื้อหาสําคัญได (Haykin,
1985, 107-111 ; Chan, 1995, 15 อางอิงใน อังคณา สุรวิ รรณ, 2552, เลขหนา 37)
6. การทํารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
การทํ า หรื อ การลงรายการบรรณานุ ก รม เป น การบรรยายลั ก ษณะของทรั พ ยากร
สารสนเทศในดานกายภาพและดานเนื้อหา โดยอางอิงมาตรฐานสากลสําหรับการควบคุ มทาง
บรรณานุกรม คือ หลักเกณฑการลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพครั้งที่ 2 (AngloAmerican Cataloguing Rules 2nd ed.) และมาตรฐานการบั น ทึ กข อ มู ล บรรณานุ ก รมที่ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอรอ านได (MARC : Machine Readable Cataloging) (อั งคณา สุ ริวรรณ, 2552, เลข
หนา 37) โดยกําหนดใหใชคูมือออนไลนในการทํารายการบรรณานุกรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได
ที่ http://www.loc.gov/marc/
หลักเกณฑการทํารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
การทํารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศจะยึดตามรูปแบบ USMARC format ที่
มีสวนประกอบของระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic record) ดังนี้ (อังคณา สุริวรรณ, 2552,
เลขหนา 38-39)
1. Leader ประกอบดวยคาของตัวเลขหรือรหัส และจะแสดงความสัมพันธโดยตําแหนง
ของ Character
2. Directory คือ ชุดของรายการขอมูล ประกอบดวยเขตขอมูล (Tag) ตาง ๆ ความยาว
และจุดเริ่มตนของแตละขอมูล ซึ่งจัดลําดับโดย Character ของเขตขอมูล
3. Variable fields กําหนดโดย Tag ที่ประกอบดวยเลข 3 หลัก ในแตละ Tag จะจบดวย
เครื่องหมาย variable data field แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
3.1 Variable control fields ไดแก เขตขอมูล 00X (ไมมี indicator และ subfield)
ประกอบดวยรายการขอมูลเดียว (Single data element) หรือชุดของความยาวขอมูลคงที่ (Series
of fixed-length data elements) แสดงความสัมพันธโดยตําแหนงของ character
3.2 Variable data fields ไดแก เขตขอมูลที่เหลือ โดยจะระบุ Tag ใน Directory
ประกอบดวย 2 indicator ตามดวย subfield code
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สรุ ป ส ว นประกอบของ USMARC ของรายการบรรณานุ ก รมทรั พ ยากรสารสนเทศ 1
ระเบียนจะมี รายละเอียดดังนี้ (อังคณา สุริวรรณ, 2552, เลขหนา 39-42)
Leader (24 character: ตําแหนงที่ 00-23)
0XX Control information, identification and classification number, etc.
สวนขอมูลควบคุม, ตัวบงชี้ และเลขเรียกหนังสือ
008 Fixed length data elements ขอมูลกําหนดคงที่
020 ISBN (International Standard Book Number) หมายเลขประจําหนังสือ
022* ISBN (International Standard Serial Number) หมายเลขประจําวารสาร
041 Language code รหัสภาษาของทรัพยากร
050 LC call number เลขเรียกหนังสือระบบ LC
060 NLM call number เลขเรียกหนังสือระบบ NLM
082 DDC call number เลขเรียกหนังสือระบบ Dewey
090 Local call number เลขเรียกหนังสือระบบสัญลักษณหรือเลขหมูที่
หนวยงานกําหนด
1XX Main entries รายการหลัก
100 Author Personal name (NR) ชื่อบุคคล
110 Corporate name (NR) ชื่อนิติบุคคล
111 Conference name (NR) ชื่อการประชุม
130 Uniform title (NR) ชื่อเรื่องแบบฉบับ
2XX Title and title paragraph (Title, edition, imprint) สวนรายการชื่อเรื่อง
210* Abbreviate key title (NR) ชื่อเรื่องยอ
222* Key title (R) ชื่อเรื่องหลักที่กําหนดโดยสํานักงานหมายเลขประจํา
วารสารสากล (ISSN)
240 Uniform title (NR) ชื่อเรื่องแบบฉบับ
250 Title statement (NR) ชื่อเรื่อง
246 Varying form title (R) ชื่อเรื่องอื่น ๆ ของทรัพยากรสารสนเทศ
247* Former title or title variations (R) ชื่ อ เรื่อ งเดิ ม /ชื่ อ เรื่อ งที่ แ ตกต า งจาก
ปจจุบัน
250 Edition area (NR) ขอมูลครั้งที่พิมพ
260 Imprint (Publication, Distribution, etc.) (NR) ขอมูลพิมพลักษณ
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3XX Physical description การบรรยายลักษณะทางกายภาพของทรัพยากร
300 Physical description, etc. (R) ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ
310* current publication frequency (NR) กําหนดออก/ความถี่ในการจัดพิม พ
ในปจจุบัน
321* Former publication frequency (R) กําหนดออก/ความถี่ในการจัดพิมพใน
อดีต
362* Date of publication and/or volume designation (R) ปพิมพ/การบรรยาย
ขอมูลปที่พิมพ
4XX Series statements การบรรยายชื่อชุด
490 Series statements (R) ชื่อชุด
5XX Note การบรรยายหมายเหตุ
500 General notes (R) หมายเหตุทั่วไป
502 Dissertation note (R) หมายเหตุรายการที่มเี พิ่มเติมของทรัพยากร
504 Bibliography, etc. notes (R) หมายเหตุรายการบรรณานุกรมและดรรชนี
505 Formatted contents note (R) หมายเหตุจําแนกสารบัญ
546 Language note (R) หมายเหตุระบุภาษาของทรัพยากร
6XX Subject access fields เขตขอมูลหัวเรื่อง
600 Subject added entry-Personal name (R) หัวเรื่องชื่อบุคคล
610 Subject added entry-Corporate name (R) หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล
611 Subject added entry-Meeting name (R) หัวเรื่องชื่อการประชุม
630 Subject added entry-Uniform title (R) หัวเรื่องชื่อเรื่องแบบฉบับ
650 Subject added entry-Topical term (R) หัวเรื่องทั่วไป
651 Subject added entry-Geographic name (R) หัวเรื่องชื่อภูมิศาสตร
7XX Added entries other than subject or series ; linking fields
ขอมูลรายการเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
700 Added entry-Personal name (R) รายการเพิ่มชื่อบุคคล
710 Added entry-Corporate name (R) รายการเพิ่มชื่อนิติบุคคล
711 Added entry-Meeting name (R) รายการเพิ่มชื่อการประชุม
730 Added entry-Uniform title (R) รายการเพิ่มชื่อเรื่องแบบฉบับ
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740

Added entry-Uncontrolled related/analytical title (R) รายการเพิ่ ม ชื่ อ
เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากร
770* Supplement/special issue entry (R) รายการเพิ่มของฉบับเสริม/ฉบับเพิ่มเติม
772* Parent record entry (R) รายการเพิ่มเกี่ยวกับทรัพยากรหลัก
8XX Series added entries, etc. รายการเพิ่มชื่อชุด
800 Series added entry-Personal name (R) รายการเพิ่มชื่อชุดชื่อบุคคล
810 Series added entry-Corporate name (R) รายการเพิ่มชื่อชุดชื่อนิติบุคคล
811 Series added entry-Meeting name (R) รายการเพิ่มชื่อชุดชื่อการประชุม
830 Series added entry-Uniform title (R) รายการเพิ่มชื่อชุดชื่อเรื่องแบบฉบับ
850 Holding institution (R) การแจกแจงรายการทรัพยากรของหองสมุด
856 Electronic location and access (R) การระบุที่อยูอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
เชื่อมโยง
9XX Reserved for local implementation เขตขอมูลที่ใชเฉพาะของหองสมุด
907 Local data (R) เลขบรรณานุกรม
949 Local data (R) ชื่อผูทํารายการ/ผูบันทึกขอมูล
หมายเหตุ
*
หมายถึง เขตขอมูลสําหรับสิ่งพิมพตอเนื่องประเภทวารสาร
(R) หมายถึง เขตขอมูลที่ลงรายการซ้ําได
(NR) หมายถึง เขตขอมูลที่ลงรายการไดเพียงครั้งเดียว
ในสวนของการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบและหลักเกณฑของ MARC21 และ
AACR2 ไดอธิบายพรอมตัวอยางไวในบทที่ 3

บทที่ 3
แนวทางการลงรายการบรรณานุกรม
ตามมาตรฐาน AACR 2 และ MARC 21
แนวทางการลงรายการบรรณานุกรมไดรวบรวมเนื้อหาและรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับ
AACR2 และ MARC21 เพื่ อ ใช เ ป น คู มื อ และเป น แนวทางในการวิ เ คราะห แ ละทํ า รายการ
บรรณานุ ก รม ให เ ป น มาตรฐานเดี ย วกั น ของงานพั ฒ นาและวิ เ คราะห ท รั พ ยากรสารสนเทศ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา รวมไปถึงหองสมุดสาขาดวย โดยเนือ้ หาใน
คู มื อ ประกอบด ว ยเขตข อ มู ล แต ล ะเขตข อ มู ล พร อ มทั้ ง ระเบี ย นตั ว อย า งการทํ า รายการ
บรรณานุกรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหงายตอการทํารายการบรรณานุกรม โดยเริ่มตนจากการลง
รายการในเขตขอมูล 000 จนถึงเขตขอมูล 949
Tag 000 LEADER (NR)
การทํารายการสวนปายระเบียน (Leader) ปายระเบียนเปนขอมูลสวนแรกที่ปรากฏใน
MARC เปนสวนที่มีความยาวคงที่คือ มีจํานวน 24 อักขระ (ตําแหนง 00-23) แตละตําแหนงจึง
ประกอบดวยตัวเลขและรหัส สําหรับโปรแกรมที่จะใชประมวลผลระเบียนแตละรายการ ขอมูล
ต า ง ๆ ที่ มี ไ ด แ ก ความยาวทั้ ง หมดของระเบี ย น, สถานภาพของระเบี ย น (new, deleted,
corrected), ประเภทขอมูลในระเบียน (book, map, recording, authority name, authority subject),
ระดับการทําบรรณานุกรม ฯลฯ
ตัวอยาง
000

00504nam##2200181#a#4500

เครื่องหมาย # ใชแทนชองวาง เพื่อระบุวาจะตองเวนวรรคในชวงใดบาง เวลาที่ตองบันทึก
ขอมูลเขาระบบสวนของปายระเบียนจะมีอักษรที่ใช 24 ตําแหนง เริ่มตนจากเลข 00-23 และแต
ละตําแหนงจะมีความแตกตางกันไป จากตัวอยางที่กําหนดสามารถอธิบายไดดังตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1 รายละเอียดของความหมายแตละตําแหนงของ Leader
ขอมูล ตําแหนง
ชื่อตําแหนง
00504 0-4
Length
n

5

a
m
##
2
2

6
7
8-9
10
11

00181

12-16

#

17

a

18

#

19

45

20-21

0

22

0

23

ความหมาย
ความยาวระเบี ย นในเชิ ง ตรรกะซึ่ ง เป น ความยาวโดยรวมของ
รายการที่คํานวณโดยคอมพิวเตอร
Status
สถานะของรายการเพื่ อ ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ ข องรายการ
แฟมขอมูล จุดประสงคคือเพื่อการปรับปรุงขอมูล ในที่นี้คือ สถานะ
เปนระเบียนใหม
Type
ประเภทของระเบียนในที่นคี้ ือ พิมพเปนภาษาเขียน
Bibliographic level ระบุระดับของบรรณานุกรม ซึ่งในที่นี้เปนเอกสารตนฉบับ
Blank
ยังไมไดระบุใหใช
Indicator count
จํานวนตัวบงชี้ (Indicator) ในที่นี้จะเปน 2 เสมอ
Subfield count
จํ า นวนรหั ส เขตข อ มู ล ย อ ยโดยจะนั บ ตั้ ง แต อั ก ขระคั่ น รวมกั บ
ตัวอักษรที่ใชระบุเขตขอมูลยอย จะเปน 2 เสมอ
Starting character of จุดเริ่มตนของขอมูลที่บันทึกเขาไปในระบบ จะใชตัวเลข 5 ตัว เพื่อ
variable field
ระบุตําแหนงเริ่มตนของอั กษรตัวแรกที่ใชเขตขอมู ลสํ าหรับบันทึ ก
รายการคํานวณโดยคอมพิวเตอรสําหรับระเบียนนี้เขตขอมูลเริ่มที่
ตําแหนง 0181
Encoding level
ระดับของการใชรหัสเพื่ออธิบายขอมูลบางอยางในระบบ เปนระดับ
การทํารายการในที่น้ี blank แตหมายถึง ขอมูลนําลงแบบเต็มรูป
Descriptive catalog ระบุ ถึ ง รู ป แบบการทํ า รายการว า ใช ต ามกฎเกณฑ AACR2 หรื อ
form
ISBD ในที่นี้ a หมายถึง AACR2
Linked record
ตองการเชื่อมกับระเบียนอื่น ในที่นี้ไมระบุใหใช
requirement
Map for record
4 หมายถึง ความยาวของระเบียนใช 4 ตําแหนง
directory
5 หมายถึง ตําแหนงที่เริ่มตนของขอมูลใช 5 ตําแหนง
Length of the
ไมระบุ
implementation
defined position
Undefined entry
ไมระบุ
map character
position

*ตําแหนงที่ 20-23 โดยสวนใหญจะเปน 4500 เสมอ
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ในการทํารายการสวนที่เปนปายระเบียนนี้ สามารถลงรายได 2 วิธี คือ
1. สวนที่ระบบดําเนินการเองไดมี 18 ตําแหนง คือ ตําแหนงที่ 00-04, 08-09, 10, 11,
12-16, 20-23
2. สวนที่ระบบดําเนินการไมไดรวม 6 ตําแหนง ซึ่งอาจตองลงรายการเองหรือขึ้นกับ
ความสามารถของระบบเปนผูกําหนด คือ ตําแหนงที่ 05, 06, 07, 17, 18, 19
โดยสวนใหญแลวปายระเบียนมักจะกําหนดโดยระบบคอมพิวเตอรแทบทั้งหมด ของศูนย
บรรณสารและสื่ อ การศึ กษา มหาวิท ยาลั ย พะเยา ระบบ ALIST จะตั้ ง ค า Default ไว อ ยู แ ล ว
อยางไรก็ดีในฐานนะผูลงรายการควรทราบความหมายและรหัสที่กําหนดใชในแตละตําแหนง ซึ่ง
MARC ไดกําหนดรหัสตาง ๆ ในปายระเบียนไวดังตอไปนี้
00-04 ความยาวระเบียนในเชิงตรรกะ (Logical record length) ซึ่งเปนความยาวโดยรวม
ของรายการที่คํานวณโดยคอมพิวเตอร
05 สถานะของรายการ (Record status) เพื่อ ชี้ให เห็นถึงความสั มพั นธ ข องรายการกั บ
แฟมขอมูล จุดประสงคเพื่อปรับปรุงแฟมขอมูล กําหนดใหใชรหัสตาง ๆ ดังนี้
a = increase in encoding level (เพิ่มระดับการทํารายการ)
c = corrected or revised (ระเบียนที่ไดรับการแกไข/ปรับปรุงใหม)
d = deleted (ระเบียนที่ถูกลบ)
n = new (ระเบียนใหม)
p = increase in encoding from prepublication (previous CIP) (เพิ่มระดับการทํารายการ)
06 ประเภทของระเบียน (Type of record) เปนตําแหนงสําคัญในปายระเบียน ซึ่งจะใช
จําแนกสารสนเทศในระเบียนออกเปนประเภทตาง ๆ ซึ่งกําหนดใหใชรหัสตาง ๆ ดังตอไปนี้
a = language material ระเบียนบรรณานุกรมที่เปนวัสดุ/สิ่งพิมพที่เปนภาษา รวมทั้งวัสดุ
ยอสวน
c = printed music เปนระเบียนสิ่งพิมพที่มีเนื้อหาทางดนตรี (รวมทั้งวัสดุยอสวน)
d = manuscript music เปนระเบียนที่มีเนื้อหาทางดนตรี แตเปนตนฉบับตัวเขียน เปนโนต
เพลงตนฉบับ รวมทัง้ วัสดุยอสวน
e = cartographic material เปนระเบียนของแผนที่ (รวมทั้งวัสดุยอสวน)
f = manuscript cartographic material เปนระเบียนของแผนที่ในรูปแบบตนฉบับ (รวมทั้ง
วัสดุยอสวน)
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g = projected medium เปนระเบียนของสื่อที่แสดงโดยการฉาย ทั้งที่เปนภาพยนตร เทป
โทรทัศน ฟลม สตริป สไลด แผนใส และวัสดุตาง ๆ ที่ตองใชรวมกับเครื่องฉาย รวมทั้งเอกสาร
ทางจดหมายเหตุที่ตองใชเครื่องฉาย
i = nonmusical sound recording เปนระเบียนวัสดุที่เปนเทปบันทึกเสียงที่ไมใชเสียงดนตรี
เชน คําปราศรัย
j = musical sound recording เปนระเบียนที่ใชสําหรับเทปบันทึกเสียงดนตรี
k = 2-dimensional non-projectable graphic เปนระเบียนของสื่อที่เปนกราฟก 2 มิติที่ไม
ตองใชเครื่องฉาย เชน แผนภูมิ แผนภาพ ภาพถาย โปสเตอร รวมทั้งภาพกราฟกที่มีความสําคัญ
ทางจดหมายเหตุ
m = computer file เปนระเบียนขอมูล/สื่อที่ตองใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล ซึ่งมีทั้ง
แบบตัวเลข ขอความ โปรแกรม แผนดิสเกต บัตรเจาะรู หรือเครื่องอาน
0 = kit เปนระเบียนที่ประกอบดวยสื่อรูปแบบตาง ๆ มากกวา 2 ประเภท ซึ่งไมสามารถ
ระบุรูปแบบที่เดนชัดได มักจะเปนชุดการสอน เชน อุปกรณสําหรับฝกปฏิบัติ อุปกรณการเรียนที่
มีทงั้ หนังสือ แบบฝกหัด คูมือแนะนํา ฯลฯ
p = mixed materials ระเบียนของวัสดุผสม
r = 3-dimensional artifact or naturally occurring object เปนระเบียนที่เปนรูปแบบจําลอง
3 มิติ หรือวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน หุนจําลอง เกม งานศิลปะ เครื่องจักร นิทรรศการ รูป
ปน ฟอสซิล รวมทั้งวัสดุที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
t = manuscript language material เปนระเบียนวัสดุภาษาตนฉบับตัวเขียน (รวมทั้งวัสดุ
ยอสวน)
07

ระดับของบรรณานุกรม (Bibliographic level) กําหนดใหใชรหัสดังตอไปนี้
a = monographic component part (บรรณานุกรมของสวนหนึ่งของหนังสือ)
b = serial component part (บรรณานุกรมของสวนหนึ่งของวารสาร)
c = collection (บรรณานุกรมของผลงานรวม)
d = sub-unit (บรรณานุกรมของหนวยยอย)
m = monograph/item (บรรณานุกรมของหนังสือหรือสิ่งพิมพ)
s = serial (บรรณานุกรมของวารสาร)

08

ประเภทของการควบคุมระเบียน (Type of control) กําหนดใหใชรหัสดังตอไปนี้
# = no specified type (วางคือไมระบุประเภทของการควบคุม)
a = archival (ระเบียนที่ตองควบคุม)
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09

ประเภทของรหัส (Character coding scheme) กําหนดใหใชรหัสดังนี้
# = MARC-8 (ใหเวนวางหากตองการเก็บไวใชในอนาคต)
a = UCS/Unicode (เปนรหัสของ UCS/Unicode)

10

จํานวนตัวบงชี้ในแตละเขตขอมูล (Indicator count) จะเปน 2 อักขระเสมอ

11

ความยาวของรหัสในเขตขอมูลยอย (Subfield code count) จะเปน 2 อักขระเสมอ

12-16 ตําแหนงของเริ่มตนของระเบียน (Base address of data) บอกตําแหนงเริ่มตนของ
เขตขอมูลที่มีความยาวแปรผันในระเบียน คอมพิวเตอรจะเปนผูคํานวณให
17

ระดับการทํารายการ (Encoding level) กําหนดใหใชรหัสตาง ๆ ดังนี้
# = full level ลงรายการระดับเต็มโดยตรวจสอบวัสดุ
1 = full level, material not examined ลงรายการระดับเต็มโดยไมมีการตรวจสอบวัสดุ
2 = less-than-full level, material not examined ลงรายการต่ํ า กวา ระดั บ เต็ มโดยไม มี
การตรวจสอบวัสดุ
3 = abbreviated level ลงรายการระดับยอ
4 = core level ลงรายการระดับใจความสําคัญ
5 = partial (preliminary) level ลงรายการเพียงบางสวน
7 = minimal level ลงรายการระดับต่ําที่สุด
8 = prepublication level (CIP) ลงรายการที่มีการพิมพลวงหนา
u = unknown ไมทราบ
z = not applicable ลงรายการระดับที่เหมาะสม
18

รูปแบบการทํารายการ (Descriptive cataloging form) กําหนดใหใชรหัสตาง ๆ ดังนี้
# = non-ISBD ไมมีมาตรฐานสากลในการทํารายการทางบรรณานุกรม
a = AACR2 ลงรายการตามกฎการทํารายการของ AACR2
i = ISBD ลงรายการตามมาตรฐานสากลในการทํารายการทางบรรณานุกรม (ISBD)
u = unknown ไมทราบ

19

การเชื่อมโยงระเบียน (Linked record requirement) รหัสสําหรับใชเชื่อมโยงระเบียนขอมูล
# = related record NOT required (to fully process this record) ไมจําเปนตองเชื่อมโยง
r = related record required (to fully process this record) จําเปนตองเชื่อมโยง
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20-23 แผนที่ตารางระบุตําแหนง มักจะมีคาเปน 4500 แตละตําแหนงหมายถึง
20 = Length of the length-of-field portion หมายถึง กําหนดความยาวของระเบียนเปน
4 ตําแหนงเสมอ
21 = Length of the starting-character-position portion หมายถึง ตําแหนงที่เริ่มตนของ
ขอมูล กําหนดเปน 5 ตําแหนงเสมอ
22 = Length of the implementation-defined portion (always “0”) ยังไมไดกําหนดใช
23 = Undefined (always “0”) ยังไมกําหนดใช
หมายเหตุ
- ตําแหนงที่ 5 ตองไมเปน d = delete
- ตําแหนงที่ 6 ใส code ใหตรงกับประเภทของทรัพยากร เชน a = Language material
(สิ่งพิมพรวมถึง microforms and electronic resources ที่แ ปลงมาจากตนฉบั บ โดย
เนื้อหามีลักษณะเปนตัวอักษร) / g = Projected medium (สื่อโสตที่ตองใชเครื่องฉาย
เนื้ อ หาเป น ภาพเคลื่ อ นไ หว motion pictures, videorecordings (including digital
video)) / m = Computer file (computer software (including programs, games, fonts))
- ตํ า แหน ง ที่ 7 ใส code ให ต รงกั บ ระดั บ การลงรายการบรรณานุ ก รม เช น m =
Monograph = ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 1 เลม หรือ 1 ชิ้น / s = Serial = ลง
รายการสิ่งพิมพตอ เนื่อง
- ตําแหนงที่ 6 และ 7 สัมพันธกับการลง 008
ความสําคัญของ Tag 000
- มีประโยชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับ OCLC และ Union Catalog
- REC TYPE หลายระบบนําไปเปนขอมูลในการคนแบบ Limit search, แสดง icon แทน
ประเภทของทรัพยากร
การทํารายการเขตขอมูลควบคุมระเบียน
MARC กําหนดเขตขอมูล ควบคุม ระเบียน (Variable Control Fields) ไวในกลุมเขตขอมูล
00X (001-009) ซึ่งเขตขอมูล เหลานี้ จะไมมี ตัวบงชี้ (Indicators) และเขตขอมู ลยอ ย (Subfields)
เขตขอมูลในกลุมนี้แบงเปน 2 สวน คือ (1) เขตขอมูลสวนระบบคอมพิวเตอรกําหนดใหอัตโนมัติ
และ (2) เขตขอมูลที่ตองวิเคราะหรายการเพื่อกําหนดรหัสใหคอมพิวเตอรทราบ
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ซึ่งทางศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ใชเขตขอมูลควบคุมระเบียน เพียง
2 เขตขอมูล คือ 005 และ 008 และจะขอกลาวอธิบายเพียง 2 เขตขอมูลนี้เทานั้น
Tag 005 Date and Time of Latest Transaction (NR)
เขตขอมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่จัดการกับระเบียน ใชระบุวัน/เวลาลาสุดที่มีการกระทํา
รายการนั้น ๆ โดยบันทึกเปนเลข 8 หลัก ในรูปแบบของ ปเดือนวัน (yyyymmdd) สวนเวลาใชเปน
เลข 8 หลัก ในรูปแบบ ชั่วโมงนาทีวินาทีและมิลลิวินาที (hhmmss.f) สวนใหญใหระบบดําเนินการ
ได ในสวนของ ALIST จะขึ้นเองอัตโนมัติ เมื่อทําการบันทึก
ตัวอยาง
005 19940223151047.0 [วันที่ 23 กุมภาพันธ 1994, เวลา 3:10:47 p.m.]
Tag 008 Fixed-Length Data element-General Information (NR)
เขตขอมูลความยาวคงที่-ในสวนรายละเอียดทั่วไป เปนการกําหนดรหัสที่ใชกับระเบียน
เพื่อระบุลักษณะพิเศษของรายการบรรณานุกรม บางสวนของเขตขอมูลนี้เปนขอมูลที่สําคัญและ
บางสวนก็สามารถปลอยใหวางได ขึ้นอยูกับระบบที่ใช ซึ่งขอมูลบางตัวนั้น ระบบอาจจะระบุเปน
คาคงที่ไวก็ได ที่สําคัญเขตขอมูลนีจ้ ะไมมีเขตขอมูลยอย (Subfields)
เขตขอมูลนี้มีทั้งสิ้น 40 ตําแหนงที่ใหใสคาขอมูล แทนที่ดวยเลขประจําตําแหนง คือ 0039 ตําแหนงที่ไมไดระบุใหใช จะใสเครื่องหมาย # หรือ | เพื่อใหรูวาเปนชองวาง โดยปกติแลว
ตํ าแหนงที่ 00-17 และ 35-39 ใชบ อกรูป แบบของวั สดุ หรือเอกสารทุ กประเภทจะมี รู ป แบบ
เหมือนกันหมด สวนตําแหนงที่ 18-34 นั้น เปนการกําหนดความเฉพาะของวัสดุแตละประเภทที่
แตกตางกัน ซึ่งจะแตกตางไปตามทรัพยากรแตละประเภท
การทํ ารายการในเขตขอมูล ในเขตขอมูล 008 จํ าเป นสํ าหรั บสารสนเทศทุ กประเภท
เพื่อใหเ กิด ความเข าใจเกี่ย วกั บ การทํ ารายการในเขตขอ มู ล ควบคุม มากขึ้น ในที่นี้ จะอธิ บ าย
รายละเอียดเฉพาะที่เปนทรัพยากรทั่ว ๆ ไป (All material) เทานั้น สวนรายละเอียดของแตละสื่อ
จะกลาวเฉพาะของหนังสือ รายละเอียดของเขตขอมูล 008 ในแตละตําแหนงตั้งแตตําแหนง 0039 มีดังนี้
00-05 วันที่บันทึกขอมูล (Date entered on file) สวนนี้กําหนดโดยคอมพิวเตอร ในรูปแบบ
ปเดือนวัน (YYMMDD) ตัวอยางเชน 000102 คือ วันที่ 2 มกราคม ป 2000
06 ประเภทปพิ มพ สถานะการพิมพ (Type of date/publication status) การกําหนด
รหัสในตําแหนงนี้ แตละรหัสจะสัมพันธกับขอมูลในตําแหนงที่ 07-10 และ 11-14 เสมอ
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b = no dates given; B.C. date involved ไมมีปพิมพ แตมีศักราชที่เกี่ยวของ
c = continuing resource currently published พิมพตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เชน
เขตขอมูล 008/07-10 ระบุปพิมพเริ่มตน : เขตขอมูล 008/11-14 ระบุ 9999
d = continuing resource cease publication สถานะหยุดพิมพ เชน
เขตขอมูล 008/07-10 ระบุปพิมพเริ่มตน : เขตขอมูล 008/11-14 ระบุปพิมพสุดทาย
e = detailed date รายละเอียดวันที่ เชน
008/07-10 1983
008/11-14 0615
260 ## $aWashington, D.C. :$bDept. of Commerce,$cJune 15, 1983
i = inclusive dates of collection ปพิมพทั้งหมดของงานรวม (Collection) เชน
008/07-10 1765
008/11-14 1770
260 ## $c1765-1770
k = range of years of bulk of collection ปพิมพที่ยาวนาน เชน
008/07-10 1796
008/11-14 1896
260 ## $c1796-1896
m = multiple dates มีปพ ิมพเริ่มตนและสิ้นสุด เชน
เขตขอมูล 008/07-10 ระบุปพิมพเริ่มตน : เขตขอมูล 008/11-14 ระบุปพิมพสุดทาย
n = dates unknown ไมทราบปพิมพ
เขตขอมูล 008/07-10 และเขตขอมูล 008/11-14 เวนวางไว (#)
p = date of distribution/release/issue and production/recording session when different
ปจําหนายและปที่จัดทําแตกตางกัน เชน
008/07-10 1982
008/11-14 1867
260 ## $aWashington :$bU.S. Navy Dept.,$c1967 :$bDistibuted by National
Audiovisual Center,$c1982
q = questionable date ปพิมพยังมีปญหา เชน
เขตขอมูล 008/07-10 ระบุปพิมพแรกสุดที่อาจเปนได : เขตขอมูล 008/11-14
ระบุปพิมพลาสุดที่อาจเปนไปได
r = reprint/reissue date (Date 1) and original date (Date 2) ปที่พิมพซ้ํา เชน
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เขตขอมูล 008/07-10 ระบุปพิมพเริ่มตน : เขตขอมูล 008/11-14 ระบุปพิมพซ้ํา
s = single known date/probable date ปพิมพมีปเดียวที่ทราบ/ที่อาจเปนไปได เชน
เขตขอมูล 008/07-10 ระบุปพิมพที่ทราบ : เขตขอมูล 008/11-14 ไมระบุ
t = publication date and copyright date ปพิมพและปลิขสิทธิ์ เชน
008/07-10 1982
008/11-14 1849
260 ## $aLondon :$bMacmillan,$c1982, c1949
u = continuing resource status unknown ไมทราบสถานการณพิมพ เชน
เขตขอมูล 008/07-10 ระบุปเริม่ พิมพ : เขตขอมูล 008/11-14 ระบุ 9999
| = no attempt to code ไมสามารถระบุรหัสได
07-10 ปจัดพิมพเอกสาร-ปเริ่มตน (Date 1/beginning date of publication) ในเขตขอมูล
นี้จะตรวจสอบความสัมพันธจากเขตขอมูล 008/06 ใหระบุปพิมพของเอกสาร หรือ
# = ในกรณีปพิมพที่ไมเหมาะสม
u = ไมทราบปพิมพหรือทราบเปนบางสวน
11-14 วั นที่สิ้นสุด การพิ มพ (Date 2/ending date of publication) ระบุ ปสุดทายของการ
พิมพ สวนใหญจะใชสําหรับวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ขอมูลจะสัมพันธกับเขตขอมูล 008/06
15-17 สถานที่ จั ด พิ ม พ (Place of publication, production, or execution) สํ า หรั บ ระบุ
สถานที่จัดพิมพหรือผลิตเอกสาร หรือสาถนที่ดําเนินการจัดทําทรัพยากรนั้น รหัสที่ใชจะกําหนด
ไวในคูมือของ USMARC ในสวนของ Code List for Countries หองสมุดบางแหงอาจใช รหัส เพื่อ
ระบุรัฐหรือจังหวัด แทนชื่อของประเทศแตกตางกันไป เพื่อระบุสวนภูมิภาคในทองถิ่นของตนเอง
โดยสวนใหญรหัสกําหนดเปนรหัส 2-3 อักขระ และตําแหนงที่ไมใชใหเวนวางไว (#) ตัวอยางเชน
pk# = Pakistan
cau = Californai
18-21 ภาพประกอบ (Illustrations) เป น รหั ส ที่ กํ า หนดขึ้ น สํ า หรั บ ภาพประกอบในหนั ง สื อ
เทานั้น หากเปนสื่ออื่นใหดูการกําหนดรหัสของสื่อแตละประเภทโดยเฉพาะ รหัสนี้ใชสําหรับระบุ
ภาพประกอบของหนังสือ มี 4 ตําแหนง ในกรณีที่เอกสารนั้นมีภาพประกอบมากกวา 1 แบบ เชน
แผนที่ แผนภูมิ แตถามีภาพประกอบเพียงรูปแบบเดียวใหระบุรหัสในตําแหนงที่ 18 สวนตําแหนง
ที่ 19-21 ใหปลอยวางไว รหัสที่กําหนดใหใชในแตละตําแหนงมีดังนี้
# = no illustrations ไมมีภาพประกอบ
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a = illustrations มีภาพประกอบ แตไมจําแนกประเภทของภาพประกอบ
b = maps ภาพประกอบเปนแผนที่
c = portraits ภาพประกอบเปนภาพคน
d = charts ภาพประกอบเปนแผนภูมิ
e = plans ภาพประกอบเปนแบบแปลน
f = plates ภาพประกอบเปนแผนภาพ
g = music มีโนตเพลงประกอบ
h = facsimiles ภาพประกอบเปนวัสดุยอสวน
i = coats of arms ภาพประกอบเปนตราประจําตระกูล
j = genealogical tables ภาพประกอบเปนตารางแสดงวงศวาน
k = forms ภาพประกอบเปนแบบฟอรม
l = samples มีตัวอยางประกอบ
m = phonodisc, phonowire, etc. มีแผนเสียงประกอบ
o = photographs มีรูปภาพประกอบ
p = illuminations มีภาพพิมพประกอบ
| = no attempt to code ไมสามารถระบุรหัสได
22

ระดับผูใช (Target audience) ระบุรหัสของระดับผูใชหนังสือ กําหนดใหใชรหัสดังนี้
# = unknown or not specified ไมทราบหรือไมระบุ
a = preschool เหมาะกับผูใชระดับกอนประถมศึกษา
b = primary เหมาะกับผูใชระดับประถมศึกษา
c = elementary and junior high เหมาะกับผูใชระดับมัธยมตน
d = secondary (senior high) เหมาะกับผูใชระดับมัธยมปลาย
e = adult เหมาะกับผูใหญทั่วไป
f = specialized เหมาะกับผูใชที่เปนกลุมนักวิชาการ
g = general เหมาะกับคนทั่วไป
j = juvenile เหมาะกับกลุมเยาวชน
| = no attempt to code ไมสามารถระบุรหัสได

23

รูปแบบของทรัพยากร (Form of item) ในที่นี้หมายถึงหนังสือ กําหนดใหใชรหัสดังนี้
# = none of the following ไมใชรูปแบบของสิ่งพิมพที่กําหนดรหัสเอาไวทั้งหมด
a = microfilm เปนไมโครฟลม
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b = microfiche เปนไมโครฟช
c = microopaque เปนไมโครโอแพค
d = large print เปนสิ่งพิมพที่มีอักษรขนาดใหญ
f = braille เปนสิ่งพิมพอักษรเบรลล
r = regular print reproduction เปนสิ่งพิมพที่เกิดจากการสําเนา/พิมพใหม
s = electronic เปนสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส
| = no attempt to code ไมสามารถระบุรหัสได
24-27 ลั ก ษณะเนื้ อ หา (Nature of contents) ให ร ะบุ ลั ก ษณะเนื้ อ หาของหนั ง สื อ เช น
พจนานุกรม บัญชีรายชื่อ คูมือ รหัสเฉพาะที่กําหนดใหใ ชกับทรัพยากรที่มีเทานั้ น แตถาไมได
กําหนดไวก็ใหวางไว ใหระบุไดไมเกิน 4 ตําแหนง เพื่อระบุประเภทของสิ่งพิมพตามเนื้อหา ถา
บันทึกนอยกวา ตําแหนงที่เหลือใหวางไว รหัสที่กําหนดไวมีดังนี้
# = no specified nature of contents ไมระบุลักษณะเนื้อหา
5 = calendars เปนปฏิทิน
6 = comics/graphic novels เนื้อหาเปนการตูน/นิยายภาพ
a = abstracts/summaries เนื้อหาเปนสาระสังเขป/เนื้อหายอ
b = bibliographies เนื้อหาเปนบรรณานุกรม
c = catalogs เนื้อหาเปนรายการหนังสือ
d = dictionaries เนื้อหาเปนพจนานุกรม (รวมทั้งอภิธานศัพทและพจนานุกรมทางภูมิศาสตร)
e = encyclopedias เนื้อหาเปนสารานุกรม
f = handbooks เนื้อหาเปนคูมือ
g = legal articles เนื้อหาเปนบทความทางดานกฎหมาย
i = indexes เนื้อหาเปนดรรชนี (รวมทั้งดรรชนีของวัสดุบรรณานุกรมอืน่ ๆ)
j = patent document เนื้อหาเปนเอกสารสิทธิบัตร
k = discographies เปนแผนเสียง
l = legislation เนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
m = theses เนื้อหาเปนวิทยานิพนธ
n = surveys of literature เนื้อหาเปนบทสํารวจทางวรรณกรรมเฉพาะสาขาวิชา
o = reviews เนื้อหาเปนบทวิจารณ
p = programmed texts เนื้อหาเปนหนังสือแบบเรียนสําเร็จรูป
q = filmographies เปนฟลมภาพยนตร
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r = directories เนื้อหาเปนนามานุกรม
s = statistics เนื้อหาเปนเรื่องสถิติ
t = technical reports เนื้อหาเปนรายงานทางวิชาการหรือเชิงเทคนิค
u = standards/specifications เนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานหรือขอกําหนด
v = legal cases and notes เนื้อหาเปนเรื่องการตัดสินคดีหรือบันทึกขอเท็จจริงตามกฎหมาย
w = law reports and digests เนื้อหาเปนคําพิพากษาและสรุปหลักกฎหมายตามคําพิพากษา
y = yearbooks เนื้อหาเปนรายงานประจําป/หนังสือรายป
z = treaties เนื้อหาเปนเรื่องสนธิสัญญา
| = no attempt to code ไมสามารถระบุรหัสได

28 สิ่งพิมพรัฐบาล (Government publication) กําหนดรหัสสําหรับเอกสารที่เปนสิ่งพิมพ
รัฐบาลใหใชรหัสดังนี้
# = not a government publication ไมใชสิ่งพิมพรัฐบาล
a = autonomous or semi-autonomous component สิ่งพิมพของหนวยงานอิสระ/กึ่งอิสระ
c = multilocal สิ่งพิมพของหนวยงานจากหลาย ๆ พื้นที่
f = federal/national เปนสิ่งพิมพของหนวยงานรัฐบาลระดับประเทศ
i = international intergovernmental เปนสิ่งพิมพของหนวยงานรัฐบาลระดับนานาประเทศ
l = local เปนสิ่งพิมพของหนวยงานรัฐบาลระดับทองถิ่น
m = multistate เปนสิ่งพิมพของหนวยงานรัฐบาลจากหลายรัฐ
o = government publication-level undetermined สิ่งพิมพรัฐบาลซึ่งไมสามารถระดับระดับได
s = state, provincial, territorial, dependent, etc. สิ่งพิมพรัฐบาลของหนวยงานระดับรัฐ จังหวัด ฯลฯ
u = unknown if item is government publication ไมทราบวาเปนสิ่งพิมพรัฐบาลหรือไม
z = other type of government publication สิ่งพิมพรัฐบาลประเภทอื่น ๆ
| = no attempt to code ไมสามารถระบุรหัสได
29 สิ่งพิมพจากการประชุม (Conference publication) ใชระบุเพื่อจะบอกวาเอกสารนั้น
เปนเอกสารการประชุมหรือไม รหัสที่กําหนดไวมีดังนี้
0 = not a conference publication ไมใชสิ่งพิมพจากการประชุม
1 = conference publication เปนสิ่งพิมพจากการประชุม
| = no attempt to code ไมสามารถระบุรหัสได
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30 หนังสือที่ ระลึก (Festschrift) ใชระบุเพื่อจะบอกวาเอกสารนั้น ๆ เปนหนังสือที่ระลึก
กําหนดใหใชรหัสดังนี้
0 = not a festschrift ไมใชหนังสือที่ระลึก
1 = festschrift เปนหนังสือที่ระลึก
| = no attempt to code ไมสามารถระบุรหัสได
31

ดรรชนี (Index) ระบุเพื่อจะบอกวาเอกสารนัน้ มีดรรชนีประกอบหรือไม
0 = not index ไมมีดรรชนี
1 = index present มีดรรชนี
| = no attempt to code ไมสามารถระบุรหัสได

32 ไมกําหนดใหใช (Undefined) ใหเวนวาง (#=Undefined) หรือไมเติม | หากไมประสงค
จะกํา หนดรหั ส ใด (no attempt to code) ของศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ กษา มหาวิท ยาลั ย
พะเยา ใหลง #
33 รูปแบบวรรณกรรม (Literary form) ใชระบุเพื่อจะบอกวาหนังสือนั้นเปนวรรณกรรม
รูปแบบใด กําหนดใหใชรหัสดังตอไปนี้
0 = not fiction (not further specified) ไมใชหนังสือบันเทิงคดีหรือนวนิยาย
1 = fiction (not further specified) เปนบันเทิงคดีทั่วไป ไมจําแนกประเภท
d = dramas เปนบทละคร
e = essays เปนเรียงความ
f = novels เปนนิยายเรื่องยาว
h = humor, satires, etc. เปนเรื่องราวตลก ลอเลียน ฯลฯ
i = letters เปนจดหมาย
j = short stories เปนเรื่องสั้น
m = mixed forms เปนวรรณกรรมรูปแบบผสม (เชน บทกลอนและเรื่องสั้น)
p = poetry เปนบทกวี หรือบทกลอน
s = speeches เปนสุนทรพจน
u = unknown ไมทราบรูปแบบวรรณกรรม
| = no attempt to code ไมสามารถระบุรหัสได
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34 ชี วประวั ติ (Biography) ระบุ เพื่อ จะบอกวา เป น เอกสารชีว ประวัติ กําหนดให ใชรหั ส
ดังตอไปนี้
# = no biographical material ไมใชสิ่งพิมพชีวประวัติ
a = autobiography เปนอัตชีวประวัติ
b = individual biography เปนชีวประวัติสวนบุคคล
c = collective biography เปนหนังสือรวมชีวประวัติ
d = contains biographical information เปนหนังสือที่มีชีวประวัติรวมอยูดวย
| = no attempt to code ไมสามารถระบุรหัสได
35-37 ภาษา (Language) เปนรหัสอักขระ 3 ใชระบุภาษาสิ่งพิม พ ซึ่งสามารถดูรหัสภาษาได
จาก MARC Code List for Languages ตัวอยางเชน 008/35-37 eng fre ger spa rus ita
38 ระเบียนที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง (Modified record) ระบุวาขอมูลที่ไดมานั้นไดแปล
หรือถอดความใหเปนอักษรโรมันหรือไม ถารายการนั้นไมไดดัดแปลงหรือแกไขตามที่กลาวมาให
ระบุเปน blank แทน รหัสที่กําหนดใหใชมี 1 อักขระ มีดังนี้
# = not modified ไมไดแกไขดัดแปลง
d = dashed-on information omitted ขอมูลหายไปเล็กนอย
o = completely Romanized/printed cards Romanized ระเบียนและการพิมพลงบัตรเปน
อักษรโรมัน
r = completely Romanized/printed cards in script ระเบียนเป นภาษาโรมั นแตการพิม พ
บัตรเปนภาษาตนฉบับ
s = shortened ระเบียนถูกทําใหสั้นลง
x = missing characters ระเบียนมีบางอักขระหายไป
| = no attempt to code ไมสามารถระบุรหัสได
39 แหลงผลิตขอมูลทางบรรณานุกรม (Cataloging source) ระบุรหัส 1 อักขระใชระบุแหลง
ที่ผลิตขอมูลทางบรรณานุกรม กําหนดใหใชรหัสดังนี้
# = National Bibliographic Agency ตัวแทนจัดทําบรรณานุกรมแหงชาติ
c = Cooperative cataloging program ความรวมมือในการทํารายการรวมกัน
d = other sources แหลงอื่น ๆ
u = unknown ไมทราบ
| = no attempt to code ไมสามารถระบุรหัสได
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ตัวอยาง
008

910711s1990####th#a##########000#0#eng#d

ตารางที่ 2 ความหมายของเขตขอมูลควบคุมทั่วไป 008
ตําแหนง
00-05
06*
7-10*
11-14
15-17*
18-21*
22
23
24-27*
28
29*
30*
31*
32
33*
34
35-37*
38
39*

ชื่อตําแหนง
วันที่บันทึกขอมูล
รหัสแสดงประเภทของปพมิ พ
ปพิมพที่เริ่มตน
ปพิมพเผยแพร, ปที่ส้นิ สุด
รหัสสถานที่พิมพ
รหัสระบุชนิดของภาพประกอบ
รหัสระดับผูใ ช
รหัสแสดงรูปแบบของวัสดุ
รหัสแสดงเนื้อหาของรายการ
รหัสแสดงระดับของสิ่งพิมพรัฐบาล
รหัสแสดงประเภทเอกสารการประชุม
รหัสแสดงหนังสือที่ระลึก
รหัสแสดงรายการดรรชนี
Undefined ยังไมกําหนด
รหัสแสดงประเภทของวรรณกรรม
รหัสแสดงประเภทของชีวประวัติ
รหัสแสดงภาษา
รหัสแสดงการแกไขขอมูลหรือระเบียน
รหัสแสดงแหลงที่มาของระเบียน

ขอมูล
910711
S
1990
####
th#
a###
#
#
####
#
0
0
0
#
0
#
eng
#
D

ความหมาย
บันทึกเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 1990
เปนปเดียวที่ทราบขอมูล
ปพิมพคือ 1990
ไมมีปสนิ้ สุด
ประเทศไทย
มีภาพประกอบแตไมระบุชนิดของภาพ
ไมระบุระดับของผูใช
ไมระบุรูปแบบของวัสดุที่บันทึก
ไมระบุรหัสจําแนกประเภทของเนื้อหา
ไมใชส่งิ พิมพรัฐบาล
ไมใชส่งิ พิมพการประชุม
ไมใชหนังสือที่ระลึก
ไมมีดรรชนีทายเลม
ยังไมไดกําหนดความหมาย
ไมใชส่งิ พิมพประเภทบันเทิงคดี
ไมใชส่งิ พิมพเกี่ยวกับชีวประวัติ
จัดพิมพเปนภาษาอังกฤษ
ไมมีการแกไขระเบียน
เป นระเบี ย นที่ ทํ ารายการโดยหน ว ยงานไม ไ ด
คัดลอกจากแหลงบรรณานุกรมใด ๆ

* จําเปนตองลงรายการบอย ๆ หรือพิจารณาลงรายการ
หมายเหตุ
- ขอมูลที่เกี่ยวของกับป ใหใชป ค.ศ. แมทรัพยากรสารสนเทศจะเปนภาษาไทยที่ใชป
พ.ศ.
- ตําแหนง 00-05 Date entered = ป ค.ศ. (ป/เดือน/วัน) เชน 141107 [ปกติระบบขึ้น
ให]
- ตําแหนง 07-10 Date 1 และตําแหนง 11-14 Date 2 (ถามี) ใหใสป ค.ศ.
- ตําแหนงที่ 15-17 รหัสประเทศใช code ประเทศตาม MARC Code List for Countries
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- ตําแหนงที่ 35-37 รหัสแสดงภาษาที่จัดพิมพใช code ประเทศตาม MARC Code List
for Countries
- กรณี 000 เปน Language material และ Monograph และสงขอมูลไป OCLC ตําแหนง
23 Form of item ถาเปน e-Book ทั่วไป ไมไดกําจัดวาเปนแบบออนไลนหรือเก็บอยูใน
รูปแบบใด หากจะสงขอมูลไปลง OCLC ตองกําหนดเปน S-electronic / ตําแหนง 2427 Nature of contents หากสงขอมูลไป OCLC จะถูกนําไปเปนขอมูลทํา Limit search
ดวย
- ตําแหนงที่ 07-10 Date 1 และตําแหนง 15-17 จะตรงกับขอมูลใน 260
การทํารายการเขตขอมูลทั่วไป (02X-9XX)
ในสวนนี้จะนําเสนอหลักเกณฑการทํารายการของเขตขอมูลที่พบเห็นไดโดยทั่วไป เฉพาะ
เขตขอมูล 02X-9XX ที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จําเปนตอการใช
งานเทานั้น ซึ่งขอมูลทั่วไปแบงเปน 4 กลุม คือ (1) กลุมเขตขอมูลเกี่ยวกับเลขและรหัส (2) กลุม
เขตขอมูลรายการหลักและรายการเพิ่ม (3) กลุมเขตขอมูลบรรณานุ กรมอื่น ๆ และ (4) กลุม
ขอมูลเกี่ยวกับหัวเรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดที่ควรทราบดังนี้
(1) กลุมเขตขอมูลเกี่ยวกับเลขและรหัส (Number of Code-General Information)
เปนเขตขอมูลที่เปนเลขมาตรฐานตาง ๆ เชน เลขหมูหนังสือ รหัส และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ระเบียน ไดแก เขตขอมูล 010-09X เขตขอมูลที่เกี่ยวของกับหนังสือ/เอกสาร และที่จําเปนตอการ
ดําเนินงาน ไดแก

Tag 020 International Standard Book Number (R)
เขตขอมูลเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ ใชบันทึกเลข ISBN ซึ่งอาจมีหลายเลขได ใน
กรณีที่มีตางฉบับพิมพ เชน ฉบับปกแข็งหรือปกออน เปนตน ประกอบดวย
ตัวบงชี้ที่ 1, 2 ไมระบุ ใหเวนวางไวทั้งสองตําแหนง
เขตขอมูลยอย $a เลข ISBN รวมทั้งขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ เชน สํานักพิมพ ปที่ ฉบับที่
$c รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหา บงบอกถึงการไดมา เชน ราคา
$z เลข ISBN ที่ถูกยกเลิกหรือไมถูกตอง
ตัวอยาง
020 ##$a9787561940686
[กรณีที่ไมทราบราคาหนังสือ]*
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020

##$a9787561940686$c700 [กรณีที่ทราบราคาหนังสือ]

*ตามที่ไดตกลงกันใหใสราคาหนังสือที่หนา items
หนังสือภาษาอังกฤษ
1,000 บาท
หนังสือภาษาไทย (หนา)
500 บาท
หนังสือภาษาไทย (บาง)
500 บาท
หนังสือรับบริจาค
250 บาท
วิทยานิพนธ/วิจัย
500 บาท
หมายเหตุ
- ISBN หากมีตัวอักษรเอกซ (X) ใหใชตัวพิมพใหญ
- ISBN ลงรายการโดยไมตอ งมี “-” คั่น
- ถา ISBN มีนอยกวาหรือมากกวา 13 หรือ 10 หลักใหใช $z นําหนา (ระบบอาจคนหา
ไมได เพราะไมได index)
Tag 041 Language code (NR)
เขตขอมูลรหัสภาษา ระบุอักษร 3 ตัว (เทานั้น) ที่ใชแทนภาษาของวัสดุนั้น ใชเมื่อเขต
ขอมูล 008/35-37 (ภาษา) ไมสามารถบันทึกไดหมด หรือสื่อความหมายไดไมชัดเจนพอ รวมไป
ถึงกรณีที่วัสดุนั้นมีหลายภาษา หรือสิ่งพิมพที่ไดรับการแปลและสิ่งพิมพที่สื่อความหมายออกมา
เปนภาษาสัญลักษณ เขตขอมูล 041 จะใชไดในกรณี (1) รายการนั้นมีภาษามากกวา 1 ภาษา (2)
รายการนั้นเปนฉบับแปลหรือรวมภาษาที่แปลมา (3) ภาษาของเรื่องยอ สาระสังเขป หรือเอกสาร
ประกอบอื่นแตกตางจากภาษาของเนื้อหาหลัก และ (4) ภาษาของสารบัญแตกตางจากภาษาของ
เนื้อหาหลัก หากไมทราบรหั สภาษาใหดู ที่ 008 ตํ าแหนงที่ 35-37 หรือ MARC Code List for
Languages [ปกติแลวการดึงขอมูลภาษาจะดึงจาก 008 ตําแหนงที่ 35-37 แตเนื่องจาก EDS ดึง
ขอมูลจาก 008 ไมได จึงตองเพิ่มเขตขอมูลนีท้ ุกระเบียน]
ตัวบงชี้ 1 ตัวบงชี้เกี่ยวกับการแปล (Translation Indicator) มีรหัสดังนี้
0
รายการนั้นไมใชฉบับแปล/ไมมีการแปล
1
รายการนั้นเปนฉบับแปล/มีการแปล
ตัวบงชี้ 2 ไมระบุ
เขตขอมูลยอย $a รหัสภาษาของตัวเนื้อหา/แถบบันทึกเสียง/ชื่อเรื่อง ใชบันทึกรหัสภาษา
ของวั ส ดุ ที่ กํ า ลั ง ทํ า รายการ จะเป น รหั ส เดี ย วกั บรหั ส ที่ ปรากฏใน
008/35-37
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$b รหัสภาษาของเรื่องยอหรือสาระสังเขป หรือชื่อเรื่องยอย
$f รหัสภาษาที่ปรากฏในหนาสารบัญ
$h รหัสภาษาสําหรับบทความที่ไดรับการแปล
ตัวอยาง
041 0#$atha$beng
[เนื้อหาเปนภาษาไทย บทคัดยอเปนภาษาอังกฤษ]
041 0#$atha$aeng
[เนื้อหาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ]
หมายเหตุ
- รหัสที่บันทึกในเขตขอมูล 008/35-37 ใชรหัสที่ 1 ของเขตขอมูลยอย $a ของเขต
ขอมูล 041 เสมอ
- ในกรณีท่มี ีภาษาหลายภาษาใหลงลําดับจากความมากนอยของเนื้อหาในแตละภาษา
ถามีมากกวา 6 ภาษาใหใชภาที่ปรากฏในชื่อเรื่องแทน หรือจะลง mul ก็ได
Tag 050 Library of Congress Call Number (R)
เลขเรีย กหนั ง สื อ ระบบหอสมุ ด รั ฐ สภาอเมริ กัน (LC) ใช บั น ทึ กเลขเรี ย กหนั ง สื อ ระบบ
หอสมุ ด รั ฐ สภาอเมริ กั น ทั้ ง ที่ กํ า หนดโดย LC อย า งสมบู ร ณ หรื อ กํ า หนดโดยหน ว ยงานอื่ น
ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1 ระบุวาเปนเลขหมูที่เกี่ยวของหรือกําหนดโดย LC หรือไม ประกอบดวยรหัส
#
กรณีที่ไมทราบวารายการนีอ้ ยูใน LC collection หรือไม ไมมีขอ มูลมาให
0
เลขหมูน ี้กําหนดโดย LC และมีรายการอยูใน LC collection
1
เลขหมูน ี้ไมไดจัดหมวดหมูใน LC
ตัวบงชี้ 2 ระบุแหลงที่กําหนดเลขหมูขึ้นวาเปน LC หรือหนวยงานอื่น ประกอบดวยรหัส
0
กําหนดเลขตามระบบ LC
4
กําหนดตามหองสมุดหรือหนวยงานอื่นที่นอกเหนือจาก LC
เขตขอมูลยอย $a Classification Number เลขหมูหนังสือ
$b Item number เลขประจํารายการ ใชบันทึกเลขประจํารายการ เชน
เลขผูแตง ปพิมพ
ตัวอยาง
050 #4$aLB 2806$bธ361ก 2560
050 #4$aDS 812$bจ719 2556
050 #4$aPE 1116.M44$bน169ว 2556
050 #4$aHF 5679$bD883a 2012
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050 #4$aLC 3969.45$bR739t 2014
หมายเหตุ
- การหาเลขหมูห นังสือใหพิจารณาใหรอบครอบวาตรงกับเนื้อหาและหัวเรื่องหรือไม
- การหาเลขเรียกผูแตงใหพิจาณาเลขที่ใกลเคียงกับชื่อผูแตงมากที่สุด [ภาษาไทยใช
ตารางเลขผูแตงหนังสือภาษาไทยสําเร็จรูปของหอสมุดแหงชาติ สวนภาษาอังกฤษใช
ตารางเลขผูแ ตง Cutter-Sanborn]
- เลขเรียกผูแตงภาษาอังกฤษที่มี 2 หลัก ประกอบดวย E, I, J, K, O, U, Y และ Z
- เลขเรียกผูแตงภาษาอังกฤษที่มี 1 หลัก ประกอบดวย Q และ X
- ถาไมมีชื่อผูแตงใหใชอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องเปนเลขผูแตง
Tag 090 Local Call Numbers (NR)
เลขหมูหนังสือที่หนวยงานกําหนดขึ้นเอง เลขหมูที่ใชเก็บหนังสือประเภท นวนิยาย เรื่อง
สั้น หรือเอกสารพิเศษอื่น ๆ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1, 2 ไมระบุ
เขตขอมูลยอย $a Local Class Number เลขหมูท ี่หนวยงานกําหนดขึ้นเอง
$b Local Cutter Number เลขผูแตงที่หนวยงานกําหนดขึ้น
ตัวอยาง
090 ##$aกศ.ม.$bอ929ก 2556
090 ##$aวจ$bง224 2558
090 ##$aIS$bอ555น 257
090 ##$aThesis$bw298c 2017
(2) กลุมเขตขอมูลของรายการหลักและรายการเพิ่ม ในการทํารายการปญหาที่พบ
คื อ มั ก จะตั ด สิ น ใจไม ไ ด ว า รายการใดจะเป น รายการหลั ก (Main Entry) และเมื่ อ ใดที่ จ ะต อ ง
วิเคราะห รายการเพิ่ม (Analytical Added Entry) สําหรับสืบคนสื่อสารสนเทศแตละประเภท เชน
ชื่อผูแตงในกรณีที่เป นบทเพลงจะเลือกรายการหลักที่ผูแต งเพลงหรือนั กรอง หากเลือกผูแ ตง
เพลงเปนรายการหลัก ก็ควรทํ ารายการเพิ่มใหกับนั กรองดว ย หรือในกรณีที่ เป น เอกสารการ
ประชุมหากใชชื่อการประชุมเปน รายการหลัก ก็ควรทํารายเพิ่มใหกับชื่อของเอกสารดวย เขต
ขอมูลรายการหลักและรายการเพิ่มที่สําคัญสรุปได ดังนี้
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ตารางที่ 3 สรุปกลุม เขตขอมูลรายการหลักและรายการเพิ่ม
รายการหลัก
รายการเพิ่ม
ชื่อบุคคล
100 (NR)
700 (R)
ชื่อนิติบุคคล
110 (NR)
710 (R)
ชื่อการประชุม
111 (NR)
711 (R)
ชื่อเรื่องแบบฉบับ
130 (NR)
240 (R), 730 (R)
ชื่อเรื่อง
245 (NR)
246 (R), 505 (R), 740 (R)
ชื่อชุด
490 (R), 800, 810, 811, 830 (R)
สวนรายละเอียดของเขตขอมูลรายการหลักและรายการเพิ่มมีดังนี้
Tag 100 Main entry-Personal name (NR)
รายการหลักที่เปนชื่อบุคคล ใชบันทึกชื่อบุคคลที่เปน รายการหลัก มักจะเปนผูแตงคน
แรกหรือผูเขียนเทานั้น (ไมรวมผูแปล) ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1 รหัสระบุประเภทของชื่อบุคคล (Type of personal name entry element)
0
ชื่อตน (Forename) กรณีคนไทย
1
ชื่อสกุลที่เปนคําเดี่ยว (Single Surname) คนตางชาติ มักกําหนดเปน 1 เสมอ
2
ชื่อสกุลที่มีหลายคําหรือเปนคําผสม (Multiple Surname) เชน El-Abiad
3
ชื่อวงศตระกูล (Family name) หมายถึง ชื่อเผาพันธุ ราชวงศ และกลุม
อื่ น ๆ ซึ่ ง อาจมี โ ครงสร า งแบบกลั บ คํ า หรื อ ลงตามลํ า ดั บ ข อ ความที่
ปรากฏได
ตัวบงชี้ 2 ไมระบุ
เขตขอมูลยอย $a ชื่อบุคคล (Personal name) (NR)
$b ตัวเลขโรมันที่ตามหลังชื่อตน (Numeration) (NR)
$c ตําแหนงยศ บรรดาศักดิ์ และอื่น ๆ (R)
$d ปที่สัมพันธกับชื่อ สวนใหญเปนปเกิด ปตาย
$e คําที่บอกความสัมพันธระหวางงานกับบุคคล เชน ผูรวบรวม
$f ปที่พิมพหรือปที่จัดทํา
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$g ขอมูลยอยอื่น ๆ
$k หัวเรื่องยอยของรูปแบบ
$l ภาษาของงาน
$n เลขสวนหรือตอนของงาน
$p ชื่อสวนหรือชื่อตอนของงาน
$q ชื่อเต็ม (Fuller form of name)
$t ชื่อผลงาน
ตัวอยาง
100 0#$aธรรมศาสตร เยาวธานี
100 0#$aชลธิดา เนตรนภา
100 0#$aพระโพธญาณเถร$q(ชา สุภัทโท)
100 0#$aสามเณรสมปอง นาคา
100 1#$aซิเงโนะ, มิเอะ
100 1#$aดูลีย, ธอมัส แอนโทนี่
หมายเหตุ
- ชองวางระหวางชื่อตัวกับชื่อสกุล วรรคหนึ่ง
- คํานําหนา เชน นาย นางสาว ตําแหนงทางวิชาการ เชน ผศ. รศ. ดร. ใหตัดออก
- ผูแตงไมเกิน 3 คน ไมมีการระบุผูรับผิดชอบหลักอยางชัดเจนใหลงรายการหลักที่ชื่อ
แรกปรากฏ และชื่ออื่น ๆ ใหเปนรายการเพิ่ม
- กรณีมีผูแตงไมเกิน 3 คน จะลงผูแตงคนแรกใน tag 100 อีก 2 คนหลังทําเปน
รายการเพิ่มที่ tag 700 ถามีผูแตงมากกวา 3 คน จะไมลงชื่อผูแตงใน tag 100 แต
จะลงเปนรายการเพิ่มที่ tag 700 เฉพาะผูแตงคนแรกเทานั้น
- ผูแตงมากกวา 3 คน รายการหลักไมลงรายการ ใหลงรายการเพิ่ม เฉพาะคนแรก
เทานั้น
- บรรณาธิการ, ผูรวบรวบ, ผูเรียบเรียง หรือบุคคลที่ไมใชผูแตง รายการหลักไมลง
รายการ ใหลงรายการเพิ่ม
- ผูแตงชาวไทยเสียชีวติ แลวไมตองใสปเกิด-ปตาย
- ผูแ ตงชาวไทยไมต องใสปเ กิด-ป ต าย ยกเวน พระบรมวงศานุ วงศใ หใ สปพระราช
สมภพดวยเสมอ
- ชื่อชาวตางประเทศถาลงเปนภาษาไทยและมีปเกิด-ปตายใหใส ค.ศ. ดวย
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- ชื่อชาวตางประเทศมักมีการใสขอมูลปเกิด-ปตาย เนื่องจากชื่อชาวตางประเทศมักมี
ชื่อซ้ํากันเยอะ การลงปเกิด-ปตายจะชวยแยกไดวาเปนบุคคลเดียวกันหรือคนละคน
- ชื่อชาวญี่ปุน จีน เกาหลี เอาชื่อสกุลหรือแซขึ้นกอน
- พระ แมชี ภิกษุณี สามเณร ลงตรงตัวไปเลยไมตองกลับคํา
Tag 245 Title Statement (NR)
รายการชื่อเรื่อง ใชบันทึกชื่อเรื่องและผูรับผิดชอบ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1 ระบุวาควรทํารายการเพิ่มชื่อเรื่องหรือไม ควรนําชื่อเรื่องไปทําเปนดรรชนีหรือไม
0
ไมทํารายการเพิ่มชื่อเรื่อง ใชในกรณีที่ไมมีรายการหลักในเขตขอมูล 1XX
ลงรายการหลักที่ชื่อเรื่องอยูแลว จึงไมทํารายการเพิ่มใหกับชื่อเรื่องอีก
1
ทํารายการเพิ่มใหกับชื่อเรื่องดวย ถามีรายการผูแตงในเขตขอมูล 1XX
แลวเขตขอมูล 245 นี้จะใชตัวบงชี้ 1 เสมอ
ตัวบงชี้ 2 จํานวนอักขระที่ไมตองการใหนําไปเรียงลําดับ
0
ไมมีอักขระที่ไมตองการใหเรียง
1-9 จํานวนอักขระที่ไมตองการใหนําไปเรียง เชน The, An, A, etc.
เขตขอมูลยอย $a ชื่อเรื่อง (NR) ไมรวมเลขลําดับหรือชื่อตอน/สวน ถามีหลายชื่อ เรื่อง
จะใสช่อื เรื่องที่ 1
$b ขอมูลสวนอื่น ๆ ของชื่อเรื่อง เชน ชื่อเรื่องเทียบเคียง (ภาษาอื่น) ชื่อ
เรื่องยอย และขอมูลอื่น (Remainder of title ex. subtitles, etc.)
$c บันทึกความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบคนที่ 1 และ/หรือขอมูลอื่น ๆ
ที่เหลือซึ่งไมไดลงในเขตขอมูลยอยอื่น ๆ (Statement of responsibility)
$f ปที่ครอบคลุม
$g ปที่สําคัญ
$h สื่ อ (Medium) ใช บั น ทึ ก สื่ อ โดยใส ไ ว ใ นวงเล็ บ เหลี่ ย ม [Medium]
มักจะใชกับสื่อไมตีพิมพมากกวา (Non-book media) โดยลงรายการตอ
จาก $a $n และ $p
$k รูปแบบ
$l ภาษาของงาน
$n เลขลําดับตอน/สวนของงาน (R) ใชบันทึกเลขที่ของตอนหรือสวนที่อยู
ในชื่อเรื่อง ใหลงทายดวยเครื่องหมาย . เสมอ ถามีหลายเลขที่หรือตอน
ใหระบุไวใน $n เดียวกันไดเลย
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$p ชื่ อ ส ว นหรื อชื่ อ ของงาน Name of part/section of a work (R) ใช
บันทึกชื่อของตอน/สวนในชื่อเรื่อง โดยลงทายดวยเครื่องหมาย . เสมอ
จะตองมีเขตขอมูล $a นําหนาดวยใหคั่นดวยเครื่องหมาย , กอนใสชื่อ
ของตอนและสวน
$s ฉบับพิมพใชบันทึกชื่อฉบับ (Version)
ตัวอยาง
245 00$aฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งเตานมมนุษยชนิด
รุกรานของสมุนไพรพื้นบาน :$bรายงานการวิจัย /$cชลธิดา เทพหินลัพ … [และคนอื่นๆ]
245 00$aการบัญชีการเงิน =$bFinancial accounting /$cเสนีย พวงยาณี ... [และคนอื่นๆ]
245 00$aการพยาบาลจิต เวชและสุข ภาพจิต :$bศาสตรและศิล ปสูการปฏิบัติ /$c
บรรณาธิการ, สายฝน เอกวรางกูร
245 10$aการบริหารระบบประกันคุณภาพตามเกณฑการประกันคุณภาพ CUP QA
ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา /$cธรรมศาสตร เยาวธานี
245 10$aความตองการพัฒนาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
/$cพระอธิการบันลือศักดิ์ ปญญาวุฑโฒ (วรานนท)
245 10$aCommunication strategies used by tourism learners in EFL classrooms
หมายเหตุ
- ลงชื่อเรื่องที่เหมาะสม (Title proper) ตามปกใน ถาไมมีใหลงชื่อที่เหมาะสม ตามปก
นอกและแหลงอื่น ๆ
- หากมีขอมูลผูแตงบอกวา คณาจารยสาขาวิชา..... แตง หรือกลุมคนที่ไมไดเปนนิติ
บุคคล เชน ทีมวิชาการ... ใหลงใน 245 $c ลงใน 110 และ 710 ไมได เพราะไมถือวา
เปนนิติบุคคล
- จํ านวนอั กขระที่ ไ ม ตอ งการใหนํ า ไปเรี ย ง A, An, The ตั วบง ชี้ 2 ตอ งเป น 2, 3, 4
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีภาษาฝรั่งเศสที่ใช L’ ตัวบงชี้ 2 ตองเปน 2 และ La, Le ตัว
บงชี้ 2 ตองเปน 3
- นําคําวารายงานวิจัยไวดานหลังเพื่อปองกันปญหาการเช็คซ้ําของระบบ
- $b ปรากฏไดครั้งเดียวใน 245 (Non repeatable - NR)
- ชื่อเรื่องภาษาจีน ญี่ปุน เกาหลี หรืออื่น ๆ ลงเปน Romanized
- เลขไทยใหแปลงเปนเลขอารบิก แลวใสช่อื เรื่องที่เปนเลขไทยใน 246
- ชื่อเรื่องเทียบเคียง ตองเปนภาษาที่ตางกัน ถึงใช = ได และความหมายตองเหมือนกัน
ทั้งสองขาง
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- หนังสือภาษาไทยที่มีชื่อเรื่องเทียบเคียงเปนภาษาอังกฤษตองตรวจสอบตัวพิมพเล็ก
ตัวพิมพใหญใหถูกตอง
- ชื่อเรื่องที่อยูหลั ง : ไมจําเปนตองเพิ่มที่ 246 เสมอไป ควรพิจารณาวาชื่อเรื่อ งนั้น
เหมาะสมที่จะใชสําหรับสืบคนไดหรือไม
- ชื่อเรื่องของรายงานการวิจัย การประชุม การสัมมนา ใหใชชื่อเรื่องที่สือ่ เชน
พั ฒ นาการและทิ ศ ทางของ E-Learning ในประเทศไทย :$bรายงานการวิ จั ย
เทคโนโลยีกับสถาปตยกรรม : การประชุมทางวิชาการ 21-22 เมษายน 2531 ณ
หองรีเจนซี่ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา
ปฏิรูปตํารวจ ประชาชนไดอะไร :$bรายงานการสัมมนา วันพุธที่ 16 พฤษภาคม
พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมอมารีวอเตอรเกต กรุงเทพฯ
Tag 246 Varying form of title (R)
รูปแบบชื่อเรื่องที่แตกตางจากชื่อเรื่องหลัก ใชบันทึกชื่อเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ชื่อ
เรื่องที่ 2 หรือ 3 หลักจากระบุชื่อเรื่องที่ 1 ใน 245 แลว ชื่อเรื่องที่ปรากฏบนปกนอก ชื่อเรื่องที่
ปรากฏบนกลองซีดีรอม ซึ่งชื่อเรื่องเหลานี้อาจไมเหมือนกับรายการชื่อเรื่องหลัก (245) ชื่อเรื่องใน
เขตขอมูลนี้จะตองมีความสําคัญพอ ๆ กับชื่อเรื่องใน 245 จะทําใหผูใชสามารถสืบคนชื่อเรื่องได
มากกวา 1 ชื่อ
ตั วบงชี้ 1 ระบุรายการเพิ่ม ชื่อ เรื่อ ง (Note/title added entry controller) เป นคาแสดงให
ทราบวามีการทํารายการในหมายเหตุ ($l) หรือมีการทํารายการเพิ่มใหกับชื่อเรื่องหรือไม ควรนํา
ชื่อเรื่องไปทําเปนดรรชนีหรือไม ประกอบดวย
0
ไมมีรายการเพิ่มชื่อเรื่อง แตมีรายการหมายเหตุใน $l ดวย (Note, title
added entry)
1
มีรายการเพิ่มใหกับชื่อเรื่องและมีรายการหมายเหตุใน $l ดวย
2
ไมมีรายการเพิ่มชื่อเรื่อง และไมมีรายการหมายเหตุใน $l
3
มี รายการเพิ่ ม ชื่ อ เรื่ อ ง แต ไ ม มี รายการหมายเหตุ ใ น $l (No note, title
added entry)
ตัวบงชี้ 2
ระบุประเภทชื่อเรื่อง (Type of title) เปนคาที่แสดงประเภทของชื่อเรื่อง ประกอบดวย
#
ไม มี ข อ มู ล ระบุ ว า เป น ชื่ อ เรื่ อ งประเภทใด (No information provided)
โดยมากเปนชื่อเรื่องที่ไมปรากฏในตัวเลม
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0

ชื่อเรื่องที่ใ ชในการคน (Portion title) ชื่อเรื่องใน 246 เปนสวนหนึ่งของ
ชื่อเรื่องใน 245
1
ชื่อเรื่องเทียบเคียง (Parallel title) ชื่อเรื่องใน 246 เปนชื่อเรื่องเทียบเคียง
เชน ชื่อเรื่องในภาษาอื่น ๆ ที่ตองการใหสืบคน เพิ่มเติ ม สามารถลงได
มากกวา 1 ชื่อเรื่อง
2
ชื่อเรื่องที่แตกตางจากชื่อเรื่องอื่น
3
ชื่อเรื่องอืน่
4
ชื่อเรื่องจากปก (Cover title) ชื่อเรื่องใน 246 เปนชื่อเรื่องที่ไดจากปกนอก
หรือชื่อเรื่องที่ไดจากที่อื่น ๆ ไมใชจาก chief sources
5
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมที่ปรากฏในหนาปกใน
6
ชื่อเรื่องนําเนื้อเรื่อง
7
ชื่อเรื่องประจําหนา
8
ชื่อ เรื่องที่สันปก (Spine title) ชื่อเรื่อ งใน 246 เป นชื่อเรื่อ งที่ไ ดจ ากสั น
หนังสือ ซึ่งสํานักพิมพเปนผูจัดทํา
เขตขอมูลยอย เหมือนกับเขตขอมูล 245 ประกอบดวย
$a ชื่อเรื่องหลัก/ชื่อเรื่องสั้น ๆ ที่แตกตางจาก 245
$b ขอมูลอื่น ๆ ของชื่อเรื่อง
$f การกําหนดปที่ ฉบับที่ และ/หรือ ปที่พิมพของงาน สําหรับลงรายการ
ที่เปนปของปท่ฉี บับที่กรณีเปนสิ่งพิมพตอเนื่อง รายงานประจําป
$g ขอมูลอื่น ๆ ของชื่อเรื่อง สําหรับลงรายการขอมูลอื่น ๆ ที่ไมเหมาะสมกั บ
เขตขอมูลใด แตตองการใหปรากฏ
$i ขอความที่แ สดง (Display text) สํ าหรั บบัน ทึ กขอ ความอธิ บ ายหรื อ
หมายเหตุ เพื่อบอกวาขอมูลใน 246 นี้เปนขอมูลมากจากสวนใด โดย
จะตองปรากฏกอน $a เสมอ และจะตองระบุตัวบงชี้ 2 เปน #
$n เลขสวน/เลขตอนของงาน
$p ชื่อสวน/ชื่อตอนของงาน

ตัวอยาง
245 10$aการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องภาวะผู นํ า เชิ ง วิ สั ย ทั ศน กั บ การบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 36 /$cสุภาพร
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โสภโณทัย
246 3 3 $Study relationship of visionary leadership with change management of
school administrators under the Secondary Education Service Area Office 36
หมายเหตุ
- ชื่อเรื่องที่ขึ้นตนดวย A, An, The ไมตองลงรายการ
- ตัวแรกชื่อเรื่องขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญเสมอ
- ชื่อเฉพาะ เชน สถานที่ หนวยงาน ตองขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ
- หลังเครื่องหมาย : ใน 245 ไมจําเปนตองเปนชื่อเรื่องรองเสมอไป ใหใชช่ือเรื่องที่สื่อ
และเหมาะสม
Tag 700 Added entry-Personal name (R)
รายการเพิ่มที่เปนชื่อบุคคล ใชบันทึกชื่อบุคคลที่เปนรายการเพิ่ม ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1 รหัสบอกประเภทของชื่อบุคคล ประกอบดวย
0
ชื่อตน (Forename)
1
ชื่อสกุลที่เปนคําเดี่ยว (Sing Surname) โดยปกติจะเปน 1 เสมอ
2
ชื่อสกุลที่เปนคําผสม (Multiple Surname) เชน El-Abiad
3
ชื่อวงศตระกูล (Family name) หมายถึง ชื่อเผาพันธุ ราชวงศ และกลุม
อื่ น ๆ ซึ่ ง อาจมี โ ครงสร า งแบบกลั บ คํ า หรื อ ลงตามลํ า ดั บ ข อ ความที่
ปรากฏได
ตัวบงชี้ 2 ระบุประเภทของรายการเพิ่ม
#
ไม ส ามารถระบุ ป ระเภทของรายการเพิ่ ม (ไม มี ข อ มู ล No information
provided) โดยปกติจะเปน # เสมอ
2
รายการจําแนก (Analytical entry) เปนรายการเพิ่มบุคคลที่เกิดจากการ
วิเคราะหขอมูลเพิ่มเองจากสวนที่ปรากฏในตัวรายการหรือชิ้นงานนั้น
เขตขอมูลยอย เหมือนกับรายการกลุมใน X00 หรือ 100, 600 ประกอบดวย
$a ชื่อบุคคล (Personal name) (NR)
$b ตัวเลขโรมันที่ตามหลังชื่อตน (Numeration) (NR)
$c ตําแหนงยศ บรรดาศักดิ์ และอืน่ ๆ (R)
$d ปที่สัมพันธกับชื่อ สวนใหญเปนปเกิด ปตาย
$e คําที่บอกความสัมพันธระหวางงานกับบุคคล เชน ผูรวบรวม
$q ชื่อเต็ม (Fuller form of name)
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$t ชื่อผลงาน
$4 รหั ส ที่ บ อกความสั ม พั น ธ ร ะหว า งงานกั บ บุ ค คล Relator code (R)
ตัวอยาง
700 0#$aวิมล เจียมเจริญ
700 0#$aพระโพธญาณเถร$q(ชา สุภัทโท)
700 0#$aเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,$cสมเด็จพระ,$dพ.ศ. 2498700 0#$aน้ําทิพย วิภาวิน,$eบรรณาธิการ
700 0#$aสุดา ใจแกว,$eผูแปล
700 1#$aซิเงโนะ, มิเอะ
700 1#$aเหยิน, จิ่งเหวิน
700 1#$aไอซ, กุนเทอร,$dค.ศ. 1907-1972
หมายเหตุ
- ชองวางระหวางชื่อตัวกับชื่อสกุล วรรคหนึ่ง
- ผูแตงไมเกิน 3 คน ไมมีการระบุผูรับผิดชอบหลักอยางชัดเจนใหลงรายการหลักที่ชื่อ
แรกปรากฏ และชื่ออื่น ๆ ใหเปนรายการเพิ่ม
- ผูแตงมากกวา 3 คน รายการหลักไมลงรายการ ใหลงรายการเพิ่ม เฉพาะคนแรก
เทานั้น
- บรรณาธิการ, ผูรวบรวบ, ผูเรียบเรียง หรือบุคคลที่ไมใชผูแตง รายการหลักไมลง
รายการ ใหลงรายการเพิ่ม
- ผูแตงชาวไทยเสียชีวติ แลวไมตองใสปเกิด-ปตาย
- ผูแ ตงชาวไทยไมต องใสปเ กิด-ป ต าย ยกเวน พระบรมวงศานุ วงศใ หใ สปพระราช
สมภพดวยเสมอ
- ชื่อชาวตางประเทศถาลงเปนภาษาไทยและมีปเกิด-ปตายใหใส ค.ศ. ดวย
- ชื่อชาวตางประเทศมักมีการใสขอมูลปเกิด-ปตาย เนื่องจากชื่อชาวตางประเทศมักมี
ชื่อซ้ํากันเยอะ การลงปเกิด-ปตายจะชวยแยกไดวาเปนบุคคลเดียวกันหรือคนละคน
- ชื่อชาวตางประเทศ ถาลงเปนภาษาไทยและในตัวเลมใหขอ มูลเปนตัวยอของชื่อ ใหหา
ขอมูลชื่อเต็ม แลวลงชื่อเต็ม
- ชื่อชาวญี่ปุน จีน เกาหลี เอาชื่อสกุลหรือแซขึ้นกอน
- พระ แมชี ภิกษุณี สามเณร ลงตรงตัวไปเลยไมตองกลับคํา
- ผูแตงที่ใชนามแฝง นามปากกา ใหลงตามที่ปรากฏ
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Tag 710 Added entry-Corporate name (R)
รายการเพิ่มที่เปนชื่อนิติบุคคล สําหรับบันทึกชื่อนิติบุคคลเปนรายการเพิ่ม ประกอบดวย
[คําอธิบายการลงรายการดูที่เขตขอมูล 110]
ตัวบงชี้ 1 ระบุประเภทชื่อนิติบุคคล (เหมือนกับเขตขอมูลในกลุม 110 และ 610)
0
ชื่อกลับคํา (Inverted name)
1
ชื่อตามกฎหมาย (Jurisdiction name)
2
ชื่อเรียงตามลําดับ (Name in direct order)
ตัวบงชี้ 2 ระบุประเภทของรายการเพิ่ม (Type of added entry)
#
ไม ส ามารถระบุ ป ระเภทของรายการเพิ่ ม (ไม มี ข อ มู ล No information
provided) โดยปกติจะเปน #
2
รายการจําแนก (Analytical entry) รายการเพิ่มที่เกิดจากการวิเคราะห
ขอมูลเพิ่มเอง (ดูเพิ่มเติมในตัวบงชี้ที่ 2 เขตขอมูล 700)
เขตขอมูลยอย $a ชื่อนิติบุคคลหนวยงานหลัก (Corporate name or jurisdiction name)
$b ชื่อหนวยงานยอย (Subordinate unit)
$c สถานที่จัดการประชุม
$d ปของการประชุมหรือการทําสนธิสัญญา
$e คําที่เกี่ยวของกับชื่อนิติบุคคล
$f ปที่จัดทํา
นอกนั้นเหมือนกับเขตขอมูลในกลุม 110 และ 610
ตัวอยาง
รายการเพิ่มชื่อนิติบุคคลภาษาไทย
710 2#$aมหาวิทยาลัยเชียงใหม.$bภาควิชาภูมิศาสตร
710 2#$aมหาวิทยาลัยพะเยา.$bสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
710 2#$aสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
260
710

##$aพะเยา :$bสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา,$c2558
2#$aมหาวิทยาลัยพะเยา.$bสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

260
710

##$aPhayao :$bUniversity of Phayao,$c2017
2#$aUniversity of Phayao
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หมายเหตุ
- รายการเพิ่ม ที่เปน ชื่อ นิติ บุคคล อาจเป นส วนหนึ่ง ของชื่อเรื่อ ง หรือชื่อ สํานักพิม พ
สามารถทําเปนรายการเพิ่มได
- 110 และ 710 จะลงรายการซ้ํากันไมได ตรงลงที่ใดที่หนึ่งแลวแตกรณี ตามคําอธิบาย
110
- คําตอทาย เชน จํากัด / จํากัด มหาชน (องคการมหาชน) ฯลฯ ไมตองใส
- ถามี ในพระบรมราชูปถัมภ หรือลักษณะดังกลาว ตัดออกไดเลย ไมตองใส
(3) กลุมเขตขอมู ลบรรณานุกรมอื่น ๆ เขตขอมูลในกลุ มนี้ส วนใหญเ ปน เขตขอ มูล
เกี่ยวกับการพิม พ ลักษณะทางกายภาพ และรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเหตุที่เปนประโยชนตอ
การสืบคนอื่น ๆ เขตขอมูลที่สําคัญ ไดแก
Tag 250 Edition statement (R)
เขตขอมูลครั้งที่พิมพ ใชสําหรับบันทึกครั้งที่พิมพของสิ่งพิมพ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1, 2 ## ไมระบุ
เขตขอมูลยอย $a การแจงฉบับพิมพ ใชบันทึกครั้งที่พิมพที่ปรากฏ
$b ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับครั้งที่พิมพ เชน ผูรับผิดชอบ รวมไปถึงครั้งที่
พิมพในภาษาอื่น ๆ
ตัวอยาง
250 ##$aพิมพครั้งที่ 3
250 ##$aพิมพครั้งที่ 2, ปรับปรุงแกไข
250 ##$aพิมพครั้งที่ 6, แกไขเพิ่มเติม
250 ##$a7th ed.
250 ##$a8th ed., International ed.
250 ##$aCanadian ed.
หมายเหตุ
- เขตขอมูลนี้ซ้ํากันได แตโปรแกรม ALIST ไมสามารถรองรับการซ้ําของเขตขอมูลได
จะใช , คั่นแทนการเพิ่ม 250 ตามตัวอยาง
- พิมพครั้งที่ 1 ไมนํามาลงในรายการ
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Tag 260 Publication, distribution, etc. (R)
เขตขอมูลสวนของการพิมพ การจําหนาย ฯลฯ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1, 2 ## ไมระบุ
เขตขอมูลยอย $a สถานที่พมิ พ จัดจําหนาย ใชบันทึกชื่อเมืองที่พิมพ เผยแพร
$b ชื่อสํานักพิมพ สถานที่จําหนาย ใชบันทึกชื่อสํานักพิมพ เผยแพร
$c ปพิมพ ปจําหนาย ใชบันทึกปพิมพ เผยแพร
$e สถานที่ผลิต
$f ผูผลิต
$g ปที่ผลิต
ตัวอยาง
260 ##$aกรุงเทพฯ :$bสํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,$c2558
260 ##$aนนทบุรี :$bสํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,$c[2557]
260 ##$aกรุงเทพฯ :$bโรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,$c2559
260 ##$a[ม.ป.ท.] :$b[ม.ป.พ.],$c[ม.ป.ป.]
260 ##$aPhayao :$bUniversity of Phayao 2015

หมายเหตุ
- สํานักพิมพโดยทั่วไปไมตองใสคําวาสํานักพิมพ เชน “สํานักพิมพโอเดียสโตร” ใหลง
วา “โอเดียสโตร”
- สํ า นั กพิ ม พ ชื่อ เดี ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ให ใ ส สํ า นั กพิ ม พ ด ว ย เช น สํ า นั กพิ ม พ แ ห ง
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย , สํ า นั ก พิ ม พ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร , สํ า นั ก พิ ม พ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ถาเปนโรงพิมพ ใหใสคําวาโรงพิมพดวย
- ถามีชื่อหนวยงานเปนผูจัดพิมพ เชน กรม กระทรวง ใหใสตามที่ปรากฏไดเลย ไมตอง
กลับเอาหนวยงานตนสังกัดขึ้นตน
- สถานที่พิมพตองสอดคลองกับ 008 ตําแหนงที่ 15-17
- ปที่พิมพตองสอดคลองกับ 008 ตําแหนงที่ 07-10
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- การคาดเดาใหใสในเครื่องหมาย [ ]
- [ม.ป.ท.] ไมปรากฏสถานที่พิมพ [ม.ป.พ.] ไมปรากฏสํานักพิมพ
[ม.ป.ป.] ไมปรากฎปที่พิมพ
Tag 300 Physical description (R)
เขตขอมูลลักษณะทางกายภาพของวัสดุประเภทตาง ๆ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1, 2 ## ไมระบุ
เขตขอมูลยอย $a จํานวนหนา/แผน/เลม ใชบันทึกจํานวนหนา แผน เลม
$b รายละเอียดอื่น ๆ เชน ภาพประกอบ สี ความเร็ว
$c ขนาด ใชบอกขนาด มักใชเปน cm.
$e วัสดุที่ตดิ มากับหนังสือ เชน CD-ROM
$f ประเภทของหนวย
$g ขนาดของหนวย
ตัวอยาง
300 ##$a360 หนา :$bภาพประกอบ, แผนภูมิ, แผนที่ +$eCD-ROM
300 ##$a200 แผน :$bภาพประกอบสี +$e2 CD-ROMs
300 ##$aช, 300 แผน :$bภาพประกอบ (สีบางภาพ)
300 ##$aaiii, [100] หนา
300 ##$a1 เลม (หนาไมเรียงลําดับ) :$bภาพประกอบ
300 ##$a1 เลม (เลขหนาไมปรากฏ) :$bภาพประกอบ
300 ##$axxxi, 858 p. :$bill., map, charts
300 ##$a78 [7] leaves. :$bbcol. ill., col. maps
300 ##$a1 v. (various pagings) :$bcol. ill., col. maps
300 ##$a1 v. (unpaged) :$bchiefly col. +$eCD-ROM
หมายเหตุ
- ถามีภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ฯลฯ ตองใสขอมูลใน 008 ตําแหนงที่ 18-21 ดวย
- หนวย “แผน” “leaves” ใชกับหนังสือหรือสิ่งพิมพที่พิมพหนาเดียว
- CD-ROM ประกอบหนังสือ กรณีที่มี 1 แผน ไมตองระบุจํานวน หากมีตั้งแต 2 แผน
ขึ้นไปใหระบุจํานวนตามตัวอยาง
- ตัวอักษรโรมันตองพิมพเปนตัวพิมพเล็ก
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- กรณีมีเลขหนา หรือตัวเลขโรมัน หรือตัวอักษรกํากับใหลงเลขหนาที่ปรากฏในหน า
สุดทายของตัวเลมเปนหลัง
- กรณีไมมีเลขหนากํากับใหนับจํานวนหนาแลวใสไวในเครื่องหมาย [ ]
Tag 500 General note (R)
เขตขอมูลหมายเหตุ ใชบันทึกหมายเหตุทั่วไปที่ตองการแจงใหผูใชทราบ ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1, 2 ## ไมระบุ
เขตขอมูลยอย $a รายการหมายเหตุทั่ วไป สําหรั บหมายเหตุทั่ วไปที่ไ มสามารถระบุ
ลั กษณะเฉพาะได เชน มี ดรรชนี ห รือ ไม บอกที่ม าของชื่ อ เรื่ อ ง ความ
แตกตางของชื่อเรื่อง ลักษณะทั่วไปของหนังสือ ฯลฯ แตถาเปนหมายเหตุ
เฉพาะใหดูเขตขอมูลอื่น ๆ เชน ดรรชนี บรรณานุกรม สารบัญ ฯลฯ
ตัวอยาง
500 ##$aวิ ท ยานิ พ นธ เ สนอมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เพื่ อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษา
หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, พฤษภาคม 2558
500 ##$aการศึ กษาคน คว าด วยตนเองเสนอเป นส ว นหนึ่ งของการศึ กษาหลั กสู ต ร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, สิงหาคม 2560
500 ##$aได รับ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากงบประมาณรายได ประจํ า ป พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยพะเยา
500 ##$aหนังสือไดรับรางวัลซีไรทประจําป 2555
Tag 502 Dissertation note (R)
เขตขอมูลหมายเหตุชื่อปริญญาของวิทยานิพนธ [ตัวยอชื่อปริญญาใชตามคูมือของ สกอ.]
ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1, 2 ## ไมระบุ
เขตขอมูลยอย $a รายการหมายเหตุชื่อปริญญาของวิทยานิพนธ
ตัวอยาง
502 ##$aวิทยานิพนธ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555
502 ##$aการศึกษาคนควาดวยตนเอง (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยพะเยา, 2555
502 ##$aThesis (M.A.)--University of Phayao 2017
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Tag 546 Language note (R)
เขตขอมูล หมายเหตุ ภาษา ใชบันทึกหมายเหตุ เพื่อแจงให ทราบวาเนื้อ หามีภาษาอะไร
ประกอบบาง ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1, 2 ## ไมระบุ
เขตขอมูลยอย $a หมายเหตุภาษา
$b ขอมูลรหัสหรืออักษรที่เรียงลําดับ
ตัวอยาง
546 ##$aEnglish, French, or German [ตองสอดคลองกับ 041 และ 008]
041 0#$aeng$afre$ager
008/35-37 eng
546 ##$aเนื้อหามีทงั้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส
041 0#$atha$aeng$afre
008/35-37 tha
Tag 850 Holding Institution (R)
เขตขอมูลชื่อยอหนวยงานหลักที่ลงรายการบรรณานุกรม ชื่อยอจะขึ้นเองอัตโนมัติ เมื่อ
ทําการบันทึก ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1, 2 ## ไมระบุ
เขตขอมูลยอย $aชื่อยอหนวยงานหลักที่ลงรายการบรรณานุกรม
ตัวอยาง
850 ##$acmbkk
[วิทยาลัยการจัดการ]
850 ##$aupchr
[วิทยาเขตเชียงราย]
850 ##$aupclm
[ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา]
850 ##$aupdes
[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา]
850 ##$auphos
[โรงพยาบาลพะเยา]
850 ##$aupict
[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]
850 ##$auplaw
[คณะนิติศาสตร]
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850
850
850
850
850
850

##$aupmed
##$aupmedsci
##$aupnur
##$auppham
##$aupsaf
##$acmdent

[คณะแพทยศาสตร]
[คณะวิทยาศาสตรการแพทย]
[คณะพยาบาลศาสตร]
[คณะเภสัชศาสตร]
[คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร]
[คณะทันตแพทยศาสตร]

Tag 856 Electronic location and access (R)
เขตขอมูลตําแหนงและการเขาถึงทางอิเล็กทรอนิกส เปนรายการเพิ่มสําหรับระบุตําแหนง
และการเขาถึงของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1 วิธีการเขาถึง (Access method)
#
ไมมีระบุวธิ ีการเขาถึง
0
เขาถึงดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email)
1
เขาถึงดวย FTP
2
เขาถึงดวย Remote Login
3
เขาถึงดวย Dial-up
4
เขาถึงดวย HTTP
7
เขาถึงดวยวิธีการอื่น ๆ ที่ระบุไวในเขตขอมูลยอย $2
ตัวบงชี้ 2 ระบุความสัมพันธ (Relationship) ระหวางขอมูลใน 856 กับระเบียน ไดแก
#
ไมมีขอมูลที่บงบอกความสัมพันธ
0
เปนแหลงของขอมูลหรือทรัพยากรโดยตรง (Resources)
1
เปนฉบับพิมพอิเล็กทรอนิกส (Electronic Version)
2
เปนแหลงที่สัมพันธกับขอมูลหรือทรัพยากรในระเบียน (Related Resources)
8
ไมสามารถระบุความสัมพันธได
เขตขอมูลยอย $u ใหระบุหมายเลข Uniform Resource Identifier (URI) หรือ URL หรือ URN
$y ระบุขอความที่เปนตัวเชื่อม (Link text)
$z หมายเหตุเ พิ่ม เติม เชน ขอหามของการเขาใช , ขอมูลเกี่ยวกั บ การ
สมัครสมาชิก ฯลฯ
$2 Access Method ใหระบุวิธีการเขาถึง เชน email, ftp
$3 ลักษณะของขอมูลที่มีใน URL นั้น เชน เปนหนาสารบัญ หรือเปนบทคัดยอ
ตัวอยาง
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4#$uhttp://hdl.handle.net/loc.test/gotthome
4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fpdf

Tag 907 Local data (R)
เขตขอมูลเลขบรรณานุกรม เลขบรรณานุกรมจะขึ้นเองอัตโนมัติ เมื่อทําการบันทึก หรือที่
เรียกวา เลข bib ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1, 2 ## ไมระบุ
เขตขอมูลยอย $aเลขบรรณานุกรม
ตัวอยาง
907 ##$a299073
907 ##$a247585
Tag 949 Local data (R)
เขตขอมูลสําหรับลงรายการชื่อบรรณารักษผูลงรายการบรรณานุกรม ตองลงรายการ
เสมอ ถึงแมจะเปนผูเขาไปแกไขรายการตองเพิ่มชื่อผูแกไขดวย ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1, 2 ## ไมระบุ
เขตขอมูลยอย $aชื่อบรรณารักษผูลงรายการบรรณานุกรม
ตัวอยาง
949 ##$aธรรมศาสตร
949 ##$aอรดี
(4) เขตขอมูลเกี่ยวกับหัวเรื่องและคําสําคัญ เนื้อหาของเขตขอมูลนี้เปนการกําหนด
หั วเรื่องเพื่อ ใหผูใ ชสามารถเขาถึงขอมู ลจากเนื้อ หาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การกํ าหนดตอ งคํานึ งถือ
มาตรฐานหัวเรื่อง เชน Sear List of Subject Heading หรือ Library of Congress Subject Heading
หัวเรื่องที่กําหนดสามารถกําหนดไดทั้งหัวเรื่องที่เปนชื่อบุคคล (600) ชื่อนิติบุคคล (610) ชื่อการ
ประชุม (611) ชื่อเรื่องแบบฉบับ (630) หัวเรื่องทั่วไป/เนือ้ หา (650) ชื่อสถานที่/ชื่อภูมิศาสตร (651)
และคําสําคัญ (653)
หัวเรื่องดังกลาวสามารถแบงหัวเรื่องยอยไดอีก โดยแบงเปน (1) หัวเรื่องยอยทั่วไป/แบง
ตามเนื้อหา (#x) (2) หัวเรื่องยอยแบงลักษณะของงาน (#v) (3) หัวเรื่องยอยแบงตามสมัย/ชวงเวลา
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(#y) และ (4) หัวเรื่องยอยแบงตามชื่อสถานที่/ชื่อภูมิศาสตร (#z) รายละเอีย ดของเขตขอมูล หัว
เรื่องดังกลาวมีดังนี้
Tag 600 Subject added entry-Personal name (R)
เขตข อ มู ล หั ว เรื่ อ งที่ เ ป น ชื่ อ บุ ค คล ใชสํ า หรั บ ลงรายการหั ว เรื่ อ งที่ เ ป น ชื่ อ ของบุ ค คล
ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1 รหัสบอกประเภทของชื่อบุคคล ประกอบดวย
0
ชื่อตน (Forename)
1
ชื่อสกุลที่เปนคําเดี่ยว (Sing Surname)
2
ชือ่ สกุลที่เปนคําผสม (Multiple Surname) เชน El-Abiad
3
ชื่อวงศตระกูล (Family name) หมายถึง เผาเผาพันธุ ราชวงศ และกลุม
อื่ น ๆ ซึ่ ง อาจมี โ ครงสร า งแบบกลั บ คํ า หรื อ ลงตามลํ า ดั บ ข อ ความที่
ปรากฏได
ตัวบงชี้ 2 ระบุเกี่ยวกับระบบการใหหัวเรื่อง
0
หัวเรือ่ ง/แฟมขอมูลหลักฐานของ Library of Congress Subject Headings
1
หัวเรื่องของ LC subject headings for children’s literature
2
หัวเรื่องทางการแพทย/แฟมขอมูลหลักฐานของ Medical Subject Headings
3
หั ว เรื่ อ งและแฟ ม ข อ มู ล หลั ก ฐานของ National Agricultural Library
subject authority file
4
ไมระบุคูมือ Source not specified
5
หัวเรื่อง/แฟมขอมูลรายการหลักฐานของ Canadian Subject Headings
6
Repertoire de vedettes-matiere
7
หัวเรื่องจากแหลงอื่น ๆ (Source specified) ตาที่ระบุใน subfield $2
เขตขอมูลยอย $a ชื่อบุคคล (Personal name: surname and forename)
$b เลขโรมันตามหลังชื่อบุคคล
$c ตําแหนงยศ บรรดาศักดิ์และคําที่เกี่ยวของกับบุคคล
$d ปเกิด-ปตาย
$e คําที่บอกความสัมพันธระหวางงานกับบุคคล
$f ปที่จัดทํา
$g ขอมูลยอยอื่น ๆ
$h สื่อ
$k การแบงยอยงานตามรูปแบบ
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$l ภาษางาน
$n เลขสวน/เลขตอน
$p ชื่อสวน/ชื่อตอน
$q ชื่อเต็มของบุคคล
$s ฉบับ
$t ชื่อของงาน
$v หัวเรื่องที่เปนการแบงยอย (Form subdivision)
$x หัวเรื่องยอยทั่วไป (General subdivision)
$y หัวเรื่องยอยตามชวงเวลา (Chronological subdivision)
$z หัวเรื่องยอยตามเขตภูมิศาสตร (Geographic subdivision)
$2 แหลงที่มาของหัวเรื่องหรือศัพท (Source of heading or term)
สั มพั นธ กับ ตั ว บง ชี้ 7 (indicator of 7) ตัวอยางเชน หัวเรื่อ งจาก Sears
subject headings ซึ่ ง MARC 21 format ไม ไ ด กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ เอ าไ ว
จะตองลงรายการใน $2 แลวกําหนดรหัสเปน 7
ตัวอยาง
หัวเรื่องชื่อบุคคลภาษาไทย
600 04$aภูมิพลอดุลยเดช,$cพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,$d2470-2559$x
พระบรมราโชวาท
600 04$aปวย อึ๊งภากรณ,$d2459-2542$xการเมืองและการปกครอง
600 04$aปรีดี พนมยงค,$d2443-2526
หัวเรื่องชื่อบุคคลภาษาอังกฤษ
600 00$aElijah,$c(Biblical prophet)
600 00$aDirek Chaiyanam,$d1905-1967
600 00$aGautama Buddha$vEarly works to 1800
600 10$aNixon, Richard M.$q(Richard Milhouse),$d1913-$xPsychology
600 10$aMonroe, Marilyn,$d1926-1962,$edepicted
600 11$aMagellan, Ferdinand,$dd 1521
600 30$aClark family$vFiction
หมายเหตุ
- ใหใสปเกิด หรือปเกิด-ปตาย (ถาทราบ) [ควรหาใหไดกอนหากไมไดจริง ๆ ก็ไมตอง
ใส]
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- ชื่อชาวตางประเทศถาลงเปนภาษาไทย และมีปเกิด หรือปเกิด-ป ตาย ใหใส ค.ศ.
ดวย
- การทํารายการใน $v, $x และ $z ในเขตขอมูลนี้สามารถลงรายการซ้ํากันได
- การทํารายการใน $v, $x, $y และ $z ไมจําเปนตองเรียงลําดับตามลําดับอักษร แต
จะตองเรียงลําดับตามที่ปรากฏในหนังสือหัวเรื่องแตละประเภทกําหนดไวตามลําดับ

Tag 610 Subject added entry-Corporate name (R)
เขตขอมูลหัวเรื่องที่เปนนิติบุคคล ใชสําหรับลงรายการหัวเรื่องที่เปนนิติบุคคล [คําอธิบาย
การลงรายการดูที่เขตขอมูล 110] ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1 รหัสประเภทของชื่อนิติบุคคล ประกอบดวย
0
ชื่อที่กลับคํา ปกติไมใชในหลักของ AACR2R
1
ชื่อหนวยงานตนสังกัดหรือที่ตั้งขึน้ ตามกฎหมาย
2
ชื่อตามลําดับอักษรหรือชื่อที่ลงรายการตามที่ปรากฏจริง
ตัวบงชี้ 2 ระบุระบบการใหหัวเรื่อง
0
หัวเรื่อง/แฟมขอมูลหลักฐานของ Library of Congress Subject Headings
1
หัวเรื่องของ LC subject headings for children’s literature
2
หัวเรื่องทางการแพทย/แฟมขอมูลหลักฐานของ Medical Subject Headings
3
หั ว เรื่ อ งและแฟ ม ข อ มู ล หลั ก ฐานของ National Agricultural Library
subject authority file
4
ไมระบุคูมือหรือแหลงที่มา Source not specified
5
หัวเรื่อง/แฟมขอมูลรายการหลักฐานของ Canadian Subject Headings
6
Repertoire de vedettes-matiere
7
หัวเรื่องจากแหลงอื่น ๆ (Source specified) ตาที่ระบุใน subfield $2
เขตขอมูลยอย $a ชื่อนิติบุคคลที่เปนหนวยงานหลัก
$b หนวยงานรอง
$c สถานที่จัดการประชุม
$d ปของการประชุมหรือการทําสนธิสัญญา
$e คําที่เกี่ยวของกับชื่อนิติบุคคล
$f ปที่จัดทํา
$g ขอมูลยอยอื่น ๆ
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$h สื่อ
$k การแบงยอยงานตามรูปแบบ
$l ภาษาของงาน
$n เลขสวน/เลขตอน
$p ชื่อสวน/ชื่อตอน
$r โนตเพลง
$s ฉบับ
$t ชื่อของงาน
$v หัวเรื่องที่เปนการแบงยอย (Form subdivision)
$x หัวเรื่องยอยทั่วไป (General subdivision)
$y หัวเรื่องยอยตามชวงเวลา (Chronological subdivision)
$z หัวเรื่องยอยตามเขตภูมิศาสตร (Geographic subdivision)
$2 แหลงที่มาของหัวเรื่องหรือศัพท (Source of heading or term)
ตัวอยาง
หัวเรื่องนิติบุคคลภาษาไทย
610 24$aโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม (พะเยา)
610 24$aมหาวิทยาลัยพะเยา.$bคณะนิติศาสตร
610 24$aศูนยยุโรปแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
610 24$aบริษัทการบินไทย$xการจัดการ
610 24$aสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย$xการประชุม
610 24$aวัดศรีโคมคํา (พะเยา)
หัวเรื่องนิติบุคคลภาษาอังกฤษ
610 24$aUniversity of Phayao$xStudents
หมายเหตุ
- ชื่อวัดใหลงชื่อวัดที่เปนทางการและวงเล็บจังหวัดที่วัดนั้นตั้งอยูดวย หากไมใชวัดใน
กรุงเทพฯ
- คําตอทาย เชน จํากัด / จํากัด มหาชน (องคการมหาชน) ฯลฯ ไมตองใส
- ถามี ในพระบรมราชูปถัมภ หรือลักษณะดังกลาว ตัดออกไดเลย ไมตองใส
Tag 650 Subject added entry-Topical term (R)
เขตขอมูลหัวเรื่องทั่วไป ใชสําหรับระบุหัวเรื่องทั่วไป ประกอบดวย
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ตัวบงชี้ 1 ระบุคาที่แสดงระดับของหัวเรื่อง โดยปกติจะเปน # เสมอ
#
ไมมีขอมูลบงบอกหรือไมมีขอ มูลมาให
0
ไมระบุระดับ
1
หัวเรื่องหลักและเปนหัวเรื่องสําคัญ (จะใชในกรณีทมี่ ีการควบคุมหัวเรื่อง)
2
หัวเรื่องรอง (จะใชในกรณีที่มีการควบคุมหัวเรื่อง)
ตัวบงชี้ 2 ระบุระบบการใหหัวเรื่อง
0
หัวเรื่อง/แฟมขอมูลหลักฐานของ Library of Congress Subject Headings
1
หัวเรื่องของ LC subject headings for children’s literature
2
หัวเรื่องทางการแพทย/แฟมขอมูลหลักฐานของ Medical Subject Headings
3
หั ว เรื่ อ งและแฟ ม ข อ มู ล หลั ก ฐานของ National Agricultural Library
subject authority file
4
ไมระบุคูมือหรือแหลงที่มา Source not specified
5
หัวเรื่อง/แฟมขอมูลรายการหลักฐานของ Canadian Subject Headings
6
Repertoire de vedettes-matiere
7
หัวเรื่องจากแหลงอื่น ๆ (Source specified) ตาที่ระบุใน subfield $2
เขตขอมูลยอย $a หัวเรื่องทั่วไป (Topical term)
$e คําที่เกี่ยวของ
$v หัวเรื่องที่เปนการแบงยอย (Form subdivision)
$x หัวเรื่องยอยทั่วไป (General subdivision)
$y หัวเรื่องยอยตามชวงเวลา (Chronological subdivision)
$z หัวเรื่องยอยตามเขตภูมิศาสตร (Geographic subdivision)
$2 แหลงที่มาของหัวเรื่องหรือศัพท (Source of heading or term)
ตัวอยาง
หัวเรื่องภาษาไทย
650 #4$aโรงเรียน$xการบริหาร$zไทย$zเชียง
650 #4$aความจน$zไทย$zสีคิ้ว (นครราชสีมา)
650 #4$aความหลากหลายทางชีวภาพ$zไทย$zเกาะชาง (ตราด)
650 #4$aนิเวศวิทยา$zไทย$zแมน้ําเจาพระยา
650 #4$aมลพิษทางน้ํา$zไทย$zคลองแสนแสบ (กรุงเทพฯ)
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ
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650 #0$aEnglish Language$xStudy and teaching$zThailand
650 #0$a$aEnglish language$xConversation and phrase books
650 #0$aReal property$zMississipp$zTippah County$vMaps
650 #0$aVomiting$xTreatment$vHandbooks, manuals, etc.
หมายเหตุ
- ใหแบงชื่อภูมิศาสตรระดับประเทศกอน แลวตามดวยชื่อภูมิศาสตรยอย ๆ
- ใหตรวจสอบความถูกตองของหัวเรื่อง สําหรับหัวเรื่องภาษาไทย ที่
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php และ
http://www.clm.up.ac.th/project/subject_heading/ สําหรับหัวเรื่องภาษาอังกฤษ
http://catalog.loc.gov/index.html และหัวเรื่องทางการแพทย http://locatorplus.gov
- หัวเรื่องยอยทั่วไปภาษาไทยจะใช $x ไมอิงตาม LC เวนแตหัวเรื่องนั้นจะเปนหัวเรื่อง
ยอยตามชวงเวลาใหใช $y และหัวเรื่องยอยตามเขตภูมิศาสตรใหใช $z
- หัวเรื่องทางการแพทยจะเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด indicator 2 เปน 2 [หรือขึ้นอยูกับ
วา จะใช ใ นกรณี ที่มี ก ารควบคุม หั ว เรื่ อ ง indicator 1 เป น 1 หรือ ใช ใ นกรณี ที่มี ก าร
ควบคุมหัวเรื่อง indicator 1 เปน 2] และตองตรวจสอบตัวพิมพเล็กตัวพิมพใหญดวย
Tag 651 Subject added entry-Geographic name (R)
เขตขอมูลหัวเรื่องทางภูมิศาสตร เปนเขตขอมูลที่บันทึกหัวเรื่องที่เปนชื่อเขตภูมิศาสตร
ประกอบดวย
ตัวบงชี้ 1 # ไมระบุ
ตัวบงชี้ 2 ระบุระบบการใหหัวเรื่อง
0
หัวเรื่อง/แฟมขอมูลหลักฐานของ Library of Congress Subject Headings
1
หัวเรื่องของ LC subject headings for children’s literature
2
หัวเรื่องทางการแพทย/แฟมขอมูลหลักฐานของ Medical Subject Headings
3
หั ว เรื่ อ งและแฟ ม ข อ มู ล หลั ก ฐานของ National Agricultural Library
subject authority file
4
ไมระบุคูมือหรือแหลงที่มา Source not specified
5
หัวเรื่อง/แฟมขอมูลรายการหลักฐานของ Canadian Subject Headings
6
Repertoire de vedettes-matiere
7
หัวเรื่องจากแหลงอื่น ๆ (Source specified) ตาที่ระบุใน subfield $2
เขตขอมูลยอย $a ชื่อเขตภูมิศาสตร (Geographic name) ระบุชื่อสถานที่/ชื่อประเทศ
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$v หัวเรื่องที่เปนการแบงยอย (Form subdivision)
$x หัวเรื่องยอยทั่วไป (General subdivision)
$y หัวเรื่องยอยตามชวงเวลา (Chronological subdivision)
$z หัวเรื่องยอยตามเขตภูมิศาสตร (Geographic subdivision)
$2 แหลงที่มาของหัวเรื่องหรือศัพท (Source of heading or term)
ตัวอยาง
หัวเรื่องภาษาไทย
651 #4$aไทย$xภาวะเศรษฐกิจ
651 #4$aสีคิ้ว (นครราชสีมา)$xภาวะเศรษฐกิจ
651 #4$aบางรัก (กรุงเทพฯ)$xความเปนอยูและประเพณี
651 #4$aเกาชาง (ตราด)
651 #4$aแมน้ําเจาพระยา
651 #4$aคลองแสนแสบ (กรุงเทพฯ)
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ
651 #0$aAmazon River
651 #0$aAltamira Cave (Spain)
651 #0$aClear Lake (Iowa : Lake)
651 #0$aRussia$xHistory$vMaps
651 #0$aUruguary$xHistory$yGreat War, 1843-1852
651 #0$aUnited States$xBoundaries$zCanada
หมายเหตุ
- ใหแบงชื่อภูมิศาสตรระดับประเทศกอน แลวตามดวยชื่อภูมิศาสตรยอย ๆ
- ใหตรวจสอบความถูกตองของหัวเรื่อง สําหรับหัวเรื่องภาษาไทย ที่
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php และ
http://www.clm.up.ac.th/project/subject_heading/ สําหรับหัวเรื่องภาษาอังกฤษ
http://catalog.loc.gov/index.html และหัวเรื่องทางการแพทย http://locatorplus.gov
- หัวเรื่องยอยทั่วไปภาษาไทยจะใช $x ไมอิงตาม LC เวนแตหัวเรื่องนั้นจะเปนหัวเรื่อง
ยอยตามชวงเวลาใหใช $y และหัวเรื่องยอยตามเขตภูมิศาสตรใหใช $z
- หัวเรื่องทางการแพทยจะเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด indicator 2 เปน 2 [หรือขึ้นอยูกับ
วา จะใช ใ นกรณี ที่มี ก ารควบคุม หั ว เรื่ อ ง indicator 1 เป น 1 หรือ ใช ใ นกรณี ที่มี ก าร
ควบคุมหัวเรื่อง indicator 1 เปน 2] และตองตรวจสอบตัวพิมพเล็กตัวพิมพใหญดวย

88

บทที่ 4
วิธีการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดนํา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (Automated Library System for Thai Higher
Education Institutes: ALIST) ซึ่ ง พั ฒ นาโดยศู น ย ค อมพิ ว เตอร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
ภายใตการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา มาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ จึงกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานวิเคราะห
ทรัพยากรสารสนเทศ ดานวิทยานิพนธ วิจัยดังนี้
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 การตรวจสอบรายการทางบรรณานุกรมซ้ําในฐานขอมูลวิทยานิพนธ วิจัย
1.2 การจัดหมวดหมูและทํารายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ วิจัย
- การสรางระเบียนบรรณานุกรมใหม
- การเพิ่มวิทยานิพนธ วิจัย ในระเบียนบรรณานุกรมซ้ํา
1.3 การเตรียมวิทยานิพนธ วิจัย กอนนําออกใหบริการ
- การติดบารโคด
- การติดบัตรกําหนดสง
- การพิมพเลขเรียกวิทยานิพนธ วิจัย
- การติดเลขเรียกวิทยานิพนธ วิจัย
- การเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บ (Location) ของวิทยานิพนธ วิจัย
- การตรวจสอบความถูกตองกอนนําวิทยานิพนธ วิจัย ออกใหบริการ
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2. แผนผังการปฏิบัติงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Flow Chart)

ภาพ 2 แผนผังการปฏิบัติงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Flow Chart)
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3. รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 การเขาใชงานระบบ (Login)
เพื่อความปลอดภัยในการใชงาน ผูใชตองระบบ Username และ Password สําหรับการ
เขาใชงานระบบ
1) เปดโปรแกรมเพื่อเขาใชงาน
2) ปรากฎหนาจอใหปอน Username และ Password สําหรับเขาใชงาน ดังภาพ

ภาพ 3 แสดงหนาจอการปอน Username และ Password
3) กดปุม OK เพื่อเขาใชงานระบบ
3.2 การตรวจสอบรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
การตรวจสอบรายการทางบรรณานุกรมซ้ําในฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ เปนการ
ตรวจสอบวาทรัพยากรสารสนเทศไดรับมาซ้ําในฐานขอมูลหรือไม กรณีที่ซ้ําตองเพิ่มทรัพยากร
สารสนเทศ หากไมซ้ําใหสรางระเบียนบรรณานุกรมใหม สําหรับการตรวจสอบ มีดังนี้
1) กดปุม หรือกดปุม F3 เพื่อเปดหนาจอในการคนหาขอมูล ดังภาพ

ภาพ 4 แสดงหนาจอการคนหาขอมูล
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2) กรอกขอมูลที่ตองการคนหา เลือกประเภทรูปแบบขอมูล เชน ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง ISBN
บารโคด เปนตน จากนั้นกด

ภาพ 5 แสดงการคนหา
3) ผลการคนหา แบงออกเปน 2 กรณี คือ
3.1) กรณีซ้ําในฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ ระบบจะแสดงผลการคนหาวามี
ระเบียนซ้ํา ดังภาพ

ภาพ 6 กรณีซ้ําในฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
3.2) กรณีไมซ้ําในฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ ระบบจะแสดงผลการคนหาวาไม
มีระเบียนซ้ํา ดังภาพ
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ภาพ 7 กรณีไมซ้ําในฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
3.3 การจัดหมวดหมูและทํารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
หลังจากผานการตรวจสอบการซ้ําของระเบียนบรรณานุกรมในฐานขอมูลเรียบรอยแลว
การจัดหมวดหมูและทํารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้
3.3.1 การสรางระเบียนบรรณานุกรมใหม
การสรางระเบียบบรรณานุกรมใหม มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1) หลังจากที่ไดตรวจสอบการซ้ําแลว ดังภาพ 7 ใหกดปุม OK และปดหนาจอแสดงการ
คนหา จากนั้นไปที่เมนู Cataloging ใหเลือก Bibliographic Record จะปรากฎดังภาพ
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ภาพ 8 หนาจอ Bibliographic Record (หนา MARC)
2) กรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมใน Tag แตละ Tag ใหครบถวนและถูกตองตาม
มาตรฐานการลงรายการ AACR 2 และ MARC 21

ภาพ 9 การกรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรม
3) เมื่อกรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมเรียบรอยแลว ใหตรวจสอบความถูกตองอีก
ครั้ง จากนั้น ให บั น ทึ กโดยกดปุ ม
จะมี pop-up ขึ้นวา Save bibliographic, are
you sure? ใหต อบ Yes หรือ No หากกด Yes ระบบจะบัน ทึกใหทัน ที หากไมแ นใ จ
หรือพบขอมูลยังไมถูกตองใหกด No
หมายเหตุ 1: ในระหวางการกรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรม ถึงแมจะทําการตรวจการซ้ําใน
ขั้นตอนแรกแลวก็ตาม บางครั้งระบบอาจจะไมสามารถตรวจจับการซ้ําได ระบบจะแจงเตือนอีก
ครั้งถาพบการซ้ําใน Tag 020 ISBN และ Tag 245 ชื่อเรื่อง ใหผูปฏิบัติงานตรวจสอบอีกครั้งวาซ้ํา
จริงหรือไม หรือเปนแคขอมูลที่เหมือนกัน (สวนใหญหนังสือภาษาไทยมักจะใช ISBN เดียวกัน
ถึงแมจะพิมพปพิมพที่ตางกัน)
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ภาพ 10 ระบบแจงเตือนการซ้ําขณะกรอกรายละเอียด
หมายเหตุ 2: เมื่อกรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมเรียบรอยแลว และไดบันทึกเรียบรอยแลว
มีระบบแจงเตือนการซ้ํา ระบบจะใหยืนยันอีกครั้ง หากแนใจแลวใหกดปุม Yes หากไมแนใจใหกด
ปุม No เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
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ภาพ 11 ระบบแจงเตือนการซ้ํากอนบันทึก
4) เมื่อบันทึกเรียบรอยแลว ใหกดตรง No Image Available จะมี pop-up ขึ้นมาใหเลือก
ภาพจาก local หรือ internet จากนั้น กดปุม OK ภาพจะปรากฎขึ้น

ภาพ 12 การเพิ่มภาพปกหนังสือ
5) เมื่อเพิ่มภาพปกหนังสือเรียบรอยแลว ไปที่แท็บ Items ใหกดปุม
Add item

ใหเลือก
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ภาพ 13 หนาจอเพิ่ม Items
6) เมื่ อ กด Add item เรีย บร อ ยแล ว จะปรากฎหน า จอดั ง ภาพ ให ค ลิ กปุม สี่ เ หลี่ ย มที่
Barcode จะปรากฎกลอง Barcode ใหสแกนบารโคดหรือกรอก กด OK

ภาพ 14 หนาจอ item details
7) กรอกรายเอียดตาง ๆ ใหครบถวน กดปุม OK
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ภาพ 15 การกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน item detalis
8) เมื่อกดปุม OK เรีย บรอยแลว จะปรากฏดั งภาพ ใหเขียนหมายเลข Bib หมายเลข
Items และเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ บริเวณมุมซายของปกใน

ภาพ 16 การเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศใหมที่เรียบรอยแลว
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ภาพ 17 การเขียนหมายเลข Bib หมายเลข Items และเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ
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3.3.2 การเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศในระเบียนบรรณานุกรมซ้ํา
การเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศในระเบียนบรรณานุกรมซ้ํา มีขนั้ ตอนการปฏิบัติดังนี้
1) หลังจากที่ไดตรวจสอบการซ้ําแลว ดังภาพ 6 ใหกดปุม OK จากนั้นใหกดปุม View
Bib ดานลาง

ภาพ 18 การ View Bib
2) เมื่อ View Bib เรียบรอยแลวจะปรากฎหนาจอดังภาพ ใหตรวจสอบวาในฐานขอมูลมี
แล วจํ า นวนกี่ เ ล ม ให กดปุ ม View Item และกดปุ ม View MARC + Edit MARC หรือ
ดับเบิลคลิกที่แถบสีน้ําเงิน เพื่อดูหนา MARC
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ภาพ 19 หนาจอแสดงการ View Item และการ View MARC
3) กดปุม View MARC หรือดับเบิลคลิกที่แถบสีน้ําเงินเรียบรอยแลวจะปรากฎหนาจอ
ดังภาพ จากนั้นใหตรวจสอบการลงรายการวาถูกตองครบถวนหรือไม หากไมถูกตอง
ใหแกไข และลงชื่อผูแกไขเพิ่มใน Tag 949 หากถูกตองแลวใหไปที่แท็บ Items

ภาพ 20 หนาจอ MARC
หมายเหตุ: สามารถกด History Logs ใตรูปปกหนังสือเพื่อตรวจสอบวาใครเขามาแกไข
4) เมื่อตรวจสอบหนา MARC เรียบรอยแลว ใหกดปุม

ภาพ 21 หนาจอ Items

ใหเลือก Add item
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5) เมื่ อ กด Add item เรีย บร อ ยแล ว จะปรากฎหน า จอดั ง ภาพ ให ค ลิ กปุม สี่ เ หลี่ ย มที่
Barcode จะปรากฎกลอง Barcode ใหสแกนบารโคดหรือกรอก กด OK

ภาพ 22 หนาจอ Item details
6) กรอกรายเอียดตาง ๆ ใหครบถวน กดปุม OK

ภาพ 23 การกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน Item details
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7) เมื่อกดปุม OK เรีย บรอยแลว จะปรากฎดั งภาพ ใหเขียนหมายเลข Bib หมายเลข
Items และเลขเรียกวิทยานิพนธ วิจัย บริเวณมุมซายของปกใน ดังภาพที่ 17

ภาพ 24 การเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศซ้ําที่เรียบรอยแลว
นอกจากนี้สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชเมนูตาง ๆ ไมวาจะเปนการตั้งคา
Work Sheet การตั้งคา Template เปนตน ไดที่คูมือการใชงานงานใหบริการบันทึกรายการสืบคน
(Cataloging Module) ของศูนย คอมพิ ว เตอร มหาวิท ยาลั ยสงขลานคริ น ทร (2559) ตาม URL
https://opac.psu.ac.th/Manual/V4_CATALOGING.pdf
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3.4 การเตรียมวิทยานิพนธ วิจัยกอนนําออกใหบริการ
3.4.1 การติดบารโคด และบัตรกําหนดสง
การติดบารโคด ใหติดปกหลังหนังสือ สวนการติดบัตรกําหนดสง ใหติดบริเวณ
มุมบนซายสุด ดังภาพ

ภาพ 25 การติดบารโคดและการติดบัตรกําหนดสง
3.4.2 การพิมพเลขเรียกวิทยานิพนธ วิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1) เตรียมวิทยานิพนธ วิจัย ทีจ่ ะพิมพเลขเรียกเปนกอง กองละ 12 เลม
2) เขาไปที่เมนู Tools เลือก Spine Label ไปที่ Adjust label เพื่อตั้งคาการพิมพ โดยเลือก
Label Type เปน “ติดสันหนังสือ” จากนั้นกรอกตัวเลข และตัง้ คาตัวอักษร ดังภาพ

ภาพ 26 การตั้งคาการพิมพสําหรับวิทยานิพนธ วิจัย ที่จัดหมวดหมูในระบบ LC
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3) เมื่อตั้ งคา การพิม พ เ รีย บร อ ยแล ว ไปที่ Barcode Group สแกนบารโ คด ด ว ยเครื่ อ ง
สแกนที่ชอง Barcode ดานลางสุด ครั้งละ 12 เลม โดยเรียงลําดับหนังสือตามที่สแกน
บารโคดไป จากนั้นกดปุม Save จะมี pop-up ขึ้นมาใหกด OK

ภาพ 27 สแกนบารโคดดวยเครื่องสแกนที่ชอ ง Barcode
4) เมื่อสแกนบารโคดครบจํานวนที่กําหนดไวแลว ไปที่ Barcode label ในสวนของ Label
type ให เ ลื อ ก “ติ ด สั น หนั ง สื อ (LC)” และใส จํ า นวน 1 – 12 สํ า หรั บ หนั ง สื อ ที่ จั ด
หมวดหมูใ นระบบ LC

ภาพ 28 การกรอกจํานวนตัวเลขและการเลือก Label type
5) เมื่อใสจํานวนเรียบรอยแลว ใหกดปุม Show label จากนั้นกดปุม Print Label
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ภาพ 29 การ Show label และ Print Label
6) เมื่อ กดปุ ม Print Label เรียบรอ ยแล ว จะปรากฎหน า Print preview ใหต รวจสอบ
ความถูกตองของเลขหมูหนังสือ จากนั้นกดที่สัญลักษณปริ้นเตอร

ภาพ 30 การ Print preview

ดังภาพ
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7) เมื่อพิมพสันออกมาแลวใหนําสติกเกอรสันสอดไวกับกองหนังสือ

ภาพ 31 วิทยานิพนธ วิจัย ที่พิมพเลขเรียกเรียบรอยแลว
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หมายเหตุ: สําหรับสติกเกอรที่ใชสําหรับพิมพเลขเรียกวิทยานิพนธ วิจัย ใหใชสติกเกอรตรา
Elephant ขนาด A14 50X50 มม. มีจํานวน 12 ปาย ดังภาพ

ภาพ 32 สติกเกอรสําหรับพิมพเลขเรียก วิทยานิพนธ วิจัย
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3.4.3 การติดเลขเรียกวิทยานิพนธ วิจัย
การติดเลขเรียกวิทยานิพนธ วิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1) เตรียมอุปกรณที่ตองใชในการติดเลขเรียกวิทยานิพนธ วิจัย ไดแก เทปใสขนาด 2 นิ้ว
กรรไกร ปากกา ไมบรรทัด และไมรีดสัน

ภาพ 33 อุปกรณในการติดวิทยานิพนธ วิจัย
2) นําวิทยานิพนธ วิจัยมีสติกเกอรสันสอดไว มาติดสัน โดยใชสติกเกอรปายลางขึ้นบน
จากขวาไปซาย

ภาพ 34 ลําดับการติดสติกเกอร
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3) นําหนังสือเลมที่อยูบนสุด มาตั้งสัน ใชไมบรรทัดวัดจากดานลางสุด 4 ซม. ใชปากกา
หรือดินสอทําสัญลักษณไว

ภาพ 35 การวัดจุดติดสันวิทยานิพนธ วิจัย

ภาพ 36 การติดสันวิทยานิพนธ วิจัย
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4) ติดเทปใสโดยตัดใหเทากันจํานวน 2 ชิ้น ประมาณ 8 ซม. จากนั้นใชไมรีดเทปใสให
เรียบ ไมใหมีฟองอากาศ

ภาพ 37 การติดเทปใสหุมสติกเกอรเลขเรียกวิทยานิพนธ วิจัย

ภาพ 38 การใชไมรีดเทปใสใหเรียบ
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ภาพ 39 การติดเลขเรียกวิทยานิพนธที่เรียบรอยแลว

ภาพ 40 การติดเลขเรียกการคนควาดวยตนเอง (IS) ที่เรียบรอยแลว
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ภาพ 41 การติดเลขเรียก Thesis ที่เรียบรอยแลว

ภาพ 42 การติดเลขเรียกวิจัย ที่เรียบรอยแลว
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3.4.6 การเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บ (Location) วิทยานิพนธ วิจัย
หลังจากการติดเลขเรียกเรียบรอยแลว ใหนําวิทยานิพนธ วิจัยเปลี่ยนสถานที่
จัดเก็บ (Location) วิทยานิพนธ วิจัย อยูชั้น 3
1) เขาเมนู Tools เลือก Spine Label สแกนบารโคดดวยเครื่องอาน ที่ชอง Barcode ดาน
ลางสุด ไมจํากัดจํานวนในการนําเขาขึ้นอยูกับความเหมาะสมของผูปฏิบัติงาน

ภาพ 43 การสแกนบารโคด
2) กดปุม Save จะมี pop-up ขึ้นมาใหกดปุม OK

ภาพ 44 การบันทึกขอมูลกอนการเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บ
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3) ไปที่สวนของ change all items branch and location to เลือก Branch เปน upclmMain และ Location ใหเลือกสถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ วิจัย

ภาพ 45 การเปลี่ยนแปลงขอมูล Branch และ Location

4) กดปุ ม OK หลั ง ช อ ง Location จะมี pop-up ขึ้ น มาเพื่ อ ยื น ยั น การเปลี่ ย นสถานที่
จัดเก็บ กดปุม OK

ภาพ 46 การตอบตกลงในการเปลี่ยนแปลง Location
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5) เมื่ อ เปลี่ ย นเรี ย บร อ ยแล ว สั ง เกตช อ ง Location จะเปลี่ ย นจาก back office เป น
วิทยานิพนธ ชั้น 3

ภาพ 47 การเปลี่ยนแปลง Location เรียบรอยแลว
3.4.8 การตรวจสอบความถูกตองกอนนําวิทยานิพนธ วิจัย ออกใหบริการ
การตรวจสอบความถูกตองกอนนําวิทยานิพนธ วิจัย ออกใหบริการ มีขั้นตอน
ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ตรวจสอบการวาติดบัตรกําหนดสงแลวหรือไม
ตรวจสอบความเรียบรอยในการติดเลขเรียกวิทยานิพนธ วิจัย
ตรวจสอบการเขียนเลข Bib เลข Items แลวหรือไม
ตรวจสอบการประทับตราตาง ๆ
ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บถูกตองหรือไม

บทที่ 5
ปญหาในการปฏิบัตงิ านและแนวทางแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงาน
1. การวิเคราะหเลขหมูและลงรายการทางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ และงานวิจัย
มีความยากงายตามภาษาของหนังสือ เชนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทําใหใชเวลา
ในการวิเคราะหตางกัน
2. คู มื อ การให เ ลขหมู ร ะบบหอสมุ ด รั ฐ สภาอเมริ กั น (LC) และหั ว เรื่ อ งเป น
ภาษาอังกฤษตองใชเวลานานพอสมควรเพื่อความถูกตองในการใหเลขหมู และ
กําหนดหัวเรื่อง
3. บรรณารักษ / เจาหนาที่ตองมีความชํานาญในการลงรายการทางบรรณานุกรม
และตองใชเวลาการศึกษาเรียนรู เพื่อการลงรายการที่ถูกตองตามหลักการทาง
บรรณานุกรม
แนวทางแกไข
1. มีการศึกษารูปแบบและวิธีการวิเคราะหใหมีความแมนยําเพื่อการลงรายการที่
ถูกตอง
2. จัดทําคูมือในการปฏิบัติงานการลงรายการทางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ และ
งานวิจัย เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน
3. สงบรรณารักษ / เจาหนาที่ในการเขารวมอบรมพัฒนาทั้งภายในและภายนอก
อย า งต อ เนื่ อ งและสม่ํ า เสมอเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ตัวอยางขอมูลของระเบียน MARC
ตัวอยางการลงรายการ วิทยานิพนธ
Tag
000
005
008
041
050
100
245

246
260
300
500
502
610
650
650
650
650
650
650
650
710
856

ind1 ind2 Content
01167dam a2200265 a 4500
20180510085301.0
151028s2015 th a d 000 0tha d
0
$atha$beng
4
$aLB 2831.8$bส838ก 2558
0
$aสุภาพร โสภโณทัย
1
0
$aการศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 /$cสุภาพร โสภโณทัย
3
3
$aStudy relationship of visionary leadership with change management of
School administrators under the Secondary Education Service Office 36
$aพะเยา :$bสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา,$c2558
$a220 แผน :$bภาพประกอบ, แผนภูมิ
$aวิทยานิพนธเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, พฤษภาคม 2558
$aวิทยานิพนธ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยพะเยา, 2558
2
4
$aสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
4
$aผูบริหารสถานศึกษา
4
$aภาวะผูนําทางการศึกษา
4
$aการบริหารการศึกษา
4
$aภาวะผูนําทางการศึกษา
4
$aการบริหารการศึกษา
4
$aภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
4
$aการบริหารการเปลี่ยนแปลง
2
$aมหาวิทยาลัยพะเยา.$bสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4
$uhttp://hdl.handle.net/loc.test/gotthome
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850
907
949

$aupclm
$a295730
Saอรดี

ตัวอยางการลงรายการ การศึกษาคนควาดวยตนเอง
Tag
000
008
041
050
090
100
245

246

260
300
500

502
610
650
650
650
710
850

ind1 ind2 Content
01231nam a2200253 a 4500
560905s2013 th b 000 0 tha
0
$atha$beng
4
$aLB 2805$bอ929ก 2556
$aกศ.ม.$bอ929ก 2556
0
$aเอื้อการย นาขยัน
1
0
$aการบริหารงานที่มีผลตอความสําเร็จของงโครงการสวนพฤษศาสตร
โรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนโรงเรียนปง
พัฒนาวิทยาคม อําเภอปง จังหวัดพะเยา
3
3
$aAdministration affecting the success of school botanical garden project
as perceived by administrators teachers and students of
Pongpattayakhom School Pong District, Phayao Province
$aพะเยา :$bสาขาวิชาการบริหารการศึกษา,$c2556
$a164, [7] แผน
$aการศึกษาคนควาดวยตนเองเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, พฤษภาคม
2556
$aการศึกษาคนควาดวยตนเอง (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยพะเยา, 2556
2
4
$aโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม (พะเยา)$xการบริหาร
4
$aโรงเรียน$xการบริหาร$zไทย$zพะเยา
4
$aผูบริหารโรงเรียน$zไทย$zพะเยา
4
$aสวนพฤกษศาสตร
2
$aมหาวิทยาลัยพะเยา.$bสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
$aupclm
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907
949

$a299073
$aอรดี

ตัวอยางการลงรายการ Thesis
Tag
000
005
008
041
050
090
100
245
246
260
300
500
502
610
650
650
710
850
907
949

ind1 ind2 Content
01047nam a2200265 a 4500
20171114151209.0
171004s2017 th b 000 0 eng d
0
$aeng$btha
4
$aPE 1068.T5$aW298c 2017
$aM.A.$bw298c 2017
0
$aWarangkana Bootprom
1
0
$aCommunication strategies used by tourism learners in EFL classrooms
/$cWarangkana Bootprom
3
3
$aกลวิธีการสื่อสารของนิสิตสาขาการทองเที่ยวที่เรียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะเปนภาษาตางประเทศ
$aPhayao :$bUniversity of Phayao,$c2017
$axviii, 82, [7] leaves :$bill.
$aA Thesis submitted to University of Phayo in partial fulfillment of the
requirements for the Master of Arts Degree in English, August 2017
$aThesis (M.A.)--University of Phayao, 2017
2
4
$aUniversity of Phayao$xStudents
0
$aEnglish Language$xStudy and teaching$zThailand
0
$aEnglish language$xConversation and phrase books
2
$aUniversity of Phayao
$aupclm
$a328980
$aอรดี
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ตัวอยางการลงรายการ วิจัย
Tag
000
005
008
041
050
100
245

246
260
300
500
650
650
650
700
700
850
907
949

ind1 ind2 Content
01083nam a2200241 a 4500
20180510125513.0
150622s2013 th a b 000 0 tha d
0
$atha$beng
4
$aNA 6021$bอ568ค 2556
0
$aอัมเรศ เทพมา
1
0
$aโครงการศึกษาวิเคราะหสัดสวนสถาปตยกรรมและรูปแบบศิลปกรรมของ
วัดนันตาราม อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา :$bรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
= An analytical study on proportional characteristics of Wat Nuntaram
Chiangkam Phayao Province /$cคณะผูวิจัย, อัมเรศ เทพมา,
ปณิธาน ประมูล, พัชราภรณ ลือชา
3
1
$aAnalytical study on proportional characteristics of Wat Nuntaram
Chiangkam Phayao Province
$aพะเยา :$bมหาวิทยาลัยพะเยา,$c2556
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