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ค ำน ำ 
 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นแหล่งสนับสนุนงานด้านวิชาการที่ให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลาย และการให้บริการดังกล่าวยังรวมไปถึงทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถค้นคืนและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพจึง
จ าเป็นต้องด าเนินการลงรายการทางบรรณานุกรม ซึ่งในทางการปฏิบัติงานด้านการลงรายการทาง
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุยึดหลักเกณฑ์การลงรายการมาตรฐานสากล AACR2 : 
Anglo-American Cataloguing Rules II และ MARC มาตรฐานการลงรายการที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ
อ่านได้  

การจัดท าคู่มือการลงรายการทางบรรณานุกรมทางผู้จัดท าได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือประกอบ     
การปฏิบัติงานและใช้ประกอบการลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ          
ในเบื้องต้น ซึ่งยังคงต้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรายละเอียดการลงรายการเพ่ิมเติมและมีการปรับปรุง
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้การลงรายการนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อไป 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการลงรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุนี้จะเป็นประโยชน์   
ต่อการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแวดวงวิชาชีพ หากมี
ข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดท ายินดีน้อมรับไว้ทุกประการ 

 
 

ปัณณธร วุฒิปริยาธร 
9 พฤษภาคม 2561 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1. ที่มำและควำมส ำคัญ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองที่ส าคัญ       
ของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนิสิตและคณาจารย์  ซึ่งพันธกิจหลักที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่นอกเหนือจากการให้บริการและการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการแล้ว คือ 
การจัดโครงสร้างและจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน เพ่ือผู้ใช้บริการสามารถ
สืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงมีความจ าเป็นต้องมีการลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งรายการทางบรรณานุกรมถือเป็นตัวแทน
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่ผ่านกระบวนการจัดหมวดหมู่ ท ารายการทางบรรณานุกรม ก าหนดหัวเรื่องทรัพยากร
สารสนเทศประเภทเดียวกันและมีเนื้อหาชนิดเดียวกันไว้ด้วยกัน เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงตัวแทนทรัพยากรสารสนเทศและ
สืบค้นข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางเว็บโอแพคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สื่อโสตทัศนวัสดุเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือห้องสมุดในแต่ละแห่งจัดซื้อจัดหา
มาเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าการจัดให้บริการสื่อ
โสตทัศนวัสดุนั้นย่อมแตกต่างกันไปตามบริบทขององค์การสารสนเทศ ซึ่งบางแห่งก็ให้บริการในชั้นเปิดโดยผู้ใช้บริการสามารถ
ค้นหา เลือกดูได้ด้วยตนเองเมื่อต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว แต่บางแห่งก็ให้บริการในชั้นปิดซึ่งผู้ใช้  ไม่สามารถ
ด าเนินการเลือกดูหรือค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศจากชั้นที่จัดเก็บได้ ต้องติดต่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการให้ ซึ่งผู้ใช้เพียง
แค่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อโสตทัศนวัสดุที่ต้องการแก่เจ้าหน้าที่เท่านั้น 

2. วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ  

2.1 เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจน
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแวดวง
วิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น 

2.2 เพ่ือสร้างมาตรฐานในการลงรายการทางบรรณานุกรมที่ถูกต้องอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดี 

2.3 เพ่ือใช้คู่มือในการสอนงานและเป็นแนวปฏิบัติของบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงาน     
ในแวดวงวิชาชีพที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

3.1 บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแวดวงวิชาชีพใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน      
ในด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

3.2 บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแวดวงวิชาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงานได้          
อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความมั่นใจในการบริการที่มีคุณภาพ 
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4. ขอบเขตของคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

 คู่มือการลงรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแวดวงวิชาชีพ 
โดยมีรายละเอียดเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่แนวคิด ทฤษฎีด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  ตลอดจนปัญหา ข้อเสนอแนะ          
และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านการลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 

5. นิยำมศัพท ์

คู่มือกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ  คือ คู่มือการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนา        
และวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ส าหรับลงรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

สื่อโสตทัศนวัสดุ คือ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งทีศู่นย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาจัดหา
เพ่ือใช้ในการให้บริการแก่ผู้ใช้ ประกอบด้วย ซีดี-รอม, วีซีดี-รอม, ดีวีดี-รอม ประกอบหนังสือ และดีวีดีภาพยนตร์ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน คือ กระบวนการในการลงรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ ศูนย์บรรณสาร         
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งแต่การลงทะเบียน การลงรายการ การวิเคราะห์หมวดหมู่ การพิมพ์และติดเลขเรียก
สื่อโสตทัศนวัสดุ ตลอดจนการถึงการน าสื่อโสตทัศนวัสดุออกให้บริการแก่ผู้ใช้ 

 กำรจัดหมวดหมู่ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ คือ การจัดหมวดหมู่โดยใช้ตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์
ใหญ่และตัวเลขอารบิกเรียงล าดับตามการลงทะเบียนและลงรายการทางบรรณานุกรมแทนการจัดหมวดหมู่แบบหนังสือ เช่น   
CD-ROM1745, VCD425, DVD357 และ MV1145  

6. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 
ภำพที่ 1 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
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7. บทบำทและหน้ำที่ของบรรณำรักษ์งำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

  งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ประกอบด้วยส่วนงาน 2 ส่วน คือ 1) งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีบทบาทความรับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหา 
ทรัพยากรสารสนเทศตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ประสานงานร้านค้าในการจัดซื้อ จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศรวมถึงด าเนินงานด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 2) งานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ มีบทบาทความรับผิดชอบในการลงรายการทางบรรณานุกรม จัดหมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง รวมถึงด าเนินงานด้าน
เทคนิคต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 
 

7.1 หัวหน้ำงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
2. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศ 
3. ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย 
4. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ 
5. ควบคุมและตรวจสอบการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามาตรฐาน AACR II และ MARC 21 ของฐานข้อมูล

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 
6. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
7. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผ่านการตรวจจาก MARC Analyzer เพ่ือน าเข้าฐานข้อมูล                

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries: UCTAL) 
และเป็นผู้รับผิดชอบน าเข้าฐานข้อมูล 

8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

9. เป็นคณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
10. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
7.2 งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. รับผิดชอบงานจัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
2. รับผิดชอบการขอรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานติดต่อประสานงานร้านค้าเพ่ือด าเนินการจัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานประทับตราหนังสือที่จัดซ้ือ และหนังสือบริจาค 
5. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอก 
6. เป็นคณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
7. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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7.3 งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศกลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ 
3. ช่วยปรับปรุงแก้ ไขระเบี ยนบรรณานุ กรมที่ ผ่ านการตรวจจาก MARC Analyzer เพ่ื อน าเข้ าฐานข้อมูล                

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries: UCTAL) 
4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
5. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
7.4 งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำนิพนธ์ และวิจัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

1. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยานิพนธ์ และวิจัย 

2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ 
3. ช่วยปรับปรุงแก้ ไขระเบี ยนบรรณานุ กรมที่ ผ่ านการตรวจจาก MARC Analyzer เพ่ื อน าเข้ าฐานข้อมูล                

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries: UCTAL) 
4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
5. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
7.5 งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ นวนิยำย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยกลุ่ มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ นวนิยาย 

2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ 
3. ช่วยปรับปรุงแก้ ไขระเบี ยนบรรณานุ กรมที่ ผ่ านการตรวจจาก MARC Analyzer เพ่ื อน าเข้ าฐานข้อมูล                

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries: UCTAL) 
4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นสิิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
5. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
7.6 งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง ลงทะเบียนและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 
2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ 
3. ช่วยปรับปรุงแก้ ไขระเบี ยนบรรณานุ กรมที่ ผ่ านการตรวจจาก MARC Analyzer เพ่ื อน าเข้ าฐานข้อมูล                

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries: UCTAL) 
4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
5. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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8.  ควำมส ำคัญของงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท าหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหา และจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้เป็น

หมวดหมู่ตามมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ AACR 2 และ MARC 21 เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้      
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและตรงกับความต้องการ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการต่าง ๆ มาใช้ใน          
การด าเนินงานสร้างฐานข้อมูลรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศส าหรับใช้เป็นเครื่องมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศต่างๆ ที่มใีห้บริการในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

 

9.  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

  9.1 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติทั่วไป 
 การปฏิบัติงานของบรรณารักษ์งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา มีดังนี้ 

1. จัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ 
2. ด าเนินการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการจัดซื้อ และได้รับการอภินันทนาการจากหน่วยงานต่างๆ  
3. ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ AACR 2 และ MARC 21  
4. วิเคราะห์หมวดหมู่ตาม Library of Congress Classification, NLM Classification, Local Call number และก าหนด

เลขผู้แต่งตามตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยส าเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติ และ Cutter-Sanborn 
5. วิเคราะห์หมวดหมู่และก าหนดหัวเรื่องหนังสือทั่วไป หนังสือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยานิพนธ์ วิจัย และสื่อ

โสตทัศนวัสดุ 
6. ก าหนดหัวเรื่องตาม Library of Congress Subject headings (LC), Medical Subject Heading (NLM),    

หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ของคณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา,     
หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

7. ตรวจรับและเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนน าออกให้บริการ 
8. ควบคุมตรวจสอบการลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูลเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST           

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
9. ปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผ่านการตรวจสอบจากโปรแกรม MARC Analyzer ก่อนน าเข้าฐานข้อมูล

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (UCTAL) 
10. ให้ค าปรึกษาการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศแก่ห้องสมุดสาขา 
11. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง  ๆรวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
12. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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9.2 ลักษณะงำนที่ปฏิบัติด้ำนกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ 
การปฏิบัติงานของบรรณารักษ์งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึ กษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ มีดังนี้ 
1. ลงทะเบียน แบ่งประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุและบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการลงทะเบียนสื่อโสตทัศนวัสดุ 
2. วิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ 
3. ด าเนินการพิมพ์เลขเรียกสื่อโสตทัศนวัสดุ 
4. ด าเนินการติดเลขเรียกสื่อโสตทัศนวัสดุ 
5. ปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุที่ผ่านการตรวจสอบจากโปรแกรม MARC Analyzer      
ก่อนน าเข้าฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (UCTAL) 
6. ให้ค าปรึกษาการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดสาขา 
7. ตรวจสอบความถูกต้องและเตรียมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุก่อนน าออกให้บริการ 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง  ๆรวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
9. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีด้ำนกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ 

 

1. ควำมหมำยของทรัพยำกรสำรสนเทศและควำมหมำยของสื่อโสตทัศนวัสดุ 
ทรัพยากรสารสนเทศ ( Information Resource) คือ สื่อที่มีการบันทึกอยู่ ในรูปแบบแอนะล็อกและดิจิทัล             

ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกเพ่ือใช้ในการบริการสารสนเทศและตอบสนองภารกิจขององค์การ ซึ่งในปัจจุบันทรัพยากร
สารสนเทศมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความหลากหลาย จึงจ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ก าหนดในการวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการลงรายการทางบรรณานุกรมมีประสิทธิภาพ และ
ส่งผลดีต่อองค์การสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ ตลอดจนช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ    
ในด้านการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

สื่อโสตทัศนวัสดุ คือ (Audio Visual Materials) คือ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีการถ่ายทอดข้อมูล    
ผ่านทางภาพและเสียง อาจต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการอ่าน ดู หรือ ฟัง เช่น ภาพยนตร์ แถบวีดิทัศน์หรือวิดีโอเทป 
สไลด์ประกอบเสียง (พรพรรณ จันทร์แดง, น.37) 

 
2.  ประเภทของทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำรในศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยการจัดโครงการตลาดนัดหนังสือเป็นประจ าทุกปี 
ผ่านการแจกคูปองเงินสดให้กับอาจารย์ นิสิต และบุคลากร ได้คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา รวมถึงการได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป ซึ่งศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษามีให้บริการหลักๆ ดังนี้ 
 1.  หนังสือและต าราวิชาการ (General Books/Textbooks) 
 2.  หนังสืออ้างอิง (Reference Books) 
 3.  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
 4.  รายงานการวิจัย (Research Reports) 
 5.  รายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 
 6.  วารสาร (Serials) 
 7.  นวนิยายและเรื่องสั้น (Fictions & Short story) 
 8.  สื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) 
 
3.  กำรแบ่งหมวดหมู่ 

การแบ่งหมวดหมู่ คือ กระบวนการคัดแยกสารสนเทศที่มีลักษณะเหมือนกันไว้ด้วยกัน และคัดแยกเนื้อหาหรือ
ลักษณะของสารสนเทศที่แตกต่างกันออกไป โดยมีการก าหนดสัญลักษณ์หรือรหัสตามการจัดหมวดหมู่สารสนเทศ มุ่งให้เกิด
การจัดโครงสร้างสารสนเทศและจัดเก็บที่เป็นระบบ เพ่ือให้สามารถระบุต าแหน่งที่จัดเก็บสารสนเทศ ตลอดจนสามารถค้นคืน
สารสนเทศได้อย่างสะดวกและตรงตามความต้องการ การจัดหมวดหมู่สารสนเทศนั้น มีความส าคัญ คือ ช่วยให้               
การจัดโครงสร้างและจัดเก็บเอกสารมีความเป็นระบบ และช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศที่มีการจัดเก็บไว้ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และตรงกับความต้องการใช้สารสนเทศนั้นๆ ดังนี้ 
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 3.1 กำรแบ่งหมวดหมู่ระบบเลขหมู่ LC ระบบหอสมุดรัฐสภำอเมริกัน (Library of Congress classification)  
เป็นการจัดหมวดหมู่สารสนเทศที่มีโครงสร้างแผนการจัดหมวดหมู่สารสนเทศแบบแสดงรายละเอียดและแสดงล าดับชั้น     
ของสารสนเทศ โดยใช้สัญลักษณ์ผสมระหว่างตัวอักษรโรมันและตัวเลขอารบิก 1-9999 มีการจัดแบ่งสัญลักษณ์เป็น 3 ระดับ 
คือ 1) หมวดใหญ่ ใช้ตัวอักษรโรมันจ านวน 21 ตัว คือ A-Z ยกเว้น I O W X Y แทนแบ่งเนื้อหาของหมวดใหญ่ 2) หมวดย่อย 
ก าหนดให้ใช้อักษรโรมัน 2-3 ตัว แทนเนื้อหาย่อยภายในหมวดใหญ่ เช่น DS ใช้แทนเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์เอเชีย          
3) หมู่ย่อย ใช้ตัวเลขอารบิก 1 -9999 เช่น DS586 ใช้แทนเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
 ตัวอย่ำง 
  DS ประวัติศาสตร์เอเชีย 
  DS 586 ประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับประเทศไทย 
  QA คณิตศาสตร์ 
  QA 303 แคลคูลัส 

3.2 กำรแบ่งหมวดหมู่ระบบเลขหมู่ DDC ระบบทศนิยมของดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification System) 
เป็นการจัดหมวดหมู่สารสนเทศที่มีโครงสร้างแผนการจัดหมวดหมู่สารสนเทศแบบแสดงรายละเอียดและแสดงล า ดับชั้น    
ของสารสนเทศ มีการแบ่งย่อยเนื้อหาจากกว้างไปสู่เนื้อหาที่เฉพาะตามล าดับ โดยการใช้ตัวเลขอารบิกจ านวน 3 หลัก ตั้งแต่ 
000-999 แบ่งสัญลักษณ์เป็น หมวดใหญ่ หมวดย่อย และ หมู่ย่อย 

ตัวอย่ำง 

 400 ภาษา (Language) 

 420 ภาษาอังกฤษ 

 600 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

 660 วิศวกรรมเคมี 

3.3 กำรแบ่งหมวดหมู่ระบบเลขหมู่ NLM ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชำติ  (National Library of Medicine)      
คือ ระบบการจัดหมวดหมู่สารสนเทศที่ครอบคลุมในด้านแพทยศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการจัดหมวดหมู่
สารสนเทศท่ีมีโครงสร้างแผนการจัดหมวดหมู่สารสนเทศแบบแสดงล าดับชั้นของสารสนเทศ มีการใช้สัญลักษณ์ท่ีผสมระหว่าง
ตัวอักษรโรมันเฉพาะตัว W และ Q ในการแบ่งหมวดใหญ่และตัวอักษรโรมันบางตัวผสมกับตัวเลขอารบิก 3 หลัก เช่น WY       
ใช้แทนการจัดหมวดหมู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องการเรื่องการพยาบาล 

ตัวอย่ำง 

 WY พยาบาลศาสตร์ (Nursing) 

 WY 160 การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 

 3.4 กำรแบ่งหมวดหมู่ระบบเลขหมู่ที่หน่วยงำนก ำหนด (Local Call Number System) เป็นระบบที่ศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา ก าหนดขึ้นเพ่ือจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีลักษณะพิเศษประเภทอ่ืน ๆ โดยก าหนดสัญลักษณ์
เป็นอักษรย่อแทนประเภทของทรัพยากร ดังนี้ 
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3.4.1 วิทยำนิพนธ์ 
  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นอักษรย่อ ดังนี้ 
  วพ  หมายถึง วิทยานิพนธ์ภาษาไทย 
  Theses หมายถึง วิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ 
  IS หมายถึง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  

ตัวอย่ำง 
  วพ   Theses   IS 
  LB   TH   QH 
  1025.3   7215   541.2 
  ก555ก   M547h   ข875ก 
  2559   2016   2558 
 3.4.2  รำยงำนกำรวิจัย 
  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นค าอ่าน “วจ” 
 ตัวอย่ำง 
  วจ 
  SB 
  415 
  ก555ก 
  2558 
 3.4.3  นวนิยำย 
  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นค าอ่าน “นว” ส าหรับนวนิยายภาษาไทย “Fic” ส าหรับ  นวนิยายภาษาต่างประเทศ 

ตัวอย่ำง 
  นว   Fic 
  ส254ก   N457c 
  2558   2015 
 3.4.4  เรื่องสั้น 
  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นค าอ่าน “รส” 
 ตัวอย่ำง 
  รส 
  น789ก 
  2558  
 3.4.5  นิทำนส ำหรับเด็ก 
  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นค าอ่าน “ด” 
 ตัวอย่ำง 
  ด 
  ม147ห 
  2555 
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 3.4.6  วำรสำร 
  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นค าอ่าน “วารสาร” ส าหรับวารสารภาษาไทย และ “Serials” ส าหรับวารสาร
ภาษาต่างประเทศ ในคู่มือนี้จะไม่กล่าวถึงการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารเนื่องจากมีรูปแบบ           
การลงรายการต่างกัน 
  

3.4.7  โสตทัศนวัสดุ 
  ก าหนดสัญลักษณ์ เป็นค าอ่านว่า “CD-ROM” ส าหรับซีดี รอมประกอบหนังสือทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ “DVD-ROM” ส าหรับดีวีดีรอมประกอบหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และ “MV” ส าหรับ  
ดีวีดีภาพยนตร์ แต่ละสัญลักษณ์จะตามด้วยหมายเลขล าดับการลงทะเบียน 
 ตัวอย่ำง 
  CD-ROM1745, DVD284, VCD548 และMV1745 
 
4.  กำรก ำหนดหัวเรื่อง 
 หัวเรื่อง (Subject headings) เป็นค า กลุ่ม หรือวลีที่ก าหนดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ หัวเรื่องเป็นศัพท์ควบคุมท าหน้าที่
บอกหรือแสดงถึงเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ และเป็นตัวแทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศที่ท าหน้าที่เป็นจุดเข้าถึง
สารสนเทศที่ส าคัญ ลักษณะของหัวเรื่องทีดีนั้นต้องมีความกะทัดรัด มีความหมายชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาของทรัพยากร
สารสนเทศทั้งเนื้อหาที่กว้างและเนื้อที่มีความเฉพาะเจาะจง จุดมุ่งหมายส าคัญของการก าหนดหัวเรื่อง คือ เพ่ือรวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเดียวกันทาอยู่ด้วยกันภายใต้ค าหรือวลีเดียวกัน (พวา พันธุ์เมฆา, 2554, น.1) การก าหนด   
หัวเรื่องเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จ าเป็นต้องก าหนดใช้คู่มือการก าหนดหัวเรื่อง        
ที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน หรือหากไม่มีคู่มือการก าหนดหัวเรื่องควรก าหนดแนวทางในการเลือกใช้ค าศัพท์จากแหล่งสารสนเทศ
ที่เชื่อถือได้ เช่น หนังสืออ้างอิงประเภทศัพท์บัญญัติซึ่งได้รับการยอมรับในแวดวงสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ก าหนดใช้เป็นหัวเรื่อง
ชั่วคราว แล้วจึงเสนอให้ผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดหัวเรื่อง เช่น คณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดเป็นหัวเรื่องใหม่ในคู่มือต่อไป (อังคณา สุริวรรณ์, 2552 , น. 35-36) 
คู่มือที่ใช้ในการก าหนดหัวเรื่อง ดังนี้ 
 

4.1 คู่มือก ำหนดหัวเรื่องภำษำไทย 
 คณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php 
 

4.2 คู่มือก ำหนดหัวเรื่องภำษำอังกฤษ 
 หัวเรื่องภาษาอังกฤษทั่วไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://catalog.loc.gov/ 
 หัวเรื่องทางการแพทย์ (Medical subject headings) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://meshb.nlm.nih.gov/#/fieldSearch 
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5.  วิธีกำรก ำหนดหัวเรื่อง 
 ในการก าหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์ต้องพิจารณาและวิเคราะห์แนวคิดส าคัญของทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือให้เข้าใจในเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศนั้นก่อนแล้วสร้างตัวแทนของแนวคิดส าคัญนั้นเป็นศัพท์ควบคุม   
ที่เรียกว่า “หัวเรื่อง” โดยต้องตรวจสอบกับคู่มือหัวเรื่องที่หน่วยงานก าหนดใช้ร่วมกันเพ่ือให้ได้หัวเรื่องที่เป็นมาตรฐาน         
มีความเป็นเอกภาพทั้งในด้านรูปแบบและลักษณะการใช้ภาษา (Lanbridge, 1989, 98 ; Lancaster, 1998, 8 อ้างอิงใน 
อังคณา สุริวรรณ์, 2552 , น. 37) แต่ในกรณีที่ค า กลุ่มค า หรือวลีที่ก าหนดขึ้นนั้นไม่ตรงกับคู่มือหัวเรื่องให้พิจารณาค า         
ที่ก าหนดให้ใช้แทน หรือค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับค าที่ถูกก าหนดไว้ในคู่มือหัวเรื่อง (เบญจรัตน์ สีทองสุก , 2559) 
นอกจากนี้ต้องค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ของห้องสมุดแต่ละแห่ง รวมถึงความครอบคลุม
เนื้อหาส าคัญของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ มีความเฉพาะเจาะจง ไม่เป็นค ากว้างเกินไปจนไม่สามารถเป็นตัวแทน
เนื้อหาส าคัญได้ (Haykin, 1985, 107-111 ; Chan, 1995, 15 อ้างอิงใน อังคณา สุริวรรณ์, 2552, น. 37) 
 
6.  กำรท ำรำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 การท าหรือการลงรายการบรรณานุกรม คือ การจัดระเบียบข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือสร้าง
ตัวแทนสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การลงรายการที่องค์การสารสนเทศใช้เป็นหลักปฏิบัติ              
ในการจัดการทรัพยากรสารสน เทศประเภทต่ างๆ  (ชนิ ดา จริยาพรพงศ์  และรุ้ งฟ้ า  ฐิ โณ ทั ย , 2555, น . 12 )                      
ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (Anglo-American Cataloguing Rules 
2nd ed.) และมาตรฐานการบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมที่ เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (MARC : Machine Readable 
Cataloging) (อังคณา สุริวรรณ์, 2552, น. 37) โดยก าหนดให้ใช้คู่มือออนไลน์ในการท ารายการบรรณานุกรม  
 
7. หลักเกณฑ์กำรท ำรำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 การท ารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศจะยึดตามรูปแบบ USMARC format ที่มีส่วนประกอบ          
ของระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic record) ดังนี้ (อังคณา สุริวรรณ์, 2552, น. 38-39) 
 1.  Leader ประกอบด้วยค่าของตัวเลขหรือรหัส และจะแสดงความสัมพันธ์โดยต าแหน่งของ Character 
 2.  Directory คือ ชุดของรายการข้อมูล ประกอบด้วย เขตข้อมูล (Tag) ต่าง ๆ ความยาวและจุดเริ่มต้น            
ของแต่ละข้อมูล ซึ่งจัดล าดับโดย Character ของเขตข้อมูล 
 3.  Variable fields ก าหนดโดย Tag ที่ประกอบด้วยเลข 3 หลัก ในแต่ละ Tag จะจบด้วยเครื่องหมาย variable 
data field แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  3.1  Variable control fields ได้แก่ เขตข้อมูล 00X (ไม่มี indicator และ subfield) ประกอบด้วย
รายการข้อมูลเดียว (Single data element) หรือชุดของความยาวข้อมูลคงที่ (Series of fixed-length data elements) 
แสดงความสัมพันธ์โดยต าแหน่งของ character 
  3.2 Variable data fields ได้แก่  เขตข้อมูลที่ เหลือ โดยจะระบุ  Tag ใน  Directory ประกอบด้ วย            
2 indicator ตามด้วย subfield code 
 สรุปส่วนประกอบของ USMARC ของรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 1 ระเบียนจะมี รายละเอียดดังนี้ 
(อังคณา สุริวรรณ์, 2552, น. 39-42) 
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Leader (24 character: ต าแหน่งที่ 00-23) 
 0XX Control information, identification and classification number, etc. 
  ส่วนข้อมูลควบคุม, ตัวบ่งช้ี และเลขเรียกหนังสือ 
  008 Fixed length data elements ข้อมูลก าหนดคงท่ี 
  020 ISBN (International Standard Book Number) หมายเลขประจ าหนังสือ 
  022* ISBN (International Standard Serial Number) หมายเลขประจ าวารสาร 
  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 เลขเรียกหนังสือระบบสัญลักษณ์หรือเลขหมู่ท่ีหน่วยงานก าหนด 
 1XX Main entries รำยกำรหลัก 
  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) ส่วนรำยกำรชื่อเรื่อง 
  210* Abbreviate key title (NR) ชื่อเรื่องย่อ 
  222* Key title (R) ชื่อเรื่องหลักที่ก าหนดโดยส านักงานหมายเลขประจ าวารสารสากล (ISSN) 
  240 Uniform title (NR) ชื่อเรื่องแบบฉบับ 
  250 Title statement (NR) ชื่อเรื่อง 
  246 Varying form title (R) ชื่อเรื่องอ่ืน ๆ ของทรัพยากรสารสนเทศ 
  247* Former title or title variations (R) ชื่อเรื่องเดิม/ชื่อเรื่องที่แตกต่างจากปัจจุบัน 
  250 Edition area (NR) ข้อมูลครั้งที่พิมพ์ 
  260 Imprint (Publication, Distribution, etc.) (NR) ข้อมูลพิมพ์ลักษณ์ 
 3XX Physical description กำรบรรยำยลักษณะทำงกำยภำพของทรัพยำกร 
  300 Physical description, etc. (R) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ 
  310* current publication frequency (NR) ก าหนดออก/ความถ่ีในการจัดพิมพ์ในปัจจุบัน 
  321* Former publication frequency (R) ก าหนดออก/ความถ่ีในการจัดพิมพ์ในอดีต 
  362* Date of publication and/or volume designation (R) ปีพิมพ์/การบรรยายข้อมูลปีที่พิมพ์ 
 4XX Series statements กำรบรรยำยชื่อชุด 
  490 Series statements (R) ชื่อชุด 
 5XX Note กำรบรรยำยหมำยเหตุ 
  500 General notes (R) หมายเหตุทั่วไป 
  502 Dissertation note (R) หมายเหตุรายการที่มีเพ่ิมเติมของทรัพยากร 
  504 Bibliography, etc. notes (R) หมายเหตุรายการบรรณานุกรมและดรรชนี 
  505 Formatted contents note (R) หมายเหตุจ าแนกสารบัญ 
  546 Language note (R) หมายเหตุระบุภาษาของทรัพยากร 
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 6XX Subject access fields เขตข้อมูลหัวเรื่อง 
  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) หัวเรื่องท่ัวไป 
  651 Subject added entry-Geographic name (R) หัวเรื่องชื่อภูมิศาสตร์ 
 7XX Added entries other than subject or series ; linking fields 
  ข้อมูลรำยกำรเพิ่มอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  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 
  740 Added entry-Uncontrolled related/analytical title (R) รายการเพ่ิมชื่อเรื่องอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร 
  770* Supplement/special issue entry (R) รายการเพ่ิมของฉบับเสริม/ฉบับเพ่ิมเติม 
  772* Parent record entry (R) รายการเพิ่มเกี่ยวกับทรัพยากรหลัก 

8XX Series added entries, etc. รำยกำรเพิ่มชื่อชุด 
  800 Series added entry-Personal name (R) รายการเพิ่มชื่อชุดชื่อบุคคล 
  810 Series added entry-Corporate name (R) รายการเพ่ิมชื่อชุดชื่อนิติบุคคล 
  811 Series added entry-Meeting name (R) รายการเพ่ิมชื่อชุดชื่อการประชุม 
  830 Series added entry-Uniform title (R) รายการเพ่ิมชื่อชุดชื่อเรื่องแบบฉบับ 
  850 Holding institution (R) การแจกแจงรายการทรัพยากรของห้องสมุด 
  856 Electronic location and access (R) การระบุที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเชื่อมโยง 
 9XX Reserved for local implementation เขตข้อมูลที่ใช้เฉพำะของห้องสมุด 
  907 Local data (R) เลขบรรณานุกรม 
  949 Local data (R) ชื่อผู้ท ารายการ/ผู้บันทึกข้อมูล 
หมายเหตุ  *  หมายถึง เขตข้อมูลส าหรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทวารสาร 
  (R) หมายถึง เขตข้อมูลที่ลงรายการซ้ าได้ 
  (NR) หมายถึง เขตข้อมูลที่ลงรายการได้เพียงครั้งเดียว 
 ในส่วนของการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของ MARC21 และ AACR2 ได้อธิบายพร้อม
ตัวอย่างไว้ในบทที่ 3 



 

 

บทที ่3 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำน 

 

1. กำรจัดหมวดหมู่ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดระบบหมวดหมู่สื่อโสตทัศนวัสดุด้วยการใช้ระบบเลข
ทะเบียนแทนการจัดหมวดหมู่แบบหนังสือ โดยก าหนดให้ใช้อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ผสมกับตัวเลขอารบิกเป็นรหัสตัวแทน  
สื่อโสตทัศนวัสดุในแต่ละประเภทและตามด้วยหมายเลขล าดับการลงทะเบียนของสื่อโสตทัศนวัสดุนั้นๆ  

ตัวอย่ำง 

 CD-ROM1745   หมายถึง ซีดีรอม, ซีดีรอมประกอบหนังสือล าดับที่ 1745 

 VCD114   หมายถึง วีซีดี, วิดีโอดิสก์, วีซีดีประกอบหนังสือล าดับที่ 114 

 DVD359  หมายถึง ดีวีดี, ดีวีดีประกอบหนังสือล าดับที่ 359 

 MV0958  หมายถึง ภาพยนตร์ด าลับที่ 958 

 

2. กำรก ำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนหมวดหมู่สื่อโสตทัศนวัสดุ 

สัญลักษณ์ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยามีการก าหนดใช้สัญลักษณ์ส าหรับใช้แทนหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ ดังนี้ 

ตำรำงที ่1 กำรก ำหนดสัญลักษณ์แทนหมวดหมู่สื่อโสตทัศนวัสดุ 

 
สัญลักษณ์ วัสดุ/ชนิดของสื่อโสตทัศนวัสดุ 
CD-ROM ซีดีรอมเสียง (เสียงบรรยาย , เสียงพูด, เสียงเพลง), ซีดีรอมประกอบหนังสือ, ซีดีรอมฐานข้อมูล , 

ซีดีรอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
VCD วิดีโอดิสก์ที่เป็น Video Compact Disc, วิดีโอดิสก์ประกอบหนังสือ 
DVD วิดีโอดิสก์ที่เป็น Digital Video Disc, ดีวีดีประกอบหนังสือ 
MV* ดีวีดีภาพยนตร์ 

ปรับจาก ธนพร ประเสริฐกุล, 2547, น.2 

MV* เป็นสัญลักษณ์ที่ทางศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกันก าหนดขึ้นเอง เพ่ือใช้แทน 
การจัดหมวดหมู่ของสื่อโสตทัศนวัสดุประเภทภาพยนตร์ 

 

 



15 
 

3. กำรท ำรำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 

 การท ารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศสื่อ โสตทัศนวัสดุ  หรือ การลงรายการทางบรรณานุกรม             
ที่มีมาตรฐานโดยยึดหลักเกณฑ์การลงรายการตามมาตรฐานของ AACR2 ซึ่งเป็นมาตรฐานการลงรายการสากล และ MARC  
เป็นมาตรฐานการลงรายการที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ ซึ่งการลงรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุนั้น       
มีการลงรายการเช่นเดียวกันกับหนังสือ แต่มีส่วนที่เพ่ิมเติม คือ การลงรายการ GMD (General Material Designation)  
เป็นการลงรายการเพ่ือระบุประเภทของสื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น electronic resource ใช้กับ แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ sound 
recording ใช้กับวัสดุบันทึกเสียง และ videorecording ใช้กับวีดิทัศน์  เป็นต้น โดยระบุในเขตข้อมูล  245 แล้วใส่ไว้         
ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ] หลังชื่อเรื่องเสมอและเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด  

 ตัวอย่ำง 

[sound recording] 

[electronic resource] 

[videorecording] 

[computer file] 

 
4. แหล่งข้อมูลกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ 
 4.1 แหล่งข้อมูลหลัก 
  4.1.1 ปกของวัสดุ ฉลากที่ติดอยู่บนวัสดุ 
  4.1.2 ชื่อเรื่องท่ีปรากฏหน้าจอของวิดีโอและตอนท้ายของวิดีโอ (รายการที่เป็นวีดิทัศน์) 
  4.1.3 กล่องบรรจุและสิ่งพิมพ์ประกอบวัสดุ 
 4.2 แหล่งข้อมูลที่ก ำหนด 
  4.2.1 ชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ (แหล่งข้อมูลหลัก) 

4.2.2  ส่วนการพิมพ์ ฉบับพิมพ์ ชื่อชุด (ปก ฉลาก กล่องบรรจุ สิ่งพิมพ์ประกอบวัสดุ รวมถึงรายการข้อมูลในวีดิทัศน์) 
4.2.3 ลักษณะทางกายภาพ เลขมาตรฐานสากล (ถ้ามี) หมายเหตุ (ถ้าหากข้อมูลที่ไม่ได้จากแหล่งที่ก าหนดไว้
ให้ลงในเครื่องหมาย [ ]) 
 

5. ลักษณะทำงกำยภำพเฉพำะของสื่อโสตทัศนวัสดุ 
 ลักษณะทางกายภาพเฉพาะของวัสดุที่ใช้ลงรายการใน Tag 300 จะต้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่ลง GMD ไว้ใน Tag 245  
ตัวอย่ำง 
 electronic resource : E-book ใช้ computer optical disc ; CD-ROM / แผ่น 
 sound recording ใช้ sound disc / แผ่น 
 videorecording ใช้ videodisc / แผ่น 
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6. โครงสร้ำงระเบียน MARC ของสื่อโสตทัศนวัสดุ 
 -000 เขตข้อมูลการท ารายการส่วนป้ายทะเบียน 
 -005 เขตข้อมูลวันและเวลาที่จัดการกับระเบียน  
 -007 เขตข้อมูลลักษณะทางกายภาพ (Physical description fixed field) 
 -008 เขตข้อมูลความยาวคงท่ี (Fixed length data elements) 
 -020 |aเลขมาตรฐานสากล (International Standard Book Number) 
 -041 |aเขตข้อมูลภาษา 
 -090 |aเลขเรียกหนังสือที่ก าหนดเอง 
 -1xx |aรายการหลักท่ีเป็นบุคคล, นิติบุคคล 
 -245 |aชื่อเรื่องท่ีเหมาะสม|h[GMD] =|bชื่อเรื่องเทียบเคียง :|bส่วนอื่น ๆ ของชื่อเรื่อง.|n 
 ตอนที่, เล่มที่,|pชื่อตอน /|cการแจ้งความรับผิดชอบ 
 -246 |aชื่อเรื่องท่ีแตกต่าง|h[GMD] 
 -250 |aฉบับพิมพ์ 
 -260 |aสถานที่ผลิต, จัดท า :|bบริษัทที่ผลิต, จัดท า,|cปีที่ผลิต, จัดท า 
 -300 |aจ านวนสื่อฯ (เวลาเล่น) :|bเสียง, สี +|eหนังสือประกอบ (กรณีท่ีมีวัสดุอ่ืนๆ ประกอบด้วย) 
 -4xx |aชื่อชุด ;|vล าดับชุด 
 -500 |aหมายเหตุทั่วไป 
 -508 |aผู้ผลิต (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า) 
 -511 |aนักแสดง/ผู้บรรยาย/ผู้น าเสนอ 
 -521 |aหมายเหตุกลุ่มเป้าหมาย 
 -538 |aข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคนิค 
 -546 |aหมายเหตุภาษา 
 -6xx |aหัวเรื่อง 
 -7xx |aรายการเพิ่มผู้แต่ง 
 -83x |aรายการเพิ่มชื่อชุด;|vล าดับชุด 
 -949 |aชื่อผู้ลงรายการ 
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7. รำยละเอียดกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรม  
 000 เขตข้อมูลกำรท ำรำยกำรส่วนป้ำยทะเบียน 
ตารางที่ 2 รายละเอียดของความหมายแต่ละต าแหน่งของ Leader การลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ CD-ROM, VCD, DVD ทั่วไป 

ข้อมูล ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ความหมาย 

00972 0-4 Record length ความยาวระเบียนในเชิงตรรกะซึ่งเป็นความยาวโดยรวมของ

รายการที่ค านวณโดยคอมพิวเตอร์ 

n 5 Record status สถานะของรายการเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรายการ

แฟ้มข้อมูล จุดประสงค์คือเพื่อการปรับปรุงข้อมูล ในที่นี้คือ 

สถานะเป็นระเบียนใหม่ 

m 6 Type of record ประเภท ของระ เบี ยน  คื อ  ระ เบี ยนข้ อ มู ล /สื่ อ ที่ ต้ อ งใช้

คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล 

m 7 Bibliographic 

level 

ระบุระดับของบรรณานุกรม ซึ่งในที่นี้เป็นเอกสารตน้ฉบับ 

# 8 Type of control ยังไม่ได้ระบุให้ใช้ 

# 9 Character code MARC-8 

22 10-11 Indicator/Subfield จ านวนตัวบ่งชี ้(Indicator) ในที่นี้จะเป็น 2 เสมอ 

00265 12-16 Based address จุดเริ่มต้นของข้อมูลที่บันทึกเข้าไปในระบบ จะใช้ตัวเลข 5 ตัว 

เพื่อระบุต าแหน่งเริ่มต้นของอักษรตัวแรกที่ใช้เขตข้อมูลส าหรับ

บันทึกรายการค านวณโดยคอมพิวเตอร์ส าหรับระเบียนนี้เขต

ข้อมูลเริ่มที่ต าแหน่ง 0181 

# 17 Encoding level ระดับของการใช้รหัสเพื่ออธิบายข้อมูลบางอย่างในระบบ เป็น

ระดับการท ารายการในที่นี้ blank แต่หมายถึง ข้อมูลน าลงแบบ

เต็มรูป 

a 18 Cataloging form ระบุถึงรูปแบบการท ารายการว่าใช้ตามกฎเกณฑ์ AACR2 หรือ 

ISBD ในที่นี้ a หมายถึง AACR2 

# 19 Multipart record 

level 

ต้องการเชื่อมกับระเบียนอื่น ในที่นี้ไม่ระบุให้ใช้ 

4500 20-23 Entry map 4 หมายถึง ความยาวของระเบียนใช้ 4 ต าแหน่ง 

5 หมายถึง ต าแหนง่ที่เริ่มตน้ของขอ้มูลใช้ 5 ต าแหน่ง 

*ต าแหน่งที่ 20-23 โดยส่วนใหญ่จะเป็น 4500 เสมอ 
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ตารางที่ 3 รายละเอียดของความหมายแต่ละต าแหน่งของ Leader การลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ DVD ภาพยนตร ์

 

ข้อมูล ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ความหมาย 

01597 0-4 Record length ความยาวระเบียนในเชิงตรรกะซึ่งเป็นความยาวโดยรวมของรายการที่

ค านวณโดยคอมพิวเตอร์ 

n 5 Record status สถานะของรายการเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรายการแฟ้มข้อมูล 

จุดประสงคค์ือเพื่อการปรับปรุงขอ้มูล ในที่นี้คอื สถานะเป็นระเบียนใหม่ 

g 6 Type of record ประเภทของระเบียน คือ สื่อที่แสดงด้วยการฉายที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องฉาย 

หรอืเครื่องเล่น 

m 7 Bibliographic 

level 

ระบุระดับของบรรณานุกรม ซึ่งในที่นี้เป็นเอกสารตน้ฉบับ 

# 8 Type of control ยังไม่ได้ระบุให้ใช้ 

# 9 Character code MARC-8 

22 10-11 Indicator/Subfield จ านวนตัวบ่งชี ้(Indicator) ในที่นี้จะเป็น 2 เสมอ 

00325 12-16 Based address จุดเริ่มต้นของข้อมูลที่บันทึกเข้าไปในระบบ จะใช้ตัวเลข 5 ตัว เพื่อระบุ

ต าแหน่งเริ่มต้นของอักษรตัวแรกที่ใช้เขตข้อมูลส าหรับบันทึกรายการค านวณ

โดยคอมพิวเตอร์ส าหรับระเบียนนี้เขตขอ้มูลเริ่มที่ต าแหน่ง 0181 

# 17 Encoding level ระดับของการใช้รหัสเพื่ออธิบายข้อมูลบางอย่างในระบบ เป็นระดับการท า

รายการในที่นี้ blank แตห่มายถึง ข้อมูลน าลงแบบเต็มรูป 

a 18 Cataloging form ระบุถึงรูปแบบการท ารายการว่าใช้ตามกฎเกณฑ ์AACR2 หรอื ISBD ในที่นี้ a 

หมายถึง AACR2 

# 19 Multipart record 

level 

ต้องการเชื่อมกับระเบียนอื่น ในที่นี้ไม่ระบุให้ใช้ 

4500 20-23 Entry map  4 หมายถึง ความยาวของระเบียนใช้ 4 ต าแหน่ง 

5 หมายถึง ต าแหน่งที่เริ่มตน้ของขอ้มูลใช้ 5 ต าแหน่ง 

*ต าแหน่งที่ 20-23 โดยส่วนใหญ่จะเป็น 4500 เสมอ 
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 005 เขตข้อมูลวันและเวลำที่จัดกำรกับระเบียน (Date and time of latest transaction) ใช้ส าหรับระบุ
วัน เวลาล่าสุดที่มีการกระท ากับรายการล่าสุด โดยมีการบันทึกในรูปแบบของตัวเลขจ านวน 8 หลัก ในรูปแบบของปีเดือนวัน 
(yyyymmdd) ตัวอย่างเช่น 20170308 ในส่วนของเวลานั้นก็ใช้รูปแบบของตัวเลข 8 หลักเช่นเดียวกัน ในรูปแบบชั่วโมงนาที
วินาทีและมิลลิวินาที (hhmmss.f) ตัวอย่างเช่น 152645.0 โดยส่วนใหญ่ระบบจะด าเนินการบันทึกเวลาในการจัดการ      
กับระเบียนให้อัตโนมัติ ตัวอย่ำง 005 20170308152645.0 (วันที่ 8 มีนาคม 2017, เวลา 3:26:45 p.m.) 

 

 007 เขตข้อมูลลักษณะทำงกำยภำพ (Physical description fixed field) เมื่อท าการลงรายการแล้วท าการ
บันทึกข้อมูลระบบจะด าเนินการในเขตข้อมูลนี้ให้แบบอัตโนมัติ 

 
 008 เขตข้อมูลควำมยำวคงที่ -ในส่วนรำยละเอียดทั่วไป  (Fixed-Length Data element-General 
Information) (NR) เป็นการก าหนดรหัสที่ใช้กับระเบียน เพ่ือระบุลักษณะพิเศษของรายการทางบรรณานุกรม ซึ่งในบางส่วน
นั้นเป็นข้อมูลที่ส าคัญและบางส่วนก็สามารถปล่อยว่างได้ขึ้นอยู่กับระบบที่ใช้ รูปแบบทรัพยากรสารสนเทศที่ก าหนดไว้        
ในเขตข้อมูล 008 นั้น ผู้ที่ด าเนินการลงรายการทางบรรณานุกรมต้องวิเคราะห์และจ าแนกได้ว่าทรัพยากรที่ก าลัง              
จะด าเนินการลงรายการนั้นเป็นรายการใดในรูปแบบดังต่อไปนี้ 
 BK หมายถึง หนังสือ วัสดุตีพิมพ์ 
 CF หมายถึง แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงวัสดุต่างๆ ที่มีข้อมูลที่อ่านได้ด้วยเครื่อง 

MU หมายถึง โน้ตเพลง โน้ตดนตรี ต้นฉบับเกี่ยวตัวเขียนและเอกสารที่เกี่ยวกับโน้ตดนตรี รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการบันทึกเสียงทั้งหมด 

 MP หมายถึง แผนที่และเอกสารทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับแผนที่ 
 SE หมายถึง วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง รวมถึงเอกสารที่มีรูปแบบการพิมพ์แบบต่อเนื่อง 
 VM หมายถึง สื่อทัศนวัสดุ รวมถึงวีดิทัศน์และภาพยนตร์ 
 MX หมายถึง สื่อประสม เอกสารจดหมายเหตุ และเอกสารต้นฉบับตัวเขียน 
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ตารางที่ 4 ความหมายของเขตข้อมูลควบคุมทั่วไป 008 การลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ ประเภท CD-ROM, VCD, DVD ทั่วไป 

ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ข้อมูล ความหมาย 

00-05 วันที่บันทึกข้อมูล 040421 บันทึกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2004 

06* รหัสแสดงประเภทของปีพิมพ์ s เป็นปีเดียวที่ทราบข้อมูล 

7-10* ปีพิมพท์ี่เริ่มตน้ 2004 ปีพิมพค์ือ 2004 

11-14 ปีพิมพเ์ผยแพร่, ปีที่สิน้สุด #### ไม่มปีีสิน้สุด 

15-17* รหัสสถานที่พิมพ ์ mau รัฐแมสซาชูเซตส์ 

18-21* ไม่ก าหนดให้ใช้ #### ไม่ระบุ 

22 รหัสระดับผูใ้ช้ # ไม่ระบุระดับของผู้ใช ้

23-25 ไม่ก าหนดให้ใช้ ### ไม่ระบุ 

26 ประเภทของไฟล์คอมพิวเตอร์ i Interactive multimedia 

27 ไม่ก าหนดให้ใช้ # ไม่ระบุ 

28 รหัสแสดงระดับของสิ่งพิมพ์รัฐบาล # ไม่ใช่สิ่งพิมพ์รัฐบาล 

29-34 ไม่ก าหนดให้ใช้ ###### ไม่ระบุ 

35-37* รหัสแสดงภาษา eng จัดพิมพเ์ป็นภาษาอังกฤษ 

38 รหัสแสดงการแก้ไขข้อมูลหรอืระเบียน # ไม่มกีารแก้ไขระเบียน 

39* รหัสแสดงแหล่งที่มาของระเบียน d เป็นระเบียนที่ท ารายการโดยหน่วยงานไม่ ได้

คัดลอกจากแหล่งบรรณานุกรมใด ๆ 
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ตารางท่ี 5 ความหมายของเขตข้อมูลควบคุมทั่วไป 008 การลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ ประเภท DVD ภาพยนตร ์

ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ข้อมูล ความหมาย 

00-05 วันที่บันทึกข้อมูล 171004 บันทึกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2017 

06* รหัสแสดงประเภทของปีพิมพ์ s เป็นปีเดียวที่ทราบข้อมูล 

7-10* ปีพิมพท์ี่เริ่มตน้ 2017 ปีพิมพค์ือ 2017 

11-14 ปีพิมพเ์ผยแพร่, ปีที่สิน้สุด #### ไม่มปีีสิน้สุด 

15-17* รหัสสถานที่พิมพ ์ th# ประเทศไทย 

18-20* เวลาที่ใชใ้นการเล่น 638 ระบุเป็นนาที 

21 ไม่ก าหนดให้ใช้ # ไม่ระบุ 

22 รหัสระดับผูใ้ช้ g ทั่วไป 

23-27 ไม่ก าหนดให้ใช้ ##### ไม่ระบุ 

28 รหัสแสดงระดับของสิ่งพิมพ์รัฐบาล # ไม่ใช่สิ่งพิมพ์รัฐบาล 

29 รูปแบบของทรัพยากร # ไม่ระบุ 

30-32 ไม่ก าหนดให้ใช้ ### ไม่ระบุ 

33 ประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ v videorecording 

34 เทคนิค l Live action 

35-37* รหัสแสดงภาษา tha จัดพิมพเ์ป็นภาษาไทย 

38 รหัสแสดงการแก้ไขข้อมูลหรอืระเบียน # ไม่มกีารแก้ไขระเบียน 

39* รหัสแสดงแหลง่ที่มาของระเบียน d เป็นระเบียนที่ท ารายการโดยหน่วยงานไม่ ได้

คัดลอกจากแหล่งบรรณานุกรมใด ๆ 

 
 020 เลขมำตรฐำนสำกล (International Standard Book Number) เป็นเขตข้อมูลที่ไม่ต้องก าหนดตัวบ่งชี้ 
Indicators ทั้ง 1 และ 2 โดยมีเขตข้อมูลย่อย ดังต่อไปนี้  
 |aเลข ISBN 
 |cราคาของวัสดุ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหา 
 |zเลข ISBN ทีถู่กยกเลิก หรือเลข ISBN ที่ไม่สมบูรณ ์
 ตัวอย่ำง  020 ##|a9789746587954|c520 
   020 ##|a9746588791 
   020 ##|a013201422X 
   020 ##|z125403 
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 041 รหัสภำษำ ระบุตัวอักษร 3 ตัวที่ใช้แทนภาษาของวัสดุนั้น ใช้เมื่อเขตข้อมูล 008/35 -37 ไม่สามารถระบุได้
หมด หรือสื่อความหมายได้ไม่ชัดเจนพอ รวมถึงสื่อความหมายถึงวัสดุที่มีหลายภาษา 
 ตัวอย่ำง 041 1#|atha|hjpn|hchi|heng  กรณีท่ีทรัพยากรนั้นมีการแปลหลายภาษา 
   041 0#|atha|ajpn|achi|akor  กรณีท่ีทรัพยากรมีหลายภาษาและไม่มีการแปล 
 
 090 เลขหมู่หรือเลขเรียกสื่อโสตทัศนวัสดุ เป็นการก าหนดเลขหมู่หรือเลขเรียกฯ ขึ้นใช้เองภายในหน่วยงาน   
โดยแบ่งเป็นดังนี้ 1) CD-ROM ใช้ส าหรับลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุประเภทซีดีรอมเสียง (เสียงบรรยาย, เสียงพูด เสียงเพลง), 
ซีดีรอมประกอบหนังสือ, ซีดีรอมฐานข้อมูล, ซีดีรอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) DVD ใช้ส าหรับลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ
ประเภทวิดีโอดิสก์ที่เป็น Digital Video Disc, ดีวีดีประกอบหนังสือ 3) VCD ใช้ส าหรับลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุประเภท
วิดีโอดิสก์ที่เป็น Video Compact Disc, วิดีโอดิสก์ประกอบหนังสือ 4) MV ใช้ส าหรับลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุประเภท
ภาพยนตร์  
 
 Indicators 
  Indicator 1 # (ไม่ระบุ) 
  Indicator 2 # (ไม่ระบุ) 
 ตัวอย่ำง 090 ##|aCD-ROM1745 
   090 ##|aDVD359 
   090 ##|aVCD148 
   090 ##|aMV0185 
 
 100 รำยกำรหลักที่เป็นชื่อผู้แต่ง ใช้ส าหรับลงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นรายการหลักที่รับผิดชอบผลงาน
นั้นๆ ซึ่ง มีทั้งชื่อจริง ชื่อเล่น นามแฝง นามปากกา หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบผลงาน  ซึ่งส าหรับสื่อ
โสตทัศนวัสดุนั้นไม่สามารถระบุรายการผู้แต่งที่ชัดเจนได้เหมือนกับหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ได้ ดังนั้นการลงรายการผู้แต่งนั้น
จ าเป็นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการลงรายการบุคคลดังต่อไปนี้ 
 หลักการเลือกชื่อบุคคล (ในเขตข้อมูลผู้แต่ง tag 100) ประกอบด้วย 1) เลือกชื่อบุคคลที่ปรากฏบนแหล่งข้อมูล
หลักของวัสดุทั้งชื่อจริง นามแฝง ชื่อเล่น ชื่อบรรดาศักดิ์ ฯลฯ ที่นิยมใช้หรือรู้จักกันอย่างแพร่หลาย 2) กรณีที่บุคคลนั้นมีชื่อ  
ที่เป็นที่รู้จักมากกว่า 1 ชื่อ ให้เลือกชื่อที่รู้จักมากที่สุดมาลงรายการ 3) กรณีที่ชื่อบุคคลมีมากกว่า 1 ภาษาให้เลือกชื่อ          
ที่มีรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
 ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
  Indicator 1 ประเภทของชื่อบุคคล 
   0 ชื่อต้น (Forename) 
   1 ชื่อสกุล (Surname) 
   3 ชื่อวงศ์ตระกูล (Family name) 
  Indicator 2 # ไม่ระบุ (Undefined) 
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 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aชื่อบุคคล (Personal name) (NR) 
  |qชื่อเต็ม (Fuller form of name) (NR)   
  |cยศ บรรดาศักดิ์ (R)  
  |dปีเกิด-ปีตาย (NR) 
  |eค าท่ีบอกความสัมพันธ์ระหว่างงานกับบุคคล (NR) 
 ตัวอย่ำง 100 0#|aเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี,|cสมเด็จพระ,|d2498- 
   100 0#|aคึกฤทธิ์ ปราโมช,|cม.ร.ว,|d2454-2538 
   100 0#|aสุขุม โพธิสวัสดิ์ 
   100 1#|aStone, Emma,|d1988- 
   100 1#|aBrown, Nicola,|d1972- 
   100 1#|aAnderson, John T. 
 หมำยเหตุ  
  R = Repeat (สามารถใส่ข้อมูลได้มากกว่า 1 ครั้ง-ซ้ าได้) 
  NR = None repeat (ใส่ข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว-ห้ามซ้ า) 
 
 110 รำยกำรหลักที่เป็นชื่อนิติบุคคล (NR) นิติบุคคล (Corporate name) คือ องค์กร สถาบัน หน่วยงาน 
รวมถึงกลุ่มบุคคลที่รวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกันโดยมีชื่อเฉพาะของกลุ่มที่เป็นทางการ ซึ่งนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของผลงานปรากฏ
อยู่ในรูปแบบสื่อโสตทัศนวัสดุมีดังต่อไปนี้ 1) หน่วยงาน/องค์กรของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม องค์กรรัฐวิสาหกิจ       
2) สถาบันทางการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน 3) หน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร ได้แก่ มูลนิธิ 
กองทุน 4) บริษัทหรือองค์การเอกชนรวมถึงผู้ประกอบการที่ด าเนินงานทางด้านธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน 5) วัดและ
หน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา 6) การประชุม ได้แก่ การประชุม  สัมมนา การฝึกอบรม 7) โครงการ 
แผนงาน 8) เหตุการณ์ส าคัญหรือเหตุการณ์พิเศษ ได้แก่ งานเทศกาลต่างๆ กิจกรรมในโอกาสต่างๆ การแข่งขันกีฬา เป็นต้น 
 ตัวบ่งช้ี (Indicators) 
  Indicator 1 ประเภทของชื่อนิติบุคคล 
      0 ชื่อนิติบุคคลที่กลับค า เช่น ศึกษาธิการ, กระทรวง คมนาคม, กระทรวง 

1 ชื่อนิติบุคคลตามกฎหมาย 
2 ชื่อนิติบุคคลที่รายการตามล าดับ 

  Indicator 2 # ไม่ระบุ (Undefined) 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aชื่อหน่วยงานหรือชื่อนิติบุคคลตามกฎหมาย (NR) 
  |bชื่อหน่วยงานรอง (R) 
  |cสถานที่จัดการประชุม (NR) 
  |dปีที่จัดการประชุมหรือปีท่ีเซ็นสัญญา (R) 
  |eค าท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อนิติบุคคล (R) 
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  |fปีพิมพ์หรือปีที่จัดท าของผลงาน (NR) 
  |gรายละเอียดอ่ืนๆ (NR) 
  |kข้อมูลย่อยของรูปแบบ (R) 
  |lภาษาของผลงาน (NR) 
  |nหมายเลขล าดับของผลงาน ตอน การประชุม (R) 
  |pชื่อของส่วน ตอนของงาน (R) 
  |tชื่อของผลงาน (NR) 
  |uหน่วยงานต้นสังกัด (สถาบัน) ที่นิติบุคคลสังกัดอยู่ (R) 
 ตัวอย่ำง 110 2#|aกระทรวงสาธารณสุข 
   110 2#|aกระทรวงศึกษาธิการ 
   110 2#|aมหาวิทยาลัยพะเยา.|bศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
   110 2#|aส านักนายกรัฐมนตรี 
   110 2#|aสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 
   110 2#|aกรมประชาสัมพันธ์ 
   110 2#|aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.|bคณะอักษรศาสตร์ 
 
 111 รำยกำรหลักที่เป็นชื่อกำรประชุม (NR) เป็นเขตข้อมูลที่เก่ียวข้องกับชื่อการประชุมที่ไม่มีหน่วยงานเป็นส่วน
หนึ่งของชื่อการประชุม ให้ลงรายการข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ี (Indicators) 
  Indicator 1 รหัสประเภทของการประชุม 

0 ชื่อการประชุมที่กลับค า 
1 ชื่อการประชุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
2 ชื่อการประชุมจริงตามตัวอักษร (ลงรายการตามล าดับที่ปรากฏจริง) 

  Indicator 2 # ไม่ระบุ (Undefined) 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aชื่อการประชุมหรือชื่อตามกฎหมาย (NR) 
  |cสถานที่จัดประชุม (NR) 
  |dปีที่ประชุม (NR) 
  |eชื่อการประชุมย่อยหรือชื่อหน่วยงานรอง (R) 
  |fปีที่พิมพ์ หรือ ปีที่จัดท า (NR) 
  |gข้อมูลย่อยอ่ืนๆ (NR) 
  |kหัวเรื่องย่อยของรูปแบบ (R) 
  |lภาษาของผลงาน (NR) 
  |nเลขของตอน/ครั้งที่ประชุม (R) 
  |pชื่อส่วนหรือตอนของการประชุม (R) 
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  |qชื่อของการประชุมที่ตามด้วยชื่อกฎหมาย (NR) 
  |tชื่อผลงาน (NR) 
  |uหน่วยงานต้นสังกัด (สถาบัน) ที่นิติบุคคลสังกัดอยู่ (R) 
 ตัวอย่ำง 111 2#|aการประชุมพะเยาวิจัย.|n(ครั้งที่ 5 :|d2558 :|cพะเยา) 
   111 2#|aCongress on Machinability.|n(2nd :|d2016 :|cNew Jersey, USA) 
 
 245 ชื่อเรื่องและส่วนกำรแจ้งควำมรับควำมรับผิดชอบ ในเขตข้อมูลนี้ใช้ส าหรับบันทึก/ลงรายการชื่อเรื่องและ
ส่วนการแจ้งความรับผิดชอบของวัสดุหรือสื่อโสตทัศนวัสดุ ซึ่งประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
  Indicator 1 ไม่ท ารายการเพ่ิมชื่อเรื่อง 

0 ไม่ท ารายการเพ่ิมชื่อเรื่อง (No added entry) กรณีที่ลงชื่อเรื่องเป็นรายการหลัก  
1 ท ารายการเพ่ิมชื่อเรื่อง (Added entry) กรณีท่ีไม่ได้ลงชื่อเรื่องเป็นรายการหลัก  

  Indicator 2 อักขระที่ไม่ต้องการให้เรียงล าดับตามล าดับอักษร 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aชื่อเรื่องที่เหมาะสม (Title) (NR) 
  |bชื่อเรื่องอ่ืนๆ ของชื่อเรื่อง เช่น ชื่อเรื่องเทียบเคียง ส่วนขยายของชื่อเรื่อง (NR) 
  |cส่วนของการแจ้งความรับผิดชอบของชื่อเรื่อง (NR) 
  |hประเภทของวัสดุ เช่น [sound recording], [videorecording], [electronic resource], [computer 
file] เป็นต้น (NR) ลงรายการหลัง |a, |n, และ |p แต่รายการก่อน |b เสมอ 
  |kรูปแบบ (NR) 
  |nเลขตอน/ส่วนที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง (R) 
  |pชื่อตอน/ส่วนที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง (R) 
  |sฉบับ (NR) 
 ตัวอย่ำง  245 00|aการจัดการขั้นสูงส าหรับองค์การสารสนเทศ |h[electronic resource] =|bAdvanced 
management of information organizations /|cสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   245 10|aโปรแกรมจัดการบัญชีขั้นสูง|h[computer file] /|cสุขุม โพธิ์สวัสดิ์ 
   245 00|aต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.|pตอน องค์ประกันหงสา|h[videorecording] /|c
ลิขสิทธิ์และจัดจ าหน่ายโดย บริษัท ออดิโอ แอนด์ วิดีโอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
   245 10|aสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน|h[sound recording] =|bJapanese conversation in 
everyday /|cเสียงบรรยาย, มาซะกิโกะ ยูกะ, ยูกิโกะ เคนตะ 
   245 10|aLa Boheme|h[sound recording] :|bopera in four acts /|cmusic by G. Puccini. 
   245 10|aIntroduction to biology|h[electronic resource] /cCharles D Logan 
   245  00|aTwenty twelve|h[videorecording] /cby Sony pictures home entertainment 
   245 00|aCalculas for windows|h[computer file]  
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 246 รูปแบบชื่อเรื่องที่แตกต่ำงจำกชื่อเรื่องหลักหรือชื่อเรื่องแตกต่ำง  (Varying form of title) (R) ในเขต
ข้อมูลนี้ใช้บันทึกหรือลงรายการชื่อเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อเรื่องที่ 2  ชื่อเรื่องที่ 3 หลังจากที่ระบุชื่อเรื่องที่ 1 (ชื่อเรื่อง
หลัก) ในเขตข้อมูล 245 แล้ว โดยเฉพาะชื่อเรื่องที่ปรากฏบนปกนอกรวมถึงชื่อเรื่องที่ปรากฏบนกล่องซีดีรอม ซึ่งชื่อเรื่อง
ดังกล่าวนั้นมีความแตกต่างกับชื่อเรื่องหลัก ฉะนั้นในเขตข้อมูลนี้จึงจ าเป็นต้องลงรายการเ พ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถสืบค้น
ข้อมูลชื่อเรื่องได้มากกว่า 1 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งช้ี (Indicators) 
  Indicator 1 ระบุรายการเพ่ิมชื่อเรื่อง 

0 ไม่มีการเพ่ิมชื่อเรื่องแต่เพ่ิมรายการหมายเหตุใน  
1 มีรายการเพ่ิมให้กับชื่อเรื่องและมีรายการหมายเหตุใน  
2 ไม่มีรายการเพ่ิมชื่อเรื่องและไม่มีรายการหมายเหตุใน  
3 มีรายการเพ่ิมชื่อเรื่องแต่ไม่มีรายการหมายเหตุใน  

  Indicator 2 ระบุประเภทชื่อเรื่อง 
   #   ไม่ระบุ 

0 เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องใน 245 (ชื่อเรื่องที่ใช้ในการค้น) 
1 ชื่อเรื่องเทียบเคียง (Parallel title) เช่น ชื่อเรื่องในภาษาอ่ืนๆ สามารถลงรายการให้สืบค้นได้

มากกว่า 1 ชื่อเรื่อง 
2 ชื่อเรื่องท่ีแตกต่างจากชื่อเรื่องอ่ืนๆ  
3 ชื่อเรื่องอ่ืนๆ 
4 ชื่อเรื่องจากปก (Cover title) เป็นชื่อเรื่องท่ีได้จากปกนอกและชื่อเรื่องที่ได้จากที่อ่ืนๆ 
5 ชื่อเรื่องเพ่ิมเติมจากปกใน 
6 ชื่อเรื่องจากหัวข้อ 
7 ชื่อเรื่องจากส่วนบนและส่วนล่างของทุกหน้า 
8 ชื่อเรื่องจากสัน (Spine title) 

 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
   |aชื่อเรื่องท่ีเหมาะสม (NR) 
   |bข้อมูลอื่นๆ ของชื่อเรื่อง เช่น ชื่อเรื่องเทียบเคียง ส่วนขยายของชื่อเรื่อง (NR) 
   |hค าระบุ ป ระ เภ ท ของสื่ อ ใน วงเล็ บ เห ลี่ ย ม  เช่ น  [computer file], [sound recording], 
[videorecording], [electronic resource] (NR) 
   |nเลขตอน/ส่วนที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง (R) 
   |pชื่อตอน/ส่วนที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง (R) 
   |fระบุปีที่ ฉบับที่ และหรือปีท่ีพิมพ์ของผลงาน (NR) 
   |gข้อมูลอื่นๆ ของชื่อเรื่อง 
   |iข้อความที่แสดงส าหรับใส่ค าอธิบายหรือหมายเหตุ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูล
ที่ได้มาจากส่วนใด โดยให้ลงข้อมูลก่อน |a เสมอและต้องระบุตัวบ่งชี้ที่ 2 เป็น # 
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 ตัวอย่ำง 246 1#|iAt the head of title:|aScience & Technology|h[electronic resource] 
   246 18|aChartbook on aging|h[electronic resource] 
   246 3#|iชื่อเรื่องภาษาอังกฤษจากปกนอก:|aMore excited|h[electronic resource] 
   246 31|aFundamental of English|h[electronic resource] 
   246 30|aสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน|h[sound recording] 
   246 34|aResident evil|h[videorecording] 
   246 38|aภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์|h[sound recording] 
 
 250 ฉบับพิมพ์ เป็นการลงรายการข้อมูลที่แจ้งเกี่ยวกับครั้งที่พิมพ์ รวมถึงการแจ้งความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ
ครั้งที่พิมพ์ 
 ตัวบ่งช้ี (Indicators) 
  Indicator 1, Indicator 2  # ไม่ระบุ 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aการแจ้งฉบับพิมพ์ 
 ตัวอย่ำง  250 ##|aพิมพ์ครั้งที่ 2 
   250 ##|a2nd ed. 
   250 ##|a4th ed. 
   250 ##|aSpecial ed. 
   250 ##|aEdition version 2.0 
 
 260 กำรพิมพ์ กำรจ ำหน่ำย สถำนที่พิมพ์ ฯลฯ การลงรายการในเขตข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลหลัก 3 ส่วน 
ดังนี้ คือ สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจ าหน่าย, ส านักพิมพ์ ผู้จัดพิมพ์ ผู้จัดจ าหน่าย, ปีที่พิมพ์ ปีที่จัดจ าหน่าย (NR) 
 ตัวบ่งช้ี (Indicators) 
  Indicator 1 # ไม่ระบุ 
  Indicator 2 # ไม่ระบุ 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aสถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจ าหน่าย (R) 
  |bส านักพิมพ์ ผู้จัดจ าหน่าย (R) 
  |cปีที่พิมพ์ ปีที่จัดจ าหน่าย (R) 
 ตัวอย่ำง 260 ##|aกรุงเทพฯ :|bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,|c2559 
   260 ##|aนครปฐม :|bคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,|c[2542] 
   260 ##|a[อุบลราชธานี] :|ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก,|c[2538] 

260 ##|aBoston :|McGraw-Hill,|cc2013 

260 ##|aNew York :|bMcGraw-Hill,|cc2015 

 [ ] ใส่เฉพาะกรณีท่ีไม่แน่ใจเก่ียวกับรายละเอียดของสถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจ าหน่าย และปีท่ีพิมพ์/ปีที่จัดจ าหน่าย 
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 300 ลักษณะทำงกำยภำพ ประกอบด้วย จ านวนของวัสดุ เวลาที่ใช้ในการเล่น ลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ เช่น สี 
เสียง ขนาด และวัสดุประกอบ (R) 
 ตัวบ่งช้ี (Indicators) 
  Indicator 1 # ไม่ระบุ 
  Indicator 2 # ไม่ระบุ 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aจ านวนวัสดุ (R) 
  |bรายละเอียดอ่ืนๆ ของลักษณะทางกายภาพ เช่น สี เสียง (NR) 
  |cขนาดของวัสดุ (R) 
  |eวัสดุประกอบ (NR) 
 ตัวอย่ำง 300 ##|aซีดีรอม 1 แผ่น ;|c4 ¾ นิ้ว +|eหนังสือประกอบ 1 เล่ม 
   300 ##|a1  computer optical disc ;|c4 ¾ in. +|e1 book 
   300 ##|aวิดีโอดิสก์ 1 แผ่น (125 นาที) :|bเสียง, สี ;|c4 ¾ นิ้ว 
   300 ##|a1 video disc (86 min.) :|bsd., col. ;|c4 ¾ in. 
 
 490 ชื่อชุด การลงรายการชื่อชุดให้ลงรายการดังนี้ 
 ตัวบ่งช้ี (Indicators) 
  Indicator 1   
   0 ไม่มีการเพ่ิมชื่อชุดในเขตข้อมูล 830 
   1 มีการเพิ่มชื่อชุดในเขตข้อมูล 830 
  Indicator 2 # ไม่ระบุ 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aชื่อชุด (NR) 
  |nเลขตอน (R) 
  |pชื่อตอน (R) 
  |vเลขระบุตัวเล่ม 
 ตัวอย่ำง 490 1# |aชุดล้านนาคดีศึกษา ;|vล าดับที่ 15 
   490 0# |aชุดชวนคิด อ่านเขียน เรียนภาษา 
   490 1# |aEasy concept series ;|vv.5 
   490 0# |aThe McGraw-Hill series 
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 500 หมำยเหตุทั่วไป ใช้ส าหรับลงรายการหรือบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ ที่ไม่ปรากฏอยู่ในระเบียนหรือเขตข้อมูลอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย ดังนี้ (R) 
 ตัวบ่งช้ี (Indicators) 
  Indicator 1 # ไม่ระบุ 
  Indicator 1 # ไม่ระบุ 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aหมายเหตุทั่วไป (NR) 
 ตัวอย่ำง  500 ##|aซีดีรอมประกอบหนังสือ (HA 32 ส814ก 2559) 
   500 ##|aรายงานประจ าปี 2555, 2556, 2557, 2558, 2559 
   500 ##|aTitle from title screen 
   500 ##|aชื่อเรื่องภาษาอังกฤษที่ปรากฏหลังกล่อง 
 
 508 หมำยเหตุเกี่ยวกับผู้ผลิต (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำ) ใช้ส าหรับลงรายการหรือบันทึกข้อมูลผู้ผลิตหรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าที่ไม่ได้ลงรายการในระเบียนหรือเขตข้อมูลอื่นๆ (R) ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งช้ี (Indicators) 
  Indicator 1 # ไม่ระบุ 
  Indicator 2 # ไม่ระบุ 
 รหสัเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aหมายเหตุเกี่ยวกับการผลิต 
 ตัวอย่ำง 
  508 ##|aบันทึกภาพการแสดงสดคอนเสิร์ตโดยวง Nuvo 
  508 ##|aก ากับภาพยนตร์โดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล 
  508 ##|aDirected by Tods Phillips 
  508 ##|aProduced by J.J. Abrams 
  508 ##|aบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ส้มต า” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2550 
 
 511 นักแสดง ผู้บรรยำย ผู้น ำเสนอ ใช้ส าหรับลงรายการหรือบันทึกข้อมูลผู้แสดงที่ไม่ได้ลงรายการในระเบียน
หรือเขตข้อมูลอื่นๆ (R) ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งช้ี (Indicators) 
  Indicator 1  
   0  ไม่แสดงค่าคงที่ 

2      แสดงค่าคงที่ 
  Indicator 2 
   #  ไม่ระบุ 
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 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aหมายเหตุนักแสดง ผู้บรรยาย ผู้น าเสนอ 
 ตัวอย่ำง 
  511 1#|aหลิว เต๋อ หัว 
  511 1#|aณเดช คูกิมิยะ 
  511 1#|aJoo Ji Hoon 
  511 1#|aEmily Blunt 
  511 1#|aTom Hanks 
 
 521 หมำยเหตุกลุ่มเป้ำหมำย (R) ส าหรับใช้ระบุข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้ ที่ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
  Indicator 1  
   # ไม่ระบุ 

0 ระดับชั้นการอ่าน 
1 ระดับอายุทีส่นใจ 
2 ระดับชั้นที่สนใจ 
3 ผู้อ่านที่มีลักษณะเฉพาะ 
4 ระดับความสนใจ 
8 ไม่แสดงรายการหมายเหตุ 

  Indicator 2 
   # ไม่ระบุ 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aหมายเหตุผู้ใช้ 
  |bแหล่งที่ทราบ 
 ตัวอย่ำง 
  521 8# |aภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป 
 
 538 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคนิค เป็นหมายเหตุเกี่ยวกับระบบ (R) ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
  Indicator 1, Indicator 2 ไม่ระบุ 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aหมายเหตุรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ 
 ตัวอย่ำง 
  |aDVD video ; Dolby digital ; Aspect ratio 16:9 
 

http://www.sritown.com/star/Joo-Ji-Hoon


31 
 

 546 หมำยเหตุภำษำ (R) ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
  Indicator 1, Indicator 2 ไม่ระบุ 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aหมายเหตุภาษา 
  |bข้อมูลรหัสหรืออักษรที่เรียงล าดับ 
 ตัวอย่ำง  546 ##|aThai, English, Spanish, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean  
 
 600 หัวเรื่องบุคคล (R) ใช้ส าหรับลงรายการหัวเรื่องท่ีเป็นชื่อบุคคล ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
  Indicator 1 รหัสบอกประเภทชื่อบุคคล ประกอบด้วย 
   0 ชื่อต้น 
   1 ชื่อสกุลที่เป็นค าเดี่ยว 
   2 ชื่อสกุลที่เป็นค าผสม 
   3 ชื่อวงศ์ตระกูล 
  Indicator 2 ระบุเกี่ยวกับระบบการให้หัวเรื่อง 
   0 หัวเรื่องของ Library of Congress Subject headings 
   1 หัวเรื่องของ LC Subject headings for children’s literature 
   2 หัวเรื่องทางการแพทย์ Medical Subject headings 
   3 หัวเรื่องของ National Agricultural Library subject authority file 
   4 ไม่ระบุคู่มือ 
   5 หัวเรื่องของ Canadian Subject headings 
   6 Repertoire de vedettes-matiere 
   7 หัวเรื่องจากแหล่งอ่ืนๆ 
 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) ประกอบด้วย 
  |aชื่อบุคคล 
  |bเลขโรมันตามหลังชื่อบุคคล 
  |cต าแหน่งยศ บรรดาศักดิ์ 
  |dปีเกิด-ปีตาย 
  |eค าท่ีบอกความสัมพันธ์ระหว่างงานกับบุคคล 
  |fปีที่จัดท า 
  |gข้อมูลย่อยอื่นๆ 
  |hสื่อ 
  |kการแบ่งย่อยงานตามรูปแบบ 
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  |lภาษาของงาน 
  |nเลขส่วน/เลขตอน 
  |pชื่อส่วน/ชื่อตอน 
  |qชื่อเต็มของบุคคล 
  |sฉบับ 
  |tชื่อของงาน 
  |vหัวเรื่องท่ีเป็นการแบ่งย่อย 
  |xหัวเรื่องย่อยทั่วไป 
  |yหัวเรื่องย่อยตามช่วงเวลา 
  |zหัวเรื่องย่อยตามภูมิศาสตร์ 
  |2แหล่งที่มาของหัวเรื่อง 
 ตัวอย่ำง 600 04|aภูมิพลอดุลยเดช,|cพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,|d2470-2559 
   600 04|aเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,|cสมเด็จพระ,|d2498- 
   600 04|aนันทนา วีระชน 
   600 10|aSteward, Kristen   
   600 10|aHan, Jiawei 
   600 10|aStrassner, John 
 
 610 หัวเรื่องนิติบุคคล (R) ใช้ส าหรับลงรายการหัวเรื่องท่ีเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
  Indicator 1 รหัสประเภทชื่อของนิติบุคคล ประกอบด้วย 
   0 ชื่อที่กลับค า 
   1 ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด 
   2 ชื่อตามล าดับอักษร 
 
  Indicator 2   
   0 หัวเรื่องของ Library of Congress Subject headings 
   1 หัวเรื่องของ LC Subject headings for children’s literature 
   2 หัวเรื่องทางการแพทย์ Medical Subject headings 
   3 หัวเรื่องของ National Agricultural Library subject authority file 
   4 ไม่ระบุคู่มือ 
   5 หัวเรื่องของ Canadian Subject headings 
   6 Repertoire de vedettes-matiere 
   7 หัวเรื่องจากแหล่งอ่ืนๆ 
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 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) ประกอบด้วย 
  |aชื่อนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานหลัก 
  |bหน่วยงานรอง 
  |cสถานที่จัดประชุม 
  |dปีของการประชุม 
  |eค าท่ีเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล 
  |fปีที่จัดท า 
  |gข้อมูลย่อยอื่นๆ 
  |hสื่อ 
  |kการแบ่งย่อยงานตามรูปแบบ 
  |lภาษาของงาน 
  |nเลขส่วน/เลขตอน 
  |pชื่อส่วน/ชื่อตอน 
  |rโน๊ตเพลง 
  |sฉบับ 
  |tชื่อของงาน 
  |vหัวเรื่องท่ีเป็นการแบ่งย่อย 
  |xหัวเรื่องย่อยทั่วไป 
  |yหัวเรื่องย่อยตามช่วงเวลา 
  |zหัวเรื่องย่อยตามภูมิศาสตร์ 
  |2แหล่งที่มาของหัวเรื่อง 
 ตัวอย่ำง 610 24|aกระทรวงการต่างประเทศ 
   610 24|aกรมประชาสัมพันธ์ 
   610 24|aมหาวิทยาลัยพะเยา.|bศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
   610 20|aAsian Institute of Technology 
   610 20|aMassachusetts Institute of Technology 
   610 20|aMinistry of Justice 
 
 650 หัวเรื่องท่ัวไป (R) ใช้ส าหรับระบุหัวเรื่องท่ัวไป ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระบุค่าที่แสดงระดับของหัวเรื่องทั่วไป โดยปกติจะเป็น # เสมอ 
  Indicator 1   
   #  ไม่ระบุ (ระบุค่าท่ีแสดงระดับของหัวเรื่อง โดยปกติจะเป็น # เสมอ) 
   0  ไม่ระบุระดับ 
   1  หัวเรื่องหลักและเป็นหัวเรื่องส าคัญ 
   2  หัวเรื่องรอง 
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  Indicator 2   
   0 หัวเรื่องของ Library of Congress Subject headings 
   1 หัวเรื่องของ LC Subject headings for children’s literature 
   2 หัวเรื่องทางการแพทย์ Medical Subject headings 
   3 หัวเรื่องของ National Agricultural Library subject authority file 
   4 ไม่ระบุคู่มือ 
   5 หัวเรื่องของ Canadian Subject headings 
   6 Repertoire de vedettes-matiere 
   7 หัวเรื่องจากแหล่งอ่ืนๆ 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) ประกอบด้วย 
   |aหัวเรื่องท่ัวไป 
   |vหัวเรื่องแบ่งย่อยงาน (R) 
   |xหัวเรื่องย่อยทั่วไป (R) 
   |yหัวเรื่องย่อยตามช่วงเวลา (R) 
   |zหัวเรื่องย่อยตามเขตภูมิศาสตร์ (R) 
 ตัวอย่ำง 650 #4|aภาษาไทย|xการศึกษาและการสอน 
   650 #4|aภาษาไทย|xข้อสอบและเฉลย 
   650 #4|aภาษาไทย|xค าศัพท์ 
   650 #0|aEnglish language|vTextbooks for foreign speakers 
   650 #0|aEnglish language|vConversation and phrase books 
   650 #0|aEnglish language|xStudy and teaching 
 
 651 หัวเรื่องภูมิศำสตร์ (R) เขตข้อมูลหัวเรื่องที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
  Indicator 1   
   #  ไม่ระบุ 
  Indicator 2   
   0 หัวเรื่องของ Library of Congress Subject headings 
   1 หัวเรื่องของ LC Subject headings for children’s literature 
   2 หัวเรื่องทางการแพทย์ Medical Subject headings 
   3 หัวเรื่องของ National Agricultural Library subject authority file 
   4 ไม่ระบุคู่มือ 
   5 หัวเรื่องของ Canadian Subject headings 
   6 Repertoire de vedettes-matiere 
   7 หัวเรื่องจากแหล่งอ่ืนๆ 
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 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
   |aชื่อเขตภูมิศาสตร์ ระบุชื่อสถานที่ ชื่อประเทศ 
   |vหัวเรื่องแบ่งย่อยตามรูปแบบ (R) 
   |xหัวเรื่องย่อยทั่วไป (R) 
   |yหัวเรื่องย่อยตามช่วงเวลา (R) 
   |zหัวเรื่องย่อยตามเขตภูมิศาสตร์ (R) 
 ตัวอย่ำง 651 #4|aไทย|xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว 
   651 #4|aไทย|xประวัติศาสตร์ 
   651 #4|aไทย|xความเป็นอยู่และประเพณี 
   651 #4|aไทย|xการเมืองและการปกครอง 
   651 #0|aEngland|xDescription and travel 
   651 #0|aEngland|xHistory 
   651 #0|aEngland|xManners and customs 
   651 #0|aEngland|xPolitics and government 
 
 700 ชื่อผู้แต่งเพิ่มเติม (บุคคล) รำยกำรเพิ่มชื่อบุคคล (R) ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
  Indicator 1 ระบุประเภทชื่อบุคคล 
   0 ชื่อต้น 
   1 ชื่อสกุลที่เป็นค าเดี่ยว 
   2 ชื่อสกุลที่เป็นค าผสม 
   3 ชื่อวงศ์ตระกูล 
  Indicator 2 ระบุประเภทรายการเพ่ิม 
   # ไม่ระบุประเภทรายการเพ่ิม 
   2 รายการจ าแนก เป็นรายการเพ่ิมบุคคลที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเอง 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aชื่อบุคคล (Personal name) (NR) 
  |qชื่อเต็ม (Fuller form of name) (NR)   
  |cยศ บรรดาศักดิ์ (R)  
  |dปีเกิด-ปีตาย (NR) 
  |eค าท่ีบอกความสัมพันธ์ระหว่างงานกับบุคคล (NR) 
 ตัวอย่ำง 700 0#|aปฐมพงษ์ วงศ์สุรสิทธิ์,|eผู้แปล 
   700 0#|aพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร,|eผู้แปล 
   700 0#|aชุติมา สัจจานันท์ 
   700 0#|aน้ าทิพย์ วิภาวิน 
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   700 1#|aDains, Joyce E. 
   700 1#|aOlah, George A.,|d1927- 
   700 1#|aCarey, Francis A.,|d1937- 
   700 1#|aChristian, Gary D. 
 
 710 ชื่อผู้แต่งเพิ่มเติม (นิติบุคคล) รายการเพ่ิมชื่อนิติบุคคล ส าหรับบันทึกชื่อการประชุมที่ลงรายการภายใต้ชื่อ
นิติบุคคลเพ่ือเป็นรายการเพ่ิม ประกอบด้วย (R) 
 ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
  Indicator 1 ระบุชื่อประเภทนิติบุคคล 
   0 ชื่อที่กลับค า 
   1 ชื่อตามกฎหมาย 
   2 ชื่อตามล าดับอักษร 
  Indicator 2 ระบุประเภทรายการเพ่ิม 
   # ไม่ระบุ 
   2 รายการจ าแนก เป็นรายการเพ่ิมบุคคลที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเอง 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aชื่อนิติบุคคลหน่วยงานหลัก  
  |bชื่อหน่วยงานย่อย   
  |cสถานที่จัดประชุม  
  |dปีของการประชุม 
  |eค าท่ีบอกความสัมพันธ์ระหว่างงานกับบุคคล  
  |fปีที่จัดท า 
 ตัวอย่ำง 
  710 2#|aมหาวิทยาลัยพะเยา.|bศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
  710 2#|aPacific marketing & entertainment group 
  710 2#|aAsia Pacific Economic Cooperation 
  710 2#|aบริษัทแคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 
  710 2#|aกระทรวงการต่างประเทศ 
  710 2#|aUniversity of Phayao.|bLibrary Resource and Educational Media Center  
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 830 รำยกำรเพิ่มชื่อชุด รายการเพ่ิมชื่อชุดที่เป็นชื่อเรื่องแบบฉบับ (R) ประกอบด้วย  
 ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
  Indicator 1   
   # ไม่ระบุ 
  Indicator 2 ระบุอักขระที่ไม่ต้องการให้เรียง 
   0-9 จ านวนอกัขระที่ไม่ต้องการให้เรียง 0-9 อักขระ 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aชื่อเรื่องแบบฉบับที่เป็นรายการชุด 
  |vล าดับที่ในชุด 
 ตัวอย่ำง 
  830 #0|aชุดชีวิตและสุขภาพ ;|vล าดับที่ 157 
  830 #0|aColonial American craftsmen 
 
 856 รำยกำรลิงก์ รายการเพ่ิมส าหรับระบุต าแหน่งและการเข้าถึงของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย (R) 
 ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
  Indicator 1 วิธีการเข้าถึง 
   # ไม่ระบุ 
   0 เข้าถึงด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
   1 เข้าถึงด้วย FTP 
   2 เข้าถึงด้วย Remote Login 
   3 เข้าถึงด้วย Dial-up 
   4 เข้าถึงด้วย Http 
   7 เข้าถึงด้วยวิธีการอ่ืนๆ 
   Indicator 2 ระบุความสัมพันธ์  
   #  ไม่ระบุ 

0 เป็นแหล่งข้อมูลโดยตรง 
1 เป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 
2 เป็นแหล่งที่สัมพันธ์กับข้อมูลในระเบียน 
9 ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ 
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 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |uให้ระบุ URL 
  |yระบุข้อความที่เป็นตัวเชื่อม (Link text) 
  |zหมายเหตุเพิ่มเติม 
  |2Access method ให้ระบุวิธีการเข้าถึง เช่น email, ftp 
  |3ลักษณะของข้อมูลที่มีใน URL นั้น เช่น บทคัดย่อ หน้าสารบัญ 
 ตัวอย่ำง 
  856 4#|uhttps://www.youtube.com/watch?v=EI_3ywJLQio 
 
 949 ชื่อผู้ลงรำยกำร ใช้ลงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ท ารายการทางบรรณานุกรม (R) ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
  Indicator 1 
   # ไม่ระบุ 
   Indicator 2 
   # ไม่ระบุ 
 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield codes) 
  |aชื่อบุคคลผู้ลงรายการ 
 ตัวอย่ำง 
  |aปัณณธร 
 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 

วิธีกำรปฏิบัติงำน 

 งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ      
เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาไทย (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes: ALIST) ซึ่งพัฒนา  
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา มาใช้
ในการปฏิบัติงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ  จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 
 

1. วิธีกำรปฏิบัติงำนกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  1.1  การตรวจสอบรายการทางบรรณานุกรมซ้ าในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
  1.2  การจัดหมวดหมู่และท ารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 
   1.2.1 การสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ 
   1.2.2 การเพ่ิมทรัพยากรสารสนเทศในระเบียนบรรณานุกรมซ้ า 
  1.3 การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนน าออกให้บริการ 
   1.3.1 การติดบาร์โคด 
   1.3.2 การติดบัตรก าหนดส่ง 
   1.3.3 การพิมพ์เลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ 
   1.3.4 การติดเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ 
   1.3.5 การเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บ (Location) ของทรัพยากรสารสนเทศ 
   1.3.6 การตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ 
  1.4 ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประจ าสัปดาห์ 

2. วิธีกำรปฏิบัติงำนกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 
2.1  การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 
2.2  การตรวจสอบรายการทางบรรณานุกรมซ้ าในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

  2.3  การจดัหมวดหมู่และท ารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 
   2.3.1 การสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ 
   2.3.2 การเพ่ิมทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุในระเบียนบรรณานุกรมซ้ า 
  2.4 การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุก่อนน าออกให้บริการ 
   2.4.1 การติดบาร์โคด 
   2.4.2 การติดบัตรก าหนดส่ง 
   2.4.3 การพิมพ์เลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 
   2.4.4 การติดเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 
   2.4.5 การเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บ (Location) ของทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 
   2.4.6 การตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุออกให้บริการ 
  2.5 ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ประจ าสัปดาห์ 
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2. แผนผังกำรปฏิบัติงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio visual cataloging flowchart) 

 

ภำพที่ 2 แผนผังกำรปฏิบัติงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ 
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3. ข้ันตอนกำรลงทะเบียนและลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 

 ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวสัดใุนแบบบันทึกการลงทะเบียนสือ่โสตทัศนวสัดุ ดังภาพ 

 

ภำพที ่3 กำรลงทะเบียนทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 

 ขั้นตอนที่ 2 เปิดโปรแกรม ALIST ส าหรับใช้ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพ 

 

ภำพที่ 4 กำร Log in เข้ำสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 
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 ขั้นตอนที่ 3 หลังจาก Log in เข้าในระบบแล้ว เลือกท่ีเมนู Cataloging เลือก work sheet ดังภาพ 

 

ภำพที่ 5 ขั้นตอนก่อนกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 

ก่อนที่จะด าเนินการลงรายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ต้องท าการลงทะเบียน ติดบาร์โคดและ
ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวในระบบ OPAC ก่อนทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการท ารายการทางบรรณานุกรมซ้ า (Bib# 
ซ้ า ) 

 ขั้นตอนที่ 4 หลังจากที่ลงทะเบียนและตรวจสอบรายการทางบรรณานุกรมซ้ าแล้ว แยกประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ 
ออกเป็น 2 ประเภท คือ สื่อโสตทัศนวัสดุที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากนั้นเลือกที่ปุ่ม select ดังภาพ 

 

ภำพที่ 6 ขั้นตอนก่อนกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 
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             ขั้นตอนที่ 5 เมื่อกดปุ่ม select แล้ว จะได้ หน้า Bib# ส าหรับการลงรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ 

 

ภำพที่ 7 หน้ำ Bib# ก่อนกำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 

 

ภำพที่ 8 กำรลงรำยกำรทำงบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 
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ภำพที่ 9 กำรเพิ่มทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 

 ขั้นตอนที่ 6 หลังจากที่ลงรายการทางบรรณานุกรมในระบบ ALIST ให้ตรวจสอบรายละเอียดของทรัพยากร
ดังกล่าวในระบบสืบค้นอัตโนมัติ (OPAC) ดังภาพ 

 

ภำพที่ 10 กำรตรวจสอบข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุในเว็บโอแพค (OPAC) 
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 ขั้นตอนที่ 7 การติดบาร์โคด การติดเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศวัสดุ และการติดบัตรก าหนดส่ง 
การติดบาร์โคดจะติดด้านล่างของแผ่น CD, VCD ,DVD ไม่ปิดทับเลข ISBN, ชื่อเรื่อง, ข้อความต่างๆ ที่ส าคัญ การติดเลขเรียก
ทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ ควรติดด้านข้างของกล่องวัดระยะห่างจากขอบด้านล่างประมาณ 1 เซนติเมตร และการ
ติดบัตรก าหนดส่งควรติดด้านหลังกล่องสื่อโสตทัศนวัสดุ 

 

ภำพที่ 11 กำรติดบำร์โคดทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ  

4. กำรพิมพเ์ลขเรียกทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. จัดเรียงสื่อโสตทัศนวัสดุที่ผ่านการลงรายการทางบรรณานุกรมออกเป็นกลุ่ม จ านวน 10 รายการ 

2. ด าเนินการพิมพ์เลขเรียกสื่อโสตทัศนวัสดุในโปรแกรม Microsoft word ดังภาพ 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง ค าผิด หลังการพิมพ์เสร็จสิ้น 

4. ด าเนินการสั่งพิมพ์เลขเรียกสื่อโสตทัศนวัสดุ 

 

ภำพที่ 12 กำรพิมพ์เลขเรียกทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ  
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5. กำรติดเลขเรียกทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. การติดเลขเรียกด้านข้างของกล่องใส่สื่อโสตทัศนวัสดุ DVD, VCD, CD-ROM และ DVD ภาพยนตร์ วัดระยะห่าง
จากด้านล่างขึ้นมาประมาณ 1 เซนติเมตร ดังภาพ 

 

ภำพที่ 13 กำรติดเลขเรียกทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 

 

2. การติดเลขเรียกด้านหน้าของกล่องใส่สื่อโสตทัศนวัสดุ DVD, VCD, CD-ROM และ DVD ภาพยนตร์ ดังภาพ 

          

ภำพที่ 14 กำรติดเลขเรียกทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 
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ภำพที่ 15 กำรติดบัตรก ำหนดส่งทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 

6. หลักกำรตรวจสอบทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุก่อนน ำออกให้บริกำรแก่ผู้ใช้ 
 1. ตรวจสอบรหัส Barcode ของทรัพยากรสารสนเทศว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ 
 2. ตรวจสอบข้อมูลรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรในระบบ OPAC ว่ามีข้อมูลดังกล่าวครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ 
 3. ตรวจสอบเลข Bib เลข Item และเลขเรียกทรัพยากรว่ามีความถูกต้องและชัดเจนหรือไม่ 
 4. ตรวจสอบการติดบัตรก าหนดส่งด้านหลังกล่องใส่ทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 
 5. ตรวจสอบสถานะของทรัพยากรสารสนเทศในหน้าของ Item ว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่ 
 6. ตรวจสอบสภาพของกล่องและตัวทรัพยากรสื่อโสตทัศนวัสดุว่ามีสภาพดีสามารถจะน าออกให้บริการแก่ผู้ใช้ได้หรือไม ่

 7. ก่อนน าออกให้บริการควรน าสติ๊กเกอร์ใสมาปิดทับที่บาร์โคด เลขเรียกทรัพยากร , เลข Bib ,และเลข Item       
ให้เรียบร้อย เพ่ือป้องกันข้อความดังกล่าวลบเลือนและป้องกันการฉีกขาด 

 

 



 

 

บทที่ 5  

ปัญหำ ข้อเสนอแนะ และแนวทำงแก้ไขในกำรปฏิบัติงำน 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจในการจัดซื้อจัดหา จัดระบบ 
และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให้ประสบปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานในส่วนงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ให้บริการทรัพยากร

สารสนเทศประเภทต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ALIST ให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการร่วมกับห้องสมุดสาขานั้นส่งผลต่อการลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาการลงรายการทางบรรณานุกรมที่ไม่เป็นรูปแบบ หรือมาตรฐานเดียวกัน ท าให้
เกิดระเบียนทางบรรณานุกรมเกิดความซ้ าซ้อน เกิดข้อผิดพลาดได้ แนวทางในการแก้ไข คือ จัดฝึกอบรมแก่บุคลากร
ที่ดูแลห้องสมุดสาขากับบรรณารักษ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเกี่ยวกับการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
รวมถึงการให้บริการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าในการด าเนินการร่วมกันและมีมาตรฐานเดียวกัน 

 
2. ด้ำนกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
           2.1 บรรณารักษ์แต่ละบุคคลมีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่ าง
กัน ส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท่ีแตกต่างกันออกไปและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2.2 บรรณารักษ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศและมีความจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการลงราย การทาง
บรรณานุกรมให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศต่อไป 

2.3 รายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุเดิมส่วนใหญ่มีข้อมูลบางรายการไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ท าให้
ต้องเสียเวลาในการด าเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เกิดความถูกต้อง 

2.4 ขาดคู่มือในการด าเนินการด้านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศวัสดุท าให้การด าเนินงาน
ดังกล่าวอาจเกิดความล่าช้าอันเนื่องมาจากต้องใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีที่จ าเป็นต้องลงรายการ
ทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุประเภทอ่ืนๆ ที่ยังไม่เคยด าเนินการลงรายการมาก่อน 

จากปัญหาในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวนั้น ท าให้เกิดข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ซึ่งปัญหาหลักในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่         
คือ การลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ อาจเป็น ผลมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจ             
ในการลงรายการ รวมถึงขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์ มาตรฐานในการลงรายการทางบรรณานุกรม  จึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ที่เผยแพร่โดยองค์การสารสนเทศ สมาคมวิชาชีพ รวมถึงเข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับมาตรฐานในการลงรายการทางบรรณานุกรมให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานสามารถด าเนินการ    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

ชนิดา จริยาพรพงศ์ และรุ้งฟ้า ฐิโนทัย “หน่วยที่ 8 รายการและการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ”ใน  
             เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ พิมพ์ครั้งที่  3 นนทบุรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 
ธนพร ประเสริฐกุล. (2547) การท ารายการโสตทัศนวัสดุ : จากหลักเกณฑ์สู่การปฏิบัติ. พิษณุโลก: ฝ่ายสื่อ 
             โสตทัศนศึกษา ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ธนพร ประเสริฐกุล. (2547) คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายสื่อโสตทัศนศึกษา. พิษณุโลก: ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย 
              นเรศวร 
เบ ญ จ รั ต น์  สี ท อ งสุ ข  “ก า ร ก า ห น ด หั ว เรื่ อ ง ” ค้ นคื น เมื่ อ วั นที่  16  พฤษ ภาคม  2561 จาก  
                 https://sites.google.com/site/ben1632201/subject 
เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์. (2561) คู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
               มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
พรพรรณ จันทร์แดง. (2557) ห้องสมุดยุคใหม่ (Modern Library). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น 
พวา พันธุ์เมฆา. (2554) หัวเรื่องภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
              สารสนเทศสาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วัชรีย์พร คุณสนอง. 2556. PULINET วิชาการ ครั้งที่  3 บทบาท PULINET ในการเตรียมการห้องสมุด 
              เข้าสู่ประชาคมอาเซียน, 23-25 มกราคม 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช.  
              นครศรีธรรมราช: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา “การลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ” ค้นคืนเมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2561 จาก  
                 www.lib.buu.ac.th/KM 
หน่วยวิจัยนวัตกรรมสารสนเทศ. 2557. พ้ืนฐานเกี่ยวกับ AACR2 และ MARC21 เอกสารประกอบการอบรมเชิง 
                 ปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และท ารายการบรรณานุกรมส าหรับการด าเนินงานบนพื้นฐานข้อมูล 
                 สหบรรณานุกรม ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL), 1-4 กรกฎาคม 2557 ณ หน่วยวิจัยนวัตกรรม 
                 สารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. นครศรีธรรมราช: ศูนย์บรรณสารและ 
              สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
Library of Congress. (2018). MARC Standard. Retrieve May 11, 2018 from https://www.loc.gov/marc/ 
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โครงสร้างเขตข้อมูลส าหรับการลงรายการทางบรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ 

Tag Indicator ชื่อเขตข้อมูล เขตข้อมูลย่อย 
1 2 

000 # #   
007 # #   
008 # #  171214s2017 nyu i eng d 

150831s2010 th 812 g vltha d 
170411s2014 cc h chi d 
150521s2011 fr i fre d 
141217s2014 th i tha d 

020 # # เลขมาตรฐานสากลประจ า
หนังสือ (ISBN) 

|a9781259860669 
|a0131219286 

041  
0 
1 

 
# 
# 

รหัสภาษา  
(ไม่ใช่ฉบับแปล/ไม่มีการแปล) 
(ฉบับแปล/มีการแปล) 

 
|atha|aeng 
|atha|heng  

090 # # เลขหมู่ (Local Call) 
(เลขเรียกสื่อโสตทัศนวัสดุ) 
 

|aCD-ROM1745 

|aDVD359 

|aVCD48 

|aMV0185 
100  

0 
 

 
1 

 
# 
 

 
# 

รายการผู้แต่ง 
รายการผู้แต่งชาวไทย 
 
 
รายการผู้แต่งชาวต่างชาติ 

 
|aเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,|cสมเด็จพระ,|d2498- 
|aคึกฤทธิ์ ปราโมช,|cม.ร.ว. 
|aกฤษณา อโศกสิน 
|aMeislich, Estelle K. 
|aOlah, George A.,|d1927- 
|aChristian, Gary D. 

110 2 # รายการผู้แต่งนิติบุคคล |aมหาวิทยาลัยพะเยา.|bศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
|aส านักนายกรัฐมนตรี 
|aกรมประชาสัมพันธ์ 
|aกระทรวงศึกษาธิการ 
|aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.|bคณะอักษรศาสตร์ 
|aกรมทางหลวง 
|aส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



 

 

111 2 # รายการหลักชื่อการประชุม |aการประชุมพะเยาวิจัย.|n(ครั้งที่ 5 :|d2558 :|cพะเยา) 
|aCongress on Machinability.|n(2nd :|d2016 :|cNew Jersey, 
USA) 
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ชื่อเรื่องและการแจ้งความ
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
|aคิดถึงปลาบึก|h[videorecording] /|cโครงการสื่อชุมชนลุ่มน้ าโขง 
|aFa zhan Han yu.|pChu ji kou yu =|bDeveloping 
Chinese.|pElementary speaking course|h[sound recording] 
/|cWang Shuhong ... [et al.] bian zhu 
|aฟ้ืนเมืองเก่าให้มีชีวิต|h[videorecording] /|cบางกอกฟอรั่ม 
|aAmy|h[videorecording] =|bเอมี่ /|cลิขสิทธิ์และจัดจ าหน่ายโดย 
บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
|aShowreel.01.53 projects on audiovisual design|h[sound 
recording] /|cedited & written by prof. Bjorn Bartholdy 
|aA project manager's book of forms|h[electronic 
resource] :|ba companion to the PMBOK guide /|cCynthia 
Snyder Stackpole ... [et al.] 
|aAn annotated syntax reader|h[electronic resource] 
:|blasting insights and questions /|cEdited by Richard 
Kayne, Raffaella Zanuttini, Thomas Leu 
|aThe handbook of groundwater engineering|h[electronic 
resource] /|ceditor-in chief, Jacques W. Delleur 
|aAmical 2 :|bA2 : cahier d'activités|h[electronic resource] 
/|cSylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran 
|aนิวเคลียร์ฟิสิกส์เบื้องต้น|h[electronic resource] /|cจรัญ พรม
สุวรรณ 
|aA practical guide to contemporary pharmacy 
practice|h[electronic resource] /|cDavidow Lawrence W. 
|aAn analog electronics companion|h[electronic resource] 
:|bbasic circuit design for engineers and scientists /|cScott 
Hamilton 
|aThe science of decision making|h[electronic resource] 
|‡bA problem-based approach using excel /|cEric V. 
Denardo. 
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ชื่อเรื่องแตกต่าง/ชื่อเรื่อง
เทียบเคียง 
 

 
 
|iAt the head of title|aScience & Technology|h[electronic 
resource] 
|aChartbook on aging|h[electronic resource] 
|iชื่อเรื่องภาษาอังกฤษจากปกนอก:|aMore excited|h[electronic 
resource] 
|aสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน|h[sound recording] 
|aFundamental of English|h[electronic resource] 
|aResident evil|h[videorecording] 
|aภาษาจีนส าหรับมัคคุเทศก์|h[sound recording] 

250 # # ครั้งที่พิมพ์ |aพิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงและแก้ไข 
|aพิมพ์ครั้งที่ 3 
|a2nd ed. 
|a3rd ed. 
|arevise edition 
|aInternational edition 

260 # # สถานที่พิมพ์/สถานที่ผลิต/จัดท า |aนนทบุรี :|bยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์,|c[2559] 
|aพะเยา :|bศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา,|c2558 
|aกรุงเทพฯ :|bส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,|c2558 
|a[เชียงใหม่] :|bชมรมคนรักษ์ล้านนา,|c2560 
|aHauppauge, N.Y. :|bBarron's,|cc[2006] 
|aBoca Raton :|bTaylor & Francis,|cc2011 
|a[New York] :|bMcGraw-Hill/Irwin,|cc2011 
|aLondon :|bElsevier,|cc2007 

300 # # ลักษณะทางกายภาพ |aวิดีโอดิสก์ 1 แผ่น (112 นาที) :|bเสียง, สี ;|c4 3/4 นิ้ว 
|aซีดีรอม 1 แผ่น ;|c4 3/4 นิ้ว +|eหนังสือประกอบ 
|aดีวีดี 1 แผ่น ;|c4 3/4 นิ้ว +|eหนังสือประกอบ 
|aวีซีดี 1 แผ่น ;|c4 3/4 นิ้ว +|eหนังสือประกอบ 
|a1 Computer laser optical disc ;|c4 3/4 in. +|e1 book 
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  # 
  # 

ชื่อชุด 
ไม่ท ารายการเพ่ิม 
ท ารายการเพ่ิม 

 
|aชุดชีวิตและสุขภาพ ;|vล าดับที่ 157 
|aชุดชวนคิด อ่านเขียน เรียนภาษา 
|aEasy concept series ;|vv.5 
|aColonial American craftsmen 



 

 

500 # # หมายเหตุทั่วไป |aซีดีรอมประกอบหนังสือ (SB 379.B2 บ784ก 2558) ; ชื่อเรื่อง :
กล้วย / เบญจมาศ ศิลาย้อย 
|aดีวีดีประกอบหนังสือ (DS 586 จ131 2554) ; ชื่อเรื่อง : จดหมาย
เหตุตามรอยทรงผนวช / คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 
|aวีซีดีประกอบหนังสือ (JQ 1745.A5 จ291 2549) ; ชื่อเรื่อง : จาก 
14 ถึง 6 ตุลา และทองปาน = From October 12, 1973 to 
October 6, 1976, Bangkok and Tongpan's Isan / 
บรรณาธิการ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 
|aชื่อเรื่องภาษาไทยปรากฏหลังกล่อง : การผจญภัยของตินติน 
|aSet includes book (TH 9124 K46s 2008) ; book titled : 
Safe firefighting : level I & II / Steve Kidd, John D 
Czajkowski, Garry L Briese 

508 # # หมายเหตุผู้ผลิต/ผู้จัดท า |aDirected by Steven Spielberg 
|aProduced by Jodie Foster 
|aก ากับภาพยนตร์โดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล 
|aก ากับภาพยนตร์โดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว 

511 1 # หมายเหตุนักแสดง |aBradley Cooper 
|aMegan Fox 
|aแอน ทองประสม 
|aหลิว เต๋อ หัว 

521 8 # หมายเหตุระดับกลุ่มผู้ใช้ |aภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป 
|aภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป 
|aภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
|aภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
|aภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 

538 # # หมายเหตุ |aDVD video ; Dolby digital ; Aspect ratio 16:9 
546 # # หมายเหตุภาษา |aEnglish, Thai, Cantonese, Mandarin ; Subtitles English, 

Thai, Cantonese, Mandarin 
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รายการหัวเรื่องบุคคล 
รายการหัวเรื่องบุคคลชาวไทย 
 
 
 
 

 
|aภูมิพลอดุลยเดช,|cพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,|d2470-
2559|xพระอัจฉริยภาพ 
|aเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,|cสมเด็จพระ,|d2498-|x
พระราชกรณียกิจ 
|aกฤษณา อโศกสิน,|d2474-|xประวัติและผลงาน 



 

 

1 4 รายการหัวเรื่องบุคคล
ชาวต่างชาติ 

|aMary, Elizabeth Alexandra,|cPrincess,|d1926-|xBiography  
|aShakespeare, William,|d1564-1616|xKnowledge|zRome 
|aFaraday, Michael,|d1791-1867|xBiography 
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รายการหัวเรื่องนิติบุคคล 
รายการหัวเรื่องนิติบุคคล
ภาษาไทย 
 
 
รายการหัวเรื่องนิติบุคคล
ภาษาต่างประเทศ 

 
|aศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา|xรายงาน
ประจ าปี 
|aกรมประชาสัมพันธ์|xผลงาน 
|aกระทรวงการต่างประเทศ|xสถิติ 
|aMassachusetts Institute of Technology|xAnnual report 
|aMinistry of Justice|xAnnual report 
|aAsian Institute of Technology|xAnnual report 
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รายการหัวเรื่องท่ัวไป 
รายการหัวเรื่องท่ัวไปภาษาไทย 
 
 
รายการหัวเรื่องท่ัวไป
ภาษาต่างประเทศ 

|aภาพปริศนาล่าระทึกโลก|xภาพยนตร์ 
|aแคลคูลัส|xข้อสอบและเฉลย 
|aภาษาอังกฤษ|xการศึกษาและการสอน 
|aกล้วย|xการปลูก 
|aWoman in gold|xMotion pictures 
|aCalculas|xExaminations, questions, etc. 
|aEnglish language|xStudy and teaching 
|aBananas|xPlanting 

651  
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รายการหัวเรื่องภูมิศาสตร์ 
รายการหัวเรื่องภูมิศาสตร์
ภาษาไทย 
 
รายการหัวเรื่องภูมิศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ 

|aไทย|xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว 
|aสหรัฐอเมริกา|xประวัติศาสตร์ 
|aเชียงใหม่|xโบราณสถาน 
|aกว๊านพะเยา|xประมงน้ าจืด 
|aThailand|xDescription and travel 
|aUnited States|xHistory 
|aChiang Mai|xAntiquities 
|aKwan Phayao|xInland fisheries 
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รายการผู้แต่งเพ่ิม 
รายการผู้แต่งเพ่ิมชาวไทย 
 
 
 
รายการผู้แต่งเพ่ิมชาวต่างชาติ 

 
|aสุทิน พูลสวัสดิ์ 
|aพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร,|eบรรณาธิการ 
|aบุษกร กู้หลี,|eผู้เรียบเรียง 
|aจารุรักษ์ กิตติสิริพันธุ์,|eผู้แปล 
|aGraddol, David 
|aLougheed, Lin,1946- 
|aFeinberg, Richard E. 



 

 

710 2 # ชื่อผู้แต่งเพิ่มเติม (นิติบุคคล) |aบริษัท แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 
|aกระทรวงการต่างประเทศ 
|aมหาวิทยาลัยพะเยา.|bศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
|aมูลนิธิสวนหลวง ร.9 
|aAsia Pacific Economic Cooperation 
|aPacific marketing & entertainment group 
|aOxford university press 
|aUniversity of Phayao.|bLibrary Resource and Educational 
Media Center 

830 # 0 รายการเพิ่มชื่อชุด  |aชุดชีวิตและสุขภาพ ;|vล าดับที่ 157 
|aColonial American craftsmen 

856 4 # รายการลิงก์ |uhttps://www.youtube.com/watch?v=EI_3ywJLQio 
949 # # ชื่อผู้ลงรายการ |aปัณณธร 

|aฉวีวรรณ 
|aวาณิชยา 
|aอรดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


