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บทที่ 1 

บทน ำ 

 
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

งานห้องสมุดแบ่งได้อย่างกว้าง ๆ เป็น 3 ประเภทคือ งานบริหาร งานเทคนิค และงาน

บริการ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

ห้องสมุด การที่บรรณารักษ์จะสามารถบริหารงานและปฏิบัติงานห้องสมุดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพนั้น บรรณารักษ์ต้องเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบาย หน้าที่  ความ

รับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของห้องสมุดเป็นอย่างดี วิธีการหรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยให้

บรรณารักษ์มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นนั้น ได้แก่ การปฐมนิเทศ

บรรณารักษ์ใหม่ โดยการอธิบายแนะน าห้องสมุดและงานในต าแหน่ง เพื่อช่วยให้ผู้เข้าปฏิบัติงาน

ใหม่ได้คุ้นเคยกับห้องสมุดและงานที่จะปฏิบัติ หรือการประชุมบรรณารักษ์เพื่อสร้างความเข้าใจ

ระหว่างผู้บริหารงานกับบรรณารักษ์และระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน หรือการฝึกงานเพื่อรู้จักและ

เข้าใจระบบการท างานในแต่ละแผนกของห้องสมุด หรือการออกสิ่งพิมพ์เพื่อให้มีโอกาสแสดง

ความรู้ทางวิชาการและความคิดเห็น หรือการมีคู่มอืปฏิบัติงาน (ปิยนารถ สงวนมณี, 2524, หน้า 

1) 

การปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศถือเป็นหัวใจ

ส าคัญที่จะน าไปสู่การให้บริการช่วยเหลือผูใ้ช้ในกระบวนการเปลี่ยนสารสนเทศไปสู่ความรู ้ดังนั้น 

การให้ความส าคัญกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการจึงถือว่ามี

ความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจากสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ เชน่ ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัย ปัญหาการปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาหนังสือค้างรอการวิเคราะห์ (Backlog) 

ปัญหาด้านจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ และปัญหาด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของ

บุคลากร เป็นต้น ที่สง่ผลกระทบต่อการให้บริการผูใ้ช้ทั้งสิ้น และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ให้กับห้องสมุดจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา ปรับปรุงงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท า

รายการทรัพยากรสารสนเทศ (สุจิน บุตรดีสุวรรณ, 2552, หน้า 2) 

จากความส าคัญดังกล่าว การมีคู่มอืปฏิบัติงานส าหรับน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง

การลงรายการทางบรรณานุกรมให้ถูกต้องสมบูรณ์ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

ได้อย่างเต็มที่ ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการของห้องสมุดมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

คู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศฉบับนี้ได้รวบรวมเนื้อหาและรายละเอียดพื้นฐาน

เกี่ยวกับ AACR 2 และ MARC 21 ขึ้นจากความรู้ที่ได้จากการศึกษา การสั่งสมประการณ์จากการ
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ปฏิบัติงานวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศในศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

รวมถึงการเข้าประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นคู่มือและเป็นแนวทางในการวิเคราะห์

และท ารายการบรรณานุกรม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา รวมไปถึงหอ้งสมุดสาขาด้วย 

 

2.  วัตถุประสงค์ของคู่มือปฏิบัติงำน 

 คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์ คือ 

 2.1  เพื่อเป็นแนวทางในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศส าหรับบรรณารักษ์งาน

พัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รวมไปถึงห้องสมุด

สาขาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 2.2  เพื่อเป็นคู่มือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นิสิต นักศึกษา สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศกึษา หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

3.  ควำมเป็นมำของงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เดิมมี ชื่อว่า “ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยเปิดให้บริการ ณ อาคาร

วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เริ่มก่อตั้งและมีที่

ท าการช่ัวคราวอยู่ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ. 2542  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ย้ายที่

ท าการมาอยู่เลขที่ 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยห้องสมุดตั้งอยู่บริเวณ

ช้ัน 1 อาคารเรียนรวมหลังเดิม  ใน พ.ศ. 2543 ห้องสมุดย้ายมาอยู่ที่ช้ัน 1 อาคารบริหาร หรือ

อาคารส านักงานอธิการบดีปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2544 ขยายการให้บริการออกเป็น 2 ห้อง มี

พื้นที่ให้บริการ 648 ตารางวา มีที่นั่งอ่านทั้งหมด 185 ที่นั่ง แบ่งการบริการออกเป็นบริการ

สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันแยก

ออกเป็นหอ้งสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ และหอ้งสมุดคณะนิตศิาสตร์ 

 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ได้ย้ายที่ท าการห้องสมุดมายังอาคารหลังปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ใน

กลุ่มอาคารเรียนรวมหลังใหม่ เป็นอาคาร 3 ช้ัน มีพื้นที่ทั้งหมด 11,213 ตารางเมตร ปีการศึกษา 

2554 เปิดบริการเฉพาะช้ันที่ 1 มีพืน้ที่บริการ 3,346.42 ตารางเมตร พื้นที่ส าหรับการท างานของ

บุคลากร 639.58 ตารางเมตร และในปีเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยก

ฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผน่ดิน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” ตามราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 
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พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 44ก ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 

จงึได้มีการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ออกเป็น 8 กอง 

3 ศูนย์ และ 1 ส านักงาน เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ ยกฐานะเป็น “ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา” 

มหาวิทยาลัยพะเยา และในปี พ.ศ. 2556 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เปิดบริการเต็ม

พืน้ที่ทั้งอาคาร 

 งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เริ่มแรกเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายพัฒนาและ

วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปี 2553 ได้ยกฐานนะ

เป็นงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และได้น า

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีบุคลากรเมื่อเริ่มแรก จ านวน 5 คน ในปี 

2556 มีบุคลากรเพิ่มเป็น 9 คน และปัจจุบันมีจ านวน 6 คน แบ่งเป็นงานละ 1 คน ได้แก่ งาน

พัฒนาฯ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศหนังสือภาษาต่างประเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศหนังสือกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ งานวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศหนังสอืกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วทิยานิพนธ์ และวิจัย งานวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศหนังสือกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนวนิยาย และงานวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ ปัจจุบันงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมี

หน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และวิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ 

ก าหนดเลขหมู่ ก าหนดหัวเรื่องเพื่อสืบค้น และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบเพื่อให้

ผูใ้ช้บริการสืบค้นได้ 
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4.  โครงสร้ำงกำรบริหำรของงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มี

ผู้ปฏิบัติงานหลัก เป็นบรรณารักษ์ 6 คน รายละเอียดโครงสร้างการบริหารของงานพัฒนาและ

วิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มีดังนี้ 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนพัฒนำและวเิครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 
 

 

   

 

   

   

  

 

 

 

 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 โครงสร้างการบริหารงานพัฒนาและวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

 

หัวหนำ้งำน 

 

 

 

 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ  

หนังสือภำษำต่ำงประเทศ 

 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 

 
งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ  

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลย/ีวิทยำนพินธ์/วิจัย 

 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ  

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ/

นวนิยำย 

 
 

 

 

 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 สื่อโสตทัศนวัสดุ 
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หัวหน้ำงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนา้ที่ความรับผดิชอบ 

1. ควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ 

2. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

ภาษาต่างประเทศ 

3. ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

ภาษาไทย 

4. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบ้ริการ 

5. ควบคุมและตรวจสอบการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามาตรฐาน AACR 2 และ 

MARC 21 ของฐานข้อมูลระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ ALIST 

6. จัดท าคู่มอืการปฏิบัติงานวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 

7. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผา่นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่อน าเข้า

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai 

Academic Libraries: UCTAL) และเป็นผู้รับผดิชอบน าเขา้ฐานขอ้มูล 

8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจาก

หนว่ยงานภายในและภายนอก 

9. เป็นคณะท างานฝ่ายวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษา 

10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนา้ที่ความรับผดิชอบ 

1. รับผิดชอบงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

2. รับผิดชอบการขอรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ 

3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานติดตอ่ร้านค้าเพื่อจัดซื้อ 

4. รับผิดชอบและปฏิบัติงานประทับตราหนังสือซือ้/บริจาค 

5. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจาก

หนว่ยงานภายในและภายนอก 

6. เป็นคณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนเิทศห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษา 

7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศกลุ่มสำขำวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 

หนา้ที่ความรับผดิชอบ 

1. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

ภาษาไทยกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบ้ริการ 

3. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผา่นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่อน าเข้า

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดศึกษาไทย (Union Catalog of Thai 

Academic Libraries: UCTAL) 

4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจาก

หนว่ยงานภายในและภายนอก 

5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี /

วิทยำนิพนธ์/วิจัย 

หนา้ที่ควารับผิดชอบ 

1. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

ภาษาไทยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยานิพนธ์/วิจัย 

2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบ้ริการ 

3. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผา่นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่อน าเข้า

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดศึกษาไทย (Union Catalog of Thai 

Academic Libraries: UCTAL) 

4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจาก

หน่วยงานภายในและภายนอก 

5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ/นวนิยำย 

หนา้ที่ความรับผดิชอบ 

1. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

ภาษาไทยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/นวนิยาย 

2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบ้ริการ 
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3. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผา่นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่อน าเข้า

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดศึกษาไทย (Union Catalog of Thai 

Academic Libraries: UCTAL) 

4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจาก

หนว่ยงานภายในและภายนอก 

5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศนวัสดุ 

หนา้ที่ความรับผดิชอบ 

1. รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่ ก าหนดหัวเรื่อง และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศสื่อ

โสตทัศนวัสดุ 

2. รับผิดชอบงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกใหบ้ริการ 

3. ช่วยปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผา่นการตรวจจาก MARC Analyzer เพื่อน าเข้า

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดศึกษาไทย (Union Catalog of Thai 

Academic Libraries: UCTAL) 

4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจาก

หนว่ยงานภายในและภายนอก 

5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.  ควำมส ำคัญของงำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศท าหน้าที่ ในการจัดระบบทรัพยากร

สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและ

ตรงกับความต้องการ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการด าเนินงาน

สร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศส าหรับเป็นเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่มี

บริการในศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

 

6.  บทบำทและหน้ำที่ของบรรณำรักษ์งำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 บทบาทและหน้าที่ของบรรณารักษ์งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ของ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีดังนี้ 
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1. ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ตามมาตรฐาน

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ AACR 2 และ MARC 21  

2. วิเคราะห์หัวเรื่องตาม Library of Congress Subject headings (LC), Medical Subject 

Heading (NLM), หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ของคณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ของศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศกึษา 

3. วิเคราะห์เลขหมู่ตาม Library of Congress Classification, NLM Classification, Local 

Call number และก าหนดเลขผู้แต่งตามตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยส าเร็จรูป

ของหอสมุดแหง่ชาติ และ Cutter-Sanborn 

4. วิเคราะห์หัวเรื่องและก าหนดเลขหมู่หนังสือทั่วไป วิเคราะห์หัวเรื่องและก าหนด

เลขหมู่วทิยานพินธ์ วิจัย และวิเคราะหส์ื่อโสตทัศนวัสดุ 

5. ตรวจรับและเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกให้บริการ 

6. ควบคุมตรวจสอบการลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูลเครอืข่ายระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ ALIST ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

7. ปรับปรุงแก้ไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผ่านการตรวจสอบจากโปรแกรม MARC 

Analyzer ก่อนน าเข้าฐานขอ้มูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษา (UCTAL) 

8. งานให้ค าปรึกษาการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศแก่หอ้งสมุดสาขา 

9. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากร

จากหน่วยงานภายในและภายนอก 

10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



บทที่ 2 

หลักเกณฑ์ในการวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 
  

 ปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย การมีหลักเกณฑ์ก าหนดในการ

วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั้น ย่อมเป็นผลดีต่อห้องสมุดของตนเอง

และห้องสมุดสถาบันอุดมศกึษาอื่น ๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ อีกทั้งยังอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ใชบ้ริการในด้านการสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

 

1.  ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บรกิารในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับการจัดซื้อ โดยการจัด

โครงการตลาดนัดหนังสือเป็นประจ าทุกปี ผ่านการแจกคูปองเงินสดให้กับอาจารย์ นิสิต และ

บุคลากร ได้คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รวมทั้งได้รับ

อภินันทนาการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับ

มานั้นมีความหลากหลายประเภทและสาขาวิชา ซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีให้บริการ

หลัก ๆ ดังนี้ 

 1.  หนังสือและต าราวิชาการ (General Books/Textbooks) 

 2.  หนังสืออา้งองิ (Reference Books) 

 3.  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 

 4.  รายงานการวิจัย (Research Reports) 

 5.  รายงานการประชุมทางวชิาการ (Proceedings) 

 6.  วารสาร (Serials) 

 7.  นวนยิายและเรื่องสั้น 

 8.  โสตวัสดุ (Audio Materials) 

 

2.  ระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

 ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มีทั้งหมด 8 ประเภท มีระบบ

การจัดหมวดหมู่ 3 ระบบ คอื ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ระบบหอสมุดแพทย์แหง่ชาติอเมรกิัน 

และระบบเลขหมูท่ี่หนว่ยงานก าหนด เพื่อใหม้ีความเหมาะสมกับเนื้อหา ลักษณะทางกายภาพของ

ทรัพยากรสารสนเทศ ความสะดวกในการจัดเก็บและการให้บริการ โดยก าหนดให้ใช้คู่มือในการ

จัดหมวดหมู่ การก าหนดหัวเรื่อง และการท ารายการบรรณานุกรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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รวมถึงห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศมี

มาตรฐานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ (อังคณา สุริวรรณ์, 2552, เลขหน้า 10) การ

แบ่งการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มี 3 ระบบ ดังนี้ 

 2.1  การแบ่งหมวดหมู่ในระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

  ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification System: LC) 

สัญลักษณ์ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันจะเป็นสัญลักษณ์ผสม (Mixed notation) โดย

ประกอบด้วยอักษร A-Z ยกเว้น I O W X Y แทนหมวดหมู่ใหญ่ 21 หมวด และแบ่งเนื้อหาย่อย

โดยใช้ตัวเลข 1-9 ในแต่ละหมวดจะแยกการพิมพ์และการใช้โดยอิสระ บางหมวดมีเพียงเล่มเดียว 

เช่น หมวด A C D G J แต่บางหมวดมีหลายเล่ม เช่น หมวด B D มี 4 เล่ม หมวด H มี 2 เล่ม 

หมวด K มี 9 เล่ม หรือหมวด P มี 12 เล่ม เป็นต้น ลักษณะการแบ่งหมวดหมู่ของระบบหอสมุด

รัฐสภาพอเมริกัน มีดังนี ้(ระเบียบ สุภวิธี, 2559, หนา้ 12-14) 

 1.  หมวดใหญ่ (Main classes) มี 21 หมวดใหญ่ คือ 

 A  เรื่องทั่วไป (General works) 

 B ปรัชญา จติวิทยา และศาสนา (Philosophy, Psychology, Religion) 

 C  ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ (Auxiliary sciences of history) 

 D ประวัติศาสตร์ทั่วไป และประวัติศาสตร์โลกเก่า (World history and history of 

  Europe, Asia, Africa, Australia, New Zealand, etc. 

 E-F ประวัติศาสตร์ทวีปอเมรกิา (History of the Americas) 

 G ภูมศิาสตร์ มานุษยวิทยา นันทนาการ (Geography, Anthropology, Recreation) 

 H สังคมศาสตร์ (Social sciences) 

 J รัฐศาสตร ์(Political science) 

 K กฎหมาย (Law) 

 L การศกึษา (Education) 

 M ดนตร ี(Music and books on music) 

 N วิจติรศลิป์ (Fine arts) 

 P ภาษา และวรรณคดี (Language and literature) 

 Q วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Science) 

 R แพทยศาสตร์ (Medicine) 

 S เกษตรศาสตร์ (Agriculture) 

 T เทคโนโลยี (Technology) 

 U วิทยาศาสตร์การทหาร (Military science) 
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 V นาวิกศาสตร ์(Naval science) 

 Z บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์ ทรัพยากรสารสนเทศ (ทั่วไป)  

  (Bibliography, Library science, Information resources (General)) 

 2.  หมวดย่อย (Subclasses) 

 ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2-3 ตัว ในแต่ละหมวดใหญ่จะใช้ตัวอักษรแบ่งหมวดย่อยไม่

เท่ากัน บางหมวดใช้ตัวอักษร 2 เช่นหมวด B C D G หรอืบางหมวดใช้ตัวอักษร 3 ตัว เช่นหมวด K 

แตบ่างหมวดไม่ใช้อักษรตัวที่ 2 แบ่งย่อยเลย เชน่หมวด E F เป็นต้น 

 หมวด Q (วิทยาศาสตร์)   หมวด H (สังคมศาสตร์) 

 QA คณิตศาสตร ์   HA สถิต ิ

 QB ดาราศาสตร ์   HB ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 

 QC ฟิสิกส์    HC ประวัติและสภาวะทางเศรษฐกิจ 

 QD เคมี    HD ประวัติและสภาวะทางเศรษฐกิจ 

 QE ธรณีวิทยา   HE การขนสง่และการคมนาคม 

 QH ธรรมชาติวทิยา   HF การค้า 

 QK พฤกษศาสตร์   HG การคลัง 

 QL สัตวศาสตร์   HM สังคมวิทยา 

 QM กายวิภาคศาสตร ์  HN ประวัติและสภาวะทางสังคม ปัญหาสังคม 

 QP สรีรวทิยา   HQ ครอบครัว 

 QR จุลชีววิทยา 

 3.  เนื้อหาย่อยของหนังสือ (Subjects) 

 เป็นการแบ่งเนื้อหาที่จัดไว้ในหมวดย่อย (Subclasses) ให้ละเอียดและลึกมากยิ่งขึ้น โดยใช้

เลข 1-9999 เติมหลังหมวดย่อยและอาจใช้จุดทศนิยม หรือใช้การกระจายโดยคัตเตอร์เลขหมู่ 

หรอืตารางประเภทต่าง ๆ เพื่อกระจายเนื้อหาให้ละเอียดยิ่งขึน้ ตัวอย่างการแบ่งเนือ้หาย่อย 

HV SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFAIR. CRIMNOLOGY. 

  Protection, assistance and relief 

        special classes 

            Handicapped 

                Physically handicapped 

3011        General works 

             Biography 

       For biography of rehabilitation patients, see RD796.A2+ 
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       For biography of persons with specific conditions, see the condition, 

        e.g., Quadriplegics, RC406.Q33 

3012   Collective 

3013.A-.Z  Individual, A-Z 

        Occupations for the physically handicapped 

3018   General woks 

3019.A-.Z  By occupation, A-Z 

        Housing for the physically handicapped 

3020   General works 

3020.2.A-.2.Z  By region or country, A-Z 

     Subarrange each country by Table H73 

3021.A-.Z       Special class of persons, A-Z 

3021.A35  Aged 

   children, see HV903+ 

3021.W66  Women 

3022        Transportation and travel 

        By region or country 

   United States 

3023.A1    Documents 

3023.A2    Periodicals, serials, societies, conferences, etc. 

3023.A3    General works 

3023.A4-.Z    By region or state, A-Z 

       Under each state: 

    .x  General works 

    .x2A-.x2Z Institutions. By place, A-Z 
 

 นอกจากนี้การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ก าหนดใชคู้่มอืออนไลน์ในการจัดหมวดหมูเ่พิ่มเติมที่ http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/ 

 2.2  การจัดแบ่งหมวดหมู่ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน 

  ร ะบ บ ห อ ส มุ ด แพ ท ย์ แ ห่ ง ช าติ อ เม ริ กั น  (National Library of Medicine 

Classification System: NLM) อังคณา สุริวรรณ์ (2552, เลขหน้า 14-33) กล่าวว่าได้จัดแบ่ง
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เนื้อหาของศาสตร์ต่าง ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกเป็น 35 หมวดใหญ่ สัญลักษณ์ที่ใช้

คือ ตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 1-2 ตัวอักษรแทนหมวดหมู่ใหญ่ และเลขอารบิคและจุดทศนิยม

แทนเนื้อหาหมวดย่อยลงไป ซึ่งสัญลักษณ์ตัวอักษรโรมันที่ใช้ในระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติ

อเมริกันจะเป็นอักษรที่ระบบหอสมุดรัฐสภาไม่ใช้ คือ อักษร Q และ W รายละเอียดการแบ่ง

หมวดหมู่ระบบ NLM ผู้เขียนได้อ้างอิง (ศรีรมย์ คู้ลู้ , 2547, หน้า 1-26) และ (United States 

National Library of Medicine, 2017) และได้อธิบายเพิ่มเตมิในส่วนที่ขอ้มูลไม่สมบูรณ์ ดังนี้ 

 Preclinical Sciences วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

 QS  Human anatomy กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 

  QS 1-132 Anatomy 

    กายวิภาควิทยา, แบบจ าลองสิ่งมีชีวติเพื่อใชศ้กึษา 

    ด้านกายวิภาคศาสตร์, โครงกระดูก 

  QS 504-539 Histology 

    จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้เยื่อ 

  QS 604-681 Embryology 

    วิชาว่าด้วย embryo, การก าเนิด การเจริญเติบโต และพัฒนาของ embryo 

 QT Physiology สรีรวทิยา  

  QT 1-33.1 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสรีรวทิยา 

  QT 34-37.5 Physics. Mathematics. Engineering 

    ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

  QT 104-172 Human Physiology 

    สรีรวทิยาของมนุษย์ 

  QT 180-245 Physiology, Hygiene 

    สรีรวทิยา. สุขวิทยา ความสะอาด 

  QT 250-275 Leisure Activities. Sports Medicine 

    กิจกรรมยามวา่ง การแพทย์ที่เกี่ยวกับกีฬา 

 QU Biochemistry ชวีเคม ี

  QU 1-54 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับชีวเคมี 

  QU 55-70 Proteins. Amino Acids. Peptides 

    โปรตนี. กรดอมีโน. สารประกอบน้ าหนักโมเลกุลต่ าใหอ้มิโน- 
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    แอซิด 2 ตัว หรอืมากกว่าเมื่อเกิด hydrolysis 

  QU 75-99 Carbohydrates. Lipids 

    คาร์โบไฮเดรต. อินทรียสารจ าพวก fatly acids, neutral fats, 

    waxes, steroids และ phosphatides 

  QU 100-133 Biochemistry of the Human Body 

    วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเคมีวิทยาของรา่งกายมนุษย์ 

  QU 135-144 Enzymes 

    เอนไซม์ ตัวหมัก โปรตีนที่คัดหลั่งจากเซลล์มีฤทธิ์กระตุ้นท าให้

    เกิดการเปลี่ยนแปลง 

  QU 145-220 Nutrition. Vitamins 

    โภชนาการ. วิตามิน 

  QU 300-560  Cell Biology and Genetics 

    ชีววิทยาและพันธุศาสตร์ของเซลล์ 

   QU 300-375 Cells 

     เซลล์ 

   QU 450-560 Genetics 

     พันธุศาสตร์ 

 QV Pharmacology เภสัชวิทยา 

  QV 1-55 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเภสัชวทิยา 

  QV 60-75 Dermatologic Agents. Gastrointestinal Agents 

    ยารักษาโรคผวิหนัง. ยารักษาโรคกระเพาะอาหารและล าไส้ 

  QV 76-115 Central Nervous System Agents. Local Anesthetics 

    ยารักษาโรคระบบประสาทส่วนกลาง. ยาชา ยาสลบ 

  QV 120-140 Autonomic Agents. Nonmetallic Elements. Neuromuscular Agents 

    ยารักษาโรคประสาท 

  QV 150-160 Cardiovascular Agents. Renal Agents 

    ยารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ. ยารักษาโรคไต 

  QV 170-177 Reproductive Control Agents 

    ยาคุมก าเนิด 

  QV 180-195 Hematologic Agents 
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    ยาบ ารุงเลือด 

  QV 220-243 Local Anti-Infective Agents. Dyes. Tars 

    ยาป้องกันการตดิเชื้อเฉพาะที่ 

  QV 270-285 Water. Electrolytes 

    น้ า. สารประกอบในสารละลายที่เป็นตัวน าไฟฟ้าและแตกตัวเป็นไอออน 

  QV 290-318 Heavy Metals. Gases 

    โลหะหนัก. ก๊าซต่าง ๆ 

  QV 350-370 Antibiotics. Tissue Extracts 

    สารหรอืยาปฏิชีวนะ. สารสกัดเนือ้เยื่อ 

  QV 600-667 Toxicology 

    พิษวิทยา วชิาที่เกี่ยวกับสารพิษและฤทธิ์ของมัน, ยาแก้พิษ  

    การตรวจวเิคราะห ์

   QV 600-607 General Toxicology 

     พิษวิทยาทั่วไป 

   QV 610-618 Inorganic Poisons 

     ยาพิษที่เป็นอนินยสาร 

   QV 627-633 Organic Poisons 

     ยาพิษที่เป็นอินทรียสาร 

   QV 662-667  Gas Poisons. Chemical Agents 

     ก๊าซพิษ. สารเคมี 

  QV 701-835 Pharmacy and pharmaceutics 

    เภสัชศาสตร์และเภสัชกรรม, เภสัชภัณฑ์ 

   QV 701-737 General Pharmacy and Pharmaceutics 

     เภสัชศาสตร์และเภสัชกรรม, เภสัชภัณฑท์ั่ว ๆ ไป 

   QV 738-772  Drug Standardization. Pharmacognosy. Medicinal Plants 

     มาตรฐานของยา, เภสัชเวท, ยาสมุนไพร 

  QV 773-835 Pharmaceutical Processes. Packaging. Labelling 

    การบรรจุหบีหอ่. ฉลากยา 

 QW Microbiology. Immunology จุลชวีวิทยา 

  QW 1-300 Microbiology 

    จุลชีววิทยา 
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   QW 1-52 Reference Works. General Works 

     ผลงานอ้างองิ. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับจุลชีววิทยา 

   QW 55-85 Environmental Microbiology 

     จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม 

   QW 125-155 Bacteria 

     เชื้อแบคทีเรยี 

   QW 160-170 Viruses 

     เชื่อไวรัส 

   QW 180-190 Fungi. Bacterial Spores 

     เชื้อรา. สปอร์ 

   QW 300 Biological Warfare 

     สงครามเชื้อโรคที่ใช้แบคทีเรีย, ไวรัส, สารพิษและอื่น ๆ 

     ในการท าลายคน 

  QW 501-949 Immunology 

    ภูมิคุ้มกันวิทยา การศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรคและการสร้าง

    ภูมคิุ้มกันโรค 

   QW 501-540 Reference Works. General Immunology 

     ผลงานอ้างองิ. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับภูมคิุ้มกันวิทยา 

   QW 541-568 Immunity by Type 

     รูปแบบ ตัวอย่างภูมิคุม้กันแต่ละชนิด 

   QW 570-630.5 Antigens and Antibodies. Toxins and Antitoxins 

     สารที่กระตุ้นการสร้าง Antibodies และโปรตีนต้านพิษ

     ของ antigen เฉพาะอย่าง, ภูมิคุ้มกันในร่างกาย. พิษ 

     (โดยเฉพาะพวกโปรตีนจากสัตว์ พืช และแบคทีเรียที่ท า

     ให้เกิดโรค) สารพิษ และสารหรือยาต้านเฉพาะอย่าง, 

     antibody ที่สามารถต้านพิษเฉพาะอย่าง 

   QW 640-730 Immune Responses 

     ปฏิกิรยิาของภูมิคุม้กันโรค 

   QW 800-949 Immunotherapy and Hypersensitivity 

     การบ าบัดโรคด้วยภูมิคุ้มกันและความรู้สึกไวในที่มีต่อ

     สิ่งกระตุน้ใด ๆ 
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 QX Parasitology พยาธิวิทยา, ปรสิตวิทยา 

  QX 1-45 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพยาธิวิทยา, ปรสิตวทิยา 

  QX 50-151 Unicellular Eukaryota 

    โปรโตซัว 

  QX 200-451 Helminths. Annelida 

    หนอน หนอนพยาธิ พยาธิ. จ าพวกหนอนไส้เดือน หรอืปลิง 

  QX 460-483 Arthropods 

    สิ่งมีชีวติมขีาเป็นปล้อง ๆ เช่น แมงมุม 

  QX 500-675 Insects. Other Parasites 

    แมลงมีขา 3 คู่ ล าตัวแบ่งเป็นสามส่วน คือ หัว อก และท้อง 

    และมักมีปีก 1 คู่ เกี่ยวกับแมลง 

 QY Clinical Laboratory Pathology พยาธิวิทยาคลินิก 

  QY 1-39 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพยาธิวิทยาคลินกิ 

  QY 50-60 Laboratory Animals 

    หอ้งทดลองเกี่ยวกับสัตว์ 

  QY 80-110 Laboratory Techniques 

    หอ้งปฏิบัติการทางเทคนิค 

  QY 118-350 Specimen Analysis. Diagnostic Tests 

    กระบวนการการทดลอง การทดสอบทางด้านการวิจัย 

  QY 400-490 Hematologic Tests. Blood Chemical Analysis 

    การตรวจทางโลหติวิทยา. การวิเคราะห์ทางเคมีในเลือด 

 QZ Pathology พยาธิวิทยา โรควิทยา ลักษณะโรค ความผิดปกติ 

  QZ 1-39 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพยาธิวิทยา โรควิทยา  

    ลักษณะโรค ความผิดปกติ 

  QZ 40-105 Pathogenesis. Etiology 

    การท าให้เกิดโรค การก าเนิดของโรค. การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของ

โรค 

  QZ 140-180 Pathologic Processes 
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    กระบวนการทางพยาธิวิทยา 

  QZ 200-380 Neoplasms 

    เนือ้งอก 

   QZ 310-380 Specific Types of Neoplasms 

     ชนิดเฉพาะเจาะจงของเนื้องอก 

 Medicinal and Related Subjects การแพทย์และเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

 W Medical Professions อาชีพแพทย์ 

  W 1-28  Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพแพทย์ 

  W 32-64 Law. Ethics. Professional-Patient Relations 

    กฎหมาย. หลักจริยธรรม 

  W 74-81 Medical Economics 

    เศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ 

  W 82-83.1 Biomedical Technology 

    เทคโนโลยีทางด้านชีวการแพทย์ 

  W 84-85.5 Health Services. Patients and Patient Advocacy 

    บริการเกี่ยวกับสุขภาพ. คนไข้ และทนายความของคนไข้ 

  W 87-96 Professional Practice 

    การฝึกอาชีพ 

  W 100-275  Medical, Dental, and Pharmaceutical Service Plans 

    แผนงานการบริการทางด้านการแพทย์ ทันตกรรมและเภสัชกรรม 

  W 322-323 Social Welfare through Medicine 

    บริการสวัสดิการสังคมให้แก่แพทย์ 

  W 601-925 Forensic Sciences 

    นิตเิวชศาสตร์ 

   W 601-750 Reference and General Works 

     ผลงานอ้างองิ. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนิตเิวชศาสตร์ 

   W 775-867 Medicolegal Examination 

     การชันสูตรบาดแผลในช่องปาก 

   W 900-925 Disability Evaluation. Compensation 

     การประเมนิการไร้ความสามารถ. การชดเชย 
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 WA Public Health สาธารณสุขศาสตร์ 

  WA 1-106 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขศาสตร์ 

  WA 108-245 Preventive Medicine 

    การแพทย์ที่เกี่ยวกับการป้องกันโรค เวชศาสตร์ป้องกัน 

  WA 250-295 Accident and Injury Prevention. Disasters 

    อุบัติเหตุ และการป้องกันอันตรายและการบาดเจ็บ 

  WA 300-395 Health Problems of Special Population Groups 

    ปัญหาสุขภาพของประชากรกลุ่มพเิศษ 

  WA 400-495  Occupational Medicine, Health, and hygiene 

    อาชีพแพทย์ สุขภาพและสุขวทิยา 

  WA 525-590 Health Administration and Organization 

    การจัดการและการบริหารสุขภาพ 

  WA 670-847 Sanitation. Environmental Control 

    สุขอนามัย สุขาภบิาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมสิ่งแวดล้อม 

   WA 670-674 General Sanitation and Environmental Control 

     สุขภาพอนามัยทั่วไป และการควบคุมสิ่งแวดล้อม 

   WA 675-690 Water 

     สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับน้ า 

   WA 695-722 Food. Food Safety 

     สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอาหาร 

   WA 730-744 Drugs. Cosmetics 

     สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับยา และเครื่องส าอาง 

   WA 750-776 Air. Noise 

     สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอากาศ เสียง 

   WA 778-790 Waste 

     สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะ 

   WA 795-830 Housing. Buildings. Public Facilities 

     สิ่ งแวดล้อมที่ เกี่ ยวกับบ้าน อาคาร สิ่ งอ านวยสาธารณะ

ประโยชน ์
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   WA 840-847 Mortuary Practices 

     สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับสถานที่เก็บศพ 

  WA 900-950 Statistics. Surveys 

    สถิติ. การส ารวจ 

 WB Practice of Medicine อายุรศาสตร์ 

  WB 1-117 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอายุรศาสตร์ 

  WB 120-130 Home Health Care. Works about Medicine for the Layperson 

    การดูแลสุขภาพหลังการรักษาที่บ้าน 

  WB 141-293 Diagnosis 

    การวินจิฉัยโรค การตรวจโรค 

   WB 141-142 General Diagnosis 

     การวินจิฉัยโรค การตรวจโรคทั่วไป 

   WB 143-182 Signs and Symptoms 

     การแสดงอากัปกิริยา และอาการ เครื่องชีบ้อกของการเกิดโรค 

   WB 200-288 Physical Diagnosis 

     การตรวจโรค การตรวจร่างกาย 

   WB 290-293 Medical history. Clinical Reports 

     ประวัติเกี่ยวกับการรักษา การรายงานของคนไข้ 

  WB 300-962  Therapeutics 

    การบ าบัดโรค การรักษาโรค 

   WB 300-395 General Therapeutics 

     การบ าบัดโรค การรักษาโรคทั่วไป 

   WB 400-449 Diet Therapy and Nutrition Therapy 

     การควบคุมอาหารและโภชนาการ 

   WB 460-556 Physical and Occupational Therapy 

     การตรวจร่างกาย และอาชีวบ าบัด การรักษาโดยให้

     ท างานเบา ๆ ที่เป็นการฝึกอาชีพไปในตัว 

   WB 700-760 Medical Climatology 

     การบ าบัดโรค การรักษาโรค 

   WB 880-962 Complementary and Alternative Therapies 
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     การบ าบัดเสริมและการบ าบัดด้วยวิธีอื่น ๆ 

 

 WC Communicable Diseases โรคติดเชื้อต่าง ๆ 

  WC 1-100 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชือ้ 

  WC 140-185 Sexually Transmitted Diseases 

    การตดิเชื้อที่เกิดจากการมเีพศสัมพันธ์ 

  WC 195-425 Infection. Bacterial Infections 

    การตดิเชื้อ การตดิโรค โรคติดเชือ้ ภาวะการติดเชือ้ 

   WC 195 General Infection 

     โรคติดเชือ้ทั่วไป 

   WC 200-255 Bacterial Infections 

     โรคที่เกิดจากเชือ้แบคทีเรยี 

   WC 260-290 Enteric Infections 

     โรคติดเชือ้ที่เกี่ยวกับล าไส้ 

   WC 302-425  Other Bacterial Infections. Zoonotic Bacterial Infections 

     โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอื่น ๆ โรคของสัตว์ที่ติดต่อไป

     ยังคนได้ 

  WC 450-475 Mycoses 

    โรคที่เกิดจากเชือ้รา 

  WC 500-590 Virus Diseases 

    โรคที่เกิดจากเชือ้ไวรัส 

   WC 500 General Virus Diseases 

     โรคที่เกิดจากเชือ้ไวรัสทั่วไป 

   WC 501-502 General RNA Virus Infections 

     โรคที่เกิดจากเชือ้ไวรัสที่มกีารสังเคราะหโ์ปรตนีในเซลล์ 

   WC 503-503.7 Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV Infections 

     กลุ่มอาการของโรคที่มลีักษณะภูมคิุ้มกันบกพร่อง. เชือ้ HIV 

   WC 505-520 Viral Hemorrhagic Fevers. Other Virus Diseases 

     โรคติดเชือ้ที่ตดิต่อกันทางระบบทางเดินหายใจ 

   WC 522-532 Infectious Mononucleosis. Arbovirus Infections 
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     โรคติดต่อที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวที่มี

     นิวเคลียสเดียวในเลือด. โรคติดต่อที่มีแมลงเป็นพาหะ

     น าโรคสมองอักเสบ, ไข้เหลือง 

   WC 534-556 Viral Hemorrhagic Fevers. Other Virus Diseases 

     ไข้ที่มอีาการเลือดไหลออกมาก. และโรคไวรัสอื่น ๆ 

   WC 570-590 Infectious Viral Skin Diseases 

     เชื้อไวรัสที่ท าให้เกิดโรคผวิหนัง 

  WC 600-660 Rickettsiaceae Infections. Chlamydiaceae Infections 

    เชือ้โรคชนิดหนึ่งที่คล้ายแบคทีเรีย แต่จัดอยู่ในตระกูล Rickettsiaceae 

  WC 680-950 Tropical and Parasitic Diseases 

    โรคที่เกิดในเขตร้อนและเกิดจากเชือ้ปรสิต 

 WD 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 

   WD 200.5-214 Specific Metabolic Diseases 

     โรคที่เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารเฉพาะด้าน 

   WD 220-226 Water-Electrolyte Imbalance 

     ภาวะที่ขาดความสมดุลของน้ าในร่างกาย 

  WD 300-380 Immunologic and Collagen Diseases. Hypersensitivity 

    โรคที่เกี่ยวกับภูมคิุ้มกันและเนือ้เยื่อคอลลาเจน. ภูมไิวเกิน 

  WD 400-430 Animal Poisons 

    อาการพิษเนื่องจากสัตว์ 

  WD 500-530 Plant Poisons 

    อาการพิษเนื่องจากพืช 

  WD 600-670 Disorders and Injuries of Environmental Origin 

    โรคและการบาดเจ็บสาเหตุจากตัวกระท าทางกายภาพ 
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  WD 700-745 Aviation Medicine 

    เวชศาสตร์การบิน 

  WD 750-758 Space Medicine 

    การแพทย์อวกาศ 

  WD 800 Naval Medicine 

    การแพทย์ทหารเรือ, เวชศาสตร์นาวี 

 WE Musculoskeletal System ระบบกล้ามเน้ือและโครงกระดูก 

  WE 1-141 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก 

  WE 168-190 Orthopedic Procedures 

    ศัลยกรรมกระดูก การฟื้นฟู การปลูกกระดูก 

  WE 200-259 Bones 

    กระดูก สิ่งที่คล้ายกระดูก โครงกระดูก 

  WE 300-400 Joint and Connective Tissues 

    เนือ้เยื่อข้อตอ่และเนือ้เยื่อที่เกี่ยวพัน 

  WE 500-600 Muscles and Tendons 

    กล้ามเนือ้และเส้นเอ็น 

  WE 700-708 Head and Neck 

    ศรีษะและคอ 

  WE 710-760 Torso 

    ล าตัว 

  WE 800-886 Extremities 

    ปลายแขนปลายขา 

   WE 800 General Extremities 

     โรคเกี่ยวกับปลายแขนปลายขาทั่ว ๆ ไป 

   WE 805-835 Upper Extremity 

     ปลายแขนปลายขาส่วนบน 

   WE 850-886 Lower Extremity 

     ปลายแขนปลายขาส่วนล่าง 

  WE 890 Podiatry 

    การรักษาความผิดปกติของเท้า เท้าบ าบัด 
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 WF Respiratory System ระบบหายใจ 

  WF 1-110 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบหายใจ 

   WF 101-110 Anatomy, Physiology, Biochemistry, etc. of the Respiratory 

     System (General) 

     ลักษณะทางกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี และอื่น ๆ 

     เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั่วไป 

  WF 140-900 Diseases of the Respiratory System 

    โรคระบบทางเดินหายใจ 

   WF 141-150 Diagnosis. Therapeutics 

     การวินจิฉัย. การรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ 

   WF 200-415 Tuberculosis 

     วัณโรค 

   WF 450 Neoplasms (General) 

     เนือ้งอก 

   WF 490-553 Pharynx. Trachea. Bronchi 

     คอหอย หลอดลม หลอดลมใหญ่ 

   WF 600-668 Lungs 

     ปอด 

   WF 700-900 Pleura. Diaphragm. Mediastinum 

     เยื่อหุ้มปอด กระบังลม เยื่อที่กั้นกลางช่องอก 

  WF 970-985 Thoracic Cavity. Thoracic Surgery 

    ทรวงอก. ศัลยกรรมทรวงอก 

 WG Cardiovascular System ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด 

  WG 1-113 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 

  WG 120-180 Cardiovascular Diseases, Diagnosis, and Therapeutics 

    โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ, การวินิจฉัย และการ

    รักษาโรค 

  WG 200-460 Heart. Heart Diseases 

    หัวใจและโรคหัวใจ 
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  WG 500-700 Blood Vessels. Vascular Diseases 

    หลอดเลือด. โรคเกี่ยวกับหรือประกอบด้วยท่อหรอืหลอด (น าส่ง

    ของเหลว, โลหติ, น้ าเหลือง) 

   WG 500-505 Blood Vessels (General) 

     เรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดทั่ว ๆ ไป 

   WG 510-595 Arteries 

     เส้นโลหิตแดง, หลอดเลือดแดง 

   WG 600-700 Veins. Capillaries 

     เส้นโลหิตด า, เส้นเลือดฝอย 

 WH Hemic and Lymphatic Systems ระบบทางเดินของเลือดและน้้าเหลือง 

  WH 1-100 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบทางเดินของเลือดและ

    น้ าเหลือง 

  WH 120-540 Hematologic Diseases. Immunologic Factors. Blood Banks 

    โรคเกี่ยวกับเลือด ภูมิคุม้กัน ธนาคารเลือด 

  WH 600-700 Lymphatic System 

    ระบบเกี่ยวกับต่อมน้ าเหลือง 

 WI Digestive System ระบบกระเพาะอาหารและล้าไส้ 

  WI 1-150 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างอิง. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบกระเพาะอาหารและล าไส้ 

   WI 101-113 Anatomy. Physiology. Hygiene 

     กายวิภาคศาสตร์. สรีรวทิยา. สุขวิทยา ความสะอาด 

   WI 140-150 Diseases. Diagnosis. Signs and Symptoms 

     โรค. การวินจิฉัยโรค. อาการที่บ่งบอกถึงการเกิดโรค 

  WI 200-250 Stomatognathic System. Esophagus 

    ระบบย่อยอาหาร 

  WI 300-387 Stomach 

    กระเพาะอาหาร ท้อง ช่องท้อง ความอยากอาหาร 

  WI 400-575 Intestines 

    ล าไส้ 

   WI 400-480 Intestines (General) 
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     ล าไส้ทั่วไป 

   WI 500-512 Small Intestine 

     ล าไส้เล็ก 

   WI 520-560 Large Intestine 

     ล าไส้ใหญ่ 

   WI 575  Peritoneum 

     เยื่อบุชอ่งท้อง 

  WI 600-650 Anus. Rectum 

    ทวารหนัก ไส้ตรง 

  WI 700-770 Liver. Biliary Tract 

    ตับ น้ าดี 

  WI 800-830 Pancreas 

    ตับอ่อน 

  WI 900-970 Abdomen. Abdominal Surgery 

    ช่องท้อง ส่วนท้อง 

 WJ Urogenital System ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ 

  WJ 1-190 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับระบบปัสสาวะและอวัยวะ

    สืบพันธุ์ 

   WJ 140-160 Urologic Diseases 

     โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ 

   WJ 166-190 Therapeutics. Gynecological Urology 

     การบ าบัดรักษา. ระบบปัสสาวะทางนรเีวช 

  WJ 300-378 Kidney 

    ไต 

  WJ 400-600 Ureter. Bladder. Urethra 

    ท่อไต ท่อน้ าปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ 

  WJ 700-875 Male Genitalia 

    อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย 

 WK Endocrine System ระบบต่อมไร้ท่อ 

  WK 1-148 Reference Works. General Works 
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    ผลงานอ้างองิ. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ 

  WK 150-190 Hormones. Hormone Therapy 

    ฮอร์โมน. สารเคมีที่เกิดในอวัยวะ หรอืต่อมของรา่งกายและเขา้สู่

    กระแสโลหิตออกฤทธิ์กระตุ้นการปฏิบัติงานของเซลล์หรือ

    อวัยวะ 

  WK 200-300 Thyroid Gland. Parathyroid Glands 

    ต่อมไธรอยด์ คือ ต่อมไร้ท่อ 2 พู ที่อยู่ข้างของหลอดคอมีหน้าที่

    ผลิตและหลั่ง thyroxin (มีฤทธิ์ในกาควบคุมการอัตราสันดาป). 

    ต่อมขนาดเล็กหลายต่อมที่อยู่ติดกับต่อมไธรอยด์ที่ควบคุม

    ปริมาณแคลเซียมในโลหิต 

  WK 350-400 Pineal Gland. Thymus Gland 

    ต่อมไร้ท่อที่อยู่ข้างหลังกระดูกเต้านมขึ้นไปถึงบริเวณต่อม 

    ไธรอยด์ 

  WK 500-590 Pituitary Gland 

    ต่อมที่ฐานสมองตรงแอ่งของกระดูก sphenoid 

  WK 700-790 Adrenal Glands 

    ต่อมหมวกไตซึ่งเป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่เหนอืไต หลั่งฮอรโ์มนชื่อ 

    อดรีนาลิน 

  WK 800-885 Islets of Langerhans 

    กลุ่มเซลล์สรา้งฮอร์โอนอินซูลินของตับอ่อน 

  WK 900-920 Gonads 

    ต่อมเพศ, อัณฑะ, รังไข่ 

 WL Nervous System ระบบประสาท 

  WL 1-102.3 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับระบบประสาท 

  WL 102.5-102.9 Neurons 

    เซลล์ประสาท 

  WL 103-108 Psychophysiology. Neuroscience Specialties. 

    จิตสรีรวิทยา สรีรวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับ

    ปรากฏการณท์างกาย. โรคประสาท 

  WL 140-160 Diseases. Examination and Diagnosis (General) 
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    โรคเกี่ยวกับระบบประสาท. การทดสอบและการวินจิฉัยโรค (ทั่วไป) 

  WL 200-405 Central Nervous System. Disorders. Therapeutics 

    ระบบประสาทส่วนกลาง. ความผดิปกติ. การบ าบัดโรค. การรักษาโรค 

   WL 200-337 Central Nervous System 

     ระบบประสาทส่วนกลางทั่วไป 

   WL 340-346 Neurologic Manifestations 

     การแสดงอาการทางโรคประสาท 

   WL 348-362 Brain Diseases 

     โรคเกี่ยวกับสมอง 

   WL 368-370 Brain Surgery 

     การผ่าตัดสมอง 

   WL 385-390 Epilepsy. Movement Disorders 

     ภาวะผิดปกติของระบบประสาทที่มีอาการชัดและอาจ

     ถึงหมดสติไปได้ โรคลมบ้าหมู 

   WL 400-405 Spinal Cord 

     ล าไขสันหลังที่เป็นเนือ้เยื่อประสาทในล ากระดูกสันหลัง 

  WL 500-544 Peripheral Nerves 

    เส้นประสาทภายนอก 

  WL 600-610 Autonomic Nervous System 

    ระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการท างานเองของอวัยวะในร่างกาย 

  WL 700-710 Sense Organs 

    อวัยวะสัมผัส อวัยวะประสาทสัมผัส อวัยวะที่ไวต่อตัวกระตุน้ 

 WM Psychiatry จติเวชวิทยา 

  WM 1-110 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับจติเวชวิทยา 

  WM 140-167 Mental Disorders. Diagnosis. Behavioral Symptoms 

    ความผิดปกติทางจิต. การวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับการแสดงออก

    ทางพฤติกรรม 

  WM 170-197 Neurotic Disorders 

    ความผิดปกติเกี่ยวกับเส้นประสาท โรคประสาท 

  WM 200-220 Psychotic Disorders 
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    ความผิดปกติของจติใจ. อาการทางจิต 

  WM 270-290 Substance-Related Disorders 

    สาร สสาร เนื้อหนังมังสาร่างกาย 

  WM 300-308 Intellectual Disability 

    ความบกพร่องทางสตปิัญญา 

  WM 400-460.7 Therapies 

    การบ าบัดโรค การรักษาโรคทางจิต 

  WM 475-611 Other Disorders 

    ความผิดปกติทางจติอื่น ๆ 

 WN Radiology. Diagnostic Imaging รังสีวิทยา. รังสีวินิจฉัย 

  WN 1-160 Reference Works. Diagnostic Technology 

    ผลงานอ้างองิ. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวินจิฉัย 

  WN 180-240 Diagnostic Imaging. Radiography 

    รังสีวินิจฉัย. การถ่ายภาพเอกซเรย์หรือแกมมาเรย์ของอวัยวะ

    ภายในรา่งกาย 

  WN 250-250.6 Radiotherapy 

    รังสบี าบัด 

  WN 300-340 Radium 

    ธาตุกัมมันตภาพรังสีสูงที่เป็นโลหะชนิดหนึ่ง 

  WN 415-665 Radioactivity (Excluding Roentgen Rays and Radium) 

    กระบวนการที่ธาตุบางชนิดปล่อยกัมมันตภาพรังสี (รวมถึง

     เอกซเรย์ หรือแกรมมาเรย์ และเรเดียม) 

   WN 415-420 General Radioactivity 

     กระบวนการที่ธาตุบางชนิดปล่อยกัมมันตภาพรังสี (ทั่วไป) 

   WN 440-450 Nuclear medicine 

     การรักษาโรคโดยใช้นวิเคลียร์ 

   WN 600-650 Radiation Effects. Radiation Protection 

     ผลกระทบของรังสี. การป้องกันรังสี 

   WN 660-665 Radiometry 

     การวัดความเข้มข้นของพลังงานที่แผ่ออกเป็นคลื่น 
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 WO Surgery ศัลยศาสตร์ 

  WO 1-102 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับศัลยศาสตร์ 

  WO 113-149 Antisepsis. Diseases. Diagnosis. Shock 

    การท าให้ปราศจากเชือ้จุลินทรีย์. การวินจิฉัย 

  WO 162-176 Surgical Equipment. Artificial Organs 

    อุปกรณ์เครื่องมือการผ่าตัด. อวัยวะเทียม 

  WO 178-198 Principles of Care. Procedures 

    หลักการดูแลและฟื้นฟูผูป้่วยหลังการผ่าตัด 

  WO 200-460 Anesthesia 

    การไร้ความรู้สกึต่อความเจ็บปวด อาการชา 

   WO 200-233.1 Anesthesia Reference Works 

     ผลงานอ้างองิ. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับการไร้ความรูส้ึกต่อ

     ความเจบ็ปวด อาการชา 

   WO 234-250 Pranesthetic Treatment. Equipment. Accidents 

     การรักษาโดยใช้ยาชา ยาระงับความรูส้ึก ยาสลบ 

   WO 275-297 General Anesthesia 

     เรื่องการไร้ความรู้สกึต่อความเจ็บปวด อาการชา ทั่ว ๆ ไป 

   WO 300-375 Conduction anesthesia. Hypothermia. Diagnosis. Therapeutics 

     การให้ยาระงับความรู้สึก. สภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ ากว่า

     ปกติ (ภาวะตัวเย็นเกิน). การวินจิฉัย. การบ าบัดรักษา 

   WO 440-460 In Medical Specialties 

     สาขาการแพทย์เฉพาะทาง 

  WO 500-517 Operative Surgical Procedures. Techniques 

    ขั้นตอนการผ่าตัด. เทคนิควิธีการ 

  WO 600-640 Plastic Surgery. Reconstructive Surgical Procedures 

    ศัลยกรรมพลาสติก การฟื้นฟู การสรา้งขึ้นมาใหม่ 

  WO 660-690 Transplantation 

    การแลกเปลี่ยนอวัยวะ 

  WO 700-820 Traumatic Injuries 

    บาดแผล และอันตรายจากบาดแผล 
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  WO 925-950 Special Age Groups 

    กลุ่มอายุพิเศษ 

 WP Gynecology นรเีวชวิทยา 

  WP 1-390 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับนรเีวชวิทยา 

   WP 101-390 Anatomy. Diseases. Injuries 

     กายวิภาคศาสตร.์ โรค. บาดแผล 

  WP 400-480 Uterus. Cervix 

    มดลูก ครรภ ์ปากมดลูก 

   WP 400 General Works 

     ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับมดลูก ครรภ ์ปากมดลูก 

   WP 440-468 Uterine Diseases 

     โรคเกี่ยวกับมดลูก 

   WP 470-480 Cervix Uteri. Cervix Diseases 

     ปากมดลูก. โรคเกี่ยวกับปากมดลูก 

  WP 500-560 Physiology 

    สรีรวทิยา 

  WP 565-570 Fertility. Infertility 

    การตัง้ครรภ์ การเป็นหมัน 

  WP 580-610 Menopause. Sexual Dysfunction 

    ภาวะประจ าเดือนหมด (ระหว่างอายุ 40-50 ปีในหญิง). ความ

    ผดิปกติของการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะระบบการสบืพันธ์ 

  WP 630-640 Contraception 

    การคุมก าเนิด การป้องกันการตัง้ครรภ์ 

  WP 650-660 Therapy 

    การบ าบัดรักษา 

  WP 800-910 Breast 

    หนา้อก เต้านม ทรวงอก 

   WP 800-825 Breast (General) 

     โรคที่เกี่ยวกับเต้านมทั่ว ๆ ไป 

   WP 840-870 Breast Diseases. Neoplasms 
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     โรคเกี่ยวกับเต้านม. เนือ้งอก 

   WP 900-910 Therapy. Surgery 

     การรักษา. การผ่าตัด 

 WQ Obstetrics สูติศาสตร์ 

  WQ 1-150 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับสูติศาสตร์ 

  WQ 152-175 Childbirth. Prenatal Care 

    การคลอดบุตร การคลอดลูก การดูแลก่อนคลอด 

  WQ 200-212 Reproduction. Pregnancy 

    การตัง้ครรภ์ 

  WQ 215-270 Pregnancy Complications 

    โรคแทรกซ้อนในระหว่างการต้ังครรภ์ 

  WQ 300-330 Labor 

    ความเจ็บปวดในการคลอดบุตร 

  WQ 400-450 Obstetric Surgical Procedures 

    การคลอดบุตรโดยการผ่าตัด 

  WQ 500-505 Postpartum Period 

    ระยะหรอืภาวะหลังคลอด ระยะอยู่ไฟ ระยะหลักคลอดประมาณ 

    3-6 อาทิตย์ 

 WR Dermatology วิทยาโรคผิวหนัง 

  WR 1-105 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาโรคผวิหนัง 

  WR 140-340 Skin Diseases 

    โรคผวิหนัง 

  WR 345-375 Parasitic Skin Diseases 

    โรคผวิหนังที่เกิดจากเชือ้ปรสิต 

  WR 390-475 Skin Appendages 

    ผวิหนังที่งอก หรอืเพิ่มขึน้มา 

  WR 500-600 Neoplasms. Ulcers. Occupational Dermatitis 

    เนือ้งอก แผลเปื่อย แผลพุพอง ภาวะที่เรื้อรังเกี่ยวกับโรคผิวหนัง

    ที่มกีารอักเสบ 
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  WR 650-670 Therapy 

    การรักษา 

 WS Pediatrics กุมารเวชศาสตร์ 

  WS 1-100 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับกุมารเวชศาสตร์ 

  WS 103-105 Growth and Development 

    การเจรญิเติมโตและพัฒนาการของเด็ก 

  WS 107-110 Intellectual Disability. Learning Disorders 

    ภาวะปัญญาอ่อน ความบกพร่องทางจิต 

  WS 113-141 Child Care. Nutrition. Physical Examination 

    การดูแลเด็ก โภชนาการ การทดสอบร่างกาย 

  WS 200-342 Diseases of Children and Adolescents 

    โรคของเด็กและวัยรุ่น 

   WS 200-220 General Diseases 

     โรคทั่ว ๆ ไป 

   WS 260-342 By System 

     โรคของเด็ก โดยแยกตามระบบของรา่งกาย 

  WS 350-350.8 Child Psychiatry 

    จติเวชศาสตร์เด็ก 

  WS 360-365 Pediatric Specialties 

    ความช านาญพิเศษทางดา้นกุมารเวชศาสตร์ 

  WS 405-460 By Age Groups 

    โรคของเด็กและวัยรุ่น โดยแยกตามกลุ่มของอายุ 

  WS 462-463 Adolescent Psychology. Adolescent Psychiatry 

    จติวิทยาของวัยรุ่น. จติเวชศาสตร์วัยรุ่น 

 WT Geriatrics. Chronic Disease เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง 

  WT 1-39 Reference Works 

    ผลงานอ้างองิ. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

  WT 100-166 Geriatrics 

    การแพทย์ที่เกี่ยวกับโรคและการดูแลรักษาผูสู้งอายุ 

  WT 500 Chronic Disease 
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    โรคเรือ้รังของผูสู้งอายุ 

 WU Dentistry. Oral Surgery ทันตแพทยศาสตร์ ศัลยกรรมช่องปาก 

  WU 1-49 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับทันตแพทยศาสตร์  

    ศัลยกรรมช่องปาก 

  WU 50-95 Ethics. Professional Practice and Personnel. Records 

    หลักจรรยาบรรณของแพทย์ การรักษา การเก็บประวัติ เอกสาร

    ของคนไข้ 

  WU 100-113.7 Anatomy. Physiology. Hygiene 

    กายวิภาคศาสตร์ สรีรวทิยา ความสะอาดของช่องปาก และฟัน 

  WU 140-166 Diseases. Injuries. Technology. Therapeutics 

    โรค อาการบาดเจ็บ การบ าบัดรักษาโรคที่เกี่ยวกับช่องปากและฟัน 

  WU 170-190 Dental Chemistry and Materials 

    ส่วนประกอบของฟัน 

  WU 210-290 Dental Anatomy. Diseases 

    ลักษณะรูปร่างของฟัน. โรคเกี่ยวกับฟัน 

  WU 300-360 Operative Dentistry 

    วิชาที่ว่าด้วยโรคของฟันและเหงือก การจัดฟัน รวมไปถึงปัญหา

    ในการออกเสียง 

  WU 400-440 Orthodontics 

    ทันตกรรมการจัดฟัน 

  WU 460-496 Special Patient Groups 

    คนไข้กลุ่มพิเศษ 

  WU 500-530 Prosthodontics 

    ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมที่เกี่ยวกับการใส่ฟันปลอม 

  WU 600-640 Oral Surgical Procedures 

    การผ่าตัดชอ่งปาก 

 WV Otolaryngology วิทยาโสต นาสิก และกล่องเสียง 

  WV 1-101 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาโสต นาสิก และกล่องเสียง 

  WV 140-190 Diseases. Therapeutics 
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    โรค. การบ าบัดรักษา 

  WV 200-290 Ear 

    หู 

  WV 300-358 Nose and Paranasal Sinuses 

    จมูก และโพรงจมูก 

  WV 400-440 Pharyngeal Region 

    บริเวณส่วนของหอคอย 

  WV 500-540 Larynx 

    กล่องเสียง อวัยวะเปล่งเสียงที่คอ 

 WW Ophthalmology จักษุวิทยา 

  WW 1-100 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างองิ. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับจักษุวิทยา 

  WW 101-290 Eye 

    ตา 

   WW 101-113 Anatomy. Physiology. Hygiene 

     กายวิภาคศาสตร์ สรีรวทิยา ความสะอาด 

   WW 140-160 Diseases. Color Perception 

     โรคตาบอดสี 

   WW 166-170 Therapeutics. Eye Banks 

     การบ าบัดโรค ธนาคารตา 

   WW 202-290 Eye Structures and their Diseases 

     โครงสรา้งของตา 

  WW 300-340 Refraction. Errors of Refraction 

    การหักเหของแสง ความผิดปกติต่อความสามารถในการหักเห

    แสงใหภ้าพตกที่เรตนิา 

  WW 350-358 Corrective Devices 

    อุปกรณ์ในการรักษา 

  WW 400-460 Neuromuscular Mechanism. Neurologic Manifestations of Disease 

    โครงสร้างหรือกลไกที่มีผลต่อเส้นประสาทตาและกล้ามเนื้อตา. 

    โรคที่แสดงอาการออกทางประสาทตา 

  WW 475-480 Manifestations of Disease. Poor Vision 
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    การแสดงอาการของโรคที่เกี่ยวกับตา 

  WW 505-525 Occupational Ophthalmology. Eye Injuries 

    อาชีพที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางตา 

  WW 600-620 Age Groups 

    แยกตามกลุ่มอายุ 

  WW 704-722.1 Optometry 

    การวัดสายตาและประกอบแว่น 

 WX Hospitals and Other Health Facilities โรงพยาบาลและสิ่งอ้านวยความ

  สะดวกอื่น ๆ ต่อสุขภาพ 

  WX 1-100 Reference Works. General Works 

    ผลงานอ้างอิง. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับโรงพยาบาลและสิ่งอ านวย

    ความสะดวกอื่น ๆ ต่อสุขภาพ 

  WX 140-147 Facility Design and Construction. Equipment 

    การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่ งก่อสร้าง รวมทั้ง

    อุปกรณ์ต่าง ๆ 

  WX 150-190 Hospital Administration and Health Facility Administration 

    การบริหารโรงพยาบาล 

  WX 200-225 Clinical Departments and Units 

    แผนกคลินกิและหน่วยงาน 

 WY Nursing การพยาบาล 

  WY 1-49 Reference Works 

    ผลงานอ้างองิ. ผลงานทั่วไปเกี่ยวกับการพยาบาล 

  WY 77-88 Economics. Ethics. Philosophy. Psychological Aspects 

    เศรษฐศาสตร์ จรยิธรรม ปรัชญา หลักทางจิตวทิยา 

  WY 90-100.7 Referral. Nursing Care, Assessment and Audit 

    การส่งต่อผู้ป่วย การดูแล การประเมนิและการตรวจสอบ 

  WY 101-145 Nursing Specialties 

    การพยาบาลเฉพาะทาง 

  WY 150-170 Nursing in Special Fields of Medicine 

    การพยาบาลเฉพาะทางในการแพทย์ 

  WY 191-200 Other Services 
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    บริการอื่น ๆ ทางการพยาบาล 

 WZ History of Medicine. Medical Miscellany ประวัติการแพทย์ 

  WZ 1-40 Reference Works. General Works 

    เรื่องทั่วไปของประวัตกิารแพทย์ 

  WZ 51-80 History by Period, Locality, etc. 

    ประวัติการแพทย์โดยแบ่งตามช่วงเวลา สถานที่ 

  WZ 100-150 Biography 

    ชีวประวัตขิองแพทย์ 

  WZ 220-225 Manuscripts 

    ต้นฉบับ หนังสอื หรอืเอกสารที่เขียนเป็นลายมอืของแพทย์ 

  WZ 230-260 Early Printed Books 

    หนังสือการแพทย์ที่จัดพิมพ์ขึน้ยุคแรก ๆ 

  WZ 270 Americana 

    หนังสือหรอืเอกสารทางการแพทย์ของอเมรกิา 

  WZ 290-297 Modern Versions and Commentaries of Early Works 

    ข้อปรับปรุงและข้อวิจารณ์ต่าง ๆ บทความแสดงข้อคิดเห็น สิ่งที่

    ใช้อธิบายด้านการแพทย์ 

  WZ 305-350 Miscellany Relating to Medicine 

    ปกิณกะ เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องจปิาถะที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ 

  นอกจากนี้การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาก าหนดใช้คู่มือออนไลน์ในการจัดหมวดหมู่ เพิ่มเติมที่ 

https://www.nlm.nih.gov/class/OutlineofNLMClassificationSchedule.html 

 2.3  การแบ่งหมวดหมู่ระบบเลขหมู่ที่หน่วยงานก้าหนด 

  การแบ่งหมวดหมู่ระบบเลขหมู่ที่หน่วยงานก าหนด (Local Call Number System) 

เป็นระบบที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ก าหนดขึน้เพื่อจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศที่มี

ลักษณะพิเศษประเภทอื่น ๆ โดยก าหนดสัญลักษณ์เป็นอักษรย่อแทนประเภทของทรัพยากร ดังนี้ 

 1.  วิทยานิพนธ์ 

  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นอักษรย่อ ดังนี้ 

   วพ  หมายถึง วิทยานิพนธ์ภาษาไทย 

  Theses หมายถึง วิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ 

  IS หมายถึง การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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 ตัวอย่าง 

  วพ   Theses   IS 

  LB   TH   QH 

  1025.3   7215   541.2 

  ก555ก   M547h   ข875ก 

  2559   2016   2558 

 2.  รายงานการวิจัย 

  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นค าอ่าน “วจ” 

 ตัวอย่าง 

  วจ 

  SB 

  415 

  ก555ก 

  2558 

 3.  นวนิยาย 

  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นค าอ่าน “นว” ส าหรับนวนิยายภาษาไทย “Fic” ส าหรับ  

นวนิยายภาษาต่างประเทศ 

 ตัวอย่าง 

  นว   Fic 

  ส254ก   N457c 

  2558   2015 

 4.  เรื่องสัน้ 

  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นค าอ่าน “รส” 

 ตัวอย่าง 

  รส 

  น789ก 

  2558  

 5.  นทิานส าหรับเด็ก 

  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นค าอ่าน “ด” 
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 ตัวอย่าง 

  ด 

  ม147ห 

  2555 

 6.  วารสาร 

  ก าหนดสัญลักษณ์ เป็นค าอ่าน “วารสาร” ส าหรับวารสารภาษาไทย และ 

“Serials” ส าหรับวารสารภาษาต่างประเทศ ในคู่มือนี้จะไม่กล่าวถึงการลงรายการทรัพยากร

สารสนเทศประเภทวารสารเนื่องจากมีรูปแบบการลงรายการต่างกัน 

 7.  โสตวัสดุ 

  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นค าอ่านว่า “CD-ROM” ส าหรับซีดีรอมประกอบหนังสือทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ “DVD-ROM” ส าหรับดีวีดีรอมประกอบหนังสอืทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ และ “MV” ส าหรับซีดีหรือดีวีดีภาพยนตร์ แต่ละสัญลักษณ์จะตามด้วย

หมายเลขล าดับการลงทะเบียนจ านวน 4 หลัก 

 ตัวอย่าง 

  CD-ROM0001  DVD-ROM0002 MV1745 

 

3.  การก้าหนดเลขผู้แต่ง 

 เลขผู้แตง่ (Author Number) เป็นการจ าแนกหนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันออกตามอักษรของ

รายการหลัก (Main entry) โดยจ าแนกตามชื่อต้นของผู้แต่งส าหรับทรัพยากรภาษาไทย หรือชื่อ

สกุลของผู้แต่งส าหรับทรัพยากรภาษาต่างประเทศ หรือ ช่ือเรื่อง ในกรณีเป็นรายการย่อหน้าค า

ค้าง พร้อมทั้งระบุปีพิมพ์ เพื่อจ าแนกความแตกต่างของหนังสือที่จัดพิมพ์หลายครั้ง คู่มือที่ใช้ใน

การก าหนดเลขผู้แต่ง ได้แก่ (อังคณา สุริวรรณ,์ 2552, เลขหนา้ 35) 

 คู่มือฉบับพิมพ์ 

 กรมศิลปากร. หอสมุดแห่งชาติ. (2542). ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยส้าเร็จรูป

  ของหอสมุดแห่งชาติ. พิมพ์ครัง้ที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: กรม. 

 Cutter, Richard A. (1969). Cutter-Sanborn three figure author table. Swan-

  Swift Rev. : n.p. 

 คู่มือฉบับออนไลน์ 

 เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทย http://www.clm.up.ac.th/lcnumber/ 

 Cutter-Sanborn http://203.241.185.12/asd/board/Author/upfile/abcd.htm 
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4.  การก้าหนดหัวเรื่อง 

 หัวเรื่อง (Subject headings) เป็นศัพท์ควบคุมที่ก าหนดขึ้นใช้แทนค าค้นหรือค าส าคัญที่

เป็นภาษาธรรมชาติหลากหลายค าตามที่ปรากฏในเนื้อหาของทรัพยากร แต่มีความหมายเหมือน

หรือใกล้เคียงกัน หัวเรื่องจึงนับได้ว่าเป็นตัวแทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศที่มีความ

ละเอียดลึกซึ้งมากกว่าเลขเรียกหนังสือ ท าหน้าที่เป็นจุดสืบค้นสารสนเทศที่ส าคัญ และยังเป็น

ดรรชนีที่ชีร้ะบุว่ามีสารสนเทศที่ต้องการในฐานข้อมูลทรัพยากรหรอืไม่ มีจ านวนมากน้อยเพียงใด 

ดังนั้น การก าหนดหัวเรื่องจึงมีความส าคัญในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์มี

บทบาทในการท าหน้าที่วิเคราะห์เรื่องและเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดระหว่างค าส าคัญของผู้

แต่งเนื้อหาทรัพยากรกับค าค้นของผู้สืบค้นสารสนเทศ (Sauperl, 2004 อ้างอิงใน อังคณา         

สุริวรรณ์, 2552, เลขหน้า 35) โดยการก าหนดหัวเรื่องของเนื้อหาต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานและ

เป็นเอกภาพเดียวกัน จึงต้องก าหนดใช้คู่มือการก าหนดหัวเรื่องที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน หรือหาก

ไม่มีหัวเรื่องในหนังสือคู่มือก าหนดหัวเรื่องควรก าหนดแนวทางในการเลือกใช้ค าศัพท์จากแหล่ง

สารสนเทศที่เชื่อถือได้ เช่น หนังสืออ้างอิงประเภทศัพท์บัญญัติซึ่งได้รับการยอมรับในแวดวง

สาขาวิชาชีพต่าง ๆ ก าหนดใช้เป็นหัวเรื่องช่ัวคราว แล้วจึงเสนอให้ผู้มีหน้าที่ในการพิจารณา

ก าหนดหัวเรื่อง เช่น คณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบันอุดมศกึษา 

เพื่อร่วมกันพิจารณาก าหนดเป็นหัวเรื่องใหม่ในคู่มือต่อไป (อังคณา สุริวรรณ์, 2552, เลขหน้า 

35-36) คู่มอืที่ใชใ้นการก าหนดหัวเรื่อง ได้แก่ 

 คู่มือก้าหนดหัวเรื่องภาษาไทย 

 คณะท างานกลุ่มวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ หอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php 

 คู่มือก้าหนดหัวเรื่องภาษาอังกฤษ 

 หัวเรื่องภาษาอังกฤษทั่วไป 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://catalog.loc.gov/ 

 หัวเรื่องทางการแพทย์ (Medical subject headings) 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://meshb.nlm.nih.gov/#/fieldSearch 

 

5.  วิธีการก้าหนดหัวเรื่อง 

 ในการก าหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ บรรณารักษ์จะต้องวิเคราะห์

แนวคิดส าคัญของทรัพยากรสารสนเทศก่อน แล้วจึงถ่ายทอดหรือสร้างตัวแทนของแนวคิดส าคัญ

นั้นเป็นศัพท์ควบคุมที่เรียกว่า “หัวเรื่อง” โดยต้องตรวจสอบกับคู่มอืหัวเรื่องที่หน่วยงานก าหนดใช้

ร่วมกันเพื่อให้ได้หัวเรื่องที่เป็นมาตรฐาน มคีวามเป็นเอกภาพทั้งในด้านรูปแบบและลักษณะการใช้
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ภาษา (Lanbridge, 1989, 98 ; Lancaster, 1998, 8 อ้างอิงใน อังคณา สุริวรรณ์, 2552, เลขหน้า 

37) และยังควรค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ของห้องสมุดแต่

ละแห่ง มีจ านวนเพียงพอและครอบคลุมเนื้อหาส าคัญของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ มี

ความเฉพาะเจาะจง ไม่เป็นค ากว้างเกินไปจนไม่สามารถเป็นตัวแทนเนื้อหาส าคัญได้ (Haykin, 

1985, 107-111 ; Chan, 1995, 15 อ้างองิใน อังคณา สุริวรรณ,์ 2552, เลขหนา้ 37) 

 

6.  การท้ารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 

 การท าหรือการลงรายการบรรณานุกรม เป็นการบรรยายลักษณะของทรัพยากร

สารสนเทศในด้านกายภาพและด้านเนื้อหา โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลส าหรับการควบคุมทาง

บรรณานุกรม คือ หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (Anglo-

American Cataloguing Rules 2nd ed.) และมาตรฐานการบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมที่เครื่อง

คอมพิวเตอร์อ่านได้ (MARC : Machine Readable Cataloging) (อังคณา สุริวรรณ์, 2552, เลข

หน้า 37) โดยก าหนดให้ใช้คู่มือออนไลน์ในการท ารายการบรรณานุกรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ที่ http://www.loc.gov/marc/ 

 หลักเกณฑ์การท้ารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 

 การท ารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศจะยึดตามรูปแบบ USMARC format ที่

มีส่วนประกอบของระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic record) ดังนี้ (อังคณา สุริวรรณ์, 2552, 

เลขหน้า 38-39) 

 1.  Leader ประกอบด้วยค่าของตัวเลขหรือรหัส และจะแสดงความสัมพันธ์โดยต าแหน่ง

ของ Character 

 2.  Directory คือ ชุดของรายการข้อมูล ประกอบด้วยเขตข้อมูล (Tag) ต่าง ๆ ความยาว

และจุดเริ่มต้นของแตล่ะขอ้มูล ซึ่งจัดล าดับโดย Character ของเขตข้อมูล 

 3.  Variable fields ก าหนดโดย Tag ที่ประกอบด้วยเลข 3 หลัก ในแต่ละ Tag จะจบด้วย

เครื่องหมาย variable data field แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  3.1  Variable control fields ได้แก่ เขตข้อมูล 00X (ไม่มี indicator และ subfield) 

ประกอบด้วยรายการข้อมูลเดียว (Single data element) หรือชุดของความยาวข้อมูลคงที่ (Series 

of fixed-length data elements) แสดงความสัมพันธ์โดยต าแหน่งของ character 

  3.2 Variable data fields ได้แก่ เขตข้อมูลที่เหลือ โดยจะระบุ Tag ใน Directory 

ประกอบด้วย 2 indicator ตามด้วย subfield code 

 สรุปส่วนประกอบของ USMARC ของรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 1 

ระเบียนจะมี รายละเอียดดังนี ้(อังคณา สุริวรรณ,์ 2552, เลขหนา้ 39-42) 
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 Leader (24 character: ต าแหน่งที่ 00-23) 

 0XX Control information, identification and classification number, etc. 

  ส่วนข้อมูลควบคุม, ตัวบ่งชี้ และเลขเรยีกหนังสือ 

  008 Fixed length data elements ข้อมูลก าหนดคงที่ 

  020 ISBN (International Standard Book Number) หมายเลขประจ าหนังสือ 

  022* ISBN (International Standard Serial Number) หมายเลขประจ าวารสาร 

  041 Language code รหัสภาษาของทรัพยากร 

  050 LC call number เลขเรียกหนังสอืระบบ LC 

  060 NLM call number เลขเรียกหนังสอืระบบ NLM 

  082 DDC call number เลขเรียกหนังสอืระบบ Dewey 

  090 Local call number เลขเรียกหนังสอืระบบสัญลักษณ์หรอืเลขหมู่ที่ 

   หนว่ยงานก าหนด 

 1XX Main entries รายการหลัก 

  100 Author Personal name (NR) ชื่อบุคคล 

  110 Corporate name (NR) ชื่อนิตบิุคคล 

  111 Conference name (NR) ชื่อการประชุม 

  130 Uniform title (NR) ชื่อเรื่องแบบฉบับ 

 2XX Title and title paragraph (Title, edition, imprint) ส่วนรายการช่ือเรื่อง 

  210* Abbreviate key title (NR) ชื่อเรื่องย่อ 

  222* Key title (R) ชื่อเรื่องหลักที่ก าหนดโดยส านักงานหมายเลขประจ า 

   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) ชื่อเรื่องเดิม/ชื่อเรื่องที่แตกต่างจาก

   ปัจจุบัน 

  250 Edition area (NR) ข้อมูลครัง้ที่พิมพ ์

  260 Imprint (Publication, Distribution, etc.) (NR) ข้อมูลพมิพ์ลักษณ์ 

 3XX Physical description การบรรยายลักษณะทางกายภาพของทรัพยากร 

  300 Physical description, etc. (R) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ 
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  310* current publication frequency (NR) ก าหนดออก/ความถี่ในการจัดพิมพ์

   ในปัจจุบัน 

  321* Former publication frequency (R) ก าหนดออก/ความถี่ในการจัดพิมพ์ใน

   อดีต 

  362* Date of publication and/or volume designation (R) ปีพิมพ์/การบรรยาย

   ข้อมูลปีที่พิมพ์ 

 4XX Series statements การบรรยายชื่อชุด 

  490 Series statements (R) ชื่อชุด 

 5XX Note การบรรยายหมายเหตุ 

  500 General notes (R) หมายเหตุทั่วไป 

  502 Dissertation note (R) หมายเหตุรายการที่มีเพิ่มเตมิของทรัพยากร 

  504 Bibliography, etc. notes (R) หมายเหตุรายการบรรณานุกรมและดรรชนี 

  505 Formatted contents note (R) หมายเหตุจ าแนกสารบัญ 

  546 Language note (R) หมายเหตุระบุภาษาของทรัพยากร 

 6XX Subject access fields เขตข้อมูลหัวเรื่อง 

  600 Subject added entry-Personal name (R) หัวเรื่องชื่อบุคคล 

  610 Subject added entry-Corporate name (R) หัวเรื่องชื่อนิตบิุคคล 

  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) หัวเรื่องชื่อภูมิศาสตร์ 

 7XX Added entries other than subject or series ; linking fields 

  ข้อมูลรายการเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  700 Added entry-Personal name (R) รายการเพิ่มช่ือบุคคล 

  710 Added entry-Corporate name (R) รายการเพิ่มช่ือนิตบิุคคล 

  711 Added entry-Meeting name (R) รายการเพิ่มช่ือการประชุม 

  730 Added entry-Uniform title (R) รายการเพิ่มช่ือเรื่องแบบฉบับ 

  740 Added entry-Uncontrolled related/analytical title (R) รายการเพิ่ ม ชื่อ

   เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร 

  770* Supplement/special issue entry (R) รายการเพิ่มของฉบับเสริม/ฉบับเพิ่มเติม 
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  772* Parent record entry (R) รายการเพิ่มเกี่ยวกับทรัพยากรหลัก 

8XX Series added entries, etc. รายการเพิ่มชื่อชุด 

  800 Series added entry-Personal name (R) รายการเพิ่มช่ือชุดชื่อบุคคล 

  810 Series added entry-Corporate name (R) รายการเพิ่มชื่อชุดชื่อนิตบิุคคล 

  811 Series added entry-Meeting name (R) รายการเพิ่มชื่อชุดชื่อการประชุม 

  830 Series added entry-Uniform title (R) รายการเพิ่มชื่อชุดชื่อเรื่องแบบฉบับ 

  850 Holding institution (R) การแจกแจงรายการทรัพยากรของหอ้งสมุด 

  856 Electronic location and access (R) การระบุที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ

   เชื่อมโยง 

 9XX Reserved for local implementation เขตข้อมูลที่ใช้เฉพาะของห้องสมุด 

  907 Local data (R) เลขบรรณานุกรม 

  949 Local data (R) ชื่อผู้ท ารายการ/ผู้บันทึกข้อมูล 

หมายเหตุ  *  หมายถึง เขตข้อมูลส าหรับสิ่งพิมพ์ตอ่เนื่องประเภทวารสาร 

  (R) หมายถึง เขตข้อมูลที่ลงรายการซ้ าได้ 

  (NR) หมายถึง เขตข้อมูลที่ลงรายการได้เพียงครัง้เดียว 

 

 ในส่วนของการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของ MARC21 และ 

AACR2 ได้อธิบายพร้อมตัวอย่างไว้ในบทที่ 3 



บทท่ี 3 

แนวทางการลงรายการบรรณานกุรม 

ตามมาตรฐาน AACR 2 และ MARC 21 

 

 แนวทางการลงรายการบรรณานุกรมได้รวบรวมเนื้อหาและรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับ 

AACR2 และ MARC21 (ชนิดา จริยาพรพงศ์, 2557 ; รัตนา ณ ล าพูน, 2549 ; สุภาพร ชัยธัมมะ

ปกรณ์, 2552 ; ศิวนาถ นันทพิชัย และพีรยุทธ เมตปรีชา, 2557 ; เอกอนงค์ ดวงจักร, 2556 ; 

Library of Congress, 2015 ; The Library Corporation, 2015 ; OCLC Support and Training, 

2015 ; United States National Library of Medicine, 2017) เพื่อใช้เป็นคู่มือและเป็นแนวทางใน

การวิเคราะหแ์ละท ารายการบรรณานุกรม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของงานพัฒนาและวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา รวมไปถึง

ห้องสมุดสาขาด้วย โดยเนื้อหาในคู่มือประกอบด้วยเขตข้อมูลแต่ละเขตข้อมูล พร้อมทั้งระเบียน

ตัวอย่างการท ารายการบรรณานุกรมในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่ อให้ง่ายต่อการท ารายการ

บรรณานุกรม โดยเริ่มต้นจากการลงรายการในเขตข้อมูล 000 จนถึงเขตข้อมูล 949 

 

Tag 000 LEADER (NR) 

 การท ารายการส่วนป้ายระเบียน (Leader) ป้ายระเบียนเป็นข้อมูลส่วนแรกที่ปรากฏใน 

MARC เป็นส่วนที่มีความยาวคงที่คือ มีจ านวน 24 อักขระ (ต าแหน่ง 00-23) แต่ละต าแหน่งจึง

ประกอบด้วยตัวเลขและรหัส ส าหรับโปรแกรมที่จะใช้ประมวลผลระเบียนแต่ละรายการ ข้อมูล

ต่าง ๆ ที่มี ได้แก่  ความยาวทั้ งหมดของระเบียน, สถานภาพของระเบียน (new, deleted, 

corrected), ป ระ เภ ท ข้ อ มู ล ใน ระ เบี ย น  (book, map, recording, authority name, authority 

subject), ระดับการท าบรรณานุกรม ฯลฯ 

 

ตัวอย่าง 

 000 00504nam##2200181#a#4500 

 

 เครื่องหมาย # ใช้แทนชอ่งว่าง เพื่อระบุว่าจะต้องเว้นวรรคในช่วงใดบ้าง เวลาที่ต้องบันทึก

ข้อมูลเข้าระบบส่วนของป้ายระเบียนจะมีอักษรที่ใช้ 24 ต าแหน่ง เริ่มต้นจากเลข 00-23 และแต่

ละต าแหน่งจะมีความแตกต่างกันไป จากตัวอย่างที่ก าหนดสามารถอธิบายได้ดังตารางดังตอ่ไปนี้ 

ตาราง 1 รายละเอียดของความหมายแต่ละต าแหนง่ของ Leader 
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ข้อมูล ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ความหมาย 

00504 0-4 Length ความยาวระเบียนในเชิงตรรกะซึ่งเป็นความยาวโดยรวมของ

รายการท่ีค านวณโดยคอมพวิเตอร์ 

n 5 Status สถานะของรายการเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรายการ

แฟม้ข้อมูล จุดประสงค์คือเพื่อการปรับปรุงข้อมูล ในท่ีนี้คอื สถานะ

เป็นระเบียนใหม่ 

a 6 Type ประเภทของระเบียนในท่ีน้ีคือ พมิพเ์ป็นภาษาเขียน 

m 7 Bibliographic level ระบุระดับของบรรณานุกรม ซึ่งในท่ีน้ีเป็นเอกสารตน้ฉบับ 

## 8-9 Blank ยังไม่ได้ระบุให้ใช ้

2 10 Indicator count จ านวนตัวบ่งช้ี (Indicator) ในท่ีน้ีจะเป็น 2 เสมอ 

2 11 Subfield count จ านวนรหัสเขตข้อมูลย่อยโดยจะนับตั้งแต่อักขระคั่น รวมกับ

ตัวอักษรท่ีใชร้ะบุเขตขอ้มูลยอ่ย จะเป็น 2 เสมอ 

00181 12-16 Starting character of 

variable field 

จุดเร่ิมต้นของข้อมูลท่ีบันทึกเข้าไปในระบบ จะใช้ตัวเลข 5 ตัว เพื่อ

ระบุต าแหน่งเร่ิมต้นของอักษรตัวแรกท่ีใช้เขตข้อมูลส าหรับบันทึก

รายการค านวณโดยคอมพิวเตอร์ส าหรับระเบียนนี้เขตข้อมูลเร่ิมท่ี

ต าแหนง่ 0181 

# 17 Encoding level ระดับของการใช้รหัสเพื่ออธิบายข้อมูลบางอย่างในระบบ เป็นระดับ

การท ารายการในที่นี้ blank แตห่มายถงึ ข้อมูลน าลงแบบเต็มรูป 

a 18 Descriptive catalog 

form 

ระบุถึงรูปแบบการท ารายการว่าใช้ตามกฎเกณฑ์ AACR2 หรือ 

ISBD ในท่ีน้ี a หมายถงึ AACR2 

# 19 Linked record 

requirement 

ตอ้งการเชื่อมกับระเบียนอ่ืน ในท่ีน้ีไมร่ะบุให้ใช้ 

45 20-21 Map for record 

directory 

4 หมายถงึ ความยาวของระเบียนใช ้4 ต าแหนง่ 

5 หมายถึง ต าแหนง่ท่ีเร่ิมตน้ของข้อมูลใช ้5 ต าแหน่ง 

0 22 Length of the 

implementation 

defined position 

ไมร่ะบ ุ

0 23 Undefined entry 

map character 

position 

ไมร่ะบ ุ

*ต าแหน่งที่ 20-23 โดยส่วนใหญ่จะเป็น 4500 เสมอ 

 

 

 ในการท ารายการส่วนที่เป็นป้ายระเบียนนี ้สามารถลงรายได้ 2 วธิี คือ 
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 1.  ส่วนที่ระบบด าเนินการเองได้มี 18 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งที่ 00-04, 08-09, 10, 11, 

12-16, 20-23 

 2.  ส่วนที่ระบบด าเนินการไม่ได้รวม 6 ต าแหน่ง ซึ่งอาจต้องลงรายการเองหรือขึ้นกับ

ความสามารถของระบบเป็นผู้ก าหนด คือ ต าแหน่งที่ 05, 06, 07, 17, 18, 19 

 โดยส่วนใหญ่แล้วป้ายระเบียนมักจะก าหนดโดยระบบคอมพิวเตอร์แทบทั้งหมด ของศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ระบบ ALIST จะตั้งค่า Default ไว้อยู่แล้ว 

อย่างไรก็ดีในฐานนะผู้ลงรายการควรทราบความหมายและรหัสที่ก าหนดใช้ในแต่ละต าแหน่ง ซึ่ง 

MARC ได้ก าหนดรหัสตา่ง ๆ ในป้ายระเบียนไว้ดังต่อไปนี้ 
 

00-04  ความยาวระเบียนในเชิงตรรกะ (Logical record length) ซึ่งเป็นความยาวโดยรวม

ของรายการที่ค านวณโดยคอมพิวเตอร์ 
 

05  สถานะของรายการ (Record status) เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรายการกับ

แฟ้มข้อมูล จุดประสงคเ์พื่อปรับปรุงแฟ้มขอ้มูล ก าหนดให้ใชร้หัสตา่ง ๆ ดังนี้ 

 a = increase in encoding level (เพิ่มระดับการท ารายการ) 

 c = corrected or revised (ระเบียนที่ได้รับการแก้ไข/ปรับปรุงใหม)่ 

 d = deleted (ระเบียนที่ถูกลบ) 

 n = new (ระเบียนใหม่) 

 p = increase in encoding from prepublication (previous CIP) (เพิ่มระดับการท ารายการ) 
 

06 ประเภทของระเบียน (Type of record) เป็นต าแหน่งส าคัญในป้ายระเบียน ซึ่งจะใช้

จ าแนกสารสนเทศในระเบียนออกเป็นประเภทต่าง ๆ ซึ่งก าหนดให้ใชร้หัสตา่ง ๆ ดังตอ่ไปนี้ 

 a = language material ระเบียนบรรณานุกรมที่เป็นวัสดุ/สิ่งพิมพ์ที่เป็นภาษา รวมทั้งวัสดุ

ย่อส่วน 

 c = printed music เป็นระเบียนสิ่งพิมพ์ที่มเีนือ้หาทางดนตร ี(รวมทั้งวัสดุย่อส่วน) 

 d = manuscript music เป็นระเบียนที่มีเนื้อหาทางดนตรี แต่เป็นต้นฉบับตัวเขียน เป็นโน๊ต

เพลงตน้ฉบับ รวมทั้งวัสดุย่อสว่น 

 e = cartographic material เป็นระเบียนของแผนที่ (รวมทั้งวัสดุย่อส่วน) 

 f = manuscript cartographic material เป็นระเบียนของแผนที่ในรูปแบบต้นฉบับ (รวมทั้ง

วัสดุย่อสว่น) 
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 g = projected medium เป็นระเบียนของสื่อที่แสดงโดยการฉาย ทั้งที่เป็นภาพยนตร์ เทป

โทรทัศน์ ฟิล์ม สตริป สไลด์ แผ่นใส และวัสดุต่าง ๆ ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องฉาย รวมทั้งเอกสาร

ทางจดหมายเหตุที่ตอ้งใชเ้ครื่องฉาย 

 i = nonmusical sound recording เป็นระเบียนวัสดุที่เป็นเทปบันทึกเสียงที่ไม่ใช่เสียงดนตรี 

เชน่ ค าปราศรัย 

 j = musical sound recording เป็นระเบียนที่ใช้ส าหรับเทปบันทึกเสียงดนตรี 

 k = 2-dimensional non-projectable graphic เป็นระเบียนของสื่อที่เป็นกราฟิก 2 มิติที่ไม่

ต้องใช้เครื่องฉาย เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ภาพถ่าย โปสเตอร์ รวมทั้งภาพกราฟิกที่มีความส าคัญ

ทางจดหมายเหตุ 

 m = computer file เป็นระเบียนข้อมูล/สื่อที่ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ในการประมวลผล ซึ่งมทีั้ง

แบบตัวเลข ข้อความ โปรแกรม แผ่นดสิเกต บัตรเจาะรู หรอืเครื่องอา่น 

 0 = kit เป็นระเบียนที่ประกอบด้วยสื่อรูปแบบต่าง ๆ มากกว่า 2 ประเภท ซึ่งไม่สามารถ

ระบุรูปแบบที่เด่นชัดได้ มักจะเป็นชุดการสอน เช่น อุปกรณ์ส าหรับฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์การเรียนที่

มีทั้งหนังสือ แบบฝกึหัด คู่มอืแนะน า ฯลฯ 

 p = mixed materials ระเบียนของวัสดุผสม 

 r = 3 -dimensional artifact or naturally occurring object เป็ น ร ะ เบี ย น ที่ เป็ น รู ป

แบบจ าลอง 3 มิติ หรือวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น หุ่นจ าลอง เกม งานศิลปะ เครื่องจักร 

นิทรรศการ รูปปั้น ฟอสซิล รวมทั้งวัสดุที่มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร์ 

 t = manuscript language material เป็นระเบียนวัสดุภาษาต้นฉบับตัวเขียน (รวมทั้งวัสดุ

ยอ่ส่วน) 
 

07 ระดับของบรรณานุกรม (Bibliographic level) ก าหนดให้ใชร้หัสดังตอ่ไปนี้ 

 a = monographic component part (บรรณานุกรมของส่วนหนึ่งของหนังสอื) 

 b = serial component part (บรรณานุกรมของส่วนหนึ่งของวารสาร) 

 c = collection (บรรณานุกรมของผลงานรวม) 

 d = sub-unit (บรรณานุกรมของหนว่ยย่อย) 

 m = monograph/item (บรรณานุกรมของหนังสือหรอืสิ่งพิมพ์) 

 s = serial (บรรณานุกรมของวารสาร) 
 

08 ประเภทของการควบคุมระเบียน (Type of control) ก าหนดให้ใชร้หัสดังตอ่ไปนี้ 

 # = no specified type (ว่างคอืไม่ระบุประเภทของการควบคุม) 

 a = archival (ระเบียนที่ต้องควบคุม) 
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09 ประเภทของรหัส (Character coding scheme) ก าหนดให้ใชร้หัสดังนี้ 

 # = MARC-8 (ให้เว้นว่างหากต้องการเก็บไว้ใชใ้นอนาคต) 

 a = UCS/Unicode (เป็นรหัสของ UCS/Unicode) 
 

10 จ านวนตัวบ่งชี้ในแต่ละเขตข้อมูล (Indicator count) จะเป็น 2 อักขระเสมอ 
 

11 ความยาวของรหัสในเขตข้อมูลย่อย (Subfield code count) จะเป็น 2 อักขระเสมอ 
 

12-16 ต าแหน่งของเริ่มต้นของระเบียน (Base address of data) บอกต าแหน่งเริ่มต้นของ

เขตข้อมูลที่มคีวามยาวแปรผันในระเบียน คอมพิวเตอร์จะเป็นผู้ค านวณให้ 
 

17 ระดับการท ารายการ (Encoding level) ก าหนดให้ใชร้หัสตา่ง ๆ ดังนี้ 

 # = full level ลงรายการระดับเต็มโดยตรวจสอบวัสดุ 

 1 = full level, material not examined ลงรายการระดับเต็มโดยไม่มีการตรวจสอบวัสดุ 

 2 = less-than-full level, material not examined ลงรายการต่ ากว่าระดับเต็มโดยไม่มี

การตรวจสอบวัสดุ 

 3 = abbreviated level ลงรายการระดับย่อ 

 4 = core level ลงรายการระดับใจความส าคัญ 

 5 = partial (preliminary) level ลงรายการเพียงบางสว่น 

 7 = minimal level ลงรายการระดับต่ าที่สุด 

 8 = prepublication level (CIP) ลงรายการที่มีการพิมพ์ลว่งหนา้ 

 u = unknown ไม่ทราบ 

 z = not applicable ลงรายการระดับที่เหมาะสม 
 

18 รูปแบบการท ารายการ (Descriptive cataloging form) ก าหนดให้ใชร้หัสตา่ง ๆ ดังนี้ 

 # = non-ISBD ไม่มมีาตรฐานสากลในการท ารายการทางบรรณานุกรม 

 a = AACR2 ลงรายการตามกฎการท ารายการของ AACR2 

 i = ISBD ลงรายการตามมาตรฐานสากลในการท ารายการทางบรรณานุกรม (ISBD) 

 u = unknown ไม่ทราบ 
 

19 การเชื่อมโยงระเบียน (Linked record requirement) รหัสส าหรับใช้เชื่อมโยงระเบียนข้อมูล 

 # = related record NOT required (to fully process this record) ไม่จ าเป็นต้องเชื่อมโยง 

 r = related record required (to fully process this record) จ าเป็นต้องเชื่อมโยง 
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20-23 แผนที่ตารางระบุต าแหน่ง มักจะมีค่าเป็น 4500 แตล่ะต าแหน่งหมายถึง 

 20 = Length of the length-of-field portion หมายถึง ก าหนดความยาวของระเบียนเป็น 

4 ต าแหน่งเสมอ 

 21 = Length of the starting-character-position portion หมายถึง ต าแหน่งที่เริ่มต้นของ

ข้อมูล ก าหนดเป็น 5 ต าแหน่งเสมอ 

 22 = Length of the implementation-defined portion (always “0”) ยังไม่ได้ก าหนดใช้ 

 23 = Undefined (always “0”) ยังไม่ก าหนดใช ้

   

หมายเหตุ 

-  ต าแหน่งที่ 5 ต้องไม่เป็น d = delete 

- ต าแหน่งที่ 6 ใส่ code ให้ตรงกับประเภทของทรัพยากร เช่น a = Language material 

(สิ่งพิมพ์รวมถึง microforms and electronic resources ที่แปลงมาจากต้นฉบับ โดย

เนื้อหามีลักษณะเป็นตัวอักษร) / g = Projected medium (สื่อโสตที่ต้องใช้เครื่องฉาย 

เนื้ อหาเป็ นภาพ เคลื่ อ น ไหว motion pictures, videorecordings (including digital 

video)) / m = Computer file (computer software (including programs, games, 

fonts)) 

- ต าแหน่งที่  7 ใส่ code ให้ตรงกับระดับการลงรายการบรรณานุกรม เช่น m = 

Monograph = ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล่ม หรือ 1 ชิ้น / s = Serial = ลง

รายการสิ่งพิมพ์ตอ่เนื่อง 

- ต าแหน่งที่ 6 และ 7 สัมพันธ์กับการลง 008 

 

ความส าคัญของ Tag 000 

-  มีประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ OCLC และ Union Catalog 

- REC TYPE หลายระบบน าไปเป็นข้อมูลในการค้นแบบ Limit search, แสดง icon แทน

ประเภทของทรัพยากร 

 

การท ารายการเขตข้อมูลควบคุมระเบียน 

 MARC ก าหนดเขตข้อมูลควบคุมระเบียน (Variable Control Fields) ไว้ในกลุ่มเขตข้อมูล 

00X (001-009) ซึ่งเขตข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีตัวบ่งชี้ (Indicators) และเขตข้อมูลย่อย (Subfields) 

เขตข้อมูลในกลุ่มนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) เขตข้อมูลส่วนระบบคอมพิวเตอร์ก าหนดให้อัตโนมัติ 
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และ (2) เขตข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์รายการเพื่อก าหนดรหัสให้คอมพิวเตอร์ทราบ ซึ่งทางศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้เขตข้อมูลควบคุมระเบียน เพียง 2 เขตข้อมูล 

คือ 005 และ 008 และจะขอกล่าวอธิบายเพียง 2 เขตข้อมูลนีเ้ท่านั้น  

 

Tag 005 Date and Time of Latest Transaction (NR) 

 เขตข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่จัดการกับระเบียน ใช้ระบุวัน/เวลาล่าสุดที่มีการกระท า

รายการนั้น ๆ โดยบันทึกเป็นเลข 8 หลัก ในรูปแบบของ ปีเดือนวัน (yyyymmdd) ส่วนเวลาใช้เป็น

เลข 8 หลัก ในรูปแบบ ช่ัวโมงนาทีวินาทีและมิลลิวินาที (hhmmss.f) ส่วนใหญ่ใหร้ะบบด าเนินการ

ได้ ในส่วนของ ALIST จะขึน้เองอัตโนมัติ เมื่อท าการบันทึก 

ตัวอย่าง 

 005 19940223151047.0 [วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 1994, เวลา 3:10:47 p.m.] 

 

Tag 008 Fixed-Length Data element-General Information (NR) 

 เขตข้อมูลความยาวคงที่-ในส่วนรายละเอียดทั่วไป เป็นการก าหนดรหัสที่ใช้กับระเบียน 

เพื่อระบุลักษณะพิเศษของรายการบรรณานุกรม บางส่วนของเขตข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ส าคัญและ

บางส่วนก็สามารถปล่อยให้ว่างได้ ขึ้นอยู่กับระบบที่ใช้ ซึ่งข้อมูลบางตัวนั้น ระบบอาจจะระบุเป็น

ค่าคงที่ไว้ก็ได้ ที่ส าคัญเขตข้อมูลนีจ้ะไม่มเีขตข้อมูลย่อย (Subfields) 

 เขตข้อมูลนี้มีทั้งสิ้น 40 ต าแหน่งที่ให้ใส่ค่าข้อมูล แทนที่ด้วยเลขประจ าต าแหน่ง คือ 00-

39 ต าแหน่งที่ไม่ได้ระบุให้ใช้ จะใส่เครื่องหมาย # หรือ | เพื่อให้รู้ว่าเป็นช่องว่าง โดยปกติแล้ว

ต าแหน่งที่ 00-17 และ 35-39 ใช้บอกรูปแบบของวัสดุหรือเอกสารทุกประเภทจะมีรูปแบบ

เหมือนกันหมด ส่วนต าแหน่งที่ 18-34 นั้น เป็นการก าหนดความเฉพาะของวัสดุแต่ละประเภทที่

แตกต่างกัน ซึ่งจะแตกต่างไปตามทรัพยากรแต่ละประเภท 

 การท ารายการในเขตข้อมูลในเขตข้อมูล 008 จ าเป็นส าหรับสารสนเทศทุกประเภท 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการท ารายการในเขตข้อมูลควบคุมมากขึ้น ในที่นี้จะอธิบาย

รายละเอียดเฉพาะที่เป็นทรัพยากรทั่ว ๆ ไป (All material) เท่านั้น ส่วนรายละเอียดของแต่ละสื่อ

จะกล่าวเฉพาะของหนังสือ รายละเอียดของเขตข้อมูล 008 ในแต่ละต าแหน่งตั้งแต่ต าแหน่ง 00-

39 มดีังนี ้

00-05 วันที่บันทึกข้อมูล (Date entered on file) ส่วนนี้ก าหนดโดยคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ 

ปีเดือนวัน (YYMMDD) ตัวอย่างเช่น 000102 คือ วันที่ 2 มกราคม ปี 2000 
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06 ประเภทปีพิมพ์ สถานะการพิมพ์ (Type of date/publication status) การก าหนด

รหัสในต าแหนง่นี้ แตล่ะรหัสจะสัมพันธ์กับข้อมูลในต าแหน่งที่ 07-10 และ 11-14 เสมอ 

 b = no dates given; B.C. date involved ไม่มปีีพิมพ ์แตม่ีศักราชที่เกี่ยวข้อง 

 c = continuing resource currently published พิมพ์ตอ่เนื่องจนถึงปัจจุบัน เชน่ 

  เขตข้อมูล 008/07-10 ระบุปีพิมพเ์ริ่มตน้ : เขตข้อมูล 008/11-14 ระบุ 9999 

 d = continuing resource cease publication สถานะหยุดพิมพ์ เชน่ 

  เขตข้อมูล 008/07-10 ระบุปีพิมพ์เริ่มต้น : เขตข้อมูล 008/11-14 ระบุปีพิมพ์สุดท้าย 

 e = detailed date รายละเอียดวันที่ เชน่ 

  008/07-10 1983 

  008/11-14  0615 

  260 ## $aWashington, D.C. :$bDept. of Commerce,$cJune 15, 1983 

 i = inclusive dates of collection ปีพิมพท์ั้งหมดของงานรวม (Collection) เชน่ 

  008/07-10 1765 

  008/11-14  1770 

  260 ## $c1765-1770 

 k = range of years of bulk of collection ปีพิมพท์ี่ยาวนาน เชน่ 

  008/07-10 1796 

  008/11-14  1896 

  260 ## $c1796-1896 

 m = multiple dates มีปีพิมพเ์ริ่มตน้และสิน้สุด เชน่ 

  เขตข้อมูล 008/07-10 ระบุปีพิมพ์เริ่มต้น : เขตข้อมูล 008/11-14 ระบุปีพิมพ์สุดท้าย 

 n = dates unknown ไม่ทราบปีพิมพ์ 

  เขตข้อมูล 008/07-10 และเขตข้อมูล 008/11-14 เว้นว่างไว้ (#) 

 p = date of distribution/release/issue and production/recording session when different 

ปีจ าหนา่ยและปีที่จัดท าแตกต่างกัน เชน่ 

  008/07-10 1982 

  008/11-14  1867 

  260 ## $aWashington :$bU.S. Navy Dept.,$c1967 :$bDistibuted by National 

       Audiovisual Center,$c1982 

 q = questionable date ปีพิมพย์ังมีปัญหา เชน่ 
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  เขตข้อมูล 008/07-10 ระบุปีพิมพ์แรกสุดที่อาจเป็นได้ : เขตข้อมูล 008/11-14 

  ระบุปีพิมพล์่าสุดที่อาจเป็นไปได้ 

 r = reprint/reissue date (Date 1) and original date (Date 2) ปีที่พิมพ์ซ้ า เช่น 

  เขตข้อมูล 008/07-10 ระบุปีพิมพเ์ริ่มตน้ : เขตข้อมูล 008/11-14  ระบุปีพิมพซ์้ า 

 s = single known date/probable date ปีพิมพม์ีปีเดียวที่ทราบ/ที่อาจเป็นไปได้ เชน่ 

  เขตข้อมลู 008/07-10 ระบุปีพิมพท์ี่ทราบ : เขตข้อมูล 008/11-14 ไม่ระบุ 

 t = publication date and copyright date ปีพิมพแ์ละปีลิขสทิธิ์ เชน่ 

  008/07-10 1982 

  008/11-14  1849 

  260 ## $aLondon :$bMacmillan,$c1982, c1949 

 u = continuing resource status unknown ไม่ทราบสถานการณพ์ิมพ์ เชน่ 

  เขตข้อมลู 008/07-10 ระบุปีเริ่มพิมพ ์: เขตข้อมูล 008/11-14 ระบุ 9999 

 | = no attempt to code ไม่สามารถระบุรหัสได้ 
 

07-10 ปีจัดพิมพ์เอกสาร-ปีเริ่มต้น (Date 1/beginning date of publication) ในเขตข้อมูล

นีจ้ะตรวจสอบความสัมพันธ์จากเขตข้อมูล 008/06 ให้ระบุปีพิมพข์องเอกสาร หรอื 

 # = ในกรณีปีพิมพ์ที่ไม่เหมาะสม 

 u = ไม่ทราบปีพิมพห์รอืทราบเป็นบางสว่น 
 

11-14 วันที่สิ้นสุดการพิมพ์ (Date 2/ending date of publication) ระบุปีสุดท้ายของการ

พิมพ์ ส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับวารสารและสิ่งพิมพ์ตอ่เนื่อง ข้อมูลจะสัมพันธ์กับเขตข้อมูล 008/06 
 

15-17 สถานที่จัดพิมพ์ (Place of publication, production, or execution) ส าหรับระบุ

สถานที่จัดพิมพ์หรือผลิตเอกสาร หรือสาถนที่ด าเนินการจัดท าทรัพยากรนั้น รหัสที่ใช้จะก าหนด

ไว้ในคู่มือของ USMARC ในส่วนของ Code List for Countries ห้องสมุดบางแห่งอาจใช้รหัสเพื่อ

ระบุรัฐหรือจังหวัด แทนชื่อของประเทศแตกต่างกันไป เพื่อระบุส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นของตนเอง 

โดยส่วนใหญ่รหัสก าหนดเป็นรหัส 2-3 อักขระ และต าแหน่งที่ไม่ใชใ้ห้เว้นว่างไว้ (#) ตัวอย่างเชน่ 

 pk# = Pakistan 

 cau = Californai 
 

18-21 ภาพประกอบ (Illustrations) เป็นรหัสที่ก าหนดขึ้นส าหรับภาพประกอบในหนังสือ

เท่านั้น หากเป็นสื่ออื่นให้ดูการก าหนดรหัสของสื่อแต่ละประเภทโดยเฉพาะ รหัสนี้ใช้ส าหรับระบุ

ภาพประกอบของหนังสือ มี 4 ต าแหน่ง ในกรณีที่เอกสารนั้นมีภาพประกอบมากกว่า 1 แบบ เช่น 
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แผนที่ แผนภูมิ แต่ถ้ามีภาพประกอบเพียงรูปแบบเดียวให้ระบุรหัสในต าแหน่งที่ 18 ส่วนต าแหน่ง

ที่ 19-21 ให้ปล่อยว่างไว้ รหัสที่ก าหนดให้ใชใ้นแต่ละต าแหน่งมีดังนี้ 

 # = no illustrations ไม่มภีาพประกอบ 

 a = illustrations มีภาพประกอบ แตไ่ม่จ าแนกประเภทของภาพประกอบ 

 b = maps ภาพประกอบเป็นแผนที่ 

 c = portraits ภาพประกอบเป็นภาพคน 

 d = charts ภาพประกอบเป็นแผนภูมิ 

 e = plans ภาพประกอบเป็นแบบแปลน 

 f = plates ภาพประกอบเป็นแผ่นภาพ 

 g = music มีโน๊ตเพลงประกอบ 

 h = facsimiles ภาพประกอบเป็นวัสดุย่อสว่น 

 i = coats of arms ภาพประกอบเป็นตราประจ าตระกูล 

 j = genealogical tables ภาพประกอบเป็นตารางแสดงวงศว์าน 

 k = forms ภาพประกอบเป็นแบบฟอร์ม 

 l = samples มีตัวอย่างประกอบ 

 m = phonodisc, phonowire, etc. มีแผน่เสียงประกอบ 

 o = photographs มีรูปภาพประกอบ 

 p = illuminations มีภาพพิมพ์ประกอบ 

 | = no attempt to code ไม่สามารถระบุรหัสได้ 
 

22 ระดับผู้ใช้ (Target audience) ระบุรหัสของระดับผูใ้ช้หนังสอื ก าหนดให้ใชร้หัสดังนี้ 

 # = unknown or not specified ไม่ทราบหรือไม่ระบุ 

 a = preschool เหมาะกับผูใ้ช้ระดับก่อนประถมศึกษา 

 b = primary เหมาะกับผูใ้ช้ระดับประถมศึกษา 

 c = elementary and junior high เหมาะกับผูใ้ช้ระดับมัธยมตน 

 d = secondary (senior high) เหมาะกับผูใ้ช้ระดับมัธยมปลาย 

 e = adult เหมาะกับผูใ้หญ่ทั่วไป 

 f = specialized เหมาะกับผูใ้ช้ที่เป็นกลุ่มนักวิชาการ 

 g = general เหมาะกับคนทั่วไป 

 j = juvenile เหมาะกับกลุ่มเยาวชน 

 | = no attempt to code ไม่สามารถระบุรหัสได้ 
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23 รูปแบบของทรัพยากร (Form of item) ในที่นี้หมายถึงหนังสือ ก าหนดให้ใชร้หัสดังนี้ 

 # = none of the following ไม่ใช่รูปแบบของสิ่งพิมพ์ที่ก าหนดรหัสเอาไว้ทั้งหมด 

 a = microfilm เป็นไมโครฟิล์ม 

 b = microfiche เป็นไมโครฟิช 

 c = microopaque เป็นไมโครโอแพค 

 d = large print เป็นสิ่งพิมพ์ที่มอีักษรขนาดใหญ่ 

 f = braille เป็นสิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์ 

 r = regular print reproduction เป็นสิ่งพิมพ์ที่เกิดจากการส าเนา/พิมพ์ใหม่ 

 s = electronic เป็นสิ่งพิมพ์อเิล็กทรอนิกส์ 

 | = no attempt to code ไม่สามารถระบุรหัสได้ 
 

24-27 ลักษณะเน้ือหา (Nature of contents) ให้ระบุลักษณะเนื้อหาของหนังสือ เช่น 

พจนานุกรม บัญชีรายชื่อ คู่มือ รหัสเฉพาะที่ก าหนดให้ใช้กับทรัพยากรที่มีเท่านั้น แต่ถ้าไม่ได้

ก าหนดไว้ก็ให้ว่างไว้ ให้ระบุได้ไม่เกิน 4 ต าแหน่ง เพื่อระบุประเภทของสิ่งพิมพ์ตามเนื้อหา ถ้า

บันทึกน้อยกว่า ต าแหน่งที่เหลอืให้ว่างไว้ รหัสที่ก าหนดไว้มดีังนี้ 

 # = no specified nature of contents ไม่ระบุลักษณะเนือ้หา 

 5 = calendars เป็นปฏิทิน 

 6 = comics/graphic novels เนือ้หาเป็นการต์ูน/นยิายภาพ 

 a = abstracts/summaries เนือ้หาเป็นสาระสังเขป/เนือ้หาย่อ 

 b = bibliographies เนือ้หาเป็นบรรณานุกรม 

 c = catalogs เนือ้หาเป็นรายการหนังสือ 

 d = dictionaries เนื้อหาเป็นพจนานุกรม (รวมทั้งอภธิานศัพท์และพจนานุกรมทางภูมิศาสตร์) 

 e = encyclopedias เนือ้หาเป็นสารานุกรม 

 f = handbooks เนือ้หาเป็นคู่มอื 

 g = legal articles เนือ้หาเป็นบทความทางด้านกฎหมาย 

 i = indexes เนือ้หาเป็นดรรชนี (รวมทั้งดรรชนีของวัสดุบรรณานุกรมอื่น ๆ) 

 j = patent document เนือ้หาเป็นเอกสารสิทธิบัตร 

 k = discographies เป็นแผ่นเสียง 

 l = legislation เนือ้หาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

 m = theses เนือ้หาเป็นวิทยานิพนธ์ 

 n = surveys of literature เนือ้หาเป็นบทส ารวจทางวรรณกรรมเฉพาะสาขาวิชา 
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 o = reviews เนือ้หาเป็นบทวิจารณ์ 

 p = programmed texts เนือ้หาเป็นหนังสือแบบเรียนส าเร็จรูป 

 q = filmographies เป็นฟิล์มภาพยนตร์ 

 r = directories เนือ้หาเป็นนามานุกรม 

 s = statistics เนือ้หาเป็นเรื่องสถิติ 

 t = technical reports เนือ้หาเป็นรายงานทางวิชาการหรือเชิงเทคนิค 

 u = standards/specifications เนือ้หาเกีย่วกับมาตรฐานหรอืข้อก าหนด 

 v = legal cases and notes เนื้อหาเป็นเรื่องการตัดสินคดีหรือบันทึกข้อเท็จจริงตามกฎหมาย 

 w = law reports and digests เนื้อหาเป็นค าพิพากษาและสรุปหลักกฎหมายตามค าพิพากษา 

 y = yearbooks เนือ้หาเป็นรายงานประจ าปี/หนังสอืรายปี 

 z = treaties เนือ้หาเป็นเรื่องสนธิสัญญา 

 | = no attempt to code ไม่สามารถระบุรหัสได้ 
  
28 สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government publication) ก าหนดรหัสส าหรับเอกสารที่เป็นสิ่งพิมพ์

รัฐบาลใหใ้ช้รหัสดังนี้ 

 # = not a government publication ไม่ใช่สิ่งพิมพ์รัฐบาล 

 a = autonomous or semi-autonomous component สิ่งพิมพ์ของหนว่ยงานอสิระ/กึ่งอสิระ 

 c = multilocal สิ่งพิมพ์ของหนว่ยงานจากหลาย ๆ พืน้ที่ 

 f = federal/national เป็นสิ่งพิมพ์ของหนว่ยงานรัฐบาลระดับประเทศ 

 i = international intergovernmental เป็นสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานรัฐบาลระดับนานาประเทศ 

 l = local เป็นสิ่งพิมพ์ของหนว่ยงานรัฐบาลระดับท้องถิ่น 

 m = multistate เป็นสิ่งพิมพ์ของหนว่ยงานรัฐบาลจากหลายรัฐ 

 o = government publication-level undetermined สิ่งพิมพ์รัฐบาลซึ่งไม่สามารถระดับระดับได้ 

 s = state, provincial, territorial, dependent, etc. สิ่งพิมพ์รัฐบาลของหน่วยงานระดับรัฐ จังหวัด ฯลฯ 

 u = unknown if item is government publication ไม่ทราบว่าเป็นสิ่งพิมพ์รัฐบาลหรอืไม่ 

 z = other type of government publication สิ่งพิมพ์รัฐบาลประเภทอื่น ๆ 

 | = no attempt to code ไม่สามารถระบุรหัสได้ 
 

29  สิ่งพิมพ์จากการประชุม (Conference publication) ใช้ระบุเพื่อจะบอกว่าเอกสารนั้น

เป็นเอกสารการประชุมหรอืไม่ รหัสที่ก าหนดไว้มดีังนี้ 

 0 = not a conference publication ไม่ใช่สิ่งพิมพ์จากการประชุม 

 1 = conference publication เป็นสิ่งพิมพ์จากการประชุม 
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 | = no attempt to code ไม่สามารถระบุรหัสได้ 
 

30 หนังสือที่ระลึก (Festschrift) ใช้ระบุเพื่อจะบอกว่าเอกสารนั้น ๆ เป็นหนังสือที่ระลึก 

ก าหนดให้ใชร้หัสดังนี้ 

 0 = not a festschrift ไม่ใช่หนังสอืที่ระลึก 

 1 = festschrift เป็นหนังสือที่ระลึก 

 | = no attempt to code ไม่สามารถระบุรหัสได้ 
 

31 ดรรชนี (Index) ระบุเพื่อจะบอกว่าเอกสารนั้นมีดรรชนีประกอบหรอืไม่ 

 0 = not index ไม่มดีรรชน ี

 1 = index present มีดรรชน ี

 | = no attempt to code ไม่สามารถระบุรหัสได้ 
 

32 ไม่ก าหนดให้ใช้ (Undefined) ให้เว้นว่าง (#=Undefined) หรือไม่เติม | หากไม่ประสงค์

จะก าหนดรหัสใด (no attempt to code) ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา ให้ลง # 
 

33 รูปแบบวรรณกรรม (Literary form) ใช้ระบุเพื่อจะบอกว่าหนังสือนั้นเป็นวรรณกรรม

รูปแบบใด ก าหนดให้ใชร้หัสดังตอ่ไปนี้ 

 0 = not fiction (not further specified) ไม่ใช่หนังสอืบันเทิงคดีหรอืนวนิยาย 

 1 = fiction (not further specified) เป็นบันเทิงคดีทั่วไป ไม่จ าแนกประเภท 

 d = dramas เป็นบทละคร 

 e = essays เป็นเรียงความ 

 f = novels เป็นนิยายเรื่องยาว 

 h = humor, satires, etc. เป็นเรื่องราวตลก ล้อเลียน ฯลฯ 

 i = letters เป็นจดหมาย 

 j = short stories เป็นเรื่องสั้น 

 m = mixed forms เป็นวรรณกรรมรูปแบบผสม (เชน่ บทกลอนและเรื่องสั้น) 

 p = poetry เป็นบทกวี หรอืบทกลอน 

 s = speeches เป็นสุนทรพจน์ 

 u = unknown ไม่ทราบรูปแบบวรรณกรรม 

 | = no attempt to code ไม่สามารถระบุรหัสได้ 
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34 ชีวประวัติ (Biography) ระบุเพื่อจะบอกว่าเป็นเอกสารชีวประวัติ ก าหนดให้ใช้รหัส

ดังตอ่ไปนี ้

 # = no biographical material ไม่ใช่สิ่งพิมพ์ชีวประวัต ิ

 a = autobiography เป็นอัตชีวประวัติ 

 b = individual biography เป็นชีวประวัตสิ่วนบุคคล 

 c = collective biography เป็นหนังสือรวมชีวประวัติ 

 d = contains biographical information เป็นหนังสือที่มชีีวประวัตริวมอยู่ด้วย 

 | = no attempt to code ไม่สามารถระบุรหัสได้ 
 

35-37 ภาษา (Language) เป็นรหัสอักขระ 3 ใช้ระบุภาษาสิ่งพิมพ์ ซึ่งสามารถดูรหัสภาษาได้

จาก MARC Code List for Languages ตัวอย่างเชน่ 008/35-37 eng fre ger spa rus ita 
 

38 ระเบียนที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Modified record) ระบุว่าข้อมูลที่ได้มานั้นได้แปล

หรอืถอดความให้เป็นอักษรโรมันหรือไม่ ถ้ารายการนั้นไม่ได้ดัดแปลงหรือแก้ไขตามที่กล่าวมาให้

ระบุเป็น blank แทน รหัสที่ก าหนดให้ใช้ม ี1 อักขระ มีดังนี้ 

 # = not modified ไม่ได้แก้ไขดัดแปลง 

 d = dashed-on information omitted ข้อมูลหายไปเล็กน้อย 

 o = completely Romanized/printed cards Romanized ระเบียนและการพิมพ์ลงบัตรเป็น

อักษรโรมัน 

 r = completely Romanized/printed cards in script ระเบียนเป็นภาษาโรมันแต่การพิมพ์

บัตรเป็นภาษาต้นฉบับ 

 s = shortened ระเบียนถูกท าให้สั้นลง 

 x = missing characters ระเบียนมบีางอักขระหายไป 

 | = no attempt to code ไม่สามารถระบุรหัสได้ 
 

39 แหล่งผลิตข้อมูลทางบรรณานุกรม (Cataloging source) ระบุรหัส 1 อักขระใช้ระบุแหล่ง

ที่ผลิตขอ้มูลทางบรรณานุกรม ก าหนดให้ใชร้หัสดังนี้ 

 # = National Bibliographic Agency ตัวแทนจัดท าบรรณานุกรมแหง่ชาติ 

 c = Cooperative cataloging program ความรว่มมอืในการท ารายการรว่มกัน 

 d = other sources แหลง่อื่น ๆ 

 u = unknown ไม่ทราบ 

 | = no attempt to code ไม่สามารถระบุรหัสได้ 



59 
 

ตัวอย่าง 

 008 910711s1990####th#a##########000#0#eng#d 

 

ตาราง 2 ความหมายของเขตข้อมูลควบคุมทั่วไป 008 

ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ข้อมูล ความหมาย 

00-05 วันท่ีบันทึกข้อมูล 910711 บันทึกเมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 1990 

06* รหัสแสดงประเภทของปีพมิพ์ s เป็นปีเดียวท่ีทราบขอ้มูล 

7-10* ปีพมิพท่ี์เร่ิมตน้ 1990 ปีพมิพค์ือ 1990 

11-14 ปีพมิพเ์ผยแพร่, ปีท่ีสิ้นสุด #### ไมม่ปีีสิ้นสุด 

15-17* รหัสสถานท่ีพิมพ์ th# ประเทศไทย 

18-21* รหัสระบุชนดิของภาพประกอบ a### มภีาพประกอบแตไ่มร่ะบุชนดิของภาพ 

22 รหัสระดับผู้ใช้ # ไมร่ะบุระดับของผู้ใช้ 

23 รหัสแสดงรูปแบบของวัสดุ # ไมร่ะบุรูปแบบของวัสดุท่ีบันทึก 

24-27* รหัสแสดงเนื้อหาของรายการ #### ไมร่ะบุรหัสจ าแนกประเภทของเนื้อหา 

28 รหัสแสดงระดับของสิ่งพมิพรั์ฐบาล # ไมใ่ชส่ิ่งพิมพรั์ฐบาล 

29* รหัสแสดงประเภทเอกสารการประชุม 0 ไมใ่ชส่ิ่งพิมพก์ารประชุม 

30* รหัสแสดงหนังสือท่ีระลึก 0 ไมใ่ชห่นังสือท่ีระลึก 

31* รหัสแสดงรายการดรรชนี 0 ไมม่ดีรรชนีท้ายเล่ม 

32 Undefined ยังไม่ก าหนด # ยังไม่ได้ก าหนดความหมาย 

33* รหัสแสดงประเภทของวรรณกรรม 0 ไมใ่ชส่ิ่งพิมพป์ระเภทบันเทิงคดี 

34 รหัสแสดงประเภทของชีวประวัติ # ไมใ่ชส่ิ่งพิมพเ์กี่ยวกับชีวประวัติ 

35-37* รหัสแสดงภาษา eng จัดพิมพเ์ป็นภาษาอังกฤษ 

38 รหัสแสดงการแก้ไขข้อมูลหรือระเบียน # ไมม่กีารแก้ไขระเบียน 

39* รหัสแสดงแหลง่ท่ีมาของระเบียน d เป็นระเบียนท่ีท ารายการโดยหน่วยงานไม่ได้

คัดลอกจากแหลง่บรรณานุกรมใด ๆ 

* จ าเป็นต้องลงรายการบ่อย ๆ หรอืพิจารณาลงรายการ 

 

หมายเหตุ 

-  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปี ให้ใช้ปี ค.ศ. แม้ทรัพยากรสารสนเทศจะเป็นภาษาไทยที่ใช้ปี 

พ.ศ. 

- ต าแหน่ง 00-05 Date entered = ปี ค.ศ. (ปี/เดือน/วัน) เช่น 141107 [ปกติระบบขึ้น

ให้] 

- ต าแหน่ง 07-10 Date 1 และต าแหน่ง 11-14 Date 2 (ถ้ามี) ให้ใส่ปี ค.ศ. 
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- ต าแหน่งที่ 15-17 รหัสประเทศใช้ code ประเทศตาม MARC Code List for Countries 

- ต าแหน่งที่ 35-37 รหัสแสดงภาษาที่จัดพิมพ์ใช้ code ประเทศตาม MARC Code List 

for Countries 

- กรณี  000 เป็ น  Language material และ Monograph และส่ งข้อมู ล ไป  OCLC 

ต าแหน่ง 23 Form of item ถ้าเป็น e-Book ทั่วไป ไม่ได้ก าจัดว่าเป็นแบบออนไลน์

หรือเก็บอยู่ในรูปแบบใด หากจะส่งข้อมูลไปลง OCLC ต้องก าหนดเป็น S-electronic / 

ต าแหน่ง 24-27 Nature of contents หากส่งข้อมูลไป OCLC จะถูกน าไปเป็นข้อมูลท า 

Limit search ด้วย 

- ต าแหน่งที่ 07-10 Date 1 และต าแหน่ง 15-17 จะตรงกับข้อมูลใน 260 

 

การท ารายการเขตข้อมูลทั่วไป (02X-9XX) 

 ในส่วนนี้จะน าเสนอหลักเกณฑก์ารท ารายการของเขตข้อมูลที่พบเห็นได้โดยทั่วไป เฉพาะ

เขตข้อมูล 02X-9XX ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ าเป็นต่อการใช้

งานเท่านั้น ซึ่งข้อมูลทั่วไปแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเขตข้อมูลเกี่ยวกับเลขและรหัส (2) กลุ่ม

เขตข้อมูลรายการหลักและรายการเพิ่ม (3) กลุ่มเขตข้อมูลบรรณานุกรมอื่น ๆ และ (4) กลุ่ม

ข้อมูลเกี่ยวกับหัวเรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดที่ควรทราบดังนี้ 

 (1) กลุ่มเขตข้อมูลเกี่ยวกับเลขและรหัส (Number of Code-General Information) 

เป็นเขตข้อมูลที่เป็นเลขมาตรฐานต่าง ๆ เช่น เลขหมู่หนังสือ รหัส และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ระเบียน ได้แก่ เขตข้อมูล 010-09X เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ/เอกสาร และที่จ าเป็นต่อการ

ด าเนนิงาน ได้แก่ 

 

Tag 020 International Standard Book Number (R) 

 เขตข้อมูลเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ ใช้บันทึกเลข ISBN ซึ่งอาจมีหลายเลขได้ใน

กรณีที่มตี่างฉบับพิมพ์ เชน่ ฉบับปกแข็งหรอืปกอ่อน เป็นต้น ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 1, 2 ไม่ระบุ ให้เว้นว่างไว้ทั้งสองต าแหน่ง 

 เขตข้อมูลย่อย $a เลข ISBN รวมทั้งขอ้มูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ 

   $c รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหา บ่งบอกถึงการได้มา เชน่ ราคา 

   $z เลข ISBN ที่ถูกยกเลิกหรือไม่ถูกต้อง 

ตัวอย่าง 

 020 ##$a9787561940686  [กรณีที่ไม่ทราบราคาหนังสอื]* 

 020 ##$a9787561940686$c700 [กรณีที่ทราบราคาหนังสอื] 
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*ตามที่ได้ตกลงกันใหใ้ส่ราคาหนังสอืที่หน้า items 

 หนังสือภาษาอังกฤษ   1000 บาท 

 หนังสือภาษาไทย (หนา)    500 บาท 

 หนังสือภาษาไทย (บาง)    250 บาท 

 หนังสือรับบริจาค     250 บาท 

 วิทยานิพนธ์/วิจัย    500 บาท 

 

หมายเหตุ 

- ISBN หากมีตัวอักษรเอกซ์ (X) ให้ใชต้ัวพิมพ์ใหญ่ 

- ISBN ลงรายการโดยไม่ต้องมี “-” คั่น 

- ถ้า ISBN มีน้อยกว่าหรือมากกว่า 13 หรือ 10 หลักให้ใช้ $z น าหน้า (ระบบอาจค้นหา

ไม่ได้ เพราะไม่ได้ index) 

 

Tag 022 International Standard Serial Number (R) 

 เขตข้อมูลเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN) ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ระบุระดับความสนใจของนานาชาติ 

  # ไม่ได้ก าหนดระดับความสนใจ คือ ใช้โดยสถาบันมากว่า the Nation 

   Serial Data Program (NSDB) และ ISDB/Canada 

  0 เป็นวารสารที่อยู่ในระดับความสนใจของนานาชาติ ระเบียนบรรณานุกรม 

   ระดับเต็มที่ก าหนดโดยเครือขา่ยเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร 

  1 เป็นวารสารที่ไม่อยู่ในระดับความสนใจของนานาชาติ ระเบียนบรรณานุกรม 

   ระดับย่อที่ก าหนดโดยเครือขา่ยเลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร 

 ตัวบ่งชี ้2 ให้เว้นวา่ง ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร 

   $y เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสารที่ไม่ถูกต้อง 

   $z เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสารที่ยกเลิก 

 

ตัวอย่าง 

 022 ##$a2122-2428 
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หมายเหตุ 

-  ISSN หากมีตัวอักษรเอกซ์ (X) ให้ใชต้ัวพิมพ์ใหญ่ 

- ISSN ลงรายการตอ้งม ี“-” คั่นด้วย 

- หนังสือบางเล่มมทีั้ง ISBN และ ISSN 

 

Tag 041 Language code (NR) 

 เขตข้อมูลรหัสภาษา ระบุอักษร 3 ตัว (เท่านั้น) ที่ใช้แทนภาษาของวัสดุนั้น ใช้เมื่อเขต

ข้อมูล 008/35-37 (ภาษา) ไม่สามารถบันทึกได้หมด หรือสื่อความหมายได้ไม่ชัดเจนพอ รวมไป

ถึงกรณีที่วัสดุนั้นมีหลายภาษา หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการแปลและสิ่งพิมพ์ที่สื่อความหมายออกมา

เป็นภาษาสัญลักษณ์ เขตข้อมูล 041 จะใช้ได้ในกรณี (1) รายการนั้นมีภาษามากกว่า 1 ภาษา (2) 

รายการนั้นเป็นฉบับแปลหรือรวมภาษาที่แปลมา (3) ภาษาของเรื่องย่อ สาระสังเขป หรือเอกสาร

ประกอบอื่นแตกต่างจากภาษาของเนื้อหาหลัก และ (4) ภาษาของสารบัญแตกต่างจากภาษาของ

เนื้อหาหลัก หากไม่ทราบรหัสภาษาให้ดูที่ 008 ต าแหน่งที่ 35-37 หรือ MARC Code List for 

Languages [ปกติแล้วการดึงข้อมูลภาษาจะดึงจาก 008 ต าแหน่งที่ 35-37 แต่เนื่องจาก EDS ดึง

ข้อมูลจาก 008 ไม่ได้ จงึตอ้งเพิ่มเขตข้อมูลนีทุ้กระเบียน] 

 ตัวบ่งชี ้1 ตัวบ่งช้ีเกี่ยวกับการแปล (Translation Indicator) มีรหัสดังนี้ 

  0 รายการนัน้ไม่ใชฉ่บับแปล/ไม่มีการแปล 

  1 รายการนัน้เป็นฉบับแปล/มีการแปล 

 ตัวบ่งชี ้2 ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a รหัสภาษาของตัวเนือ้หา/แถบบันทึกเสียง/ชื่อเรื่อง ใช้บันทึกรหัสภาษา

   ของวั สดุ ที่ ก าลั งท ารายการ จะเป็ นรหั สเดี ยวกั บรหั สที่ ปรากฏใน 

 008/35-37 

   $b รหสัภาษาของเรื่องย่อหรือสาระสังเขป หรอืชื่อเรื่องย่อย 

   $f รหัสภาษาที่ปรากฏในหน้าสารบัญ 

   $h รหัสภาษาส าหรับบทความที่ได้รับการแปล 

 

ตัวอย่าง 

กรณีไม่ใช้ฉบับแปล/ไม่มีการแปล 

 041 0#$atha  [เนือ้หาเป็นภาษาไทย] 

 041 0#$atha$aeng  [เนือ้หาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ] 

 041 0#$atha$bfre  [เนือ้หาเป็นภาษาไทย สาระสังเขปเป็นภาษาฝร่ังเศส] 
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กรณีเป็นฉบับแปล/มีการแปล 

 041 1#$atha$hchi  [เนือ้หาเป็นภาษาไทย แปลมาจากภาษาจีน] 

 

หมายเหตุ 

- รหัสที่บันทึกในเขตข้อมูล 008/35-37 ใช้รหัสที่ 1 ของเขตข้อมูลย่อย $a ของเขต

ข้อมูล 041 เสมอ 

- ในกรณีที่มีภาษาหลายภาษาให้ลงล าดับจากความมากน้อยของเนื้อหาในแต่ละภาษา 

ถ้ามีมากกว่า 6 ภาษาให้ใชภ้าที่ปรากฏในชื่อเรื่องแทน หรอืจะลง mul ก็ได้ 

 

Tag 050 Library of Congress Call Number (R) 

 เลขเรียกหนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) ใช้บันทึกเลขเรียกหนังสือระบบ

หอสมุดรัฐสภาอเมริกันทั้งที่ก าหนดโดย LC อย่างสมบูรณ์  หรือก าหนดโดยหน่วยงานอื่น 

ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 ระบุว่าเป็นเลขหมู่ที่เกี่ยวข้องหรอืก าหนดโดย LC หรอืไม่ ประกอบด้วยรหัส 

  # กรณีที่ไม่ทราบว่ารายการนี้อยู่ใน LC collection หรอืไม่ ไม่มขี้อมูลมาให้ 

  0 เลขหมู่นี้ก าหนดโดย LC และมีรายการอยู่ใน LC collection 

  1 เลขหมู่นี้ไม่ได้จัดหมวดหมูใ่น LC 

 ตัวบ่งชี ้2 ระบุแหลง่ที่ก าหนดเลขหมูข่ึน้ว่าเป็น LC หรอืหนว่ยงานอื่น ประกอบด้วยรหัส 

  0 ก าหนดเลขตามระบบ LC 

  4 ก าหนดตามหอ้งสมุดหรือหน่วยงานอื่นที่นอกเหนอืจาก LC 

 เขตข้อมูลย่อย $a Classification Number เลขหมู่หนังสอื 

   $b Item number เลขประจ ารายการ ใช้บันทึกเลขประจ ารายการ เช่น 

   เลขผู้แต่ง ปีพิมพ์ 

ตัวอย่าง 

 050 #4$aQA 76.76.A65$bบ253อ 2554 

 050 #4$aDS 812$bจ719 2556 

 050 #4$aPE 1116.M44$bน169ว 2556 

 050 #4$aHF 5679$bD883a 2012 

 050 #4$aLC 3969.45$bR739t 2014 

 050 #4$aTA 403$bI35m 2014 
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หมายเหตุ 

- การหาเลขเรียกหนังสอืให้พิจารณาให้รอบครอบว่าตรงกับเนือ้หาและหัวเรื่องหรือไม่ 

- การหาเลขเรียกผู้แต่งให้พิจาณาเลขที่ใกล้เคียงกับชื่อผู้แต่งมากที่สุด [ภาษาไทยใช้

ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยส าเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติ ส่วนภาษาอังกฤษใช้

ตารางเลขผูแ้ตง่ Cutter-Sanborn] 

- เลขเรียกผู้แต่งภาษาอังกฤษที่ม ี2 หลัก ประกอบด้วย E, I, J, K, O, U, Y และ Z 

- เลขเรียกผู้แต่งภาษาอังกฤษที่ม ี1 หลัก ประกอบด้วย Q และ X 

 

Tag 060 National Library of Medicine Call Number (R) 

 เลขเรียกหนังสือระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (NLM) ใช้บันทึกเลขเรียกหนังสือ

ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน ทั้งที่ก าหนดโดย NLM อย่างสมบูรณ์ หรือก าหนดโดย

หนว่ยงานอื่น ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 ระบุว่าเป็นเลขหมู่ที่เกี่ยวข้องหรอืก าหนดโดย NLM หรอืไม่ ประกอบด้วยรหัส 

  # กรณีที่ไม่ทราบว่ารายการนีอ้ยู่ใน NLM collection หรอืไม่ ไม่มีขอ้มูลมาให้ 

  0 เลขหมู่นี้ก าหนดโดย NLM และมีรายการอยู่ใน NLM collection 

  1 เลขหมู่นี้ไม่ได้จัดหมวดหมูใ่น NLM 

 ตัวบ่งชี ้2 ระบุแหลง่ที่ก าหนดเลขหมูข่ึน้ว่าเป็น NLM หรอืหนว่ยงานอื่น ประกอบด้วยรหัส 

  0 ก าหนดเลขตามระบบ NLM 

  4 ก าหนดตามหอ้งสมุดหรือหน่วยงานอื่นที่นอกเหนอืจาก NLM 

 เขตข้อมูลย่อย $a Classification Number เลขหมู่หนังสอื 

   $b Item number เลขประจ ารายการ ใช้บันทึกเลขประจ ารายการ เช่น 

   เลขผู้แต่ง ปีพิมพ์ 

ตัวอย่าง 

 060 #4$aWK 810$bน645ก 2553 

 060 #4$aWY 160$bก492 2556 

 060 #4$aWB 310$bน645ก 2553 

 060 #4$aWU 640$bF979f 2011 

 060 #4$aWA 485$bM294a 2014 

 060 #4$aWY 154$bA189 2007 
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Tag 090 Local Call Numbers (NR) 

 เลขหมู่หนังสือที่หน่วยงานก าหนดขึ้นเอง เลขหมู่ที่ใช้เก็บหนังสือประเภท นวนิยาย เรื่อง

สั้น หรอืเอกสารพิเศษอื่น ๆ ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1, 2 ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a Local Class Number เลขหมู่ที่หนว่ยงานก าหนดขึน้เอง 

   $b Local Cutter Number เลขผู้แต่งทีห่นว่ยงานก าหนดขึน้ 

ตัวอย่าง 

 090 ##$aนว$bก185ข 2558 

 090 ##$aรส$bง224 2558 

 090 ##$aFic$bN555a 2015 

 

 (2) กลุ่มเขตข้อมูลของรายการหลักและรายการเพิ่ม ในการท ารายการปัญหาที่พบ

คือมักจะตัดสินใจไม่ได้ว่ารายการใดจะเป็นรายการหลัก (Main Entry) และเมื่อใดที่จะต้อง

วิเคราะห์ รายการเพิ่ม (Analytical Added Entry) ส าหรับสืบค้นสื่อสารสนเทศแต่ละประเภท เช่น 

ชื่อผู้แต่งในกรณีที่เป็นบทเพลงจะเลือกรายการหลักที่ผู้แต่งเพลงหรือนักร้อง หากเลือกผู้แต่ง

เพลงเป็นรายการหลักก็ควรท ารายการเพิ่มให้กับนักร้องด้วย หรือในกรณีที่เป็นเอกสารการ

ประชุมหากใช้ชื่อการประชุมเป็นรายการหลัก ก็ควรท ารายเพิ่มให้กับชื่อของเอกสารด้วย เขต

ข้อมูลรายการหลักและรายการเพิ่มที่ส าคัญสรุปได้ดังตาราง 3 ดังนี้ 

 

ตาราง 3 สรุปกลุ่มเขตขอ้มูลรายการหลักและรายการเพิ่ม 

 รายการหลัก รายการเพิ่ม 

ชื่อบุคคล 100 (NR) 700 (R) 

ชื่อนิตบิุคคล 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) 

 

 ส่วนรายละเอียดของเขตข้อมูลรายการหลักและรายการเพิ่มมีดังนี้ 
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Tag 100 Main entry-Personal name (NR) 

 รายการหลักที่เป็นชื่อบุคคล ใช้บันทึกชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก มักจะเป็นผู้แต่งคน

แรกหรอืผูเ้ขียนเท่านั้น (ไม่รวมผู้แปล) ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 รหัสระบุประเภทของชื่อบุคคล (Type of personal name entry element) 

  0 ชื่อต้น (Forename) กรณีคนไทย 

  1 ชื่อสกุลที่เป็นค าเดี่ยว (Single Surname) คนต่างชาติ มักก าหนดเป็น 1 เสมอ 

  2 ชื่อสกุลที่มหีลายค าหรอืเป็นค าผสม (Multiple Surname) เชน่ El-Abiad 

  3 ชื่อวงศ์ตระกูล (Family name) หมายถึง ชื่อเผ่าพันธุ์ ราชวงศ์ และกลุ่ม

   อื่น ๆ ซึ่งอาจมีโครงสร้างแบบกลับค า หรือลงตามล าดับข้อความที่

   ปรากฏได้ 

 ตัวบ่งชี ้2 ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อบุคคล (Personal name) (NR) 

   $b ตัวเลขโรมันที่ตามหลังชื่อต้น (Numeration) (NR) 

   $c ต าแหน่งยศ บรรดาศักดิ์ และอื่น ๆ (R) 

   $d ปีที่สัมพันธ์กับชื่อ ส่วนใหญ่เป็นปีเกิด ปีตาย 

   $e ค าที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างงานกับบุคคล เชน่ ผูร้วบรวม 

   $f ปีที่พิมพ์หรอืปีที่จัดท า 

   $g ข้อมูลย่อยอื่น ๆ 

   $k หัวเรื่องย่อยของรูปแบบ 

   $l ภาษาของงาน 

   $n เลขส่วนหรอืตอนของงาน 

   $p ชื่อสว่นหรอืชื่อตอนของงาน 

   $q ชื่อเต็ม (Fuller form of name) 

   $t ชื่อผลงาน 

ตัวอย่าง 

 100 0#$aวิมล เจียมเจรญิ 

 100 0#$aทมยันตี 

 100 0#$aพระโพธญาณเถร$q(ชา สุภัทโท) 

 100 0#$aเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี$cสมเด็จพระ,$dพ.ศ. 2498- 

 100 1#$aซิเงโนะ, มเิอะ 



67 
 

 100 1#$aเหยิน, จิ่งเหวิน 

 100 1#$aไอซ์, กุนเทอร์,$dค.ศ. 1907-1972 

 100 1#$aดูลีย์, ธอมัส แอนโทนี่ 

 100 1#$aยัง, เจฟฟรี เอส,$dค.ศ. 1952- 

 100 0#$aBlack Foot,$cChief,$dd. 1877$c(Spirit) 

 100 1#$aAdams, Henry,$d1838-1918 

 100 1#$aEl-Abiad, Ahmed H.,$d1926- 

 100 1#$aFowler, T. M.$q(Thaddeus Morfimer),$d1842-1922 

 100 1#$aFitzgerald-Jones, Sandra,$d1938-$einterviewer 

 100 3#$aFarquhar family 

 

หมายเหตุ 

- ช่องว่างระหว่างช่ือตัวกับชื่อสกุล วรรคหนึ่ง 

- ผู้แต่งไม่เกิน 3 คน ไม่มีการระบุผู้รับผิดชอบหลักอย่างชัดเจนให้ลงรายการหลักที่ชื่อ

แรกปรากฏ และชื่ออื่น ๆ ใหเ้ป็นรายการเพิ่ม 

- ผู้แต่งมากกว่า 3 คน รายการหลักไม่ลงรายการ ให้ลงรายการเพิ่ม เฉพาะคนแรก

เท่านั้น 

- บรรณาธิการ, ผู้รวบรวบ, ผู้เรียบเรียง หรือบุคคลที่ไม่ใช่ผู้แต่ง รายการหลักไม่ลง

รายการ ให้ลงรายการเพิ่ม 

- ผูแ้ตง่ชาวไทยเสียชวีิตแล้วไม่ตอ้งใส่ปีเกิด-ปีตาย 

- ผู้แต่งชาวไทยไม่ต้องใส่ปีเกิด-ปีตาย ยกเว้น พระบรมวงศานุวงศ์ให้ใส่ปีพระราช

สมภพด้วยเสมอ 

- ชื่อชาวต่างประเทศถ้าลงเป็นภาษาไทยและมีปีเกิด-ปีตายใหใ้ส่ ค.ศ. ด้วย 

- ชื่อชาวต่างประเทศมักมีการใส่ข้อมูลปีเกิด-ปีตาย เนื่องจากชื่อชาวต่างประเทศมักมี

ชื่อซ้ ากันเยอะ การลงปีเกิด-ปีตายจะช่วยแยกได้วา่เป็นบุคคลเดียวกันหรอืคนละคน 

- ชื่อชาวต่างประเทศ ถ้าลงเป็นภาษาไทยและในตัวเล่มให้ข้อมูลเป็นตัวย่อของช่ือ ให้หา

ข้อมูลช่ือเต็ม แล้วลงชื่อเต็ม 

- ชื่อชาวญี่ปุ่น จนี เกาหลี เอาชื่อสกุลหรอืแซ่ขึน้ก่อน 

- พระ แมชี่ ภกิษุณี สามเณร ลงตรงตัวไปเลยไม่ต้องกลับค า 

- ผูแ้ตง่ที่ใช้นามแฝง นามปากกา ให้ลงตามที่ปรากฏ 
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Tag 110 Corporate Name-General Information (NR) 

 รายการหลักที่เป็นชื่อนิติบุคคล ใช้บันทึกชื่อนิติบุคคลที่เป็นรายการหลัก  ข้อมูลเกี่ยวกับ

นิตบิุคคลมีดังนี้ 

 ตัวบ่งชี ้1 รหัสประเภทของชื่อนิตบิุคคล ประกอบด้วย 

  0 ชื่อที่กลับค า เชน่ มหาดไทย, กระทรวง 

  1 ชื่อที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมาย (Jurisdiction Name) 

  2 ชื่อตามล าดับ (Name in Direct Order) 

 ตัวบ่งชี ้2 ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อหน่วยงานหรอืชื่อตามกฎหมาย (NR) 

   $b ชื่อหน่วยงานรอง (R) 

   $c สถานที่จัดประชุม (NR) 

   $d ปีที่จัดการประชุมหรอืปีที่ร่วมลงนามในสนธิสัญญา 

   $e ค าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนติิบุคคลกับงาน (R) 

   $f ปีที่พิมพ์หรอืปีที่จัดท า 

   $g ข้อมูลย่อยของรูปแบบ 

   $k หัวเรื่องย่อยของรูปแบบ 

   $l ภาษาของงาน 

   $n เลขล าดับตอน/สว่นของการประชุม 

   $p ชื่อสว่นหรอืตอนการประชุม 

   $t ชื่อผลงาน 

 

ค าอธิบาย 

 ชื่อนิติบุคคลหรือหน่วยงาน ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานย่อย ถ้าไม่ซ้ ากับใครให้ลงตรง ไม่ต้อง

ขึน้ต้นที่หน่วยงานใหญ่ต้นสังกัด เช่น กรมควบคุมโรค ไม่ต้องลงว่า กระทรวงสาธารณสุข.$bกรม

ควบคุมโรค 

 

 กรณีของมหาวิทยาลัย ให้ลงขึ้นต้นที่ชื่อมหาวทิยาลัยเสมอ เชน่ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.$bคณะอักษรศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.$bภาควิชาภาษาตะวันออก 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.$bสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
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 ถ้าช่ือภาควิชาซ้ ากันในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ต้องลงช่ือคณะด้วย เชน่ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.$bคณะทันตแพทยศาสตร์.$bภาควิชาจุลชีววิทยา 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.$bคณะแพทยศาสตร์.$bภาควิชาจุลชีววิทยา 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.$bคณะวทิยาศาสตร์.$bภาควิชาจุลชีววิทยา 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.$bคณะสัตวแพทยศาสตร์.$bภาควิชาจุลชีววิทยา 

 

 ยกเว้น ชื่อมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหน่ึงของช่ือหน่วยงานย่อย ให้ลงตรงได้ เชน่ 

 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ศูนย์ยุโรปแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ส านักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 การลงชื่อบริษัท 

 บริษัท เอ บี ซี [ถ้าเป็นชื่อแบบตัวย่อ วรรคได้] 

 บริษัทการบินไทย [ถ้าเป็นชื่อบริษัทลักษณะนี ้ไม่ต้องวรรคหลังค าว่าบริษัท] 

 ไม่ต้องมีวงเล็บชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ (หากชื่อหน่วยงานแบบทางการไม่มีวงเล็บ

ชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ) 

ตัวอย่าง 

รายการหลักทีเ่ป็นชื่อนิตบิุคคลภาษาไทย 

 110 2#$aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.$bคณะเศรษฐศาสตร ์

 110 2#$aสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย 

 110 2#$aบริษัทไทยเบฟเวอเรจ 

 110 2#$aกรมสรรพากร 

 110 2#$aโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

รายการหลักที่เป็นชื่อนิตบิุคคลภาษาอังกฤษ 

 [ชื่อที่ตัง้ตามกฎหมาย] 

 110 1#$aUnited States.$bCourt of Appeals (2nd Circuit) 

 110 1#$aCyprus (Archdiocese) 

 110 1#$aPennsylvania.$bState Board of Examiners of Nursing Home Administrators 

 110 1#$aAmerican Veterinary Medical Association.$bMeeting 
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 110 1#$aParis.$bMontmartre 

 [ชื่อตามล าดับ] 

 110 2#$aNew York Public Library 

 110 2#$aNew York Public Library.$kManuscript$pAulendorf Codex 

 110 2#$aHarvard University 

 110 2#$aInternational Labour Organisation.$bEuropean Reginal Conference 

 110 2#$aSt. James Church (Bronx, New York, N.Y.) 

 

หมายเหตุ 

- เนื้อหาต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานนั้น จึงจะเอาชื่อหน่วยงานมาลง 110 ได้ เช่น 

รายงานประจ าปี สถิตขิองหน่วยงาน ประวัติของหนว่ยงาน ฯลฯ 

- ค าตอ่ท้าย เชน่ จ ากัด / จ ากัด มหาชน (องค์การมหาชน) ฯลฯ ไม่ตอ้งใส่ 

- ถ้ามี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรอืลักษณะดังกล่าว ตัดออกได้เลย ไม่ต้องใส่ 

 

Tag 111 Meeting Names-General Information (NR) 

 รายการหลักที่เป็นชื่อการประชุม เป็นเขตข้อมูลเกี่ยวกับชื่อการประชุมที่ไม่มีช่ือหนว่ยงาน

เป็นส่วนหนึ่งของชื่อการประชุม ให้ลงเขตข้อมูลเกี่ยวกับชื่อการประชุม ให้ลงเขตข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ

การประชุมดังนี้ 

 ตัวบ่งชี ้1 รหัสประเภทของการประชุม ประกอบด้วย 

  0 ชื่อการประชุมที่กลับค า 

  1 ชื่อการประชุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

  2 ชื่อการประชุมจริงตามตัวอักษร (ลงรายการตามล าดับที่ปรากฏจริง) 

 ตัวบ่งชี ้2 ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อการประชุมหรอืชื่อตามกฎหมาย (NR) 

   $c สถานที่จัดประชุม (NR) 

   $d ปีที่ประชุม (NR) 

   $e ชื่อการประชุมย่อยหรอืชื่อหน่วยงานรอง (R) 

   $f ปีที่พิมพ์หรอืปีที่จัดท า 

   $g ข้อมูลย่อยอื่น ๆ 

   $k หัวเรื่องย่อยของรูปแบบ 

   $l ภาษาของงาน 
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   $n เลขของตอน/ส่วนของงาน/ครัง้ที่ประชุม (R) 

   $p ชื่อสว่นหรอืตอนของการประชุม 

   $q ชื่อของการประชุมที่ตามด้วยชื่อตามกฎหมาย 

   $t ชื่อผลงาน 

 

ส่วนที่ 1 ชื่อการประชุม/สัมมนา -- ส่วนที่ 2 ครัง้ที่ -- ส่วนที่ 3 ปีที่จัด -- ส่วนที่ 4 สถานที่จัด 

 

ตัวอย่าง 

 111 2#$aการประชุมวิชาการเรื่องนิทราชาคริต$d(2546 :$cจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

 111  2#$aการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ$n(ครั้งที่ 5 

        :$d2547 :$cกรุงเทพฯ) 

 111 2#$aการสัมมนาจรยิธรรมนักกฎหมาย$d(2528 :$cจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

 111 2#$aการสัมมนาเรื่องการพัฒนาคุณภาพบัณฑติศกึษา$d(2547 :$cกรุงเทพฯ) 

 111 2#$aCongress on Machinability$d(1965 :$cRoyal Commonwealth Society) 

 111 2#$aVatican Council$n(1st :$d1869-1870) 

 111 2#$aOxford University Expedition to Spitsbergen$n(1st :$d1921) 

 111 2#$aExpo ‘70$c(Osaka, Japan) 

 111 2#$aChicago.$qCartography Conference 

 

หมายเหตุ 

- ถ้ามีช่ือโรงแรม และจังหวัดที่จัดใหใ้ส่เฉพาะชื่อจังหวัด 

- ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยใหใ้ส่ช่ือมหาวิทยาลัย 

- ถ้าจัดในสถานที่ที่เป็นหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยให้ใส่เฉพาะชื่อ

จังหวัด 

- ไม่ต้องเว้นวรรคในชื่อการประชุม ให้พิมพต์ิดกันไปเลย 

- หากมีเครื่องหมายค าพูด “ ” ไม่ต้องลง 

 

Tag 130 Main entry-Uniform title (NR) 

 รายการหลักที่เป็นชื่อเรื่องแบบฉบับ เป็นเขตข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเรื่องแบบฉบับ (หมายถึง

ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานของชื่อเรื่อง ส าหรับหนังสือที่อาจมีชื่อที่หลากหลาย ซึ่งอาจเกิด
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ปัญหาต่อการสืบค้นภายหลังได้ เช่น สามก๊ก, รามเกียรติ์ ฯลฯ) ไม่ค่อยได้พบบ่อยนัก ส าหรับเขต

ข้อมูลนี ้

 ตัวบ่งชี ้1 อักขระที่ไม่นับในการจัดเรียงอักษร (Non-filing characters) 

  0-9 ระบุจ านวนอักขระที่ไม่นับในการจัดเรียงอักษร 

 ตัวบ่งชี ้2 ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อเรื่องแบบฉบับ (Uniform title) 

   $d ปีที่ลงสนธิสัญญา 

   $f ปีที่พิมพ์หรอืปีที่จัดท า (Date of a work) 

   $g ข้อมูลย่อยอื่น ๆ 

   $h สื่อ 

   $k หัวเรื่องย่อยของรูปแบบ 

   $l ภาษาของงาน 

   $m สื่อที่ใชใ้นการแสดงทางดนตรี 

   $n เลขล าดับตอน/สว่นของงาน 

   $o การเรียบเรียงทางดนตรี 

   $p ชื่อสว่นหรอืตอนของงาน 

   $r โน๊ตเพลง 

   $s ฉบับพิมพ์ (Version) 

   $t ชื่อผลงาน 

ตัวอย่าง 

 130  0#$aชาดก 

 130 0#$aสามก๊ก 

 130  0#$aราเกียรติ์ 

 130  0#$aThree little pigs 

 130  0#$aKing Kong (1933) 

 130  0#$aTosefta.$lEnglish.$f1977 

 

หมายเหตุ 

- หากลง 130 เขตข้อมูล 245 indicator 1 และ 2 ลง 10 และใช้อักษรตัวแรกของ 130

เป็นเลขเรียก เช่น ช555, ร444 ฯลฯ หากเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ จ านวนอักขระที่

ไม่ต้องการให้น าไปเรียง A, An, The ตัวบ่งชี ้2 ตอ้งเป็น 2, 3, 4 ตามล าดับ 
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Tag 240 Uniform title (NR) 

 รายการเพิ่ม-ชื่อเรื่องแบบฉบับ ใช้บันทึกชื่อเรื่องแบบฉบับในกรณีที่สิ่งพิมพ์นั้นมีชื่อผูแ้ต่ง

หลักแล้ว คือ ชื่อบุคคล (100) ชื่อนิติบุคคล (110) หรือชื่อการประชุม (111) ถ้ามีรายการในเขต

ข้อมูล 130 (รายการหลักที่เป็นชื่อเรื่องแบบฉบับ) จะไม่ลงรายการเขตข้อมูลนี้ ไม่ค่อยได้พบบ่อย

นัก ส าหรับเขตข้อมูลนี ้ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 เป็นค่าที่บอกใหท้ราบว่าต้องการใหพ้ิมพ์หรือแสดงผลชื่อเรื่องแบบฉบับนั้นหรือไม่ 

  0 ไม่พิมพ์ในรายการหรอืไม่แสดงผลในรายการ (Not printed or displayed) 

  1 พิมพ์ในรายการหรอืแสดงผล (ปกติจะใช้รหัสนี้) 

 ตัวบ่งชี ้2 ระบุจ านวนอักขระที่ไม่ต้องการให้เรยีงอักษร 

  0-9 จ านวนอักขระที่ไม่ต้องการให้เรยีง 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อเรื่องแบบฉบับ (Uniform title) (NR) 

   $d ปีที่ลงสนธิสัญญา 

   $f ปีที่พิมพ์หรอืปีที่จัดท า (Date of a work) 

   $g ข้อมูลย่อยอื่น ๆ 

   $h สื่อ 

   $k หัวเรือ่งย่อยของรูปแบบ 

   $l ภาษาของงาน 

   $m สื่อที่ใชใ้นการแสดงดนตรี 

   $n เลขล าดับตอน/สว่นของงาน 

   $o การเรียบเรียงทางดนตรี 

   $p ชื่อสว่นหรอืตอนของงาน 

   $r โน้ตเพลงหรอืกุญแจเสียง 

   $s ฉบับพิมพ์ (Version) 

   $t ชื่อผลงาน 

ตัวอย่าง 

 240  10$aIntermezzo (sketches) 

 240  10$aVariations,$mpiano, 4 hands,$nK. 501,$rG major 

 240  10$aFlute music, flutes (2).$kSelections 

 240  10$aLieder, unacc. 
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 240  14$aThe Pickwick papers.$lFrench 

 240  10$aAnnual report (1977) 

Tag 245 Title Statement (NR) 

 รายการช่ือเรื่อง ใช้บันทึกชื่อเรื่องและผูร้ับผิดชอบ ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 ระบุว่าควรท ารายการเพิ่มช่ือเรื่องหรอืไม่ ควรน าชื่อเรื่องไปท าเป็นดรรชนีหรือไม่ 

  0 ไม่ท ารายการเพิ่มชื่อเรื่อง ใช้ในกรณีที่ไม่มีรายการหลักในเขตข้อมูล 1XX 

   ลงรายการหลักที่ช่ือเรื่องอยู่แล้ว จงึไม่ท ารายการเพิ่มให้กับชื่อเรื่องอกี 

  1 ท ารายการเพิ่มให้กับชื่อเรื่องด้วย ถ้ามีรายการผู้แต่งในเขตข้อมูล 1XX 

   แล้วเขตขอ้มูล 245 นี้จะใช้ตัวบ่งช้ี 1 เสมอ 

 ตัวบ่งชี ้2 จ านวนอักขระที่ไม่ต้องการให้น าไปเรียงล าดับ 

  0 ไม่มอีักขระที่ไม่ต้องการให้เรยีง 

  1-9 จ านวนอักขระที่ไม่ต้องการให้น าไปเรียง เชน่ The, An, A, etc. 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อเรื่อง (NR) ไม่รวมเลขล าดับหรือชื่อตอน/ส่วน ถ้ามีหลายชื่อเรื่อง

   จะใส่ช่ือเรื่องที่ 1 

   $b ข้อมูลส่วนอื่น ๆ ของชื่อเรื่อง เช่น ชื่อเรื่องเทียบเคียง (ภาษาอื่น) ชื่อ

   เรื่องย่อย และข้อมูลอื่น (Remainder of title ex. subtitles, etc.) 

   $c บันทึกความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบคนที่ 1 และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ 

   ที่เหลอืซึ่งไม่ได้ลงในเขตข้อมูลย่อยอื่น ๆ (Statement of responsibility) 

   $f ปีที่ครอบคลุม 

   $g ปีที่ส าคัญ 

   $h สื่อ (Medium) ใช้บันทึกสื่อ โดยใส่ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [Medium] 

   มักจะใช้กับสื่อไม่ตีพิมพ์มากกว่า (Non-book media) โดยลงรายการต่อ

   จาก $a $n และ $p 

   $k รูปแบบ 

   $l ภาษาของงาน 

   $n เลขล าดับตอน/ส่วนของงาน (R) ใช้บันทึกเลขที่ของตอนหรอืส่วนที่อยู่

   ในชื่อเรื่อง ให้ลงท้ายด้วยเครื่องหมาย . เสมอ ถ้ามีหลายเลขที่หรือตอน

   ให้ระบุไว้ใน $n เดียวกันได้เลย 

   $p ชื่อส่ วนหรือ ชื่อของงาน Name of part/section of a work (R) ใช้

   บันทึกชื่อของตอน/ส่วนในชื่อเรื่อง โดยลงท้ายด้วยเครื่องหมาย . เสมอ 
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   จะต้องมีเขตข้อมูล $a น าหน้าด้วยให้คั่นด้วยเครื่องหมาย , ก่อนใส่ชื่อ

   ของตอนและสว่น 

   $s ฉบับพิมพ์ใชบ้ันทึกชื่อฉบับ (Version) 

ตัวอย่าง 

 245 00$aการบัญชีการเงิน =$bFinancial accounting /$cเสนีย์ พวงยาณี ... [และคนอื่นๆ] 

 245 00$aการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต :$bศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ /$c

         บรรณาธิการ, สายฝน เอกวรางกูร 

 245 10$aกฎหมายสื่อสารมวลชน /$cพิศษิฐ์ ชวาลาธวัช 

 245 00$aGlobal case studies in maternal and child health /edited by Ruth C. White 

 245  00$aMore! /$cHerbert Puchta … [et al.] 

 245 02$aA companion to Alfred Hitchcock /$cedited by Thomas Leitch and Leland Poague 

 245 03$aAn introduction to intermediate and advanced statistical analyses for 

         sport and exercise scientists /$cedited by Nikos Ntoumanis, Nick D. Myers 

 245 04$aThe communication age :$bconnecting & engaging /$cAutumn Edwards ... [et al.] 

 245 10$aPlace-based curriculum design :$bexceeding standards through local 

         investigations /$cAmy B. Demarest 

 245 12$aA guide to reflective practice for new and experienced teachers /$cHope Hartman 

 245 13$aAn inconvenient truth :$bthe crisis of global warming /$cAl Gore 

 245 14$aThe art of coaching :$beffective strategies for school transformation /$cElena Aguilar 

 

หมายเหตุ 

- ลงชื่อเรื่องที่เหมาะสม (Title proper) ตามปกใน ถ้าไม่มีให้ลงชื่อที่เหมาะสม ตามปก

นอกและแหล่งอื่น ๆ 

- หากมีข้อมูลผู้แต่งบอกว่า คณาจารย์สาขาวิชา..... แต่ง หรือกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นนิติ

บุคคล เช่น ทีมวิชาการ... ให้ลงใน 245 $c ลงใน 110 และ 710 ไม่ได้ เพราะไม่ถือว่า

เป็นนิติบุคคล 

- จ านวนอักขระที่ไม่ต้องการให้น าไปเรียง A, An, The ตัวบ่งชี้ 2 ต้องเป็น 2, 3, 4 

ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ L’ ตัวบ่งชี้ 2 ต้องเป็น 2  La, Le, Les, 

Un ตัวบ่งชี ้2 ตอ้งเป็น 3 และ Une ตัวบ่งชี ้2 ตอ้งเป็น 4 

- น าค าว่ารายงานวิจัยไว้ด้านหลังเพื่อป้องกันปัญหาการเช็คซ้ าของระบบ 

- $b ปรากฏได้ครั้งเดียวใน 245 (Non repeatable - NR) 
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- ชื่อเรื่องภาษาจนี ญี่ปุ่น เกาหลี หรอือื่น ๆ ลงเป็น Romanized 

- เลขไทยใหแ้ปลงเป็นเลขอารบิก แล้วใส่ช่ือเรื่องที่เป็นเลขไทยใน 246 

- ชื่อเรื่องเทียบเคียง ตอ้งเป็นภาษาที่ตา่งกัน ถึงใช้ = ได้ และความหมายต้องเหมอืนกัน

ทั้งสองขา้ง 

- หนังสือภาษาไทยที่มีชื่อเรื่องเทียบเคียงเป็นภาษาอังกฤษต้องตรวจสอบตัวพิมพ์เล็ก

ตัวพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง 

- ชื่อเรื่องที่อยู่หลัง : ไม่จ าเป็นต้องเพิ่มที่ 246 เสมอไป ควรพิจารณาว่าชื่อเรื่องนั้น

เหมาะสมที่จะใช้ส าหรับสืบค้นได้หรือไม่ 

- ชื่อเรื่องของรายงานการวิจัย การประชุม การสัมมนา ให้ใชชื้่อเรื่องที่สื่อ เชน่ 

 พัฒนาการและทิศทางของ E-Learning ในประเทศไทย :$bรายงานการวิจัย

 เทคโนโลยีกับสถาปัตยกรรม : การประชุมทางวิชาการ 21-22 เมษายน 2531 ณ 

 หอ้งรเีจนซี่ ช้ัน 4 เซ็นทรัลพลาซ่า 
 

 ปฏิรูปต ารวจ ประชาชนได้อะไร :$bรายงานการสัมมนา วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 

 พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมอมารีวอเตอรเ์กต กรุงเทพฯ 

  

Tag 246 Varying form of title (R) 

 รูปแบบชื่อเรื่องที่แตกต่างจากชื่อเรื่องหลัก ใช้บันทึกชื่อเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ

เรื่องที่ 2 หรือ 3 หลักจากระบุชื่อเรื่องที่ 1 ใน 245 แล้ว ชื่อเรื่องที่ปรากฏบนปกนอก ชื่อเรื่องที่

ปรากฏบนกล่องซีดีรอม ซึ่งชื่อเรื่องเหล่านี้อาจไม่เหมือนกับรายการชื่อเรื่องหลัก (245) ชื่อเรื่อง

ในเขตข้อมูลนี้จะต้องมีความส าคัญพอ ๆ กับชื่อเรื่องใน 245 จะท าให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นชื่อเรื่อง

ได้มากกว่า 1 ช่ือ 

 ตัวบ่งชี้ 1 ระบุรายการเพิ่มชื่อเรื่อง (Note/title added entry controller) เป็นค่าแสดงให้

ทราบว่ามีการท ารายการในหมายเหตุ ($l) หรือมีการท ารายการเพิ่มให้กับชื่อเรื่องหรือไม่ ควรน า

ชื่อเรื่องไปท าเป็นดรรชนีหรอืไม่ ประกอบด้วย 

  0 ไม่มีรายการเพิ่มชื่อเรื่อง แต่มีรายการหมายเหตุใน $l ด้วย (Note, title 

   added entry) 

  1 มีรายการเพิ่มให้กับชื่อเรื่องและมีรายการหมายเหตุใน $l ด้วย 

  2 ไม่มรีายการเพิ่มช่ือเรื่อง และไม่มรีายการหมายเหตุใน $l 

  3 มีรายการเพิ่มชื่อเรื่อง แต่ไม่มีรายการหมายเหตุใน $l (No note, title 

   added entry) 
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 ตัวบ่งชี ้2 ระบุประเภทชื่อเรื่อง (Type of title) เป็นค่าที่แสดงประเภทของชื่อเรื่อง ประกอบด้วย 

  # ไม่มีข้อมูลระบุว่าเป็นชื่อเรื่องประเภทใด (No information provided) 

   โดยมากเป็นชื่อเรื่องที่ไม่ปรากฏในตัวเล่ม 

  0 ชื่อเรื่องที่ใช้ในการค้น (Portion title) ชื่อเรื่องใน 246 เป็นส่วนหนึ่งของ

   ชื่อเรื่องใน 245 

  1 ชื่อเรื่องเทียบเคียง (Parallel title) ชื่อเรื่องใน 246 เป็นชื่อเรื่องเทียบเคียง 

   เช่น ชื่อเรื่องในภาษาอื่น ๆ ที่ต้องการให้สืบค้นเพิ่มเติม สามารถลงได้

   มากกว่า 1 ชื่อเรื่อง 

  2 ชื่อเรื่องที่แตกต่างจากชื่อเรื่องอื่น 

  3 ชื่อเรื่องอื่น 

  4 ชื่อเรื่องจากปก (Cover title) ชื่อเรื่องใน 246 เป็นชื่อเรื่องที่ได้จากปกนอก 

   หรอืชื่อเรื่องที่ได้จากที่อื่น ๆ ไม่ใช่จาก chief sources 

  5 ชื่อเรื่องเพิ่มเติมที่ปรากฏในหน้าปกใน 

  6 ชื่อเรื่องน าเนือ้เรื่อง 

  7 ชื่อเรื่องประจ าหนา้ 

  8 ชื่อเรื่องที่สันปก (Spine title) ชื่อเรื่องใน 246 เป็นชื่อเรื่องที่ได้จากสัน

   หนังสือ ซึ่งส านักพิมพ์เป็นผูจ้ัดท า 

 เขตข้อมูลย่อย เหมอืนกับเขตข้อมูล 245 ประกอบด้วย 

   $a ชื่อเรื่องหลัก/ช่ือเรื่องสัน้ ๆ ที่แตกต่างจาก 245 

   $b ข้อมูลอื่น ๆ ของช่ือเรื่อง 

   $f การก าหนดปีที่ ฉบับที่ และ/หรอื ปีที่พิมพ์ของงาน ส าหรับลงรายการ

   ที่เป็นปีของปีที่ฉบับที่กรณีเป็นสิ่งพิมพต์่อเนื่อง รายงานประจ าปี 

   $g ข้อมูลอื่น  ๆของชื่อเรื่อง ส าหรับลงรายการข้อมูลอื่น  ๆที่ไม่ เหมาะสมกั บ

   เขตข้อมูลใด แตต่้องการให้ปรากฏ 

   $i ข้อความที่แสดง (Display text) ส าหรับบันทึกข้อความอธิบายหรือ

   หมายเหตุ เพื่อบอกว่าข้อมูลใน 246 นี้เป็นข้อมูลมากจากส่วนใด โดย

   จะต้องปรากฏก่อน $a เสมอ และจะต้องระบุตัวบ่งชี ้2 เป็น # 

   $n เลขส่วน/เลขตอนของงาน 

   $p ชื่อสว่น/ช่ือตอนของงาน 

ตัวอย่าง 

 245 00$aการบัญชีการเงิน =$bFinancial accounting /$cเสนีย์ พวงยาณี ... [และคนอื่นๆ] 
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 246 31$aFinancial accounting 

 

 245 00$c4 corners power review 

 246 3#$aFour corners power review 

 

 245 00$aComputerized engineering index 

 246 3#$iAlso known as:$aCOMPENEX 

 

หมายเหตุ 

- หลังเครื่องหมาย : ใน 245 ไม่จ าเป็นต้องเป็นชื่อเรื่องรองเสมอไป ให้ใช้ชื่อเรื่องที่สื่อ 

และเหมาะสม 

 

Tag 700 Added entry-Personal name (R) 

 รายการเพิ่มที่เป็นชื่อบุคคล ใช้บันทึกชื่อบุคคลที่เป็นรายการเพิ่ม ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 รหัสบอกประเภทของชื่อบุคคล ประกอบด้วย 

  0 ชื่อต้น (Forename) 

  1 ชื่อสกุลที่เป็นค าเดี่ยว (Sing Surname) โดยปกติจะเป็น 1 เสมอ 

  2 ชื่อสกุลที่เป็นค าผสม (Multiple Surname) เชน่ El-Abiad 

  3 ชื่อวงศ์ตระกูล (Family name) หมายถึง ชื่อเผ่าพันธุ์ ราชวงศ์ และกลุ่ม

   อื่น ๆ ซึ่งอาจมีโครงสร้างแบบกลับค า หรือลงตามล าดับข้อความที่

   ปรากฏได้ 

 ตัวบ่งชี ้2 ระบุประเภทของรายการเพิ่ม 

  # ไม่สามารถระบุประเภทของรายการเพิ่ม (ไม่มีข้อมูล No information 

   provided) โดยปกติจะเป็น # เสมอ 

  2 รายการจ าแนก (Analytical entry) เป็นรายการเพิ่มบุคคลที่เกิดจากการ

   วิเคราะหข์้อมูลเพิ่มเองจากส่วนที่ปรากฏในตัวรายการหรือชิ้นงานนั้น 

 เขตข้อมูลย่อย เหมอืนกับรายการกลุ่มใน X00 หรอื 100, 600 ประกอบด้วย 

   $a ชื่อบุคคล (Personal name) (NR) 

   $b ตัวเลขโรมันที่ตามหลังชื่อต้น (Numeration) (NR) 

   $c ต าแหน่งยศ บรรดาศักดิ์ และอื่น ๆ (R) 

   $d ปีที่สัมพันธ์กับชื่อ ส่วนใหญ่เป็นปีเกิด ปีตาย 
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   $e ค าที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างงานกับบุคคล เชน่ ผูร้วบรวม 

   $q ชื่อเต็ม (Fuller form of name) 

   $t ชื่อผลงาน 

   $4 รหัสที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างงานกับบุคคล Relator code (R)

  

ตัวอย่าง 

 700 0#$aวิมล เจียมเจรญิ 

 700 0#$aพระโพธญาณเถร$q(ชา สุภัทโท) 

 700 0#$aเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี$cสมเด็จพระ,$dพ.ศ. 2498- 

 700 0#$aน้ าทิพย์ วิภาวิน,$eบรรณาธิการ 

 700 0#$aสุดา ใจแก้ว,$eผูแ้ปล 

 700 1#$aซิเงโนะ, มเิอะ 

 700 1#$aเหยิน, จิ่งเหวิน 

 700 1#$aไอซ์, กุนเทอร์,$dค.ศ. 1907-1972 

 700 1#$aดูลีย์, ธอมัส แอนโทนี่ 

 700 1#$aยัง, เจฟฟรี เอส,$dค.ศ. 1952- 

 700 0#$aBlack Foot,$cChief,$dd. 1877$c(Spirit) 

 700 1#$aAdams, Henry,$d1838-1918 

 700 1#$aEl-Abiad, Ahmed H.,$d1926- 

 700 1#$aFowler, T. M.$q(Thaddeus Morfimer),$d1842-1922 

 700 1#$aFitzgerald-Jones, Sandra,$d1938-$einterviewer 

 700 3#$aFarquhar family 

 

หมายเหตุ 

- ช่องว่างระหว่างช่ือตัวกับชื่อสกุล วรรคหนึ่ง 

- ผู้แต่งไม่เกิน 3 คน ไม่มีการระบุผู้รับผิดชอบหลักอย่างชัดเจนให้ลงรายการหลักที่ชื่อ

แรกปรากฏ และชื่ออื่น ๆ ใหเ้ป็นรายการเพิ่ม 

- ผู้แต่งมากกว่า 3 คน รายการหลักไม่ลงรายการ ให้ลงรายการเพิ่ม เฉพาะคนแรก

เท่านั้น 

- บรรณาธิการ, ผู้รวบรวบ, ผู้เรียบเรียง หรือบุคคลที่ไม่ใช่ผู้แต่ง รายการหลักไม่ลง

รายการ ให้ลงรายการเพิ่ม 
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- ผูแ้ตง่ชาวไทยเสียชวีิตแล้วไม่ตอ้งใส่ปีเกิด-ปีตาย 

- ผู้แต่งชาวไทยไม่ต้องใส่ปีเกิด-ปีตาย ยกเว้น พระบรมวงศานุวงศ์ให้ใส่ปีพระราช

สมภพด้วยเสมอ 

- ชื่อชาวต่างประเทศถ้าลงเป็นภาษาไทยและมีปีเกิด-ปีตายใหใ้ส่ ค.ศ. ด้วย 

- ชื่อชาวต่างประเทศมักมีการใส่ข้อมูลปีเกิด-ปีตาย เนื่องจากชื่อชาวต่างประเทศมักมี

ชื่อซ้ ากันเยอะ การลงปีเกิด-ปีตายจะช่วยแยกได้วา่เป็นบุคคลเดียวกันหรอืคนละคน 

- ชื่อชาวต่างประเทศ ถ้าลงเป็นภาษาไทยและในตัวเล่มให้ข้อมูลเป็นตัวย่อของช่ือ ให้หา

ข้อมูลช่ือเต็ม แล้วลงชื่อเต็ม 

- ชื่อชาวญี่ปุ่น จนี เกาหลี เอาชื่อสกุลหรอืแซ่ขึน้ก่อน 

- พระ แมชี่ ภกิษุณี สามเณร ลงตรงตัวไปเลยไม่ต้องกลับค า 

- ผูแ้ตง่ที่ใช้นามแฝง นามปากกา ให้ลงตามที่ปรากฏ 

 

Tag 710 Added entry-Corporate name (R) 

 รายการเพิ่มที่เป็นชื่อนิติบุคคล ส าหรับบันทึกชื่อนิติบุคคลเป็นรายการเพิ่ม ประกอบด้วย 

[ค าอธิบายการลงรายการดูที่เขตขอ้มูล 110] 

 ตัวบ่งชี ้1 ระบุประเภทชื่อนิตบิุคคล (เหมอืนกับเขตข้อมูลในกลุ่ม 110 และ 610) 

  0 ชื่อกลับค า (Inverted name) 

  1 ชื่อตามกฎหมาย (Jurisdiction name) 

  2 ชื่อเรยีงตามล าดับ (Name in direct order) 

 ตัวบ่งชี ้2 ระบุประเภทของรายการเพิ่ม (Type of added entry) 

  # ไม่สามารถระบุประเภทของรายการเพิ่ม (ไม่มีข้อมูล No information 

   provided) โดยปกติจะเป็น # 

  2 รายการจ าแนก (Analytical entry) รายการเพิ่มที่เกิดจากการวิเคราะห์

   ข้อมูลเพิ่มเอง (ดูเพิ่มเตมิในตัวบ่งชีท้ี่ 2 เขตข้อมูล 700) 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อนิตบิุคคลหน่วยงานหลัก (Corporate name or jurisdiction name) 

   $b ชื่อหน่วยงานย่อย (Subordinate unit) 

   $c สถานที่จัดการประชุม 

   $d ปีของการประชุมหรอืการท าสนธิสัญญา 

   $e ค าที่เกี่ยวข้องกับชื่อนิตบิุคคล 

   $f ปีที่จัดท า 

   นอกนั้นเหมอืนกับเขตข้อมูลในกลุ่ม 110 และ 610 
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ตัวอย่าง 

รายการเพิ่มช่ือนิตบิุคคลภาษาไทย 

 710 2#$aมหาวิทยาลัยเชียงใหม.่$bภาควิชาภูมศิาสตร์ 

 710 2#$aบริษัทไทยประกันชีวติ 

 710 2#$aสมาคมดนตรีแหง่ประเทศไทย 

  

 260 ##$aเชียงใหม่ :$bภาควิชาทัศนศลิป์ คณะวิจติรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,$c2558 

 710 2#$aมหาวิทยาลัยเชียงใหม.่$bภาควิชาทัศนศิลป์ 

 

รายการเพิ่มช่ือนิตบิุคคลภาษาอังกฤษ 

[ชื่อตามกฎหมาย] 

 710 1#$aMinnesota.$bConstitutional Conventions$d(1857 :$gRepublicam) 

 710 1#$aUnited States.$tConstitution.$p13th Amendement 

[ชื่อตามกฎหมาย+รายการจ าแนกรายการเพิ่มที่เกิดจากการวิเคราะหข์้อมูลเพิ่มเอง] 

 100 1#$aFernandex, Perfecto V. 

 245 10$aPrimer on labor law, 1982-92 /$cby Perfecto V. Fernandez 

 500 ##$aIncludes text of the Philippines labor relations law 

 710 2#$aPhilippines.$tLabor code of the Philippines.$nBook 5,$pLabor relations.$f1981 

[ชื่อเรยีงตามล าดับ] 

 710 2#$aChemical Society (Great Britain) 

 710 2#$aHerbert E. Budek Films and Slides (Firm) 

 

 245 10$aJourneyman’s guide to the National Electrical Code /$cFurman Marco Gotshaw 

 710 2#$aNational Fire Protection Association.$tNational electrical code (1993) 

 

หมายเหตุ 

- รายการเพิ่มที่เป็นชื่อนิติบุคคล อาจเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่อง หรือชื่อส านักพิมพ์ 

สามารถท าเป็นรายการเพิ่มได้ 

- 110 และ 710 จะลงรายการซ้ ากันไม่ได้ ตรงลงที่ใดที่หนึ่งแล้วแต่กรณี ตามค าอธิบาย 

110 
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- ค าตอ่ท้าย เชน่ จ ากัด / จ ากัด มหาชน (องค์การมหาชน) ฯลฯ ไม่ตอ้งใส่ 

- ถ้ามี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรอืลักษณะดังกล่าว ตัดออกได้เลย ไม่ต้องใส่ 

 

Tag 711 Added entry-Meeting name (R) 

 รายการเพิ่มที่เป็นชื่อการประชุม ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 ระบุประเภทชื่อการประชุม (เหมือนกับเขตข้อมูล 111 และ 611) 

  0 ชื่อที่กลับค า (Inverted name) ปกติไม่ใช้ในหลักของ AACR2R 

  1 ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด (Jurisdiction name) หรอืชื่อที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมาย 

  2 ชื่อตามล าดับ (Name in Direct Order) 

 ตัวบ่งชี ้2 ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อรายงานการประชุมหรอืชื่อตามกฎหมาย 

   $c สถานที่จัดการประชุม 

   $d ปีของการประชุม 

   $e หนว่ยงานรอง 

   $f ปีที่พิมพ์หรอืปีที่จัดท า 

   $g ข้อมูลย่อยอื่น ๆ 

   $k การแบ่งย่อยงานตามรูปแบบ 

   $l ภาษาของงาน 

   $n เลขล าดับตอน/สว่นของการประชุม 

   $p ชื่อสว่นหรอืชื่อตอนของการประชุม 

   $q ชื่อของการประชุมที่ตามด้วยชื่อกฎหมาย 

   $t ชื่อของงาน 

ตัวอย่าง 

 711 2#$aการประชุมวิชาการเรื่องนิทราชาคริต$d(2546 :$cจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

 711 2#$aการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ$n(ครั้งที่ 5 

        :$d2547 :$cกรุงเทพฯ) 

 711 2#$aการสัมมนาจรยิธรรมนักกฎหมาย$d(2528 :$cจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

 711 2#$aการสัมมนาเรื่องการพัฒนาคุณภาพบัณฑติศกึษา$d(2547 :$cกรุงเทพฯ) 

 711 2#$aCongress on Machinability$d(1965 :$cRoyal Commonwealth Society) 

 711 2#$aVatican Council$n(1st :$d1869-1870) 

 711 2#$aOxford University Expedition to Spitsbergen$n(1st :$d1921) 
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 711 2#$aExpo ‘70$c(Osaka, Japan) 

 711 2#$aChicago.$qCartography Confernece 

 

หมายเหตุ 

- ถ้ามีช่ือโรงแรม และจังหวัดที่จัด ให้ใส่เฉพาะชื่อจังหวัด 

- ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยใหใ้ส่ช่ือมหาวิทยาลัย 

- ถ้าจัดในสถานที่ที่เป็นหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่ไม่ใช้มหาวิทยาลัยให้ใส่เฉพาะชื่อ

จังหวัด 

- ไม่ต้องเว้นวรรคในชื่อการประชุม ให้พิมพต์ิดกันไปเลย 

- หามีเครื่องหมายค าพูด “ ” ไม่ต้องลง 

 

Tag 730 Added entry-Uniform title (R) 

 รายการเพิ่มช่ือเรื่องแบบฉบับ ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 ระบุอักขระที่ไม่นับในการเรียงอักษร 

  0-9 จ านวนอักขระที่ไม่นับในการเรียงอักษร 

 ตัวบ่งชี ้2 ระบุประเภทของรายการเพิ่ม 

  # ไม่มขี้อมูลมาให้ 

  2 รายการจ าแนก (Analytical entry) 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อเรื่องแบบฉบับ 

   $d ปีที่ลงสนธิสัญญา 

   $f ปีที่พิมพ์หรอืปีที่จัดท า 

   $g ข้อมูลย่อยอื่น ๆ 

   $h สื่อ 

   $k การแบ่งย่อยงานตามรูปแบบ 

   $l ภาษาของงาน 

   $m ชื่อที่ใชใ้นการแสดงดนตรี 

   $n เลขล าดับตอน/สว่นของงาน 

   $o การเรียบเรียงดนตรี 

   $p ชื่อของตอน/ส่วนของงาน 

   $r โน๊ตเพลง 

   $s ฉบับพิมพ์ 
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   $t ชื่อผลงาน 

ตัวอย่าง 

 245 00$aChemical pricing patterns :$bcomparisons of annual high and low prices 

         for 1,250 key chemicals and related process materials for the years of 

         1952… 

 500 ##$aAt head of title: Oil, paint and drug reporter 

 730 0#$aOil, paint and drug reporter 

 

 100 1#$aBarwise, Jon 

 245 14$aThe language of first-order logic :$bincluding the Macintosh program 

        Tarski’a world 4.0 /$cJon Barwise and John Etchemendy 

 730 02$aTarski’s world 

 

Tag 740 Added entry-Uncontrolled related/analytical title (R) 

 รายการเพิ่มที่เป็นรายการจ าแนกหรอืรายการเพิ่มอื่น ๆ ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 ระบุจ านวนอักขระที่ไม่ต้องการให้เรยีง (Non-filing characters) 

  0-9 จ านวนอักขระที่ไม่ต้องการให้เรยีง (Number of non-filing characters) 

 ตัวบ่งชี ้2 ประเภทของรายการเพิ่ม (ดูเพิ่มที่ 700) 

  # ไม่ระบุ (No information provided) 

  2 เป็นรายการจ าแนก (Analytical entry) มักจะสัมพันธ์กับเขตข้อมูล 246 

   ซึ่งเป็นชื่อเรื่องเพิ่มเติมที่วิเคราะห์จากส่วนต่าง ๆ ของรายการที่ไม่ใช่

   หนังสือ เนื่องจากพบว่าบางสื่อมีชื่อที่แตกต่างกันมาก จึงก าหนด 246 

   ขึ้น หลักจากนั้นจึงมีเขตข้อมูลนี้ขึ้น เมื่อต้องการก าหนดรายการเพิ่ม

   ให้กับชื่อต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จาการจ าแนก 

 เขตข้อมูลย่อย ดูเพิ่มเตมิที่ 700 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 

   $a ชื่อเรื่องเพิ่มเติม (Title) 

ตัวอย่าง 

 740 0#$aHealing Our culture, healing ourselves 

 740 0#$aManual del adivino 

 

 100 1#$aChekhov, Anton Pavlovich,$d1860-1904 
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 240 10$aVishnevyi sad.$lEnglish 

 245 14$aThe cherry orchard :$bUncle Vanya /$cAnton Chekhov 

 700 12$aChekhov, Anton Pavlovich,$d1860-1904.$tDiaia Vania$lEnglish.$f1969 

 740 02$cUncle Vanya 

 

Tag 800 Series added entry-Personal name (R) 

 รายการเพิ่มช่ือชุดที่เป็นบุคคล [นาน ๆ ครั้งจะได้เจอ] ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 รหัสบอกประเภทชื่อบุคคล (เหมอืน 100) 

  0 ชื่อต้น (Forename) 

  1 ชื่อสกุลที่เป็นค าเดี่ยว (Sing Surname) โดยปกติจะเป็น 1 เสมอ 

  2 ชื่อสกุลที่เป็นค าผสม (Multiple Surname) 

  3 ชื่อวงศต์ระกูล (Family name) 

 ตัวบ่งชี ้2 ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อบุคคล (Personal name) 

   $b ตัวเลขโรมันที่ตามหลังชื่อต้น (Numeration) 

   $c ต าแหน่งยศ บรรดาศักดิ์ ที่สัมพันธ์กับชื่อ 

   $d ปีที่สัมพันธ์กับชื่อ เชน่ ปีเกิด ปีตาย 

   $q ชื่อเต็ม (Fuller form of name) 

   $t ชื่อผลงานหรอืชื่อชุด 

   $v ล าดับที่ในชุด 

ตัวอย่าง 

 491 1#$aTeachings of the feathered serpent ;$vbk. 1 

 800 1#$aBerenholtz, Jim,$d1957-$tTeachings of the feathered serpent ;$vbk. 1 

 

 491 1#$aThe James Joyce archive 

 800 1#$aJoyce, James,$d1882-1941.$tJames Joyce archive 

 

Tag 810 Series added entry-Corporate name (R) 

 รายการเพิ่มช่ือชุดที่เป็นนิติบุคคล [นาน ๆ ครั้งจะได้เจอ] ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 ระบุประเภทชื่อนิตบิุคคล (เหมอืนกับเขตข้อมูลในกลุ่ม 110 และ 610) 

  0 ชื่อกลับค า (Inverted name) 
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  1 ชื่อตามกฎหมาย (Jurisdiction name) 

  2 ชื่อเรยีงตามล าดับ (Name in direct order) 

 ตัวบ่งชี ้2 ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อนิตบิุคคลหรือช่ือตามกฎหมาย 

   $b ชื่อหน่วยงานรอง 

   $c สถานที่จัดการประชุม 

   $d ปีของการประชุมหรอืการท าสนธิสัญญา 

   $e ค าที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างงานกับนิตบิุคคล 

   $f ปีที่จัดท า 

   $h สื่อ 

   $k การแบ่งย่อยงานตามรูปแบบ 

   $l ภาษาของงาน 

   $n เลขล าดับตอน/สว่นของงาน 

   $p ชื่อของตอน/ส่วนของงาน 

   $t ชื่อผลงานหรอืชื่อชุด 

   $v ล าดับที่ในชุด 

ตัวอย่าง 

 491 1#$aCIIL linguistic atlas series ;$v1 

 810 2#$aCentral Institute of Indian Languages.$tCIIL linguistic atlas series ;$v1 

 

 110 1#$aUnited States.$bArmy Map Service 

 490 1#$aSeries Z201. Special Africa series,$vno. 12 

 810 1#$aUnited States.$bArmy Map Service.$tA.M.S.,$vZ201 

 810 1#$aUnited States.$bArmy Map Service.$tSpecial Africa series,$vno. 12 

 

Tag 811 Series added entry-Meeting name (R) 

 รายการเพิ่มช่ือชุดที่เป็นการประชุม [นาน ๆ ครั้งจะได้เจอ] ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 ระบุประเภทชื่อการประชุม (เหมอืนกับเขตข้อมูลในกลุ่ม 111 และ 611) 

  0 ชื่อกลับค า 

  1 ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด หรอืชื่อที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมาย 

  2 ชื่อเรยีงตามล าดับ 
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 ตัวบ่งชี ้2 ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อรายการการประชุมหรอืชื่อตามกฎหมาย 

   $c สถานที่จัดการประชุม 

   $d ปีของการประชุม 

   $e หนว่ยงานรอง 

   $f ปีที่พิมพ์หรอืปีที่จัดท า 

   $g ข้อมูลย่อยอื่น ๆ 

   $k การแบ่งย่อยงานตามรูปแบบ 

   $l ภาษาของงาน 

   $n เลขล าดับตอน/สว่นของงาน 

   $p ชื่อของตอน/ส่วนของงาน 

   $q ชื่อของการประชุมที่ตามด้วยชื่อตามกฎหมาย 

   $t ชื่อผลงานหรอืชื่อชุด 

   $v ล าดับที่ในชุด 

ตัวอย่าง 

 491 1#$aNutrition and food science ;$vv. 1 

 811 2#$aInternational Congress of Nutrition$n(11th :$d1978 :$cRio de Janeiro, 

        Brazil).$tNutrition and food science ;$vv. 1 

 

 491 1#$aDelaware symposia on language studies ;$v4 

 811 2#$aDelaware Symposia on Language Studies.$tDelaware symposia on 

         language studies ;$v4 

 

Tag 830 Series added entry-Uniform title (R) 

 รายการเพิ่มช่ือชุดที่เป็นชื่อเรื่องแบบฉบับ ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 ไม่ระบุ 

 ตัวบ่งชี ้2 ระบุอักขระที่ไม่ต้องการให้เรยีง (Non-filing characters) 

  0-9 จ านวนอักขระที่ไม่ต้องการให้เรยีง 0-9 อักขระ 

 เขตข้อมูลย่อย ดูที่เขตขอ้มูล 730 ส่วนใหญ่ที่มีได้แก่ 

   $a ชื่อเรื่องแบบฉบับที่เป็นรายการช่ือชุด (Uniform title) 

   $v ล าดับที่ในชุด (Volume number) 
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ตัวอย่าง 

 491 1#$aสามก๊กพกพา ;$v1 

 830 #0$aสามก๊กพกพา ;$v1 

 

 491 1#$aค่อนศตวรรษ ส. ศวิรักษ์ ;$vเล่ม 3 

 830 #0$aค่อนศตวรรษ ส. ศิวรักษ์ ;$vเล่ม 3 

 

 491 1#$aMusica da camera ;$v72 

 830 #0$aMusica da camera (Oxford University Press) ;$v72 

 

 491 1#$aBibliographies of modern authors,$x0749-470X ;$vno. 27 

 830 #0$Bibliographies of modern authors (San Bernardino, Calif) ;$vno. 27 

 

 (3)  กลุ่มเขตข้อมูลบรรณานุกรมอื่น ๆ เขตข้อมูลในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเขตข้อมูล

เกี่ยวกับการพิมพ์ ลักษณะทางกายภาพ และรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเหตุที่เป็นประโยชน์ต่อ

การสบืค้นอื่น ๆ เขตข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ 

 

Tag 250 Edition statement (R) 

 เขตข้อมูลครั้งที่พิมพ์ ใช้ส าหรับบันทึกครั้งที่พิมพ์ของสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1, 2 ## ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a การแจ้งฉบับพิมพ์ ใช้บันทึกครั้งที่พิมพ์ที่ปรากฏ 

   $b ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับครั้งที่พิมพ์ เช่น ผู้รับผิดชอบ รวมไปถึงครั้งที่

   พิมพ์ในภาษาอื่น ๆ 

ตัวอย่าง 

 250 ##$aพิมพ์ครัง้ที่ 7 

 250 ##$aพิมพ์ครัง้ที่ 8, ปรับปรุงแก้ไข 

 250 ##$aพิมพ์ครัง้ที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม 

 250 ##$a7th ed. 

 250 ##$a8th ed., International ed. 
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 250 ##$aCanadian ed. 

หมายเหตุ 

- เขตข้อมูลนี้ซ้ ากันได้ แต่โปรแกรม ALIST ไม่สามารถรองรับการซ้ าของเขตข้อมูลได้ 

จะใช้ , คั่นแทนการเพิ่ม 250 ตามตัวอย่าง 

 

Tag 260 Publication, distribution, etc. (R) 

 เขตข้อมูลส่วนของการพิมพ ์การจ าหนา่ย ฯลฯ ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1, 2 ## ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a สถานที่พิมพ์ จัดจ าหนา่ย ใช้บันทึกชื่อเมืองที่พิมพ์ เผยแพร่ 

   $b ชื่อส านักพิมพ ์สถานที่จ าหนา่ย ใช้บันทึกชื่อส านักพิมพ์ เผยแพร่ 

   $c ปีพิมพ ์ปีจ าหนา่ย ใช้บันทึกปีพิมพ ์เผยแพร่ 

   $e สถานที่ผลติ 

   $f ผูผ้ลติ 

   $g ปีที่ผลติ 

ตัวอย่าง 

 260  ##$aกรุงเทพฯ :$bส านักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,$c2558 

 260  ##$aกรุงเทพฯ :$bซีเอ็ดยูเคชั่น,$c[2557] 

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

 260  ##$aNew York ; Berlin :$bSpringer Verlag,$cc1977 

 260  ##$a[New York] :$bAmerican Statistical Association,$cc1975 

 260  ##$aLondon :$bHoward League for Penal Reform,$c[c1965-c1983] 

 

หมายเหตุ 

- ส านักพิมพ์โดยทั่วไปไม่ต้องใส่ค าว่าส านักพิมพ์ เช่น “ส านักพิมพ์โอเดียสโตร์” ให้ลง

ว่า “โอเดียสโตร์” 

- ส านักพิมพ์ชื่อเดียวกับมหาวิทยาลัย ให้ใส่ส านักพิมพ์ด้วย เช่น ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ถ้าเป็นโรงพมิพ์ ให้ใส่ค าว่าโรงพิมพ์ดว้ย 
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- ถ้ามีชื่อหน่วยงานเป็นผู้จัดพิมพ์ เช่น กรม กระทรวง ให้ใส่ตาที่ปรากฏได้เลย ไม่ต้อง

กลับเอาหน่วยงานต้นสังกัดขึน้ต้น 

- สถานที่พิมพ์ตอ้งสอดคล้องกับ 008 ต าแหน่งที่ 15-17 

- ปีที่พิมพ์ตอ้งสอดคล้องกับ 008 ต าแหน่งที่ 07-10 

- การคาดเดาให้ใส่ในเครื่องหมาย [  ] 

 

Tag 300 Physical description (R) 

 เขตข้อมูลลักษณะทางกายภาพของวัสดุประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1, 2 ## ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a จ านวนหนา้/แผ่น/เล่ม ใช้บันทึกจ านวนหนา้ แผ่น เล่ม 

   $b รายละเอียดอื่น ๆ เช่น ภาพประกอบ สี ความเร็ว 

   $c ขนาด ใช้บอกขนาด มักใช้เป็น cm.  

   $e วัสดุที่ตดิมากับหนังสือ เชน่ CD-ROM 

   $f ประเภทของหน่วย 

   $g ขนาดของหนว่ย 

ตัวอย่าง 

 300 ##$a360 หนา้ :$bภาพประกอบ, แผนภูมิ, แผนที่ +$eCD-ROM 

 300 ##$a200 หนา้ :$bภาพประกอบสี +$e2 CD-ROMs 

 300 ##$a700 หนา้ :$bภาพประกอบ (สีบางภาพ) 

 300 ##$a1 เล่ม (หนา้ไม่เรียงล าดับ) :$bภาพประกอบ 

 300 ##$a1 เล่ม (เลขหน้าไม่ปรากฏ) :$bภาพประกอบ 

 300 ##$axxxi, 858 p. :$bill., map, charts 

 300 ##$a1 v. (various pagings) :$bcol. ill., col. maps 

 300 ##$a1 v. (unpaged) :$bchiefly col. +$eCD-ROM 

 

หมายเหตุ 

- ถ้ามีภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ฯลฯ ต้องใส่ข้อมูลใน 008 ต าแหน่งที่ 18-21 ด้วย 

- หนว่ย “แผ่น” “leaves” ใช้กับหนังสือหรอืสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์หนา้เดียว 

- CD-ROM ประกอบหนังสือ กรณีที่มี 1 แผ่น ไม่ต้องระบุจ านวน หากมีตั้งแต่ 2 แผ่น

ขึน้ไปให้ระบุจ านวนตามตัวอย่าง 
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- ตัวอักษรโรมันต้องพิมพ์เป็นตัวพิมพเ์ล็ก 

- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ยกเลิกการใช ้$c เพื่อลดขั้นตอนในการวัดขนาด 

Tag 490 Series statement (R) 

 เขตข้อมูลการแจ้งเกี่ยวกับชื่อชุด ใช้ส าหรับบันทึกรายการชื่อชุดที่แตกต่างจากรายการ

เพิ่มชื่อชุดจ าเป็นต้องท าเป็นรายการเพิ่มเพื่อให้สบืค้น ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 ระบุการท ารายการเพิ่ม 

  0  Series not traced ไม่ต้องท ารายการเพิ่ม 

  1 Series trace differently ท ารายการเพิ่ม (แสดงว่าต้องมีข้อมูลใน 8XX ใน

   ระเบียนนี)้ 

 ตัวบ่งชี ้2 # ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อชุด (Series statement) 

   $l เลขเรียกหนังสอืระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

   $v ปีที่/การก าหนดล าดับที่ตามมา ใช้บันทึกปีที่ เล่มที่ ล าดับที่ 

   $x เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร 

ตัวอย่าง  

ไม่ต้องท ารายการเพิ่ม 

 490 0#$aสถาปัตยกรรมและศิลปะในอุษคเนย์ 

 490 0#$aธรรมโฆษณ์ ;$vอันดับที่ 12ก 

 490 0#$aวรรณกรรมอาเซียน ;$vเล่ม 1 

 490 0#$aหนังสือชุดสอบสวนของเฮนรี สเปียร์แมน 

 490 0#$aPelican books 

 490 0#$aLife series$x0023-6721 

 490 0#$aEducation U.S.A. special report 

 490 0#$aForschungen zur Geschichte Vorarlbergs ;$v6. Bd. = der ganzen Reihe 13 Bd. 

ท ารายการเพิ่ม [แสดงวา่ต้องมีรายการเพิ่มช่ือชุดใน 800-830] 

 490 1#$aUnform crime reports 

 830 #0$aUnform crime reports (Washington, D.C.) 

 

 490 1#$aDepartment of the Army pamphlet ;$v27-50 

 830 #0$aDA pam ;$v27-50 
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 490 1#$aLund studies in geography,$x1400-1144 ;$v101$aSer. B, Human  

       geography,$x0076-1478 ;$v48 

 830 #0$aLund studies in geography,$nSer B.$pHuman geography,$x0076-1478 ;$v5 

 830 #0$aLund studies in geography,$x1400-1144 ;$v101 

 

หมายเหตุ 

- ถ้า indicator 1 เป็น 0 ไม่ต้องการให้สบืค้น 

- ถ้า indicator 1 เป็น 1 ต้องเพิ่ม 800-830 เพื่อให้สบืค้นได้ 

- ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ 800-830 

- 440 เลิกใช้แล้ว ให้ใช ้490 แทน 

 

Tag 500 General note (R) 

 เขตข้อมูลหมายเหตุ ใช้บันทึกหมายเหตุทั่วไปที่ตอ้งการแจง้ให้ผู้ใชท้ราบ ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1, 2 ## ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a รายการหมายเหตุทั่วไป ส าหรับหมายเหตุทั่วไปที่ไม่สามารถระบุ

   ลักษณะเฉพาะได้ เช่น มีดรรชนีหรือไม่ บอกที่มาของชื่อเรื่อง ความ

   แตกต่างของช่ือเรื่อง ลักษณะทั่วไปของหนังสือ ฯลฯ แต่ถ้าเป็นหมายเหตุ

   เฉพาะให้ดูเขตข้อมูลอื่น ๆ เชน่ ดรรชนี บรรณานุกรม สารบัญ ฯลฯ 

ตัวอย่าง 

 500 ##$aIncludes index 

 500 ##$aTranslated froom German 

 500 ##$aCaption title 

 500 ##$aRecast in bronze from artist’s plaster original of 1903 

 500 ##$aดรรชนี : หนา้ 50-60 

 500 ##$aดรรชนีท้ายบท 

 500 ##$aดรรชนีท้ายเล่ม 

 500 ##$aหนังสือได้รับรางวัลซีไร้ท์ประจ าปี 2555 

 

หมายเหตุ 



93 
 

- ปัจจุบันให้ยกเลิกการใส่ดรรชนีใน 500 ส าหรับหนังสือภาษาไทย เพื่อความลด

ขั้นตอนการลงรายการ แตย่ังคงใส่ไว้ใน 008 ต าแหน่งที่ 31 ถ้ามี 

 

Tag 502 Dissertation note (R) 

 เขตข้อมูลหมายเหตุชื่อปริญญาของวิทยานพินธ์ [ตัวย่อชื่อปริญญาใช้ตามคู่มอืของ สกอ.] 

ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1, 2 ## ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a รายการหมายเหตุช่ือปริญญาของวิทยานิพนธ์ 

ตัวอย่าง 

 502  ##$aวิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

 502 ##$aThesis (M.A.)--University College, London, 1969 

 

Tag 504 Bibliography note(R) 

 เขตข้อมูลหมายเหตุเกี่ยวกับบรรณานุกรม ใช้บันทึกหมายเหตุเกี่ยวกับบรรณานุกรมหรือ

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับรายการอ้างองิที่มอียู่ในสิ่งพิมพน์ั้น ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1, 2 ## ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a รายการหมายเหตุเกี่ยวกับบรรณานุกรม 

ตัวอย่าง 

 504 ##$aIncludes bibliographical references 

 504 ##$aIncludes bibliographical references and index 

 504 ##$aSources 

 504 ##$aSelected bibliography 

 504 ##$aบรรณานุกรม : หนา้ 50-60 

 504 ##$aบรรณานุกรมท้ายบท 

 504 ##$aบรรณานุกรมท้ายเล่ม 

 504 ##$aเอกสารอ้างองิท้ายบท 

 

หมายเหตุ 

- ปัจจุบันให้ยกเลิกการใส่บรรณานุกรมใน 504 ส าหรับหนังสือภาษาไทย เพื่อความลด

ขั้นตอนการลงรายการ แตย่ังคงใส่ไว้ใน 008 ต าแหน่งที่ 24-27 ถ้ามี 
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Tag 505 Formatted contents note (R) 

 เขตข้อมูลหมายเหตุที่เป็นสารบัญ ใช้บันทึกหมายเหตุเพื่อบอกสารบัญหรือเนื้อหาของ

สิ่งพิมพ์นั้น โดยส่วนใหญ่จะใช้อธิบายหนังสือที่เขียนเป็นตอน หรือหนังสือชุดที่มีหลาย ๆ เล่ม

ประกอบกัน ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี้ 1 Type of contents note เป็นค่าที่แสดงให้ทราบว่ามีการควบคุมการแสดง

ข้อความที่บอกให้ทราบว่าเป็นสารบัญหรือไม่ เช่น มีค าว่า Contents: หรือ Incomplete contents: 

อยู่หนา้ข้อความหมายเหตุหรอืไม่ ประกอบด้วย 

  0 สารบัญสมบูรณ์ แสดงว่าลงรายการอย่างสมบูรณ์ และมีข้อความ 

   Contents: ปรากฏหน้าหมายเหตุนัน้ 

  1 สารบัญไม่สมบูรณ์ แสดงว่าไม่สามารถลงรายการได้ครบถ้วน ข้อความ

   ที่ปรากฏด้านหนา้คือ Incomplete contents: 

  2 สารบัญย่อ แสดงว่าลงรายการสารบัญเพียงบางส่วนเท่านั้น ข้อความที่

   ปรากฏด้านหนา้คือ Partial contents: 

 ตัวบ่ งชี้  2  ระดับของความละเอียดในการท ารายการสารบัญ  (Level of content 

designation) 

  # ระดับธรรมดา แสดงวา่ลงรายการเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็น คือมเีฉพาะ $a 

  2 ระดับสูง แสดงว่ามีการท ารายการแบบละเอียดจึงมีเขตข้อมูลย่อยอื่น ๆ 

   นอกเหนอืจาก $a ด้วย 

 เขตข้อมูลย่อย $a หมายเหตุสารบัญ รายละเอียดของหมายเหตุสารบัญ 

   $g ข้อมูลอื่น ๆ 

   $r ส่วนของความรับผดิชอบ 

   $t ชื่อเรื่อง 

ตัวอย่าง 

สารบัญสมบูรณ์ 

 505 0#$apt. 1. Carbon -- pt. 2. Nitrogen -- pt. 3. Sulphur -- pt. 4. Metals. 

 505 0#$aล. 1. สถิตศิาสตร์ -- ล. 2. พลศาสตร์. 

สารบัญไม่สมบูรณ์ 

 505 1#$apt. 1. General observations -- pt. 2. Methodology [ไม่ใส่ . เนื่องจากอาจมีต่อ] 
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 505 1#$av. 1. Report -- v. 3. Overseas systems of compensation. [มีหนังสือบางเล่ม] 

 505 1#$aล. 1. ดินแดนใต้ลม -- ล. 2. การขยายตัวและวิกฤติการณ ์ 

 505  1#$aล. 2. การขยายตัวและวิกฤติการณ.์ 

สารบัญย่อ [ไม่ค่อยได้ใชเ้ท่าที่ควร] 

 505 2 #$amanual 1. Principles of solar geometry and optics -- manual 2. Solar 

         radiation quantitative analysis -- manual 3. Heat transfer principles for 

         solar applications. 

 

Tag 546 Language note (R) 

 เขตข้อมูลหมายเหตุภาษา ใช้บันทึกหมายเหตุเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเนื้อหามีภาษาอะไร

ประกอบบ้าง ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1, 2 ## ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $a หมายเหตุภาษา 

   $b ข้อมูลรหัสหรอือักษรที่เรียงล าดับ 

ตัวอย่าง 

 546 ##$aEnglish, French, or German [ต้องสอดคล้องกับ 041 และ 008] 

 041 0#$aeng$afre$ager 

 008/35-37 eng 

 

 546 ##$aเนือ้หามีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝร่ังเศส 

 041 0#$atha$aeng$afre 

 008/35-37 tha 

 

Tag 850 Holding Institution (R) 

 เขตข้อมูลชื่อย่อหน่วยงานหลักที่ลงรายการบรรณานุกรม ชื่อย่อจะขึ้นเองอัตโนมัติ เมื่อ

ท าการบันทึก ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1, 2 ## ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $aชื่อย่อหน่วยงานหลักที่ลงรายการบรรณานุกรม 

ตัวอย่าง 

 850 ##$acmbkk  [วิทยาลัยการจัดการ] 
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 850 ##$aupchr  [วิทยาเขตเชียงราย] 

 850 ##$aupclm  [ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา] 

 850 ##$aupdes  [โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา] 

 850 ##$auphos  [โรงพยาบาลพะเยา] 

 850 ##$aupict  [คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร] 

 850 ##$auplaw  [คณะนติิศาสตร]์ 

 850 ##$aupmed  [คณะแพทยศาสตร์] 

 850 ##$aupmedsci  [คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์] 

 850 ##$aupnur  [คณะพยาบาลศาสตร]์ 

 850 ##$auppham  [คณะเภสัชศาสตร์] 

 850 ##$aupsaf  [คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์] 

 850 ##$acmdent  [คณะทันตแพทยศาสตร์] 

 

Tag 856 Electronic location and access (R) 

 เขตข้อมูลต าแหน่งและการเข้าถึงทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายการเพิ่มส าหรับระบุ

ต าแหน่งและการเข้าถึงของทรัพยากรสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 วิธีการเขา้ถึง (Access method) 

  # ไม่มรีะบุวิธีการเข้าถึง 

  0 เข้าถึงด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) 

  1 เข้าถึงด้วย FTP 

  2 เข้าถึงด้วย Remote Login 

  3 เข้าถึงด้วย Dial-up 

  4 เข้าถึงด้วย HTTP 

  7 เข้าถึงด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเขตข้อมูลย่อย $2 

 ตัวบ่งชี ้2 ระบุความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างขอ้มูลใน 856 กับระเบียน ได้แก่ 

  # ไม่มขี้อมูลที่บ่งบอกความสัมพันธ์ 

  0 เป็นแหล่งของขอ้มูลหรอืทรัพยากรโดยตรง (Resources) 

  1 เป็นฉบับพิมพ์อเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Version) 

  2 เป็นแหล่งที่สัมพันธ์กับข้อมูลหรือทรัพยากรในระเบียน (Related Resources) 

  8 ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ได้ 

 เขตข้อมูลย่อย $u ใหร้ะบุหมายเลข Uniform Resource Identifier (URI) หรอื URL หรอื URN 
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   $y ระบุข้อความที่เป็นตัวเชื่อม (Link text) 

   $z หมายเหตุเพิ่มเติม เช่น ข้อห้ามของการเข้าใช้, ข้อมูลเกี่ยวกับการ

   สมัครสมาชิก ฯลฯ 

   $2 Access Method ให้ระบุวิธีการเข้าถึง เชน่ email, ftp 

   $3 ลักษณะของข้อมูลที่มใีน URL นั้น เช่น เป็นหน้าสารบัญ หรอืเป็นบทคัดย่อ 

ตัวอย่าง 

 856 4#$uhttp://hdl.handle.net/loc.test/gotthome 

 856 4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fpdf 

 

Tag 907 Local data (R) 

 เขตข้อมูลเลขบรรณานุกรม เลขบรรณานุกรมจะขึ้นเองอัตโนมัติ เมื่อท าการบันทึก หรอืที่

เรียกว่า เลข bib ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1, 2 ## ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $aเลขบรรณานุกรม 

ตัวอย่าง 

 907 ##$a333222 

 907 ##$a247585 

 

Tag 949 Local data (R) 

 เขตข้อมูลส าหรับลงรายการชื่อบรรณารักษ์ผู้ลงรายการบรรณานุกรม  ต้องลงรายการ

เสมอ ถึงแม้จะเป็นผู้เข้าไปแก้ไขรายการตอ้งเพิ่มช่ือผู้แก้ไขด้วย ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1, 2 ## ไม่ระบุ 

 เขตข้อมูลย่อย $aชื่อบรรณารักษ์ผู้ลงรายการบรรณานุกรม 

ตัวอย่าง 

 949 ##$aวิไล 

 949 ##$aสุดา 

 

 (4)  เขตข้อมูลเกี่ยวกับหัวเรื่องและค าส าคัญ เนื้อหาของเขตข้อมูลนี้เป็นการก าหนด

หัวเรื่องเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การก าหนดต้องค านึงถือ

มาตรฐานหัวเรื่อง เช่น Sear List of Subject Heading หรือ Library of Congress Subject Heading 
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หัวเรื่องที่ก าหนดสามารถก าหนดได้ทั้งหัวเรื่องที่เป็นชื่อบุคคล (600) ชื่อนิติบุคคล (610) ช่ือการ

ประชุม (611) ชื่อเรื่องแบบฉบับ (630) หัวเรื่องทั่วไป/เนื้อหา (650) ชื่อสถานที่/ชื่อภูมิศาสตร์ 

(651) และค าส าคัญ (653) 

 หัวเรื่องดังกล่าวสามารถแบ่งหัวเรื่องย่อยได้อีก โดยแบ่งเป็น (1) หัวเรื่องย่อยทั่วไป/แบ่ง

ตามเนื้อหา (#x) (2) หัวเรื่องย่อยแบ่งลักษณะของงาน (#v) (3) หัวเรื่องย่อยแบ่งตามสมัย/

ช่วงเวลา (#y) และ (4) หัวเรื่องย่อยแบ่งตามชื่อสถานที่/ชื่อภูมิศาสตร์ (#z) รายละเอียดของเขต

ข้อมูลหัวเรื่องดังกล่าวมีดังนี ้

 

Tag 600 Subject added entry-Personal name (R) 

 เขตข้อมูลหัวเรื่องที่เป็นชื่อบุคคล ใช้ส าหรับลงรายการหัวเรื่องที่ เป็นชื่อของบุคคล  

ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 รหัสบอกประเภทของชื่อบุคคล ประกอบด้วย 

  0 ชื่อต้น (Forename) 

  1 ชื่อสกุลที่เป็นค าเดี่ยว (Sing Surname) 

  2 ชื่อสกุลที่เป็นค าผสม (Multiple Surname) เชน่ El-Abiad 

  3 ชื่อวงศ์ตระกูล (Family name) หมายถึง เผ่าเผ่าพันธุ์ ราชวงศ์ และกลุ่ม

   อื่น ๆ ซึ่งอาจมีโครงสร้างแบบกลับค า หรือลงตามล าดับข้อความที่

   ปรากฏได้ 

 ตัวบ่งชี ้2 ระบุเกี่ยวกับระบบการให้หัวเรื่อง 

  0 หัวเรื่อง/แฟม้ข้อมูลหลักฐานของ Library of Congress Subject Headings 

  1 หัวเรื่องของ LC subject headings for children’s literature 

  2 หัวเรื่องทางการแพทย์/แฟ้มข้อมูลหลักฐานของ Medical Subject Headings 

  3 หัวเรื่องและแฟ้มข้อมูลหลักฐานของ National Agricultural Library 

   subject authority file 

  4 ไม่ระบุคู่มอื Source not specified 

  5 หัวเรื่อง/แฟม้ข้อมูลรายการหลักฐานของ Canadian Subject Headings 

  6 Repertoire de vedettes-matiere 

  7 หัวเรื่องจากแหล่งอื่น ๆ (Source specified) ตาที่ระบุใน subfield $2 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อบุคคล (Personal name: surname and forename) 

   $b เลขโรมันตามหลังชื่อบุคคล 

   $c ต าแหน่งยศ บรรดาศักดิ์และค าที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 
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   $d ปีเกิด-ปีตาย 

   $e ค าที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างงานกับบุคคล 

   $f ปีที่จัดท า 

   $g ข้อมูลย่อยอื่น ๆ 

   $h สื่อ 

   $k การแบ่งย่อยงานตามรูปแบบ 

   $l ภาษางาน 

   $n เลขส่วน/เลขตอน 

   $p ชื่อสว่น/ช่ือตอน 

   $q ชื่อเต็มของบุคคล 

   $s ฉบับ 

   $t ชื่อของงาน 

   $v หัวเรื่องที่เป็นการแบ่งย่อย (Form subdivision) 

   $x หัวเรื่องย่อยทั่วไป (General subdivision) 

   $y หัวเรื่องย่อยตามช่วงเวลา (Chronological subdivision) 

   $z หัวเรื่องย่อยตามเขตภูมิศาสตร ์(Geographic subdivision) 

   $2 แหลง่ที่มาของหัวเรื่องหรอืศัพท์ (Source of heading or term)  

   สัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ 7 (indicator of 7) ตัวอย่างเช่น หัวเรื่องจาก Sears 

   subject headings ซึ่ ง  MARC 21 format ไม่ ได้ ก าหนดตั วบ่ ง ชี้ เอ าไว้ 

   จะต้องลงรายการใน $2 แล้วก าหนดรหัสเป็น 7 

ตัวอย่าง 

หัวเรื่องชื่อบุคคลภาษาไทย 

 600 04$aป๋วย อึ๊งภากรณ์,$d2459-2542$xการเมอืงและการปกครอง 

 600 04$aปรีด ีพนมยงค์,$d2443-2526 

 600 14$aยัง, เจฟฟรี เอส,$dค.ศ. 1952- 

 600 14$aบัฟเฟตต์, วอรเ์รน 

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 



100 
 

 600 10$aMonroe, Marilyn,$d1926-1962,$edepicted 

 600 11$aMagellan, Ferdinand,$dd 1521 

 600 30$aClark family$vFiction 

หมายเหตุ 

- ให้ใส่ปีเกิด หรือปีเกิด-ปีตาย (ถ้าทราบ) [ควรหาให้ได้ก่อนหากไม่ได้จริง ๆ ก็ไม่ต้อง

ใส่] 

- ช่ือชาวต่างประเทศถ้าลงเป็นภาษาไทย และมีปีเกิด หรือปีเกิด-ปีตาย ให้ใส่ ค.ศ. 

ด้วย 

- การท ารายการใน $v, $x และ $z ในเขตข้อมูลนีส้ามารถลงรายการซ้ ากันได้ 

- การท ารายการใน $v, $x, $y และ $z ไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับตามล าดับอักษร แต่

จะต้องเรียงล าดับตามที่ปรากฏในหนังสือหัวเรื่องแตล่ะประเภทก าหนดไว้ตามล าดับ 

 

Tag 610 Subject added entry-Corporate name (R) 

 เขตข้อมูลหัวเรื่องที่เป็นนิติบุคคล ใช้ส าหรับลงรายการหัวเรื่องที่เป็นนิตบิุคคล [ค าอธิบาย

การลงรายการดูที่เขตขอ้มูล 110] ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 รหัสประเภทของชื่อนิตบิุคคล ประกอบด้วย 

  0 ชื่อที่กลับค า ปกติไม่ใช้ในหลักของ AACR2R 

  1 ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมาย 

  2 ชื่อตามล าดับอักษรหรอืชื่อที่ลงรายการตามที่ปรากฏจริง 

 ตัวบ่งชี ้2 ระบุระบบการให้หัวเรื่อง 

  0 หัวเรื่อง/แฟม้ข้อมูลหลักฐานของ Library of Congress Subject Headings 

  1 หัวเรื่องของ LC subject headings for children’s literature 

  2 หัวเรื่องทางการแพทย์/แฟ้มข้อมูลหลักฐานของ Medical Subject Headings 

  3 หัวเรื่องและแฟ้มข้อมูลหลักฐานของ National Agricultural Library 

   subject authority file 

  4 ไม่ระบุคู่มอืหรอืแหลง่ที่มา Source not specified 

  5 หัวเรื่อง/แฟม้ข้อมูลรายการหลักฐานของ Canadian Subject Headings 

  6 Repertoire de vedettes-matiere 

  7 หัวเรื่องจากแหล่งอื่น ๆ (Source specified) ตาที่ระบุใน subfield $2 

 เขตข้อมูลย่อย  $a ชื่อนิตบิุคคลที่เป็นหนว่ยงานหลัก 

   $b หนว่ยงานรอง 
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   $c สถานที่จัดการประชุม 

   $d ปีของการประชุมหรอืการท าสนธิสัญญา 

   $e ค าที่เกี่ยวข้องกับชื่อนิตบิุคคล 

   $f ปีที่จัดท า 

   $g ข้อมูลย่อยอื่น ๆ 

   $h สื่อ 

   $k การแบ่งย่อยงานตามรูปแบบ 

   $l ภาษาของงาน 

   $n เลขส่วน/เลขตอน 

   $p ชื่อสว่น/ช่ือตอน 

   $r โน๊ตเพลง 

   $s ฉบับ 

   $t ชื่อของงาน 

   $v หัวเรื่องที่เป็นการแบ่งย่อย (Form subdivision) 

   $x หัวเรื่องย่อยทั่วไป (General subdivision) 

   $y หัวเรื่องย่อยตามช่วงเวลา (Chronological subdivision) 

   $z หัวเรื่องย่อยตามเขตภูมิศาสตร ์(Geographic subdivision) 

   $2 แหล่ งที่ มาของหั ว เรื่ อ งหรือศัพท์  (Source of heading or term) 

ตัวอย่าง 

หัวเรื่องนิตบิุคคลภาษาไทย 

 610 24$aกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 610 24$aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.$bคณะนติิศาสตร์ 

 610 24$aศูนย์ยุโรปแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 610 24$aบริษัทการบินไทย$xการจัดการ 

 610 24$aสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย$xการประชุม 

 610 24$aวัดศรีโคมค า (พะเยา) 

หัวเรื่องนิตบิุคคลภาษาอังกฤษ 

[ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด/ชื่อที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมาย] 

 610 10$aBamber (Ecclesiastical principality) 

 610 10$aCanada.$bAgriculture Canada$xOfficials and employees 

 610 10$aAugusta (Ga.).$bBoard of Health 
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[ชื่อตามล าดับอักษร/ช่ือที่ลงรายการตามที่ปรากฏจริง เชน่ ก.พ., WHO] 

 610 20$aTitanic (Steamship) 

 610 20$aYale University$xFaculty 

 610 20$aUnited Nations$xEconomic Assistance$vPeriodicals 

 

หมายเหตุ 

- ชื่อวัดให้ลงชื่อวัดที่เป็นทางการและวงเล็บจังหวัดที่วัดนั้นตั้งอยู่ด้วย หากไม่ใช่วัดใน

กรุงเทพฯ 

- ค าตอ่ท้าย เชน่ จ ากัด / จ ากัด มหาชน (องค์การมหาชน) ฯลฯ ไม่ตอ้งใส่ 

- ถ้ามี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรอืลักษณะดังกล่าว ตัดออกได้เลย ไม่ต้องใส่ 

 

Tag 611 Subject added entry-Meeting name (R) 

 เขตข้อมูลหัวเรื่องที่เป็นชื่อการประชุม ใช้ส าหรับลงรายการหัวเรื่องที่เป็นชื่อการประชุม 

ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 รหัสประเภทของชื่อนิตบิุคคล ประกอบด้วย 

  0 ชื่อที่กลับค า ปกติไม่ใช้ในหลักของ AACR2R 

  1 ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด หรอืชื่อที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมาย 

  2 ชื่อตามล าดับอักษรหรอืชื่อที่ลงรายการตามที่ปรากฏจริง 

 ตัวบ่งชี ้2 ระบุระบบการให้หัวเรื่อง 

  0 หัวเรื่อง/แฟม้ข้อมูลหลักฐานของ Library of Congress Subject Headings 

  1 หัวเรื่องของ LC subject headings for children’s literature 

  2 หัวเรื่องทางการแพทย์/แฟ้มข้อมูลหลักฐานของ Medical Subject Headings 

  3 หัวเรื่องและแฟ้มข้อมูลหลักฐานของ National Agricultural Library 

   subject authority file 

  4 ไม่ระบุคู่มอืหรอืแหลง่ที่มา Source not specified 

  5 หัวเรื่อง/แฟม้ข้อมูลรายการหลักฐานของ Canadian Subject Headings 

  6 Repertoire de vedettes-matiere 

  7 หัวเรื่องจากแหล่งอื่น ๆ (Source specified) ตาที่ระบุใน subfield $2 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อการประชุม 

   $c สถานที่จัดการประชุม 

   $d ปีของการประชุม 
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   $e หนว่ยงานรอง 

   $f ปีที่จัดท า 

   $g ข้อมูลย่อยอื่น ๆ 

   $h สื่อ 

   $k การแบ่งย่อยงานตามรูปแบบ 

   $l ภาษาของงาน 

   $n เลขส่วน/เลขตอน 

   $p ชื่อสว่น/ช่ือตอน 

   $r โน๊ตเพลง 

   $s ฉบับ 

   $t ชื่อของงาน 

   $v หัวเรื่องที่เป็นการแบ่งย่อย (Form subdivision) 

   $x หัวเรื่องย่อยทั่วไป (General subdivision) 

   $y หัวเรื่องย่อยตามช่วงเวลา (Chronological subdivision) 

   $z หัวเรื่องย่อยตามเขตภูมิศาสตร ์(Geographic subdivision) 

   $2 แหลง่ที่มาของหัวเรื่องหรอืศัพท์ (Source of heading or term) 

ตัวอย่าง 

 611  24$aการประชุมวิชาการแห่งชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์$xฐานข้อมูล 

 611  24$aการสัมมนาเรื่องกู้เศรษฐกิจไทยโดยใช้พันธุ์พืช$d(2541 :$cกรุงเทพฯ)$xพืชสวน 

 611  24$aการสัมมนาจริยธรรมนักกฎหมาย$d(2528 :$cจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั$zไทย 

 611  20$aOlympic Games$n(23rd :$d1984 :$cLos Angeles, Calif)$vPeriodicals 

 611  20$aTour de France (Bicycle race)$xHistory 

 611  20$aWorld Series (Baseball)$xHistory 

 

หมายเหตุ 

- ถ้ามีช่ือโรงแรม และจังหวัดที่จัด ให้ใส่เฉพาะชื่อจังหวัด 

- ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยใหใ้ส่ช่ือมหาวิทยาลัย 

- ถ้าจัดในสถานที่ที่เป็นหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่ไม่ใช้มหาวิทยาลัยให้ใส่เฉพาะชื่อ

จังหวัด 

- ไม่ต้องเว้นวรรคในชื่อการประชุม ให้พิมพต์ิดกันไปเลย 

- หามีเครื่องหมายค าพูด “ ” ไม่ต้องลง 
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Tag 630 Subject added entry-Uniform title (R) 

 เขตข้อมูลหัวเรื่องที่เป็นชื่อเรื่องแบบฉบับ [ไม่ค่อยได้พบบ่อยนัก ส าหรับเขตข้อมูลนี้ ] 

ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 ระบุอักขระที่ไม่นับในการเรียงอักษร 

  0-9 จ านวนอักขระที่ไม่นับในการเรียงอักษร 

 ตัวบ่งชี ้2 ระบุระบบการให้หัวเรื่อง 

  0 หัวเรื่อง/แฟม้ข้อมูลหลักฐานของ Library of Congress Subject Headings 

  1 หัวเรื่องของ LC subject headings for children’s literature 

  2 หัวเรื่องทางการแพทย์/แฟ้มข้อมูลหลักฐานของ Medical Subject Headings 

  3 หัวเรื่องและแฟ้มข้อมูลหลักฐานของ National Agricultural Library 

   subject authority file 

  4 ไม่ระบุคู่มอืหรอืแหลง่ที่มา Source not specified 

  5 หัวเรื่อง/แฟม้ข้อมูลรายการหลักฐานของ Canadian Subject Headings 

  6 Repertoire de vedettes-matiere 

  7 หัวเรื่องจากแหล่งอื่น ๆ (Source specified) ตาที่ระบุใน subfield $2 

 เขตข้อมูลย่อย $a หัวเรื่องที่เป็นชื่อเรื่องแบบฉบับ 

   $d ปีที่ลงสนธิสัญญา 

   $e ค าที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องแบบฉบับ 

   $f ปีที่พิมพ์หรอืปีที่จัดท า 

   $g ข้อมูลย่อยอื่น ๆ 

   $h สื่อ 

   $k การแบ่งย่อยงานตามรูปแบบ 

   $l ภาษาของงาน 

   $m ชื่อที่ใชใ้นการแสดงดนตรี 

   $n เลขล าดับตอน/สว่นของงาน 

   $o การเรียบเรียงดนตรี 

   $p ชื่อของตอน/ส่วนของงาน 

   $r โน๊ตเพลง 
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   $s ฉบับพิมพ์ 

   $t ชื่อผลงาน 

   $v หัวเรื่องที่เป็นการแบ่งย่อย (Form subdivision) 

   $x หัวเรื่องย่อยทั่วไป (General subdivision) 

   $y หัวเรื่องย่อยตามช่วงเวลา (Chronological subdivision) 

   $z หัวเรื่องย่อยตามเขตภูมิศาสตร ์(Geographic subdivision) 

   $2 แหลง่ที่มาของหัวเรื่องหรอืศัพท์ (Source of heading or term) 

ตัวอย่าง 

 630 00$aMS-DOS (Computer file) 

 630 00$aMATLAB 

 630 00$aFour seasons (Motion picture : 1981) 

 630 00$aTalmud$xTheology 

 630 00$aBible.$lEnglish$xVersions 

 630 04$aสามก๊ก 

 630 04$aรามเกียรติ์ 

 

Tag 650 Subject added entry-Topical term (R) 

 เขตข้อมูลหัวเรื่องทั่วไป ใช้ส าหรับระบุหัวเรื่องทั่วไป ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 ระบุค่าที่แสดงระดับของหัวเรื่อง โดยปกติจะเป็น # เสมอ 

  #  ไม่มขี้อมูลบ่งบอกหรือไม่มีขอ้มูลมาให้ 

  0 ไม่ระบุระดับ 

  1 หัวเรื่องหลักและเป็นหัวเรื่องส าคัญ (จะใช้ในกรณีที่มกีารควบคุมหัวเรื่อง) 

  2 หัวเรื่องรอง (จะใช้ในกรณีที่มีการควบคุมหัวเรื่อง) 

 ตัวบ่งชี ้2 ระบุระบบการให้หัวเรื่อง 

  0 หัวเรื่อง/แฟม้ข้อมูลหลักฐานของ Library of Congress Subject Headings 

  1 หัวเรื่องของ LC subject headings for children’s literature 

  2 หัวเรื่องทางการแพทย์/แฟ้มข้อมูลหลักฐานของ Medical Subject Headings 

  3 หัวเรื่องและแฟ้มข้อมูลหลักฐานของ National Agricultural Library 

   subject authority file 

  4 ไม่ระบุคู่มอืหรอืแหลง่ที่มา Source not specified 

  5 หัวเรื่อง/แฟม้ข้อมูลรายการหลักฐานของ Canadian Subject Headings 
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  6 Repertoire de vedettes-matiere 

  7 หัวเรื่องจากแหล่งอื่น ๆ (Source specified) ตาที่ระบุใน subfield $2 

 เขตข้อมูลย่อย $a หัวเรื่องทั่วไป (Topical term) 

   $e ค าที่เกี่ยวข้อง 

   $v หัวเรื่องที่เป็นการแบ่งย่อย (Form subdivision) 

   $x หัวเรื่องย่อยทั่วไป (General subdivision) 

   $y หัวเรื่องย่อยตามช่วงเวลา (Chronological subdivision) 

   $z หัวเรื่องย่อยตามเขตภูมิศาสตร ์(Geographic subdivision) 

   $2 แหลง่ที่มาของหัวเรื่องหรอืศัพท์ (Source of heading or term) 

ตัวอย่าง 

หัวเรื่องภาษาไทย 

 650 #4$aความจน$zไทย$zกรุงเทพฯ 

 650 #4$aความจน$zไทย$zสีคิว้ (นครราชสีมา) 

 650 #4$aความหลากหลายทางชีวภาพ$zไทย$zเกาะช้าง (ตราด) 

 650 #4$aนิเวศวิทยา$zไทย$zแมน่้ าเจ้าพระยา 

 650 #4$aมลพิษทางน้ า$zไทย$zคลองแสนแสบ (กรุงเทพฯ) 

หัวเรื่องภาษาอังกฤษ 

 650 #0$aAstronauts 

 650 #0$aEgypt in the Bible 

 650 #0$aVocal music$zFrance$y18th century 

 650 #0$aDentistry$vJuvenile films 

 650 #0$aReal property$zMississipp$zTippah County$vMaps 

 650 #0$aVomiting$xTreatment$vHandbooks, manuals, etc. 

หัวเรื่องทางการแพทย ์

 650 #2$aFace$xsurgery 

 650 #2$aSurger, Plastic 

 

 650 12$aPublic Health Administration 

 650 22$aPublic Health Practice 

 

 650 12$aPharmaceutical Preparations$xanalysis 
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 650 22$aChemistry, Pharmaceutical$xmethods 

 650 22$aMass Spectrometry$xmethods 

 

 650 12$aPosoning$vAtlases 

 650 22$aToxicology$vAtlases 

 650 22$aAntidotes$vAtlases 

 650 22$aPoisons$vAtlases 

 

หมายเหตุ 

- ให้แบ่งช่ือภูมิศาสตร์ระดับประเทศก่อน แล้วตามด้วยชื่อภูมศิาสตร์ย่อย ๆ 

- ให้ตรวจสอบความถูกต้องของหัวเรื่อง ส าหรับหัวเรื่องภาษาไทย ที่ 

https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php และ

http://www.clm.up.ac.th/project/subject_heading/ ส าหรับหัวเรื่องภาษาอังกฤษ 

http://catalog.loc.gov/index.html และหัวเรื่องทางการแพทย์ http://locatorplus.gov 

- หัวเรื่องย่อยทั่วไปภาษาไทยจะใช้ $x ไม่อิงตาม LC เว้นแต่หัวเรื่องนั้นจะเป็นหัวเรื่อง

ย่อยตามช่วงเวลาใหใ้ช้ $y และหัวเรื่องย่อยตามเขตภูมิศาสตร์ใหใ้ช้ $z 

- หัวเรื่องทางการแพทย์จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด indicator 2 เป็น 2 [หรือขึ้นอยู่กับ

ว่าจะใช้ในกรณีที่มีการควบคุมหัวเรื่อง indicator 1 เป็น 1 หรือใช้ในกรณีที่มีการ

ควบคุมหัวเรื่อง indicator 1 เป็น 2] และต้องตรวจสอบตัวพิมพเ์ล็กตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย 

 

Tag 651 Subject added entry-Geographic name (R) 

 เขตข้อมูลหัวเรื่องทางภูมิศาสตร์ เป็นเขตข้อมูลที่บันทึกหัวเรื่องที่เป็นชื่อเขตภูมิศาสตร์  

ประกอบด้วย 

 ตัวบ่งชี ้1 # ไม่ระบุ 

 ตัวบ่งชี ้2 ระบุระบบการให้หัวเรื่อง 

  0 หัวเรื่อง/แฟม้ข้อมูลหลักฐานของ Library of Congress Subject Headings 

  1 หัวเรื่องของ LC subject headings for children’s literature 

  2 หัวเรื่องทางการแพทย์/แฟ้มข้อมูลหลักฐานของ Medical Subject Headings 

  3 หัวเรื่องและแฟ้มข้อมูลหลักฐานของ National Agricultural Library 

   subject authority file 

  4 ไม่ระบุคู่มอืหรอืแหลง่ที่มา Source not specified 
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  5 หัวเรื่อง/แฟม้ข้อมูลรายการหลักฐานของ Canadian Subject Headings 

  6 Repertoire de vedettes-matiere 

  7 หัวเรื่องจากแหล่งอื่น ๆ (Source specified) ตาที่ระบุใน subfield $2 

 เขตข้อมูลย่อย $a ชื่อเขตภูมิศาสตร์ (Geographic name) ระบุชื่อสถานที่/ชื่อประเทศ 

   $v หัวเรื่องที่เป็นการแบ่งย่อย (Form subdivision) 

   $x หัวเรื่องย่อยทั่วไป (General subdivision) 

   $y หัวเรื่องย่อยตามช่วงเวลา (Chronological subdivision) 

   $z หัวเรื่องย่อยตามเขตภูมิศาสตร ์(Geographic subdivision) 

   $2 แหลง่ที่มาของหัวเรื่องหรอืศัพท์ (Source of heading or term) 

ตัวอย่าง 

หัวเรื่องภาษาไทย 

 651 #4$aไทย$xภาวะเศรษฐกิจ 

 651 #4$aสีคิว้ (นครราชสีมา)$xภาวะเศรษฐกิจ 

 651 #4$aบางรัก (กรุงเทพฯ)$xความเป็นอยู่และประเพณี 

 651 #4$aเกาช้าง (ตราด) 

 651 #4$aแมน่้ าเจ้าพระยา 

 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 

- ให้แบ่งช่ือภูมิศาสตร์ระดับประเทศก่อน แล้วตามด้วยชื่อภูมศิาสตร์ย่อย ๆ 

- ให้ตรวจสอบความถูกต้องของหัวเรื่อง ส าหรับหัวเรื่องภาษาไทย ที่ 

https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php และ

http://www.clm.up.ac.th/project/subject_heading/ ส าหรับหัวเรื่องภาษาอังกฤษ 

http://catalog.loc.gov/index.html และหัวเรื่องทางการแพทย์ http://locatorplus.gov 



109 
 

- หัวเรื่องย่อยทั่วไปภาษาไทยจะใช้ $x ไม่อิงตาม LC เว้นแต่หัวเรื่องนั้นจะเป็นหัวเรื่อง

ย่อยตามช่วงเวลาใหใ้ช้ $y และหัวเรื่องย่อยตามเขตภูมิศาสตร์ใหใ้ช้ $z 

- หัวเรื่องทางการแพทย์จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด indicator 2 เป็น 2 [หรือขึ้นอยู่กับ

ว่าจะใช้ในกรณีที่มีการควบคุมหัวเรื่อง indicator 1 เป็น 1 หรือใช้ในกรณีที่มีการ

ควบคุมหัวเรื่อง indicator 1 เป็น 2] และต้องตรวจสอบตัวพิมพเ์ล็กตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย 

 

 



บทที่ 4 

วิธีการปฏบิัติงาน 
 

 งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้น า

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (Automated Library System for Thai Higher 

Education Institutes: ALIST) ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 

 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1.1  การตรวจสอบรายการทางบรรณานุกรมซ้ าในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

 1.2  การจัดหมวดหมูแ่ละท ารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 

  -  การสรา้งระเบียนบรรณานุกรมใหม่ 

  -  การเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศในระเบียนบรรณานุกรมซ้ า 

 1.3  การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนน าออกใหบ้ริการ 

  -  การตดิบาร์โค้ด 

  -  การตดิบัตรก าหนดส่ง 

  -  การพิมพเ์ลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ 

  -  การตดิเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ 

  -  การตดิ Tag RFID 

  -  การลงขอ้มูล Tag RFID 

  -  การเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บ (Location) ของทรัพยากรสารสนเทศ 

  -  การตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าทรัพยากรสารสนเทศ 

 1.4  ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศใหมป่ระจ าสัปดาห์ 

 

 

 

 

 



111 
 

2.  แผนผังการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Flow Chart) 

 
 

ภาพ 2 แผนผังการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Flow Chart) 
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3.  รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 3.1  การเข้าใช้งานระบบ (Login) 

 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ผู้ใช้ต้องระบบ Username และ Password ส าหรับการ

เข้าใช้งานระบบ 

1) เปิดโปรแกรมเพื่อเข้าใช้งาน  

2) ปรากฎหหนา้จอให้ป้อน Username และ Password ส าหรับเข้าใช้งาน ดังภาพ 
 

 
 

ภาพ 3 แสดงหน้าจอการป้อน Username และ Password 
 

3) กดปุ่ม OK เพื่อเข้าใช้งานระบบ 

 

 3.2  การตรวจสอบรายการทางบรรณานุกรมซ้ าในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

 การตรวจสอบรายการทางบรรณานุกรมซ้ าในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการ

ตรวจสอบว่าทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับมาซ้ าในฐานข้อมูลหรอืไม่ กรณีที่ซ้ าต้องเพิ่มทรัพยากร

สารสนเทศ หากไม่ซ้ าให้สร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ ส าหรับการตรวจสอบ มีดังนี้ 

1) กดปุ่ม  หรอืกดปุ่ม F3 เพื่อเปิดหนา้จอในการค้นหาข้อมูล ดังภาพ 

 
 

ภาพ 4 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูล 
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2) กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา เลือกประเภทรูปแบบข้อมูล เช่น ช่ือเรื่อง ชื่อผูแ้ต่ง ISBN 

บาร์โค้ด เป็นต้น จากนั้นกด  

 
ภาพ 5 แสดงการค้นหา 

 

3) ผลการค้นหา แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

3.1)   กรณีซ้ าในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ระบบจะแสดงผลการค้นหาว่ามี

ระเบียนซ้ า ดังภาพ 

 
 

ภาพ 6 กรณีซ้ าในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
 

3.2)  กรณีไม่ซ้ าในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ระบบจะแสดงผลการค้นหาว่าไม่

มีระเบียนซ้ า ดังภาพ 
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ภาพ 7 กรณีไม่ซ้ าในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
 

3.3  การจัดหมวดหมูแ่ละท ารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 

หลังจากผ่านการตรวจสอบการซ้ าของระเบียนบรรณานุกรมในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

การจัดหมวดหมูแ่ละท ารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

  3.3.1  การสรา้งระเบียนบรรณานุกรมใหม่ 

  การสรา้งระเบยีบบรรณานุกรมใหม่ มีขัน้ตอนการปฏิบัติดังนี ้

1) หลังจากที่ได้ตรวจสอบการซ้ าแล้ว ดังภาพ 7 ให้กดปุ่ม OK และปิดหน้าจอแสดงการ

ค้นหา จากนั้นไปที่เมนู Cataloging ใหเ้ลือก Bibliographic Record จะปรากฎดังภาพ 

 
ภาพ 8 หนา้จอ Bibliographic Record (หนา้ MARC) 
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2) กรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมใน Tag แต่ละ Tag ให้ครบถ้วนและถูกต้องตาม

มาตรฐานการลงรายการ AACR 2 และ MARC 21 

 
ภาพ 9 การกรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรม 

 

3) เมื่อกรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมเรียบร้อยแล้ว ใหต้รวจสอบความถูกต้องอีก

ครั้ง จากนั้นให้บันทึกโดยกดปุ่ม  จะมี pop-up ขึ้นว่า Save bibliographic, are 

you sure? ให้ตอบ Yes หรือ No หากกด Yes ระบบจะบันทึกให้ทันที หากไม่แน่ใจ

หรอืพบข้อมูลยังไม่ถูกต้องให้กด No 

 

หมายเหตุ 1: ในระหว่างการกรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรม ถึงแม้จะท าการตรวจการซ้ าใน

ขั้นตอนแรกแล้วก็ตาม บางครั้งระบบอาจจะไม่สามารถตรวจจับการซ้ าได้ ระบบจะแจ้งเตือนอีก

ครั้งถ้าพบการซ้ าใน Tag 020 ISBN และ Tag 245 ชื่อเรื่อง ให้ผูป้ฏิบัติงานตรวจสอบอีกครั้งว่าซ้ า

จริงหรือไม่ หรือเป็นแค่ข้อมูลที่เหมือนกัน (ส่วนใหญ่หนังสือภาษาไทยมักจะใช้ ISBN เดียวกัน 

ถึงแม้จะพิมพ์ปีพิมพ์ที่ตา่งกัน) 
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ภาพ 10 ระบบแจ้งเตือนการซ้ าขณะกรอกรายละเอียด 

 

หมายเหตุ 2: เมื่อกรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมเรียบร้อยแล้ว และได้บันทึกเรียบร้อยแล้ว 

มีระบบแจง้เตือนการซ้ า ระบบจะให้ยืนยันอีกครั้ง หากแน่ใจแล้วให้กดปุ่ม Yes หากไม่แน่ใจให้กด

ปุ่ม No เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง 

 
ภาพ 11 ระบบแจ้งเตือนการซ้ าก่อนบันทึก 
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4) เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้กดตรง No Image Available จะมี pop-up ขึ้นมาให้เลือก

ภาพจาก local หรอื internet จากนั้น กดปุ่ม OK ภาพจะปรากฎขึ้น 

 
ภาพ 12 การเพิ่มภาพปกหนังสอื 

 

5) เมื่อเพิ่มภาพปกหนังสือเรียบร้อยแล้ว ไปที่แท็บ Items ให้กดปุ่ม  ให้เลือก 

Add item 

 
ภาพ 13 หนา้จอเพิ่ม Items 
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6) เมื่อกด Add item เรียบร้อยแล้วจะปรากฎหน้าจอดังภาพ ให้คลิกปุ่มสี่เหลี่ยมที่ 

Barcode จะปรากฎกล่อง Barcode ให้สแกนบาร์โค้ดหรอืกรอก กด OK 

 
ภาพ 14 หนา้จอ item details 

 

7) กรอกรายเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน กดปุ่ม OK 

 
ภาพ 15 การกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน item details 
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8) เมื่อกดปุ่ม OK เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎดังภาพ ให้เขียนหมายเลข Bib หมายเลข 

Items และเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศบริเวณมุมซ้ายของปกใน 

 
ภาพ 16 การเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศใหมท่ี่เรยีบร้อยแล้ว 

 

 
ภาพ 17 การเขียนหมายเลข Bib หมายเลข Items และเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ 
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  3.3.2  การเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศในระเบียนบรรณานุกรมซ้ า 

  การเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศในระเบียนบรรณานุกรมซ้ า มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี ้

1) หลังจากที่ได้ตรวจสอบการซ้ าแล้ว ดังภาพ 6 ให้กดปุ่ม OK จากนั้นให้กดปุ่ม View 

Bib ด้านล่าง 

 
ภาพ 18 การ View Bib 

 

2) เมื่อ View Bib เรียบร้อยแล้วจะปรากฎหน้าจอดังภาพ ใหต้รวจสอบว่าในฐานข้อมูลมี

แล้วจ านวนกี่เล่มให้กดปุ่ม View Item และกดปุ่ม View MARC + Edit MARC หรือ

ดับเบิลคลิกที่แถบสีน้ าเงิน เพื่อดูหนา้ MARC 

 
ภาพ 19 หนา้จอแสดงการ View Item และการ View MARC 
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3) กดปุ่ม View MARC หรือดับเบิลคลิกที่แถบสีน้ าเงินเรียบร้อยแล้วจะปรากฎหน้าจอ

ดังภาพ จากนั้นให้ตรวจสอบการลงรายการว่าถูกต้องครบถ้วนหรอืไม่ หากไม่ถูกต้อง

ให้แก้ไข และลงช่ือผู้แก้ไขเพิ่มใน Tag 949 หากถูกต้องแล้วให้ไปที่แท็บ Items 

 
ภาพ 20 หนา้จอ MARC 

 

หมายเหตุ: สามารถกด History Logs ใต้รูปปกหนังสอืเพื่อตรวจสอบว่าใครเข้ามาแก้ไข 
 

4) เมื่อตรวจสอบหนา้ MARC เรียบร้อยแลว้ ให้กดปุ่ม  ให้เลือก Add item 

 
ภาพ 21 หนา้จอ Items 
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5) เมื่อกด Add item เรียบร้อยแล้วจะปรากฎหน้าจอดังภาพ ให้คลิกปุ่มสี่เหลี่ยมที่ 

Barcode จะปรากฎกล่อง Barcode ให้สแกนบาร์โค้ดหรอืกรอก กด OK 

 
ภาพ 22 หนา้จอ Item details 

 

6) กรอกรายเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน กดปุ่ม OK 

 
ภาพ 23 การกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน Item details 
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7) เมื่อกดปุ่ม OK เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎดังภาพ ให้เขียนหมายเลข Bib หมายเลข 

Items และเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศบริเวณมุมซ้ายของปกใน 

 
ภาพ 24 การเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศซ้ าที่เรยีบร้อยแล้ว 

 

 
ภาพ 25 การเขียนหมายเลข Bib หมายเลข Items และเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ 
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นอกจากนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เมนูต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า 

Work Sheet การตั้งค่า Template เป็นต้น ได้ที่คู่มือการใช้งานงานให้บริการบันทึกรายการสืบค้น 

(Cataloging Module) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2559) ตาม URL 

https://opac.psu.ac.th/Manual/V4_CATALOGING.pdf 
 

 3.4  การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนน าออกใหบ้ริการ 

  3.4.1  การติดบารโ์ค้ด และบัตรก าหนดส่ง 

  การติดบาร์โค้ด ให้ติดปกหลังหนังสือ ส่วนการติดบัตรก าหนดส่ง ให้ติดบริเวณ

มุมบนซ้ายสุด ดังภาพ XX 

 
ภาพ 26 การตดิบาร์โค้ดและการตดิบัตรก าหนดส่ง 

 

  3.4.2  การพิมพเ์ลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ 

  การพิมพเ์ลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ มีขัน้ตอนดังนี้ 

1) เตรียมหนังสือที่จะพิมพ์เลขเรียกเป็นกอง กองละ 12 เล่ม ส าหรับหนังสือที่จัด

หมวดหมู่ในระบบ LC / Local call no. กองละ 25 เล่ม ส าหรับหนังสือที่จัดหมวดหมู่

ในระบบ NLM 

2) เข้าไปที่เมนู Tools เลือก Spine Label ไปที่ Adjust label เพื่อตั้งค่าการพิมพ์ โดยเลือก 

Label Type เป็น “ติดสันหนังสือ / ติดกล่องจุลสาร” จากนั้นกรอกตัวเลข และตั้งค่า

ตัวอักษร ดังภาพ XX ส าหรับการตั้งค่าหนังสือที่จัดหมวดหมู่ในระบบ LC / Local call 

no. และภาพ XX ส าหรับการตัง้ค่าหนังสือที่จัดหมวดหมูใ่นระบบ NLM 
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ภาพ 27 การตัง้ค่าการพิมพ์ส าหรับหนังสอืที่จัดหมวดหมู่ในระบบ LC / Local call no. 

 

 
ภาพ 28 การตัง้ค่าการพิมพ์ส าหรับหนังสอืที่จัดหมวดหมูใ่นระบบ NLM 
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3) เมื่อตั้งค่าการพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ไปที่ Barcode Group สแกนบาร์โค้ดด้วยเครื่อง

สแกนที่ช่อง Barcode ด้านล่างสุด ครั้งละ 12 เล่ม ส าหรับหนังสือที่จัดหมวดหมู่ใน

ระบบ LC / Local call no. และครั้งละ 25 เล่ม ส าหรับหนังสือที่จัดหมวดหมู่ในระบบ 

NLM โดยเรียงล าดับหนังสือตามที่สแกนบาร์โค้ดไป จากนั้นกดปุ่ม Save จะมี pop-

up ขึน้มาให้กด OK 

 
ภาพ 29 สแกนบาร์โค้ดด้วยเครื่องสแกนที่ช่อง Barcode 

 

4)  เมื่อสแกนบาร์โค้ดครบจ านวนที่ก าหนดไว้แล้ว ไปที่ Barcode label ในส่วนของ Label 

type ให้เลือก “ติดสันหนังสือ (LC) /ติดกล่องจุลสาร (NLM)” และใส่จ านวน 1 – 12 

ส าหรับหนังสือที่จัดหมวดหมู่ในระบบ LC / Local call no. และ 1 – 25 ส าหรับหนังสือ

ที่จัดหมวดหมูใ่นระบบ NLM 

 
ภาพ 30 การกรอกจ านวนตัวเลขและการเลือก Label type 
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5) เมื่อใส่จ านวนเรียบร้อยแลว้ ให้กดปุ่ม Show label จากนั้นกดปุ่ม Print Label 

 
ภาพ 31 การ Show label และ Print Label 

 

6)  เมื่อกดปุ่ม Print Label เรียบร้อยแล้วจะปรากฎหน้า Print preview ให้ตรวจสอบ

ความถูกต้องของเลขหมูห่นังสือ จากนั้นกดที่สัญลักษณ์ปริน้เตอร์  ดังภาพ 

 
ภาพ 32 การ Print preview 
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7) เมื่อพมิพ์สันออกมาแล้วให้น าสติกเกอร์สันสอดไว้กับกองหนังสอื 

 
ภาพ 33 หนังสือที่พิมพเ์ลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศเรียบร้อยแลว้ 

 

หมายเหตุ: ส าหรับสติกเกอร์ที่ใช้ส าหรับพิมพ์เลขเรียกหนังสือ หนังสือที่จัดหมวดหมู่ในระบบ LC 

/ Local call no. ให้ใช้สติกเกอร์ตรา Elephant ขนาด A14 50X50 มม. มีจ านวน 12 ป้าย ดังภาพ 

34 ส่วนหนังสือที่จัดหมวดหมู่ในระบบ NLM ให้ใช้สติกเกอร์ที่สั่งโรงงานผลิต ขนาด 21X29.7 ซม. 

มีจ านวน 25 ป้าย ดังภาพ 35 
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ภาพ 34 สติกเกอร์ส าหรับหนังสอืที่จัดหมวดหมูใ่นระบบ LC / Local call no. 

 

 
ภาพ 35 สติกเกอร์ส าหรับหนังสอืที่จัดหมวดหมูใ่นระบบ NLM 
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  3.4.3  การตดิเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ 

  การตดิเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ มีขัน้ตอนดังนี้ 

1) เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ เทปใสขนาด 

2 นิ้ว กรรไกร ปากกา ไม้บรรทัด และไม้รีดสัน 

 
ภาพ 36 อุปกรณ์ในการตดิเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ 

 

2) น าหนังสอืที่มสีติกเกอร์สันสอดไว้ มาติดสัน โดยใช้สติกเกอร์ป้ายล่างขึน้บน จากขวา

ไปซ้าย 

 
ภาพ 37 ล าดับการตดิสติกเกอร์ 
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3) น าหนังสอืเล่มที่อยู่บนสุด มาตั้งสัน ใชไ้ม้บรรทัดวัดจากด้านล่างสุด 4 ซม. ใช้ปากกา

หรอืดินสอท าสัญลักษณ์ไว้ หากเป็นสันหนังสอือ้างองิจะใช้สตกิเกอร์ อ และ Ref วัด

หา่งจากด้านบนสุด 3.5 ซม. จากนั้นน าป้ายสติกเกอร์ของหนังสือเล่มนัน้ ๆ ตดิเหนือ

บริเวณที่ท าสัญลักษณ์ไว้ 

 
ภาพ 38 การวัดจุดตดิสันหนังสอื 

 

 
ภาพ 39 การตดิสันหนังสอื 
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ภาพ 40 การตดิสันหนังสืออ้างองิ 

 

4) ติดเทปใสโดยตัดใหเ้ท่ากันจ านวน 2 ชิน้ ประมาณ 8 ซม. จากนั้นใช้ไม้รีดเทปใสให้

เรียบ ไม่ให้มฟีองอากาศ 

 
ภาพ 41 การตดิเทปใสหุม้สติกเกอร์เลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ 
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ภาพ 42 การใชไ้ม้รีดเทปใสให้เรียบ 

 

 
ภาพ 43 การตดิเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศที่เรียบร้อยแล้ว 
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ภาพ 44 การตดิเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศที่เรียบร้อยแล้ว (LC) 

 

 
ภาพ 45 การตดิเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศที่เรียบร้อยแล้ว (NLM) 

 

  3.4.4  การตดิ Tag RFID 

  การติด Tag RFID เป็นการป้องกันการน าทรัพยากรสารสนเทศออกนอก

ห้องสมุด โดยการใช้ประตูนิรภัยที่มีอุปกรณ์อ่านสัญญาณฝั่งอยู่ เมื่อน าทรัพยากรผ่านประตู

ออกไป อุปกรณ์อ่านสัญญาณจะอ่านข้อมูลภายในแท็กที่อยู่ในทรัพยากรนั้นและส่งข้อมูลไปยัง

คอมพิวเตอร์ หากพบว่าสถานะภายในแท็กยังไม่ผ่านการยืม จะท าให้เกิดเสียงเตือนดังขึ้น พร้อม

กับแสดงข้อมูลของทรัพยากรนั้นบนจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทราบและ

ป้องกันทรัพยากรสูญหายได้อย่างปลอดภัย (Chang, Wang, & Fan, 2013 อ้างอิงใน สิรยาภรณ์ 

ผาลาวรรณ และสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์, 2558, หน้า 123-124) โดยศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาใช้ Tag RFID คลื่นวิทยุแบบ UHF เป็นคลื่นที่มีย่านความถี่สูง 860-960 Mhz แท็กที่



135 
 

ใช้กับคลื่น UHF จะเป็นแบบ Passive Tag มีลักษณะเป็นเส้นยาว มีชิพอยู่ตรงกลาง และมีเสา

อากาศยื่นออกไปทั้งด้านซ้ายและขวา ดังภาพ 46 ในส่วนของขั้นตอนการตดิ Tag RFID มีดังนี ้

 
ภาพ 46 Passive Tag ที่ใชก้ับคลื่นวิทยุแบบ UHF 

 

1) กลางหนังสอืออก และติดแท็กลงรอ่งลึกของหนังสอื 

 
ภาพ 47 การตดิ Tag RFID 
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2) เมื่อตดิเรียบร้อยแลว้ ให้ใชแ้หนบลอกสติกเกอร์ออก จากนั้นปิดหนังสอื 

 
ภาพ 48 การลอกสติกเกอร์ Tag RFID 

 

3.4.5  การลงขอ้มูล Tag RFID 

การลงข้อมูล Tag RFID ต้องใช้เครื่องอ่าน RFID ในการลงข้อมูลแท็ก ซึ่งเครื่อง

พร้อมท างานไฟจะเป็นสีเขียว และในขณะที่ลงข้อมูลแท็กไฟจะเป็นสีแดง โดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 

 
ภาพ 49 เครื่องอา่น RFID 
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1) ดับเบิลคลิกที่ Icon  จะปรากฎหน้าจอดังภาพ 

 
ภาพ 50 หนา้จอการลงขอ้มูลแท็ก 

 

2) สแกนบาร์โค้ดที่ชอ่งหมายเลข 1 (กรุณาสแกนบาร์โค้ดหนังสือ) 

 
ภาพ 51 การสแกนบาร์โค้ดในช่องหมายเลข 1 
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3) หลังจากสแกนบาร์โค้ดหนังสือเรียบร้อยแล้ว ให้น าหนังสือไปวางใกล้ ๆ 

บริเวณเครื่องอา่น RFID ดังภาพ 52 และภาพ 53 

 
                   ภาพ 52 การลงขอ้มูลแท็กแบบแนวนอน 

 

 
ภาพ 53 การลงขอ้มูลแท็กแบบแนวตัง้ 
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4) เมื่อลงข้อมูลแท็กเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎข้อมูลดังภาพ XX หากเป็นการ

สแกนครั้งแรกใหส้ังเกตที่ช่องหมายเลข 4 ผลลัพธ์การแท็กข้อมูล ช่อง ID จะ

เป็นตัวอักษร E น าหน้า การสแกนครั้งที่ 2 จะเป็นหมายเลขบาร์โค้ดน าหน้า 

และตัวอักษรจะเป็นสีเขียว สถานะ Succeeded ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ตรวจสอบ

ข้อมูลช่องหมายเลข 1, 3 และ 4 ใหค้รบถ้วน และสถานะขึ้น Failed ตัวอักษร

เป็นสีแดง ให้ตรวจสอบและลงข้อมูลแท็กอีกครั้ง 

 
ภาพ 54 การลงขอ้มูลแท็กเรียบร้อยแลว้ 

 

5) กรณีที่แท็กเคยลงมาก่อนแล้ว จะมี pop-up ขึ้นแจ้งว่า “Tag นี้ได้เคยถูกลง

ข้อมูลแล้ว ต้องการเขียนทับ Tag นีห้รอืไม่” ให้กดปุ่ม Yes 

 
ภาพ 55 การลงแท็กที่เคยถูกลงขอ้มูลแลว้ 
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6) กรณีหนังสือไม่ได้ติดแท็กจะปรากฎตามภาพ ให้น าหนังสือไปติดแท็ก และ

น ามาลงขอ้มูลแท็กอีกครั้ง 

 
ภาพ 56 หนังสือไม่ได้ตดิแท็ก 

 

บางครั้งการลงข้อมูล Tag จะมี pop-up ขึ้นมาว่าข้อมูลไม่อัพเดท ให้ด าเนินการ

ดังนี้ 

1) คลิกขวาที่ Icon  เลือก Properties 

2) กดปุ่ม Open File Location 

 
ภาพ 57 Open File Location 
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3) เลือกไฟล์ TaggingDatabase (Microsoft Access) ดับเบิลคลิก 

 
ภาพ 58 การเลือกไฟล์ในโฟเดอร์ 

 

4) ดับเบิลคลิกที่ tables taggingdata 

 
ภาพ 59 การเลือกตาราง taggingdata 

 

5) คลุมด าช่อง data (บาร์โค้ด) จากนั้นกด Ctrl+F ใส่หมายเลขบาร์โค้ด และกด

ค้นหา 

 
ภาพ 60 การค้นหาหมายเลขบาร์โค้ดที่ไม่อัพเดทข้อมูล 
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6) คลุมด าแถวที่ค้นเจอ คลิกขวา  กด Delete Record > กดปุ่ม Yes > ปิด

โปรแกรม > เข้าโปรแกรมลงขอ้มูล Tag อีกครั้ง 

 
ภาพ 61 การลบหมายเลขบาร์โค้ดที่ไม่อัพเดทข้อมูล 

 

  3.4.6  การเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บ (Location) ของทรัพยากรสารสนเทศ 

  หลังจากการลงข้อมูล Tag RFID เรียบร้อยแล้ว ให้น าทรัพยากรสารสนเทศ

เปลี่ยนสถานที่จัดเก็บ (Location) เช่น หนังสือภาษาไทย อยู่ช้ัน 1 หนังสือภาษาอังกฤษ อยู่ช้ัน 2 

หนังสือวทิยาศาสตร์สุขภาพ อยู่ชัน้ 3 เป็นต้น 

1)  เข้าเมนู Tools เลือก Spine Label สแกนบาร์โค้ดด้วยเครื่องอ่าน ที่ช่อง Barcode ด้าน

ล่างสุด ไม่จ ากัดจ านวนในการน าเข้าขึน้อยู่กับความเหมาะสมของผูป้ฏิบัติงาน 

 
ภาพ 62 การสแกนบาร์โค้ด 
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2)  กดปุ่ม Save จะมี pop-up ขึน้มาให้กดปุ่ม OK 

 
ภาพ 63 การบันทึกข้อมูลก่อนการเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บ 

 

3) ไปที่ส่วนของ change all items branch and location to เลือก Branch เป็น upclm-

Main และ Location ให้เลือกสถานที่จัดเก็บของทรัพยากรสารสนเทศนัน้ ๆ 

 
ภาพ 64 การเปลี่ยนแปลงข้อมูล Branch และ Location 
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4)  กดปุ่ม OK หลังช่อง Location จะมี pop-up ขึ้นมาเพื่อยืนยันการเปลี่ยนสถานที่

จัดเก็บ กดปุ่ม OK 

 
ภาพ 65 การตอบตกลงในการเปลี่ยนแปลง Location 

 

5)  เมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วสังเกตช่อง Location จะเปลี่ยนจาก back office เป็น Main, 

Health Science (3rd floor) 

 
ภาพ 66 การเปลี่ยนแปลง Location เรียบร้อยแลว้ 
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  3.4.8  การตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าทรัพยากรสารสนเทศ 

  การตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ มี

ขั้นตอนดังนี ้

1) ตรวจสอบการว่าติดบัตรก าหนดสง่แล้วหรอืไม่ 

2) ตรวจสอบความเรียบร้อยในการตดิเลขเรียกทรัพยากรสารสนเทศ 

3) ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บถูกต้องหรอืไม่ 

4) ตรวจสอบการลงขอ้มูลแท็กแล้วหรอืไม่ 

5) ตรวจสอบการประทับตราต่าง ๆ 

 

 3.5  ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศใหมป่ระจ าสัปดาห์ 

 การประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประจ าสัปดาห์ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการทราบสถานะของทรัพยากรสารสนเทศ 

พร้อมออกให้บริการ โดยในระหว่างการลงรายการบรรณานุกรมได้บันทึกรูปภาพปกหนังสือไว้ 

เมื่อครบสัปดาห์ จะส่งไฟล์รูปภาพเหล่านั้นไปยังประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา น าไปประชาสัมพันธ์ที่ Facebook ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

พ ะ เย า  https://www.facebook.com/lec.up.ac.th แ ล ะข่ า วกิ จ ก รรม ศู น ย์ บ ร รณ ส ารแล ะ

สื่อการศกึษาhttp://www.clm.up.ac.th/project/news_clm/ 

 

 
ภาพ 67 การประชาสัมพันธ์บนข่าวกิจกรรมศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 
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ภาพ 68 การประชาสัมพันธ์บน Facebook 

 



บทที่ 5 

ปัญหาในการปฏบิัติงานและแนวทางแก้ไข 
 

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจใน

การจัดซื้อจัดหา จัดระบบ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให้ประสบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในส่วนงานวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 

 ด้านการบรหิารจัดการ 

1.  การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ร่วมกันของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กับ

ห้องสมุดคณะภายในมหาวิทยาลัย ท าให้การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศมีความ

แตกต่างกันเนื่องจากมีประสบการณ์และความเข้าใจที่ต่างกัน  แนวทางในการแก้ไข

ปัญหา คือ จัดให้มีการอบรมและทบทวนการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ แต่ไม่ได้

ผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากคณะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลห้องสมุดอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งบาง

คณะไม่ได้เป็นผู้จบการศกึษาทางดา้นบรรณารักษศาสตร์หรอืสาขาที่เกี่ยวข้องมาโดยตรง  

 

ด้านการวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

ด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้น าข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน

วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ จากรายงานการวิจัยเรื่อง “แนวทางการด าเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา” ดังนี ้(เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์, 2559, 

หนา้ 31-35) 

1. บรรณารักษ์ยังไม่เข้าใจความหมายของเขตข้อมูลและเขตข้อมูลย่อย บางเขตข้อมูลยังไม่

รู้จัก รวมไปถึงการใช้ตัวบ่งชี้ของแต่ละเขตข้อมูล รวมทั้งไม่เข้าใจรูปแบบการท ารายการ

ตามหลักเกณฑ์ของ MARC 21 และ AACR2 แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ จัดให้มีการ

อบรม ทบทวน และแลกเปลี่ยนการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านการปฏิบัติงาน

ในแต่ละวัน 

2. ประสบการณ์การท างาน ความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันมีผลท า

ให้การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างกันได้ เช่น การให้

เลขหมู่และหัวเรื่องให้ไม่ตรงกับเนื้อหาของสารสนเทศ มีการตีความหมายหัวเรื่องที่ผิด

เนื่องจากไม่เข้าใจภาษาต่างประเทศ แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ ปรับความเข้าใจให้



148 
 

ตรงกันและให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ้งกันและกัน จัดการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) งานวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและข้อจ ากัดของการปฏิบัติงานเป็นราย

สัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมี

โอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. เลขเรียกชื่อผูแ้ต่งบางเลขไม่มีในคู่มือ ต้องใช้เวลาในการหาเลขเทียบเคียง แนวทางในการ

แก้ไขปัญหา คือ จัดท าฐานข้อมูลเลขเรียนผู้แต่ง เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการ

ให้เลข 

4. มีหนังสอืภาษาไทยที่ต้องแก้ไขเลขเรียกหนังสือเป็นจ านวนมาก ท าให้เสียเวลาในการแก้ไข

ให้ถูกต้อง แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ท ากรอบระยะเวลาในการแก้ไข และแบ่งตาม

สาขาวิชาให้แต่ละบุคคลรับผิดชอบ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และนวนิยาย 

5. ขาดคู่มือในการปฏิบัติงานและคู่มือการลงรายการทางบรรณานุกรมที่ถูกต้องและเป็น

มาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึงขาดฐานข้อมูล Classification Web ของหอสมุดรัฐสภา

อเมริกัน เนื่องจากง่ายต่อการเข้าถึงมากกว่าคู่มือที่เป็นตัวเล่ม แนวทางในการแก้ไข

ปัญหา จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกต้องตาม

หลักการลงรายการทางบรรณานุกรมมาตรฐานสากล  เพื่อให้เกิดแนวทางในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และจัดซือ้ฐานข้อมูล Classification Web แต่หากจัดหามาแล้วเกรงว่า

จะไม่คุ้มคา่เนื่องจากเป็นภาษาต่างประเทศ 
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ภาคผนวก ก ตัวอย่างข้อมูลของระเบียน MARC หนังสือภาษาไทย 

 

Tag ind1 ind2 Content 

000   00504nam##2200181#a#4500 

005   20150918102540.0 

008   070707s2004####thaa#####b####000#0#tha#d 

020   $a9789746456777 (ล. 1) 

020   $a9789746456784 (ล. 2) 

020   $a9789746456791 (ล. 3) 

041 0  $atha 

060  4 $aWA 100$bป296 2547 

245 0 0 $aประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารสาธารณสุข =$bIssues and trends in 

   public health management /$cสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บัณฑิตศึกษา 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

246 3 1 $aIssues and trends in public health management 

260   $aนนทบุรี :$bส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,$c2547 

300   $a3 ล. :$bภาพประกอบ 

500   $aชื่อเรื่องจากปก: ประมวลสาระชุดวิชาประเด็กและแนวโน้มทางการบริหาร

   สาธารณสุข 

504   $aบรรณานุกรมท้ายบท 

505 0  $aล. 1. หนว่ยที่ 1-5 -- ล. 2. หน่วยที่ 6-10 -- ล. 3. หนว่ยที่ 11-15. 

650  4 $aการบริหารสาธารณสุข 

710 2  $aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.$bบัณฑิตศึกษา.$bสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

   สุขภาพ 

850   $aupmed 

907   $a315349 

949   $aชไมพร 
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Tag ind1 ind2 Content 

000   00538nam##2200193#a#4500 

005   2017120815254.0 

008   070707s2013####thaa#####b####001#0#tha#d 

020   $a9786167398549 

041 0  $atha 

050  4 $aQA 303.2$bป661ค 2556 

100 0  $aปุณศยา พัฒนางกูร 

245 1 0 $aแคลคูลัสขั้นสูง =$bAdvanced calculus /$cปุณศยา พัฒนางกูร 

246 3 1 $aAdvanced calculus 

260   $aกรุงเทพฯ :$bส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,$c2556 

300   $a586 หนา้ :$bภาพประกอบ 

650  4 $aแคลคูลัส 

850   $aupclm 

907   $a330592 

949   $aอรดี 
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ภาคผนวก ข ตัวอย่างข้อมูลของระเบียน MARC หนังสือภาษาอังกฤษ 

 

Tag ind1 ind2 Content 

000   01094nam##2200277#a#4500 

005   20150922101447.0 

008   040417r19901964nyua#####b####001#0#eng#d 

020   $a9780385042352 

020   $a0385042353 

041 0  $aeng 

050  4 $aHD 9710.U54$bS634m 1990 

100 1  $aSloan, Alfred P.$q(Alfred Pritchard),$d1875-1966 

245 1 0 $aMy years with General Motors /$cAlfred P. Sloan, Jr. ; edited by John 

   McDonald with Catharine Stevens ; with a new introduction by Peter F. 

   Drucker 

260   $aNew York :$bDoubleday/Currency,$cc1990 

300   $axxiii, 472 p. :$bill. 

500   $aReprint. Originally published: Garden City, N.Y. : Doubleday, 1964, c1963 

500   $aIncludes index 

600 1 0 $aSloan, Alfred P.$q(Alfred Pritchard),$d1875-1966 

600 2 0 $aGeneral Motors Corporation$xManagement$xHistory 

650  0 $aAutomobile industry and trade$zUnited States$xManagement$vCase studies 

650  0 $aIndutrial management$zUnited States$vCase studies 

700 1  $aMcDonald, John,$d1906-1998 

700 1  $aStevens, Catharine 

850   $aupclm 

907   $a187563 

949   $aฉวีวรรณ 
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Tag ind1 ind2 Content 

000   00868nam##2200217#a#4500 

005   20150922075408.0 

008   040407s1999####enga#####b####101#0#eng#d 

020   $a9780727728241 

020   $a0727728245 

041 0  $aeng 

050  4 $aTA 680$bI58 1999 

245 0 0 $aInnovation in concrete structures :$bdesign and construction : proceedings 

   of the international conference held at the University of Dundee, Scotland, 

   UK on 8-10 September 1999 /$cedited by Ravindra K. Dhir and M. Roderick 

   Jones 

260   $aLondon :$bThomas Telford ; Reston, VA :$bASCE Press [distributor],$cc1999 

300   $axviii, 654 p. :$bill. 

504   $aIncludes bibliographical References and index 

650  0 $aConcrete construction$xTechnological innovations$vCongresses 

700 1  $aDhir, Ravindra K. 

700 1  $aJones, M. Roderick 

850   $aupclm 

907   $a187511 

949   $aปิยะพร 
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Tag ind1 ind2 Content 

000   00995nam##2200289#a#4500 

005   20150922105218.0 

008   040417s1999####nyua##########001#0#eng#d 

020   $a9780071160360 

020   $a0071160361 

041 0  $aeng 

050  4 $aQA 303$bA958s 1999 

100 1  $aAyres, Frank,$d1901-1994 

245 1 0 $aSchaum’s outline of calculus /$cFrank Ayres, Jr., Elliot Mendelson 

246 3 0 $aCalculus 

250   $a4th ed. 

260   $aNew York :$bMcGraw-Hill,$cc1999 

300   $axi, 578 p. :$bill. 

490 0  $aSchaum’s outline series 

500   $aRev. ed. of: Schaum’s outline of theory and problems of differential and 

   integral calculus. 3rd ed. c1990 

500   $aIncludes index 

650  0 $aCalculus$vOutlines, syllabi, etc. 

650  0 $aCalculus$vProblems, exercises, etc. 

700 1  $aMendelson, Elliot 

700 1  $aAyres, Frank,$d1901-1994.$tSchaum’s outline of theory and problems of 

   differential and integral calculus 

850   $aupclm 

907   $a187567 

949   $aฉวีวรรณ 
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Tag ind1 ind2 Content 

000   01037nam##2200301#a#4500 

005   201509221111301.0 

008   040417m20039999njua#####b####001#0#eng#d 

020   $a9789812383396 (set) 

020   $a9812383395 (set) 

020   $a9789812389831 (v. 1) 

020   $a9812389830 (v. 1) 

020   $a9789812389824 (v. 2) 

020   $a9812389822 (v. 2) 

020   $a9789812389817 (v. 3) 

020   $a9812389814 (v. 3) 

041 0  $aeng 

050  4 $aTS 155.6$bC738 2003 

245 0 0 $aComputer aided and integrated manufacturing systems :$ba 5-volume 

   set /$c[edited by] Cornelius T. Leondes 

260   $aNew Jersey ; London :$bWorld Scientific,$cc2003- 

300   $av. <1-3> :$bill. 

504   $aIncludes bibliographical references and index 

505 1  $av. 1. Computer techniques -- v. 2. Intelligence systems technologies -- 

   v. 3. Optimization methods. 

650  0 $aCAD/CAM systems 

650  0 $aComputer integrated manufacturing systems 

700 1  $aLeondes, Cornelius T. 

850   $aupclm 

907   $a187570 

949   $aฉวีวรรณ 
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Tag ind1 ind2 Content 

000   00953nam##2200265#a#4500 

005   20150923143223.0 

008   040418s2003####enka#####b####001#0#eng#d 

020   $a9780273655596 

020   $a0273655590 

041 0  $aeng 

050  4 $aHC 79.E5$bN285 2003 

245 0 0 $aNatural resource and environmental economics /$cRoger Perman … [et al.] 

260   $aLondon ; New York :$bPearson Addison Wesley,$cc2003 

250   $a3rd ed. 

300   $axxv, 699 p. :$bill. 

500   $aRev. ed. of: Natural 

504   $aIncludes bibliographical references and index 

650  0 $aEnvironmental economics 

650  0 $aNatural resources$xManagement 

650  0 $aSustainable development 

700 1  $aPerman, Roger,$d1949- 

850   $aupclm 

907   $a187511 

949   $aฉวีวรรณ 
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Tag ind1 ind2 Content 

000   00852nam##2200265#a#4500 

005   20171206083816.0 

008   171206s2017####nyua#####b####001#0#eng#d 

020   $a9781118758243$c5670 

041 0  $aeng 

060  4 $aWU 230$bE56 2017 

245 0 0 $aEdnodontic microbiology /$cedited by Ashraf F. Fouad 

250   $a2nd ed. 

260   $aHoboken, NJ :$bJohn Wiley & Sons,$cc2017 

300   $axiv, 452 p. :$bill. (some col.) 

504   $aIncludes bibliographical references and index 

650 1 2 $aDental Pulp Diseases$xmicrobiology 

650 1 2 $aDental Pulp Diseases$xdrug therapy 

650 2 2 $aPeriapical Diseases$xmicrobiology 

650 2 2 $aPeriapical Diseases$xdrug therapy 

650 2 2 $aAnti-Infective Agents$xtherapeutic use 

650 2 2 $aRoot Canal Therapy 

700 1  $aFouad, Ashraf F. 

850   $aupclm 

907   $a330383 

949   $aเปรมยุพล 

 

 

 

 

 

 


