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ค าน า 
 
 คู่มือฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือรวบรวมเนื้อหำและรำยละเอียดพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์แหมวด
หมู่ละท ำรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ liberty ตำมรูปแบบกำรจัดหมวด
หมูระบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification : DDC) กำรลงรำยกำรตำมแบบ AACR2 
และ MARC 21 เพ่ือใช้เป็นคู่มือและเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์และท ำรำยกำรบรรณำนุกรมให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกันส ำหรับบรรณำรักษ์ในงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  โดยเนื้อหำในคู่มือประกอบด้วยเขตข้อมูลแต่
ละเขตข้อมูล พร้อมทั้งระเบียนตัวอย่ำงกำรท ำรำยกำรบรรณำนุกรมในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือให้ง่ำยต่อ
กำรท ำรำยกำรบรรณำนุกรม 
 อย่ำงไรก็ตำมรำยละเอียดในคู่มือฉบับนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่ำนั้น หำกบรรณำรักษ์
ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมสนใจควรศึกษำค้นคว้ำเพ่ิมเติมได้จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งนี้ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำง
ยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำนในงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หำกเกิดข้อผิดพลำดประกำรใด ผู้จัดท ำ
ขอน้อมรับไว้ด้วยควำมยินดียิ่ง 
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 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะเป็นแหล่งความรู้ที่ด าเนินการเพ่ือจัดหา รวบรวม 
จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและความรู้ในทุกรูปแบบ เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าที่หาความรู้ได้อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด (สุนี เลิศแสวงกิจ และพิศิษฐ์ กาญจนพิมาย, 2546, หน้า 2) ซึ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนาประเทศ ต้องได้รับผลกระทบทั้งในด้านการพัฒนาสังคม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลให้ห้องสมุดต้องบริหารจัดการเพ่ือหากลยุทธ์หรือวิธีการในการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่สามารถจะให้บริการความรู้แก่ผู้ใช้ได้
อย่างเต็มที่ ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้ห้องสมุดสามารถพัฒนาไปสู่สถาบันบริการสารสนเทศที่พึง
ปรารถนา คือ การที่ห้องสมุดมีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ดีและเหมาะสม เพ่ือไปสนับสนุนงาน
บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างทันท่วงที 
(ดวงพร สุภชัยพานิชพงศ์, 2542, หน้า 4) 
 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศมีความส าคัญอย่างอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการทรัพยากร 
สารสนเทศ และเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักใน 
การส่งเสริมการเรียน การสอน การวิจัยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการทางวิชาการแก่ 
สถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษาและแก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง 
ต่อเนื่องและตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2559)  
 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ท าหน้าบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ได้รับการ 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล รวบรวมจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาสาระ 
เดียวกัน ให้อยู่ด้วยกัน เพ่ือเกิดความสะดวกในการสืบค้น และเข้าถึง (Access) สารสนเทศที่รวบรวม 
ไว้ ได้อย่างครบถ้วน น ามาใช้งานได้ ซึ่งเป็นกระบวนการในการตอบสนองความต้องการใช้สารสนเทศ 
ของผู้ใช้บริการห้องสมุด 
 การลงรายการบรรณานุกรม เป็นภารกิจที่ส าคัญของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือ 
สร้างตัวแทนสารสนเทศ หรือระเบียนรายการที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการ การลงรายการที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงรายการต่าง ๆ ได้ง่ายและถูกต้อง การ 
เข้าถึง (Access) ได้ง่าย หมายถึง ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการได้รวดเร็ว โดยใช้เครื่องมือ 
ช่วยค้นที่ห้องสมุดจัดท าขึ้นจาก OPAC (Online Public Access Catalog) ของระบบห้องสมุด 
อัตโนมัติ ดังนั้นความถูกต้องของการลงรายการบรระานุกรมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้ใช้บริการ สืบค้น
ได้ตรงความต้องการที่สุด 
 ทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการจะผ่านกระบวนการวิเคราะห์สารสนเทศ คือ การวิเคราะห์ 
ตามลักษะะทางกายภาพและเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ หรือเป็นการสร้าง 
ตัวแทนสารสนเทศตามมาตรฐานเพ่ือการจัดเก็บและสืบค้น ซึ่งต้องปฏิบัติตามคู่มือการลงรายการ 
บรรณานุกรมเป็นไปตามมาตรฐานสากล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่แสดงรูปลักษะ์ทั่วไปของ 
วัสดุสารสนเทศ เรียกว่า การลงรายการภาคพรรณนา (Descriptive Cataloging) และส่วนที่แสดง 
เนื้อหาสาระที่แท้จริงของวัสดุสารสนเทศ เรียกว่า การลงรายการภาคเนื้อเรื่อง (Subject Cataloging) 
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และการจัดหมวดหมู่ (Classifying) แต่เดิมการท ารายการอยู่ในรูปแบบบัตรรายการ ปัจจุบันการลง 
รายการบรระานุกรมจัดท าในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 คู่มือการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21 ฉบับนี้ได้น าเสนอ
เฉพาะการลงรายการภาคพรรณนา (Descriptive Cataloging) เป็นการลงรายการบรรณานุกรม
แสดงให้เห็นรายละเอียดรูปลักษณ์สารสนเทศ หรือลักษณะกายภาพของสารสนเทศ รายละเอียดทาง
บรรณานุกรม ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ผู้จัดท า ผู้พิมพ์ ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ จ านวนหน้า ภาษา รายละเอียด
ภาพประกอบ ขนาดเล่มสิ่งพิมพ์ และบันทึกสารสนเทศให้ได้ตามมาตรฐานการลงรายการ
บรรณานุกรมแบบ AACR2 และ MARC21 เป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ทรัพยากรสารสนเทศจ านวนมาก ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการ
ช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสืบค้น
ได้ง่าย รวมถึงเป็นหลักเกณฑ์การลงรายการที่มีมาตรฐานสากล ยอมรับทั่วโลก 
 จากความส าคัญของการลงรายการบรระานุกรมงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว 
จึงเป็นที่มาของความต้องการเก็บรักษาองค์ความรู้และประสบการะ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการลง
รายการบรรณานุกรมแบบ AACR2 และ MARC21 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือถ่ายทอด 
ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นแนวทางในการ 
น าไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการลงรายการบรระานุกรมของห้องสมุดอ่ืน 
  
1. วัตถปุระสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
 คู่มือปฏิบัติงานการลงรายการบรรณานุกรมแบบ AACR2 และ MARC21 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีดังนี ้
 1. เพ่ือให้บรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ ทราบถึง
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 2. เพ่ือให้ผู้บรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ และผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการลงรายการ
บรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ถูกต้อง  
 3. เพ่ือให้บรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ มีความรู้
และความเข้าใจในการลงรายการบรระานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21  
 4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 5. เ พ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการะ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการลงรายการ
บรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21 ของงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ให้เกิดประโยชน์ต่อห้องสมุดอ่ืน ๆ น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการท างาน  
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2. ขอบเขต 
 คู่มือปฏิบัติงานการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21 มีเนื้อหา
ดังนี้  

1. บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษะะงานที่ปฏิบัติ และการบริหารจัดการงานวิเคราะห์
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

2. หลักเกณฑ์และมาตรฐานการลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน AACR2  
3. หลักเกณฑ์และมาตรฐานการลงรายการแบบ MARC21  
4. รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของการลงรายการบรรณานุกรม 

ตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  

 
3. ค าจ ากัดความ 
 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง กระบวนงานในการพิจารณาแยกแยะ 
องคป์ระกอบของสารสนเทศ ทั้งด้านลักษณะกายภาพ และด้านเนื้อหา เพ่ือการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
และระบุว่าสารสนเทศชื่อเรื่องนั้น ๆ มีลักษะะอย่างไร แตกต่างหรือสัมพันธ์กับสารสนเทศอ่ืนอย่างไร 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึง (Access) สารสนเทศนั้น ได้ถูกต้องและรวดเร็ว  
 ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง วัสดุตีพิมพ์ได้แก่ หนังสือ วารสาร บทความ วัสดุไม่ตีพิมพ์ 
ได้แก่ วีดิทัศน์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
 การลงรายการบรรณานุกรม หมายถึง การบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมเพ่ือแสดงรูปลักษณ์
โดยทั่วไปของทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้มาตรฐานการลงรายการบรรณานุกรมตามแบบ AACR2 
และ MARC21  
 AACR2 หมายถึง หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน (Anglo American 
Cataloguing Rule: AACR) หลักเกณฑ์การลงรายการวัสดุห้องสมุดที่หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
ห้องสมุดแห่งชาติอังกฤษ และสมาคมห้องสมุดของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และแคนนาดา ร่วมกัน 
จัดท าขึ้น เพ่ือใช้ลงรายการวัสดุห้องสมุดทุกประเภทให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 MARC21 หมายถึง รูปแบบการลงรายการที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ (Machine 
Readable Cataloging: MARC) ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เพ่ือใช้เป็นรูปแบบ 
มาตรฐานส าหรับการบันทึกข้อมูลทางบรระานุกรม 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ตามมาตรฐานการก าหนดเลขหมู่ระบบดิวอ้ี และ
หัวเรื่อง (Subject Heading) หนังสือภาษาไทยประเภทหนังสือที่มีสัญลักษณ์ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ วิจัย 
อ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสืออนุสรณ์ หนังสืองานศพ หนังสือแบบเรียน เรื่องสั้น นวนิยาย และ
หนังสือข้อมูลท้องถิ่น 
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2. ลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การลงรายการ แบบแอง
โกลอเมริกัน (AACR2) และมาตรฐานการลงรายการแบบ MARC21 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
liberty พร้อมทั้งสร้างระเบียน (Item Record) 
 3. ด าเนินงานเตรียมตัวเล่มหนังสือก่อนออกให้บริการงาน ได้แก่ ประทับตราหนังสือใหม่ ติด
เลขหมู่ ติดบาร์โค้ด ติดแถบแม่เหล็ก ติดก าหนดส่ง ห่อปกหนังสือ และการน าข้อมูลเข้าคลังข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ (Inventory) 
 4. ควบคุมและตรวจสอบการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน AACR2 และ 
MARC 21 ของฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty 
 5. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
 6. ช่วยปรับปรุงแกไขระเบียนบรรณานุกรมที่ผ่านการตรวจจาก MARC Analyzer เพ่ือน าเข้า
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic 
Libraries: UCTAL) 
 7. ฝึกประสบกาณณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ แก่นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ / บุคลากรจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก 
 8. เป็นคณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 9. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
โครงสร้างการบริหารงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 

หัวหน้างาน 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือภาษาต่างประเทศ 

 

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือภาษาไทย 

 



 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
 
5. การตรวจเอกสาร 
 ปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย การมีหลักเกณฑ์ก าหนดในการวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั้น ย่อมเป็นผลดีต่อห้องสมุดของตนเองและห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ อีกท้ังยังอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการในด้านการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
 5.1 ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
 ทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้รับการจัดซื้อเป็นประจ าทุกปี โดยอาจารย์ นิสิต นักศึ กษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในคัดเลือดทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด รวมทั้งได้รับอภินันทนาการจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับมานั้นมีความหลากหลาย
ประเภทและสาขาวิชา ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีให้บริการหลัก ๆ ดังนี้ 
 1. หนังสือและต าราวิชาการ (General Books/Textbooks) 
 2. หนังสืออ้างอิง (Reference Books) 
 3. วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
 4. รายงานการวิจัย (Research Reports) 
 5. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 
 6. วารสาร (Journal) 
 7. นวนิยายและเรื่องสั้น  
 8. โสตวัสดุ (Audio Materials) 
 9. ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 5.2 ระบบการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

การจัดหมวดหมูหนังสือหรือการวิเคราะห์หนังสือ (Book Classification) เปนหนึ่งในงาน
หลักของการด าเนินงานหองสมุด เพ่ือใหผู้ใชหองสมุดสามารถคนหาหนังสือหรือสารสนเทศที่ตองการ
ไดดวยตนเองอยางสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นจุดมุงหมายหลักในการจัดหมวดหมู จึงเนนการจัดทุกสิ่ง
ทุกอยางใหเปนไปตามล าดับจากสิ่งที่ซับซอนมากแลวจึงคอย ๆ ลดความซับซอนลงเพ่ือใหทุกอยางอยู
ในล าดับอยางดี (Richardson, 1972) โดยหองสมุดน าหนังสือที่มีอยูมาจัดแยกประเภทของสาขาวิชา 

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือที่มีสัญลักษณ์ 

 

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
สื่อโสตทัศนวัสดุ 
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จากนั้นจึงน าหนังสือแตละกลุมมาวิเคราะหเนื้อหา หรือมีลักษณะการประพันธประเภทเดียวกันมา
จัดกลุมไวดวยกัน สวนที่มีเนื้อหาที่มีความใกลเคียงหรือสัมพันธกันจะถูกน ามาไวใกลกัน เพ่ือใหมีความ
สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยมีการก าหนดสัญลักษณแทนประเภทของหนังสือ (Chan, 2007) และการ
จัดแบงเริ่มจากหมวดใหญไปสูหมวดยอยลงไปตามล าดับ กลาวไดวาการจัดหมวดหมูเปนระบบตรรกะ
ที่ใชจัดระเบียบความรูที่มีบทบาทส าคัญตอวิถีทางหองสมุด ทั้งยังเปนกุญแจไปสูความรูของมนุษยที่ได
ถูกบันทึกไวในหนังสือหรือวัสดุหองสมุดประเภทตาง ๆ โดยมีการจัดเปนระบบเพ่ือเรียกใชและการเก็บ
ความรู้  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ใช้รูปแบบการ
จัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอ้ี หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่าระบบ D.D.C. หรือ D.C. ผู้คิดค้นคือ 
เมลวิล ดิวอ้ี บรรณารักษ์ชาวอเมริกัน ใช้กันมากในห้องสมุดขนาดเล็ก และห้องสมุดขนาดกลาง 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรสารสนเทศ ความสะดวกในการ
จัดเก็บและการให้บริการ โดยก าหนดให้ใช้คู่มือในการจัดหมวดหมู่ การก าหนดหัวเรื่อง และการท า
รายงานบรรณานุกรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือให้ข้อมูล
บรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศมีมาตรฐาน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ (อังคณา 
สุริวรรณ์, 2552, หน้า 10)  

การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอ้ี ก าหนดตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนวิชาแต่ละ
หมวดซึ่งมีท้ัง 10 หมวด ดังนี้  
  000  เบ็ดเตล็ด  
  010  บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกหนังสือ 
   020  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
   030  สารานุกรมทั่วไป 
   040  (ยังไม่ก าหนด) 
   050  สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและดรรชนี 
       060  องค์กรต่าง ๆ และพิพิธภัณฑวิทยา 
   070  วารสารศาสตร์ การพิมพ์ หนังสือพิมพ์ 
   080  รวมเรื่องทั่วไป 
   090  ต้นฉบับตัวเขียนและหนังสือหายาก 
                   100  ปรัชญาและจิตวิทยา 
                                110  อภิปรัชญา 
                                120  ทฤษฎีแห่งความรู้ ความเป็นมนุษย์ 
                                130  จิตวิทยาสาขาต่าง ๆ ศาสตร์เกี่ยวกับความลึกลับ 
                                140  ปรัชญาระบบต่าง ๆ 
                                150  จิตวิทยา 
                                160  ตรรกวิทยา 
                                170  จริยศาสตร์ จริยธรรม ศีลธรรม 
                                180  ปรัชญาสมัยโบราณ ปรัชญาสมัยกลาง และปรัชญาตะวันออก 
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                                190  ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่                   
  200  ศาสนา 
                                210  ศาสนาธรรมชาติ 
                                220  คัมภีร์ไบเบิล 
                                230  เทววิทยาตามแนวคริสตศาสนา 
                                240  ศีลธรรมของชาวคริสเตียน 
                                250  ระเบียบแบบแผนของศาสนาคริสต์ 
                                260  สังคมของชาวคริสเตียน 
                                270  ประวัติคริสต์ศาสนาในประเทศต่าง ๆ 
                                280  คริสต์ศาสนาและนิกายต่าง ๆ 
                                290  ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอ่ืน ๆ 
                    300  สังคมศาสตร์ 
                                310  สถิติท่ัวไป 
                                320  รัฐศาสตร์ 
                                330  เศรษฐศาสตร์ 
                                340  กฎหมาย 
                                350  รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกองทัพ 
                                360  ปัญหาสังคม สวัสดิภาพสังคม 
                               370  การศึกษา 
                                380  การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง 
                                390  ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา 
                    400  ภาษาศาสตร์ 
                                410  ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ 
                                420  ภาษาอังกฤษ 
                                430  ภาษาเยอรมันและภาษาในกลุ่มเยอรมัน 
                                440  ภาษาฝรั่งเศส 
                                450  ภาษาอิตาเลียน  ภาษารูเมเนียน 
                                460  ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส 
                                470  ภาษาละติน 
                                480  ภาษากรีก 
                                490  ภาษาอ่ืน ๆ 
                    500  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                                510  คณิตศาสตร์ 
                                520  ดาราศาสตร์ 
                                530  ฟิสิกส์ 
                                540  เคมี  โลหะวิทยา 
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                                550  ธรณีวิทยา 
                                560  บรรพชีวินวิทยา ชีวิตโบราณศึกษา 
                                570  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
                                580  พฤกษศาสตร์ 
                                590  สัตววิทยา 
                   600  เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
                                610  แพทยศาสตร์ 
                                620  วิศวกรรมศาสตร์ 
                                630  เกษตรศาสตร์ 
                                640  คหกรรมศาสตร์ 
                                650  ธุรกิจและการจัดการธุรกิจ 
                                660  วิศวกรรมเคมี 
                                670  โรงงานอตุสาหกรรม 
                                680  โรงงานผลิตสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
                                690  การก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง 
                 700  ศิลปะและนันทนาการ 
                                710  ศิลปะการออกแบบบริเวณพ้ืนที่ 
                                720  สถาปัตยกรรม 
                                730  ประติมากรรม  และศิลปะพลาสติก 
                                740  มัณฑนศิลป์และการวาดเขียน 
                                750  จิตรกรรม  
                                760  ศิลปะการพิมพ์  ศิลปะกราฟิก 
                                770  การถ่ายภาพ และภาพถ่าย 
                                780  ดนตรี 
                                790  ศิลปะการแสดง นันทนาการ การกีฬา 
                 800  วรรณคดี 
                                810  วรรณคดีอเมริกัน 
                                820  วรรณคดีอังกฤษ 
                                830  วรรณคดีเยอรมัน 
                                840  วรรณคดีฝรั่งเศส 
                                850  วรรณคดีอิตาเลียน 
                                860  วรรณคดีสเปน  วรรณคดีโปรตุเกส 
                                870  วรรณคดีละติน 
                                880  วรรณคดีกรีก 
                                890  วรรณคดีภาษาอ่ืน ๆ 
                 900  ภูมิศาสตร์  และประวัติศาสตร์ 
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                                910  ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว 
                                920  ชีวประวัติและสกุลวงศ์ 
                                930  ประวัติศาสตร์โลกโบราณ 
                                940  ประวัติศาสตร์ทวีปยุโรป 
                                950  ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชียตะวันออก ตะวันออกไกล 
                                960  ประวัติศาสตร์ทวีปแอฟริกา 
                                970  ประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ 
                                980  ประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกาใต ้
                                990  ประวัติศาสตร์ส่วนอื่น ๆ ของโลก 
 การแบ่งหมวดหมู่ระบบเลขหมู่ที่หน่วยงานก าหนด 
 การแบ่งหมวดหมู่ระบบเลขหมู่ที่หน่วยงานก าหนด (Local Call Number System) เป็น
ระบบที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดขึ้นเพ่ือจัดหมู่หมู่ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
ลักษณะพิเศษประเภทอ่ืน ๆ โดยก าหนดสัญลักษณ์เป็นอักษรย่อแทนประเภทของทรัพยากร ดังนี้ 
 1. วิทยานิพนธ์ / วิจัย 
  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นอักษรย่อ ดังนี้ 
  ว   หมายถึง   วิจัย / วิทยานิพนธ์ภาษาไทย 
  T   หมายถึง   Thesis /วิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ 
 2. สิ่งพิมพ์รัฐบาล / รายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 
  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นอักษรย่อ ดังนี้ 
  ส.ร.   หมายถึง   สิ่งพิมพ์รัฐบาลภาษาไทย 
  G.P.   หมายถึง   สิ่งพิมพ์รัฐบาลภาษาต่างประเทศ 
 3. อ้างอิง (Reference Books) 
  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นอักษรย่อ ดังนี้ 
  อ     หมายถึง   หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 
  R     หมายถึง   หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ 
 4. หนังสืออนุสรณ์ (Memorial)  
  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นอักษรย่อ ดังนี้ 
  อ.ส.   หมายถึง   หนังสืออนุสรณ์ภาษาไทย 
  M      หมายถึง   หนังสืออนุสรณ์ภาษาต่างประเทศ 
 5. หนังสืออนุสรณ์งานศพ (Funeral Meno) 
   ก าหนดสัญลักษณ์เป็นอักษรย่อ ดังนี้ 
  น.ศ.   หมายถึง   หนังสืออนุสรณ์งานศพภาษาไทย 
  F      หมายถึง   หนังสืออนุสรณ์งานศพภาษาต่างประเทศ 
 6. หนังสือแบบเรียน 
  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นอักษรย่อ ดังนี้ 
  บ     หมายถึง   หนังสือแบบเรียน 
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  บ.ฝ   หมายถึง   หนังสือแบบฝึก 
  ค      หมายถึง   คู่มือ 
 7. หนังสือเรื่องสั้น / นวนิยาย 
  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นอักษรย่อ ดังนี้ 
  ร.ส.   หมายถึง   เรื่องสั้น 
  น      หมายถึง   นวนิยาย 
  Fic    หมายถึง   เรื่องสั้นภาษาต่างประเทศ 
 
 
 8. หนังสือข้อมูลท้องถิ่น 
  ก าหนดสัญลักษณ์เป็นอักษรย่อตามรูปแบบหนังสือตามหนังสือทั้งหมด ยกเว้น
เลขหมู่หนังสือจะเป็นสีเหลือง และมีแถบสีแบ่งประเภทของเนื้อหา  
   
 หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน AACR2 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ 
MARC21 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการลงรายการ
บรรณานุกรมตามมาตรฐานสากล ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงการปฏิบัติงานแทน และใช้เป็นกรณีศึกษาให้กับห้องสมุด
อุดมศึกษาอ่ืน ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 
และ MARC21 
 ประวัติความเป็นมาของแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2 

แองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (Anglo-America Cataloging Rules. Second 
Edition) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า AACR2 คือ หลักเกณฑ์การลงรายการที่ได้พัฒนามาจาก AACR1 
เพ่ือให้เป็นหลักเกณฑ์การลงรายการที่ได้มาตรฐานสากล กล่าวคือ AACR2 เป็นหลักเกณฑ์การลง 
รายการวัสดุสารสนเทศทุกประเภทนับตั้งแต่สิ่งตีพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และแฟ้มข้อมูลที่อ่านได้ด้วย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

AACR2 พัฒนามาจากหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับที่ 1 (AACR1) ซึ่ง 
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หอสมุดแห่งชาติประเทศอังกฤษ และสมาคมห้องสมุดของสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ และแคนาดา ได้ร่วมกันก าหนดขึ้นและจัดพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.2510 โดยออกเป็น 2 ฉบับ 
คือ North American Text และ British Text 

สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการแก้ไขปรับปรุง AACR ก็เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในวงการ 
ห้องสมุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการรวบรวม การส่ง และการจัดท า 
บรรณานุกรมภายในห้องสมุดและระหว่างห้องสมุด ได้แก่ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานห้องสมุด 
บริการและข่ายงานทางบรรณานุกรมเพ่ิมมากขึ้น การพัฒนาด้านงานบริการ และการให้งานบริการ 
อยู่ในรูปแบบเดียวกันโดยเฉพาะห้องสมุดแห่งชาติของอังกฤษ และแคนาดา 
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นอกจากนี้ห้องสมุดได้มีสื่อประเภทโสตทัศนวัสดุซึ่งส าคัญต่อผู้ใช้ทัดเทียมกับสิ่งพิมพ์หรือ 
เอกสารตีพิมพ์เพ่ิมมากข้ึน ท าให้สร้างปัญหาแก่ผู้ใช้ AACR1 

ในระหว่างปี พ.ศ.2512-2517 สมาคมห้องสมุดของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และแคนาดาได้ 
ประชุมและท าบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการแก้ไข AACR1 โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการแก้ไข AACR1 ฉบับ 
North American Text หรือ British Text และการแก้ไขดังกล่าวได้ลดข้อแตกต่างที่ส าคัญระหว่าง 
AACR1 ทั้ง 2 ฉบับเพียง 1 หรือ 2 และในระหว่างนั้นมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรฐานการลง 
รายการทางบรรณานุกรมดังนี ้

1. หอสมุดแห่งชาติของอังกฤษได้ก าหนดนโยบายที่จะท างานร่วมกับหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
และหอสมุดแห่งชาติของแคนาดาในด้านโครงร่างข่ายงานและมาตรฐานส าหรับระเบียนบรรณานุกรม 
(Bibliographic Record) ของประเทศและระหว่างประเทศ 
 2.สหพันธ์สากลแห่งสมาคมห้องสมุด (International Federation of Library Associations 
and Institutions: IFLA) ได้มีโครงการเกี่ยวกับมาตรฐานสากลในการลงรายการทาง บรรณานุกรม 
(International Standard Bibliographic Description: ISBD) โดยเริ่มด้วยการก าหนดมาตรฐาน 
สากลในการลงรายการทางบรรณานุกรมส าหรับเอกสาร (Monograph) (ISBD (M)) 
 การแก้ไขปรับปรุง AACR2 ได้เริ่มในปี พ.ศ.2517 โดยมีการประชุมระหว่างผู้แทนของ 
หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หอสมุดแห่งชาติของอังกฤษ และสมาคมห้องสมุดของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
และแคนาดา เพ่ือร่างบันทึกข้อตกลงใหม่และวางแผนโครงการแก้ไขปรับปรุง AACR2 รวมทั้งการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว (กมลา รุ่งอุทัย, บุบผา เทวาหุดี, สุภาษิต    
โบสุวรรณ และสุภาภรณ์ สังข์ศรี, 2534, หน้า 1-2) 
 AACR2 จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยในปลายปี พ.ศ.2521 แต่ยังไม่มีการใช้กันอย่างจริงจัง 
จนกระท่ังปี พ.ศ.2524 มีการใช้อย่างแพร่หลายในห้องสมุดแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ และฉบับพิมพ์ 
ครั้งที่ 2 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อปี พ.ศ.2531 ใช้ชื่อว่า Anglo-American Cataloging Rules. 2nd 
Edition, 1988 Revision ซึ่งเรียกย่อ ๆ ว่า AACR2R 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการลงรายการ  

ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือที่ใช้ในการลงรายการ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ส านัก 
หอสมุดกลาง, งานวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ, 2552, หน้า 1) มีดังนี้  
 1. หน้าปกนอก คือ ส่วนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ส านักพิมพ์  

2. หน้าปกใน คือ หน้าที่อยู่ถัดจากปกหรือหลังจากใบรองปก เป็นหน้าที่มีข้อความ อย่าง
สมบูรณ์เกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้น ๆ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ผู้รวบรวม บรรณาธิการ ผู้แปล 
ผู้เขียนภาพประกอบ ครั้งที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ ชื่อชุด ชื่อเดิมของเรื่อง แปล ฯลฯ 
ข้อความส่วนใหญ่ที่น ามาลงรายการจะได้จากหน้าปกใน  

3. ชื่อชุด คือ ชื่อที่ผู้จัดท าหนังสือก าหนดขึ้นส าหรับหนังสือที่จัดท าเป็นล าดับต่อเนื่องกัน 
หนังสือในชุดหนึ่งจะมีหลายเล่ม แต่ละเล่มมักมีชื่อเรื่องต่างกัน หนังสือในชุดเดียวกัน อาจมีเนื้อหาวิชา
เดียวกันหรือมีลักษณะรูปเล่มเหมือนกัน หรือเป็นหนังสือของส านักพิมพ์เดียวกันได้ เช่น ชุดเปิดโลก
ความคดิ ชุดวัฒนธรรมไทย ชุดธรรมชาติบ าบัดและรักษาตนเอง เป็นต้น หนังสือแต่ละเล่มในชุดมักจะ
มีเลขล าดับที่ก ากับด้วยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อชุดน าไปลงในส่วนชุด  
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4. ค าน า คือ หน้าที่ผู้เขียนบอกถึงเหตุผล จุดมุ่งหมายในการเขียนและขอบเขตของหนังสือ
เล่มนั้น ช่วยในการก าหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง ส่วนวัน เดือน ปี ที่เขียนอาจน ามาใช้ในส่วนการพิมพ์
และเผยแพร่ ในกรณีที่หาข้อมูลจากแหล่งอ่ืนไม่ได้ ข้อมูลจากหน้าค าน าจะช่วยในการก าหนดประเภท
ของหนังสือ ซึ่งมีผลต่อการเลือกรายการหลักส าหรับหนังสือเล่มนั้น  

5. สารบัญ คือ ส่วนที่บอกให้ทราบว่าหนังสือเล่มนั้นมีเนื้อหาอะไรบ้างเรียงไปตามล าดับการ
น าเสนอข้อมูลพร้อมทั้งแจ้งเลขหน้าที่มีเรื่องนั้นปรากฏอยู่ ส่วนสารบัญนี้มีประโยชน์ในการก าหนด
เลขหมู่และหัวเรื่อง  

6. บทน า คือ ส่วนน าของเนื้อหา อาจกล่าวเกี่ยวกับเนื้อหาโดยกว้าง ๆ หรือวิจารณ์ แนะน า
หนังสือเล่มนั้นก็ได้ บทน าอาจเขียนโดยผู้แต่งหรือบุคคลอ่ืน มีประโยชน์การก าหนดเลขหมู่ และหัว
เรื่อง ใช้เป็นแนวทางก าหนดประเภทและรายการหลักส าหรับหนังสือ  

7. ฉบับพิมพ์ คือ การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของหนังสือ มักแจ้งไว้ที่หน้าปกใน หรือหน้า
หลังขอปกใน หรือบางทีอาจแจ้งไว้ในค าน า ถ้ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ มักแจ้งไว้ว่าพิมพ์ ครั้งที่
เท่าไร ข้อมูลนี้น าไปใช้ในส่วนครั้งที่พิมพ์  

8. บรรณานุกรม คือ รายชื่อของหนังสือและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้แต่งใช้ค้นคว้าประกอบ 
การเขียนหนังสือเล่มนั้น อาจน าไปลงในส่วนหมายเหตุได้  

9. ภาคผนวก คือ ส่วนเพ่ิมเติมเพ่ือให้เนื้อเรื่องมีความสมบูรณ์ ภาคผนวกที่ไม่ใช่ เนื้อเรื่อง
หรือเป็นเรื่องท่ีให้ความรู้เพิม่เตมิเก่ียวกับเนื้อเรื่อง อาจน าไปลงในส่วนหมายเหตุ  

10. รายละเอียดลักษณะของหนังสือ เช่น จ านวนหน้า/จ านวนเล่ม ขนาด เป็นต้น 
แหล่งข้อมูลที่ก าหนด  
แหล่งข้อมูลที่ก าหนดส าหรับการลงรายการบรรณานุกรม 
 

ส่วน (Area) แหล่งข้อมูลที่ก าหนด 
ชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ (Title 
and Statement of Responsibility Area) 

หน้าปกใน 

ฉบับพิมพ์ (Edition Area) หน้าปกใน และรายละเอียดท้ายเล่ม 
การพิมพ์ การจัดจ าหน่าย ฯลฯ (Publication, 
Distribution, etc, Area) 

หน้าปกใน และรายละเอียดท้ายเล่ม 

ลักษณะรูปร่าง (Physical Description Area) สิ่งพมิพ์ทั้งเล่ม 
ชื่อชุด (Series Area) สิ่งพิมพ์ทั้งเล่ม 
หมายเหตุ (Note Area) แหล่งใดก็ได้ 
เลขมาตรฐานหนังสือสากล และค าที่บอกถึงการ
ได้รับ (Standard Number and Term of 
Availability Area) 

แหล่งใดก็ได้ 

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ได้นอกเหนือจากแหล่งที่ก าหนดไว้ให้ลงในเครื่องหมาย [ ] 
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หลักเกณฑ์การลงรายการ 
 ชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ  
 ชื่อเรื่อง 1) ชื่อเรื่องที่เหมาะสมหรือชื่อเรื่องที่แท้จริง  
  (1) ให้ลงชื่อเรื่องตามที่ปรากฎในหน้าปกใน แต่ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องหมายตามที่
ปรากฎ ชื่อเรื่องที่มีเครื่องหมาย ... หรือ [ ] ปรากฏอยู่ เมื่อน ามาลงรายการให้เปลี่ยนไปใช้เครื่องหมาย 
- - หรือ () กรณีที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษไม่ต้องใช้อักษรใหญ่ตาม ยกเว้นอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องและ
ชื่อเฉพาะ 
 
ตัวอย่าง หนังสือชื่อ เรื่องเล่า...เช้านี้ให้ลงรายการว่า 
245 10 $aเรื่องเล่า- -เช้านี้ / $c 

 
ตัวอย่าง หนังสือชื่อเรื่อง Harry Potter and the Chamber of Secrets ให้ลงรายการว่า 
245 10 $aHarry Potter and the chamber of secrets / $c 

 
  (2) ชื่อเรื่องที่มีเครื่องหมายอ่ืน ๆ ให้ลงรายการตามที่ปรากฏใน หน้าปกใน 
 
ตัวอย่าง หนังสือชื่อ กรุงเทพฯ 2000 ? นรกแน่ ถ้าไม่หยุดเดี๋ยวนี้ให้ลงรายการว่า 
245 10 $aกรุงเทพฯ 2000 ? นรกแน่ ถ้าไม่หยุดเดี๋ยวนี้/ $c 

 
  (3) ชื่อเรื่องท่ีมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ท าให้ชื่อเรื่องมีความ แตกต่างกัน ให้ลง
รายการตามที่ปรากฏ และท ารายการเพ่ิมชื่อเรื่องที่แตกต่างไว้ในเขตข้อมูล 246 
 
ตัวอย่าง หนังสือชื่อ .NET & J2EE interoperability ให้ลงรายการว่า 
245   10  $a.NET & J2EE interoperability / $c   
246   3b  $aDot Net and J2EE interoperability / $c 

 
  (4) ชื่อเรื่องที่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ไม่สามารถใช้ตัวพิมพ์ได้ ให้เปลี่ยน
เครื่องหมายนั้นเป็นข้อความ ลงในเครื่องหมาย [ ] และให้อธิบายเครื่องหมายนั้น ๆ ไว้ที่ หมายเหตุใน
เขตข้อมูล 500 
 
ตัวอย่าง หนังสือชื่อ I  New York ให้ลงรายการว่า 
245   10   $aI [love] New York / $c 
500   bb   $aOn title page: Love appear as heart 

 
  (5) ถ้าชื่อเรื่องที่น ามาลงรายการ ไม่ได้น ามาจากหน้าปกในแต่น ามาจากแหล่งข้อมูล
หน้าอื่น ๆ ที่ใช้แทนหน้าปกใน ให้ลงแหล่งที่มาของชื่อเรื่องนั้นในหมายเหตุในเขตข้อมูล 500 
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ตัวอย่าง หนังสือชื่อ วัฒนธรรมอาเซียนศึกษา เรื่องเล่าจากโรงเรียนต้นแบบ ให้ลงรายการว่า 
245   10   $aวัฒนธรรมอาเซียนศึกษา เรื่องเล่าจากโรงเรียนต้นแบบ / $c 
500   bb   $aชื่อเรื่องจากปก 

 
  (6) ชื่อเรื่องที่เป็นรายงานการวิจัย เอกสารประกอบการสอน รายงาน การประชุม 
รายงานการสัมมนา รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานสรุปผู้บริหาร เอกสารประกอบการประชุม เอกสาร
ประกอบการสัมมนา การฝึกอบรม ให้ลงชื่อเรื่องที่แท้จริงของเอกสารเหล่านี้ในเขตข้อมูล 245 $a 
และท ารายการเพ่ิมชื่อเรื่องที่ปรากฏในเขตข้อมูล 246 ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน ในการก าหนด
เลขประจ าตัวผู้แต่ง  
  กรณีชื่อเรื่องเป็นรายงานการประเมิน หรือรายงานผลการส ารวจ หรือรายงานการ
วิเคราะห์ ฯลฯ ให้ลงรายการในเขตข้อมูล 245 ตามท่ีปรากฏ 
 
ตัวอย่าง หนังสือชื่อ รายงานการวิจัยการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : หอศิลป์ ให้ลง 
           รายการว่า 
245   10    $aการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : $bหอศิลป์ : รายงานการวิจัย  
                / $c 
246    30   $aรายงานการวิจัยการจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต : $bหอศิลปะ 
246    30   $aหอศิลป์ 

 
  (7) ชื่อเรื่องที่มีผู้แต่งหรือผู้จัดพิมพ์รวมอยู่ด้วย ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ 
 
ตัวอย่าง หนังสือชื่อ บันทึกฮิลลารี คลินตัน ให้ลงรายการว่า 
245 10 $aบันทึก ฮิลลารี คลินตัน / $c 

 
  (8) ชื่อเรื่องที่มีเพียงชื่อบุคคล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหนังสือ ให้ ลงชื่อนั้นเป็น
ชื่อเรื่อง 
 
ตัวอย่าง หนังสือชื่อ ปรีดี พนมยงค์ ให้ลงรายการว่า 
245 00 $aปรีดี พนมยงค์/ $c 

 
ตัวอย่าง หนังสือชื่อ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สภาพปัจจุบันและแนวทางการบริหารใน  
           อนาคต ให้ลงรายการว่า 
245   00   $aสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : $bสภาพปัจจุบันและแนวทางการบริหาร 
               ในอนาคต / $c 
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  (9) ถ้าชื่อเรื่องมีความยาวมาก ให้ตัดข้อมูลโดยไม่ท าให้เสียข้อความส าคัญ แต่ห้าม
ตัด 5 ค าแรกของข้อมูลและให้ใช้เครื่องหมาย ... ตรงที่ตัด หรือให้ลงข้อมูลในรายการหมายเหตุ 
 
ตัวอย่าง  หนังสือชื่อ กฐินพระราชทานกระทรวงมหาดไทย โดยเสด็จสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ  
            พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงถวายในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ณ  
            วัด ญาณสังวรรามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี ให้ลงรายการว่า 
245   00    $aกฐินพระราชทานกระทรวงมหาดไทย ... / $c 

 
  (10) ชื่อเรื่องของสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีปีหรือการลงล าดับหมายเลขแตกต่างกันในแต่
ละเล่ม จะตัดปีหรือเครื่องหมายนั้น แล้วแทนด้วยเครื่องหมาย ... 
 
ตัวอย่าง 
245    00    $aรายงานประจ าปี ... / $c 

 
  (11) กรณีชื่อเรื่องที่หน้าปกในปรากฏมากกว่า 1 ภาษาให้ใช้ชื่อเรื่องที่เป็นภาษา
เดียวกับเนื้อหาลงรายการในเขตข้อมูล 245 $a และให้ท ารายการเพ่ิมชื่อเรื่องที่ปรากฏเด่นชัดในเขต
ข้อมูล 246 พร้อมหมายเหตุที่มาของชื่อเรื่องในเขตข้อมูล 500 กรณีหนังสือที่แปลมาจากภาษาอ่ืน 
และใช้ชื่อเรื่องที่ปรากฏเป็นชื่อของภาษาต้นฉบับเด่นชัดกว่าชื่อเรื่องเป็นภาษาเดียวกับเนื้อหา ให้ลง
รายการด้วยชื่อเรื่องที่เป็นภาษาเดียวกับเนื้อหา ในเขตข้อมูล 245 $a ส่วน $b ให้ลงรายการชื่อเรื่อง
ของภาษาต้นฉบับเป็นชื่อเรื่องเทียบเคียง และท ารายการเพ่ิมชื่อเรื่องในเขตข้อมูล 246 พร้อมระบุ
หมายเหตุที่มาของชื่อเรื่องในเขตข้อมูล 500  
  หนังสือที่มีชื่อเรื่องเทียบเคียงเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ลงรายการด้วยชื่อเรื่องที่เป็น
ภาษาเดียวกับเนื้อหา ในเขตข้อมูล 245 $a ส่วนภาษาต่างประเทศให้ลงเป็นชื่อเรื่องเทียบเคียงใน $b 
และไม่ต้องท ารายการเพ่ิมให้กับชื่อเรื่องเทียบเคียงในเขตข้อมูล 246 
 
ตัวอย่าง หนังสือชื่อ 
 

Coaching for Performance 
โค้ชชิ่งกลยุทธ์การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ 

 

ให้ลงรายการว่า 
245    10    $aโค้ชชิ่งกลยุทธ์การโค้ชเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ = $bCoaching for  
                 Performance / $c 
246    31    $aCoaching for performance 
500    Bb    $aชื่อเรื่องที่เด่น: Coaching for performance 
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กรณีชื่อเรื่องที่มีภาษาหลายภาษารวมอยู่เป็นส่วนเดียวกัน ให้ลง รายการชื่อเรื่อง 
ตามท่ีปรากฏ 

 

ตัวอย่าง หนังสือชื่อ Marketing for work งานตลาด ให้ลงรายการว่า 
245    00    $aMarketing for work งานตลาด / $c 

 

 (12) หนังสือที่หน้าปกในมีทั้งชื่อเรื่องรวม และชื่อเรื่องย่อยแต่ละตอน ให้ใช้ชื่อเรื่อง
รวมเป็นชื่อเรื่องท่ีแท้จริงและลงชื่อเรื่องแต่ละตอนไว้ในส่วนหมายเหตุเขตข้อมูล 500  
 
ตัวอย่าง 
245    00    $aรวมนิทานรางวัลชนะเลิศ / $c 
505    0b    $ความโลภของแม่เสือ – ชาวนาของไทย – ช่วยหนูด้วย – ดอกไม้ของขวัญ  
                 – เด็กหญิง ส้มกับจักรยานมหัศจรรย์ – ป่าของไพร. 

 
 (13) ชื่อเรื่องที่มีหลายตอนจบ และชื่อของตอนไม่ได้เชื่อมโยงกับชื่อ เรื่องหลัก ให้ลง
ชื่อเรื่องฉบับหลักตามด้วยชื่อตอนใน $p 
 
ตัวอย่าง 
245     00    $aประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง $pภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น / $c 

  
 2. การลงชื่อเผื่อเรียก (Alternative Title)  
  (1) การลงชื่อเรื่องเผื่อเรียก ให้ลงต่อจากชื่อเรื่องจริง โดยใช้ เครื่องหมาย , คั่นตาม
ด้วยค าว่า “หรือ” หรือ “or” แล้วลงเครื่องหมาย , อีกครั้ง และท ารายการ เพ่ิมให้กับชื่อเรื่องที่ 2 ใน
เขตข้อมูล 246 
 
ตัวอย่าง 
245    00    $aมัทนะพาธา, หรือ, ต านานแห่งดอกกุลหลาบ / $c 
246    33    $aต านานแห่งดอกกุลหลาบ 

 
(2) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของชื่อเรื่องเผื่อเรียกต้องเป็น อักษรตัวใหญ่  

 
ตัวอย่าง 
245    00   $aSiam, or, The History of the Thais from Earliest times to 1569 A.D. / $c 
246    33   $aThe History of the Thais from earliest times to 1569 A.D. 

 

 3) การลงรายการข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่อง  
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  (1) การลงรายการข้อมูลอ่ืน ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่อง ให้ลงต่อจากชื่อเรื่องจริง โดยคั่น
ด้วยเครื่องหมาย : 
 
ตัวอย่าง 
245 00 $aเงินเปลี่ยนโลก : $bชีวิตอันรุ่มรวยของเงิน และประวัติศาสตร์ของเงินตรากับ 
มนุษยชาติ/ $c 

 
 (2) ถ้าข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่องตามท่ีปรากฏในหน้าปกใน เป็น สัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายที่ไม่สามารถใช้ตัวพิมพ์ได้ ให้เปลี่ยนเครื่องหมายนั้นเป็นข้อความลงใน เครื่องหมาย [ ] 
เช่น สัญลักษณ์ทางดนตรี เป็นต้น 
 
ตัวอย่าง หนังสือชื่อ 

The Song of paradise :  
 
245   00   $aThe Song of paradise : $b[do re me]. 

 
 (3) ถ้าข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่องมีเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลข อักษรที่

แตกต่างหรือมีชื่อเรื่องที่สื่อถึงเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้น ผู้ท ารายการสามารถท ารายการเพ่ิมชื่อเรื่องที่
แตกต่างไว้ในเขตข้อมูล 246 ได้ 
 
ตัวอย่าง 
245   00   $aCase study 5.0 : $b4M movie, media, mobile, modern trade / $c 
246   30   $a4M movie, media, mobile, modern trade 

 

 (4) ถา้ขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกบัช่ือเร่ืองมีความยาวมาก ใหต้ดัขอ้มูลโดยไม่ ท าใหเ้สียขอ้ความส 
าคญั แต่หา้มตดั 5 ค าแรกของขอ้มูล และใหใ้ชเ้คร่ืองหมาย ... ตรงท่ีตดัหรือใหล้ง ขอ้มูลน้ีในรายการหมายเหตุ  
 

ตวัอยา่ง หนงัสือช่ือ ประวติัศาสตร์ศิลป์ : สมยัก่อนประวติัศาสตร์อียปิตโ์บราณ เมโสโปเตเนีย กรีก โรมนั ใหล้ง
รายการวา่ 

245 00 $aประวติัศาสตร์ศิลป์ : $bสมยัก่อนประวติัศาสตร์อียปิตโ์บราณ ... / $c 

 

 (5) ถา้ขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกบัช่ือเร่ือง มีการแจง้ความรับผดิชอบ หรือมี ช่ือส านกัพิมพผ์ูจ้ดัจ 
าหน่ายรวมอยูด่ว้ย และช่ือนั้น ๆ เป็นส่วนส าคญัของขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกบัช่ือ เร่ือง ใหล้งขอ้มูลไปตามท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 

245 00 $aมนุษยท่ี์แท:้ $bมรรควธีิของจางจ้ือ / $c 
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245 00 $aขา้พเจา้ทดลองความจริง : $bอตัชีวประวติัของมหาตมะคานธี/ $c 

 

หมายเหตุ: กรณีท่ีผูท้ ารายการเติมค าหรือขอ้ความลงในช่ือเร่ืองเพื่อส่ือ ความไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ใหใ้ส่ลง
ในเคร่ืองหมาย [ ]  

 4) การลงรายการช่ือเร่ืองเทียบเคียงหรือช่ือภาษาต่างประเทศ(Parallel Title) ในกรณีท่ีหนงัสือเล่ม
ใดมีช่ือเร่ืองมากกวา่ 1 ภาษา ใหพ้ิจารณาลงช่ือเร่ือง เทียบเคียงตามท่ีปรากฏในหนา้ปกใน แต่ถา้ปรากฏใน
แหล่งขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากน้ี ใหล้งไวท่ี้หมาย เหตุในเขตขอ้มูล 500  

  (1) หนงัสือท่ีมีช่ือเร่ือง 2 ภาษา ใหล้งช่ือเร่ืองแรกเป็นช่ือเร่ืองจริง และลงช่ือเร่ืองท่ี 2 เป็นช่ือ
เร่ืองเทียบเคียง โดยคัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย =  
 

ตวัอยา่ง 

245 00 $aสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์= $bNonparamerric statistics 
 

 (2) หนงัสือท่ีมีช่ือเร่ืองมากกวา่ 2 ภาษา ใหล้งช่ือเร่ืองแรกเป็นช่ือเร่ือง จริง และลงช่ือเร่ืองท่ี 2 

และช่ือเร่ืองท่ี 3 เป็นช่ือเร่ืองเทียบเคียง โดยคัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย = ถา้ช่ือ เร่ืองเทียบเคียงเป็นภาษาองักฤษอยูใ่นล 
าดบัท่ี 4 หรือท่ี 5, ... ใหล้งช่ือเร่ืองเป็นช่ือเร่ืองจริงตามดว้ย ช่ือเร่ืองท่ี 2 และเลือกช่ือเร่ืองภาษาองักฤษเป็นช่ือเร่ือง
ท่ี 3  

 

ตวัอยา่ง ช่ือเร่ืองปรากฏเป็นภาษาสเปน-ภาษาฝร่ังเศส-ภาษาเยอรมนั-ภาษาองักฤษ-ภาษาจีน ใหล้งดงัน้ี 
245 00 $aภาษาสเปน (ช่ือเร่ืองจริง) = ภาษาฝร่ังเศส (ช่ือเร่ืองเทียบเคียง) = ภาษาองักฤษ (ช่ือ เร่ืองเทียบเคียง) 

 
 (3) หนงัสือท่ีมีช่ือเร่ืองหลายภาษาและมีช่ือเร่ืองซ่ึงใชภ้าษาไม่มีตวั อกัษรบนแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี รวมอยูด่ว้ย ใหล้งรายการท่ีพิมพไ์ดแ้ละ ท ารายการหมายเหตุวา่มีเน้ือหา
ภาษานั้น ๆ รวมอยู ่ 
 

ตวัอยา่ง ช่ือเร่ืองประกอบดว้ยภาษาจีน-ภาษาไทย-ภาษาองักฤษ ตามล าดบั ใหล้งรายการ ดงัน้ี 

245 00 $aภาษาไทย (ช่ือเร่ืองจริง) = ภาษาองักฤษ (ช่ือเร่ืองเทียบเคียง) 
หมายเหตุ: เน้ือหาเป็นภาษาจีน, ไทย, องักฤษ 

 

 (4) หนงัสือท่ีเป็นต าราทางภาษาท่ีเขียนเป็นภาษาต่าง ๆ (ยกเวน้ ท่ี เขียนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ) เช่น ต าราเรียนภาษาเยอรมนั ซ่ึงในหนา้ปกในมีช่ือเร่ืองท่ีเป็น ภาษาฝร่ังเศสและภาษาเยอรมนั ตา
มล าดบั ใหล้งช่ือเร่ืองภาษาเยอรมนัเป็นช่ือเร่ืองจริง และลงช่ือ ภาษาฝร่ังเศสเป็นช่ือเร่ืองเทียบเคียง 
 
ตัวอย่าง 

245 00 $aErnert Gunther laser baizer = $bLa route shell / $c 
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 5) การลงรายการหนงัสือไม่มีช่ือเร่ืองรวม กรณีท่ีหนงัสือมีเน้ือหาหลายเร่ืองรวมอยูใ่นเล่มเดียวกนั 
และไม่ปรากฎช่ือ เร่ืองรวมท าใหไ้ม่สามารถลงช่ือใดเพียงช่ือเดียวเป็นช่ือเร่ืองจริงได ้ใหป้ฏิบติั ดงัน้ี  
 (1) ในกรณีท่ีเป็นงานของบุคคลคนเดียวกนัทั้งหมด หรือออกโดยนิติ บุคคลแห่งเดียวกนั ใหใ้ช้
เคร่ืองหมาย ; คัน่ระหวา่งงาน ถึงแมจ้ะมีค าหรือวลเช่ือมโยงระหวา่งช่ือเร่ือง เช่น กบั และ ก็ตาม และท ารายการ
เพ่ิมช่ือเร่ืองท่ี 2, 3 ไวใ้นเขตขอ้มลู 246  

 

ตวัอยา่ง หนงัสือช่ือ 

 

บทละครเร่ือง ทา้วแสนปม กบั หนามยอก
เอาหนามบ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระราชนิพนธ์ 

 

 ใหล้งรายการวา่ 
245 10 $aบทละครเร่ืองทา้วแสนปม ; $bกบั, หนามยอกเอาหนามบ่ง /$cพระบาทสมเดจ็ พระมงกลุเกลา้
เจา้อยูห่วั, ทรงพระราชนิพนธ 

246 30 $aทา้วแสนปม 

246 30 $aหนามยอกเอาหนามบ่ง 
 
 (2) ถา้เป็นงานของบุคคลต่างกนัหรือออกโดยนิติบุคคลต่างกนั ใหล้ง ช่ือเร่ืองและการแจง้
ความรับผิดชอบของงานแต่ละงานไวใ้นส่วนช่ือเร่ืองและการแจง้ความรับผิดชอบ ตามล าดบัท่ีปรากฏในหนา้ปก
ใน หรือตามล าดบัท่ีปรากฏในตวัเล่ม โดยใชเ้คร่ืองหมาย , คัน่ระหวา่ง กนัและท ารายการเพ่ิมช่ือผูแ้ต่งในเขต
ขอ้มูล 700 หรือ 710 ท ารายการช่ือเร่ืองในเขตขอ้มูล 246 และ ไม่ตอ้งท าสารบญัในส่วนหมายเหตุ  
 

ตวัอยา่ง หนงัสือช่ือ 

 

ระเด่นลนัได ของ พระมหามนตรี 
(ทรัพย)์ พระมะเหลเถไถ  

ของ คุณสุวรรณ 
 
 ใหล้งรายการวา่ 

245 10 $aระเด่นระได / $cของ พระมหามนตรี (ทรัพย)์ พระมะเหลเถไถ / ของคุณสุวรรณ. 
246 30 $aพระมะเหลเถไถ. 
700 0b $aคุณสุวรรณ. 

 
   6) ขอ้มูลผิดพลาดหรือค าท่ีสะกดผิด  
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   ผูท้ ารายการตรวจสอบค าท่ีถูกตอ้ง พร้อมแกไ้ขใหถู้กตอ้งโดยไม่ตอ้งใช ้เคร่ืองหมาย [ ] และ
ลงรายการหมายเหตุแจง้การแกไ้ขดว้ย  
 

ตวัอยา่ง หนงัสือช่ือ รัฐธรรมนูญของประเทศนอร์เวย ์ซ่ึงมีค าท่ีสะกดผิด คือ ค าวา่ นอร์เวย ์ค าท่ี ถูกตอ้งคือ นอร
เวย ์ใหล้งรายการดงันี 

245 10 $aรัฐธรรมนูญของประเทศนอรเวย ์/ $c 

500 bb $aมีค าผิดในช่ือเร่ืองไดแ้กไ้ขจากนอร์เวยเ์ป็นนอรเวย ์
 
 2 การแจง้ความรับผิดชอบ  
 ใชเ้คร่ืองหมาย / หนา้รายการผูรั้บผิดชอบส่วนแรก  
 ใชเ้คร่ืองหมาย ; คัน่ระหวา่งรายการผูรั้บผิดชอบแต่ละรายการ  
  1) ช่ือผูแ้ต่งหรือผูรั้บผิดชอบท่ีหน้าปกในเป็นภาษาองักฤษ แต่เน้ือหาเป็น ภาษไทย ให้ลงตามท่ี
ปรากฏ ในเขตขอ้มูล 245 $a ส่วนรายการหลกัและรายการเพ่ิม ในเขตขอ้มูล 100 700 ให้ถ่ายอกัษรเป็นเสียง
อ่านในภาษาไทยโดยไม่ใส่เคร่ืองหมาย [ ] 
 
ตัวอย่าง 

100 1b $aจอห์น, ทอม. 
246 30 $aสุดยอดการบริหารงานขาย = $bEffective sales management / $c Tom Johnson ; แปล
และเรียบเรียงโดย วรานนท ์ตั้งจกัรวรานนท,์ ธนิกานต ์มาฆะศิรา นนท.์ 

 
   2) ช่ือผูแ้ต่งหรือผูรั้บผิดชอบหลายคนภายใตค้วามรับผิดชอบเดียวกนั ถา้ มีไม่เกิน 3 คน ไม่ใช้
เคร่ืองหมาย , คัน่ระหวา่ผูรั้บผิดชอบแต่ละคน หรือใชค้ าวา่ และ หรือค าวา่ and ตามท่ีปรากฎหนา้ปกใน และท า
รายการเพ่ิมใหก้บัผูรั้บผิดชอบร่วมในเขตขอ้มูล 700  

 

ตวัอยา่ง 

100 0b $aสฤณี อาชวานนัทกลุ. 
245 00 $aมายาคติพลงังาน / $cสฤณี อาชวานนัทกลุ, ณฐัเมธี สยัเวช และสุณีย ์ม่วงเจริญ. 
700 0b $aณฐัเมธี สยัเวช. 
700 0b $aสุณีย ์ม่วงเจริญ. 

 
   3) ช่ือผูแ้ต่งท่ีมีผูรั้บผิดชอบมากกวา่ 3 คน ใหล้งช่ือผูแ้ต่งคนแรก ตามดว้ย เคร่ืองหมาย …[และ
คนอ่ืนๆ] หรือ … [และอ่ืนๆ] ส าหรับหน่วยงานตั้งแต่ 3 หน่วยข้ึนไป หรือ [et al.] ในภาษาต่างประเทศ และท า
รายการเพ่ิมใหก้บัผูรั้บผิดชอบคนแรกในเขตขอ้มูล 700 หรือหน่วยงาน แรกเขตขอ้มูล 700  
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ตวัอยา่ง 

245 00 $aธนาคารสมองเพื่อสุขภาพ / $cบรรณาธิการ, มนตรี ตูจิ้นดา ...[และคนอ่ืนๆ]. 
700 0b $aมนตรี ตูจิ้นดา. 

 

   4) ช่ือผูเ้ขียนค าน า ไม่ตอ้งน ามาลงรายการ ไม่ตอ้งน ามาลงรายการ 
 
 2. ฉบบัพิมพ ์

 ลงรายการในเขตขอ้มูล 250 โดยใหเ้วน้ระยะหนา้และหลงัเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีก าหนด ตามกฎ  
 เคร่ืองหมาย , หนา้ขอ้ความฉบบัพิมพ ์ 

 เคร่ืองหมาย / หนา้รายละเอียดผูรั้บผิดชอบส่วนแรกท่ีลงต่อจากขอ้ความฉบบัพิมพห์รือ ขอ้ความฉบบั
พิมพร์อง  
 ฉบับพิมพ์ มีความหมายรวมถึง ฉบับคู่มือครู (Teacher’s ed.) ฉบับนักเรียน (Student’s ed.) ฉบบั
ปรับปรุง (Rev. ed.) Desk ed., International ed., American ed. ฯลฯ  
  2.1 การลงฉบบัพิมพใ์หล้งตามท่ีปรากฎ โดยลงเป็นตวัเลขอารบิค  
 

ตวัอยา่ง ปรากฏในหนงัสือวา่ พิมพค์ร้ังแรก, พิมพค์ร้ังท่ีหน่ึง ใหล้งรายการวา่ 
250 bb $aพิมพค์ร้ังท่ี 1. 

 

  2.2 Reprint หมายถึง การพิมพใ์หม่ซ ้า โดยเน้ือหาไม่เปล่ียนแปลง แต่มี ลกัษณะแตกต่างจากเดิม 
เช่น เปล่ียนหนา้ปกและรูปเล่ม  
  ในกรณีท่ีเป็น Reprint ใหใ้ชปี้ Reprint แทนปีลิขสิทธ์ิ (Copyright)  

  เพ่ิมปีล่าสุด หลงัเลขเรียกหนงัสือในเขตขอ้มูล 050 (กรณีท่ีการพิมพซ์ ้าต่างปี)  
  ระบุฉบบัพิมพใ์นเขตขอ้มูล 250  

 

ตวัอยา่ง  
  ลงรายการในเขตขอ้มูล 008  

  008/06   r  

  008/07   2004  

  008/11-14   2004 

 

008 170128r20042004xxka b 0010 eng d 
050 0b $aP 165 $bC874 2004 
245 10 $aCognitive linguistics /$cWilliam Croft and D. Alan Cruse. 
250 bb $aRepr. 
260 Bb $aCambridg, UK :$cCambridge University Press, $c2004. 

 

  2.3 Impression Edition หมายถึง การพิมพซ์ ้าในลกัษณะเดิมทุกประการ ไม่ ตอ้งลงรายการใน
ส่วนฉบบัพิมพ ์แต่ใหล้งปีในส่วนปีท่ีพิมพใ์นเขตขอ้มูล 260  
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  เพ่ิมปีพิมพล่์าสุด 2003 ในเลขขอ้มูล 260 เขตขอ้มูลยอ่ย $g และลงการพิมพค์ร้ัง แรกในเขตขอ้มลู
ยอ่ย $c  

 

ตวัอยา่ง  
  ลงรายการในเขตขอ้มูล 008  

  008/06   r  

  008/07   2003  

  008/11-14   2002 

 

008 070727r20032002xxxka 0010 eng d 
245 00 $aMethodology in language teaching : $ban anthology of current practice / $ceditied 

by Jack C. Richards, Willy A. Renandya. 
260 bb $aCambridge, UK : $bCambridge University Press, $c2002$g(2003 printing) 

 
 

  2.4 ฉบบัพิมพท่ี์บอกลกัษณะหนงัสือวา่มีเน้ือหาแตกต่างกนั ควรน าลงในรายการดว้ย  
 

ตวัอยา่ง 

250 bb $aพิมพค์ร้ังท่ี 2, ฉบบัปรับปรุงใหม่. 
 

250 bb $a2nd ed., international ed. 
 

250 bb $a4th ed., student ed. 
 
  2.5 กรณีช่ือเร่ืองและฉบบัพิมพป์รากฏเป็นขอ้ความเดียวกนัให้แยกฉบบัพิมพล์ง ไวใ้นเขตขอ้มูล 
250  
 

ตวัอยา่ง 

เคมีประยกุต ์ 
(ฉบบัปรับปรุงใหม่)  

 

จกัรพนัธ์ุ ปัญจะสุวรรณ  

ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์  
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.2542 

 

 ใหล้งรายการวา่ 
245 10 $aเคมีประยกุต ์/ $cจกัรพนัธ์ุ ปัญจะสุวรรณ. 
250 bb $aพิมพค์ร้ังท่ี 2 (ฉบบัปรับปรุงใหม่). 
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  กรณีค าแสดงความเป็นฉบบัพิมพเ์ป็นส่วนหน่ึงของช่ือเร่ือง หากแยกไปลงในเขต ขอ้มูล 250 แลว้
จะท าใหเ้กิดความเสียหาย ใหล้งตามท่ีปรากฏในเขตขอ้มูล 245  

 

ตวัอยา่ง 

การบญัชีภาษีอากร  
ฉบบัปรับปรุงใหม่ VAT 10%  

 

โดย  
สมเดช โรจนคุ์รีเสถียร 

 
 ใหล้งรายการวา่ 

245 10 $aการบญัชีภาษีอากร ฉบบัปรับปรุงใหม่ VAT 10% / $cสมเดช โรจน์คุรีเสถียร. 
 
  2.6 กรณีท่ีมีช่ือผูรั้บผิดชอบการพิมพแ์ต่ละคร้ังปรากฏบนหนา้ปก ใหน้ ามาลง รายการในเขตขอ้มลู 
250 $b และท ารายการเพ่ิมในเขตขอ้มูล 700 หากไม่ปรากฏอยา่งชดัเจน ไม่ ตอ้งน ามาลงรายการ 

 

ตวัอยา่ง 

United States 
Government Publications 

By 
Anne Morris Boyd 

 
Third edition Revised 

By 
Rae Elizabeth Rips 

 
 

 ใหล้งรายการวา่ 
250 bb $a3rd ed. Rev. / $b Rea Eliazbeth Rips 

700 1b $aRips, Rea Eliazbeth. 
 

  2.7 กรณีท่ีหอ้งสมุดมีหนงัสือช่ือเร่ืองเดียวกนัหลายฉบบั ใหป้ฏิบติัดงัน้ี  

   1) ท ารายการใหม่ส าหรับหนงัสือฉบบัพิมพใ์หม่ ซ่ึงมีเน้ือหาแตกต่างจาก เล่มเดิม มกัจะมีค 
าวา่ ปรับปรุง หรือฉบบัปรับปรุงใหม่ หรือฉบบัแกไ้ข  
   2) ใส่ปีท่ีพิมพข์องฉบบัพิมพค์ร้ังนั้นต่อทา้ยเลขเรียกหนงัสือ  
  2.8 กรณีหนงัสือพิมพซ์ ้า  
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   1) กรณีหนงัสือท่ีมีส านกัพิมพเ์ดียวกนั ปีพิมพเ์ดียวกนั คร้ังท่ีพิมพค์ร้ัง เดียวกนั จ านวนหนา้
เท่ากนั แต่ฉบบัซ้ าแยกเป็น 2 เล่ม โดยคร้ังก่อนพิมพเ์ล่มเดียว เช่น หนังสือช่ือ เมืองมายา ของ ม.ร.ว.ศึกฤทธ์ิ 
ปราโมช จดัพิมพโ์ดยส านกัพิมพส์ยามรัฐ (2530) พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรณีน้ี ให้ลงรายการเดิมพร้อมเพ่ิมขอ้มูลส่วนท่ี
แตกต่างในส่วนหมายเหตุเขตขอ้มูล 500 และหนา้ item ฉบบั พิมพซ์ ้าใหใ้ส่เป็น ล.1 ฉ.2 , ล.2 ฉ.2  

   2) กรณีหนังสือท่ีจ านวนหน้าเท่ากนั ปีพิมพเ์ดียวกนั ให้ลงขอ้มูลใน รายการเดิม พร้อมเพ่ิม
ขอ้มูลในส่วนท่ีแตกต่างจากเล่มเดิมในส่วนหมายเหตุในเขตขอ้มูล 500 และ ส่วนเลขมาตรฐานหนงัสือสากลใน
เขตขอ้มูล 020 (ถา้มีความแตกต่าง)  
   3) กรณีหนังสือท่ีมีหน้าต่างกนั ปีพิมพเ์ดียวกนั ให้ลงขอ้มูลในรายการเดิม โดยเพ่ิมขอ้มูลท่ี
แตกต่างจากเล่มเดิมในส่วนหมายเหตุเขตขอ้มูล 500 และระบุเลขมาตรฐานหนงัสือ สากลในเขตขอ้มูล 020 (ถา้มี
ความแตกต่าง)  
   4) กรณีหนงัสือท่ีมีจ านวนหนา้เท่ากนั ปีพิมพต์่างกนัไม่เกิน 5 ปี ให้ลง ขอ้มูลในรายการเดิม 
โดยเพ่ิมขอ้มูลส่วนท่ีแตกต่างจากเล่มเดิมในส่วนหมายเหตุเขตขอ้มูล 500 และ ระบุเลขมาตรฐานหนงัสือสากล 
เขตขอ้มูล 020 (ถา้มีความแตกต่าง) ส่วนในหน้า item ให้เติมปีหลงั เลขเรียกหนังสือ เพื่อแสดงให้เห็นความ
แตกต่างจากเล่มเดิม 

   กรณีหนงัสือท่ีน ามาลงรายการเขา้หลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้ แต่อยูต่่าง Location กนั แมจ้ะ
ใชเ้ลขหมู่คนระบบกนั ก็ให้ลงในรายการเดิม โดยให้เพ่ิมขอ้มูลส่วนท่ีแตกต่าง จากเล่มเดิมในส่วนหมายเหตุเขต
ขอ้มูล 500 และระบุเลขมาตรฐานหนงัสือสากล เขตขอ้มูล 020 (ถา้ มีความแตกต่าง) ส่วนในหนา้ Bib และหนา้ 
Item ใหเ้ติมปีหลงัเลขเรียกหนงัสือ เพื่อแสดงใหเ้ห็น ความแตกต่างจากเล่มเดิม  
   5) กรณีหนงัสือท่ีมีจ านวนหนา้เท่ากนั ปีพิมพต์่างกนัเกิน 5 ปี ใหล้ง รายการใหม่โดย  
    (1) ระบุประเภทของปีเป็น r (Reprint/reissue date and original date) เขตขอ้มูล 
008/06) ระบุปีพิมพปั์จจุบนัใน Date 1 เขตขอ้มูล 008/7-10) และระบุปีพิมพเ์ก่า ใน Data 2 (เขตขอ้มูล 008/11-

14)  

    (2) ระบุปีพิมพห์ลงัเลขเรียกหนงัสือ (เขตขอ้มูล 050)  

    (3) ระบุฉบบัพิมพท่ี์แตกต่างในส่วนฉบบัพิมพ ์(เขตขอ้มูล 250)  

   6) กรณีหนงัสือท่ีมีจ านวนหนา้ต่างกนั ปีพิมพต์่างกนั ให้ลงขอ้มูลใน รายการใหม่และปฏิบติั
เช่นเดียวกบัขอ้ 5 

 3. การพิมพ ์การจดัจ าหน่าย ฯลฯ  
  3.1 สถานท่ีพิมพ ์ 

   1) กรณีปรากฏช่ือเมืองท่ีพิมพ ์หรือเมืองท่ีจดัจ าหน่วยมากกว่า 1 แห่ง ให้ ลงช่ือเมืองแรกท่ี
ปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 

Cambridge University Press 
Cambridge, UK NewYork, NY, Australia 
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 ใหล้งรายการวา่ 
260 bb $aCambridge, UK : $bCambridge University Press, $c 

 

   2) กรณีปรากฏช่ือเมืองท่ีตั้งของหน่วยท ารายการ (Cataloging Agency) ใหล้งรายการไวด้ว้ย 
ตวัอยา่ง 

 

ตวัอยา่ง 

Macmillan 
New York, Loadon, Bangkok 

 

 ใหล้งรายการวา่ 
260 bb $aNew York ; $aBangkok $bMacmillan, $c 

 
   3) กรณีปรากฏช่ือประเทศ รัฐ ฯลฯ ในแหล่งขอ้มูล ให้ลงช่ือเหล่านั้ นต่อ จากช่ือสถานท่ี
จดัพิมพเ์พ่ือแสดงถึงความแตกต่างระหวา่งช่ือสถานท่ีจดัพิมพท่ี์มีช่ือเดียวกนั และใชค้ า ยอ่ และใชค้ ายอ่ตามท่ี
แนะน าไวใ้นภาคผนวก B ใน AACR2  

   กรณีไม่ปรากฏช่ือประเทศ รัฐ ฯลฯ แต่ปรากฏช่ือเมืองอย่างเดียว ให้เติมช่ือ รัฐ/ประเทศใน
เคร่ืองหมาย [ ]  
 

ตวัอยา่ง 
260 bb $aNew York, NY 

 
260 bb $aWaco [Tex.] 

 
  4) กรณีท่ีไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์ สถานท่ีจัดจ าหน่าย แต่ผูท้ ารายการ ทราบข้อมูลให้ลงใน
เคร่ืองหมาย [ ]  
  หากผูท้ ารายการไม่แน่ใจ เพียงแต่คาดวา่น่าจะเป็นสถานท่ีพิมพ ์ให้ลงใน เคร่ืองหมาย [ ] และใส่
เคร่ืองหมาย ? ก ากบัไว ้ 
 

ตวัอยา่ง 
260 bb $a[นนทบุรี] : 

 
260 bb $a[เชียงใหม่?] : 

 
  5) กรณีไม่สามารถหาสถานท่ีพิมพไ์ด ้ให้ใชค้ าวยอ่วา่ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏ สถานท่ีพิมพ)์ ส าหรับ
หนงัสือภาษาไทย และค ายอ่ S.l. (Sine loco แปลวา่ without place) ส าหรับ หนงัสือภาษาต่างประเทศโดยให้
ใส่ในเคร่ืองหมาย [ ]  
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ตวัอยา่ง 

260 bb $a[ม.ป.ท.] : $b 
 

260 bb $a[S.l.] : $b 
 

  กรณีกรุงเทพฯ ซ่ึงมีประกาศเปล่ียนแปลงช่ืออยูเ่สมอ ใหใ้ชช่ื้อตามปีต่อไปน้ี  

  พ.ศ.2474     ใชช่ื้อ กรุงเทพฯ  
  พ.ศ.2475-20 ธนัวาคม 2514   ใชช่ื้อ พระนคร 

  21 ธนัวาคม 2514-14 ธนัวาคม 2515  ใชช่ื้อ นครหลวงกรุงเทพธนบุรี  
  15 ธนัวาคม 2515-ปัจจุบนั   ใชช่ื้อ กรุงเทพฯ (กรุงเทพมหานคร) 
  3.2 ส านกัพิมพ ์ 

   1) ใหล้งช่ือส านกัพิมพท่ี์แทจ้ริง โดยลงอยา่งสั้นท่ีสุด ส าหรับหนงัสือ ภาษาไทยใหต้ดัค าวา่ส 
านักพิมพ์ พบัลิเคชั่น พบัลิชช่ิง บุ๊ค ส่วนหนังสือภาษาต่างประเทศให้ตัดค าว่า Publications, Publishing 

Publisher, Inc., Book ยกเวน้ ส านกัพิมพ ์การพิมพ ์หลงัช่ือใหล้ง รายการตามท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง ส านกัพิมพแ์จ่มใส ใหล้งรายการวา่ 
260 bb $aกรุงเทพฯ : $bแจ่มใส, $c 

 
 ส านกัพิมพว์า่ Kensington Publishing Corp. ใหล้งรายการวา่ 

260 bb $aNew York, NY. : $bKensington, $c 
 
   ยกเวน้กรณี ส านกัพิมพ ์ใชค้ าวา่ ส านกัพิมพ ์การพิมพ ์หลงัช่ือ ให้ลง รายการตามท่ีปรากฏ 
เช่น แพรวส านกัพิมพ ์มายกิส านกัพิมพ ์มงักรการพิมพ ์เป็นตน้  

   กรณีส่วนของช่ือท่ีจ าเป็นตอ้งมี เพ่ือให้เห็นความแตกต่างระหวา่ง ส านกัพิมพ ์ผูจ้ดัจ าหน่าย 
ท่ีมีช่ือเสียงหรือส่วนของช่ือเหมือนกนั เพ่ือบ่งบอกให้ทราบถึงการเป็นสาขา รวมไปถึงค าท่ีน ามาเสริมนั้นเป็น
ส่วนหน่ึงของช่ือ หรือใชเ้พ่ือบ่งบอกความเป็นช่ือส านกัพิมพ ์ให้คงไว ้เช่น ดอกหญา้กรุ๊ฟ ดอกหญา้2000 ดอก
หญา้2545 สามคัคีสาร (ดอกหญา้) เป็นตน้  

   2) ส านกัพิมพเ์ป็นของหน่วยงานราชการ เช่น มหาวิทยาลยั กระทรวง ทบวง กรม เป็นตน้ ให้
ลงรายการตามท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง Oxford University Press ใหล้งรายการวา่ 
260 bb $aOxford : $bOxford University Press, $c 

 
 ส านกัพิมพแ์ห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ใหล้งรายการวา่ 

260 bb $aกรุงเทพฯ : $bส านกัพิมพแ์ห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, $c 
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   3) ถ้าบุคคลหรือหน่วยงานนั้ นเป็นทั้ งผูแ้ต่งและส านักพิมพ์ ให้ลงช่ือ ส านักพิมพ์ ผูจ้ ัดจ 
าหน่าย ฯลฯ อยา่งสั้น ๆ  
 

ตวัอยา่ง 

245 10 $aการเงินธุรกิจ / $cคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
260 bb $aกรุงเทพฯ : $bมหาวทิยาลยั, $c 

 
   4) ถา้ไม่ปรากฏช่ือส านักพิมพ ์ให้ลงช่ือผูจ้ดัจ าหน่าย และระบุหนา้ท่ีไวใ้น เคร่ืองหมาย [ ] 
หลงัช่ือผูจ้ดัจ าหน่ายดว้ย โดยใชค้ าว่า ผูจ้ดัจ าหน่าย ส าหรับหนังสือภาษาไทย และ ใชค้ าว่า distributor ส 
าหรับหนงัสือภาษาองักฤษ 

 

ตวัอยา่ง 

260 bb $aกรุงเทพฯ : $bศูนยห์นงัสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั [ผูจ้ดัจ าหน่าย], $c 
 

   5) กรณีท่ีหนงัสือหรือต าราหรือเอกสารค าสอนไม่มีช่ือส านกัพิมพห์รือผูจ้ดั จ าหน่าย แต่มี
ช่ือสถาบนัท่ีผูแ้ต่งสงักดัอยูร่ะบุไวท่ี้หนา้ปกใน ใหน้ ามาลงเป็นส านกัพิมพไ์ดโ้ดยอนุโลม ใหใ้ส่ไวใ้นเคร่ืองหมาย 
[ ]  
 

ตวัอยา่ง 

260 bb $aกรุงเทพฯ : $b[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยรามค าแหง], $c 
 
   (6) กรณีท่ีมีช่ือส านักพิมพห์รือผูจ้ดัจ าหน่าย สองช่ือหรือมากกว่านั้น ให้ลง ช่ือส านักพิมพ์
หรือผูจ้ดัจ าหน่ายช่ือแรก และสถานท่ีพิมพท่ี์สัมพนัธ์กนั และเพ่ิมช่ือส านกัพิมพห์รือผู ้จดัจ าหน่ายอ่ืนท่ีอยูใ่นล 
าดบัถดัไป พร้อมดว้ยสถานท่ีท่ีสัมพนัธ์กนั (หากแตกต่างไปจากสถานท่ีท่ีลงไว ้แลว้) ทั้งน้ีหากมีช่ือส านกัพิมพ์
หรือผูจ้ดัจ าหน่ายมากกวา่ 3 แห่ง ใหล้งเฉพาะช่ือแรกท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 

260 bb $aปทุมธานี : $bศูนยเ์ทคโนโลยีและวสัดุแห่งชาติ ; $aกรุงเทพฯ : $bสถาบนั บณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์, $c 

 
   กรณีช่ือส านักพิมพห์รือผูจ้ดัจ าหน่วยแห่งแรกและแห่งท่ีอยู่ในล าดบัถดัมามี การเช่ือมโยง
เป็นรายการเดียวกนั ใหล้งตามท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 
260 bb $aกรุงเทพฯ : $bศูนยจิ์ตตปัญญาศึกษาร่วมกบัสวนเงินมีมา, $c 
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   (7) กรณีไม่สามารถหาส านักพิมพ ์ให้ใชค้ าย่อว่า ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏ ส านักพิมพ)์ ส าหรับ
หนงัสือภาษาไทย และค ายอ่วา่ s.n. (sine nomine แปลวา่ without a name) ส าหรับหนงัสือภาษาต่างประเทศ 
โดยใหใ้ส่ไวใ้นเคร่ืองหมาย [ ]  
 

ตวัอยา่ง 

260 bb $a[ม.ป.ท. : $bม.ป.พ.], $c 
 

260 bb $a[S.l. : $bs.n.], $c 
 
   กรณีท่ีไม่มีช่ือส านกัพิมพ ์แต่มีช่ือผูผ้ลิต (Manufacturer) หรือโรงพิมพ ์ปรากฎใหใ้ส่สถาน
ท่ีตั้งของโรงพิมพใ์น $e และใสช่ือโรงพิมพใ์น $f โดยใหใ้ส่ในเคร่ืองหมาย ()  
 

ตวัอยา่ง 

260 bb $a[ม.ป.ท. : $bม.ป.พ.], $c2545 $e(กรุงเทพฯ : $fอุ่นเรือนการพิมพ)์. 
 
   (8) หนังสือช่ือเร่ืองเดียวกนัท่ีมี 2 เล่มหรือมากกวา่ แต่จดัพิมพโ์ดย ส านักพิมพต์่างกนัให้ลง
ช่ือส านกัพิมพ ์ท่ีจดัพิมพเ์ล่ม 2 หรือเล่มอ่ืน ไวใ้นส่วนหมายเหตุ ในเขตขอ้มูล 500  

 

 3.3 ปีพิมพ ์ปีจดัจ าหน่าย  
  1) หนงัสือภาษาต่างประเทศใหล้งปีท่ีพิมพ ์(Date of Publication) ล่าสุด  
   (1) ในกรณีท่ีไม่มีปีพิมพ ์ใหใ้ชปี้ลิขสิทธ์ิแทน แต่ไม่ตอ้งเขียน c ก ากบั  
   (2) ในกรณีท่ีใชปี้ลิขสิทธ์ิแทนปีพิมพแ์ละมีปีผลิต (Printing) ซ่ึง แตกต่างจากปีลิขสิทธ์ิใหใ้ส่
ปีผลิตในเคร่ืองหมาย () ใน $g ต่อจากปีลิขสิทธ์ิ  
 

ตวัอยา่ง 

260 bb $aCambridge, UK :$bCambridge University Press, $c2002$g(2003 printing). 
 
  2) หนงัสือภาษาไทยใหใ้ชปี้พิมพล่์าสุด  
   (1) กรณีท่ีไม่มีปีพิมพ ์ใหใ้ชปี้ลิขสิทธ์ิ  
   (2) กรณีท่ีไม่มีปีพิมพ ์ปีลิขสิทธ์ิ ใหใ้ชปี้ผลิต  
   (3) กรณีปีพิมพใ์นแหล่งขอ้มูลปรากฏปี ค.ศ. หรือตวัเลขโรมนัให ้เปล่ียนเป็นปี พ.ศ. โดยลงไว้
ในเคร่ืองหมาย [ ]  
   (4) กรณีไม่ปรากฏปีพิมพใ์นแหล่งขอ้มูลท่ีก าหนด ใหใ้ส่ไวใ้น เคร่ืองหมาย [ ]  
 

ตวัอยา่ง 

260 bb $aกรุงเทพฯ : $bไทยวฒันาพานิช, $c[2545]. 
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  3) กรณีท่ีไม่ปรากฏปีพิมพ ์ปีจดัพิมพ ์ปีลิขสิทธ์ิ หรือปีผลิต ใหใ้ชว้ธีิ ประมาณปีท่ีใชในการจดัพิมพ ์
เช่น ดูจากค าน าหรือขอ้มูลอ่ืน ในตวัเล่ม ท่ีท่ีลงทะเบียนตวัเล่ม เป็นตน้ โดยระบุไวใ้นเคร่ืองหมาย [ ] หากไม่
แน่ใจใส่เคร่ืองหมาย ? 

 

ตวัอยา่ง 

260 bb $aNew York: $bHippocrene Book, $c[1963 or 1966]. 
 

260 bb $aกรุงเทพฯ : $bแปลนฟอร์คิดส์, $c[2545?]. 
 

260 bb $aเชียงใหม่ : $bมหาวทิยาลยัเชียงใหม่, $c[255-?]. 
 
  4) กรณีหนงัสือท่ีมีหลายเล่มจบ หรือหลายส่วนหลายตอน  

   (1) กรณีท่ีมีปีท่ีพิมพ ์2 ปี หรือมากกวา่ เช่น ผลงานท่ีใชก้ารพิมพ ์หลายปี ให้ลงรายการดว้ยปี
แรกและปีหลงัสุดโดยใช ้– คัน่  

 

ตวัอยา่ง 

260 bb $aNew York: $bBasil Blackwell, $c1990-1991. 
 
   (2) กรณีท่ียงัออกมาไม่ครบสมบูรณ์ใหล้งเฉพาะปีแรกสุด คั้นดว้ย – แลว้เวน้ 4 ระยะ  
 

ตวัอยา่ง 

260 bb $a[New York : $bFarrar Straus, $c1963]. 
 
 4. ลกัษณะรูปร่าง  
  4.1 การลงเลขหนา้  
   1) การลงเลขหนา้ของหนงัสือเล่มเดียวจบ มีขอ้ก าหนดในการลงเลขหนา้ ในลกัษณะต่าง คือ 

   (1) หนงัสือมีเลขหนา้ หรือตวัเลขโรมนั หรือตวัเลขก ากบั  
   กรณีหนงัสือมีเลขหนา้ก ากบั ใหล้งเลขหนา้ท่ีปรากฏในหนา้สุดทา้ยของ ตวัเล่มเป็นหลกั  
 

ตวัอยา่ง 

300 bb $a260 หนา้. 
 

300 bb $a150 p. 
 
   กรณีท่ีส่วนตน้ของหนังสือ (หนังสือค าน า/สารบัญ) มีเลขหน้าเป็น  ตวัอกัษรหรือตวัเลข
โรมนัก ากบั ใหล้งตวัอกัษร หรือตวัเลขโรมนัสุดทา้ยท่ีปรากฏ  
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ตวัอยา่ง 

300 bb $aง, 135 หนา้. 
 

300 bb $ax, 150 p. 
 

   กรณีหนังสือมีการล าดบัเลขหน้า ท่ีเป็นตวัเลขโรมนั ตวัอกัษร และมี  เลขก ากบัคละกนั ให้
นบัจ านวนหนา้รวม แลว้ใส่เคร่ืองหมาย [ ]  
 

ตวัอยา่ง 
300 bb $a[211] หนา้. 

 
   (2) หนงัสือไม่มีเลขหนา้ก ากบัในบางส่วน กรณีส่วนตน้ของหนงัสือ เช่น หนา้ค าน า สารบญั 
ไม่มีเลขหนา้ก ากบั ใหน้บัจ านวนหนา้ แลว้ใส่ไวใ้นเคร่ืองหมาย [ ]  
 

ตวัอยา่ง 

300 bb $a[10], 187 หนา้. 
 

300 bb $a[25], 150 p. 
 
   กรณีส่วนเพ่ิมเติมเน้ือหาหรือเป็นภาคผนวก ไม่มีเลขหนา้ก ากบั ใหน้บั จ านวนหนา้ในส่วนน้ี
ทั้งหมด แลว้ใสจ านวนหนา้ไวใ้นเคร่ืองหมาย [ ]  
 

ตวัอยา่ง 
300 bb $a260, [30] หนา้. 

 
   (3) หนังสือนั้นมีหลายบทหรือแบ่งเป็นตอน โดยท่ีแต่ละตอนมีเลขหน้า ไม่ต่อเน่ืองกนั เช่น 
บทท่ี 1 หน้า 1-13, บทท่ี 2 หน้า 1-31 ให้ลงเลขหน้าท่ีปรากฏในหน้าสุดทา้ยของ  แต่ละบทแลว้ตามล าดับท่ี
ปรากฏถา้ไม่เกิน 3 ตอน หากเกิน 3 ตอน ใหร้วมจ านวนหนา้ทั้งหมดแลว้ลง ไวใ้นเคร่ืองหมาย [ ]  
 

ตวัอยา่ง 

300 bb $a80, 59, 74 หนา้. 
 

300 bb $a[253] หนา้. 
 
   (4) หนงัสือท่ีพิมพห์นา้เดียว ในการลงเลขหนา้ ให้ใชค้ าวา่ “แผ่น” หรือ “leaves” แทนค าวา่ 
“หนา้” 
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   (5) หนงัสือท่ีถ่ายส าเนามาจากตน้ฉบบั เม่ือจะลงเลขหนา้ ตอ้ง พิจารณาเลขหนา้ท่ีปรากฏใน
เล่มตน้ฉบบัเป็นหลกั เช่น ถา้ตน้ฉบบัในเม่ือน ามาถ่ายส าเนาแลว้ตวั ตน้ฉบบันั้น พิมพ ์2 หนา้ แมจ้ะถ่ายส าเนา
หนา้เดียว ในการลงเลขหนา้ของฉบบัส าเนา ตอ้งใชค้ าวา่ “หนา้”  
  2) การลงเลขหนา้ของหนงัสือหลายเล่มจบ มีขอ้ก าหนดในการลงเลข หนา้ ดงัน้ี  

   (1) หนังสือท่ีปรากฏเลขหน้าและมีเลขหน้าต่อเน่ืองกนัในแต่ละเล่ม เช่น เล่ม 1 หน้า 1-13, 

เล่ม 2 หนา้ 14-31 ใหล้งจ านวนเล่ม พร้อมทั้งจ านวนหนา้ไวใ้นเคร่ืองหมาย ()  
 

ตวัอยา่ง 

300 bb $a2 เล่ม (260 หนา้). 
 

300 bb $a3 v. (455 p.). 
 
   (2) หนังสือหลายเล่มจบ แต่ไม่เกิน 3 เล่ม และเลขหน้าไม่ต่อเน่ืองกัน ให้ลงจ านวนเล่ม
ทั้งหมด และระบุหนา้ของแต่ละเล่มไวใ้นเคร่ืองหมาย ( )  
 

ตวัอยา่ง 

300 bb $a3 เล่ม (260; 220; 250 หนา้). 
 

300 bb $a2 v. (150; 149 p.). 
 

   กรณีหอ้งสมุดมีหนงัสือเฉพาะเล่มใด ก็ระบุหนา้เฉพาะเล่มนั้น ตวัอยา่ง 

 
300 bb $a2 เล่ม ( ; 60 หนา้). 

 
300 bb $a3 v. ( ; 150; p.). 

 

   (3) หนังสือหลายเล่มจบตั้งแต่ 3 เล่มข้ึนไป มีเลขหนา้ต่อเน่ืองกนั หรือไม่ก็ตาม ให้ลงจ านว
นเล่มทั้งหมด 
  4.2 การลงรายการหนา้ภาพ  

  การลงรายการหน้าทั้ ง 2 ประเภท คือ หน้าภาพ (Pages of Plates) และแผ่นภาพ (Leaves of 

Plates) ใหล้งจ านวนหนา้ท่ีเพ่ิมเติมจากหนา้ปกติ โดยแยกลงจากหนา้ธรรมดาท่ีมีเลข ก ากบัอยู ่ 
 

ตวัอยา่ง 

300 bb $a260 หนา้, [58] หนา้ภาพ. 
 

300 bb $a150 p., [50] leaves of plates. 
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  4.3 การลงรายการภาพประกอบ  
  ภาพประกอบ หมายถึง ภาพเขียน ภาพถ่าย หรือภาพวาดท่ีประกอบเน้ือหาของ หนงัสือเท่านั้น เม่ือ
จะลงรายการใหใ้ชค้ าวา่ ภาพประกอบ ส าหรับหนงัสือภาษาไทย หรือ ค าวา่ ill. ส าหรับหนงัสือภาษาต่างประเทศ 
โดยลงไวใ้น $b ต่อจากรายการจ านวนหนา้ คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย :  
 

ตวัอยา่ง 

300 bb $a260 หนา้: $bภาพประกอบ. 
 

300 bb $a150 p.: ill. 
 
 4.4 การลงรายการส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งลงไวต้่อจากรายการภาพประกอบ เช่น แผนท่ี หรือแผนภูมิ 
ฯลฯ ให้ลงไวต้่อจากภาพประกอบตามล าดบัอกัษร แลว้ใชเ้คร่ืองหมาย ,คัน่ ทั้งน้ีรายการส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ี
จะน ามาลงรายการนั้น จะตอ้งมีความโดดเด่นและเป็น ส่วนประกอบส าคญัของเน่ือหาดว้ย  
  1) หนงัสือภาษาไทย จดัล าดบัในการลงรายการดงัน้ี  

   (1) เลขหนา้  
   (2) ภาพประกอบ 

   (3) แผนท่ี  
   (4) แผนผงั 

   (5) แผนภูมิ  
  2) หนงัสือภาษาต่างประเทศ จดัล าดบัในการลงรายการดงัน้ี  

   (1) Page (เลขหนา้)  
   (2) Illustration (s) (ภาพประกอบ)  
   (3) Chart (s) (แผนภูมิ)  
   (4) Coat (s) of arms (ล าดบัสกลุ)  
   (5) Facsim (s) (ส าเนา) 
   (6) Form (s) (แบบพิมพ)์  
   (7) Geneal. Table (s) (ตารางแสดงวงศว์าน)  
   (8) Map (s) (แผนท่ี)  
   (9) Music (ดนตรี)  
   (10) Plan (s) (แผนผงั)  
   (11) Port (s) (ภาพคน)  
   (12) Sample (s) (ตวัอยา่ง)  
 

ตวัอยา่ง 

300 bb $a260 หนา้ : $bภาพประกอบ, แผนท่ี. 
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300 bb $a150 p. : $bill., maps. 

 
 4.5 การลงรายละเอียดเก่ียวกบัขนาด ให้ลงความสูงของหนงัสือโดยวดัจากปกเป็นเซนติเมตรไวใ้น $c 

โดยใชเ้คร่ืองหมาย ; คัน่ เศษของเซนติเมตรใหปั้ดข้ึนเป็นจ านวนเตม็  
 

ตวัอยา่ง 
300 bb $a260 หนา้ : $bภาพประกอบ ; $c26 ซม. 

 
300 bb $a150 p.: $bill. ; $c21 cm. 

 
  ในกรณีท่ีเป็นหนงัสือท่ีมีลกัษณะตวัเล่มพิเศษ เช่น หนงัสือ 3 มิติ (pop up) ไม่ตอ้งลง รายละเอียด
เก่ียวกบัขนาด แต่ใหร้ะบุลกัษณะของหนงัสือนั้น ๆ ไวใ้นหมายเหตุ  
  4.6 การลงรายละเอียดเก่ียวกบัวสัดุประกอบ ใหล้งรายการเก่ียวกบัวสัดุประกอบนั้นอยา่งสั้น ๆ ต่อ
จากรายการขนาดหนงัสือใน $e โดยใชเ้คร่ืองหมาย + คัน่ และระบุจ านวนวสัดุเป็นแผ่นหรือจ านวนเล่ม หาก
วสัดุนั้นเป็นหนงัสือใหใ้ส่ จ านวนหนา้และขนาดไวใ้นเคร่ืองหมาย ( ) ต่อทา้ย พร้อมทั้งระบุแหล่งท่ีอยูไ่วใ้นหมาย
เหตุ  
 

ตวัอยา่ง 

300 bb $a260 หนา้ : $bภาพประกอบ ; $c26 ซม. +$eคู่มือประกอบ 1 เล่ม (30 หนา้). 
 

300 bb $a150 p.: $bill. ; $c21 cm. +$eCD-ROM 1 V. 
 
 5. ชุด  
  5.1 ลงเฉพาะช่ือชุด ไม่ระบุผูรั้บผิดชอบ ใหล้งในเขตขอ้มูล 490 และระบุในตวั บ่งช้ีวา่ท ารายการ
เพ่ิมใหช่ื้อชุดแลว้ ท ารายการเพ่ิมใหช่ื้อชุด (เขตขอ้มูล 800-830)  

 

ตวัอยา่ง 

490 1b $aชุด 100 ปีนกัเขียนไทย. 
830 0b $aชุด 100 ปีนกัเขียนไทย. 

 

  5.2 ช่ือชุดท่ีมีค าว่า No. หรือ ล าดับท่ี อนัดับท่ี ภาค ให้ลงรายการในเขตขอ้มูล  490 $v หลงั
เคร่ืองหมาย ; โดยใส่ค าดงักล่าวดว้ย  
 

ตวัอยา่ง 

490 1b $a จุฬาบริการชุมชน ; $v ล าดบัท่ี 8. 
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  5.3 ถา้มีช่ือชุด 2 ช่ือ คือ ช่ือชุดของหนงัสือนั้น และช่ือชุดของส านกัพิมพใ์ห้ลง เฉพาะช่ือชุดของ
หนงัสือ ส่วนกรณีท่ีมีช่ือชุดของส านกัพิมพเ์ป็นสถาบนัใหล้งทั้ง 2 ช่ือ โดยลงในเขต ขอ้มูล 440  

 

ตวัอยา่ง  
 490 1b $a EDI developmemt policy case series.  
 490 1b $a Analytical case studies ; $v no.8.  
 

  5.4 เอกสารวิชาการจากหน่วยงานราชการ ให้ลงช่ือชุดในเขตขอ้มูล 490 และ 830 โดยใส่ขอ้มูล
หน่วยงานไวใ้นเคร่ืองหมาย ( ) ตามดว้ยเคร่ืองหมาย ; และ $v  

 

ตวัอยา่ง  
 490 1b $a เอกสารวชิาการ ; $v เลขท่ี 550.348-04-2538.  

 830 0b $a เอกสารวิชาการ (กรมอุตุนิยมวิทยา. คณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ) ; $v เลขท่ี 

550.348-01-2538.  
 

  5.5 ช่ือชุดยอ่ย กรณีหนงัสือเล่มนั้นเป็นเล่มหน่ึงของชุดยอ่ย (Subseries) และมี ทั้งช่ือชุดหลกัและ
ช่ือชุดยอ่ย ใหล้งรายละเอียดของช่ือชุดหลกัก่อน และลงช่ือชุดยอ่ยใน $p โดยใช ้เคร่ืองหมาย . คัน่ 
 

ตวัอยา่ง 

490 1b $a หนงัสือชุด “อุทยานความรู้”. $p ฉบบั “รู้ไวใ้ช่วา่” 
 
  กรณีมีทั้ งเลขล าดับช่ือชุดและช่ือชุดย่อย ให้ลงรายการโดยใช้เคร่ืองหมาย . หน้า $n และ
เคร่ืองหมาย , หนา้ $p  

 

ตวัอยา่ง 

490 1b $aAmerican University studies. $nseries IX, $pHistory ;$v.43 
 
 6. รายการหมายเหตุ 
  6.1 หมายเหตุทัว่ไป  
   (1) ลกัษณะ ขอบเขต หรือแบบทางศิลปะให้ลงหมายเหตุเก่ียวกบัเร่ือง เหล่าน้ี นอกจากวา่จะ
ปรากฏอยูใ่นรายการอ่ืนแลว้  
 

ตวัอยา่ง 
500 bb $aรวมบทกลอนประกอบภาพถ่ายท่ีท่านพทุธทาสเตรียมพิมพค์า้งไว.้ 
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   (2) แหล่งของช่ือเร่ืองจริง ให้ลงหมายเหตุเก่ียวกับแหล่งของช่ือเร่ืองจริง หากไม่ได้อยู่ใน
หนา้ปกใน เช่น ช่ือเร่ืองจากปก Title from cover ช่ือเร่ืองจากสัน Title from spine ช่ือน าเน้ือเร่ือง Caption 

title  
 

ตวัอยา่ง ปกหนงัสือมีช่ือเร่ืองวา่ เชิดชูเกียรติเสรีไทย ใหล้งรายการวา่ 
245 10 $aเชิดชูเกียรติเสรีไทย. 
500 bb $aช่ือเร่ืองจากปก. 

 
   (3) ช่ือเร่ืองแตกต่างกนั ให้ลงหมายเหตุเก่ียวกบัช่ือเร่ืองของหนงัสือท่ี นอกเหนือจากช่ือเร่ือง
จริง และท ารายการเพ่ิมช่ือเร่ืองท่ีแตกต่างในเขตขอ้มูล 246  

 

ตวัอยา่ง 

245 10 $aลิลิตพยหุยาตราเพชรพวง ลิลิตกระบวนพยหุตราสถลมารคและชลมารค 

246 34 $aลิลิตกระบวนพยหุตราสถลมารคและชลมาค 

500 bb $aช่ือเร่ืองจากปก: ลิลิตกระบวนพยหุตราสถลมารคและชลมาค 
 
   (4) ช่ือเร่ืองเทียบเคียงและขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกบัช่ือเร่ือง ให้ลงรายการช่ือ เร่ืองเทียบเคียง และ
ขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกบัช่ือเร่ืองท่ียงัไม่ไดล้งไวใ้นส่วนช่ือเร่ืองท่ียงัไม่ไดล้งไวใ้นส่วน ช่ือเร่ืองและการแจง้ความ
รับผิดชอบ ถา้พิจารณาเห็นวา่ส าคญั  

 

ตวัอยา่ง 

500 bb $aช่ือเร่ืองยอ่ย: คู่มือส าหรับผูเ้รียนและผูส้อนภาษาจีนทุกระดบั 
 
   (5) การแจง้ความรับผิดชอบ ให้ลงหมายเหตุเก่ียวกบัช่ือบุคคลหรือสถาบนั ท่ีแตกต่างกบัท่ี
ปรากฏในการแจง้ความรับผิดชอบ ถา้พิจารณาเห็นวา่ส าคญั ให้ลงการแจง้ความ รับผิดชอบท่ียงัไม่ไดล้งไวใ้น
ส่วนช่ือเร่ืองและการแจง้ความรับผิดชอบ ให้ลงหมายเหตุเก่ียวกบับุคคล หรือสถาบนัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
หรือบุคคลหรือสถาบนัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัฉบบัพิมพค์ร้ังก่อน ๆ และยงัไม่ไดล้งรายการ  
 

ตวัอยา่ง 
500 bb $aการจดัประชุมจดัโดย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 
500 bb $aBased on the novel by Thomas Hardby. 

 
   (6) ฉบบัพิมพแ์ละประวติั ใหล้งหมายเหตุเก่ียวกบัฉบบัพิมพข์องเล่มท่ีลง รายการหรือเก่ียวกบั
รายละเอียดทางบรรณานุกรมของงานนั้น  
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ตวัอยา่ง 

500 bb $aฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 1: กรุงเทพฯ: บ ารุงสาส์น, 2533. 
 
   (7) การพิมพ์ การจ าหน่าย ฯลฯ ให้ลงหมายเหตุเก่ียวกับรายละเอียดของ การพิมพ์ การจ 
าหน่าย ฯลฯ ท่ียงัไม่ไดล้งไวใ้นส่วนการพิมพ ์การจ าหน่าย ฯลฯ ถา้พิจารณาเห็นวา่ ส าคญั  

ตวัอยา่ง 
500 bb $aจดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสเฉลิมฉลอง 84 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 
   (8) ลกัษณะรูปร่าง ให้ลงหมายเหตุเก่ียวกับลกัษณะรูปร่างท่ีส าคญัซ่ึงยงั ไม่ได้ลงในส่วน
ลกัษณะรูปร่าง  
 

ตวัอยา่ง 

500 bb $aฉบบัถ่ายส าเนา. 
 
   (9) วสัดุท่ีใชป้ระกอบกบัหนงัสือ ให้ลงหมายเหตุบอกแหล่งท่ีเก็บวสัดุท่ีใช ้ประกอบหนงัสือ 
ถา้เหมาะสม ให้ลงรายละเอียดของวสัดุท่ีใชป้ระกอบกบัหนงัสือซ่ึงยงัไม่ไดล้งไวใ้น ส่วนลกัษณะรูปร่างหรือลง
รายการแยกต่างหาก  
 

ตวัอยา่ง 

500 bb $aมีคู่มือประกอบ: คู่มือคณิตศาสตร์ฉบบัเตรียมสอบปริญญาโท (334 หนา้). 
 

   (10) ช่ือชุด ใหล้งหมายเหตุเก่ียวกบัขอ้มูลของชุดท่ีไม่สามารถลงไวใ้นช่ือชุด 

 

ตวัอยา่ง 

500 bb $aเอกสารการสอนชุดวชิา 
 
   (11) เล่มท่ีลงรายการและเล่มท่ีมีในห้องสมุด ให้ลงหมายเหตุเก่ียกบั ลกัษณะพิเศษหรือความ
ไม่สมบูรณ์ของเล่มท่ีลงรายการท่ีพิจารณาเห็นวา่ส าคญั ถา้ห้องสมุดไม่มี หนงัสือท่ีออกมาเป็นชุดครบทุกเล่ม ให้
ลงรายการเล่มท่ีหอ้งสมุดมี  
 

ตวัอยา่ง 

500 bb $aหอ้งสมุดมี เล่ม 2-3. 
 

500 bb $aฉบบัท่ีหอ้งสมุดมีไม่สมบูรณ์: ขาดตั้งแต่หนา้ 201 เป็นตน้ไป. 
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  6.2 หมายเหตุภาษาของหนงัสือ และ/หรือ กา รแปล, การดดัแปลง (Language of item and/or 

translation or adaptation) เขตขอ้มูล 546 ให้ลงหมายเหตุภาษากรณีท่ีหนงัสือมีเน้ือหาตั้งแต่ 2 ภาษาข้ึนไป 
โดยมีการจดัพิมพ ์เป็นหนา้คู่กนั หรือแบ่งคร่ึงเล่มในแต่ละภาษา  
 

ตวัอยา่ง 
041 0b $athaeng 

546 bb $aเน้ือหาเป็นภาษาไทย, ภาษาองักฤษ. 
 

หมายเหตุ  
 1. กรณีหนังสือท่ีน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาส าหรับชาวต่างชาติ พจนานุกรม ค 
าศพัท์ ซ่ึงจะปรากฏเน้ือหาในลกัษณะตั้งแต่ 2 ภาษา ไม่ตอ้งท าหมายเหตุและรายการ ขอ้มูลรหัสภาษาในเขต
ขอ้มูล 041  

 2. กรณีหนงัสือท่ีเป็นงานวจิยั วทิยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ท่ีมีเน้ือหาของบทคดัยอ่ต่างจาก เน้ือหาในเล่ม 
ไม่ตอ้งท ารายการหมายเหตุในเขตขอ้มูล 546 แต่ใหล้งเฉพาะขอ้มูลรหสัภาษาไทยเขต ขอ้มูล 041 

 3. กรณีหนังสือท่ีเป็นงานแปล งานดัดแปลง ท่ียงัไม่ได้ลงไวใ้นส่วนช่ือเร่ืองและการแจ้ง  ความ
รับผิดชอบท่ีไม่ไดม้าจากแหล่งขอ้มูลท่ีก าหนดใหน้ ามาลงไวใ้นส่วนหมายเหตุในเขตขอ้มูล 500  

  

  6.3 หมายเหตุวทิยานิพนธ์ (Dissertation Note) เขตขอ้มูล 502  

  ถา้ส่ิงพิมพท่ี์ลงรายการเป็นวิทยานิพนธ์ท่ีเสนอเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบั ดุษฎีบณัฑิต 
(Dissertation) หรือระดบัมหาบณัฑิต (Thesis) ใหร้ะบุวา่เป็น วทิยานิพนธ์ ส าหรับค า ภาษาองักฤษ ใหใ้ชค้ าวา่ 
Thesis ตามดว้ยอกัษรย่อของช่ือปริญญา ซ่ึงผูเ้ขียนไดรั้บและสาขาท่ีจบ การศึกษา ช่ือของมหาวิทยาลยั และ ปี 
พ.ศ. หรือ ค.ศ. ท่ีส าเร็จการศึกษา  
  กรณีท่ีเป็นโครงการคน้ควา้อิสระ ท่ีอยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี ให้ลงรายการ  หมายเหตุ
เช่นเดียวกบัหมายเหตุวทิยานิพนธ์  
 

ตวัอยา่ง 

502 bb $aวทิยานิพนธ์ (น.ม.) - - สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2557. 
 

502 bb $aThesis (M.A. (Library Science)) - - University of Toronto, 1999. 
 
  6.4 หมายเหตุบรรณานุกรม (Bibliography, ect. Note) เขตขอ้มูล 504 รายช่ือของหนงัสือและ
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูแ้ต่งใชค้น้ควา้ประกอบการเขียน หนงัสือ ใหล้งไวใ้นเขตขอ้มูล 504  

 

ตวัอยา่ง 

504 bb $aบรรณานุกรมทา้ยบท. 
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504 bb $aบรรณานุกรม: หนา้ [201-222]. 
 
  6.5 หมายเหตุผูใ้ช ้(Target Audience Note) เขตขอ้มูล 521 ใหล้งหมายเหตุสั้น ๆ  เก่ียวกบัระดบั
ความรู้ของผูใ้ชห้นงัสือ ถา้ขอ้มูลเหล่านั้นแจง้ไว ้ในหนงัสือ  
ตวัอยา่ง 

521 bb $aต าราส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี. 
 

521 bb $aFor 9-12 year olds. 
 
 
 การเลือกรายการหลกัและรายการเพิม่  

 1. รายการหลกั  
  1.1 ความหมายของรายการหลกั รายการหลกั (Main Entry) หมายถึง รายการผูแ้ต่ง ซ่ึงอาจจะเป็น
บุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รก็ได ้ในกรณีท่ีหนงัสือเล่มนั้น ๆ ไม่อาจหาช่ือผูแ้ต่งได ้ก็จะใชช่ื้อเร่ืองเป็นรายการ
หลกัแทน  

  1.2 ประเภทของรายการหลกั  
  รายการท่ีน ามาเป็นรายการหลกั แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
   1) ผูแ้ต่งท่ีเป็นบุคคล (Personal Main Entry) หมายถึง บุคคล ผูรั้บผิดชอบต่อการสร้างสรรค์
เน้ือหาทางปัญญา หรือทางศิลปะของงานนั้ น เช่น นักประพนัธ์ จิตรกร ผูเ้ขียนภาพ ผูเ้ขียนแผนท่ี ยกเวน้ 
บรรณาธิการ ผูร้วบรวม ผูแ้ปล  
   2) ผูแ้ต่งท่ีเป็นนิติบุคคล (Corporate Main Entry) หมายถึง หน่วยงาน องค์กรหรือคณะ
บุคคล ไดแ้ก่ สมาคม สถาบนั บริษทัธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทางศาสนา การประชุม การแข่งขนักีฬา 
งานแสดงสินคา้ ยานพาหนะ  
   3) ช่ือเร่ือง (Title) หมายถึง ช่ือเร่ืองท่ีเหมาะสมของหนังสือ หรืออาจใช ้ช่ือเร่ืองแบบฉบับ 
(Uniform Title)  

  1.3 การเลือกรายการหลกั การจะใชร้ายการใดมาเป็นรายการหลกันั้น ตอ้งพิจารณาจากหลกัเกณฑ์
ดงัน้ี  

   1) การเลือกช่ือบุคคลเป็นรายการหลกั  
   (1) หนงัสือท่ีมีผูแ้ต่งคนเดียว ใหล้งช่ือบุคคลนั้นเป็นรายการหลกั  
   (2) หนงัสือท่ีมีผูแ้ต่ง หรือผูรั้บผิดชอบร่วมกนั 2-3 คน แต่ไม่มี ผูรั้บผิดชอบส าคญั ให้ลง
ผูรั้บผิดชอบคนแรกเป็นรายการหลกัและท ารายการเพ่ิมใหผู้แ้ต่งคนท่ี 2 และ 3  

   (3) หนงัสือท่ีมีผูแ้ต่งมากกวา่ 3 คน ถา้มีผูรั้บผิดชอบส าคญัให้ลงเป็น รายการหลกั แต่ถา้
ไม่สามารถระบุผูรั้บผิดชอบส าคญัได ้ใหใ้ชช่ื้อเร่ืองเป็นรายการหลกั  
   (4) หนงัสือท่ีเป็นผลงานรวมแต่ไม่มีช่ือเร่ืองรวม ให้ใชช่ื้อผูแ้ต่งของ ผลงานเร่ืองแรกเป็น
รายการหลกั  
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   2) การเลือกช่ือนิติบุคคลเป็นรายการหลกั  
    (1) หนงัสือเก่ียวกบัการบริหารงานของหน่วยงานนั้นหรือเป็นนโยบาย ระเบียบการ การ
ปฏิบติัการภายใน การเงิน การบุคลากร หรือทรัพยากร เช่น นามานุกรมสมาชิก รายการส่ิงของ ทรัพยสิ์นของ
หน่วยงานนั้น ๆ  
    (2) หนังสือเก่ียวกับกฎหมายการปกครอง ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ  การบริหารงาน 
สนธิสญัญา ค าพิพากษาศาล ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีบอกเล่ากนัมา  
    (3)  หนังสือเ ก่ียวกับบันทึกความคิดโดยส่วนรวมขององค์กร เ ช่น  รายงานของ
คณะกรรมการแถลงการณ์เก่ียวกบันโยบายหลกั การแถลงผลงานของหน่วยราชการ รายงานสมาคม เป็นตน้ ไม่วา่
จะมีช่ือของบุคคลท่ีเป็นเจา้ของหรือบุคคลในสงักดัเป็นผูร้ายงานหรือ จดัท าหรือไม่ก็ตาม 

    (4) หนงัสือเก่ียวกบัรายงานกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัของการประชุม เช่น รายงานการประชุม 
เอกสารการประชุม รายงานการส ารวจ รายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ  
    (5) โสตทศันวสัดุ ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ เทปโทรทศัน์ วดีิทศัน์ ส่ือ อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงมีผลงาน
ของกิจกรรมโดยส่วนรวม 

     (6) วัสดุประเภทแผนท่ีท่ีเกิดข้ึนโดยองค์กรท่ีนอกเหนือไปจาก  หน่วยงานท่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัพิมพ ์ 

   3) การเลือกช่ือเร่ืองเป็นรายการหลกั  
    (1) หนังสือท่ีไม่ทราบช่ือผู ้แต่งหรือหนังสือท่ีมีผู ้แต่งมากกว่า 3 คน  และไม่ระบุ
ผูรั้บผิดชอบส าคญั หรืองานท่ีไม่สามารถตดัสินไดว้า่ใครเป็นผูแ้ต่ง  
    (2) หนงัสือท่ีเป็นผลงานรวมและมีช่ือเร่ืองรวม หรือท่ีจดัท าโดย บรรณาธิการ  
    (3) หนงัสือท่ีรับผิดชอบโดยนิติบุคคล แต่ไม่ไดอ้ยูใ่นขอบเขตของ หนงัสือท่ีใหล้งรายการ
หลกัดว้ยช่ือนิติบุคคล และไม่มีช่ือบุคคลเป็นผูแ้ต่ง 

 2. รายการเพ่ิม  
  2.1 ความหมายของรายการเพ่ิม  
  รายการเพ่ิม (Added Entry) หมายถึง รายการท่ีช่วยในการคน้หารายการทาง บรรณานุกรมเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากรายการหลกั เช่น รายการเพ่ิมช่ือบุคคล/นิติบุคคล รายการเพ่ิม ช่ือเร่ือง รายการเพ่ิมหวัเร่ือง รายการ
เพ่ิมช่ือชุด เป็นตน้  

  2.2 ประเภทของรายการเพ่ิม  
  รายการท่ีน ามาลงเป็นรายการเพ่ิม มีดงัน้ี  

   1) รายการเพ่ิมช่ือบุคคล/นิติบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลราย เดียว และมีบุคคลหรือ
นิติบุคคลอีก 2 หรือ 3 รายการเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ให้ท ารายการเพ่ิมให้แต่ละ บุคคล หรือนิติบุคคลเหล่านั้นดว้ย 
แต่ถา้มีบุคคลหรือนิติบุคคลมากกวา่ 3 รายเขา้มาเก่ียวขอ้ง ใหท้ า รายการเพ่ิมใหก้บับุคคล หรือนิติบุคคลท่ีปรากฎ
เป็นอนัดบัแรกเท่านั้น รายการเพ่ิมช่ือบุคคล/นิติบุคคล ไดแ้ก่ ผูร่้วมมือ ผูร้วบรวม บรรณาธิการ ผูแ้ปล ผูเ้ขียน
ภาพประกอบ หน่วยงานหรือองคก์รร่วม  



 
40 

 

   2) รายการเพ่ิมช่ือเร่ือง ใหท้ ารายการเพ่ิมใหก้บัช่ืออ่ืน ๆ ถา้พิจารณาเห็น วา่มีความจ าเป็นตอ้ง
สืบคน้  

    (1) หนังสือท่ีมีเน้ือหาเป็นภาษาไทย แต่มีช่ือเร่ืองเทียบเคียงเป็น ภาษาต่างประเทศท่ี
ปรากฏเด่นชดั ใหล้งรายการดว้ยช่ือภาษาไทยและท ารายการเพ่ิมช่ือ ภาษาต่างประเทศในเขตขอ้มูล 246  

    (2) กรณีท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ ไม่ว่าจะปรากฏช่ือเร่ืองเทียบเคียงใน แหล่งขอ้มูลท่ีก าหนด
หรือไม่ก็ตาม ใหท้ ารายการเพ่ิมในเขตขอ้มูล 246  

   3) รายการเพ่ิมช่ือชุด ใหท้ ารายการเพ่ิมช่ือชุดของหนงัสือท่ีลงรายการ แยกกน ถา้เห็นวา่ช่ือชุด
จะช่วยใหผ้ลงานในชุดมากปรากฎรวมอยูด่ว้ยกนั 

   4) รายการจ าแนกอ่ืน ๆ ให้ท ารายการเพ่ิมในลกัษณะของรายการจ าแนก ให้กบัผลงานท่ีอยู่
ในหนงัสือท่ีน ามาท ารายการ และอาจท ารายการจ าแนกอ่ืน ๆ เพ่ิมอีกก็ได ้โดยให ้ตามนโยบายของหน่วยงาน 

 

 การลงรายการบุคคล 
  1.1 การลงรายการบุคคลท่ีเป็นชาวไทย  
   1) บุคคลท่ีเป็นสามญัชน ให้ลงช่ือตวัและช่ือสกุล ค าน าหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว 
อาจารย ์ศาสตราจารยด์อกเตอร์ นายแพทย ์ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน และเคร่ืองราช อิสริยาภรณ์ท่ีไดรั้บไม่ตอ้งลง
รายการ 

 
ตัวอย่าง 

100 0b $aสมบติั ธ ารงธญัวงศ.์ 
 

100 0b $aประเวศ วะสี. 
 
   2) บุคคลท่ีมีบรรดาศกัด์ิ ให้ลงราชทินนาม คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย , แลว้ตามดว้ย บรรดาศกัด์ิท่ี
ไดรั้บพระราชทานคร้ังล่าสุด  
 

ตวัอยา่ง 

100 0b $aอนุมานราชธน, $cพระยา. 
 

100 0b $aประดิษฐไ์พเราะ (ศร ศิลปบรรเลง), $cหลวง. 
 
   3) บุคคลท่ีมียศทางทหารหรือต ารวจ ใหล้งช่ือและช่ือสกลุไม่ตอ้งลงยศหรือ ต าแหน่ง ยกเวน้
กรณีท่ีเป็นยศสูงสุดของคนนั้นจะตอ้งน าลงดว้ย  
 

ตวัอยา่ง 

100 0b $aคึกฤทธ์ิ ปราโมช, $cม.ร.ว. 
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100 0b $aชาติชาย ชุณหะวนั, $cพล.อ. 
 
   4) การลงพระนามเจา้นายและพระบรมวงศานุวงศ ์ 
   1) พระมหากษตัริย ์ใหล้งพระปรมาภิไธยท่ีใชใ้นทางราชการ  
ตวัอยา่ง 

100 0b $aพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, $cพระบาทสมเด็จพระ. 
 

100 0b $aภูมิพลอดุลยเดช, $cพระบาทสมเด็จปรมินทรมหา. 
 
   2) สมเด็จพระบรมราชินี ใหล้งพระปรมาภิไธยท่ีใชใ้นราชการ  
 

ตวัอยา่ง 

100 0b $aสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ, $cสมเด็จพระนางเจา้. 
 
   3) รัชทายาท ใหล้งพระปรมาภิไธยท่ีใชใ้นราชการ  
 

ตวัอยา่ง 

100 0b $aเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี, $cสมเด็จพระ. 
 
    4) สตรีท่ีเป็นขา้ราชการฝ่ายใน มีบรรดาศกัด์ิ แต่ไม่มีราชทินนามใหล้งช่ือ ตวัแลว้คัน่
ดว้ยเคร่ืองหมาย ตามดว้ยบรรดาศกัด์ิ  
 

ตวัอยา่ง 

100 0b $aสดบั, $cเจา้จอม ม.ร.ว. (รัชกาลท่ี 5). 
 

100 0b $aชุ่ม, $cเจา้จอม ม.ร.ว (รัชกาลท่ี 4). 
 
    5) เจา้นายระดบัชั้นต่าง ๆ ให้ลงพระนาม คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย , แลว้ตาม ดว้ยราช
ศกัด์ิ  
 

ตวัอยา่ง 

100 0b $aนราธิวาสราชนครินทร์, $cสมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้าฯ กรมหลวง. 
 

100 0b $aถนดัศรี สวสัดิวตัน์, $cม.ร.ว. 
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   5) บุคคลท่ีเป็นสตรี สตรีสามญัชน  

   1) สตรีท่ีสมรสแลว้ ให้ลงช่ือตัวตามด้วยช่ือสกุลตามท่ีปรากฏ ในกรณีท่ี  เป็นบุคคล
เดียวกนั ลงช่ือสกลุแตกต่างกนัในผลงานแต่ละช้ินใหท้ ารายการโยง  
 

ตวัอยา่ง 

                       อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์. 
ดูเพ่ิมเติม            อุษณีย์ โพธิสุข. 
ดูเพ่ิมเติม            อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข). 

 
    2) สตรีสามญัชนท่ีสมรสกบัเจา้นายชั้นพระองคเ์จา้กบัหม่อมเจา้ให้ลงช่ือ และราช
สกลุก่อนคัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย , แลว้จึงลงค าน าหนา้นามดว้ยค าวา่ “หม่อม”  
 

ตวัอยา่ง 

100 0b $aวภิา จกัรพนัธ์ุ, $cหม่อม. 
 

    3) สตรีท่ีไดรั้บบรรดาศกัด์ิมีค าน าหน้าว่า คุณ คุณหญิง ท่านผูห้ญิง ให้ลง ช่ือ ช่ือ
สกลุแลว้คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย , แลว้จึงลงค าน าหนา้นาม  
 

ตวัอยา่ง 

100 0b $aทศันาวลยั ศรสงคราม, $cท่านผูห้ญิง. 
 

100 0b $aพรทิพย ์โรจนสุนนัท,์ $cคุณหญิง. 
 
  6) การลงนามบุคคลท่ีเป็นพระภิกษุ 1) บุคคลท่ีเป็นพระภิกษุท่ีไม่มีสมณศกัด์ิ ให้ลงนามเต็มพร้อม
ฉายานาม  
 

ตวัอยา่ง 

100 0b $aพระธีราภิสุทธ์ิ สารธมฺโม. 
 

100 0b $aพระประชา ปสนฺนธมฺโม. 
 

  ถา้หากไม่สามารถหาฉายานามได ้ใหล้งช่ือตวั 

 

ตวัอยา่ง 

100 0b $aพระส าราญ. 
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100 0b $aพระมนสั. 
 
  ถา้หากเป็นภิกษุณี ใหใ้ชค้ าวา่ ภิกษุณี 
ตวัอยา่ง 

00 0b $aภิกษุณีวรมยั กบิลสิงห์. 
 ถา้หากเป็นสามเณร ใหใ้ชค้ าวา่ สามเณร  
 

ตวัอยา่ง 
100 0b $aสามเณรสุพล จูมพลนอ้ย. 

 

  ถา้หากเป็นสามเณร ใหใ้ชค้ าวา่ สามเณร 

ตวัอยา่ง 

100 0b $aสามเณรสุพล จูมพลนอ้ย. 
 
  ถา้หากเป็นสามเณรี ใหใ้ชค้ าวา่ สามเณรี  
ตวัอยา่ง 

100 0b $aสามเณรีธมัมนนัทา (ฉตัรสุมาลย ์กบิลสิงห์ ษฏัเสน). 
 
  ถา้หากเป็นแม่ชี ใหใ้ชค้ าวา่ แม่ช 
ตวัอยา่ง 

100 0b $aแม่ชีทศพร (ชยัประคอง) เทวาพิทกัษธ์รรม. 
 
   อน่ึง พระภิกษุท่ีเป็นเจา้อาวาสหรือเจ้าอธิการ ถา้ไม่มีสมณศกัด์ิ ให้ลง รายการเช่นเดียวกับ
พระภิกษุท่ีไม่มีสมณศกัด์ิไม่ตอ้งลงค าวา่ “เจา้อธิการ” หรือ “เจา้อาวาส” ต่อทา้ย ถา้หากมีสมณศกัด์ิใหล้งรายการ
ตาม กฎของพระภิกษุท่ีมีสมณศกัด์ิ  
   2) บุคคลท่ีเป็นพระภิกษุท่ีมีสมณศกัด์ิ  
    (1) บุคคลท่ีเป็นพระภิกษุท่ีมีสมณศักด์ิในล าดับท่ีสูงข้ึน และใช้สมณ ศักด์ิปรากฏใน
ผลงานใหล้งช่ือสมณศกัด์ิตามท่ีปรากฏและท ารายการโยง ตวัอยา่ง 
 
                     พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
ดูเพ่ิมเติม          พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  
ดูเพ่ิมเติม          พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
ดูเพ่ิมเติม          พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
ดูเพ่ิมเติม          พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต 
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   (2) สมเด็จพระสงฆราชท่ีรงเป็นเจา้นายทรงกรมใหล้งพระนามคัน่ ดว้ยเคร่ืองหมาย , ตาม
ดว้ยต าแหน่งและอิสริยยศตามดว้ยค าวา่ สมเด็จพระสังฆราชเจา้ หรือ สมเด็จ พระมหาสมณเจา้ และลงทา้ยดว้ย
อิสริยยศท่ีทรงไดรั้บสถาปนา เช่น 

 

ตวัอยา่ง 

100 0b $aชินวรสิริวฒัน์, $cสมเด็จพระสงัฆราช กรมหลวง. 
 

100 0b $aปรมานุชิตชิโนรส, $cสมเด็จพระสงัฆราช กรมสมเด็จพระ. 
 

100 0b $aปวเรศวริยาลงกรณ์, $cสมด็จพระสงัฆราช กรมพระยา. 
 

100 0b $aวชิรญาณวโรรส, $cสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยา. 
 

 2. การลงรายการบุคคลท่ีเป็นชาวต่างชาติ  
  2.1 บุคคลชาวตะวนัตก  
   1) บุคคลท่ีมีช่ือตน้ ช่ือกลาง และช่ือสกุล ให้ลงช่ือสกุล ตามดว้ย เคร่ืองหมาย , แลว้ลงช่ือตน้ 
และช่ือกลางโดยเขียนเป็นภาษาไทยตามท่ีปรากฏในหนงัสือเล่มนั้น แต่ ถา้หนงัสือไม่ปรากฏช่ือภาษาไทยและไม่
สามารถหาไดจ้ากแหล่งอ่ืนใหถ้อดค าตามหนงัสือหลกัเกณฑ ์การทบัศพัทภ์าษาองักฤษของราชบณัฑิตยสถาน ส 
าหรับค าน าหนา้นาม ยศ ต าแหน่ง ไม่ตอ้งน ามาลงรายการ  
 

ตวัอยา่ง 

100 1b $aคลินตนั, ฮิลลารี รอดแฮม. 
 

100 1b $aแบคแฮม, เดวดิ. 
 

100 1b $aเพรสลีย,์ เอลวสิ. 
 

   2) บุคคลซ่ึงมีนามสกบุน าหนา้ดว้ยอุปสรรค (Prefix) เช่น A, Ap, Ben, Fitz, M, Mc, Mac, 

O ใชเ้ป็นค าอุปสรรคดงักล่าวข้ึนตน้ 

 

ตวัอยา่ง 
100 1b $aโอ’ คอนเนอร์, โมนิกา้ เมอร์ซ่ี. 

 

100 1b $aเบนเนตต,์ แจ็ค อาเธอร์ วอลเตอร์. 
 

100 1b $aเดอ ลา แมร์, วอลเตอร์. 
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100 1b $aเลอ รูจก,์ กสุตาฟ. 
 
   3) ราชสกุลวงศ์ (Royalty) ให้เติมช่ือยศ ต าแหน่งและช่ือดินแดนใน ความปกครอง
ต่อท้ายช่ือ ได้แก่ จักรพรรดิ จกรพรรดินี พระมหากษตัริย ์พระราชินี มกุฎราชกุมาร  มกุฎราชกุมารี และพระ
ราชวงศอ่ื์น ๆ คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย ,  
ตวัอยา่ง 

100 1b $aจิกมี เคเซอร์ นมัเกล วงัชุก, $cสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน. 
 

100 1b $aอากิฮิโต, $cสมเด็จพระจกัรพรรดิแห่งญ่ีปุ่น. 
 

100 1b $aเอลิซาเบธ $b2, $cราชินีแห่งสหราชอาณาจกัร. 
 
   4)  บุคคลท่ีมีบรรดาศักด์ิและยศ เช่น Baron, Baroness, Lord, Duke, Duchess, 

Marquess (Marguis), Marchioness, Earl, Countess, Viscount, Viscountess, Sir.  ให้ลงช่ือสกุล คั่น
ดว้ยเคร่ืองหมาย , แลว้ตามดว้ยช่ือตน้ และบรรดาศกัด์ิ $c 

 

ตวัอยา่ง 

100 1b $aเชอร์ชิล, วนิสตนั, $cเซอร์. 
 

100 1b $aกอร์ดอน, จอร์จ, $cลอร์ด. 
 

100 1b $aสแตโฮป, เฮลเตอร์, $cเลด้ี. 
 
   5) สันตะปาปา (Popes) ให้เติมค าว่า สันตะปาปา ต่อทา้ยช่ือบุคคลท่ี ด ารงต าแหน่ง
สนัตะปาปา คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย ,  
 

ตวัอยา่ง 
100 1b $aเบเนดิก $b16, $cสนัตะปาปา. 

 
100 1b $aJohn Paul $b2, $cPope. 

 
   6) บิชอป (Bishops) คาร์ดิแนล (Cardinal) ฯลฯ เป็นต าแหน่งทาง ศาสนาให้ใชช่ื้อตวั
และช่ือท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปเป็นรายการหลกั ตามดว้ยช่ือต าแหน่ง ถา้มีมากกวา่ 1 ต าแหน่ง ให้ใชต้ าแหน่ง
ท่ีสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียว คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย , 74  

 

ตวัอยา่ง 
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100 1b $aเบสซาเรียน, $cคาร์ดิแนล. 
 

100 1b $aจอห์น, $cแอบ๊บอทแห่งฟอร์ด. 
 
   7) บุคคลท่ีมีช่ือรู้จกัแพร่หลาย ใหใ้ชช่ื้อนั้นลงรายการ 
ตวัอยา่ง 

100 1b $aโสกราติส. 
 

100 1b $aโฮเมอร์. 
 

100 1b $aคลัลิมาคสั. 
 

100 1b $aเพลโต. 
 
  2.2 บุคคลชาวตะวนัออก  1) ชาวจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี เวียดนาม ให้ลงช่ือสกุลหรือแซ่ คั่นด้วย 
เคร่ืองหมาย , แลว้ตามดว้ยช่ือตวั 

 
ตวัอยา่ง 

100 1b $aจาง, อ้ี ฝัง. 
 

100 1b $aซ่ง, อา้ย หลิน. 
 

100 1b $aเหอ, กว๋อ เหลียง. 
 

100 1b $aเหงียน, วนัตุง 
 

100 1b $aมิยะซะวะ, คิอะชิ. 
 

100 1b $aฮิโรโนริ, ซาซาดะ. 
 

100 1b $aคิม, อิล ซุง. 
 

100 1b $aโค, อึน ซนั. 
 
  กรณีท่ีมีช่ือในภาษาอ่ืนน าหนา้ช่ือสกลุ ใหล้งช่ือสกลุก่อน ตามดว้ยช่ือใน ภาษาอ่ืนและช่ือตวั 
 



 
47 

 

ตวัอยา่ง 

100 1b $aลิม, ปีเตอร์. 
 

100 1b $aเหงียน, จอนน่ี 
 
   2) ชาวเมียนมาร์ กะเหร่ียง ใหล้งตามท่ีปรากฏ ตวัอยา่ง 
ตวัอยา่ง 

100 0b $aอองซาน ซูจี 
 

100 0b $aข่ิน ยุน้ต.์ 
 
   กรณีท่ีช่ือชาวพม่า และกะเหร่ียง มีช่ือทางตะวนัตกดว้ย ให้ลงช่ือตวัท่ีเป็น ภาษาพ้ืนเมือง
ก่อนคัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย , แลว้ตามดว้ยช่ือทางตะวนัตก  
 

ตวัอยา่ง ผูแ้ต่งช่ือ ทวนิ, ไมเคิล ออง 
100 1b $aออง ทวนิ, ไมเคิล 

 
  ช่ือบุคคลซ่ึงมีค าแสดงฐานะ เช่น U, Saw, Daw, Muang, Naw, Ludu, Hanthawaddy ให้น 
ามาไวท้า้ยช่ือดว้ย ถา้มีค าแสดงฐานะหลายค า ใหใ้ชค้ าแสดงฐานะตามท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 
100 0b $aเพ หม่อง ทิน, $cอู. 

 

100 0b $aบา อู, $cอู. 
 

100 0b $aชิต หม่อง, $cซอว.์ 
 

100 0b $aมยา เชน, $cซอว.์ 
 
  3) ชาวกมัพชูา ใหล้งตามท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 
100 0b $aสมบูรณ์ ลิธตั. 

 

100 0b $aเอียง สารี. 
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100 0b $aฮุน เซน. 
 
  4) ชาวลาว การลงรายการใหล้งช่ือตวัก่อน แลว้ตามดว้ยช่ือสกลุ เช่นเดียวกบัชาวไทย 

 

 
ตวัอยา่ง 

100 0b $aภูมี หน่อสวนั. 
 

100 0b $aไกรสร พรหมวหิาร. 
 

100 0b $aทองสะหวนั ไชยะสาน. 
 
  5) ชาวอินเดีย ช่ือในภาษาอินเดีย (1) บุคคลสมยัโบราณและสมยักลาง ให้ใชช่ื้อตวัหรือช่ือภาษา 
สนัสกฤตลงรายการ ถา้มียศปรากฏพร้อมกบัช่ือใหล้งพร้อมกบัช่ือ  
 

ตวัอยา่ง 
100 0b $aภูวภูติ. 

 

100 0b $aภาตริฮารี. 
 

100 0b $aวาลมีกิ. 
   
  ถ้า มียศ  เ ช่น  Shri (Sri), Swami, Sastri Acharya, Bhatta Sarawati, Muni, Gani ปรากฏ
พร้อมกบัช่ือ ใหล้งเป็นส่วนหน่ึงของช่ือ 

 

ตวัอยา่ง 

100 0b $aนาเรน สวามี. 
 

100 0b $aศรีหตัสะ. 
 

100 0b $aศรีธารัสวามิน. 
 
  (2) บุคคลตั้งแต่กลางศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา ใหล้งช่ือสกลุ คัน่ ดว้ยเคร่ืองหมาย , แลว้ตามดว้ยช่ือ
ตวั  
 

ตวัอยา่ง 
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100 1b $aรังกานาธาน, ชียาลี รามาริตะ. 
 

100 1b $aคานธี, โมหนัทาส การามจนัทร์. 
 
  (3) บุคคลซ่ึงไม่มีช่ือสกลุหรือเป็นชาวลงักา ทมิฬ ซิกส์ ใหใ้ชช่ื้อตวัลง รายการ  
ตวัอยา่ง 

100 0b $aชีวนาถ. 
 

100 0b $aมาเฮนตรา. 
 

100 0b $aสุเรนทรา ประสาท. 
 

100 0b $aอะมาร์ ซิงห์. 
 
  กรณีท่ีค าน าหน้าช่ือตวัมีช่ือสถานท่ีและช่ือบิดาหรือช่ือทางศาสนา ให้  ลงค าเหล่าน้ีต่อทา้ย คัน่
ดว้ยเคร่ืองหมาย ,  
 

ตวัอยา่ง 
100 1b $aโจสาฟ, โอ. พี. 

 
  6) ชาวมาลาย ูช่ือชาวมลายมีูทั้งค าในภาษาพ้ืนเมือง ฮินดู และอาหรับ ไม่มีช่ือสกุล แต่จะมีค าท่ีมา
ประกอบเป็นช่ือตวั ดงัน้ี 78  

   (1) มีช่ือบิดาต่อทา้ยช่ือตวั โดยใชค้ าวา่ บิน หรือ บินต้ี คัน่  

   (2) ช่ือนกับุญของศาสนาอิสลาม  
   (3) อบัดุล ใหใ้ชป้ระกอบกบัช่ือพระเจา้เช่น อบัดุล ราห์มาน  

   (4) อบัดุล นิยมใชป้ระกอบกบัช่ือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในศาสนาอิสลาม เช่น อะบู บาการ์, อะบู 
กาซิม  
   (5) มูฮมัหมดั เป็นช่ือนักบุญ ใช้ประกอบกับช่ือตวั เช่น มูฮมัหมดั ดาไฮร์ บิน ซานูซี, อะบู 
อบัดิลลาห์ มูฮมัหมดั บิน สุไลมาน ใหล้งตามท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 
100 0b $aอบัดุล ราซคั. 

 
100 0b $aฮุซเซน อน. 

 
  7) ชาวอินโดนีเซีย ช่ือของชาวอินโดนีเซีย มีลกัษณะดงัน้ี  
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   (1) ช่ือค าเดียว  
   ช่ือตวัท่ีมีมาแต่ก าเนิด  
   ช่ือท่ีใชเ้รียกเม่ือเป็นผูใ้หญ่หรือสมรสแลว้หรือเม่ือมีต าแหน่งหนา้ท่ี ทางสังคมท าให้เลิกใช้
ช่ือตวัท่ีมีมาแต่เกิด  
   (2) ช่ือหลายค า  
   ช่ือบิดาต่อทา้ยช่ือตวั โดยใชค้ าวา่ bin, binti, ibni คัน่  

   ช่ือท่ีอาจเขียนเป็นค าเดียวหรือหลายค าและเร่ิมต้นด้วยค า Adi, Budi, Joko, Karta, 

Kusuma, Noto, Sri และอ่ืน ๆ  
 

ตวัอยา่ง 

100 0b $aสุไลมาน. 
 

100 0b $aอบัดุล บิน นุช. 
 

100 0b $aกซููมาสุมนัไตร. 
 

100 0b $aมาร์ตาอะดิสุบราตรา. 
 
   (3) ยกเวน้ขอ้ก าหนดขา้งตน้กรณีเป็น ช่ือหลายค า ซ่ึงประกอบดว้ย  
   ช่ือตวั-ช่ือบิดา (ไม่มีค าวา่ bin หรือ binti คัน่)  
   ช่ือตวั-ช่ือผูใ้หญ่ ช่ือตวั-ช่ือวงศต์ระกลู  
   ช่ือตวัท่ีประกอบดว้ยช่ือแรก และช่ือทางคริสตศาสนา  
   ให้ใชช่ื้อส่วนสุดทา้ยลงรายการแลว้คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย , ตามดว้ยช่ือ อ่ืน ๆ ท่ีอยู่ส่วน
หนา้  
 

ตวัอยา่ง 
100 1 $ซาอิด, ราสนา. 

 
100 0b $aนาซุซนั, อบัดุล ฮาร์ริส. 

 

100 0b $aโบฮงั, ลอเร็นซ์ เค. 
 

100 0b $aฮูตา กาลงั, โนโตสุโรโด 
 

 การสืบคน้รายการช่ือผูแ้ต่งชาวต่างประเทศไดท่ี้เวบ็ไซต์หอสมุดรัฐสภาอเมริกนั และเวบ็ไซต์ ความ
ร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดของรัฐโอไฮโอ (โอไฮโอลิงค)์ 
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 การลงรายการนิตบุิคคล 

 ผูแ้ต่งท่ีเป็นนิติบุคคล หมายถึง องค์กรท่ีรับผิดชอบต่อผลงานหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน องค์กร เหล่าน้ี 
หมายถึง  
 1) รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาล ไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง กรม สถาน เอกอคัรราชทูต สถานกงสุลและ
รัฐวสิาหกิจ  
 2) สมาคม ไดแ้ก่ องคก์รซ่ึเกิดจากการท่ีบุคคลรวมกนัเขา้เป็นหมู่คณะอย่างถูกตอ้ง ตามกฎหมายโดยมี
จุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนั สมาคม หมายรวมถึง สมาคมทุกประเภท เช่น สมาคมทางวิชาการ (สมาคม 
วิทยาศาสตร์ การศึกษา ศาสนา ศีลธรรมจรรยา นันทนาการ ฯลฯ) สมาคมบ าเพ็ญประโยชน์หรือ  สาธารณะ 
สมาคมทางธุรกิจ การคา้ พรรคการเมือง ตลอดจนชุมนุม ชมรม และสโมสร เป็นตน้  

 3) สถาบนั เป็นองคก์รท่ีต่างไปจากสมาคม คือ มีสถานท่ีตั้งอยูเ่ป็นประจ า มี เคร่ืองมือเป็นองคป์ระกอบส 
าคญั นอกเหนือไปจากคณะบุคคล ผูด้ าเนินงานและบริหาร  
 ดงันั้น สถาบนั จึงหมายรวมถึงสถาบนัต่าง ๆ ทางการศึกษา ศาสนา สังคม และ สถาบนั สาธารณชน 
(มหาวทิยาลยั โรงเรียน หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์สถานีวทิยกุระจายเสียง วดั โรงพยาบาล เรือนจ า และโรงมหรสพ) 
 4) นิติบุคคลอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สภา คณะกรรมการ ช่ือของการประชุม ช่ือของการ สัมมนา ช่ือบริษทัธุรกิจ 
หา้งร้าน และเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ (การแข่งขนั นิทรรศการ งานแสดงสินคา้ และงานเทศกาล)  
 กรณีนิติบุคคลเปล่ียนแปลงช่ือ ใหล้งรายการภายใตช่ื้อนิติบุคคลปัจจุบนั 
 

 1. รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาล  
  1.1 ส่ิงพิมพข์องกระทรวง หรือหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ให้ลงช่ือ หน่วยงานนั้น ๆ 
ตามท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aกระทรวงศึกษาธิการ. 
 

110 2b $aส านกันายกรัฐมนตรี. 
 

110 2b $aส านกัพระราชวงั. 
 
  1.2 ส่ิงพิมพ์ของส านักงานปลัดกระทรวง ให้ลงช่ือกระทรวงแล้วตามด้วย  ส านักงาน
ปลดักระทรวง คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย .  
 

ตวัอยา่ง 
110 2b $aกระทรวงกลาโหม. $bส านกังานปลดักระทรวง. 
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  1.3 ส่ิงพิมพข์องกรม ใหล้งช่ือของกรมตามท่ีปรากฏ โดยไม่ตอ้งลงหน่วยงานใน ระดบักระทรวงก 
ากบั  
 

ตวัอยา่ง 
110 2b $aกรมสรรพกร. 

  1.4 ส่ิงพิมพข์องกอง มีลกัษณะลงรายการดงัน้ี  

   1) ช่ือกองท่ีระบุหนา้ท่ีโดยเฉพาะและหนา้ท่ีนั้นไม่ซ้ ากบักองอ่ืน ๆ ให้ลง ช่ือกองนั้นตามท่ี
ปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 
110 2b $aกองการแพทยท์างเลือก. 

 
110 2b $aกองกษาปณ์. 

 
   2) ช่ือกองท่ีระบุหนา้ท่ีทัว่ไปและหนา้ท่ีนั้นมีอยูใ่นหน่วยงานอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น กองคลงั กองการ
เจา้หนา้ท่ี ใหล้งช่ือกรมก่อนแลว้ค่อยตามดว้ยช่ือกองนั้นโดยคัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย .  
 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aกรมตรวจบญัชีสหกรณ์. $bกองแผนงาน. 
 

110 2b $aกรมชลประทาน. $bกองวชิาการ. 
 

110 2b $aกรมส่งเสริมการเกษตร. $bกองการเจา้หนา้ท่ี. 
 
   ยกเวน้ ช่ือกองเหล่าน้ีมีในส านกังานปลดัของทุกกระทรวง ใหช่ื้อกระทรวงก่อน แลว้จึงลงช่ือ
กอง  
 

ตวัอยา่ง 
110 2b $aกระทรวงสาธารณสุข. $bกองคลงั. 

 
110 2b $aกระทรวงศึกษาธิการ. $bกองแผนงาน. 

 
  1.5 ส่ิงพิมพข์องส านกังาน  

   1) ส านักงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากบักรม หรือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ ลงช่ือส านักงาน
ตามท่ีปรากฏ  
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ตวัอยา่ง 
110 2b $aส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด. 

 
110 2b $aส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล. 

 
   2) ส านักงานท่ีใช้ช่ือซ้ าซ้อนกัน เช่น ส านักงานสหกรณ์จงัหวดั ส านักงาน แรงงาน
จงัหวดั ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ฯลฯ ใหล้งช่ือตามท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 
110 2b $aส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพิษณุโลก. 

 
110 2b $aส านกังานแรงงานจงัหวดัจนัทบุรี. 

 
110 2b $aส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน่าน เขต 2. 

 
  1.6 ส่ิงพิมพ์ของหน่วยงานย่อยภายในกอง เช่น แผนก หน่วย ฝ่าย ฯลฯ ถา้มี ความส าคญัและ
ปรากฏความรับผิดชอบอยู่ในแหล่งขอ้มูลท่ีก าหนด ให้ลงหน่วยงานย่อยจากช่ือกอง ส านักงานโดยคัน่ด้วย
เคร่ืองหมาย .  
 

ตวัอยา่ง 
110 2b $aกองควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร. $bฝ่ายวชิาการกกักนัพืช. 

 
110 2b $aกองควบคุมโรงงาน. $bฝ่ายทะเบียนและสถิติโรงงาน. 

 
110 2b $aกองความปลอดภยัโรงงาน. $bฝ่ายอุตสาหกรรมเคมีและอาหาร. 

 
  1.7 โครงการในหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย ให้ลงช่ือตามท่ี ปรากฏ ส่วนโครงการ
ทัว่ไปในหน่วยงาน ใหล้งช่ือหน่วยงานแลว้ตามดว้ยช่ือโครงการ โดยคัน่ดว้ย เคร่ืองหมาย .  
 

ตวัอยา่ง 
110 2b $aโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา. 

 
110 2b $aโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข 

 
  ส่วนโครงการทัว่ไปในหน่วยงาน ใหล้งช่ือหน่วยงานและช่ือโครงการ โดยคัน่ดว้ย เคร่ืองหมาย . 
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ตวัอยา่ง 
110 2b $aมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. $bโครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน. 

 
  1.8 ศูนยมี์หนา้ท่ีโดยเฉพาะและไม่ซ ้ากบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ใหล้งช่ือศูนยต์ามท่ี ปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 
110 2b $aศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 
110 2b $aศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ. 

 
  ยกเวน้ ศูนยท่ี์มีช่ือซ้ าหรือคลา้ยคลึงกนัในหน่วยงานต่าง ๆ ให้ลงหน่วยงานตน้สังกดั ก่อนจึงลง
ช่ือศูน์ยเป็นรายการรอง โดยคัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย . 
 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aกระทรวงสาธารณสุข. $bศูนยค์อมพิวเตอร์. 
 
  1.9 ส่ิงพิมพข์องจงัหวดั ใหล้งช่ือเฉพาะจงัหวดั โดยไม่ตอ้งลงค าวา่จงัหวดั 
ตวัอยา่ง 

110 2b $aนนทบุรี. 
 
  กรณีส่ิงพิมพข์องหน่วยงานยอ่ยในจงัหวดั ยกเวน้ เมืองพทัยา และกรุงเทพมหานคร หรือนิติบุคคล
ท่ีใชส้ถานท่ีในจงัหวดัเป็นสถานท่ีท าการ ใหล้งช่ือจงัหวดัแลว้ตามดว้ยหน่วยงานยอ่ย  
 

ตวัอยา่ง 
110 2b $aสมุทรปราการ. $bเทศบาลเมือง. 

 
  1.10 ส่ิงพิมพ์ของสถานเอกอคัรราชทูต หรือส านักงานติดต่อท่ีเป็นตวัแทนของ ประเทศหน่ึง 
สถานทูตชั้นรองท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทย ใหล้งช่ือประเทศซ่ึงเป็นเจา้ของของสถาน เอกอคัรราชทูต แลว้ตามดว้ยค 
าวา่ สถานเอกอคัราชทูต หรือสถานทูตชั้นรอง แลว้จึงตามดว้ยช่ือ ประเทศท่ีหน่วยงานนั้น ๆ ตั้งอยูใ่นเคร่ืองหมาย 
( )  
 

ตวัอยา่ง 
110 2b $aอินเดีย. $bสถานเอกอคัรราชทูต (ไทย). 

 
  กรณีส่ิงพิมพข์องสถานกงสุล ให้ลงช่ือประเทศท่ีเป็นเจา้ของ และให้เพ่ิมช่ือเมืองอนั เป็นท่ีตั้งไว ้
ดว้ย  
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ตวัอยา่ง 

110 2b $aองักฤษ. $bสถานกงสุล (เชียงใหม่, ไทย). 
 
  1.11 ส่ิงพิมพข์องหน่วยงานทางการเมืองหรือการทหารของไทย ใหล้งรายการ ตามท่ีปรากฏ  
ตวัอยา่ง 

110 2b $aกองทพัเรือ. 
 

110 2b $aสภาผูแ้ทนราษฎร. 
 

110 2b $aรัฐสภา. 
 
  1.12 ส่ิงพิมพข์องศาลไทย ใหล้งรายการตามท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 
110 2b $aศาลรัฐธรรมนูญ. 

 
110 2b $aศาลปกครอง. 

 
110 2b $aศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง. 

 
  .1.13 ส่ิงพิมพข์องหน่วยงานราชการไทยไปตั้งส านกังานอยูต่่างประเทศ ให้ลง ช่ือหน่วยงานนั้น
ภายใต้ช่ือประเทศ โดยคั่นด้วยเคร่ืองหมาย , แล้วจึงลงช่ือประเทศหรือเมืองท่ี  หน่วยงานนั้ น ๆ ตั้ งอยู่ใน
เคร่ืองหมาย ( )  
 

ตวัอยา่ง 
110 1b $aไทย. $bส านกังานแรงงาน (ซาอุดิอาระเบีย). 

 
110 1b $aไทย. $bส านกังานท่ีปรึกษาการพาณิชย ์(เจนีวา, สวสิเซอร์แลนด)์. 

 
110 1b $aไทย. $bส านกังานเศรษฐกิจการลงทุน (เซียงไฮ,้ จีน). 

 
  กรณีเป็นส่ิงพิมพต์่างประเทศท่ีออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐบาล จะตอ้งลง ภายใตช่ื้อรัฐบาล 
ซ่ึงตามปกติจะใชช่ื้อภูมิศาสตร์แทน  

 

ตวัอยา่ง 
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110 1b $aThailand. $bMinistry of Foreign Affairs. 
 

110 1b $aUnited States. $bOffice of Education. 
 

110 1b $aUnited Kigdom. $bArmy. 
 3.7.2 สถาบนัการศึกษา  
  3.7.2.1 ส่ิงพิมพข์องสถาบนัฯ ใหล้งช่ือของสถาบนั ตามท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 

110 2b $aวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร. 
 

110 2b $aโรงเรียนบางกะปิ. 
 

  3.7.2.2 ส่ิงพิมพข์องหน่วยงานยอ่ยระดบัคณะหรือเทียบเท่าภายในสถาบนัฯ ให้ลง ช่ือสถาบนัตน้
สงักดัก่อน แลว้ตามดว้ยหน่วยงานระดบัคณะหรือเทียบเท่าคณะนั้น ๆ แลว้คัน่ดว้ย เคร่ืองหมาย .  
 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. $bส านกัส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา. 
 

110 2b $aสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. $bส านกับรรณสารการพฒันา. 
 

  กรณีส่ิงพิมพข์องหน่วยงานยอ่ยระดบ้ภาควิชา สาขาวิชา ให้ช่ือสถาบนัตน้สังกดัก่อน แลว้ตามดว้ย
ช่ือภาควชิา สาขาวชิานั้น ๆ ไดท้นัที 

 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. $bภาควชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์. 
 

  กรณีภาควิชาท่ีมีช่ือซ ้ากนัอยู่ในคณะต่าง ๆ ให้ลงช่ือสถาบนั ตามดว้ยหน่วยงาน ระดบัคณะหรือ
เทียบเท่า แลว้ตามดว้ยช่ือภาควชิา สาขาวชิานั้น ๆ 

 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. $bคณะแพทยศาสตร์. $bภาควชิาจุลชีววทิยา. 
 

110 2b $aมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. $bคณะวทิยาศาสตร์. $bภาควชิาจุลชีววทิยา. 
 

  3.7.2.3 ส่ิงพิมพข์องกลุ่มบุคคลในสถาบนัฯ ใหล้งช่ือของสถาบนันั้น แลว้ตามดว้ย กลุ่มบุคคล  
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ตวัอยา่ง 

110 2b $aมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. $bนิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ. $bวชิาเอกการบริหาร การศึกษา. 
 

  กรณีคณาจารยท่ี์ระบุภาควชิา ใหล้งรายการช่ือสถาบนัแลว้ตามดว้ยภาควชิาท่ีสงักดั 86  

 

ตวัอยา่ง ในส่ิงพิมพป์รากฏขอ้ความ คณาจารยภ์าควชิาพลศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ใหล้งรายการวา่ 
110 2b $aมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. $bภาควชิาพลศึกษา. 

 

  3.7.2.4 ส่ิงพิมพข์องชุมชนหรือชมรมต่าง ๆ ในสถาบนัฯ ใหล้งช่ือชุมชนหรือชมรม ก่อนแลว้จึงลง
ช่ือสถาบนัการศึกษาท่ีสงักดัไวใ้นเคร่ืองหมาย ( )  
 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aชมรม ต.ม.ธ.ก. สมัพนัธ์ (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์). 
 

110 2b $aชุมนุมนกัศึกษาชาวอีสาน (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์). 
 

  3.7.2.5 ส่ิงพิมพข์องหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีตั้งอยูใ่นสถาบนัและด าเนินการอิสระใหล้งช่ือ ตามท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aสมาคมนิสิตเก่าวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
 

110 2b $aสหกรณ์ออมทรัพยส์ถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
 

110 2b $aสโมสรอาจารยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 

  3.7.2.6 โรงเรียนสาธิตของมหาวทิยาลยัหรือวทิยาลยั ใหล้งช่ือของโรงเรียนสาธิต ตามท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 

110 2b $aโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
 

110 2b $aโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 

  3.7.2.7 โรงเรียนทางศาสนา กรณีโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์ใหล้งรายการดงัน้ี  

 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์(วดับวรนิเวศวหิาร). 
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110 2b $aโรงเรียนพทุธศาสนวนัอาทิตย ์(วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิวาชวรมหาวหิาร). 
 

  กรณีโรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตยท่ี์ตั้ งอยู่ในวดั ซ่ึงมีช่ือซ้ ากับวดัในจงัหวดัอ่ืน ๆ ให้เพ่ิมช่ือ
ภูมิศาสตร์ไวเ้พ่ือใหเ้กิดความแตกต่าง 

 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์(วดัรัง, กาญจนบุรี). 
 

110 2b $aโรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย ์(วดัรัง, สงขลา). 
 

  3.7.2.8 วดั ใหล้งรายการตามท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร. 
 

110 2b $aวดัราชบพิสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวหิาร. 
 

 3.7.3 สมาคมและหน่วยงานเอกชน  

  3.7.3.1 ส่ิงพิมพ์ของสมาคม ไม่ว่าจะเป็นสมาคมทางวิชาชีพ หรือวิชาการ ให้ลง รายการตามท่ี
ปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง   

110 2b $aสมาคมนกัเขียนแห่งประเทศไทย. 
 

110 2b $aสมาคมดาราศาสตร์ไทย. 
 

  กรณีช่ือสมาคมท่ีมีการอา้งถึงเกียรติยศหรือรางวลั ใหล้งช่ือสมาคมโดยตดัวลีท่ีอา้ง ถึงเกียรติยศหรือ
รางวลัท่ีสมาคมไดรั้บออกไป  

 

ตัวอย่าง ในส่ิงพิมพ์ปรากฏข้อความ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ใหล้งรายการวา่ 

110 2b $aสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย. 
 

  กรณีสมาคมท่ีมีค าแสดงฐานะซอ้นกนั เช่น ส านกังานสมาคม หรือสมาคมมูลนิธิ ให้ ลงรายการ
ตามท่ีปรากฏ  
 

ตวัอยา่ง 
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110 2b $aสมาคมมูลนิธิวดัไทยในสวติเซอร์แลนด.์ 
 

  3.7.3.2 ส่ิงพิมพข์องหน่วยงานเอกชน ใหล้งช่ือตามท่ีปรากฏ ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี  

   1) ส่ิงพิมพข์องธนาคาร  
   2) ส่ิงพิมพข์องมูลนิธิ  
   3) ส่ิงพิมพ์ของชุมชน ชมรมอิสระ ชมรมทางวิชาชีพ หรือชมรม  ผูป้ระกอบการอ่ืน ๆ  4) 

สหกรณ์ท่ีด าเนินการโดยเอกชน  

 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aมูลนิธิการแพทยแ์ผนไทยพฒันา. 
 

110 2b $aมูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 
 

110 2b $aชมรมผูเ้ล้ียงโป๊ยเซียนแห่งประเทศไทย. 
 

110 2b $aชมรมนกัเรียนทุนรัฐบาลไทย. 
 

110 2b $aสหกรณ์การเกษตรระยอง. 
 

  หากหน่วยงานใดมีค าคุณศพัทห์รือค ายอ่ท่ีแสดงถึงการเป็นบริษทั เช่น จ ากดั (มหาชน) Ltd., Inc., 

Incorporated ใหต้ดัออก  
 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aธนาคารกสิกรไทย. 
 

110 2b $aบริษทั ศูนยว์จิยักสิกรไทย. 
 

  กรณีท่ีค าหรือวลีเหล่านั้นเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร หรือมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน ามาใช ้เพื่อความ
ชดัเจน  

 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aFilms Incorporated. 
 

110 2b $aNihno Genshiryoku Hatsuden Kabushiki Kaisha. 
 

110 2b $aPeter Davies Limited. 
 

110 2b $aVicker (Aviation) Limited. 
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 3.7.4 องคก์ารระหวา่งประเทศ 3.7.4.1 องคก์ารหลกัของสหประชาชาติใหล้งรายการดงัน้ี ลงช่ือ  
 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aUnited nations Secretariat.  

110 2b $aส านกังานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ 

 

110 2b $aUnited nations. $bEconomic and Social Council. 

110 2b $aสหประชาชาติ. $bคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคม. 
 

110 2b $aUnited nations. $bSecurity Council. 

110 2b $aสหประชาติ. $bคณะมนตรีความมัน่คง 

 

110 2b $aUnited nations. $bTrusteeship Council 

110 2b $aสหประชาติ. $bคณะมนตรีภาวะทรัสตี. 
 
 

 3.7.4.2 องคก์ารช านาญพิเศษและหน่วยงานอิสระอ่ืน ๆ ภายในระบบสหประชาชาติ ให้ลงช่ือเต็มโดย
ไม่ตอ้งก ากบัวา่เป็นหน่วยงานภายใตร้ะบบสหประชาชาติ  
 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aInternational Atomic Energy Agency.  

110 2b $aทบวงการพลงังานปรมาณูระหวา่งประเทศ. 
 

110 2b $aInternational Development Association.  

110 2b $aสมาคมพฒันาการระหวา่งประเทศ. 
 

  3.7.4.3 องคก์ารอ่ืน ๆ ของสหประชาชาติ ใหล้งช่ือเตม็  
 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aUnited National University. 
110 2b $aมหาวทิยาลยัสหประชาติ. 

 
110 2b $aFood and Agriculture Organization of the United Nations. 
110 2b $aองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ. 

 
  กรณีหน่วยงานท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในลกัษณะช่ือยอ่ ใหท้ ารายการโยงจากช่ือยอ่มา ดูท่ี ช่ือเตม็  
 

ตวัอยา่ง 

         FAO 
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ดูท่ี     Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
 

         UNICEF 

ดูท่ี   UNICEF United Nations Children’s Fund. 

ดูท่ี   องคก์ารทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ. 
 
 3.7.4.4 องคก์ารท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย ให้ลงช่ือเต็ม กรณีท่ีหน่วยงานรู้จกักนั แพร่หลายในลกัษณะช่ือยอ่ 
ใหท้ ารายการโยงจากช่ือยอ่มาดูท่ีช่ือเดิม  
 

ตวัอยา่ง 

110 2b $aGeneral Agreement on Tariffs and Trade.  
110 2b $aความตกลงต่าง ๆ เก่ียวกบัพิกดัอตัราภาษีศุลกากรและการคา้. 

 
110 2b $aInternational Fund for Agricultural Development.  
110 2b $aกองุทนระหวา่งประเทศเพ่ือการพฒันาการเกษตร. 

 
  กรณีหน่วยงานท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในลกัษณะช่ือยอ่ ใหท้ ารายการโยงจากช่ือยอ่มา ดูท่ี ช่ือเตม็  
 

ตวัอยา่ง 
             WHO  

ดทูี่         World Health Organization. 
 
               แกตต ์ 
ดทูี่         ความตกลงต่าง ๆ เก่ียวกบัพิกตัอตัราภาษีศุลกากรและการคา้. 

 
หลักเกณฑ์การลงรายการ MARC  
 ความหมายของ MARC21 
 MARC ย่อมาจาก Machine-readable cataloging หมายถึงการลงรายการข้อมูลหนังสือ 
โสตทัศนวัสดุ และสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้  
 Machine-Readable หมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและตีความข้อมูลที่ลง 
รายการไว้ในระเบียน  
 Cataloging คือ การลงรายการบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุการศึกษา 
ต่าง ๆ ซึ่งในระบบมือก็คือรายการที่อยู่ในรูปของบัตรรายการ อันประกอบด้วย รายละเอียดทาง 
บรรณานุกรมของวัสดุที่ลงรายการตามหลักเกณฑ์การลงรายการ Anglo American Cataloging 
Rules, 2nd Edition (AACR2) รายการหลักและรายการเพ่ิมต่าง ๆ หัวเรื่อง และเลขเรียกหนังสือ  
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 โดยสรุป MARC หมายถึง การลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือ โสตทัศนวัสดุ และสื่อ ต่าง 
ๆ ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารอ่านได้(สุวันนา ทองสีสุกใส, 2543: 2)  
 MARC (Machine Readable Cataloging) หรือ มาตรฐานการท ารายการในรูปที่เครื่อง 
อ่านได้ หรือ MARC format เป็นมาตรฐานที่ใช้ส าหรับการเข้ารหัสระเบียนรายการสารสนเทศใน 
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมอิเล็ กทรอนิกส์ เ พ่ือให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อ่านและประมวลผลได้  
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาศิลปศาสตร์, 2555: 1-29) 
 ความส าคัญของ MARC21 

 MARC เป็นรูปแบบท่ีหอ้งสมุดพฒันาข้ึนเพ่ือใหไ้ดรั้บประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ใหไ้ดม้าก ท่ีสุด แมว้า่
ศกัยภาพของคอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บขอ้มูลไดจ้ านวนมากและท างานท่ีซับซ้อนไดอ้ย่าง รวดเร็วจะช่วยให้
หอ้งสมุดสามารถปรับปรุงและขยายบริการไดม้ากข้ึน แต่คอมพิวเตอร์ก็เป็นเพียง ปัจจยัหน่ึงของระบบการท างาน
ดว้ยคอมพิวเตอร์ ศกัยภาพดงักล่าวจะไร้ซ่ึงประโยชน์หากไม่มีส่วนท่ี เป็นสารสนเทศหรือฐานขอ้มูลและไม่มีชุดค 
าสัง่หรือโปรแกรมท่ีใชใ้นการประมวลผลสารสนเทศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเป็นเร่ืองของบริษทัผูผ้ลิต
ท่ีจะพฒันาเพ่ือจ าหน่วย แต่ฐานขอ้มูลเป็น ความรับผิดชอบของห้องสมุด การใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดม้ากน้อย  เพียงใด ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กบัรูปแบบการลงรายการหรือโครงสร้างของระเบียน 
รูปแบบการลงรายการ ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่านไดจึ้งไดรั้บการพฒันาเพ่ือช่วยห้องสมุดในการพฒันาใช ้และบ 
ารุงรักษา ฐานขอ้มูลท าใหส้ามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัได ้หอ้งสมุดไดใ้ชป้ระโยชน์จากระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั 
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 องคป์ระกอบส าคญัของการออกแบบรูปแบบการลงรายการให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่านได ้ ท่ี ช่วยเพ่ิม
คุณค่าให้กบัระเบียนท่ีเคร่ืองอ่านไดมี้ 2 ประการ ประการแรก คือ โครงสร้างระเบียนหรือ  รูปแบบการน าขอ้มูล
เขา้เป็นระเบียนคอมพิวเตอร์ เช่น ล าดบัของขอ้มูล ความยาวของเขตขอ้มูลและ การแบ่งเป็นเขตขอ้มูลยอ่ย ซ่ึงเป็น
โครงสร้างท่ีครอบคลุม ครบถว้น ละเอียด ยดืหยุน่ ท่ีเป็นพ้ืนฐาน ส าหรับหอ้งสมุดสามารถน าไปใชใ้นงานต่าง ๆ 
ได้ และท าให้ห้องสมุดสามารถขยายบริการด้วยการ  พฒันาขีดความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่หรือ  เปล่ียนแปลงโครงสร้างใหม่ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนระบบ
คอมพิวเตอร์และโปรแกรม ท าให้สามารถ  พฒันาระบบได้โดยไม่ตอ้งเสียเงินเพ่ิมในการพฒันาฐานข้อมูล 
องคป์ระกอบของการออกแบบท่ีส าคญั ประการท่ีสอง คือ ความเป็นมาตรฐานท่ีสามารถใชไ้ดก้บัทุกหอ้งสมุด ท 
าให้ห้องสมุดสามารถท า รายการร่วมกนัได ้แลกเปล่ียนขอ้มูลกนัได ้และโปรแกรมท่ีพฒันาส าหรับห้องสมุด
หน่ึง ๆ สามารถ ใชไ้ดก้บัทุกหอ้งสมุด บริษทัท่ีพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปสามารถออกแบบโปรแกรมใหห้อ้งสมุด
ใช้งาน ได้ในระบบออนไลน์และวตัถุประสงค์อ่ืน ๆ หากไม่มีมาตรฐานการลงรายการ บริษทัตอ้งออกแบบ 

โปรแกรมใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกบัโครงสร้างระเบียนของแต่ละหอ้งสมุด หอ้งสมุดจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงมาก นบัไดว้า่
การพฒันารูปแบบการลงรายการให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่านไดเ้ป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อ ความเจริญกา้วหนา้
ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด (สุวนันา ทองสีสุกใส, 2543: 2-3) 

 ความหมายของเขตข้อมูล ตวับ่งช้ี รหัสเขตข้อมูลย่อ 

  4.3.1 เขตขอ้มูล (Tag)  

  คือ หมายเลขประจ าเขตขอ้มูล โดยใชเ้ลข 3 หลกั เร่ิมตน้จาก 001 ถึง 999 แทนช่ือเขต ขอ้มูลต่าง 
ๆ เช่น Tag 100 คือ ช่ือผูแ้ต่ง Tag 245 คือ ช่ือเร่ือง เป็นตน้ 
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  4.3.2 ตวับ่งช้ี (Indicator)  

  คือ รหสัท่ีใชอ้กัขระ 2 ต าแหน่งตามหลงัเขตขอ้มูล (Tag) ในเขตขอ้มูลความยาวไม่คงท่ี ท า หนา้ท่ี
บอกลกัษณะ หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดและท่ีมาของขอ้มูลในเขตขอ้มูลท่ีตวับ่งช้ีนั้นก ากบัอยู ่ค่ารหัสของตวับ่งช้ี 
ในแต่ละเขตขอ้มีความหมายแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของขอ้มูล รหสัของตวั บ่งช้ีเป็นไดท้ั้งตวัเลข (0-9) แต่ละต 
าแหน่งใดท่ียงัไม่ก าหนดให้ใชจ้ะเป็นค่าวา่ง ซ่ึงอาจใชว้ิธีการเวน้ วา่ง หรือแทนดว้ยสัญลกัษณ์แบบใดแบบหน่ึง 
เช่น b เป็นตน้ ในขณะเดียวกนับางเขตขอ้มูลอาจไม่ ก าหนดให้ใชต้วับ่งช้ี เช่น Tag 250 รหัสตวับ่งช้ีเป็นค่าวา่ง 
และบางเขตขอ้มูลก าหนดใหใ้ชต้วับ่งช้ีทั้ง 2 ต าแหน่ง เช่น Tag 245 เป็นตน้ 

  4.3.3 รหสัเขตขอ้มูลยอ่ย (Subfield Code) 

  คือ รหัสท่ีเป็นอกัขระ 2 ตวัท่ีอยูข่า้งใน Tag ดา้นหนา้ขอ้มูล เป็นเคร่ืองหมายแบ่งส่วนของ ขอ้มูล
ใน Tag ออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ เพ่ือใชใ้นการประมวลผล รหสัของเขตขอ้มูลยอ่ยประกอบดว้ย เคร่ืองหมายแทนเขต
ขอ้มูลยอ่ย ซ่ึงใชเ้คร่ืองหมายแตกต่างกนั เช่น \ $ เป็นตน้ แลว้ตามดว้ยช่ือเขต ขอ้มูลยอ่ย ซ่ึงเป็นตวัอกัษรพิมพเ์ลก็ 
เช่น a b c หรือตวัเลข รหัสเขตขอ้มูลท่ีก าหนดในแต่ละ Tag เป็นอิสระจากกนั แต่ก็มีการใชร้หัสเขตขอ้มูลยอ่ย
เดียวกนัส าหรับประเภทเดียวกนั เช่น Tag 100, 600, 700 และ 800 ท่ีเป็นช่ือบุคคลจะใชร้หสัเขตขอ้มูล 

 4.4 โครงสร้างและลกัษณะเน้ือหาของระเบียนบรรณานุกรม MARC21 

 โครงสร้างระเบียบ MARC21 มีลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงเลือกใชต้ามมาตรฐาน ANSI Z39.2 มี ทางเลือกไวใ้ห ้
ท าให้โครงเสร้างระเบียนมีลกัษณะพิเศษเฉพาะของ MARC21 ประกอบดว้ยส่วน ต่าง ๆ 3 ส่วน (สุวนันา ทองสี
สุขใส, 2543: 26-28; ปภาดา นอ้ยค ายาง, 2552: 20-34) คือ 

  4.4.1 ป้ายระเบียน (Leader) เป็นส่วนน าหรือเขตขอ้มูลแรกของระเบียนท่ีใชใ้นการประมวล ท า
หนา้ท่ีบอกรายละเอียด ของขอ้มูลในระเบียน ประกอบดว้ยตวัเลขและตวัอกัษรท่ีใชเ้ป็นรหัสในต าแหน่งต่าง ๆ 
ป้ายระเบียนน้ี เป็นส่วนท่ีมีความยาวคงท่ี 24 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งท่ี 00-23 ดงัน 

 

ตาราง ป้ายระเบียน (Leader) 
 

ต าแหน่ง ความหมายและรหสั 

00-04* ความยาวของระเบียน (Record Length) 
05 สถานภาพของระเบียน (Record Status) 

a = แสดงการเพ่ิมระดับการลงรายการให้ละเอียดข้ึนหรือสูงข้ึน 

กวา่เดิม (Increase in Encoding Level)  

c = ส าหรับระเบียนท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
รายละเอียด แต่ไม่ใช่การเพ่ิมระดบัการลงรายการ (Corrected or 

Revised)  

d = แสดงสถานระเบียนวา่ลบท้ิง (Deleted)  

n = แสดงสถานวา่เป็นระเบียนใหม่ (New) 
06 ประเภทของระเบียน (Type of Record) 

a = หนงัสือเล่ม/เอกสาร (Language Material)  
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b = ฉบบัตีพิมพ ์วสัดุยอ่ส่วน หรือวสัดุอิเล็กทรอนิกส์ของผลงาน
ดนตรี (Printed Music)  

d = ต้นฉบับตัวเขียนของผลงานดนตรี หรือวสัดุย่อส่วนของ
ตน้ฉบบั ตวัเขียนของผลงานดนตรี (Manuscript Music)  

e = วสัดุแผนท่ีท่ีเป็นตน้ฉบับตวัเขียน หรือวสัดุย่อส่วน รวมถึง
แผนท่ี แผ่น หนงัสือแผนท่ี ลูกโลก แผนท่ีดิจิตอล และวสัดุแผนท่ี
อ่ืน ๆ (Cartographic Material)  

f = วสัดุแผนท่ีท่ีเป็นตน้ฉบับตวัเขียนหรือวสัดุย่อส่วนของวสัดุ
แผนท่ีท่ี  เ ป็นต้นฉบับตัวเขียน (Manuscript Cartographic 

Material)  

g = วสัดุสารสนเทศท่ีตอ้งใชก้บัเคร่ืองฉาย คือ ภาพยนตร์วีดิทศัน์ 
ฟิลม์ สตริป สไลด ์หรือแผน่โปร่งใส (Projected Medium) 

i = การบันทึกเสียงท่ีไม่ใช่เพลง เช่น การประชุม สุนทรพจน์  
(Nonmusical Sound Recording)  

j = การบันทึกเสียงดนตรีหรือเพลงต่าง ๆ (Musical Sound 

Recording)  

k =  วัส ดุสอง มิ ติ ท่ี ไ ม่ต้องใช้กับ เค ร่ืองฉาย  เ ช่น  แผนภูมิ  
คอมพิวเตอร์ กราฟิก ภาพวาด บตัรค า ภาพเขียน รูปภาพหรือภาพ
ท่ีผลิตดว้ย เทคนิคต่าง ๆ โปสเตอร์ ภาพพิมพต์น้แบบท่ีเป็นแผ่น
โปร่งใส (Two-Dimension Nonprojectable Graphic)  

m = ข้อมูลท่ีต้องอ่านได้ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer 

File)  

o = ชุดอุปกรณ์ท่ีประกอบดว้ยส่ือต่าง ๆ ท่ีใชเ้พ่ือการเรียนการสอน 

(Kit) 

r = วสัดุสามมิติ (Three-Dimensional Artifact or Naturally 

Occurring Object)  

t = ต้นฉบับตัวเขียน เช่น ต้นฉบับตัวเขียนลายมือ ตัวพิมพ์ดีด 
ตวัพิมพ ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงกระดาษร่าง หนงัสือตวัเขียน เอกสาร 
กฎหมาย วิทยานิพนธ์ท่ียงัไม่ไดพิ้มพ ์(Manuscript Language 

Material) 
07 ระดบับรรณานุกรม (Bibliographic Level)  

a = รายการบรรณานุกรมส่วนย่อยท่ีแนบมาหรือบรรจุมากับ
รายการ บรรณานุกรมอ่ืน (Monographic Component Part) 

b = รายการบรรณานุกรมท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวารสารท่ีแนบมา
หรือ บรรจุมากบัวารสาร (Serial Component Part)  
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c = ระเบียนท่ีมีหลายรายการรวมอยูใ่นเล่มเดียวกนั โดยไม่ไดมี้การ 
จดัพิมพ ์จดัจ าหน่าย หรือเผยแพร่ร่วมกนั (Collection)  

m = เอกสารท่ีมีเน้ือหาเดียวท่ีสมบูรณ์ ไม่วา่จะเป็นเล่มเดียว แผนท่ี 
เดียว ตน้ฉบบัตวัเขียน หรือมีหลายเล่มจบ แผ่นเสียท่ีมีหลายร่อง 
(Monograph/Item)  

s = วารสารท่ีจดัพิมพอ์ยา่งต่อเน่ือง มีเลขประจ าฉบบัท่ีเรียงล าดบั 
ได้แก่  วารสาร หนังสือพิมพ์ รายงานประจ าปี หนังสือรายปี 
รายงานการ  ประชุมของสมาคม และเอกสารท่ีออกเป็นชุด 
(Serial) 

08 ประเภทของการควบคุมเอกสาร (Type of Control)  

b = ไม่ระบุประเภทของการควบคุมเอกสารท่ีก าลงัท ารายการ 
(No Specified Type)  

a = วสัดุนั้นมีการลงรายการตามหลกัลงรายการทางจดหมายเหตุ 
(Archival) 

09* ผงัรหสัอกัขระ (Character Coding Scheme)  

b = รหัสอักขระท่ีใช้ในระเบียนว่าเป็นแบบ 8 บิต ท่ีระบุใน 
MARC21 Specification for Record Structure, Character 
Set and Exchange Media (MARC-8)  

a = รหัสอักขระท่ีได้จาก Universal Coded Character Set 

หรือ Unicode (UCS/Unicode) 
10* จ านวนตวับ่งช้ี (Indicator Count) 
11* จ านวนรหสัเขตขอ้มูลยอ่ย (Subfield Code Count) 
12-16* ต าแหน่งเร่ิมตน้ของขอ้มูล (Base Address of Data) 
17 ระดบัความสมบูรณ์ของการลงบรรณานุกรม (Encoding Level) 

b = การลงรายการระดบัสมบูรณ์ท่ีสุด รายละเอียดการลงรายการ
มา จากการส ารวจตวัเล่ม (Full Level)  

1 = การลงรายการระดับท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด แต่รายละเอียดท่ีใช้ลง
รายการ  ไม่ได้มาจากการส ารวจตัวเล่มจริง เช่น ได้มาจาก
บตัรรายการ หรือ รายละเอียดในคู่มือแนะน าสถาบนั โดยมากใช้
กบัการเปล่ียนขอ้มูล เก่าท่ีบนัทึกไว ้(Full Level, Material not 

Examined)  

2 = การลงรายการระดบัสมบูรณ์รองลงมา แต่รายละเอียดท่ีใชล้ง 
รายการไม่ได้มาจากตัวเ ล่มจริง  เ ช่น ได้จากบัตรรายการ 
(Lessthen-full Level, Material not Examined)  
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3 = การลงรายการระดบัยอ่ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดขั้นต่ า อาจ
ใช้ตาม  รูปแบบการลงรายการ ท่ี มีการใช้อยู่ ในขณะนั้ น 
(Abbreviated Level)  

4 = การลงรายการท่ีใชเ้ป็นแกนหลกัส าคญั เพื่อใหร้ะเบียนมีความ 
สมบูรณ์ตามมาตรฐาน (Core Level)  

5 = การลงรายการเฉพาะบางส่วนในระดบัเบ้ืองตน้ ใชก้บัระเบียน
ท่ีอยู่  ระหว่างการด าเ นินการยังไม่ เสร็จสมบูรณ์ (Partial 

(Preliminary) Level)  

7 = การลงรายการในระดับน้อยสุดหรือขั้นต่ าสุดของการลง
รายการ บรรณานุกรมระดบัชาติ (Minimal Level)  

8 = ระเบียนท่ีจดัท าข้ึนก่อนท่ีตวัเล่มจะเสร็จ รวมถึงส่ิงพิมพ์ท่ีก 
าลงัท า รายการอยู ่(Prepublication Level (CIP))  

u = ไม่สามารถบอกระดบัการลงรายการได ้(Unknown)  

z = ไม่ระบุระดบัการลงรายการ (Not Applicable) 
18 รูปแบบการลงรายการ (Descriptive Cataloging Form)  

b = ระเบียนท่ีไม่ลงรายการตามหลักเกณฑ์การลงรายการและ 
เคร่ืองหมายตาม ISBD (non-ISBD)  

a = ระเบียนท่ีลงรายการตามหลกัเกณฑ์การลงรายการ AACR2 

และ  คู่ มื อการลงรายการ ท่ี อิงตาม  AACR2 ซ่ึ งทั้ งหมดใช้
เคร่ืองหมายตาม ISBD (AACR2)  

i = ระเบียนท่ีใชต้ามกฎเกณฑก์ารลงรายการของ ISBD รวมถึงการ
ลง รายการตาม AACR ก่อนพิมพค์ร้ังท่ี 2 (AACR1)(ISBD)  

u =  ระ เ บี ยน ท่ีไม่สามารถระบุ รูปแบบการลงรายการได้  
(Unknown) 

19 การเ ช่ือมโยงของเขตข้อมูลในระเ บียน ( Linked Record 

Requirement) b = ส าหรับระเบียนท่ีไม่มีการเช่ือมโยงขอ้มูล 
(Related Record not Required) 

r = ระเบียนท่ีมีเขตขอ้มูลเช่ือมโยง (Related Record Required) 
20* ความยาวของเขตข้อมูล  (Length of the Length-of-Field 

Portion) 
21* ยาวของต  าแหน่ง เ ร่ิมต้นของ เขตข้อ มูล  (Length of the 

StatingCharacter-Position Portion) 
22* ต  า แ ห น่ ง ท่ี ก  า ห น ด ก า ร ติ ด ตั้ ง  ( Length of the 

Implementation Defined Portion) 
23* ยงัไม่มีการใช ้(Undefined) (ตั้งไวเ้ป็น 0) 
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หมายเหตุ: * หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท าให 
 
 

 4.4.2 นามานุกรมเขตขอ้มูล (Directory)  

 คือ ส่วนของข้อมูลท่ีระบุให้ทราบถึงต าแหน่งท่ีอยู่ของเขตข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจัดเก็บในระเบียน 

ประกอบดว้ยชุดของตวัเลข ในแต่ละชุดท่ีมีความยาวคงท่ี 12 ต าแหน่ง โดย 3 ต าแหน่งแรกเป็น Tag 4 ต าแหน่ง
ถดัไปเป็นความยาวของเขตขอ้มูล และ 5 ต าแหน่งสุดทา้ยเป็นต าแหน่งแรกท่ีบนัทึกขอ้มูล ของเขตขอ้มูลนั้น ๆ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะจดัล าดบัเขตขอ้มุลแต่ละระเบียน โดยเร่ิมตน้ดว้ยเขต ขอ้มูลความยาวคงท่ี ตามดว้ยเขต
ขอ้มูลความยาวไม่คงท่ี จากเลขนอ้ยไปหามาก โดยเร่ิมจากเขต ขอ้มูล 001 ถึง 999 ไปตามล าดบั ทั้งน้ีในแต่ละ
ระเบียนอาจมีจ านวนเขตขอ้มูลมากน้อยไม่เท่ากนั ข้ึนอยู่กบัรายละเอียดของส่ือแต่ละช้ิน ตวัอย่าง การจดัเรียง
ตวัเลขในส่วนนามานุกรมเขตขอ้มูล 100 เป็น ดงัน้ี  

   100001500093  

   100 หมายถึง เขตขอ้มูล หรือ Tag  

   0015 หมายถึง ความยาวของเขตขอ้มูล ซ่ึงยาว 15 อกัขระ  
   00095 หมายถึง ต าแหน่งแรกท่ีจะเร่ิมบนัทึกขอ้มูลในเขตขอ้มูล 100 

 4.4.3 รายการขอ้มูล (Variable Data Field)  

 คือ ส่วนของขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเป็นรายละเอียดทางบรรณานุกรมของวสัดุสารสนเทศ เหมือนกบัท่ีบนัทึกลง
บตัรรายการ ขอ้มูลต่าง ๆ จะจดัเป็นกลุ่มตามประเภทของขอ้มูล แยกเป็น 2 ประเภท คือ  
  4.4.3.1 Variable Control Fields (00X) มีทั้งหมด 9 เขตขอ้มูล  
  คือ ส่วนท่ีบนัทึกรหัสประเภทของวสัดุและรหัสขอ้มูลทางบรรณานุกรม เป็นเขตขอ้มูลกลุ่ม 00X 

ไดแ้ก่ เขตขอ้มูล 001-009 ซ่ึงเขตขอ้มูลเหล่าน้ีจะปรากฏในนามานุกรมเขตขอ้มูล จะบนัทึกโดยใชร้หัสแทน
ขอ้มูล ไม่มีต าแหน่งของตวับ่งช้ี (Indicators) และไม่มีรหสัเขตขอ้มูล ยอ่ย (Subfields) 

 บางเขตขอ้มูลย่อยของ Variable Control Fields จะเรียกว่า Fixed Fields ซ่ึงหมายความว่าเป็นเขต
ขอ้มูลท่ีมีความยาวคงท่ีแน่นอน เขตขอ้มูลท่ีใชบ่้อยท่ีสุด คือ 001 007 และ 008  

 

ตารางท่ี แสดงรายการขอ้มูล (Variable Data Field) 

เขตขอ้มูล ความหมาย 
001* Control Number (10 อกัขระ) เป็นเขตขอ้มูลของหมายเลขประจ าระเบียน ท่ีหน่วยงาน

สร้างข้ึนเพ่ือความแตกต่างของแต่ละระเบียน 
002 - 
003* Control Number Identifier เป็นเขตขอ้มูลท่ีใชบ้นัทึกรหัสของหน่วยงานท่ีก าหนด

เลขควบคุมในเขตขอ้มูล 001 (Control Number) 
004 - 
005* Date and Time of Latest Transaction เป็นเขตขอ้มูลของวนั-เวลา ท่ี เปล่ียนแปลง

หรือแกไ้ขขอ้มูลคร้ังสุดทา้ยประกอบดว้ย 16 อกัขระ 
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006 Fixed-Length Data Element –  Additional Material Characteristics เ ป็น เขต
ขอ้มูลท่ีมีความยาวคงท่ี 18 อกัขระ ใช้บันทึกคุณลกัษณะพิเศษของวสัดุ  ท่ีไม่สามารถ
บนัทึกในเขตขอ้มูล 008 ไดห้มด 

007 Physical Description Fixed Field – General Information เป็นเขตขอ้มูลท่ีใชร้ะบุ
ลกัษณะทางกายภาพของวสัดุ ใชก้บัโสตทศันวสัดุ และ ส่ิงพิมพบ์างประเภท 

008 Fixed – Length Data Element – General Information (40 อกัขระ) เป็นเขตขอ้มูล
ท่ีระบุขอ้มูลทัว่ ๆ ไป เก่ียวกบัเน้ือหาของระเบียนบรรณานุกรมมี ความยาวคงท่ี จ านวน 
40 ต าแหน่ง (0-39) 00-17 และ 35-39 ใชก้บัวสัดุ สารสนเทศทุกชนิด 18-34 ใชก้บัวสัดุ
สารสนเทศเฉพาะชนิด เช่น Computer File, Maps, Visual Materials, Serials 

หมายเหตุ: * หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท าให ้(Computer Generated) 

 
  4.4.3.2 Variable Data Fields (0XX-XXX)  

  คือ เขตขอ้มูลท่ีเป็นรายละเอียดทางบรรณานุกรม ซ่ึงเป็นเน้ือหาส่วนใหญ่ ของระเบียนขอ้มูลไดรั้บ
การบนัทึกเป็นขอ้ความท่ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจได ้บางระเบียนมีเขตขอ้มูลมาก บางระเบียนมีเขตขอ้มูลนอ้ย ภายใน
แต่ละเขตขอ้มูลมีความยาวไม่คงท่ีข้ึนอยูก่บัเน้ือหาของวสัดุ สารสนเทศท่ีน ามาลงรายการ เช่น ความยาวของเขต
ขอ้มูล 245 ช่ือเร่ืองและการแจ้งความรับผิดชอบ  (Title Statement) แต่ละระเบียนมีรายการไม่เท่ากัน บาง
รายการมีช่ือเร่ืองสั้น หรือบางรายการมีช่ือเร่ืองยาว บางรายการมีผูแ้ต่งคนเดียวหรือบางรายการมีผูแ้ต่งหลายคน 
แต่ละเขตขอ้มูลประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ  
   1) หมายเลขเขตขอ้มูล (Fields หรือ Tag Number)จ านวน 3 ต าแหน่ง  
   2) ตวับ่งช้ี (Indicator)จ านวน 2ต าแหน่งอยูต่อนตน้ของเขตขอ้มูล  
   3) รหสัของเขตขอ้มูลยอ่ย (Subfield Codes) ใชน้ าหนา้แต่ละขอ้มูลยอ่ย 

 

 4.5 เขตขอ้มูล 008  

 เขตขอ้มูล 008 เป็นเขตขอ้มูลท่ีมีความยาวคงท่ี 40 ต าแหน่ง ใชใ้นการบนัทึกรหสัของขอ้มูล ท่ีเก่ียวกบั
ระเบียน หรือลกัษณะพิเศษทางบรรณานุกรม เพื่อใชใ้นการสืบคน้และการจดัขอ้มูล โดย  ต าแหน่งท่ี 00-17, 35-

39 ใชก้บัระเบียนของวสัดุทุกประเภท ส่วน ต าแหน่งท่ี 18-34 ใชแ้ตกต่างกนั ตามประเภทของวสัดุ รหัสท่ีใชมี้
ทั้งตวัเลขและตวัอกัษร ส าหรับรหสัท่ีเป็นตวัอกัษรใหใ้ช ้ตวัพิมพเ์ลก็  
 ต าแหน่งท่ีใชก้บัวสัดุสารสนเทศทุกประเภท  
 

ตาราง แสดงรหสัเขตขอ้มูล 008 

 

ต าแหน่ง ความหมาย 

00-05 วนัท่ีบนัทึกขอ้มูล  
(YYMMDD) 

06 ประเภทปีพิมพ ์/ สถานการณ์พิมพ ์ 

c = ปีพิมพต์่อเน่ือง  
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d = ปีพิมพสุ์ดทา้ยของส่ิงพิมพต์่อเน่ือง  
k = ปีพิมพมี์ช่วงห่าง  
m = ปีพิมพห์ลายปี  
n = ไม่ทราบปีพิมพ ์ 

p = ปีพิมพเ์ผยแพร่  
q = ปีพิมพท่ี์มีปัญหา  
r = ปีพิมพซ์ ้าและเป็นปีเดิม  
s = ปีพิมพเ์ดียว/ปีท่ีคาดวา่พิมพ ์ 

t = ปีพิมพแ์ละปีลิขสิทธ์ิ 

07-10 ปีพิมพ1์ 

11-14 ปีพิมพ ์2 

15-17 สถานท่ีพิมพ ์

35-37 ภาษา 
38 ระเบียนท่ีมีการแกไ้ข 

39 แหล่งท่ีท ารายการ 

 

 ต าแหน่งท่ีแยกใชก้บัวสัดุสารสนเทศเฉพาะประเภท (หนงัสือ แฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ แผนท่ี วสัดุทาง
ดนตรี ส่ิงพิมพต์่อเน่ือง โสตทศันวสัดุ และวสัดุรวม)  
 

ตารางท่ี 4.4 รหสัเขตขอ้มูล 008 ส าหรับหนงัสือ 

ต าแหน่ง ความหมาย 

18-21 ภาพประกอบ a = ภาพประกอบ แต่ไม่ระบุภาพชนิดใด b = แผนท่ี c = ภาพถ่ายรูปคน 

d = แผนภูมิ e = แผนผงั h = Facsimiles j = ตารางล าดบัวงศ์ตระกูล k = แบบฟอร์ม
ต่าง ๆ l = ของตวัอยา่ง m = Phonodise, Phonowire, etc. o = รูปถ่าย l = ไม่มีการ
ลงรหสั 

22 กลุ่มเป้าหมาย b = ไม่ทราบระดบัผูใ้ช ้หรือไม่ระบุผูใ้ช ้a = เด็กก่อนวยัเรียน b = เด็ก
อนุบาลถึงประถมศึกษา c = เด็กมธัยมศึกษาตอนตน้ d = เด็กมธัยมศึกษาตอนปลาย e 

= ผูใ้หญ่ f = เฉพาะกลุ่ม g = คนทัว่ไป j = เด็กและเยาวชนท่ีมีอายถึุง 15 ปี 

23 รูปแบบของวสัดุ b = รายการท่ีไม่มีรูปแบบตามรหสัต่อไปน้ี a = ไมโครฟิลม์ b = ไม
โครฟิช c = ไมโครโอเพค d = ส่ิงพิมพข์นาดใหญ่ f = อกัษรเบลล์ r = เอกสารถ่ายส 
าเนา s = รายการท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 

24-27 ลกัษณะของเน้ือหา b = รายการท่ีไม่มีรูปแบบตามรหสัต่อไปน้ี a = สาระสังเขปหรือ
เร่ืองยอ่ของส่ิงพิมพ ์b = รายการท่ีมีเน้ือหาทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นบรรณานุกรม c 

= รายการท่ีมีเน้ือหาเป็นบญัชีรายการ (Catalog) d = พจนานุกรม e = สารานุกรม
ทัว่ไป หรือสารานุกรมเฉพาะเร่ือง f = หนงัสือคู่มือ i = หนงัสือดรรชนี l = รายการท่ีมี
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เน้ือหาเป็นกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั m = วิทยานิพนธ์ n = รายการท่ีมีเน้ือหา
เป็นเอกสารท่ีรวบรวมวรรณกรรมเฉพาะสาขาวิชา  o = รายการท่ีมีเน้ือหาเป็นบท
วิจารณ์ p = รายการท่ีมีเน้ือหาเป็นบทเรียนส าเร็จรูป r = รายการท่ีมีเน้ือหาเป็นนามา
นุกรม หรือทะเบียนของบุคคล หน่วยงาน s = รายการท่ีมีเน้ือหาเป็นขอ้มูลสถิติของ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง t = รายการท่ีมีเน้ือหาเป็นรายงานวิชาการ การประเมิน w = รายการ
ท่ีมีเน้ือหาเป็นค าพิพากษา z = รายการท่ีมีเน้ือหาเป็นสนธิสญัญา 

28 ส่ิงพิมพรั์ฐบาล b = รายการท่ีผูจ้ดัพิมพไ์ม่ใช่หน่วยงานราชการ หรือไม่ไดจ้ดัพิมพส์ 
าหรับ หน่วยงานราชการ a = รายการท่ีจดัท าโดยรัฐอิสระหรือก่ึงอิสระ หรือเป็น
รายการจัดท าไว  ้ส าหรับหน่วยงานท่ีเป็นรัฐอิสระหรือก่ึงอิสระ c = รายการท่ี
หน่วยงานราชการระดบัทอ้งถ่ินหลายแห่งร่วมกนัจดัท า หรือ เป็นรายการท่ีจดัท าส 
าหรับหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ินหลายแห่ง f = รายการท่ีหน่วยราชการระดบัชาติเป็นผู ้
จดัท า หรือเป็นรายการท่ีจดัท า ส าหรับหน่วยงานราชการระดบัชาติ i = รายการท่ี
หน่วยงานราชการระดับนานาชาติเป็นผูจ้ดัท า หรือเป็น รายการท่ีจดัท าส าหรับ
หน่วยงานราชการระดบันานาชาติ l = รายการท่ีหน่วยราชการระดบัท้องถ่ินเป็นผู ้
จดัท า หรือเป็นรายการท่ี จดัท าส าหรับหน่วยงานราชการระดบัทอ้งถ่ิน m = รายการ
ท่ีหน่วยงานระดบัรัฐหลายแห่งร่วมกนัจดัท า หรือเป็นรายการ ท่ีจดัท าส าหรับหน่วย
ราชการระดบัรัฐมากว่า 1 รัฐ o = รายการท่ีหน่วยราชการเป็นผูจ้ดัท า หรือจดัท าส 
าหรับหน่วยราชการ แต่ไม่สามารถระบุระดับหน่วยราชการนั้นได้ s = รายการท่ี
หน่วยงานราชการระดบัรัฐ จงัหวดั มณฑล เป็นผูจ้ดัท า หรือ เป็นรายการท่ีจดัท าส 
าหรับหน่วยงานราชการระดับรัฐ จังหวดั มณฑล u = รายการท่ีไม่ทราบว่ามีการ
จดัพิมพห์รือผลิตโดยหน่วยงานรัฐบาล z = ส่ิงพิมพท่ี์เป็นประเภทอ่ืน ๆ 

29 เอกสารการประชุม 0 = ไม่ใช่เอกสารการประชุม 1 = เอกสารการประชุม 
30 หนงัสือท่ีระลึก 0 = ไม่ใช่หนงัสือท่ีระลึก 1 = หนงัสือท่ีระลึก 
31 ดรรชนี 

0 = ไม่มีดรรชนี 1 = มีดรรชนี 
32 ยงัไม่ไดมี้การก าหนด 
33 รูปแบบวรรณกรรม 1 = นวนิยาย แต่ไม่ตอ้งการระบุรูปแบบของวรรณกรรม c = 

การ์ตูน d = ละคร e = ร้อยแกว้ f = นวนิยายขนาดยาว h = วรรณกรรมประเภทตลก
ขบขนั เยาะเยย้เสียดสี l = จดหมายโตต้อบ j = เร่ืองสั้น m = รวมวรรณกรรมหลาย
ประเภท เช่น กวนิีพนธ์ เร่ืองสั้น p = กวนิีพนธ์ s = สุนทรพจน์ u = รายการท่ีไม่ทราบ
รูปแบบวรรณกรรม 

34 ชีวประวติั b = ไม่ใช่เร่ืองชีวประวติั a = อตัชีวประวติั b = ประวติับุคคลคนเดียว c = 

ชีวประวติัหลายคน d = ขอ้มูลเก่ียวกบัชีวประวติัรวมอยูด่ว้ย 
 
4.6 MARC21  
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 บทสรุป MARC21 แสดงเขตขอ้มูล (Tag) ท่ีใชบ่้อยส าหรับบรรณารักษว์เิคราะห์ทรัพยากร สารสนเทศ 
(Cataloger) ในการกรอกขอ้มูลลงระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั ประกอบดว้ย เขตขอ้มูล (Tag) ตวับ่งช้ี (Indicator) 

Subfield Codes ตวัอยา่งการลงรายการ เร่ิมจาก 0XX-9XX (ระเบียบ สุภวธีิ, 2555)  

 ความหมายของตวัอกัษร  
 (R) หมายถึง Repeatable ขอ้มูลในเขตขอ้มูลนั้น ๆ มีไดม้ากกวา่ 1  

 (NR) หมายถึง Nonrepeatable ขอ้มูลในเขตขอ้มูลนั้น ๆ มีไดเ้พียง 1 

 

020 มาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) -- (R)  

 บนัทึกเลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสือ (ISBN) รายละเอียดเง่ือนไขการจดัหา และเลข ISBN ท่ียกเลิก 
รวมถึงขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบั ISBN นั้น  

 หมายเลข ISBN อาจมีหลายเลขไดใ้นกรณีท่ีต่างฉบบัพิมพ ์เช่น ฉบบัปกแขง็ ฉบบัปกอ่อน  

 Indicator 1: ไม่ระบุ  
   b = ไม่ระบุ  
 Indicator 2: ไม่ระบุ  
   b = ไม่ระบุ  
 Subfield Codes  

   $a = เลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสือ  
   $c = รายละเอียดเง่ือนไขการจดัหา เช่น ราคา หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการจดัหา  
   $z = เลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสือท่ียกเลิกหรือไม่ถูกตอ้ง  
 

ตวัอยา่ง 

020    bb    $a9786163211286 $c400฿. 
020   bb    $a9781483344300 (pbk. : alk. Paper 

020   bb    $a9789741107339 (v.1) 
 
 

040 แหล่งผลติรายการ -- (NR)  

 บนัทึกรหัสของหน่วยงานตาม MARC Code หรือช่ือหน่วยงานท่ีผลิตรายการหรือลงรายการ ในรูปท่ี
อ่านไดด้ว้ยคอมพิวเตอร์ หรือแกไ้ขขอ้มูลใหเ้ป็นระเบียน MARC  

  Indicator 1: ไม่ระบุ  
   b = ไม่ระบุ  
  Indicator 2: ไม่ระบุ  
   b = ไม่ระบุ  
  Subfield Codes  

   $a = หน่วยงานเดิมท่ีเป็นผูจ้ดัท าระเบียน 

   $b = ภาษาท่ีใชล้งรายการ  
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   $c = หน่วยงานท่ีปรับเปล่ียนขอ้มูล  
   $d = หน่วยงานท่ีแกไ้ขขอ้มูล  
   $e = กฎเกณฑท่ี์ใชบ้นัทึกขอ้มูล  
 

ตวัอยา่ง 

040   bb   $aNIDA 
040   bb   $aDLC $cDLC $dNIDA 
040   bb   $aCaOONL $beng $dCaOONL 

 

041 รหัสภาษา -- (NR)  

 เขตขอ้มูลน้ีใชบ้นัทึกขอ้มูลกบัวสัดุท่ีมีหลายภาษา หรือเป็นรายการท่ีแปลมา จะใชเ้ขตขอ้มูล น้ีก็ต่อเม่ือ
รหสัภาษาท่ีเป็นตวัอกัษร 3 ตวัในเขตขอ้มูล 008/35-37 (Language) ไม่สามารถบนัทึก ขอ้มูลไดท้ั้งหมด  
 รหสัภาษาใหใ้ชต้าม MARC Code List of Language จดัท าโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั  

 เขตขอ้มูล 041 จะใชใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

 1) รายการนั้นมีภาษามากกวา่ 1 ภาษา ซ่ึงอาจเป็นภาษาสญัลกัษณ์ก็ได ้ 
 2) รายการนั้นเป็นฉบบัแปล หรือไดร้วมเอาฉบบัแปลไวด้ว้ย  
 3) ภาษาท่ีใชก้บัเน้ือเร่ืองยอ่ สาระสงัเขป หรือเอกสารอ่ืนท่ีแนบมานั้น ใชภ้าษาท่ี แตกต่างจากภาษาหลกั  
 4) ภาษาของสารบญัแตกต่างจากภาษาของเน้ือหาหลกั 

  Indicator 1: การบ่งช้ีเก่ียวกบัการแปล  
   0 = รายการนั้นไม่ใช่ฉบบัแปล/ไม่รวมฉบบัแปล  
   1 = รายการนั้นเป็นฉบบัแปล หรือรวมเอาฉบบัแปลไวด้ว้ย 

  Indicator 2: ไม่ระบุ  
   b = ไม่ระบุ  
  Subfield Codes  

   $a = รหสัของภาษาท่ีใชล้งรายการ 

   $b = รหสัภาษาของเน้ือเร่ืองยอ่ สาระสงัเขป/ค าพากย ์หรือช่ือเร่ืองรอง  
   $d = รหสัภาษาเน้ือหาท่ีใชร้้อง หรือพดู ส าหรับวสัดุบนัทึกเสียงหรือแฟ้มคอมพิวเตอร์  
   $f = รหสัภาษาของสารบญั  

   $g = รหสัภาษาของวสัดุท่ีประกอบ นอกเหนือจากบทเพลงประกอบ 

   $h = รหัสภาษาของงานตน้ฉบบัและ/หรือผลงานฉบบัท่ีแปลมา โดยลงรหัสภาษาของงานท่ี  

แปลมาก่อน แลว้ตามดว้ยรหสัภาษาของงานตน้ฉบบัเดิม  
   $k = รหสัภาษากลางท่ีใชแ้ปล 

 

ตวัอยา่ง 

041     1b      $aengfreger  

                      (เน้ือหาเป็นภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมนั) 
041     1b      $atha $heng  
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                      (หนงัสือภาษาไทยท่ีแปลจากภาษาองักฤษ) 
041     1b      $aeng $kchi $hsan  

                      (หนงัสือเป็นภาษาองักฤษท่ีแปลจากฉบบัภาษาจีน ท่ีใชต้น้ฉบบัจากภาษา สนัสกฤต) 
 

050 เลขเรียกหนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั -- (R)  

 บันทึกขอ้มูลเลขเรียกหนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Call Number 

หรือ LC Classification Number) ซ่ึงอาจก าหนดเลขโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือ หน่วยงานอ่ืนท่ีลง
รายการดว้ยการจดัหมู่ระบบน้ี 

 Indicator 1: มีรายการในหอสมุดรัฐสภาอเมริกนัหรือไม่  
  b = ไม่มีข้อมูลระบุแหล่งท่ีก าหนดเลขเรียกหนังสือ ใช้กับเลขเรียกหนังสือท่ีก าหนดโดย 
หน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่หอสมุดรัฐสภาอเมริกนั  

  0 = มีรายการในหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั  

  1 = ไม่มีรายการในหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั  

 Indicator 2: แหล่งก าหนดเลขเรียกหนงัสือ  
  0 = ก าหนดเลขหมู่โดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั  

  1 = ก าหนดเลขหมู่โดยหน่วยงานอ่ืน  

 Subfield Codes  

  $a = เลขหมู่หนงัสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั  

  $b = เลขประจ าตวัผูแ้ต่ง  
 

ตวัอยา่ง 

050     b4     $a HG 4661 $bช17 2555 

050     00     $a HF 5635 $bAc272 2011 

 

082 เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดวิอี ้-- (R)  

 บนัทึกขอ้มูลเลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอ้ี ท่ีหอสมุดรัฐสภาอเมริกนัหรือหน่วยงานอ่ืน เป็นผูก้ 
าหนดข้ึน ซ่ึงตวับ่งช้ีตวัท่ี 2 จะเป็นค่าท่ีบอกใหท้ราบวา่เลขเรียกหนงัสือนั้น ก าหนดโดย หอสมุดรัฐสภาอเมริกนั
หรือหน่วยงานอ่ืน 
 Indicator 1: ประเภทฉบบัท่ีพิมพ ์ 

  0 = หนงัสือคู่มือฉบบัพิมพส์มบูรณ์  

  1 = หนงัสือคู่มือฉบบัยอ่  
  7 = หนงัสือคู่มืออ่ืนท่ีเป็นฉบบัพิมพเ์ฉพาะท่ีใชใ้น $2  

 Indicator 2: แหล่งก าหนดเลขเรียกหนงัสือ  
  b = ไม่ระบุ  
  0 = หอสมุดรัฐสภาอเมริกนัเป็นผูก้ าหนดเลขเรียกหนงัสือ  
  4 = ก าหนดเลขหมู่โดยหน่วยงานอ่ืน  
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 Subfield Codes  

  $a = เลขหมู่หนงัสือระบบทศนิยมของดิวอ้ี  
  $b = เลขรายการหนงัสือ หรือเลขหนงัสือ หรือเลขประจ าตวัผูแ้ต่ง  
  $2 = หนงัสือคู่มือฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี  
ตวัอยา่ง 

082 10 $a655 $bว844ส 2555 

082 00 $a914.3 $220 
 
090 เลขเรียกหนังสือทีห้่องสมุดก าหนดขึน้เอง (Local Call Number) -- (R)  

 บนัทึกเลขเรียกหนงัสือท่ีหน่วยงานหรือหอ้งสมุดก าหนดข้ึนใชเ้อง เช่น นวนิยาย เร่ืองสั้น โสตทศันวสัดุ 
หรือเอกสารพิเศษต่าง ๆ กฎเกณฑก์ารลงรายการข้ึนอยูก่บัหน่วยงานก าหนดของแต่ละ หน่วยงาน  

 Indicator 1: ไม่ระบุ  
  b = ไม่ระบุ 

  Indicator 2: ไม่ระบุ  
  b = ไม่ระบุ  
 Subfield Codes  

  $a = เลขหมู่หนงัสือท่ีหอ้งสมุดก าหนดข้ึนเอง  
  $b = เลขรายการหนงัสือ หรือเลขหนงัสือ หรือเลขประจ าตวัผูแ้ต่ง  
 

ตวัอยา่ง 

090     bb      $aนว $bช17 2555  

090     bb      $aMV59001 
 
100 รายการหลกั – ช่ือบุคคล -- (NR)  

 บนัทึกรายการช่ือบุคคล ซ่ึงอาจเป็นช่ือบุคคล ช่ือสกลุ และ/หรือ ช่ือตน้ (ช่ือจริง ช่ือเล่น นามแฝง ช่ือท่ีไม่
มีนามสกลุ เป็นตน้) 
 Indicator 1:  

  0 = ช่ือตน้ (Forename)  

  1 = ช่ือสกลุ (Surname)  

  3 = ช่ือตระกลู หรือวงศส์กลุ (Family Name)  

 Indicator 2: ไม่ระบุ  
  b = ไม่ระบุ  
 Subfield Codes  

  $a = ช่ือบุคคล  
  $b = ตวัเลขท่ีตามหลงัช่ือตน้  

  $c = ต าแหน่ง ยศ บรรดาศกัด์ิ และอ่ืน ๆ  
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  $d = ปีท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล หรือปีเกิด-ปีตาย  
  $e = ค าท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งช่ือบุคคลกบังาน  

  $g = ขอ้มูลเบ็ดเตลด็อ่ืน ๆ ใชบ้นัทึกขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมท่ีลงในเขตขอ้มูลอ่ืนได ้ 
  $q = ช่ือเตม็ กรณีท่ีไดล้งช่ือไม่สมบูรณ์ไวใ้น  
  $a $t = ช่ือของงาน  

 

ตวัอยา่ง 
100    0b    $aเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี, $cสมเด็จพระ $d2498-.  

100    0b    $aสมบติั ธ ารงธญัวงศ,์ $eบรรณาธิการ.  
100    0b    $aทมยนัตี.  
100    1b    $aFowler, T. M. $q(Thaddeus Mortimer) $d1842-1922. 

 
110 รายการหลกั – ช่ือนิตบุิคคล -- (NR)  

 บนัทึกรายการช่ือนิติบุคคล ซ่ึงรวมถึงช่ือการประชุมท่ีลงรายการหลกัภายใตช่ื้อนิติบุคคล  
 Indicator 1:  

  0 = ช่ือนิติบุคคลท่ีลงรายการกลบั  

  1 = ช่ือนิติบุคคลท่ีลงตามกฎหมาย  
  2 = ช่ือนิติบุคคลท่ีลงตามล าดบัท่ีปรากฏ  
 Indicator 2: ไม่ระบุ  
  b = ไม่ระบุ  
 Subfield Codes  

  $a = ช่ือนิติบุคคลหรือช่ือตามกฎหมายท่ีใชล้งรายการ  
  $b = ช่ือหน่วยงานรอง  
  $c = สถานท่ีประชุม  
  $d = ปีท่ีจดัประชุมหรือลงนามสนธิสญัญา  
  $e = ค าท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งช่ือนิติบุคคลกบังาน 

  $g = รายละเอียดอ่ืน ๆ  
  $l = ภาษาของงาน  

  $n = คร้ังท่ีของการประชุม  
  $t = ช่ือของงาน  

 

ตวัอยา่ง 

110       2b        $aสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. $bส านกับรรณสารการพฒันา.  
110       2b        $aกระทรวงศึกษาธิการ. $bคณะกรรมการวจิยัการศึกษา.  
110       1b        $aCanada. $bMinistry of Transport. $bGrains Transportation Branch 
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111 รายการหลกั – ช่ือการประชุม -- (NR)  

 บนัทึกรายการทัว่ไปท่ีเป็นช่ือการประชุมทางวิชาการ ซ่ึงรวมถึงค าอ่ืน ๆ ท่ีมีความหมาย เดียวกนั ไดแ้ก่ 
การประชุมวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบติัการ การประชุมสัมมนา การสัมมนา การ ฝึกอบรม การอภิปราย การส 
ารวจทางวทิยาศาสตร์ นิทรรศการ การแข่งขนักีฬา งานแสดงสินคา้ งาน เทศกาลท่ีลงรายการโดยตรง  
 ส าหรับการประชุมวชิาการ ฯลฯ ท่ีลงรายการภายใตช่ื้อสถาบนั หรือนิติบุคคล ใหล้งในเขต ขอ้มูล 110  

 Indicator 1: ประเภทของช่ือการประชุม  
  0 = ช่ือการประชุมท่ีลงรายการกลบั  

  1 = ช่ือการประชุมลงตามกฎหมาย  
  2 = ช่ือการประชุมท่ีลงตามล าดบัท่ีปรากฏ  
 Indicator 2: ไม่ระบุ  
  b = ไม่ระบุ  
 Subfield Codes  

  $a = ช่ือการประชุมหรือช่ือตามกฎหมายท่ีใชล้งรายการ  
  $c = สถานท่ีจดัประชุม  
  $d = ปีท่ีจดัประชุม 

   $e = ช่ือการประชุมรอง  
  $f = ปีของงาน $g = รายละเอียดอ่ืน ๆ  
  $n = คร้ังท่ีของการประชุม  
  $p = ช่ือของตอน/ส่วนของงาน 

 

ตวัอยา่ง 

111      2b      $aการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระดบัอุดมศึกษาระหวา่งไทยฝร่ังเศส $n(คร้ังท่ี 1 

                        : $d2542 : $cปารีส ฝร่ังเศส)  
111      2b      $aการประชุมสมัมนาเหมืองแร่ $ n(คร้ังท่ี 7 : $d2511 : $cกรุงเทพฯ) 

 
 

130 รายการหลัก – ช่ือเร่ืองแบบฉบับ -- (NR) บนัทึกรายการหลกัท่ีเป็นช่ือเร่ืองแบบฉบบั ก าหนดข้ึนเพ่ือใชใ้น
การลงรายการส าหรับผลงาน ท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนัแต่ใชช่ื้อเร่ืองแตกต่างกนั เช่น หนงัสือประเภทวรรณกรรมคลา
สิกท่ีไม่ปรากฏช่ือ ผูแ้ต่ง กฎหมาย สนธิสัญญา คมัภีร์ศาสนา ส าหรับช่ือเร่ืองจริงลงรายการในเขตขอ้มูล 245 ถา้
ลงรายการดว้ยเขตขอ้มูล 130 แลว้ จะไม่ตอ้งลงรายการในเขตขอ้มูล 100 110 111 Indicator 1: จ านวนอกัข
ระท่ีไม่นับในการเรียง 0-9 = จ านวนอกัขระท่ีไม่นบัในการเรียงตามล าดบัอกัษร Indicator 2: ไม่ระบุ b = ไม่
ระบุ Subfield Codes $a = ช่ือเร่ืองแบบฉบบั $d = ปีท่ีลงนามสนธิสญัญา $f = ปีของงาน $g = รายละเอียดอ่ืน ๆ 

$h = ส่ือ $k = การแบ่งย่อยตามรูปแบบ $l = ภาษาของงาน $n = หมายเลขของตอน/ส่วนของงาน $p = ช่ือของ
ตอน/ส่วนของงาน $s = ฉบบั $t = ช่ือของงาน  

 

ตวัอยา่ง 
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130     1b      $aรามเกียรต์ิ  
130     1b      $aสามก๊ก 

 
 

240 ช่ือเร่ืองแบบฉบับ -- (NR)  

 บนัทึกช่ือเร่ืองแบบฉบบัท่ีลงรายการหลกัภายใตช่ื้อบุคคล ช่ือนิติบุคคล  
 ช่ือการประชุม ช่ือเร่ืองแบบฉบบัใชก้ับผลงานหน่ึงท่ีมีการใช้ช่ือเร่ืองท่ีแตกต่างกัน จึงจ าเป็นตอ้งก 
าหนดช่ือ เร่ืองเฉพาะให้ 1 ช่ือ เพ่ือใชเ้รียกแทนผลงานทั้งหมดเหล่านั้น โดยลงช่ือเร่ืองเฉพาะท่ีก าหนดเป็นช่ือ 
เร่ืองแบบฉบบัในเขตขอ้มูล 240 และลงช่ือเร่ืองจริงท่ีปรากฏในเขตขอ้มูล 245 

 จะไม่ใชเ้ขตขอ้มูล 240 เม่ือไดใ้ชเ้ขตขอ้มูล 130  

 Indicator 1: ตอ้งการพิมพห์รือแสดงผลช่ือเร่ืองแบบฉบบันั้นหรือไม่  
  0 = ไม่ตอ้งการพิมพห์รือแสดงผล  
  1 = ตอ้งการพิมพห์รือแสดงผล  
 Indicator 2: จ านวนอกัขระท่ีไม่นบัในการเรียง  
  0-9 = จ านวนอกัขระท่ีไม่นบัในการเรียงล าดบัตวัอกัษร  
 Subfield Codes  

  $a = ช่ือเร่ืองแบบฉบบั  

  $d = ปีท่ีลงนามสนธิสญัญา  
  $f = ปีของงาน  

  $g = รายละเอียดอ่ืน ๆ  
  $h = ส่ือ  
  $k = การแบ่งยอ่ยตามรูปแบบ  
  $l = ภาษาของงาน  

  $n = หมายเลขของตอน/ส่วนของงาน  

  $p = ช่ือของตอน/ส่วนของงาน  

  $s = ฉบบั  
 

ตวัอยา่ง 

240     10     $aOdyssey $lEnglish  

240     10     $aอิเหนา 
 

245 ช่ือเร่ืองและการแจ้งความรับผดิชอบ -- (NR)  

 บนัทึกช่ือเร่ือง ไดแ้ก่ ช่ือเร่ืองจริง ช่ือเร่ืองรอง ช่ือเร่ืองเทียบเคียง และรายการผูรั้บผิดชอบ  ซ่ึงอาจเป็นผู ้
แต่ง บรรณาธิการ ผูร้วบรวม ผูเ้รียบเรียง ผูเ้ขียนภาพประกอบ เป็นตน้  

 Indicator 1: การท ารายการเพ่ิมช่ือเร่ือง  
  0 = ไม่ท ารายการเพ่ิมช่ือเร่ือง  
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  1 = ท ารายการเพ่ิมช่ือเร่ือง  
 Indicator 2:  

  0-9 = จ านวนอกัขระท่ีไม่นบัในการเรียงล าดบัตวัอกัษร  
 Subfield Codes  

  $a = ช่ือเร่ือง  
  $b = ขอ้มูลส่วนท่ีเหลือของช่ือเร่ือง  
  $c = การแจง้ความรับผิดชอบ  
  $h = ส่ือ  
  $k = รูปแบบ 

  $n = หมายเลขของตอน/ส่วนของงาน  

  $p = ช่ือของตอน/ส่วนของงาน  

  $s = ฉบบั 

 

ตวัอยา่ง 

245      10      $aประโยคอมตะประวติัศาสตร์จีน = $bKnowing the Chinese history in one sentence 

                       / $cเหยยีนมู่สุ่ย, เขียน ; ร าพรรณ รักศรี อกัษร, แปล. 
245      10     $aDaily report $pPeople’s Republic of China $h[microform] / $cFBIS. 

 

246 ช่ือเร่ืองแตกต่าง -- (R)  

 บนัทึกช่ือเร่ืองในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นช่ือเร่ืองท่ีปรากฏในตวัเล่ม หรือไม่ก็ ตามช่ือเร่ือง
ท่ีแตกต่างท่ีลงรายการในเขตขอ้มูล 246 น้ี ตอ้งเป็นช่ือเร่ืองท่ีแตกต่างจากช่ือเร่ืองท่ีลงใน เขตขอ้มูล 245 แต่ถือวา่
เป็นช่ือเร่ืองของรายการท่ีลงนั้นดว้ย เช่น ช่ือเร่ืองจากปก ช่ือเร่ืองจากสนั  

 ส าหรับหนงัสือท่ีรวบหลายเร่ืองในเล่ม (หนงัสือรวมเร่ือง) แต่ขาดช่ือเร่ืองรวม จะใชเ้ขตขอ้มูล 246 ส 
าหรับช่ือเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีมิไดใ้ชเ้ป็นช่ือเร่ืองจริง ซ่ึงปกติช่ือเร่ืองท่ีลงเป็นช่ือเร่ืองจริงนั้นจะอยู่เป็น รายการแรกใน
แหล่งส าคญัของขอ้มูล และลงช่ือเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในเขตขอ้มูล 740 หรือเขต ขอ้มูล 7XX รายการเพ่ิมอ่ืน ๆ  
 Indicator 1: ควบคุมลงรายการหมายเหตุหรือการท ารายการเพ่ิมเก่ียวกับช่ือเร่ืองแตกต่างกัน 0 = 

ตอ้งการแสดงหมายเหตุช่ือเร่ือง แต่ไม่ตอ้งการท ารายการเพ่ิมช่ือเร่ือง  
  1 = ตอ้งการแสดงหมายเหตุช่ือเร่ือง และตอ้งการท ารายการเพ่ิมช่ือเร่ือง  
  2 = ไม่ตอ้งการแสดงหมายเหตุช่ือเร่ือง และไม่ตอ้งการท ารายการการเพ่ิมช่ือเร่ือง  
  3 = ไม่ตอ้งการแสดงหมายเหตุ แต่ตอ้งการท ารายการเพ่ิมช่ือเร่ือง  
 Indicator 2: ประเภทช่ือเร่ือง  
  b = ไม่ระบุ  
  0 = ช่ือเร่ืองในเขตขอ้มูล 246 เป็นส่วนหน่ึงของช่ือเร่ืองในเขตขอ้มูล 245 ซ่ึงใชใ้นการสืบคน้ หรือ
ตอ้งการท ารายการเพ่ิมช่ือเร่ือง  
  1 = ช่ือเร่ืองในเขตขอ้มูล 246 เป็นช่ือเร่ืองเทียบเคียง (Parallel Title) ในภาษาอ่ืนท่ี สามารถเขา้คน้
หรือท ารายการเพ่ิมใหไ้ด ้ซ่ึงช่ือเร่ืองเทียบเคียงแต่ละช่ืออ่ืน ๆ จะลง รายการแยกในเขตขอ้มูล 246  
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  2 = ช่ือเร่ืองท่ีเด่นชดั (Distinctive Title) โดยมากใชก้บัรายงานประจ าปี หนังสือรายปี เอกสาร
การประชุมท่ีมีเน้ือหาเฉพาะเร่ือง  
  3 = ช่ือเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุท่ีก าลงัท ารายการ แต่ไม่สามารถระบุประเภทของช่ือ เร่ืองท่ี
แตกต่างได 

  4 = ช่ือเร่ืองจากปก เป็นช่ือเร่ืองท่ีปรากฏท่ีปกดั้งเดิมของตวัเล่ม ใชค้่า 4 น้ี เม่ือปกนั้นไม่ใช ้เป็น
แหล่งขอ้มูลส าคญัของการลงรายการ และไม่ใชก้บัหมายเหตุท่ีลงวา่ Title from Cover ซ่ึงแสดงว่าใชป้กเป็น
แหล่งส าคญัของขอ้มูล  
  5 = ช่ือเร่ืองเพ่ิมจากหนา้ปกใน  

  6 = ช่ือเร่ืองท่ีปรากฏท่ีส่วนบนของหนา้แรกของเล่ม (Caption Title)  

  7 = ช่ือเร่ืองท่ีปรากฏอยูส่่วนบนหรือส่วนล่างของทุกหนา้ในตวัเล่ม (Running Title)  

  8 = ช่ือเร่ืองท่ีปรากฏท่ีสนัของหนงัสือ (Spine Title)  

 Subfield Codes  

  ใชร้ายละเอียดเขตขอ้มูลยอ่ย $a $b $h $n และ $p เหมือนของเขตขอ้มูล 245  

  $a = ช่ือเร่ือง  
  $b = ขอ้มูลส่วนท่ีเหลือของช่ือเร่ือง 

  $f = วนัเดือนปี หรือหมายเลขแสดงความต่อเน่ือง  
  $g = รายละเอียดอ่ืน ๆ  
  $h = ส่ือ 

  $l = เน้ือหาท่ีแสดง  
  $k = รูปแบบ  
  $n = หมายเลขของตอน/ส่วนของงาน  

  $p = ช่ือของตอน/ส่วนของงาน  

 

ตวัอยา่ง 

245     10     $aพระ-นางในรามเกียรต์ิชุดมเหสกัขเทวราชและพงศน์ารายณ์แห่ง กรุงอโยธยา / $cด าเนินงาน 
พฒันะ พทุธิพงษ ์ 
246    30      $a มเหสกัขเทวราชและพงศน์ารายณ์แห่งกรุงอโยธยา 

 

250 การแจ้งการพมิพ์-- (NR)  

 บนัทึกรายการเก่ียวกบัคร้ังท่ีพิมพ ์ 

 Indicator 1: ไม่ระบุ  
  b = ไม่ระบุ  
 Indicator 2: ไม่ระบุ  
  b = ไม่ระบุ  
 Subfield Codes  

  $a = การแจง้คร้ังท่ีพิมพ ์ 
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  $b = การแจง้ขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกบัฉบบัพิมพ ์เช่น ผูรั้บผิดชอบ 

 

ตวัอยา่ง 

250     bb     $aพิมพค์ร้ังท่ี 2  

250     bb     $a4th ed. $bedition by Paul Watson. 
250     bb     $aSpecial education ed 

 

260 การพิมพ ์การจดัจ าหน่าย ฯลฯ -- (NR) บนัทึกรายการเก่ียวกบัการพิมพ ์การผลิต การพิมพซ์ ้า และการจดัจ 
าหน่าย Indicator 1: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ 2 = ส านกัพิมพท่ี์มาท าแทน 3 = ส านกัพิมพปั์จจุบนั/ล่าสุด Indicator 

2: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ Subfield Codes $a = สถานท่ีพิมพ ์สถานท่ีจดัจ าหน่าย ฯลฯ $b = ช่ือส านกัพิมพ ์ผูจ้ดัจ 
าหน่าย ฯลฯ $c = ปีท่ีพิมพ ์$g = ปีท่ีผลิต $e = สถานท่ีของโรงงานผลิต $f = โรงงานผลิต  
 

ตวัอยา่ง 

260     bb      $aกรุงเทพฯ: $bแจ่มใส, $c2555.  

260     bb      $aNew York, NY. $bMcGraw-Hill, $c2010.  

260     bb      $a[กรุงเทพฯ]: $bศิลปาบรรณาคาร : $bบูรพาสาส์น [ผูจ้ดัจ าหน่าย], $c2528. 

 
 

300 ลกัษณะขอ้มูลทางกายภาพ -- (NR) บนัทึกจ านวนหน้า แผ่น เล่ม และรายละเอียดทางกายภาพอ่ืน ๆ เช่น 
ภาพประกอบ แผ่นท่ี แผนภูมิ ขนาด และวสัดุประกอบส่ิงพิมพ ์ Indicator 1: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ Indicator 2: 

ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ Subfield Codes $a = จ านวนหนา้ แผ่น เล่ม $b = รายละเอียดอ่ืน ๆ $c = ขนาด $e = วสัดุ
ประกอบรายการ $g = ขนาด  
 

ตวัอยา่ง 

300       bb        $a150 หนา้ : $bภาพประกอบ ; $c 21 ซ.ม.  
300       bb        $avi, 335 p. : $bill, charts, tables ; $28 cm.  

300       bb        $aก-ง, 292 หนา้ : $bภาพประกอบ, กราฟ, แผนท่ี ; $c28 ซม. + $e ซีดี-รอม 1 แผน่. 
 

490 การแจง้เก่ียวกบัช่ือชุด -- (R) บนัทึกขอ้มูลช่ือชุด เม่ือลงรายการในเขตขอ้มูลน้ี และระบุตวับ่งช้ีวา่ท ารายการ
เพ่ิมช่ือชุด การแจง้ช่ือชุดและการท ารายการเพ่ิมใหช่ื้อชุด (เขตขอ้มูล 800-830) จะถูกบนัทึกไวใ้นระเบียบ 

บรรณานุกรมให ้Indicator 1: ระบุการท ารายการเพ่ิม 0 = ช่ือชุดไม่ตอ้งท ารายการเพ่ิม 1 = ช่ือชุดท่ีตอ้งท า
รายการเพ่ิม Indicator 2: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ Subfield Codes $a = การแจง้เก่ียวกบัช่ือชุด $l = เลขเรียก
หนงัสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั $v = เลขปีท่ีหรือล าดบัท่ีของการบ่งบอกถึงรายการเฉพาะของชุด $x = 

หมายเลขมาตรฐานสากลส่ิงพิมพต์่อเน่ือง  
 

ตวัอยา่ง 

490     1b      $aMemoir du BRGM, $x0071-8246 ; $vno. 123.  

490     1b      $aผลึกความรู้: ชุดงานวจิยัฉบบัเค้ียวง่าย $vล าดบัท่ี 5. 
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500 หมายเหตุทัว่ไป -- (R)  

บนัทึกรายการหมายเหตุทัว่ไป ท่ีไม่ก าหนดขอบเขตใด ๆ ไว ้ 
Indicator 1: ไม่ระบุ  

b = ไม่ระบุ  
Indicator 2: ไม่ระบุ  

b = ไม่ระบ 

Subfield Codes  

$a = หมายเหตทุัว่ไป 

 
ตวัอยา่ง 

500      bb     $a Translated for German.  

500      bb     $a จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสครบรอบสถาปนาสถาบนั 50 ปี. 
 
502 หมายเหตุวทิยานิพนธ์-- (R) บนัทึกหมายเหตุของวทิยานิพนธ์รวมถึงผลงานท่ีน าเสนอต่อสถาบนัการศึกษา 
ซ่ึงเป็นส่วน หน่ึงของการศึกษา Indicator 1: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ Indicator 2: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ Subfield 

Codes $a = หมายเหตุวทิยานิพนธ์  
 

ตวัอยา่ง 

502      bb     $aวทิยานิพนธ์ (วท.ม.) – สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2551.  

502      bb     $aThesis (Ph.D.)--Cornell University, 1966. 
 

504 หมายเหตบุรรณานุกรม -- (R) บนัทึกหมายเหตบุรรณานุกรม และ หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการอา้งอิงรวมถึง
บรรณานุกรม หรือรายการอ่ืนท่ีแนบมากบัวสัดุท่ีลงรายการ Indicator 1: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ Indicator 2: ไม่
ระบุ b = ไม่ระบุ Subfield Codes $a = หมายเหตุบรรณานุกรม $b = หมายเลขการอา้งอิง  
 

ตวัอยา่ง 

504     bb      $aบรรณานุกรม: หนา้ 259-310.  

504     bb      $Bibliography: p. 254-260. 
 
505 หมายเหตุสารบญั -- (R) บนัทึกรายการสารบญั หรือสารบญัยอ่ ปกติหมายเหตุสารบญัจะใหก้บัช่ือผลงานท่ี
แยกกนัคน ละเร่ือง หรือเป็นส่วนหน่ึงของรายการ และอาจรวมถึงผูรั้บผดิชอบผลงานนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน 

หมายเลขฉบบั การล าดบัท่ีอ่ืน ๆ ยกเวน้หมายเลขบทท่ี Indicator 1: ค่าท่ีควบคุมการแสดงขอ้ความเก่ียวกบั
สารบญั 0 = หมายเหตุสารบญัท่ีสมบูรณ์ 1 = หมายเหตุสารบญัยอ่ 2 = หมายเหตุสารบญับางส่วน Indicator 2: 

ระบุระดบัของรายการสารบญั b = รายการสารบญัเดียว 0 = รายการสารบญัแบบละเอียด Subfield Codes $a = 

หมายเหตุสารบญั $g = รายการท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่น เล่มท่ี ส่วนท่ี หนา้ท่ี วนัเดือนปี $r = รายการท่ีระบุ
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ผูรั้บผดิชอบเป็นช่ือบุคคล หรือองคก์ร $t = รายช่ือเร่ืองท่ีมีในสารบญั หมายเหตุ: $a ใชเ้ม่ือ Indicator 2 ลงเป็น 
b $g $t $r ใชเ้ม่ือ Indicator 2 ลงเป็น 0  

ตวัอยา่ง 

505     00     $tการนบัถือบูชาตน้ไมใ้หญ่และตน้โพธ์ิในสมยัทวารวดี / $rรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง – $tการ 

                       ประดบัภาพกองทพัมารท่ีฐานของพระพทุธรูปใน ศิลปะอยธุยา / $rสฤษด์ิพงษ ์ขนุทอง – $t 

                     เทวาลยัมสัรูร : $gเทวาลยั สลกัจากหินหนา้ผาในศิลปะอินเดียภาคเหนือ / $rเชษฐ ์ติสญัชลี – bt 

                     ตวัเงินตวัทอง ตะกวด : $gจากชาดกถึงโคลงโลกนิติไฉนพระเอกกลาย เป็นผูร้้าย / $rสมบติั มัง่ 

                       มีสุขศิริ 

505     0b     $aHow these records were discovered – A short sketch of the Talmuds –  
                     Constantine’s letter. 

 
510 การอ้างถึง/การอ้างองิ -- (R)  

บนัทึกการอา้งถึง หรือการอา้งอิง ท่ีไดน้ าเน้ือหาของรายการนั้นไปลงในรูปรายละเอียดทาง 
บรรณานุกรม การวจิารณ์ ท าสาระสงัเขป หรือดรรชนี โดยใชเ้ฉพาะการอา้งอิงหรือการวจิารณ์ ซ่ึงท า ใน
รูปการณ์ยอ่เร่ืองสั้น 

Indicator 1: 0 = ใหข้อบเขตไม่สมบูรณ์ครบถว้น 1 = ครอบคลุมเน้ือหาสมบูรณ์ 2 = ครอบคลุมเน้ือหา
เฉพาะท่ีเลือกสรร 3 = ไม่ระบุแหล่งท่ีมา 4 = ระบุแหล่งท่ีมา Indicator 2: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ Subfield Codes 

$a = ช่ือของแหล่งท่ีปรากฏของการอา้งอิง ซ่ึงอาจใหเ้ตม็รูปแบบของการลงรายการหรือให ้อยา่งยอ่ $b = ขอบเขต
แหล่งท่ีสมบูรณ์ เช่น วนัเดือนปี ปีท่ี ของวารสารท่ีใหบ้ริการตั้งแตเ่ร่ิมแรกจนจบ $c = แหล่งท่ีอา้งถึงหรืออา้งอิง
เฉพาะ เช่น หมายเลขหนา้ของรายการ $x = หมายเลขมาตรฐานสากลวารสาร  
 

ตวัอยา่ง 

510     3b    $aBibliographie cartographique international.  
510     1b    $aIndex Medicus, $x0019-3879, $bv1n1, 1984-.  
510     4b    $aSchramm $cv.4, p. 10, 50 and iii. 

 

520 หมายเหตเุน้ือเร่ืองยอ่ -- (R) บนัทึกรายละเอียดท่ีแสดงขอบเขตและเน้ือเร่ืองทัว่ไป อาจเป็นเร่ืองยอ่ 
สาระสงัเขป บรรณ นิทศัน์ บทวจิารณ์ หรือวลีแสดงรายละเอียดเน้ือหา Indicator 1: ค่าควบคุมท่ีใชแ้สดงผล b = 

เน้ือเร่ืองยอ่ 0 = สรุปใจความส าคญัของเร่ือง 1 = สรุปในรูปบทวจิารณ์ 2 = สรุปในรูปบอกขอบเขตและเน้ือหา 3 

= สรุปในรูปบทคดัยอ่ 8 = การสรุปท่ีมีขอ้ความแสดงประเภท Indicator 2: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ Subfield 

Codes $a = เน้ือเร่ืองยอ่ สาระสงัเขป $b = รายละเอียดเพ่ิมเติมจากเน้ือเร่ืองยอ่ท่ีอยูใ่น $a 

 

ตวัอยา่ง 

520     bb     $aการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทย เพื่อจบัใจความของ 
              นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นชุดฝึกทกัษะดว้ย ตนเอง มีเน้ือหาครอบคลุมระดบัความเขา้ใจใน
การอ่านทั้ง 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัการอ่านขั้นพ้ืนฐาน ระดบัการอ่านขั้นแปลความ ระดบัการอ่านขั้น วเิคราะห์ 
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และระดบัการอ่านขั้นสร้างสรรค ์ตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการ วจิยั คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

การศึกษา 2533 โรงเรียนมหา บุ ศ ย ์(พิ ท ักษ ์ถ า ว ร คุณ ) สงั ก ัด ส า น ักง าน ก า ร ป ร ะ ถ ม ศึ กษ า 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 105 คน ผลการวจิยัพบวา่ หลงัจากท่ีนกัเรียน ฝึกทกัษะการอ่านจากชุดฝึกทกัษะท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึนแลว้ ไดท้ าการทดสอบ หลงัการฝึกปรากฏวา่นกัเรียนมีคะแนนทดสอบหลงัการฝึกทกัษะการ
อ่าน ภาษาไทยเพ่ือจบัใจความสูงกวา่คะแนนทดสอบก่อนการฝึกทกัษะการ อ่านภาษาไทยเพ่ือจบัใจความอยา่ง
มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และนกัเรียนมี ความพอใจในการใชชุ้ดฝึกทกัษะการอ่านภาษาไทยดว้ยตนเองท่ีผูว้จิยั 
สร้างข้ึน 

 
 

521 หมายเหตุระดบัผูใ้ช-้- (R) บนัทึกหมายเหตุระดบัผูใ้ชร้ายการ โดยเน้ือหาจะระบุไวว้า่ใชส้ าหรับผูใ้ชเ้ฉพาะ
กลุ่ม หรือตาม ระดบัสติปัญญา (เช่น ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา) ซ่ึงขอ้มูลท่ีวา่ดว้ยการแบ่งกลุ่มระดบั
ผูใ้ช ้และหรือตามระดบัสติปัญญาน้ี จะลงรูปแบบรหสัในเขตขอ้มูล 008/22 (Target Audience) ตาม ประเภท
ของวสัดุดว้ย Indicator 1: ค่าควบคุมท่ีใชแ้สดงผล b = ผูใ้ช ้0 = แบ่งระดบัผูใ้ชต้ามชั้นการอ่าน สัง่ใหร้ะบบ
แสดงขอ้ความ 1 = แบ่งระดบัผูใ้ชต้ามอาย ุ2 = แบ่งระดบัผูใ้ชต้ามความสนใจ 3 = แบ่งระดบัผูใ้ชต้าม
คุณสมบติัเฉพาะ 4 = แบ่งระดบัผูใ้ชต้ามแรงจูงใจ ความสนใจ 8 = ไม่แสดงผล Indicator 2: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ 

Subfield Codes $a = หมายเหตุระดบัผูใ้ช ้$b = แหล่งท่ีมา $3 = ลกัษณะเฉพาะวสัดุ 

 

ตวัอยา่ง 

521 0b $a3 (ส าหรับการอ่านเกรด 3)  
521 1b $a8-12 (ส าหรับผูใ้ชอ้าย ุ8-12 ปี)  
521 4b $aHighly motivated $ahigh interest level $bLENOCA 

 

546 หมายเหตุภาษา -- (R) บนัทึกหมายเหตเุก่ียวกบัภาษา ลกัษณะตวัอกัษร ตน้ฉบบัเอกสาร หรือระบบสญัลกัษณ์
อ่ืนท่ี ปรากฏในวสัดุท่ีลงรายการ ซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัภาษาจะมีการบนัทึกในเขตขอ้มูล 008/35-37 (Language) 

และ 041 (Language Code) ดว้ย Indicator 1: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ Indicator 2: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ 

Subfield Codes $a = หมายเหตุเก่ียวกบัภาษา (Language Note) $b = ช่ือตวัอกัษร ตน้ฉบบัเอกสาร หรือรหสั
ท่ีใชใ้นการลงขอ้มูล (Information Code or Alphabet)  

 

ตวัอยา่ง 

546      bb        $aIn Hungarian; summaries in French, German, or Russian  
041      0b        $ahun $bfregerrus  
008/35- 37      hun 

 

547 หมายเหตุช่ือเร่ืองเดิมท่ีซบัซอ้น -- (R) ใชบ้นัทึกการลงรายละเอียดช่ือเร่ืองท่ีมีหลายช่ือเก่ียวโยงกนั ซ่ึงระบบ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่ สามารถดึงขอ้มูลจากเขตขอ้มูล 247 (Formal Title of Title Variations) มาใชเ้พื่อการจ 
าแนกได ้เขตขอ้มูล 547 น้ีเป็นการบนัทึกรายการสุดทา้ยของช่ือเร่ืองท่ีไม่จ าเป็ตตอ้งลงรายการ Indicator 1: ไม่
ระบุ b = ไม่ระบุ Indicator 2: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ Subfield Codes $a = หมายเหตุช่ือเร่ืองเดิมท่ีซบัซอ้น 
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ตวัอยา่ง 

245 bb $aPrinting trades blue book.  
250 bb $aMetropolitan ed., greater New York and New Jersey  

247 11 $aPrinting trades blue book. $pNew York and New Jersey  

547 bb $aEdition varies: 1916, New York edition. 
 
600 รายการเพ่ิมหวัเร่ือง -- ช่ือบุคคล -- (R) บนัทึกรายการหวัเร่ืองของช่ือบุคคลท่ีเน้ือหาของวสัดุวา่ดว้ยเร่ือง
ชีวประวติัผลงาน ฯลฯ บุคคลนั้น ๆ สถาบนั/หอ้งสมุดสามารถก าหนดค าหวัเร่ืองของช่ือบุคคลข้ึนใชเ้องได ้โดย
ใหล้งต าแหน่งตวั บ่งช้ีตวัท่ี 2 ตามความเหมาะสม หรือก าหนดเขตขอ้มูลยอ่ยเป็น $2 (Source of Heading or 

Term) Indicator 1: ประเภทรายช่ือบุคคล 0 = ช่ือตน้ 1 = ช่ือสกลุ 2 = ช่ือตระกลู หรือวงศส์กลุ Indicator 2: 

ระบบหวัเร่ือง/ศพัทส์มัพนัธ์ 0 = หวัเร่ืองของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั 1 = หวัเร่ืองของหอสมุดรัฐภาอเมริกนัส 
าหรับวรรณกรรมเด็ก 2 = หวัเร่ืองทางการแพทย ์3 = หวัเร่ืองหอ้งสมุดการเกษตรแห่งชาติ 4 = ไม่ระบุคู่มือ 5 = หวั
เร่ืองแคนาเดียน 7 = จากแหล่งเฉพาะท่ีระบุรหสัไวใ้นเขตขอ้มูลยอ่ย $2 Subfield Codes $a = ช่ือบุคคล $b = 

ตวัเลขท่ีตามหลงัช่ือตน้ $c = ยศ ต าแหน่ง บรรดาศกัด์ิ และค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่ือบุคคล $d = ปีท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่ือ
บุคคล $e = ค าท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งช่ือบุคคลกบังาน $f = ปีของงาน $g = ขอ้มูลเบ็ดเตลด็ $l = ภาษาของ
ผลงาน $q = ช่ือเตม็ของบุคคล $t = ช่ือผลงาน $v = หวัเร่ืองยอ่ยเก่ียวกบัรูปแบบ $x = หวัเร่ืองยอ่ยทัว่ไป $y = หวั
เร่ืองยอ่ยเก่ียวกบัเวลา $z = หวัเร่ืองยอ่ยเก่ียวกบัสถานท่ีภูมิศาสตร์ $2 = แหล่งท่ีมาของรายการหรือค า 
 
ตวัอยา่ง 

600 04 $a เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี, $cสมเดจ็พระ, $d 2498- $x บรรณานุกรม.  
600 04 $aสมบติั ธ ารงธญัวงศ,์ $d2494-  

600 04 $aพระครูอาทรประชานาถ (อลงกต ติกฺขปัญโญ), $d 2496-  

600 14 $aซคัเกอร์เบิร์ก, มาร์ค, $dค.ศ. 1984-  

600 10 $aNixon, Richard M. $q(Richard Milhous), $d1913-  
600 30 $aClark family $vFiction. 

 
610 รายการเพ่ิมหวัเร่ือง -- ช่ือนิติบุคคล -- (R) บนัทึกรายการหวัเร่ืองท่ีเป็นช่ือนิติบุคคล ครอบคลมุช่ือของ
สมาคม สถาบนั องคก์รธุรกิจ องคก์รท่ีไม่หวงัผลประโยชน์ หน่วยงานรัฐบาล ตวัแทนต่าง ๆ ช่ือกองทุน ฯลฯ 
สถาบนั/หอ้งสมุดสามารถก าหนดค าหวัเร่ืองของช่ือนิติบุคคลข้ึนใชเ้องได ้โดยใหล้งต าแหน่ง ตวับ่งช้ีตวัท่ี 2 

ตามความเหมาะสม หรือก าหนดเขตขอ้มูลยอ่ย $2 Indicator 1: ประเภทช่ือนิติบุคคล 0 = ช่ือนิติบุคคลท่ีลง
รายการกลบั 1 = ช่ือนิติบุคคลท่ีลงรายการตามกฎหมาย 2 = ช่ือนิติบุคคลท่ีลงรายการโดยตรง Indicator 2: ระบบ
หวัเร่ือง/ศพัทส์มัพนัธ์ 0 = หวัเร่ืองของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั 1 = หวัเร่ืองของหอสมุดรัฐภาอเมริกนัส าหรับ
วรรณกรรมเด็ก 2 = หวัเร่ืองทางการแพทย ์3 = หวัเร่ืองหอ้งสมุดการเกษตรแห่งชาติ 4 = ไม่ระบุคู่มือ 5 = หวัเร่ือง
แคนาเดียน 7 = จากแหล่งเฉพาะท่ีระบุรหสัไวใ้นเขตขอ้มูลยอ่ย $2 Subfield Codes $a = ช่ือนิติบุคคล หรือช่ือ
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ตามกฎหมายท่ีลงเป็นรายการหลกั $b = ช่ือหน่วยงานรอง $c = สถานท่ีจดัประชุม $d = ปีท่ีจดัประชุม หรือลง
นามสนธิสญัญา $e = ค าท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งช่ือนิติบุคคลกบังาน 
$f = ปีของงาน $g = รายละเอียดอ่ืน ๆ $n = คร้ังท่ีของการประชุม $q = ช่ือเตม็ของบุคคล $t = ช่ือผลงาน $v = หวั
เร่ืองยอ่ยเก่ียวกบัรูปแบบ $x = หวัเร่ืองยอ่ยทัว่ไป $y = หวัเร่ืองยอ่ยเก่ียวกบัเวลา $z = หวัเร่ืองยอ่ยเก่ียวกบัสถานท่ี
ภูมิศาสตร์ $2 = แหล่งท่ีมาของรายการหรือค า  
 

ตวัอยา่ง 

610 24 $aสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ $bคณะนิติศาสตร์.  
610 24 $aจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั $xกิจกรรมการเรียนการสอน $vวารสาร.  
610 20 $aThailand. $bAgricultural Land Reform Office.  
610 20 $aUnited Nations. $bAsian and Pacific Development Institute. 

 
611 รายการเพ่ิมหวัเร่ือง – ช่ือการประชุม -- (R) ใชบ้นัทึกช่ือการประชุม นิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งาน
เทศกาล การแข่งขนักีฬา การ เดินทางส ารวจ ฯลฯ ท่ีเป็นรายการเพ่ิมหวัเร่ือง โดยระบุคู่มือการลงรายการหวัเร่ือง
มาตรฐานไวใ้นตวั บ่งช้ีท่ีสอง หรือในเขตขอ้มูลยอ่ย 2 Indicator 1: 2 = ช่ือท่ีลงตามล าดบั (ไม่กลบัค า) 
Indicator 2: ระบบหวัเร่ือง/ศพัทส์มัพนัธ์ 0 = หวัเร่ืองของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั 1 = หวัเร่ืองของหอสมุดรัฐภา
อเมริกนัส าหรับวรรณกรรมเด็ก 2 = หวัเร่ืองทางการแพทย ์3 = หวัเร่ืองหอ้งสมุดการเกษตรแห่งชาติ 4 = ไม่ระบุ
คู่มือ 5 = หวัเร่ืองแคนาเดียน 7 = จากแหล่งเฉพาะท่ีระบุรหสัไวใ้นเขตขอ้มูลยอ่ย $2 Subfield Codes $a = ช่ือ
การประชุม ฯลฯ $c = สถานท่ีจดัประชุม $d = ปีท่ีประชุม $e = รายการรอง $f = ปีของงาน $g = ขอ้มูลเบ็ดเตลด็ 

$l = ภาษาของผลงาน $n = คร้ังท่ีประชุม $p = ช่ือตอน/ส่วนของงาน $s = ฉบบั $t = ช่ือเร่ืองของงาน $u = สงักดั/
ท่ีอยูข่องการประชุม $v = หวัเร่ืองยอ่ยเก่ียวกบัรูปแบบ $x = หวัเร่ืองยอ่ยทัว่ไป $y = หวัเร่ืองยอ่ยเก่ียวกบัเวลา $z 

= หวัเร่ืองยอ่ยเก่ียวกบัสถานท่ีภูมิศาสตร์ $2 = แหล่งท่ีมาของรายการหรือค า  
 

ตวัอยา่ง 

611 24 $aนิทรรศการพิเศษการแสดงภาพถ่ายพระราชวงศไ์ทยและพระราชวงศ ์ญ่ีปุ่น $d2553 $cศูนย์
วฒันธรรมแห่งประเทศไทย.  
611 24 $aInternational Congress of Writers for the Defence of Culture $n1st $d1935 
$cParis, France $xFiction. 

 
630 รายการเพ่ิมหวัเร่ือง -- ช่ือเร่ืองแบบฉบบั -- (R) บนัทึกการลงรายการหวัเร่ืองท่ีเป็นช่ือเร่ืองแบบฉบบั สถาบนั/
หอ้งสมุดสามารถก าหนดค าหวัเร่ืองของช่ือเร่ืองแบบฉบบัข้ึนใชเ้องได ้โดยใหล้ง ต าแหน่งตวับ่งช้ีตวัท่ี 2 ตาม
ความเหมาะสม หรือก าหนดเขตขอ้มูลยอ่ย $2 Indicator 1: 0-9 จ านวนอกัขระท่ีไม่นบัในการเรียงล าดบัตาม
อกัษร Indicator 2: ระบบหวัเร่ือง/ศพัทส์มัพนัธ์ 0 = หวัเร่ืองของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั 1 = หวัเร่ืองของ
หอสมุดรัฐภาอเมริกนัส าหรับวรรณกรรมเด็ก 2 = หวัเร่ืองทางการแพทย ์3 = หวัเร่ืองหอ้งสมุดการเกษตรแห่งชาติ 

4 = ไม่ระบุคู่มือ 5 = หวัเร่ืองแคนาเดียน 7 = จากแหล่งเฉพาะท่ีระบุรหสัไวใ้นเขตขอ้มูลยอ่ย $2 Subfield Codes 

$a = ช่ือเร่ืองแบบฉบบั $e = ค าท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งช่ือบุคคลกบังาน $f = ปีของงาน $g = ขอ้มูล
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เบ็ดเตลด็ $l = ภาษาของผลงาน $n = หมายเลขของตอน/ส่วนของงาน $t = ช่ือผลงาน $v = หวัเร่ืองยอ่ยเก่ียวกบั
รูปแบบ $x = หวัเร่ืองยอ่ยทัว่ไป $y = หวัเร่ืองยอ่ยเก่ียวกบัเวลา $z = หวัเร่ืองยอ่ยเก่ียวกบัสถานท่ีภูมิศาสตร์ $2 = 

แหล่งท่ีมาของรายการหรือค า  
 

ตวัอยา่ง 

630 00 $aรามเกียรต์ิ $xตวัละคร $xประวติัและวจิารณ์.  
630 00 $aBible $lEnglish $xVerions. 

 
650 รายการเพ่ิมหวัเร่ือง -- หวัเร่ืองทัว่ไป -- (R) บนัทึกการลงรายการหวัเร่ืองทัว่ไป ซ่ึงประกอบดว้ยค าท่ีใชเ้ป็น
หวัเร่ืองทัว่ไปรวมถึงเหตุการณ์ หรือวตัถุ ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดหวัเร่ือง เช่น Library of 

Congress Subject Heading หรือ Medial Subject Heading และเขตขอ้มูลน้ีสามารถใชก้บัหวัเร่ืองท่ี
หอ้งสมุด/สถาบนัก าหนดข้ึน ใชเ้องดว้ย สถาบนั/หอ้งสมุดสามารถก าหนดค าหวัเร่ืองทัว่ไปข้ึนใชเ้องได ้โดยให้
ลงต าแหน่งตวับ่งช้ีตวัท่ี 2 ตามความเหมาะสม หรือก าหนดเขตขอ้มูลยอ่ย $2 Indicator 1: ระดบัของหวัเร่ือง b 

= ไม่มีขอ้มูล 0 = ไม่ระบุระดบัหวัเร่ือง 1 = ระดบัปฐมภูมิ 2 = ระดบัทุติยภูมิ Indicator 2: ระบบหวัเร่ือง/
ศพัทส์มัพนัธ์ 0 = หวัเร่ืองของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั 1 = หวัเร่ืองของหอสมุดรัฐภาอเมริกนัส าหรับวรรณกรรม
เด็ก 2 = หวัเร่ืองทางการแพทย ์3 = หวัเร่ืองหอ้งสมุดการเกษตรแห่งชาติ 4 = ไม่ระบุคู่มือ 5 = หวัเร่ืองแคนาเดียน 7 

= จากแหล่งเฉพาะท่ีระบุรหสัไวใ้นเขตขอ้มูลยอ่ย $2 

Subfield Codes $a = หวัเร่ืองทัว่ไป หรือช่ือทางภูมิศาสตร์ท่ีใชล้งรายการ $b = หวัเร่ืองท่ีใชต้ามหลงัช่ือทาง
ภูมิศาสตร์ $c = สถานท่ีของเหตุการณ์ $e = ค าท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งช่ือบุคคลกบังาน $v = หวัเร่ืองยอ่ย
เก่ียวกบัรูปแบบ $x = หวัเร่ืองยอ่ยทัว่ไป $y = หวัเร่ืองยอ่ยเก่ียวกบัเวลา $z = หวัเร่ืองยอ่ยเก่ียวกบัสถานท่ี
ภูมิศาสตร์ $2 = แหล่งท่ีมาของรายการหรือค า 
 
ตวัอยา่ง 

650 b4 $aแรงงาน $xกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั $zไทย.  
650 b4 $aกฎหมายแรงงาน $z ไทย.  
650 b4 $aบรรณารักษ ์$vวารสาร.  
650 b4 $aมหาวทิยาลยัและวทิยาลยั $z จีน $x ท าเนียบนาม. 

 
651 รายการเพ่ิมหวัเร่ือง -- ช่ือทางภูมิศาสตร์ -- (R) บนัทึกรายการหวัเร่ืองท่ีเป็นช่ือภูมิศาสตร์ ท่ีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารก าหนดหวัเร่ือง เช่น Library of Congress Subject Heading หรือ Medial Subject 

Heading และเขตขอ้มูลน้ีสามารถ ใชก้บัหวัเร่ืองท่ีหอ้งสมุด/สถาบนัก าหนดข้ึนใชเ้องดว้ย สถาบนั/หอ้งสมุด
สามารถก าหนดค าหวัเร่ืองของช่ือภูมิศาสตร์ข้ึนใชเ้องได ้โดยใหล้งต าแหน่ง ตวับ่งช้ีตวัท่ี 2 ตามความเหมาะสม 
หรือก าหนดเขตขอ้มูลยอ่ย $2 Indicator 1: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ Indicator 2: ระบบหวัเร่ือง/ศพัทส์มัพนัธ์ 0 = 

หวัเร่ืองของหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั 1 = หวัเร่ืองของหอสมุดรัฐภาอเมริกนัส าหรับวรรณกรรมเด็ก 2 = หวัเร่ือง
ทางการแพทย ์3 = หวัเร่ืองหอ้งสมุดการเกษตรแห่งชาติ 4 = ไม่ระบุคู่มือ 5 = หวัเร่ืองแคนาเดียน 7 = จากแหล่ง
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เฉพาะท่ีระบุรหสัไวใ้นเขตขอ้มูลยอ่ย $2 Subfield Codes $a = หวัเร่ืองภูมิศาสตร์ $v = หวัเร่ืองยอ่ยเก่ียวกบั
รูปแบบ $x = หวัเร่ืองยอ่ยทัว่ไป $y = หวัเร่ืองยอ่ยเก่ียวกบัเวลา $z = หวัเร่ืองยอ่ยเก่ียวกบัสถานท่ีภูมิศาสตร์ $2 = 

แหล่งท่ีมาของรายการหรือค า  
 

ตวัอยา่ง 

651 b4 $aไทย $xความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศ $zสิงคโปร์.  
651 b0 $aUnited States $xForeign relations $y1865-1918. 

 

700 รายการเพ่ิม --ช่ือบุคคล -- (R) บนัทึกรายการเพ่ิมช่ือบุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นผูแ้ตง่ร่วม หรือผูรั้บผดิชอบอ่ืน ๆ 

Indicator 1: ประเภทของรายช่ือบุคคล 0 = ช่ือตน้ 1 = ช่ือสกลุ 3 = ช่ือตระกลูหรือวงศส์กลุ Indicator 2: 

ประเภทของรายการเพ่ิม b = ไม่มีขอ้มูล 2 = รายการจ าแนก ระบุวา่รายการท่ีท าการท ารายการเพ่ิม Subfield 

Codes $a = ช่ือบุคคล $b = ตวัเลขโรมนัท่ีตามหลงัช่ือตน้ $c = ยศ ต าแหน่ง บรรดาศกัด์ิ และค าท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ช่ือบุคคล $d = ปีท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่ือบุคคล $e = ค าท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งช่ือบุคคลกบังาน $f = ปีของ
ผลงาน $g = ขอ้มูลเบ็ดเตลด็ $k = หวัเร่ืองยอ่ยเป็นรูปแบบ $l = ภาษาผลงาน $q = ช่ือเตม็ของบุคคล $t = ช่ือ
ผลงาน $x = International Standard Serial Number  

 

ตวัอยา่ง 

700 0b $aด ารงราชานุภาพ, $cสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา, $d2405-2486.  

700 0b $aด ารงศกัด์ิ จินดากลุ. $eบรรณาธิการ. 
700 1b $aWalter, Ekaterina. $tThink like Zuck : the five business secrets of Facebook’s 

improbably brilliant CEO Mark Zuckerberg 
 
710 รายการเพ่ิม -- ช่ือนิติบุคคล -- (R) บนัทึกรายการเพ่ิมท่ีเป็นช่ือนิติบุคคล Indicator 1: ประเภทของรายการ
ช่ือนิติบุคคล 0 = ช่ือนิติบุคคลท่ีลงรายการกลบั 1 = ช่ือนิติบุคคลท่ีลงตามกฎหมาย 2 = ช่ือนิติบุคคลท่ีลงตามล 
าดบัท่ีปรากฏ Indicator 2: ประเภทของรายการเพ่ิม b = ไม่มีขอ้มูล 2 = เป็นรายการจ าแนก Subfield Codes 

$a = ช่ือนิติบุคคล หรือช่ือตามกฎหมายท่ีลงเป็นรายการหลกั $b = ช่ือหน่วยงานรอง $c = สถานท่ีประชุม $d = ปี
ท่ีจดัประชุมหรือลงนามสนธิสญัญา $e = ค าท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งนิติบุคคลกบังาน $f = ปีของผลงาน $g 

= รายละเอียดอ่ืน ๆ $l = ภาษาของผลงาน $n = คร้ังท่ีของการประชุม $t = ช่ือผลงาน $x = International 

Standard Serial Number  
 

ตวัอยา่ง 

710 2b $aสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. $bส านกับรรณสารการพฒันา.  
710 2b $aUnited Nations. $bAsian and Pacific Development Institute. 

 
730 รายการเพ่ิม-- ช่ือเร่ืองแบบฉบบั -- (R) บนัทึกการลงรายการเพ่ิมชองช่ือเร่ืองแบบฉบบั Indicator 1: จ านว
นอกัขระท่ีไม่นบัในการเรียง 0-9 จ านวนอกัขระท่ีไม่นบัในการเรียงตามล าดบัอกัษร 
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Indicator 2: ประเภทของรายการเพ่ิม b = ไม่มีขอ้มูล 2 = เป็นรายการจ าแนก Subfield Codes $a = ช่ือเร่ือง
แบบฉบบั $d = ปีท่ีลงนามสนธิสญัญา $f = ปีของงาน $g = รายละเอียดอ่ืน ๆ $h = ส่ือ $k = การแบ่งยอ่ยตาม
รูปแบบ $l = ภาษาของงาน $n = หมายเลขของตอน/ส่วนของงาน $p = ช่ือของตอน/ส่วนของงาน $s = ฉบบั $t = 

ช่ือของงาน $x = International Standard Serial Number  

 

ตวัอยา่ง 

730 0b $aBible $lLatin $sVulgate $f14547  
730 bb $aNew York Time. 

 
740 รายการเพ่ิมช่ือเร่ือง -- (R) บนัทึกรายการเพ่ิมช่ือเร่ืองซ่ึงแตกตา่งจากช่ือเร่ืองหลกั อาจเป็นช่ือเร่ืองรอง หรือ
ช่ือเร่ือง อ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการสืบคน้ โดยไม่รวมช่ือเร่ืองแบบฉบบั Indicator 1: จ านวนอกัขระท่ีไม่นบัในการเรียง 

0-9 จ านวนอกัขระท่ีไม่นบัในการเรียงตามล าดบัอกัษร Indicator 2: ประเภทของรายการเพ่ิม b = ไม่มีขอ้มูล 2 

= เป็นรายการจ าแนก Subfield Codes $a = ช่ือเร่ืองท่ีเป็นรายการเพ่ิมหรือเป็นรายการจ าแนกท่ีไม่มีการควบคุม 

$h = ส่ือ $n = หมายเลขของตอน/ส่วนของงาน $p = ช่ือของตอน/ส่วนของงาน 

 
ตวัอยา่ง 

245 10 $aรายงานผลการวจิยัมาตรการทางกฎหมายในการกระจายสิทธิการถือ ครองท่ีดินเพื่อการ
เกษตรกรรม  
740 0b $aมาตรการทางกฎหมายในการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดินเพื่อการ เกษตรกรรม 

 
800 รายการเพ่ิมช่ือชุด -- ช่ือบุคคล -- (R) บนัทึกรายการเพ่ิมช่ือชุดในส่วนผูแ้ตง่/ช่ือเร่ืองท่ีเป็นช่ือบุคคล ซ่ึงจะใช้
เขตขอ้มูลน้ีเม่ือ รูปแบบรายการเพ่ิมช่ือชุดนั้นแตกต่างไปจากการแจง้รายการช่ือชุด (เขตขอ้มูล 490) ปกติเขต
ขอ้มูล 800 น้ีจะไดข้อ้มูลท่ีปรับมาจากรายการช่ือชุด (เขตขอ้มูล 490) หรือรายการหมายเหตุทัว่ไปท่ี เก่ียวขอ้งกบั
ช่ือชุด (เขตขอ้มูล 500) Indicator 1: ประเภทของรายการบุคคล 0 = ช่ือตน้ 1 = ช่ือสกลุ 2 = ช่ือตระกลูหรือวงศ์
สกลุ Indicator 2: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ Subfield Codes $a = ช่ือบุคคล $b = ตวัเลขโรมนัท่ีตามหลงัช่ือตน้ $c = 

ต าแหน่ง ยศ บรรดาศกัด์ิ และอ่ืน ๆ $d = ปีท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล หรือปีเกิด-ปีตาย $e = ค าท่ีระบุความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลกบังาน $f = ปีของงาน $g = ขอ้มูลเบด็เตลด็อ่ืน ๆ $l = ภาษาของงาน $q = ช่ือเตม็ $t = ช่ือของงาน 

$v = ปีท่ี/ก าหนดออก  
 

ตวัอยา่ง 

490 1b $aGellerman effective supervision series  
800 1b $aGellerman, Saul W. $tGellerman effective supervision series. 

 
810 รายการเพ่ิมช่ือชุด -- ช่ือนิติบุคคล -- (R) บนัทึกรายการเพ่ิมช่ือชุดในส่วนผูแ้ต่ง/ช่ือเร่ืองท่ีเป็นช่ือนิติบุคคล 
ซ่ึงจะใชเ้ขตขอ้มูลน้ีเม่ือ รูปแบบรายการเพ่ิมช่ือชุดนั้นแตกต่างไปจากการแจง้รายการช่ือชุด ปกติเขตขอ้มูล 810 น้ี 
จะได ้ขอ้มูลท่ีปรับมาจากรายการช่ือชุด (เขตขอ้มูล 490) หรือรายการหมายเหตทุัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่ือชุด (เขต
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ขอ้มูล 500) Indicator 1: รูปแบบขอช่ือนิติบุคคลท่ีใชล้งรายการ 0 = ช่ือนิติบุคคลท่ีลงรายการกลบั 1 = ช่ือนิติ
บุคคลท่ีลงตามกฎหมาย 2 = ช่ือนิติบุคคลท่ีลงตามล าดบัปรากฏ Indicator 2: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ Subfield 

Codes $a = ช่ือนิติบุคคลหรือช่ือตามกฎหมายท่ีลงรายการ $b = ช่ือหน่วยงานรอง $c = สถานท่ีประชุม $d = ปีท่ี
จดัประชุมหรือลงนามสนธิสญัญา $e = ค าท่ีระบุความสมัพนัธ์ระหวา่งนิติบุคคลกบังาน $g = รายละเอียดอ่ืน ๆ 

$n = คร้ังท่ีของการประชุม $v = หมายเลขระบุเล่ม/ล าดบั  
 

ตวัอยา่ง 

490 b0 $aชุดวรรณกรรมเอเชีย ; $vหมายเลข 6 / $pองคก์ารสหประชาชาติ  
810 1b $aองคก์ารสหประชาชาต 

 
830 รายการเพ่ิมช่ือชุด -- ช่ือเร่ืองแบบฉบบั -- (R) บนัทึกรายการเพ่ิมช่ือชุดของช่ือเร่ืองแบบฉบบั ซ่ึงจะใชเ้ขต
ขอ้มูลน้ีเม่ือรูปแบบรายการเพ่ิม ช่ือชุดนั้นแตกต่างไปจากการแจง้รายการช่ือชุด ปกติเขตขอ้มูล 830 น้ีจะไดข้อ้มูล
ท่ีปรับมาจากรายช่ือ ชุด (เขตขอ้มลู 490) หรือรายการหมายเหตทุัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่ือชุด (เขตขอ้มูล 500) 

Indicator 1: ไม่ระบุ b = ไม่ระบุ Indicator 2: จ านวนอกัขระท่ีไม่นบัในการเรียง 0 = ไม่มีอกัขระท่ีไม่นบัใน
การเรียง 1-9 จ านวนอกัขระท่ีไม่นบัในการเรียงตามล าดบัอกัษร 
Subfield Codes $a = ช่ือเร่ืองแบบฉบบั $d = ปีท่ีลงนามสนธิสญัญา $f = ปีของงาน $g = รายละเอียดอ่ืน ๆ $h 

= ส่ือ $k = การแบ่งยอ่ยตามรูปแบบ $l = ภาษาของงาน $n = หมายเลขของตอน/ส่วนของงาน $p = ช่ือของตอน/
ส่วนของงาน $s = ฉบบั $t = ช่ือของงาน $v = หมายเลขระบุเล่ม/ล าดบั  
 

ตวัอยา่ง 

490 1b $aMusica da camera ; $v72.  
830 b0 $aMusica da camera (Oxford University Press) ; $vv. 72. 

 
 

 
6. ผังกระบวนการปฏิบัตงิาน (Work Flow) 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีการลง
รายการ บรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21 มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และเข้าใจยาก
พอสมควร ผู้เขียนจึงได้จัดท าแผนผังขั้นตอนการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ 
MARC21 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น ดังนี้ 
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 6.1 กระบวนการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21 
 

กระบวนการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21 
ปัจจัยน าเข้า  

(Input) 
กระบวนการ 
(Process) 

ชิ้นงาน (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ทรัพยากร
สารสนเทศที่ผ่าน
กระบวนการจัดซื้อ  
2) ทรัพยากร
สารสนเทศที่ ผ่าน
กระบวนการจัด 
หมวดหมู่ระบบดิวอ้ี 
(DDC.) และการ
ก าหนดหัวเรื่อง  
3) ผู้ปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ  
4) มาตรฐานการลง 
รายการแบบ AACR2 
5) มาตรฐานการลง 
รายการแบบ 
MARC21  
6) ข้อตกลงของ 
บรรณารักษ์งาน 
วิเคราะห์ทรัพยากร 
สารสนเทศของส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) พิจารณาประเภท 
ของทรัพยากร 
สารสนเทศ  
2) พิจารณา
แหล่งข้อมูล ที่ใช้ลง
รายการบรรณานุกรม
จากทรัพยากร
สารสนเทศ  
3) ลงรายการ 
บรรณานุกรมตาม 
มาตรฐาน AACR2 
และ MARC21 ใน 
ฐานข้อมูลห้องสมุด 
อัตโนมัติ liberty 

1) รายการ
บรรณานุกรม 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ในฐานข้อมูลห้องสมุด
อัตโนมัติ liberty 

1) ผู้ใช้บริการเกิด
ความพึงพอใจ และมี 
ทัศนคติที่ดีต่อการให้ 
บริการจากห้องสมุด 
2) ผู้ใช้บริการได้รับ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ที่ตรงตามความ 
ต้องการและใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด  
3) ผู้ใช้บริการผลิต 
ผลงานทางวิชาการท่ี 
มีคุณภาพ เพื่อน าไป 
พัฒนาสังคม และ 
ประเทศชาติ 
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6.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท าการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 

(Liberty) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเริ่มต้น 

เตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ/ แยกประเภทหนังสือ 

ประทับตราหนังสือใหม่ 

วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและท ารายการ (Liberty) 

ตรวจสอบ  
ความถูกต้อง 

แก้ไขหากเจอข้อมูล
ผิดพลาด 

สิ้นสุด 

ปริ้นท์บาร์โค้ด 

ติดเลขหมู่ ติดบาร์โค้ด ติดก าหนดส่ง 

ห่อปกหนังสือ  
 

ลงทะเบียนหนังสือใหม่ 
 

น าข้อมูลเช้าระบบคลังข้อมูลทรัพยากร (Inventory) 

เตรียมหนังสือข้ึนชั้น พร้อมให้บริการ 



 
92 

 

 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Liberty ดังนี้ 

 
1. เปิดฐานข้อมูลอัตโนมัติ Liberty โดยใส่รหัสผ่าน User / Password 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. เปิดหน้า Cataloging ส าหรับการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก Cataloging 
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3. เลือกค าว่า Resources ตรงแถบเมนูด้านล่าง Cataloging 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก Resources 
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 4. คลิก Resources มุมขวามือ ให้แสดงเมนูออกมา จึงท าการคลิกค าว่า New 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก New 
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 5. เมื่อคลิก New เรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างเพื่อให้กรอกชื่อหนังสือที่จะสร้าง Bib ลงใน
ช่อง Entitle or ISBN if checking for duplicates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Add ชื่อหนังสือที่จะลงรายการ 

แสดงตัวอย่าง 
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 6. หากมีรายการหนังสือซ้ าในฐานข้อมูล ระบบจะถามว่าจะใช้รายการนั้น หรือจะเพ่ิม
รายการใหม่ หากเช็คแล้วว่าปีเดียวกัน ISBN เหมือนกัน ให้คลิกท่ีรายชื่อหนังสือดังกล่าว / แต่หาก
หนังสือไม่ใช่เล่มเดียวกัน เพียงแต่รายชื่อคล้ายกัน (หรือรายชื่อเดียวกันแต่ปรับปรุงใหม่, พิมพ์ซ้ าต่าง
ปี) ให้คลิกค าว่า manually add a new resource 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณสีร้าง Bib ใหม่ ให้คลิก 
manually and a new 

resource 

 

กรณีเป็นหนังสือรายการเดียวกันให้คลิก
เพ่ิม Item ได้เลย 
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 7. คลิก manually and a new resource จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย 
1. tag 001 กลุ่มเขตข้อมูลเฉพาะ 
2. tag 005 กลุ่มเขตข้อมูลวันที่ ปีพิมพ์แรก, ปีพิมพ์สุดท้าย ฯลฯ 
3. tag 020 เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ ISBN, ISSN 
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8. แสดงรายละเอียด tag ต่าง ๆ พร้อมค าอธิบายในหน้าจอกระบวนการ วิเคราะห์หมวดหมู่
ในทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย  
4. tag 040 ชื่อสถานที่, สถาบัน (เช่น SSRU)  
5. tag 041 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ (Tha, Eng)  
6. tag 082 $a เลขเรียกหนังสือ (Call number) ระบบทศนิยมดิวอี้  
               $b เลขผู้แต่ง (Cutter)  
7. tag 090 เลขเรียกวารสาร (Call number) 
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9. แสดงรายละเอียด tag ต่าง ๆ พร้อมค าอธิบายในหน้าจอกระบวนการวิเคราะห์ หมวดหมู่

ในทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย  
8. tag 100 รายการหลักชื่อบุคคล เช่น ชื่อต้น, ชื่อสกุล  
9. tag 110 รายการหลักชื่อนิติบุคคล เช่น ชื่อบริษัท, ชื่อที่ตามปรากฏ  
10. tag 111 รายการหลักชื่อการประชุม, ประเภทของชื่อการประชุม  
11. tag 245 ชื่อเรื่อง, ชื่อเรื่องอ่ืน ๆ และการแจ้งรายการผู้รับผิดชอบ 
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10. แสดงรายละเอียด tag ต่าง ๆ พร้อมค าอธิบายในหน้าจอกระบวนการ วิเคราะห์
หมวดหมู่ในทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย  
12. tag 250 ฉบับพิมพ์  
13. tag 260 การพิมพ์และการจ าหน่าย  
14. tag 300 ลักษณะทางกายภาพ (จ านวนหน้า, ภาพประกอบ, ขนาด) 
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11. แสดงรายละเอียด tag ต่าง ๆ พร้อมค าอธิบายในหน้าจอกระบวนการ วิเคราะห์
หมวดหมู่ในทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย  
15. tag 440 การแจ้งชื่อชุด, รายการเพิ่มชื่อชุด  
16. tag 500 หมายเหตุทั่วไป (note)  
17. tag 650 รายการเพ่ิมหัวเรื่อง, หัวเรื่องท่ัวไป  
18. tag 650 รายการเพ่ิมหัวเรื่อง, หัวเรื่องท่ัวไป 
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12. แสดงรายละเอียด tag ต่าง ๆ พร้อมค าอธิบายในหน้าจอกระบวนการ วิเคราะห์
หมวดหมู่ในทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย  
19. tag 700 รายการเพ่ิมหัวเรื่อง, หัวเรื่องท่ัวไป  
20. tag 700 รายการเพ่ิมหัวเรื่อง, หัวเรื่องท่ัวไป  
21. tag 710 รายการเพ่ิมชื่อนิติบุคคล  
22. tag 711 รายการเพ่ิมชื่อการประชุม 
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13. หากต้องการ เพิ่ม tag อ่ืนที่ไม่ปรากฏบนหน้าจอสามารถกด ค าว่า ADD ด้านล่างเพ่ือ
เพ่ิม tag ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิ้นสุดขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ตารางแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอ Cataloging > Resources 
 

Field Description 
ID เป็นเลขท่ีใช้ก ากับล าดับชื่อเรื่อง 
Title ชื่อเรื่อง 
Statement of responsibility แจ้งความรับผิดชอบ 
Other Title ชื่อเรื่องเพ่ิมเติม 
GMD General Material Designation ใช้รูปแบบของ

ทรัพยากรที่จัดเก็บ โดยเจ้าหน้าที่สามารถเพ่ิมเติม GMD 
ได้ที่เมนู Management > GMD 

Related URLs URL ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร ใช้ส าหรับเก็บข้อมูล 
Website ต่างๆ ที่ควรศึกษาเพ่ิมเติมจากทรัพยากรที่มีอยู่ 
โดยควรจะเป็น URL ที่มี prefix ที่ถูกต้อง เช่น http:// 
หรือ ftp:// เป็นต้น 

Classification เลขเรียกหนังสือ 
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Author ผู้แต่งที่เป็นบุคคล 
Corporate Author ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล 
Edition ครั้งที่พิมพ์ 
Place สถานที่พิมพ์ 
Publisher ส านักพิมพ์ 
Publication date ปีที่พิมพ์ 
Description รายละเอียดทางบรรณลักษณ์ เช่น จ านวนหน้า  
Series ชื่อชุด 
Notes บันทึกซึ่งเก็บข้อความส าหรับเจ้าหน้าที่ดูแลเท่านั้น โดย

ข้อความที่ใส่ลงในช่องนี้จะไม่แสดงบน OPAC 
Holding Notes ใส่ค าค้น 
Subjects หัวเรื่อง 
Department - 
Lists - 
ISBN เลขมาตรฐานสากล (เลขใหม่) 
Additional ISBNs เลขมาตรฐานสากล (เลขเก่า ในกรณีท่ีพิมพ์ซ้ า แล้วเลข

มาตรฐานสากลมีการเปลี่ยนแปลง) 
Abstract บทคัดย่อ 

   
 
ตารางแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอของส าเนา 

 
Field Description 

Title ชื่อเรื่อง (จะแสดงโดยอัตโนมัติ) 
ID เลขที่ทรัพยากรเล่มนั้นๆ 
Barcode บาร์โค้ด 
Copy ID: ฉบับที่ 
Accession number เลขทะเบียน 
Branch สาขาห้องสมุดของส าเนานั้น  
Supplier ผู้จัดจ าหน่าย 
Collection ประเภทของทรัพยากร 
Classification เลขหมู่ 
Resource Loan 
Category 

ประเภทของทรัพยากร สามารถเลือกได้จากรายการที่มี 

Status สถานะของส าเนา 
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Status Reason ใช้บันทึกเหตุผลที่เปลี่ยนสถานะของส าเนา 
Cost ราคา 
Cost Currency สกุลเงิน 
Notes บันทึกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับส าเนา (ซึ่งข้อมูลในช่องนี้จะไม่ปรากฏใน

หน้าจอ) 
Received วันที่รับหรือลงรายการ 

 
ตารางแสดงวิธีการใช้ Link ต่างๆ ในหน้าจอส าเนา 

 
Link Description 

List Copies  แสดงรายการทั้งหมดของส าเนา ชื่อเรื่องนั้น 
Edit  แก้ไขรายการส าเนา 
Duplicate Copies  เป็นการถ่ายส าเนารายละเอียดข้อมูล เพ่ือเพ่ิมจ านวนส าเนา 
Current Loan  รายการยืมปัจจุบันของส าเนานี้ 
Loan History  ประวัติการยืมของส าเนานี้ 
Weed ลบส าเนา (Link นี้จะไม่ปรากฏหากส าเนานั้นถูกยืมไป) 

 
8. แนวทางในการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
 6.2.1 จัดท าแผนเตรียมความพร้อมในการลงรายการบรรณานุกรมรูปแบบใหม่ ปัจจุบันทรัพยากร
สารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีเป็นรายการส่ิงพิมพ ์และรายการ โสตทศันวสัดุ มาเป็นส่ือดิจิทลั ซ่ึงมี
วิธีการเขา้ถึงส่ือดิจิทัลมีรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากเดิม จึงได้มี แนวความคิดของการลงรายการบรรณานุกรม
รูปแบบใหม่ เพ่ือใหส้ามารถรองรับการลงรายการ ทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบของส่ือดิจิทลัและส่ือในรูป
แบบเดิมได ้คือ มาตรฐาน RDA (Resource Description and Access) ส านกับรรณสารการพฒันา ควรมีแผน
เตรียมความพร้อมการ ปรับเปล่ียน ไดแ้ก่ 1) แผนการพฒันาผูป้ฏิบติังานให้มีความรู้ ความเขา้ใจ มาตรฐาน RDA 

2) แผนงาน ปรับเปล่ียนการลงรายการจากมาตรฐาน AACR2 เป็น มาตรฐาน RDA โดยสามารถใชร่้วมกบั MARC 

Format โดยก าหนดกรอบระยะเวลาการท างาน และคณะท างานรับผิดชอบ 6.2.2 จดัท าการตรวจสอบคุณภาพ
รายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูล  งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ควรจัดท าการตรวจสอบรายการ
บรรณานุกรมเชิง คุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอ้มูลของส านกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑิต
พฒัน บริหารศาสตร์ ในส่วนของการลงรายการตามหลกัเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน (AACR2) และการลง 
รายการรูปแบบมาร์ก (MARC21) ทุกปีโดยก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ทั้งบรรณารักษร์ายบุคคล และ รวมทั้งกลุ่ม
งาน เช่น ร้อยละของความถูกตอ้งของการลงรายการ ระยะเวลาท่ีใชก้ารลงรายการ (รายการต่อวนั) เป็นตน้ โดยใช้
เคร่ืองมือ แบบบันทึกการตรวสอบรายการ จาก CAT-ASSESS Tool ของแชพแมน ซ่ึงผลจากการตรวจสอบ
คุณภาพจะเป็นการบ่งช้ีคุณภาพการปฏิบติังานวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศของส านักบรรณสารการพฒันา 

6.2.3 จัดท าการพฒันามาตรฐานการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ส านักบรรณสารการพฒันา 
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ควรจัดท ามาตรฐานการ  ปฏิบัติงานและตัวบ่งช้ีกระบวนการหลักให้
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สอดคลอ้งกบัหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา ในทุก ๆ หน่วยงาน รวมถึงงานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ นกัศึกษา อาจารย ์และบุคคลภายนอก 6.2.4 จดัท าการศึกษาเวลาและค่าใชจ่้าย
ในการจดัรายการบรรณนุกรม ผลของการศึกษาท าให้ทราบถึงเวลาเฉล่ียและค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการจดัท ารายการ
ในแต่ละ ขั้นตอน ซ่ึงผูบ้ริหารส านักบรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถใชเ้ป็น 

แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายการ เพ่ือลดขั้นตอน และเวลาในการจัดท ารายการให้มี  

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนการวางแผนก าลงัคนให้เหมาะสมกบัปริมาณงาน และสามารถเลือกใช ้บริการจาก
ภายนอก (Outsource) มาทดแทน 
 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 มาตรฐานคุณภาพงานข้อมูลท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
2. ความถูกต้อง และทันสมัยของข้อมูล 
3. การเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง 

 
10. ระบบตดิตามประเมนิผล 
 10.1 สถิติการลงวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและท ารายการในฐานห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty 
 10.2 รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
11. แบบฟอร์ที่ใช ้
 1. แบบบันทึกสถิติการลงวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและท ารายการในฐานห้องสมุดอัตโนมัติ 
Liberty 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
12. ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบประเด็นปัญหาเฉพาะในส่วนของการลง
รายการบรรณานุกรมเท่านั้น และพอสรุปเป็นประเด็นปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา ดังนี้ 

1. ด้านทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  
 1.1 ปัญหาอุปสรรค 
 มาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21 เป็น

หลักเกณฑ์ซับซ้อนและรายละเอียดค่อนข้างมาก รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดหา มีประเภทที่หลากหลาย เช่น หนังสือ รายงานประจ าปี รายงานการ
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สัมมนา วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย นวนิยาย เรื่องสั้น สื่อโสตทัศนวัสดุ เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภทมี
รูปแบบการลงรายการแตกต่างกัน  

 1.2 แนวทางแก้ปัญหา  
  (1) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการลงรายการบรรณานุกรมให้ตรงตามประเภทของ

ทรัพยากรที่จัดหา โดยมีค าอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ เพ่ือให้บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติ งานลง 
รายการบรรณานุกรมได้ถูกต้อง และรวดเร็ว  

  (2) จัดสรรรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ โดยแบ่งตามประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ และมอบหมายให้บรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ      
แต่ละท่านลงรายการตามประเภท เป็นต้น ซึ่งจะลดความผิดพลาดในการลงรายการ เนื่องจ าก
บรรณารักษ์แต่ละท่านจะมีความช านาญในการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรนั้น ๆ โดยเฉพาะ 
และท างานการลงรายการเสร็จรวดเร็ว ไม่มีหนังสือคงค้าง (Backlog) 

2. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน  
 2.1 ปัญหาอุปสรรค กระบวนการปฏิบัติงานลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูลส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานจะลงรายการบรรณานุกรม และบันทึก 
โดยไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้ผู้ใช้บริการสืบค้น ความผิดพลาดจากการลงรายการ
บรรณานุกรม เช่น การลงรายการชื่อเรื่องไม่ถูกต้อง การลงเขตข้อมูลไม่ถูกต้อง การใส่รหัสประเภท
เอกสารไม่ถกูต้อง สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการค้นหาสารสนเทศของผู้ใช้บริการ  
 2.2 แนวทางแก้ปัญหา ปรับเปลี่ยนกระบวนงานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
เพ่ิมงานตรวจสอบคุณภาพก่อนน ารายการบรรณานุกรมออกให้บริการ โดยก าหนดให้มีบรรณารักษ์ 1 
ท่านเป็นผู้ลงรายการบรรณานุกรม และบรรณารักษ์อีก 1 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง โดยจับคู่
สลับหน้าที่กันท างาน เพ่ือลดความผิดพลาด  

3. ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  
 3.1 ปัญหาอุปสรรค  
 บรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีจ านวนหลายท่าน ซึ่งแต่ละคนมีพ้ืนฐานความรู้และความเข้าใจในการลงรายการที่ 
แตกต่างกันตามประสบการณ์ท างาน จึงท าให้การลงรายการเกิดความผิดพลาด  
 3.2 แนวทางแก้ไขปัญหา 
  (1) บรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลาง และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้ 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรสารสนเทศ และการพัฒนาของมาตรฐานการลงรายการ 
ในระดับสากล  
  (2) บรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ควรจัดตั้งคณะท างาน
เพ่ือท าคู่มือการปฏิบัติงานลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐานสากลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงส่งตัวแทนบรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศเข้าร่วมอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน 
ความรู้ เพื่อน ามาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง Worksheet 
 
tag In. dic Barcode = กรอกเลขบาร์โค้ด 9 หลัก (เช่น 0987345101) ถ้ามีหลายชุด ให้

คั้น ด้วยเครื่องหมาย , (จุลภาค) หรือ / (ทับ) 
008   
020   ISBN = เลขมาตรฐานหนังสือ ใส่เฉพาะตัวเลข 
082  Classification = เลขหมู่ระบบ DDC suffix = เลขผู้แต่ง 
1_ _  Main entry (author) = รายการหลัก Title = ลงรายการส่วนของชื่อเรื่อง 

Statement = รายการส่วนแจ้งความรับผิดชอบ text CD COM DVD KIT PD 
VC VCD VCM TC Cost = General Material Designation โดยให้ท าเครื่อง
ถูกหน้ารายการของประเภท วัสดุที่ท าการวิเคราะห์ฯ 

254 
GMD 
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250  Edition = ครั้งที่พิมพ์ 
260  Publisher = ส านักพิมพ์ Place = เมืองพิมพ์ Publication year = ปีพิมพ์ 
300  Physical description = บรรณลักษณ์ เช่น จ านวนหน้า ภาพประกอบ ตาราง 

ขนาด วัสดุประกอบมาลงรายการโดยมีเครื่องขั้นตามหลักเกณฑ์ 
4_ _  Series = ชื่อชุด 
5_ _  Notes = หมายเหตุ เช่น 500 = หมายเหตุทั่วไป / 504 บรรณานุกรมและดัชนี 

/ 505 สารบัญ 
6_ _  Sub. Head. = หัวเรื่อง 
7_ _  Added entry = รายการเพิ่มผู้แต่ง  
891  Topics = หัวเรื่องกว้าง      ทรัพยากรใหม ่   เดือนที่ท ารายการ 
  Comment = ข้อสังเกต 
  Keyword = ค าค้น 
  Part = ชื่อเรื่องจ าแนก 

 
ผู้บันทึก……….………................................  
วันที่ลงรายการ………......................………  
วันที่บันทึกรายการ……….............………... 
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