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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตา
ต่อการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ปัจจุบันคือ เลขที่ 15
ถนนเพชรบุรี เขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย้า ยนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรกคือ อาจารย์
นิ ล รั ตน์ บรรณสิ ทธิ์ว รสาสน์ ” โรงเรียนใช้ชื่อย่ อว่า “พ” เป็น สั ญลั กษณ์และสี เ ขียวเป็นสี ประจ า
โรงเรียน เนื่องจากเป็นสีประจาวันประสูติของพระองค์ เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 และในปี พ.ศ. 2515 ได้ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน
คือ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้ อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ผู้อานวยการ
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้น ได้ดาเนินการติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้ ง
ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์และ
สมาคมศิษย์เก่า ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีถัดมา วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชฯ (พระอิสริยยศขณะนั้น) ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราช
ปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ จานวน 200,000 บาท ตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทา
นาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อเป็น ”สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.
2538 เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เป็นผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง และในปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์
รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจาสถาบันราชภัฏ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 นับเป็นพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ ล้ น เกล้ า ล้ น กระหม่ อ มหาที่ สุ ด มิ ไ ด้ แ ก่ ส ถาบั น ราชภั ฏ เพชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
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ราชกุมารีเสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ และทรงเปิด “อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ” ซึ่ง
เป็นอาคารฝึกประสบสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สมเด็จพระ
เจ้ า พี่น างเธอเจ้ า ฟ้า กัล ยาณิ วัฒ นา กรมหลวงนราธิว าสราชนคริ นทร์ เสด็จ ฯ วางพวงมาลาพระ
อนุสาวรีย์ ทรงเปิดอาคาร “100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์” และ “ห้องประชุมราชนครินทร์ ” วันที่
21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยกฐานะ
เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ” ตั้งแต่วันที่ 15
มิถุนายน พ.ศ. 2547
ในปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบ
ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตาราง
วา ทาให้ ปัจจุ บันมีพื้นที่รวมทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น
สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่ว นร่วมในการ
จัดการ การบารุงรักษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู โดยในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น มหาวิทยาลั ยจึงมีภาระหน้าที่
ดังต่อไปนี้
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ต้ น แบบแห่ ง การผลิ ต ครู พัฒ นาศั กยภาพมนุ ษ ย์โ ดยยึ ดหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยกระดับการผลิตครู และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อขยายผลการปฏิบั ติ
ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่าง
วั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละเผยแพร่ ม รดกทางวั ฒ นธรรม พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปั ญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อ
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริย ธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการ
ประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
3. การพั ฒ นางานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ แ ละถ่ า ยทอด เผยแพร่ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ
4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้
ต่า งวั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละเผยแพร่ ม รดกทางวั ฒ นธรรม พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นไปตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 17
เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ. 2560 ได้ทาการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานออกเป็น
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ประวัติสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ แรกเริ่มพัฒนามาจากห้องสมุด หอสมุด และสานักวิทยบริการมาตามลาดับจนถึง
ปั จ จุ บั น ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม เป็ น ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู เ พชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ์ ถนนเพชรบุ รี
กรุงเทพมหานคร และได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
13180 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2518 เมื่อแยกมานั้นได้รับหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประมาณ 300 เล่ม โดยใช้อาคารเรียน 2 ห้อง 2101-2102 เป็นที่ตั้งของห้องสมุดเป็นการชั่วคราว
26 มี น าคม พ.ศ. 2516 ได้ ย้ า ยมาอยู่ อ าคารเรี ย น 1 ชั้ น 2 มี ห นั ง สื อ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษประมาณ 4,500 เล่ม มีบรรณารักษ์ 1 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน
พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2517 สถาบันได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารห้องสมุด เป็นอาคาร
เอกเทศ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,600 ตารางเมตร
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ได้ ย้ า ยมาอยู่ ที่ อ าคารเอกเทศ 2 ชั้ น มี ห นั ง สื อ ภาษาไทย
ประมาณ 80,000 เล่ ม และหนั ง สื อ ภาษาอั ง กฤษประมาณ 7,500 เล่ ม วารสาร 274 ชื่ อ และ
หนังสือพิมพ์ 17 ชื่อเรื่อง มีบรรณารักษ์ซึ่งทาหน้าที่ต่าง ๆ ในห้องสมุดและเป็นอาจารย์สอนภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ รวม 5 คน มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด 7 คน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุด
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชนด้วยดีตลอดมา มีเอกสาร ตารา และวัสดุอื่น ๆ เพิ่มจานวน
ขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาให้มีบริการที่ทันสมัยสมกับเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษายิ่งขึ้น
พ.ศ. 2519 การบริหารจัดการหอสมุดถูกจัดให้เป็นแผนกหนึ่งของสานักงานอธิการบดี โดย
ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 150 7 ธันวาคม 2519 และ เล่ม 38 ตอนที่ 915
26 พฤศจิกายน 2524 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2530 เปลี่ยนการบริหารจัดการหอสมุด โดยมีฐานะเป็นฝ่าย คือฝ่ายหอสมุด สังกัด
สานักส่งเสริมวิชาการ โดยปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 73 17 เมษายน 2530
พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ พระราชทานนามวิทยาลัยครูเป็น สถาบัน
ราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2538 และหลังจากนั้นจึงได้รับการปรับโครงสร้างในการบริหารเป็น
หน่วยงาน สังกัดสานักส่งเสริมวิชาการ ได้ปรับฐานะการบริหารเป็น “สานักวิทยบริการ”
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พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2540 สถาบันได้รับงบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารสานักวิทยบริการ
หลังใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น เพื่อรองรับการขยายกิจการของสานักวิทยบริการ โดยก่อสร้างอยู่ด้านหลัง
ติดกับอาคารหลังเก่า
พ.ศ. 2540 อาคารสานักวิทยบริการได้ก่อสร้างเสร็จและเริ่มให้บริการ โดยได้ย้ายหนังสือ
และบริการบางส่วนไปยังอาคารวิทยบริการ 4 ชั้น โดยใช้อาคาร 2 หลังในการให้บริการ มีทางเชื่อม
ระหว่างอาคารชั้น ที่ 1 และ 2 เริ่ มทาการใช้ป ระตูจับสั ญ ญาณแถบแม่เหล็ ก และทาการติดแถบ
สัญญาณหนังสือของสานักฯ ทั้งหมดเพื่อป้องกันทรัพยากรสูญหาย
พ.ศ. 2541 ได้ น าเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเทคนิ ค โดยน าเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดพิมพ์บัตรรายการ
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542 นาเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้บริการแก่นักศึกษา โดยใช้ห้อง 201
อาคารหอสมุด เป็นห้องบริการคอมพิวเตอร์ ในเบื้องต้นเป็นการให้บริการพิมพ์เอกสาร
พ.ศ. 2543 สานักวิทยบริการได้ดาเนินการจัดหาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS
(Virginia Teach Library System) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติสาเร็จรูป พัฒนาเพื่อ
การใช้งานกับระบบห้องสมุด Virginia Polytechnic Institute and State University เป็นระบบที่
บูรณาการโมดูลพื้นฐานสาหรับห้องสมุด VTLS ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Window โดยสานัก
วิทยบริการ ได้ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใน 4 Module ดังนี้
1. งานค้นคืนสารสนเทศ OPAC Module (Online Public Access Catalog)
2. งานค้นคืนสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Web Gateway Module)
3. งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทารายการสารสนเทศ (Cataloging Module)
4. งานยืมคืนสารสนเทศ (Circulation Module)
8 มีน าคม พ.ศ. 2548 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ออก กฎกระทรวงและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2548 มีผลบังคับในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส่วนราชการระดับสานักตามมาตรา 10 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ. 2549 จากการปรับเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ทาให้โครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนใหม่ โดยกาหนดให้มี “สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ตามประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย
1. ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ การอานวยการทั่วไป การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การเงินและพัสดุ การประกันคุณภาพหน่วยงาน
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2. ฝ่ายหอสมุดกลาง ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ การเตรี ย มและซ่ อ มบ ารุ ง ทรั พ ยากรสารสนเทศ การบริ ห ารสิ่ ง พิ ม พ์ การบริ ห าร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง การบริการวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสืออ้างอิง
3. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การควบคุมโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ การกากับ
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดระบบและให้บริการโสตทัศนวัสดุ
และการจัดระบบงานสารสนเทศพิเศษ
เมษายน พ.ศ. 2549 สานักวิทยบริการฯ ได้แสดงความจานงขอเป็นสถาบันนาร่องในการ
ติดตั้งทดสอบ โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติสาหรับสถาบันการอุดมศึกษา (Automatic System Thai
Higher Education Institute หรือ ALIST) ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อทดแทน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยบริษัทต่างประเทศเดิม
มิถุนายน พ.ศ. 2550 ได้เริ่มบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศด้วยโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ให้บริการระบบสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) และให้บริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
พ.ศ. 2550 ได้ทาการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) เพื่อให้บริการแก่
อาจารย์ นั กศึกษาและบุ คลากรในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์แบบพกพาเชื่อมเข้าสู่ เครือข่ายของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารภายใน และท าการเพิ่ ม จุ ด กระจายสั ญ ญาณครอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง
ส านั กวิ ทยบริ ก ารฯ เพื่อ ความสะดวกในการใช้ บริ การระบบวี ดิ ทัศน์ ตามประสงค์ แบบ Intranet
ภายในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 จัดตั้งห้องตามรอยเบื้องพระยุคลบาท วัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บ รวบรวม และ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
ที่ศึกษาในรายวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
พ.ศ. 2553 ขยายพื้น ที่การให้บริการไปยังบริเวณด้านหน้าลิฟต์ อาคารวิท ยบริการโดย
กาหนดให้ พื้น ที่ชั้น 1 เป็ น มุ มนั น ทนาการ พื้ นที่ชั้ น 2 ให้ บ ริการถ่ ายเอกสาร พื้นที่ ชั้น 3 เป็ นมุ ม
อาเซียน และพื้นที่ชั้น 4 เป็นมุมศึกษากลุ่มเพื่อชมสื่อโสตทัศนวัสดุ
พ.ศ. 2554 ย้ า ยห้ อ งบริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ จากชั้ น 2 อาคารหอสมุ ด ไปยั ง ห้ อ งประชุ ม
ด้านหน้าสานัก วิทยบริการฯ เพื่อรองรับต่อการเพิ่มจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับให้บริการแก่
นั ก ศึ ก ษาให้ มี จ านวนมากยิ่ ง ขึ้ น ยกเลิ ก ห้ อ งเรี ย นปี ก ห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์
ตุลาคม พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ ทั่ว ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลั ยถูก
น้าท่วม ในส่วนของสานักวิทยบริการฯ ถูกน้าท่วมเสียหายในส่วนของห้องบริการคอมพิวเตอร์ และ
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ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ โดยมี เ พี ย งโต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ รับ ความเสี ย หาย
เนื่องจากขนย้ายไม่ทัน ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับเสียหายใด ๆ เนื่องได้ทาการขนย้ายขึ้น มายัง
อาคารหอสมุดก่อนแล้ว โดยส่วนหนึ่งทาการติดตั้งภายในอาคารหอสมุดเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา
สานักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย และมีการ
อพยพบุคลากร นักศึกษาออกนอกพื้นที่ในวันที่ 17 ตุลาคม 2554
15 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดให้บริการหอประวัติ “วไลยอลงกรณ์” โดยจัดแสดงพระราช
ประวัติสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ตลอดทั้งรวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย
เหตุการณ์สาคัญของมหาวิทยาลัยและสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พ.ศ. 2558 เริ่มใช้สัญญาณ RFID ทดแทนสัญญาณแถบแม่เหล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการที่รวดเร็ ว และเป็ นการดูแลรักษาทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการฯ ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตั้งประตูจับสัญญาณ RFID เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ
พ.ศ. 2558 ทดลองเปิดให้บริการทางเข้า-ออก ที่ 2 ณ อาคารวิทยบริการชั้น 1 ฝั่งอาคาร
คณะครุศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2559 เปิดให้บริการห้อง “84 ปี บรรณาภิรมย์” เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัย
ครบรอบ 84 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ การจัดหนังสือเป็นลักษณะร้าน
หนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถทาการยืม – คืนได้ด้วยตนเองผ่านตู้ยืมคืนอัตโนมัติ หนังสือ ที่ให้บริการ
เป็นหนังสือใหม่ที่จัดซื้อด้วยงบประมาณของสานักวิทยบริการฯ และติดแถบสัญญาณ RFID
30 สิ ง หาคม 2560 ปรั บ โครงสร้ า งหน่ ว ยงานตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัย เป็น
ส่ ว นราชการที่จั ด ตั้ ง โดยกฎกระทรวงศึ กษาธิก าร และแบ่ งส่ ว นราชการเป็ นหน่ ว ยงานที่ มีฐ านะ
เทียบเท่ากอง จานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และให้แบ่งส่วนราชการเป็นงาน จานวน 4 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานบริ หารและ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ และงานดิจิทัลมีเดียและฐานข้อมูล
สิงหาคม 2561 เปิดให้บริการ “ห้อง Inspiration Lib” ซึ่งปรับปรุงจากห้องหนังสืออ้างอิง
เดิมเพื่อให้บริการคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ MaxOS และให้บริการฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลแก่
นักศึกษา
10 ตุ ล าคม ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งหน่ ว ยงานตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัย เป็น
ส่ ว นราชการที่จั ด ตั้ง โดยกฎกระทรวงศึ กษาธิก าร และแบ่ งส่ ว นราชการเป็ นหน่ ว ยงานที่ มีฐ านะ
เทียบเท่ากอง จานวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานผู้อานวยการสานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และให้แบ่งส่วนราชการเป็นงาน จานวน 5 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานบริการ
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สารสนเทศเพื่อ การเรี ย นรู้ แ ละวิ จั ย งานจั ด การทรั พ ยากรสารสนเทศ งานพั ฒ นาและวิ เคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาสานักวิทยบริการฯ ให้มีความก้าวหน้ารองรับความต้องการของผู้ใช้บริการและ
เทคโนโลยี ต่ า ง ๆ ที่ ทั น สมั ย ตลอดจนความเปลี่ ย นแปลงของรู ป แบบความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ที่
หลากหลาย จึงได้ทาการปรับปรุงอาคารหอสมุดในพื้นที่ชั้น 2 โดยทาการขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งหมด กระจายไปจัดเก็บตามจุดต่ าง ๆ เพื่อเตรียมการปรับพื้นที่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 และ
ดาเนินการปรับปรุงอาคารเมื่อ มีนาคม 2562
ปัจจุบันสานักวิทยบริการฯ ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแก่อาจารย์
และนักศึกษา โดยได้ทาการพัฒนาทั้งทางด้านการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลาย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพบรรยากาศทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร จัดสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมต่อการศึกษา
ค้นคว้า พักผ่อน ตลอดจนจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา (Philosophy) :
แหล่งร่วมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่สังคม
วิสัยทัศน์ (Vision) :
สานักวิทยบริการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ชั้นนาของสังคม
พันธกิจ (Mission) :
1. พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นศูนย์กลาง
องค์ความรู้แหล่งรวมความรู้ชั้นนาของสังคม
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและดาเนินการให้สอดคล้องตามหลักสูตร ตามความ
ต้องการของสังคม
3. บริการทรัพยากรสารสนเทศและวิชาการอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
สังคม
4. สืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ของสังคม
5. สร้างพันธมิตร เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภาคีต่าง ๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกให้ก้าวทันประชาคมอาเซียน
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล และระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม
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เป้าประสงค์ (Goals) :
1. จัดหาทรัพยากรในการให้บริการองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของสังคม
2. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะดวกสบาย และมีมาตรฐาน
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
4. ยกระดับการบริการห้องสมุดให้ได้มาตรฐานระดับชาติ
วัตถุประสงค์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้จากทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาสังคม
2. เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างทั่วถึง และเสมอภาคเกิดความพึงพอใจต่อการ
บริการในสังคม
3. เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตน และสังคม
4. เพื่อสืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของสังคม
5. เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
นโยบายคุณภาพเกี่ยวกับการผลิต (Policy output quality)
1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ หลากหลายรูปแบบ ให้สอดคล้อ งตรงตาม
หลักสูตรการเรียนการสอน และความต้องการของผู้ใช้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี
2. พัฒนาและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นและเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
3. ให้บริการพื้นฐาน และบริการอื่น ๆ ตรงกับความต้องการมีระเบี ยบการใช้บริการที่
ชัดเจนเพื่อความเสมอภาค และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
4. ปรับปรุงและจัดพื้นที่บริการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพียงพอ และร่วมรณรงค์ส่งเสริม
มาตรการประหยัดพลังงาน พัฒนาให้เป็นห้องสมุดสีเขียวหรือห้องสมุดมีชีวิต
5. พัฒนาและรักษามาตรฐานการให้บริการ สร้างความพึงพอใจ เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและบริหารจัดการ
6. ส่งเสริมงานบริการวิชาการ และโครงการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสังคม
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7. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
8. พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และการบริหารจัดการ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
9. แสวงหาพันธมิตร และเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดภาคีต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
10. สนับสนุนการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีศักยภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
สถานที่ตั้ง
สานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นกลุ่ม
อาคาร 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคารหอสมุดเป็นอาคารขนาด 2 ชั้นและพื้นที่ส่วนขยายนอกอาคาร
ประกอบด้ว ย ห้ อง 84 ปี บรรณาภิรมย์ ห้ องบริการคอมพิว เตอร์ และห้ องศึก ษากลุ่ ม 3-5 ส่ ว น
อาคารวิทยบริการ เป็นอาคารขนาด 4 ชั้น เชื่อมถึงกันที่ ชั้น 1 และชั้น 2 มีการบริหารจัดการพื้นที่
ภายในอาคาร ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่ทางานของบุคลากร สานักงานผู้อานวยการ และ
ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ภายนอกอาคารใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่สวนสมุนไพร
โครงสร้างการบริหารของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็นส่ วนราชการที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง จานวน 1 หน่วยงาน และเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการดาเนินงานให้ได้ตามมาตรฐาน จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการเป็น งาน
จ านวน 5 งาน ตามประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวั ด
ปทุมธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานบริการสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้และวิจัย งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อนวัตกรรม ดังโครงสร้าง
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โครงสร้างสานักวิทยบริการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผู้อานวยการ

งานบริหารทั่วไป

งานบริการสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้และวิจัย

- งานอานวยการทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบุคลากรและงานประชุม
- งานการเงินและงบประมาณ
- งานพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินผลการดาเนินงาน/EdPEx
- งานพัฒนาเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์
- งานอาคารและภูมิทัศน์
- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
- งานควบคุมภายใน
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานจัดการความรู้

- งานบริการและอานวยความสะดวก
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
- งานประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศ
และเผยแพร่ฐานข้อมูล
- งานสถิติและการวิจัย

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

- งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
- งานประสานความร่วมมือเพื่อให้ได้
ทรัพยากรสารสนเทศ
- งานสถิติและการวิจัย

งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อนวัตกรรม

- งานจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
- งานบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
- งานสถิติและการวิจัย

- งานออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรม
- งานบริการและดูแลรักษาเครือข่าย
- งานสถิติและการวิจัย
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บุคลากรและโครงสร้างของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผู้อานวยการ (1)
นางอารีย์ ทิพรส (หัวหน้าสานักงาน)

งานบริหารทั่วไป
(3)
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 3 อัตรา
1. น.ส.พัทธนันท์ แสงปาก
2. นางวีนา อาจหาญ
3. น.ส.รัตมิกาล มีเกาะ

งานบริการสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้และวิจัย (7)
- นักเอกสารสนเทศ
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 6 อัตรา
1. น.ส.พจนี เสาวรส
2. นางพัชริน แสนโสภาวัน
3. นางกีราวัลย์ ศรีหาตา
4. น.ส.ยุพาภรณ์ อินทฤทธิ์
5. ว่าที่รต.หญิงปานทอง พลเสน
6. นายชนะพงษ์ สงสมอ
- ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
จานวน 1 อัตรา ตาแหน่ง
7. นายสมร ฝ่ายรีย์

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
(2)
- บรรณารักษ์ (ชานาญการ)
จานวน 1 อัตรา
1. น.ส.อัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน
- บรรณารักษ์
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 1 อัตรา
2. นางปิยนันท์ ลีละชาต

งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ (5)
- บรรณารักษ์
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 4 อัตรา
1. นางปิยวรรณ วงษเรียนรอต
2. น.ส.นรินทร์ หนูเอก
3. น.ส.ทิพาตินันท์ สุดแจ้ง
4. น.ส.ทุเรียน พัฒนศักดิ์สมบูล
- นักเอกสารสนเทศ
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 1 อัตรา
5. นายปริญญา หงษ์ทอง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อนวัตกรรม (6)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 3 อัตรา
1. นายอภิชาติ หันชะโด
2. นายวรุตม์ ช้างเถื่อน
3. นายไพศาล แซ่ก๊วย
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(ปฏิบัติการ/ชานาญการ)
จานวน 3 อัตรา
4. น.ส.จิราภรณ์ ปานเทวัญ
5. น.ส.อรสา แก้วจันทรา
6. นายธิติสรร นามเสนาะ
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งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
มีหน้าที่หลัก คือวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้การแบ่งหมู่ระบบทศนิยม
ดิวอี้ ได้แก่ทรัพยากรสารสนเทศประเภท หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ หนังสืออ้างอิง
หนังสื อนวนิยาย หนังสือเรื่องสั้น รายงานประจาปี กาหนดหั วเรื่ อง ลงรายการทางบรรณานุกรม
ทรั พ ยากรสารสนเทศตามหลั ก เกณฑ์ ก ารลงรายการแบบแองโกลอเมริ กั น (Anglo-American
Catalogeruing Rules, 2nd edition : AACR2) และมาตรฐานการลงรายการตามรูปแบบ MARC
21 (Machine-Readable Cataloging record) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึก ษา
ไทย (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes : ALIST) โดย
ปฏิบั ติงานในส่ ว น งานจั ดท ารายการสื บค้ น (Cataloging Module) งานให้ บริก ารยื ม -คื น
(Circulation Module) งานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บ (Web OPAC) พร้อมทั้ง ตรวจสอบ
แก้ไข ปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องสมบูรณ์ แก้ไขสถานะทรัพยากรสารสนเทศ เตรียม
ทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ ได้แก่ กาหนดรหัส RFID Tag และติด RFID Tag ที่หนังสือ
ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศใหม่ก่อนออกให้บริการ ติดใบกาหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศ สแกน
ปกทรัพยากรใหม่อัพโหลดรูปภาพปกหนังสือเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST พิมพ์เลขเรียกหนังสือ
ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ส่งงานบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ปรับปรุงแก้ไขระเบียน
บรรณานุกรมที่ผ่านการตรวจสอบจากโปรแกรม UC Connexion Client เพื่อนาเข้าฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries:
UCTAL)
และเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบน าเข้ า ฐานข้ อ มู ล ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ นั ก ศึ ก ษาสาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง งานจัดทารายงานทรัพยากร
สารสนเทศ ให้บริการฝึกอบรมการใช้สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ และงานสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ
การจัดหมวดหมู่หนังสือ (Book Classification) เป็นการจัดจาแนกประเภทของหนังสือ
ตามประเภทของเนื้อหา โดยหนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันจะมีการวิเคราะห์หมวดหมู่จัดไว้ด้วยกัน ส่วน
หนังสือที่เนื้อหาใกล้เคียงกันหรือมีความสัมพันธ์กันจะดาเนินการจัดในหมวดหมู่เดียวกัน และมีการใช้
สัญลักษณ์ที่กาหนดขึ้นแทนเนื้อหาหรือลักษณะเรียกว่า เลขหมู่ (Classification Number) สัญลักษณ์
ที่กาหนดขั้ น มา อาจจะใช้เ ป็ น ตัว เลข ตัว อัก ษร หรือ ใช้ ทั้ง ตัว เลขและตัว อัก ษรผสมกั นขึ้ นอยู่กั บ
ห้องสมุดแต่ละแห่ง การกาหนดสัญลักษณ์ใช้แทนเนื้อหาเพื่อให้มีความสะดวกในการค้นหาหนังสือ
และจัดเก็บ เมื่อได้ดาเนินการจัดหมวดหมู่หนังสือโดยกาหนดสัญลักษณ์แล้วต้องดาเนินการจัดทา
รายการ (Cataloging) เป็นการพิจารณาเลือกและลงข้อมูลรายละเอียดของตัวเล่ม ทั้งทางด้าน
ลักษณะทางกายภาพและด้านเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละรายการ ในการปฏิบัติงานต้อง
ปฏิบัติตามคู่มือการทารายการประกอบด้วยรายการเชิงพรรณนา การทารายการเรื่อง การให้หั วเรื่อง
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบรายการบรรณานุกรมและสามารถสืบค้นได้
สานักวิทยบริการฯ มีทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการมีหลากหลายประเภท เช่น หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่ อง บทความวารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ หนังสื ออิเล็ กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งทรัพยากร
สารสนเทศที่กล่าวมานั้นมีหลากหลายสาขาวิชา จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินการจัดหมวดหมู่เพื่อให้
ผู้ใช้บริ การสามารถค้น หาทรั พยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และทราบจานวนของทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ ในการดาเนินการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือได้ใช้
ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C. ซึ่งเป็น
การจั ดหมวดหมู่โ ดยใช้ห มายเลขแทนเนื้อหาซึ่ง ประกอบไปด้ว ย 10 หมวดใหญ่ ส่ ว นหนังสื อที่ มี
สัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ตัวย่อแทนเลขหมู่หรือสัญลักษณ์ของระบบการจัดหมู่ เช่น นวนิยาย อ้างอิง จะ
ดาเนินการให้หมวดหมู่หรือสัญลักษณ์ตามระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือที่เป็นสากล
เพื่อให้การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงตัวเล่มของทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และทาให้การบริการของ
สานักวิทยบริการฯ มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ
จึงมีความสาคัญ หนังสือทุกเล่มในสานักวิทยบริการฯ มีสัญลักษณ์และมีตาแหน่งจัดเก็บที่แน่นอน
หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกัน หรือประพันธ์วิธีเดียวกัน จะมีการรวมอยู่ในที่เดียวกัน ช่วยให้ผู้ใช้บริการมี
โอกาสเลือกหนังสือหรือเนื้อเรื่องที่ต้องการจากหนังสือหลาย ๆ เล่มในเวลาเดียวกัน รวมทั้งยังช่วยให้ผู้
ใช้ไ ด้รู้ จั กหนั งสื อ เล่ ม อื่น ๆ ในแขนงวิ ช าเดียวกันที่ ห้ องสมุด นั้นมี อยู่ด้ ว ยอี ก การวิ เคราะห์ ห มวด
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 10 ขั้นตอนตาม Flow Chart ดังนี้
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การวิเคราะห์หมวดหมูท่ รัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ
เริ่มต้น
รับทรัพยากรสารสนเทศจากงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ตรวจสอบระเบียน
รายการบรรณานุกรม
ไม่มี

มี

การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ

การจัดหมวดหมู่หนังสือ
การกาหนดเลขเรียกหนังสือ
หัวเรื่องและการกาหนดหัวเรื่อง
การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ AACR2
การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเล่ม
พิมพ์ Worksheet ส่งตัวเล่มงานบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

จัดเก็บสถิติ
จบการทางาน

17

ขั้นตอนที่ 1 รับทรัพยากรสารสนเทศจากงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
รับทรัพยากรสารสนเทศงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จัดซื้อและอภินันทนาการ และ
ได้ดาเนินการ ประทับตราแสดงความเจ้าของ และผนึกบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้ว นาตัวเล่มมาตรวจสอบ
กับใบรายการหนังสือใหม่จัดส่งงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดังนี้
1.1 ตรวจสอบตัวเล่มทรัพยากรฯ กับใบรายการหนังสือใหม่จัดส่งงานพัฒนาฯ โดยตรวจสอบ
ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, จานวน, bib จานวนรวมของ เล่ม และชื่อเรื่อง ให้ตรงกับใบรายการหนังสือใหม่ที่
จัดส่งงานพัฒนาฯ

ภาพที่ 1.1 ใบรายการหนังสือใหม่จัดส่งงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
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1.2 กรณี ต รวจสอบตัว เล่ มไม่ ต รงกั บ ใบรายการหนั ง สื อ ใหม่ จัด ส่ ง งานพั ฒ นาฯ จะ
ดาเนินการแจ้งและทาสัญลักษณ์ว่ารายการหนังสือมีจานวนไม่ครบ และพิมพ์ชื่อเรื่องผิด ส่งกลับไปยัง
งานงานจัดการทรัพยากรฯ ต่อไป

ภาพที่ 1.2 ใบรายการหนังสือใหม่กรณีตรวจสอบตัวเล่มไม่ตรงกับใบรายการหนังสือใหม่
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1.3 ตรวจสอบสภาพทรัพยากรสารสนเทศก่อนการวิเคราะห์หมวดหมู่ ได้แก่ สภาพของ
ตัวเล่มต้องเรียบร้อย จานวนหน้าต้องครบ หน้าไม่สลับ หรือหลับหัว ไม่ชารุดและฉีกขาด ถ้าตรวจพบ
เจอปัญหาในข้อใดข้อหนึ่งจะดาเนินการส่งงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ดาเนินการส่งคืน
ร้านค้า/สานักพิมพ์/ตัวแทนจาหน่าย เพื่อเปลี่ยนตัวเล่มใหม่

ภาพที่ 1.3 ตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศที่หน้าสลับและกลับหัว
ปัญหา : ในการรับทรัพยากรสารสนเทศจากงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศโดย
ตรวจสอบความครบถ้วนและตรงกันของฉบับตัวเล่มบางครั้งพบว่าไม่พบชื่อเรื่องตามตัวเล่มที่จัดส่งมา
เพราะเวลาพิมพ์ใบรายการหนังสือใหม่พิมพ์ชื่อเรื่องจากหน้าปกนอกทาให้ไม่พบรายชื่อหนังสือ
แนวทางการแก้ไขปัญหา : แจ้งงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศในการพิมพ์ใบรายการ
หนังสือใหม่ให้พิมพ์ชื่อเรื่องจากหน้าปกใน
ข้อเสนอแนะ : ในกรณีที่หนังสือบางเล่มไม่ปรากฏหน้าปกใน ให้เพิ่มข้อความในส่วนของ
หมายเหตุเอาไว้ในใบรายการหนังสือใหม่
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ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบระเบียนรายการบรรณานุกรม
เมื่อได้รับทรัพยากรสารสนเทศจากงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนามาจัดหมวดหมู่
และทารายการบรรณานุกรมเพื่อนาออกให้บริการมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 การตรวจสอบความซ้าในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ต้องดาเนินการตรวจสอบ
ความซ้าว่ามีระเบียนบรรณานุกรมในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศแล้วหรือยัง เพื่อป้องกันระเบียน
บรรณานุกรมซ้า หากชื่อเรื่องที่มีการทารายการบรรณานุกรมแล้วจะใช้ระเบียบบรรณานุกรมเดียวกัน
นาทรัพยากรสารสนเทศใหม่มาตรวจความซ้าซ้อนในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
การเข้าใช้งานระบบ เปิดโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เพื่อเข้าใช้งาน จากนั้น
ป้อน Username และ Password เพื่อสาหรับเข้าใช้งาน จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อเข้าใช้งานในระบบ

ภาพที่ 2.1 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
2.2 การตรวจสอบจากชื่อเรื่อง ชื่อชุด หรือชื่ออื่น ๆ ที่ปรากฏในตัวเล่ม

ภาพที่ 2.2 การสืบค้นเพื่อตรวจสอบความซ้าด้วยชื่อเรื่อง
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2.3 การตรวจสอบจากชื่อผู้แต่ง หรือชื่อที่มีความรับผิดชอบที่ปรากฏในตัวเล่มเช่น ผู้แต่ง
ร่วม ผู้แปล บรรณาธิการ เป็นต้น โดยพิมพ์ชื่อต้น ชื่อสกุล (สาหรับชาวไทย) หรือ ชื่อสกุล, ชื่อต้น
(สาหรับชาวต่างประเทศ หรือนิติบุคคล)

ภาพที่ 2.3 การสืบค้นเพื่อตรวจสอบความซ้าด้วยชื่อผู้แต่ง
2.4 การตรวจสอบจากเลขมาตรฐานสากลประจาหนังสือ (ISBN) โดยพิมพ์หมายเลข ISBN
เฉพาะตัวเลขติดกันทั้งหมด โดยไม่มีเครื่องหมายใด ๆ หรือใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด สแกนไปที่หมายเลข
ISBN

ภาพที่ 2.4 การสืบค้นเพื่อตรวจสอบความซ้าด้วยหมายเลข ISBN
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เมื่อระบบตรวจสอบพบรายการซ้าจะแสดงผลระเบียนบรรณานุกรมทันที

ภาพที่ 2.5 หน้าจอแสดงผลระเบียนบรรณานุกรมซ้าของชื่อเรื่อง

ภาพที่ 2.6 หน้าจอแสดงผลระเบียนบรรณานุกรมซ้าของ ISBN
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กรณีพบระเบียนบรรณานุกรมซ้า ให้ตรวจสอบข้อมูลบรรณานุกรมในแต่ละเขตข้อมูล
ต่าง ๆ ว่า ตรงกันหรื อไม่ เช่น ชื่อเรื่อง หมายเลข ISBN ครั้งที่พิมพ์ จานวนหน้า ขนาด เป็นต้น
หลังจากนั้นเพิ่มระเบียบฉบับ
กรณีไม่พบระเบียนบรรณานุกรมซ้า ดาเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่และทารายการ
บรรณานุกรม
กรณีที่พบระเบียนบรรณานุกรม แต่ปีที่พิมพ์ หรือครั้งที่พิมพ์ไม่ตรงกัน ดาเนินการ
วิเคราะห์หมวดหมู่และทารายการบรรณานุกรม

ปัญหา : งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้ดาเนินการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศใหม่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST บางครั้งเมื่อนาชื่อเรื่อง หรือ ผู้แต่งมาทาการสืบค้น
เพื่อดาเนินการลงรายการบรรณานุกรมในระบบไม่ปรากฏรายการที่สืบค้น อาจเนื่องด้วยสาเหตุการ
ป้อนชื่อเรื่องผิด อาจจะนาเอาส่วนหน้าปกมาลงรายการหรือพิมพ์ชื่อตกหล่น ทาให้ไม่สามารถค้นหา
รายการได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา : เนื่องด้วยหนังสือที่ได้รับจากงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ในตัวเล่มจะมีหมายเลขระเบียนบรรณานุกรม (Bib Record) เขียนไว้ในหน้าปกในของหนังสือแต่ละ
เล่ม สามารถนาหมายเลขระเบีย นบรรณานุกรมมาดาเนินการสืบค้นก็จะสามารถค้นหาชื่อเรื่องที่
ต้องการได้
ข้อเสนอแนะ -
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ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ
การวิเคราะห์ เลขหมู่หนั งสือ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสื อและกาหนดสั ญลักษณ์
จาเป็นต้องรู้จักส่วนต่าง ๆ ของหนังสือเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ รวมทั้ง
การลงรายการหนังสือ ดังนี้
3.1 หน้าปกนอก (Cover) คือเป็นส่วนที่มีชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สานักพิมพ์ ปรากฏอยู่ หนังสือ
บางเล่มชื่อเรื่องที่หน้าปกนอกกับหน้าปกในอาจจะแตกต่างกัน

ภาพที่ 3.1 หน้าปกนอก (Cover)
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3.2 หน้าปกใน (Title Page) คือ หน้าที่อยู่ถัดจากปกหรือหลังจากใบรองปก เป็นหน้าที่มี
ข้อความอย่ างสมบู ร ณ์ เกี่ ย วกั บ หนังสื อเล่ ม นั้น ๆ โดยทั่ว ไปจะประกอบด้ว ยชื่ อผู้ แ ต่ง ผู้ ร วบรวม
บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้เขียนภาพประกอบ ครั้งที่พิมพ์ สานักพิมพ์ สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ ชื่อชุด ชื่อ
เดิมของเรื่องแปล ฯลฯ ข้อความส่วนใหญ่ที่นามาลงรายการจะได้จากหน้าปกใน

ภาพที่ 3.2 หน้าปกใน (Title Page)
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3.3 หน้าลิขสิทธิ์ (Copyright Page) เป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังของหน้าปกใน ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับการพิมพ์ ปีลิขสิทธิ์ จานวนพิมพ์ โรงพิมพ์ รวมทั้งรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม
(Cataloguing in Publication: CIP) ที่บอกกถึงการลงรายการหนังสือ กาหนดหัวเรื่อง และกาหนด
เลขหมู่ให้กับหนังสือเล่มนั้น

ภาพที่ 3.3 หน้าลิขสิทธิ์ (Copyright Page)
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3.4 คานา (Preface) คือ หน้าที่ผู้เขียนบอกถึงเหตุผล จุดมุ่งหมายในการเขียน และขอบเขต
ของหนังสือเล่มนั้น ช่วยในการกาหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง ส่วนวัน เดือน ปีที่เขียนอาจนามาใช้ในส่วน
การพิมพ์และการเผยแพร่ ในกรณีที่หาข้อมูลจากแหล่งอื่นไม่ได้ ข้อมูลจากหน้าคานาจะช่วยให้การ
กาหนดประเภทของหนังสือซึ่งมีผลต่อการเลือกรายการหลักสาหรับหนังสือเล่มนั้น

ภาพที่ 3.4 หน้าคานา (Preface)
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3.5 สารบัญ (Table of Contents) คือ ส่วนที่บอกกให้ทราบว่าหนังสือเล่มนั้นมีเนื้อหา
อะไรบ้าง เรียงไปตามลาดับการเสนอข้อมูลพร้อมทั้งแจ้งเลขหน้าที่มีเรื่องนั้นปรากฏอยู่ ส่วนสารบัญนี้
มีประโยชน์ในการกาหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง

ภาพที่ 3.5 หน้าสารบัญ (Table of Contents)
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3.6 บทนา (Introduction) คือ ส่วนนาของเนื้อเรื่อง อาจกล่าวเกี่ยวกับเนื้อหาโดยกว้าง ๆ
หรือวิจารณ์แนะนาหนังสือเล่มนั้นก็ได้ บทนาอาจเขียนโดยผู้แต่งหรือบุคคลอื่น มีประโยชน์ในการ
กาหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง ใช้เป็นแนวทางกาหนดประเภทและรายการหลักสาหรับหนังสือ

ภาพที่ 3.6 หน้าบทนา (Introduction)
ปัญหา หนังสือบางเล่มจัดทาเนื่องในโอกาสพิเศษ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบ ผู้
จัดพิมพ์ ปีที่พิมพ์หรือรายละเอียดต่าง ๆ จะปรากฏอยู่ส่วนประกอบตอนท้ายเล่มทาให้ข้อมูลในการให้
เลขหมู่ไม่ตรงกับหน้าปกใน
แนวทางการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือจาเป็นต้องตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ของ
หนังสือแต่ละเล่มให้ละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการให้หมวดหมู่และลงรายการหนังสือ
ข้อเสนอแนะ -

30

ขั้นตอนที่ 4 การจัดหมวดหมู่หนังสือ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ก ารจั ด หมวดหมู่ ท รั พ ยากรสารสนเทศ 2 ระบบคื อ 1) การจั ด
หมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ = Dewey Decimal Classification และ 2) ระบบการจัดหมวดหมู่ที่
สานักวิทยบริการฯ กาหนดขึ้นใช้เอง ใช้ในการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท นวนิยาย
เรื่องสั้น หนังสืออ้างอิง รายงานประจาปี บทคัดย่อ การวิเคราะห์หมวดหมู่เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา
ของหนั งสื อและกาหนดสั ญลั กษณ์ส าหรับการจัดเก็บทรัพยากรแต่ล ะประเภท เพื่อให้ ทรัพยากร
สารสนเทศที่มีเนื้อหา หรือสาขาวิชาเดียวกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน อย่างถูกต้อง
ตามระบบการจั ด หมวดหมู่ ที่ เ ป็ น มาตรฐานสากล เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถค้ น หาทรั พ ยากร
สารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยมีวิธีการดังนี้
4.1 การจั ดหมวดหมู่ ห นังสื อตามระบบทศนิยมของดิว อี้ เป็นการจัดหมู่ตามสาขาของ
ความรู้และวิชาที่สัมพันธ์กันตามลาดับขั้นจากเนื้อเรื่องกว้าง ๆ ไปจนถึงเนื้อเรื่องที่เฉพาะเจาะจง โดย
ใช้เลขอารบิกอย่ างน้ อย 3 หลั กเป็ น สั ญลั กษณ์แทนสาขาของความรู้ โดยมีโ ครงสร้างในการแบ่ง
หมวดหมู่ดังนี้คือ
การแบ่งครั้งที่ 1 คือ การแบ่งความรู้แรก ใช้แทนความรู้แต่ละต่าง ๆ ออกเป็นหมวดใหญ่ 10
หมวด ใช้เลขอารบิกหลักร้อย 0-9 ในลาดับแรกใช้แทนความรู้แต่ละสาขาและเลขสองหลักถัดไป คือ
00 ดังต่อไปนี้
000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities)
100 ปรัชญา (Philosophy)
200 ศาสนา (Religion)
300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)
400 ภาษาศาสตร์ (Language)
500 วิทยาศาสตร์ (Science)
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology)
700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)
800 วรรณคดี (Literature)
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)
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การแบ่งครั้งที่ 2 แบ่งแต่ละหมวดใหญ่ออกเป็นหมวดละ 10 หมวดย่อย ใช้เลขอารบิก 0-9
เติมเข้าไปในหลักที่สอง (หลักสิบ) ดังนั้นจึงทาให้ได้เลขหมู่ 100 หมวดย่อย ดังตัว อย่างหมวด 600
และ หมวด 700 ดังตัวอย่างเช่น

ภาพที่ 4.1 การแบ่งครั้งที่ 2 หมวด 600-700
การแบ่งครั้งที่ 3 เป็นการจัดระเบียบความรู้ในแต่ละหมู่เป็น 10 หมู่ย่อย ดังนั้นการจัดหมู่
ของระบบทศนิยมของดิวอี้ ซึ่งเป็น 10 หมวด จึงมีการกระจายความรู้ เป็น 100 หมู่ และ 1000 หมู่
ย่อย โดยใช้เลขหลักหน่วยแทนสาขาวิชา ดังรายละเอียดการแบ่งหมวด 600 และ หมวด 700 ดัง
ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ 4.2 การแบ่งครั้งที่ 3

32
การแบ่งครั้งที่ 4 แบ่งโดยใช้จุดทศนิยม เป็นการแบ่งจากหมู่ย่อยให้ละเอียดลงไปได้อีกโดย
การเติมจุดทศนิยมหลังเลขหลักที่ 3 ซึ่งจะเติมทศนิยมกี่ตาแหน่งก็ได้ ยิ่งมีจุดทศนิยมหลายตาแหน่งยิ่ง
ทาให้เนื้อหาของหนังสือของหนังสือละเอียดตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ 4.3 การแบ่งครั้งที่ 4
4.2 สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้
สัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ความรู้ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นสัญลักษณ์บริสุทธิ์ ประกอบด้วย
4.2.1 เลขอารบิก 3 หลัก โดยหลักแรก (หลักร้อย) แทนการแบ่งหมวดหมู่ใหญ่ เช่น
100 ปรัชญา จิตวิทยา 200 ศาสนา 300 สังคมศาสตร์ 400 ภาษาศาสตร์ ฯลฯ ตัวเลขหลักที่สอง
(หลักสิบ) แทนการแบ่งหมวดย่อย เช่น 310 รวมสถิติที่วไป 320 รัฐศาสตร์ 330 เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
ตั ว เลขหลั ก ที่ ส าม (หลั ก หน่ ว ย) แทนการแบ่ ง หมู่ ย่ อ ย เช่ น 331 เศรษฐศาสตร์ แ รงงาน 332
เศรษฐศาสตร์การคลัง 333 เศรษฐศาสตร์ที่ดิน ฯลฯ
4.2.2 จุดทศนิยม ใช้เติมหลังเลขหลักที่สามเพื่อแบ่งเนื้อหาของหนังสือให้ละเอียด
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีกี่ตาแหน่ งก็ได้ จุดทศนิยมที่ใช้ในระบบจัดหมู่นี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนในหลักของ
คณิตศาสตร์แต่ใช้เพื่อกั้นไม่ให้ตัวเลขต่าง ๆ อยู่ชิดกัน และเพื่อความสะดวกในการบันทึกหรือสาเนา
เลขหมู่ เช่น 539.722, 551.527, 571.459, 612.041, 641.59593 เป็นต้น
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4.3 ตารางของระบบทศนิยมดิวอี้
ตาราง คือ บั ญชีร ายการตัวเลขชุดหนึ่งที่กาหนดขึ้นมาแยกต่างหากจากตารางเลขหมู่ซึ่ง
นาไปใช้เติมกับเลขอื่น ๆ เพื่อช่วยให้การจัดหมวดหมู่ หนังสือมีความเหมะสมเฉพาะเจาะจง และตรง
กับเนื้อหาที่แท้จริงของหนังสือในแง่มุมต่าง ๆ ให้มากที่สุด ตัวเลขแต่ละจานวนที่อยู่ในตารางช่วยจะมี
เครื่องหมายยัติภังค์ (-) อยู่ข้างหน้า แสดงให้เห็นว่าตัวเลขเหล่านั้นจะใช้ตามลาพังไม่ได้ ต้องนาไป
รวมเข้ากับเลขฐานของตารางเลขหมู่ และเมื่อรวมเลขดังกล่าวเข้าด้วยกันแล้วจะต้องนาเครื่องหมาย
ยัติภังค์ (-) ออกทุกครั้ง
ตารางของระบบทศนิยมดิวอี้ จะปรากฏอยู่ใ นแผนการจัดหมู่ ตัวเลขจากตารางทุกตาราง
(ยกเว้นตาราง 1 ) สามารถเติมเข้ากับเลขฐานของตารางเลขหมู่ได้ตามที่มีคาอธิบายหรือมีคาแนะนา
กาหนดให้เติมเลขจากตารางช่วยได้เท่านั้น มีด้วยกัน 6 ตาราง ดังนี้

ภาพที่ 4.4 ตารางของระบบทศนิยมดิวอี้
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4.4 ตารางประกอบ 1 เลขย่อยมาตรฐาน ตารางนี้อาจเรียกอีกชื่อว่า ตารางเลขแสดงวิธีเขียน
ใช้ ส าหรั บ เติ ม เข้ า กั บ เลขหมู่ ห มวดใด ๆ ก็ ไ ด้ เ พื่ อ แสดงรู ป แบบทางกายภาพ (พจนานุ ก รม
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) หรือวิธีการนาเสนอเนื้อหา (ประวัติ ทฤษฎี วิจัย) ของหนังสือเล่มนั้น ๆ เลขสาคัญ ๆ
โดยสรุปของตารางประกอบ 1 มีดังนี้
-01 ปรัชญา ทฤษฎี ระเบียบวิธี แบบแผน
-02 เบ็ดเตล็ด
-03 พจนานุกรม สารานุกรม
-04 หัวข้อเฉพาะสาหรับใช้ทั่วไป
-05 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือรายปี จดหมายข่าวในองค์กร
-06 องค์การและการจัดการ
-07 การศึกษา การวิจัย การสอน และหัวข้อที่เกี่ยวข้องรวมแบบเรียนโปรแกรม แบบเรียน
ด้วยตนเอง
-08 ความเป็นมาและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล การเลือกปฏิบัติระหว่างบุคคล ชนกลุ่มน้อย
-09 แสดงความเป็นมา ภูมิภาค บุคคล
เลขที่ ย กมาเป็ น ตั ว อย่ า งในตารางประกอบ 1 แต่ ล ะเลขสามารถแบ่ ง ย่ อ ยเพื่ อ ชี้ เ นื้ อ หา
เฉพาะเจาะจงลงไปได้อีก เช่น เลข 06 องค์การและกรจัดการ มีเลขแตกย่อยระบุไว้ในตารางประกอบ
1 ดังนี้

ภาพที่ 4.5 เลขแบ่งย่อยตารางประกอบ 1
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หลักในการใช้เลขจากตารางประกอบ 1 เลขย่อยมาตรฐานของตารางประกอบ 1 จะใช้ตาม
ลาพังไม่ได้ แต่ให้ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่หมวดใด ๆ จากตารางเลขหมู่ทั้งที่มีคาอธิบายกาหนดให้เติม
หรือไม่มีคาอธิบายให้เติมก็ได้
กรณีที่ไม่มีคาอธิบายกาหนดให้เติมเลขจากตารางประกอบ 1 ให้พิจารณาเห็นสมควรเติมเลข
จากตารางประกอบ 1 สามารถเติมได้โดยอิสระ ซึ่งเมื่อเติมเลขดังกล่ าวแล้ ว ให้ นาเลขหมู่ที่ได้ไป
ตรวจสอบกับเลขในตาราเลขหมู่ทุกครั้ง ถ้าพบว่ามีเลขหมู่ดังกล่าวในตารางเลขหมู่ และมีความหมาย
ตรงกัน แสดงว่าเลขหมู่นั้นถูกต้องแล้ว แต่ถ้าไม่พบเลขหมู่ดังกล่าวในตารางเลขหมู่และไม่มีคาอธิบาย
ให้ใช้เลขจากตารางประกอบ 1 เป็นอย่างอื่นถือว่าเลขหมู่ที่ได้ถูกต้องแล้ว แต่ถ้าพบว่ามีเลขหมู่ตรงกัน
แต่ความหมายต่างกันแสดงว่า เลขหมู่ที่กาหนดขึ้นนั้นไม่ถูกต้อง จึงจาเป็นต้องกาหนดเลขหมู่ใหม่
ในการเติมเลขย่อยมาตรฐานจากตารางประกอบ 1 เข้ากับเลขมาตรฐานของตารางเลขหมู่
จะต้องคงเลข 0 ไว้หนึ่งตัวเสมอ ซึ่งมีวิธีการดังนี้
เติมเข้ากับเลขหมู่หมวดใหญ่ 10 หมวด คือ 000-900 ให้ตัดเลข 0 ในหมวดใหญ่ออกทั้ง
สองตัว แล้วนาเลขจากตารางประกอบ 1 มาเติมต่อท้ายเลขหลักแรก เช่น
100 + 03 = 103
500 + 05 = 503
600 + 07 = 607
เติมเข้ากับเลขหมวดหมู่ย่อย 100 หมวด เช่น 110-190, 210-290, 310-390 ให้ตัดเลข 0
ที่อยู่ท้ายหมวดย่อยออกแล้วนาเลขจากตารางประกอบ 1 มาเติมต่อท้าย เช่น
010 + 01 = 010.1
260 + 03 = 260.3
360 + 05 = 360.5
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เติมเข้ากับเลขหมู่ย่อย 1,000 เลขหมู่ เช่น 211-219, 311-319, 411-419 ให้นาเลขจาก
ตารางประกอบ 1 มาเติมต่อท้ายเลขหมู่ย่อยแล้วใส่จุดทศนิยมคั่นระหว่างเลขตัวที่ 3 และ 4 เช่น
395 + 01 = 395.01
511 + 02 = 511.02
941 + 07 = 941.07

เติมเข้ากับเลขหมู่ทศนิยม ให้นาเลขจากตารางประกอบ 1 มาเติมต่อท้ายได้ทันที เช่น
027.9 + 09 = 027.909
155.418 + 07 = 155.41807

กรณีที่มีคาอธิบายกาหนดให้เติมเลขจากตารางประกอบ 1 ให้เติมเลขย่อยมาตรฐานเข้ากับ
เลขฐานในตารางเลขหมู่ได้ตามที่มีคาสั่งกาหนดให้เติมเท่านั้น เช่น
ตัวอย่างที่ 1 200.1-.9 Standard subdivisions of religion
หมายความว่า เลขหมู่ 200.1-200.9 สาหรับเลขแสดงวิธีเขียนของศาสนา เมื่อเติมเลขจาก
ตารางประกอบ 1 เข้ า กั บ เลขหมู่ ดั ง กล่ า วแล้ ว จะต้ อ งมี เ ลข 0 คั่ น กลาง 2 ตั ว ยกตั ว อย่ า งเช่ น
พจนานุกรมศัพท์ศาสนา เลขหมู่คือ 200.3 การศึกษาทางศาสนา เลขหมู่คือ 200.7
ตัวอย่างที่ 2 375 หลักสูตร
.000 1-.000 9 Standard subdivisions
หมายความว่า เลขหมู่ 375.0001-375.0009 สาหรับเลขแสดงวิธีเขียนจากตาราง 1 เมื่อเติม
เลขจากตารางช่วยที่ 1 แล้วจะต้องมีเลข 0 คั่นกลาง 3 ตัว ยกตัวอย่างเช่น ปรัชญาและทฤษฎีของ
หลักสูตร เลขหมู่คือ 375.0001
ตัวอย่างที่ 3 830 วรรณคดีเยอรมัน และวรรณคดีภาษาตระกูลเยอรมานิก
.1-.9 9 Standard subdivisions of German literature
หมายความว่า เลขหมู่ 830 วรรณคดีภาษาเยอรมัน 830.1-830.9 สาหรับเลขแสดงวิธีเขียน
จากตารางช่วยที่ 1 เมื่อเติมเลขจากตารางประกอบ 1 แล้ว จะต้องมีเลข 0 คั่นกลาง 1 ตัว ยกตัวอย่าง
เช่น พจนานุกรมวรรณคดีเยอรมัน เลขหมู่คือ 830.3
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ห้ามเติมเลขตารางประกอบ 1 ในความหมายอื่นนอกเหนือจากที่กาหนด เว้นแต่จะมีคาสั่ง
กาหนดให้ใช้โดยเฉพาะ
ห้ามใช้เลขจากตารางประกอบ 1 ในกรณีในกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- เมื่อมีการเติมเลขจากตารางประกอบ 1 ไว้ในตารางเลขหมู่แล้ว เช่น 501 ปรัชญา
502 เรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 503 พจนานุกรมวิทยาศาสตร์
- เมื่อเติมแล้วทาให้เลขหมู่มีความหมายซ้าซ้อนฟุ่มเฟือย เช่น เลขฐานได้กาหนด
เลขหมู่สาหรับมาตรการความปลอดภัยไว้แล้ว เพราะฉะนั้นไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเติมเลข -0289
มาตรการความปลอดภัย จากตารางประกอบ 1 อีก
- เมื่อมีคาสั่งกาหนดไม่ให้ใช้เลขตารางประกอบ 1
- เมื่อเนื้อหาของหนังสือมีความละเอียดเฉพาะเจาะจงมากว่าเลขหมู่ เช่น ให้จัดหมู่
เรื่องของแมงมุมชนิดต่าง ๆ ไว้ที่ 595.44 ซึ่งเลขหมู่ 595.44 นี้เป็นเรื่องของแมงมุมทั่วไป ดังนั้น จึงไม่
ต้องเติมเลขจากตารางประกอบ 1 เพราะไม่มีเลขหมู่สาหรับแมงมุมชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะ
วิธีการเติมเลขจากตารางประกอบ 1
1 ให้แยกเนื้อหาหลักหรือเนื้อหาที่แท้จริงออกจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของหนังสือและแทน
องค์ประกอบต่าง ๆ นั้นด้วยเลขจากตารางประกอบ 1
2 กาหนดเลขหมู่ให้กับเนื้อหาหลัก โดยใช้ดรรชนีสัมพันธ์และตรวจสอบจากตารางเลขหมู่
3 ค้นหาเลขจากตารางประกอบ 1 ที่เหมาะสม โดยใช้ดรรชนีสัมพันธ์หรือค้นหาจากตาราง
ประกอบ 1 โดยตรงก็ได้
4 ตรวจสอบที่ตารางเลขหมู่เพื่อดูว่ามีคาสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการใช้เลขจากตารางประกอบ 1
หรือไม่
5 เติมเลขจากตารางประกอบ 1 เข้ากับเลขฐานจากตารางเลขหมู่
6 ตรวจสอบที่ตารางเลขหมู่อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า เลขหมู่ที่ได้มีความถูกต้องไม่ขัดแย้งกับเลข
ในตารางเลขหมู่หรือตามที่กาหนดไว้ในคาสั่ง
ตัวอย่างการเติมเลขจากตารางประกอบ 1 เช่น
สารานุกรมกฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศ 341+
สารานุกรม
-03 = 341.03
วิชาชีพวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
624+
วิชาชีพ
-023 = 624.023
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4.5 ตารางประกอบ 2 เลขภูมิศาสตร์ ยุคสมัย ชีวประวัติ เป็นตารางที่ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่
เพื่อแสดงว่าเนื้อเรื่องของหนังสือเล่มนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับทวีป ประเทศ เมือง จังหวัด โดยเลขจาก
ตารางช่วยนี้ห้ามใช้ตามลาพังแต่ให้ใช้เติมเข้ากับเลขหมู่ใด ๆ ก็ได้ของตารางเลขหมู่ตามที่มีคาอธิบาย
ก าหนดให้ ใ ช้ ต ารางประกอบ 2 จั ด เป็ น ตารางช่ ว ยที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ของระบบทศนิ ย มดิ ว อี้
ประกอบด้วยชื่อเฉพาะทางภูมิศาสตร์ที่สาคัญ ๆ ชื่อสถานที่ทั่วไปจาแนกตามภูมิภาค ชนิดพืช หรือ
จาแนกตามสังคมศาสตร์ และอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังประกอบด้วยเลขยุคสมัย และบุคคล
เนื้อหาส่วนใหญ่ของตาราง 2 ยั งคงเป็ นสถานที่ทางภูมิศาสตร์ ดังนั้นจึงมีนิยมเรียกว่า ตารางเลข
ภูมิศาสตร์ เลขในตารางประกอบ 2 มีดังนี้
-1 ภูมิภาค อาณาเขต บริเวณโดยทั่วไป มหาสมุทร ทะเล
-2 บุคคล โดยไม่คานึงถึงภูมิภาค อาณาบริเวณ
-3 โลกสมัยโบราณ
-4 ยุโรป ยุโรปตะวันตก
-5 เอเชีย ตะวันออก ตะวันออกไกล
-6 แอฟริกา
-7 อเมริกาเหนือ
-8 อเมริกาใต้
-9 ส่วนอื่น ๆ ของโลก
เลขแต่ละเลขในตารางประกอบ 2 นี้มีแบ่งย่อยอย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ 4.6 ตารางประกอบ 2 เลขภูมิศาสตร์ ยุคสมัย ชีวประวัติ
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ตัวอย่างการใช้เลขจากตารางประกอบ 2
1. 339
เศรษฐศาสตร์มหภาค
.33-.39 รายได้ของชาติเฉพาะภูมิภาคเติมเลขภูมิภาคได้ ใช้เลขฐาน 339.3
2. 342
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
.3-.9 กฎหมายรัฐธรรมนูญของแต่ละภูมิภาค เติมเลขภูมิภาคได้โดยใช้เลขฐาน
342
จากตั วอย่า งที่ 1 เอาเลขภูมิภาคคือ 4 ซึ่งหมายถึง ยุโ รป ไปเติม 339.2 ก็จะได้เลขหมู่
339.24 = รายได้ของชาติที่อยู่ในยุโรป หากเอาเลข 42 ซึ่งหมายถึงอังกฤษเข้าไปเติมก็จะได้ 339.242
ซึ่งหมายถึงรายได้ของชาติอังกฤษ เช่นเดียวกันหากเป็นรายได้ของไทย ก็เอาเลขภูมิภาคที่ใช้แทน
ประเทศไทยคือ 593 ไปเติมก็จะได้ 339.3593
จากตัวอย่างที่ 2 หากเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย ก็จะได้เลข 342.593 ซึ่งมาจาก
342+593 หากเป็ น กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ของอั ง กฤษ ก็ จ ะได้ เ ลข 342.42 ซึ่ ง มาจาก 342+42
4.6 ตารางประกอบ 3 เลขย่อยสาหรับงานศิลปะ, สาหรับวรรณกรรมแต่ละชื่อ , สาหรับ
วรรณกรรมแต่ละรูปแบบ เลขในตารางประกอบ 3 นี้ห้ามใช้ตามลาพัง แต่อาจใช้ร่วมกับเลขย่อยของ
วรรณกรรมแต่ละภาษา ตามที่มีคาอธิบายกาหนดให้ใช้ หรืออาจใช้ร่วมกับเลขหมู่ของวรรณกรรมแต่
ละภาษาในหมวด 810-890 ที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กากับไว้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับเลข
ฐานหมวด 700.4-791.4 และ 808-809 ตามที่มีคาแนะนากาหนดให้ใช้ ตารางประกอบ 3 มี 3
ตารางย่อยคือ 3--A, 3--B, และ 3--C
ตาราง 3--A เป็นเลขที่ใช้กับวรรณกรรมที่เป็นงานประพันธ์ของบุคคลคนเดียวหรือที่เกี่ยวกับ
ผู้ประพันธ์คนเดียว ประกอบด้วยเลขที่สาคัญ มีดังนี้
-1 ร้อยกรอง
-2 บทละคร
-3 นวนิยาย เรื่องสั้น
-4 ความเรียง
-5 สุนทรพจน์ คาปราศรัย
-6 จดหมาย
-8 ข้อเขียนเบ็ดเตล็ด
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หลักการใช้เลขเติมจากตารางประกอบ 3 มีหลักการใช้ดังนี้
1. ใช้เลขเติมจากตารางช่วยที่ 3 เติมได้เฉพาะหมวด 800 คือวรรณคดีเท่านั้น
2. การใช้เลขเติมจากตาราง 3 เติมหมวด 800 ทาได้ง่าย โดยนาเลขฐานคือ 8 มาตั้งไว้แล้ว
เติมเลขชื่อภาษาจากตารางประกอบ 6 ก่อน เพื่อบอกว่าเป็นวรรณคดีอะไร แล้วจึงนาเลขจากตาราง
ประกอบ 3 มาเติมต่อโดยไม่ต้องใช้เลขหรือเครื่องหมายใดมาคั่น
ตัวอย่าง
8+2+1

=
=
8
2
1
8+9591+6
8
9591
6

821
วรรณคดีอเมริกันที่เป็นบทร้อยกรอง
=
วรรณคดี
=
ภาษาอังกฤษ
=
บทร้อยกรอง
=
895.916
=
วรรณคดีไทยที่เป็นจดหมาย
=
วรรณคดี
=
ภาษาไทย
=
วรรณกรรมที่เป็นจดหมาย

สาหรับตารางประกอบ 3--B เป็นเลขที่ใช้กับวรรณกรรมที่เป็นงานประพันธ์โดยหรือเกี่ยวกับ
ผู้ประพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป ส่วนตารางประกอบ 3--C เป็นเลขที่ใช้รวมกับตารางประกอบ 3--B
และใช้กับเลขหมู่หมวด 700.4, 791.4 และ 808-809 เพื่อแสดงแง่มุมที่เฉพาะเจาะจงของวรรณคดี
เช่นรูปแบบของเนื้อหา แก่นของเรื่อง หรือเป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้นสาหรับหรือโดยบุคคลเฉพาะกลุ่ม
ประกอบด้วยตัวเลขที่สาคัญดังนี้
--1 ร้อยกรอง
--2 บทละคร
--3 เรื่องเริงรมย์ นวนิยาย
--4 ความเรียง
--5 สุนทรพจน์ คาปราศรัย
--6 จดหมาย
--7 เรื่องประชดประชัน เรื่องตลกขบขัน
--8 ข้อเขียนเบ็ดเตล็ด ปกิณกะ เช่น อัญประกาศ บันทึกประจาวัน คาคม
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ตัวอย่างการใช้ตางราง 3--B
งานของหรืองานที่เกี่ยวกับผู้แต่งหลายคน : ไม่จากัดยุคสมัย หรือรูปแบบ
เลขหลัก + --08 หรือ –09 จากตาราง 3--B
81 + 08 = 810.8 = รวมวรรณกรรมของสหรัฐอเมริกา
งานของผู้แต่งหลายคน : จากัดยุคสมัยแต่ไม่จากัดรูปแบบ
เลขฐาน + --08 หรือ –09 + ยุคสมัย จากตาราง 3--B
83 + 08 + 006 = 830.8006 = รวมวรรณกรรมเยอรมันศตวรรษที่ 18
ตาราง 3--C ใช้เติมตามคาสั่งของเลขในตาราง 3--B และตามคาสั่งในหมวด 808-809,
700.4 และ 791.4 เพื่อแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบคาประพันธ์นั้น ๆ
--001 ถึง -009 เลขย่อยมาตรฐานจากตารางประกอบ 1
--01 ถึง -09 เลขสาหรับแบ่งยุคสมัย
--1 วรรณกรรมที่แสดงลีลาการประพันธ์เฉพาะแบบ แนวคิดเฉพาะแนว
--2 วรรณกรรมที่แสดงลักษณะองค์ประกอบเฉพาะ
--3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวเรื่องและเรื่องเฉพาะ
--4 วรรณกรรมที่เน้นเนื้อหาวิชา
--8 วรรณกรรมที่เขียนสาหรับหรือเขียนโดยบุคคลที่มีเชื้อชาติพันธุ์ เชื้อชาติต่างกัน
--9 วรรณกรรมที่เขียนสาหรับหรือเขียนโดยเฉพาะบุคคลเฉพาะประเภท
ตัวอย่างการใช้ตาราง 3--C
791.4361 ภาพยนตร์ที่แบ่งตามลักษณะ
มีคาสั่งให้เติมเลขหลัง 1 ในช่วงเลข11-17 จากตาราง 3--C หลังเลขฐาน 791.4361
ภาพยนตร์ตลกชวนขัน เลขฐาน
791.4361
เติมเลข 7 จากเลข -17 จากตาราง 3--C 791.43617
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งานวิจารณ์กวีนิพนธ์อังกฤษแนวอุดมคติในสมัยพระนางเอลิซาเบธ เลขหมู่คือ 821.30913
ซึ่งได้มาจาก
82 วรรณคดีอังกฤษ
1 กวีนิพนธ์
3 เลขยุคสมัย (สมัยพระนางเอลิซาเบธ)
09 การวิจารณ์วรรณคดี (ตาราง 3--B)
13 แนวอุดมคตินิยม (ตาราง 3--C)
4.7 ตารางประกอบ 4 เลขย่อยเฉพาะแต่ละภาษา เลขในตารางประกอบ 4 นี้ห้ามใช้ตาม
ลาพัง แต่อาจใช้ร่วมกับเลขย่อยของภาษาแต่ละภาษา หรือแต่ละตระกูลภาษาตามที่มีคาอธิบายให้
เติมเลขจากตารางประกอบ 4 หรืออาจใช้ร่วมกับเลขฐานของภาษาแต่ละภาษาที่มีเครื่องหมาย *
กากับไว้ตามคาอธิบายที่กาหนดไว้ภายใต้เลขหมู่หมวด 420-490 เพื่อแสดงลักษณะเฉพาะของแต่ละ
ภาษา
เลขสาคัญโดยสรุปของตารางประกอบ 4 มีดังนี้
--01 ถึง --09 เลขย่อยมาตรฐาน
--1 ระบบการเขียนและการออกเสียงของแบบมาตรฐานของภาษา
--2 นิรุกติศาสตร์ตามของแบบมาตรฐานของภาษา
--3 พจนานุกรมของแบบมาตรฐานของภาษา
--5 ระบบโครงสร้าง (ไวยากรณ์) ของแบบมาตรฐานของภาษา
--7 ความแปรเปลี่ยนของภาษาตามที่เป็นในอดีตและตามภูมิภาค
--8 มาตรฐานการใช้ภาษา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การใช้ภาษาเป็นภาษาที่สอง
เลขในตารางประกอบ 4 แต่ละเลข ยังแบ่งย่อยไปอีกดังนี้
--1 ระบบการเขียนและการออกเสียงของแบบมาตรฐานของภาษา
-11 ระบบการเขียน เช่น ตัวอักษร ภาพที่แสดงความหมาย (อักษรภาษาจีน)
พยางค์ และยังรวมถึงอักษรย่อชื่อย่อที่ผสมจากตัวแรกของชื่อเต็ม เครื่องหมายวรรคตอน
อักษรยุคโบราณ อักษรแบรลล์
-15 การออกเสียงคาในภาษา สัญลักษณ์แทนการออกเสียง การสะกดคา
-152 การสะกดการันต์และการออกเสียง
-158 วิชาการออกเสียงในภาษา
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วิธีใช้ตารางประกอบ 4
ตารางประกอบ 4 เป็นตารางที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เติมเข้ากับเลขหมู่หมวด 400 ภาษาเท่านั้น
โดยนาไปใช้เติมเข้ากับเลขการแบ่งย่อยของภาษาแต่ละภาษาตามที่มีคาอธิบายกาหนดให้ใช้ หรือใช้
เติมเข้ากับเลขฐานของแต่ละภาษาที่มีเครื่องหมาย * กากับไว้ภายใต้เลขหมู่ 420-490 ดังตัวอย่างเช่น
ชื่อหนังสือ
เลขฐานของภาษา
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
42
การใช้ภาษาฝรั่งเศส
44
พจนานุกรมไทยฉบับสมบูรณ์
495.91
ภาษาถิ่นไทย 4 ภาค
495.91
The Russian alphabet
491.7
Modern German slang
43

เลขจากตารางช่วยที่ 4
5
8
3
7
11
7

เลขหมู่ที่ได้
425
448
495.913
495.917
495.711
437

4.8 ตารางประกอบ 5 เลขย่อยแสดงชาติพันธุ์ ชนชาติ เลขจากตารางประกอบ 5 นี้ห้ามใช้
ตามลาพัง แต่อาจใช้ร่วมกับเลขหมู่หมวดใด ๆ ก็ได้ตามที่มีคาอธิบายกาหนดให้ใช้หรือใช้เติมต่อท้าย
เลข -089 จากตารางประกอบ 1 เลขสาคัญโดยสรุปของตารางประกอบ 5 มีดังนี้
--1 อเมริกันในเมริกาเหนือ
--2 ชาวอังกฤษ ชาวแองโกลแซ็กซอน
--3 กลุ่มชาติพันธุ์เยอรมัน
--4 ชาวละตินสมัยใหม่
--5 ชาวอิตาเลียน
--6 ชาวสเปน ชาวโปรตุเกส
--7 ผู้มีเชื้อสายอิตาเลียนอื่น ๆ
--8 ชาวกรีก
--9 เชื้อชาติอื่น ๆ
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เลขแต่ละเลขในตารางประกอบ 5 มีการแบ่งย่อยละเอียดออกไปอีก ดังตัวอย่างเช่น
--95 เชื้อชาติแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวกะเหรี่ยง ชาวม้ง
-951 ชาวจีน
-956 ชาวญี่ปุ่น
--959 กลุ่มเชื้อชาติแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-9591 กลุ่มชนเชื้อสายไทย
-95911 ชาวไทยในประเทศไทย
-95919 ชาวไทยอื่น ๆ ฯลฯ
การใช้เลขจากตารางประกอบ 5 เลขเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และสัญชาติ ใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีคาอธิบาย
ระบุไว้ในตารางแผนการจัดหมู่ว่า ให้เติมได้โดยใช้เลขฐานอะไร ตัวอย่างเช่น
371

การศึกษาทั่วไป
.9
การศึกษาพิเศษ
.97 นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นเพราะเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สัญชาติ
เติมเลข เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สัญชาติ 01-09 จากตารางประกอบ 5 โดยใช้เลข
ฐาน 371.97
ตัวอย่างเช่น การศึกษาของพม่า 371.97958 958 คือชาวพม่า
จิตวิทยาของกลุ่มเชื้อชาติอินโดนีเซีย เลขฐาน คือ 155.84
เติมเลข –9922 เชื่อชาติอินโดนีเซียจากตารางประกอบ 5 155.849922
จิตวิทยาของกลุ่มเชื้อชาติสายจีน เลขฐาน คือ 155.84
เติมเลข –951 เชื้อชาติจีน จากตารางประกอบ 5
155.84951
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของกลุ่มคนไม่มีอานาจ เลขฐานคือ 323.1
สามารถแบ่งย่อยตามสัญชาติและเชื้อชาติ โดยใช้เลข 1-5 จากตารางประกอบ 5
เติมหลังเลข 323.11
สิทธิทางการเมืองของชาวยิว เลขฐาน คือ
323.11
เติมเลข --924 เชื้อชาติยิวจากตารางประกอบ 5 323.11924
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4.9 ตารางประกอบ 6 เลขแสดงภาษา เลขจากตารางประกอบ 6 นี้ห้ามใช้ตามลาพัง แต่อาจ
ใช้ร่วมกับเลขหมู่หมวดใด ๆ หรือเลขจากตารางช่วยใด ๆ ก็ได้ตามที่มีคาแนะนากาหนดให้ใช้ เลข
สาคัญโดยสรุปของตารางประกอบ 6 มีดังนี้
--1 ภาษาอินโด--ยูโรเปียนต่าง ๆ
--2 ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเก่า (ภาษาแองโกล--แซ็กซอน)
--3 กลุ่มภาษาเยอรมัน
--4 กลุ่มภาษาโรมานซ์
--5 ภาษาอิตาลี ภาษาซาร์ดิเนีย ภาษาดัลมาเทีย ภาษาโรมาเนีย
--6 ภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกส
--7 กลุ่มภาษาอิตาลี
--8 กลุ่มภาษาเฮเลนิก
--9 ภาษาอื่น ๆ
หลักการใช้เลขตารางประกอบ 6 มีหลักการใช้ดังนี้
398.204 นิทานพื้นเมืองจาแนกตามภาษา
ใช้เลขภาษา 1-9 จากตารางประกอบ 6 เติมหลังเลขฐาน 398.204
นิทานพื้นเมืองของภูมิภาคที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เลขหมู่ คือ 398.20441
นิทานพื้นเมืองของประเทศฝรั่งเศส เลขหมู่ คือ
398.20944
นิทานพื้นเมืองที่เป็นภาษาพม่า
เลขฐาน นิทานพื้นเมือง คือ
398.204
เติมเลข –958 ภาษาพม่า จากตารางประกอบ 6 398.204958

398.9 สุภาษิต คาพังเพย
ใช้เลขภาษา 1-9 จากตารางประกอบ 6 เติมหลังเลขฐาน 398.9
สุภาษิตภาษาไทย
เลขฐาน สุภาษิต คือ
398.9
เติมเลข –95911 ภาษาไทย จากตารางประกอบ 6 398.995911
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4.10 ดรรชนีสัมพันธ์
เป็นการนาเอาคาสาคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนการแบ่งหมู่ในตอนแรกนั้นมาเรียงลาดับตาม
ตัวอักษรแบบพจนานุกรม พร้อมกับบอกว่าคา ๆ นั้น หรือเรื่องนั้น ๆ ควรจะมีเลขหมู่ว่าอะไร
เลขหมู่ที่อยู่หลังคาหรือวลีที่เป็นดรรชนีนั้น อาจมีมากกว่า 1 เลขหมู่ ให้พิจารณากาหนด
เลขหมู่นั้นว่ามีเนื้อหาเน้นทางด้านใด แล้วจึงเลือกเลขหมู่ที่เหมาะสมให้กับหนังสือเล่มนั้น
ตัวอย่างเช่น
หนังสือเรื่อง “กรด” เปิดที่ดรรชนีที่คาว่า “กรด” จะพบเลขหมู่ 2 เลข คือ 546.24 และ
547.037 ให้พิจารณาว่า หนังสือเรื่อง กรด ที่จะกาหนดเลขหมู่นั้น กล่าวถึงกรดในแง่ของเคมีอนินทรีย์
หรือ เคมีอินทรีย์ ถ้าเป็นเคมีอนินทรีย์ ใช้เลข 546.24 ถ้าเป็นเคมีอินทรีย์ ใช้เลข 547.037
หนังสือเรื่อง “กล้วย” เปิดดรรชนีดูที่คาว่า “กล้วย” จะพบว่ามีเลขหมู่ 2 เลข คือ 584.39
และ 634.77 พิจ ารณาว่า หนั ง สื อเรื่องกล้ ว ยนั้น เนื้ อหาเน้นเชิ งพฤกษศาสตร์ (ชื่อวิ ทยาศาสตร์
ลักษณะของลาต้น ส่วนประกอบ ฯลฯ) หรือเน้นเชิงเกษตรกรรม (การปลูก การขยายพันธุ์) การดูแล
รักษา ฯลฯ) ถ้าเน้นเชิงพฤกษศาสตร์ใช้เลข 584.39 ถ้าเน้นเชิงเกษตรกรรมใช้เลข 634.77

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างเลขหมู่จากดรรชนีสัมพันธ์ ชื่อเรื่อง “กรด” และ “กล้วย”

47
4.11 การแบ่งหมวดหมู่ระบบเลขหมู่ที่หน่วยงานกาหนด
การแบ่งหมวดหมู่ระบบเลขหมู่ที่หน่วยงานกาหนด เป็นระบบที่สานักวิทยบริการฯ กาหนด
ขึ้นเพื่อจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศที่มีลักษณะพิเศษ โดยใช้อักษรย่อผสมกับเลขหนังสือหรือ
เลขประจาตัวผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ โดยกาหนดสัญลักษณ์เป็นอักษรย่อแทนประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ ดังนี้
นวนิยาย กาหนดสัญลักษณ์เป็นคาอ่าน “นว” สาหรับนวนิยายภาษาไทย “Fic” สาหรับ
นวนิยายภาษาต่างประเทศ ตัวอย่าง

ภาพที่ 4.8 นวนิยายภาษาไทยและนวนิยายภาษาต่างประเทศ
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เรื่องสั้น กาหนดสัญลักษณ์เป็นคาอ่าน “รส” ตัวอย่าง

ภาพที่ 4.9 เรื่องสั้นภาษาไทย
หนังสืออ้างอิง กาหนดสัญลักษณ์เป็นคาอ่าน “อ” สาหรับอ้างอิงภาษาไทย “R” สาหรับ
อ้างอิงภาษาต่างประเทศ ตัวอย่าง

ภาพที่ 4.10 หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและอ้างอิงภาษาต่างประเทศ

49
บทคัดย่อ กาหนดสัญลักษณ์เป็นคาอ่าน “AB” ตัวอย่าง

ภาพที่ 4.11 บทคัดย่อ
รายงานประจาปี กาหนดสัญลักษณ์เป็นคาอ่าน “AR” สาหรับรายงานประจาปีภาษาไทย
และรายงานประจาปีภาษาต่างประเทศ ตัวอย่าง

ภาพที่ 4.12 รายงานประจาปี
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4.12 เครื่องหมายในแผนการจัดหมู่
ในแผนการจัดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ มีเครื่องหมายที่แสดงความหมายเฉพาะในการใช้
แผนการจัดหมู่หรือเป็นคาสั่ง ได้แก่
4.13.1 [ ] เลขหมู่ที่อยู่ในเครื่องหมาย [ ] แสดงว่าเป็นเลขหมู่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เคยเป็นเลขหมู่ที่ใช้ในแผนการจัดหมู่ฉบับก่อน และในฉบับปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
4.13.2 ( ) เลขหมู่ที่อยู่ในเครื่องหมาย ( ) แสดงว่าเป็นเลขหมู่ที่ใช้เป็นทางเลือก
คือ จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้
4.13.3 * เลขที่ปรากฏเครื่องหมาย * นี้ แสดงให้ทราบว่ามีเชิงอรรถหรือคาอธิบาย
เพิ่มเติมที่ท้ายหน้า
4.13.4 † , ‡ เลขหมู่ที่ปรากฏเครื่องหมายนี้ แสดงให้ทราบว่ามีเชิงอรรถหรือ
คาอธิบายเพิ่มเติมที่ท้ายหน้าเช่นเดียวกับเครื่องหมาย *
4.13.5 > เลขหมู่ที่มีความหมายนี้ อยู่หน้าข้อความด้านซ้ายมือแสดงถึงกลุ่มของ
เลขหมู่และเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันตามลาดับ
4.13 วิธีการกาหนดหมวดหมู่หนังสือภาษาไทย

1) อ่านเนื้อหาของหนังสือเพื่อจับใจความสาคัญ
ของหนังสือเล่มนี้ คือ การวิจัยทางการศึกษา

3) เลขหมวดหมูห่ นังสือที่ได้คือ 370.7
2) นาคาสาคัญ การวิจัยทางการศึกษาไปเปิดที่
ดีดีซี 22 จะปรากฏอยู่ในหมวด 370

ภาพที่ 4.13 วิธีการกาหนดหมวดหมู่หนังสือภาษาไทย
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4.14 วิธีการกาหนดหมวดหมู่หนังสือภาษาต่างประเทศ
1) อ่านเนื้อหาของหนังสือเพื่อจับใจความสาคัญ
ของหนังสือเล่มนี้ คือ Southeast Asian

2) นาคาสาคัญ Southeast Asian
ไปเปิดที่ DDC22 จะปรากฏอยู่ในหมวด 959

3) เลขหมวดหมูห่ นังสือที่ได้คือ 959

ภาพที่ 4.14 วิธีการกาหนดหมวดหมู่หนังสือภาษาต่างประเทศ
4.15 คู่มือในรูปแบบของสิ่งพิมพ์สาหรับงานวิเคราะห์เลขหมู่และทารายการบรรณานุกรม
ดีดีซี 22 : การแบ่งหมวดหมู่และแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

ภาพที่ 4.15 ดีดีซี 22 : การแบ่งหมวดหมู่และแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
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Dewey decimal classification and relative index. 22nd ed.

ภาพที่ 4.16 Dewey decimal classification and relative index. 22nd ed.
การลงรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ AACR 2, 1998 revision

ภาพที่ 4.17 การลงรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ AACR 2, 1998 revision
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4.16 คู่มือในรูปแบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสาหรับงานวิเคราะห์เลขหมู่และทารายการ
บรรณานุกรม
ฐานข้อมูลของห้องสมุดที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการบรรณานุกรม ได้แก่
WorldCat (the OCLC Online Union Catalog) เป็นฐานข้อมูลที่เป็นแหล่งสืบค้น
รายการบรรณานุกรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดทั่วโลก

ภาพที่ 4.18 หน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ WorldCat
ที่มา http://www.worldcat.org
Classification Web เว็บไซต์สาหรับการจัดหมวดหมู่และหั วเรื่องของหอสมุด
รัฐสภาอเมริกันแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานโดยต้องบอกรับเป็นสมาชิกของแต่ละห้องสมุด
หรือหน่วยงานนั้น

ภาพที่ 4.19 เว็บไซต์ฐานข้อมูล Classification Web
ที่มา http://www.worldcat.org
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Library of Congress หอสมุดรัฐสภาอเมริกันเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่เก่าแก่
และมีจานวนทรัพยากรฯ มากอีกทั้งยังมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการ
ห้องสมุดและบรรณารักษ์เพื่อความเป็นมาตรฐานของห้องสมุด

ภาพที่ 4.20 เว็บไซต์ Library of Congress หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ที่มา www.loc.gov/
Library of Congress Subject Headings บริการให้หัวเรื่อง LC แบบออนไลน์

ภาพที่ 4.21 เว็บไซต์ Library of Congress Subject Headings
ที่มา http://id.loc.gov/authorities/subjects.html
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4.15.5 Library of Congress Online Catalog ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการจัด
หมู่และลงรายการหนังสือและวัสดุสารสนเทศต่าง ๆ

ภาพที่ 4.22 หน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ที่มา http://catalog.loc.gov/
MARC21 Format for Bibliographic Data ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Marc21 Format

ภาพที่ 4.23 เว็บไซต์ MARC 21 Format for Bibliographic Data
ที่มา http://www.loc.gov/marc/
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OhioLINK Library Catalog ห้องสมุดมหาวิทยาลัยโอไฮโอ

ภาพที่ 4.24 หน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยโอไฮโอ
ที่มา http://olc1.ohiolink.edu/
หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (British Library)

ภาพที่ 4.25 หน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศขอหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ
ที่มา http://explore.bl.uk
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ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai
Academic Libraries – UCTAL) รวบรวมรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย/สถาบัน

ภาพที่ 4.26 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย
ที่มา http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx
4.15.10 สานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4.27 หน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา https://library.car.chula.ac.th/
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สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพที่ 4.28 หน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่มา https://lib.swu.ac.th/th/
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพที่ 4.29 หน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่มา http://library.cmu.ac.th
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4.15.13 หอสมุดแห่งชาติ

ภาพที่ 4.30 หน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแห่งชาติ
ที่มา https://www.nlt.go.th/th/
ปัญหา : ความยากง่ายในการวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ ของประเภทหนังสือที่แตกต่างกัน
ตามภาษาของหนังสือ เช่นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ทาให้ใช้ เวลาในการวิเคราะห์ต่างกัน ซึ่งใน
ปัจจุบันมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น อาทิ หมวด 004-006, 340, 370,
740 ด้านงานกราฟิก และการประดิษฐ์, ปรับปรุงข้อมูลหมวด 777 ด้านภาพยนตร์ และวิดีโอ การให้
หมวดหมู่หนังสือแต่ละเรื่องต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อความถูกต้องในการให้เลขหมู่
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ศึกษารูปแบบและวิธีการให้เลขหมู่ ให้มีความแม่นยาและ
ถูกต้อง จัดทาคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งใช้คู่มือให้เลขหมู่ และตรวจสอบ
ความถูกต้องสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะ -
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ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดเลขเรียกหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ (Call number) คือ สัญลักษณ์ที่ห้องสมุดกาหนดขึ้นสาหรับหนังสือแต่ละ
เล่มโดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่ซ้ากัน เพื่อบอกตาแหน่งที่อยู่ของหนังสือเล่มนั้นในห้องสมุด ทาให้สะดวกใน
การจัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น และสะดวกในการค้นหา เลขเรียกหนังสือจะปรากฏอยู่ที่สันหนังสือแต่ละ
เล่ ม และปรากฏที่ผ ลการสืบ ค้น เมื่อใช้ฐ านข้อมูล หนังสือของห้ องสมุด โดยมีส่ว นประกอบต่ าง ๆ
ดังต่อไปนี้
5.1 ส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือ ประกอบด้วยส่วนที่สาคัญ 2 ส่วนคือ เลขหมู่ และเลข
ประจาตัวผู้แต่ง
5.1.1 เลขหมู่ คือสัญลักษณ์ที่กาหนดขึ้นแทนเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่ม ซึ่งได้มา
จากดีดีซี 22 : การแบ่งหมวดหมู่และแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ เช่น 658.3 แทนหนังสือชื่อ
เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า
5.1.2 เลขผู้แต่ง หรือเลขหนังสือ (Book number) เป็นสัญลักษณ์ที่กาหนดขึ้น แทน
ชื่อเต็มของผู้แต่งหรือรายการหลักในการลงรายการหนังสือ มักใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรผสมกับ
ตัวเลข โดยใช้อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง หรือชื่อสกุลของผู้แต่ง ผสมกับตัวเลขที่กาหนดให้สาหรับผู้
แต่งแต่ละคนตามคู่มือสาหรับการกาหนดเลขประจาตัวผู้แต่ง ซึ่งจะใส่ไว้ในบรรทัดถัดจากเลขหมู่ลงมา
เลขผู้ แต่งเป็ น ส่ ว นที่ช่ว ยให้ ห นั งสื อแต่ล ะเล่ มมีเลขเรียกหนังสื อที่ไม่ซ้ากันกรณีที่ห นังสื อมีเนื้อห า
เหมือนกันหรือคล้ายกัน ตัวอย่าง หนังสือ 2 เรื่อง
การวิจัยทางการศึกษา แต่งโดย ไพศาล วรคา
การวิจัยทางการศึกษา : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ แต่งโดย สุรินทร์ ภูสิงห์
ในระบบการจั ดหมวดหมู่ ร ะบบทศนิยมของดิว อี้ หนังสื อ 2 เล่ ม หนังสื อทั้ ง 2 เล่ ม จะได้เลขหมู่
เหมือนกัน คือ 370.72 เพื่อให้เกิดความแตกต่างจาเป็นต้องใส่เลขผู้แต่ง คือ
เรื่อง การวิจัยทางการศึกษา แต่งโดย ไพศาล วรคา จะได้เลขเรียกหนังสือ คือ
370.72
พ997

เลขหมู่
เลขผู้แต่ง

เรื่อง การวิจัยทางการศึกษา : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ แต่งโดย สุรินทร์ ภูสิงห์ จะได้เลขเรียก
หนังสือ คือ
370.72
ส861

เลขหมู่
เลขผู้แต่ง
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5.2 สัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ประกอบอยู่ในเลขเรียกหนังสือ
5.2.1 อักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ กรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันแต่งหนังสือที่มีเนื้อหา
คล้ายคลึงกัน แต่ใช้ชื่อเรื่องต่างกัน เช่น ประภาส ชลศรานนท์ แต่งหนังสือชื่อเรื่อง เท่าดวงอาทิตย์
และ แมงกะพรุนถนัดซ้าย หนังสือทั้งสองเล่มเป็นหนังสือที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน คือ 089.95911
ป346 ส่วนที่จะทาให้หนังสือสองเล่มนี้มีเลขเรียกหนังสือต่างกันคือ ใส่ตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องลง
ไปหลังเลขผู้แต่ง

ภาพที่ 5.1 อักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ กรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันแต่งหนังสือที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน
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5.3 การกาหนดสัญลักษณ์ระบุปีที่พิมพ์ของหนังสือ ในกรณีที่หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน และผู้
แต่งคนเดียวกัน จัดพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง เพื่อระบุความแตกต่างและช่วยให้ทราบว่าเล่มใดมีความ
ทันสมัยมากกว่ากัน โดยใส่ไ ว้ในบรรทัดถัดจากเลขผู้แต่งหรือเลขหนังสือ เช่น หนังสือชื่อเรื่อง การ
สื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ แต่งโดย อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2542 และพิมพ์ครั้ง
ที่ 5 พ.ศ. 2552 ดังนั้นจะได้เลขเรียกหนังสือดังนี้
ชื่อเรื่อง: การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ผู้แต่ง: อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2542

ชื่อเรื่อง: การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ผู้แต่ง: อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552

ภาพที่ 5.2 การกาหนดสัญลักษณ์ระบุปีที่พิมพ์ของหนังสือ
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5.4 สัญลักษณ์บอกฉบับที่ กรณีที่ห้องสมุดมีหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียวกันและปี
ที่พิม พ์เ ดีย วกั น หลายฉบั บ เพื่อ ให้ ห นั งสื อแต่ ล ะเล่ มมี เลขเรี ยกหนั งสื อ ที่ไ ม่ซ้ ากั น ห้ องสมุ ดจะใช้
ตัวอักษรย่อว่า ฉ. (ย่อมาจาก ฉบับที่) หรือ c (ย่อมาจาก copy) แล้วตามด้วยเลขลาดับฉบับที่ของ
หนังสือไว้ใต้เลขหนังสือ เช่น ห้องสมุดซื้อหนังสือชื่อเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” แต่งโดย กุล
ชลี พวงเพ็ชร์ จัดพิมพ์ครั้งที่ 5 ในปี 2561 จานวน 5 ฉบับ แต่ละฉบับจะได้เลขเรียกหนังสือดังนี้

ภาพที่ 5.3 สัญลักษณ์บอกฉบับที่
5.5 สัญลักษณ์บอกลาดับเล่มที่ของหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือชุด หรือมีหลายเล่มจบ ใช้
อักษร ล. (ย่อมาจาก เล่มที่) สาหรับใช้กับหนังสือภาษาไทย และ ใช้ v. (ย่อมาจาก volume) สาหรับ
หนังสือภาษาต่างประเทศ และกาหนดตัวเลขบอกลาดับที่เล่มของหนังสือไว้ ถัดจากเลขผู้แต่ง หรือเลข
ปีที่พิมพ์ เช่น หนังสือชื่อเรื่อง คาพิพากษาฎีกา ประจาพุทธศักราช 2560 ในจานวนนี้จะมีทั้งหมด 5
เล่ม จะได้เลขเรียกหนังสือ ดังนี้

ภาพที่ 5.4 สัญลักษณ์บอกลาดับเล่มที่ของหนังสือ
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5.6 คู่มือการกาหนดเลขหนังสือ
เพื่ อ ให้ ก ารก าหนดเลขหนั ง สื อ ในห้ อ งสมุ ด มี ค วามถู ก ต้ อ งเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น จึ ง ต้ อ ง
จาเป็นต้องอาศัยคู่มือเช่นเดียวกันกับการกาหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง ตารางกาหนดเลขหนังสือหรือ
เลขประจาตัวผู้แต่ง หนังสือภาษาไทยโดยใช้คู่มือตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสาเร็จรูปของสมุด
แห่งชาติ ส่วนหนังสือภาษาอัง กฤษใช้คู่มือกาหนดเลขหนังสือตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์ -แซนบอร์น
(Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table) ดังรูป

ภาพที่ 5.5 คู่มือตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสาเร็จรูปของสมุดแห่งชาติ และตารางเลขผู้แต่ง
คัตเตอร์-แซนบอร์น
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5.7 ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสาเร็จรูปของสมุดแห่งชาติ ลักษณะของตารางเลขผู้
แต่งหนังสือภาษาไทยสาเร็จรูปมีดังต่อไปนี้
5.7.1 ตารางนี้เป็นตัวเลขที่ได้กาหนดไว้แน่นอน และสามารถใช้กับนามผู้แต่งที่
ต้องการได้ทันที เช่น
241
325
851
321

ขรรค์ชัย
งามจิตต์
โฉมศรี
ช่อผกา

5.7.2 รายนามที่รวบรวมขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นชื่อผู้แต่งที่มีอยู่ในบัตรรายการของหอสมุด
แห่งชาติ อีกส่วนได้รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้รายชื่อวิสามานยนามภาษาไทยที่สมบูรณ์ เช่น
สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ และรวมทั้งชื่อส่วนราชการ มูลนิธิ และชื่อเรื่องหนังสือต่าง ๆ ที่ใช้เป็น
รายการหลักในบัตรรายการ
5.7.3 รายชื่อเรียงลาดับตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
5.7.4 เลขหนังสือของพยัญชนะแต่ละตัว กาหนดใช้เลข 3 หลักทุกชื่อ เริ่มตั้งแต่
111-999 โดยตัดเลขที่ลงท้ายด้วย 0 ออกทั้งหมด
5.7.5 ตารางเลขนี้มีที่ว่างไว้สาหรับเพิ่มเติมขึ้นเมื่อเห็นว่ามีความจาเป็ น เช่น มีผู้แต่ง
ชื่อลาดับใกล้เคียงกัน ใช้เลขผู้แต่งเดียวกัน และแต่งหนังสือประเภทเดียวกันทาให้เลขหนังสือซ้ากัน
มาก ก็จะกาหนด รายชื่อใกล้เคียงกันนั้นขึ้น และใช้เลขว่างที่เว้นไว้สาหรับชื่อเพิ่มขึ้นมา
5.7.6 ชื่อเดียวกันแต่สะกดต่างกัน และแต่ละแบบสะกดมีชื่อซ้ากันมาก กาหนดให้ใช้
เลขและชื่อ เช่น
333
334
335
336

อรพันธ์
อรพิน
อรพินท์
อรพินทร์

5.7.7 ชื่อเดียวกันสะกดต่างกันแต่ละแบบสะกดมีชื่อซ้ากันน้อย กาหนดให้ใช้เลข
เดียวกันเช่น ธเนศ, ธเนศร์ ใช้เลข 285 เหมือนกัน

66
5.7.8 ชื่อเดียวกันสะกดเหมือนกัน แต่มีชื่อซ้ากันมาก กาหนดให้ใช้เลขต่างกัน โดย
แบ่งเลขตามอักษรขึ้นต้นนามสกุล เช่น
539
541
542
543

วิชัย
วิชัย ตันศิริ
วิชัย ประสังสิต
วิชัย สุธีระชานนท์

5.7.9 สาหรับราชทินนามนั้นให้ใช้เลขเดียวกันทั้งเจ้าของราชทินนามนั้น และภรรยา
เช่น
อนุรักษ์ราชมณเฑียร, พระยา
อนุรักษ์ราชมณเฑียร, คุณหญิง

ใช้ อ211

5.7.10 พระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ เหมือนกันให้ใช้เลขเดียวกัน แต่จะมีข้อแตกต่างโดย
วงเล็บชื่อเดิมไว้ท้ายสมณศักดิ์ เช่น
พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฒโน)
พระสาสนโสภณ (อ่อน อหิงสโก)

ใช้ พ412

5.7.11 สาหรับชื่อที่มีวรรณยุกต์กากับ หรือไม่มีวรรณยุกต์กากับ ให้ใช้เลขเดียวกัน
เพราะวรรณยุกต์ไม่ได้ใช้ในการเรียงลาดับก่อนหลัง เช่น เยือน ใช้เลข ย621 เยื้อน ก็ใช้เลข ย621
เช่นเดียวกัน
เยือน
เยื้อน

ใช้เลข ย621
ย
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ตัวอย่างตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสาเร็จรูป

ภาพที่ 5.6 ตัวอย่างตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสาเร็จรูป
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5.8 วิธีใช้ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสาเร็จรูป วิธีให้เลขหนังสือ ให้ลงพยัญชนะแรก
ของชื่อผู้ แต่งหรื อชื่อเรื่ อง (ถ้าหากใช้ชื่อเรื่องเป็นรายการหลัก และให้เลขกากับพยัญชนะนั้นโดย
ตรวจดูรายชื่อและเลขจากตาราง)
ตัวอย่าง วิธกี ารกาหนดเลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่งหนังสือภาษาไทย

1) รายการหลักเป็นชื่อผู้แต่ง คือ รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา

2) นาชื่อผู้แต่ง “รุ้งลาวัณย์” เทียบกับตารางเลขผู้แต่ง

3) เลขผู้แต่งที่ได้คือ ร638

ภาพที่ 5.7 วิธีการกาหนดเลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่งหนังสือภาษาไทย
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5.9 ตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น (Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table)
มีลักษณะและวิธีใช้ ดังนี้
5.9.1 ตารางเลขผู้แต่งเป็นตารางเลขที่กาหนดจานวนตัวเลขไว้ 3 ตาแหน่ง สาหรับ
ชื่อผู้แต่งแต่ละชื่อ
5.9.2 อักษรชื่อสกุลผู้แต่ง จะเรียงตามลาดับตัวอักษรของชื่อสกุล เริ่มต้นด้ว ย
ตัวอักษร A ถึง Z และแยกอักษรชื่อชื่อสกุลที่ขึ้นต้นด้วยสระไว้ที่ส่วยท้า ย ชื่อสกุลที่นามาจัดทานั้น
นามาเฉพาะอักษร 2, 3, 4 หรือมากกว่า 4 ตัวแรก เช่น
Ga อักษรชื่อสกุล 2 ตัวแรก
Gab อักษรชื่อสกุล 3 ตัวแรก
Gabi อักษรชื่อสกุล 4 ตัวแรก
Gabio อักษรชื่อสกุลมากกว่า 4 ตัวขึ้นไป
Gabriel อักษรชื่อสกุลมากกว่า 4 ตัวขึ้นไป
5.9.3 เลขอารบิก 3 หลัก ใช้กากับชื่อสกุลผู้แต่งซึ่งกาหนดไว้แน่นอนสามารถใช้กับ
ชื่อผู้แต่งที่ต้องการได้ทันที ตัวอย่างเช่น

จากตารางเลขผู้แต่งข้างต้นแถวที่ 1 และ 3 จะเป็นชื่อสกุลผู้แต่ง และแถวที่ 2 จะเป็นจานวน
เลขที่ใช้ร่วมกันระหว่างชื่อผู้แต่งในแถวที่ 1 และ 3
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5.9.4 เลขอารบิก 2 หลัก ใช้กากับชื่อสกุลที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร E. I,J, K, O, U. Y
และ Z เลขศูนย์ (0) จะไม่ใช้เป็นเลขผู้แต่ง เพื่อจะได้ไม่สับสนกับอักษร โอ (O)

ภาพที่ 5.8 เลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์นเลขอารบิก 2 หลัก
5.10 ตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น (Cutter-Sanborn Three-Figure Author
Table) ฉบับออนไลน์ รวบรวมเลขผู้แต่งจากตัวเล่มมาเป็นแบบออนไลน์ และสะดวกในการใช้งาน
เข้าถึงได้จาก http://203.241.185.12/asd/board/Author/upfile/efgh.htm
จากนั้นจะปรากฏหน้าจอหลักของเว็บไซต์ ดังภาพ

ภาพที่ 5.9 เว็บไซต์ตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์นฉบับออนไลน์
ที่มา http://203.241.185.12/asd/board/Author/upfile/efgh.htm
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ส่วนประกอบของหน้าจอตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น (Cutter-Sanborn ThreeFigure Author Table) ฉบับออนไลน์
1. อักษรตัวแรกของผู้แต่งเรียงลาดับตัวอักษรแบบพจนานุกรม
2. เลขประจาตัวผู้แต่ง
3. ชื่อผู้แต่งการเรียงลาดับตัวอักษรแบบพจนานุกรม

1

2
3

ภาพที่ 5.10 ส่วนประกอบของหน้าจอตารางเลขผู้แต่งคัตเตอร์-แซนบอร์น ฉบับออนไลน์
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5.11 วิธีการกาหนดเลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่งหนังสือภาษาต่างประเทศ

1) รายการหลักเป็นชื่อผู้แต่ง คือ Wilson, Jennie

2) นาชื่อผู้แต่ง “Wilson” เทียบกับตารางเลขผู้แต่ง

3) เลขผู้แต่งที่ได้คือ W749

ภาพที่ 5.11 วิธีการกาหนดเลขหนังสือหรือเลขประจาตัวผู้แต่งหนังสือภาษาต่างประเทศ
ปัญหา : หนังสือภาษาต่างประเทศแล้วนามาแปลเป็นภาษาไทยถ้าใช้ตารางเลขผู้แต่งคัต
เตอร์-แซนบอร์น บางครั้งพบว่าหนังสือเมเดียวกันแต่มีเลขประจาตัวผู้แต่งต่างกัน ทาให้การจัดเรียง
หนังสือบนชั้นผิด
แนวทางการแก้ไ ขปัญหา : หนัง สื อแปลที่ ผู้ แต่ง เป็น ชาวต่างประเทศให้ ถ อดค าตาม
หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษของราชบัณฑิตยสถานแล้วใช้ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทย
ในการกาหนดเลขผู้แต่ง
ข้อเสนอแนะ -
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ขั้นตอนที่ 6 หัวเรื่องและการกาหนดหัวเรื่อง
หัวเรื่อง คือ คา กลุ่มคา วลี หรือชื่อเฉพาะต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อบ่งบอก
ถึงเนื้ อหาสาระส าคัญของหนังสื อ เอกสาร หรือบทความ ตลอดจนทรัพยากรห้ องสมุดอื่น ๆ ทุก
ประเภท หัวเรื่องที่ดีจะต้องเป็นกลุ่มคาที่สั้น กะทัดรัด มีความชัดเจน ใช้ ภาษาถูกต้องและครอบคลุม
เนื้อหาของหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหากว้างไปจนถึงเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงในแง่มุม
ต่าง ๆ ที่แท้จริงของหนังสือ ในการกาหนดหัวเรื่องจึงอาจกาหนดได้มากกว่า 1 หัวเรื่อง
6.1 วิธีการกาหนดหัวเรื่อง
การกาหนดหัวเรื่องให้กับทรัพยากรสารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้
6.1.1 วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร โดย พิจารณาจากว่า
ส่ ว นต่ า ง ๆ ของหนั ง สื อ เช่ น เดี ย วกั บ การให้ เ ลขหมู่ เช่ น พิ จ ารณาจาก ชื่ อ เรื่ อ ง ค าน า สารบั ญ
บรรณานุกรม
6.1.2 สรุปสาระสาคัญเป็นคา กลุ่มคา หรือวลีขึ้นแทนเนื้ อหาแทนเนื้อหาทรัพยากร
นั้น ๆ โดยคาที่กาหนดขึ้นสามารถกาหนดได้มากกว่า 1 คา
6.1.3 นาคาหรือวลีที่กาหนดขึ้นใน ข้อที่ 6.1.2 ไปตรวจสอบกับคู่มือการกาหนดหัว
เรื่อง เลือกใช้ว่ามีหัวเรื่องนั้น ๆ หรือไม่ ถ้ามีหัวเรื่องตรงกันแสดงว่าคาดังกล่าวสามารถใช้เป็นหัวเรื่อง
ได้
6.1.4 กรณีคาหรือวลีที่กาหนดขึ้นไม่มีในคู่มือการกาหนดหัวเรื่อง ให้นึกหาคาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับเนื้อหา หากยังไม่พบก็ให้ กาหนดคาขึ้นใหม่อีก และตรวจสอบกับคู่มือการ
ให้หัวเรื่องทุกครั้งจนกว่าจะได้หัวเรื่องที่ตรงกับหัวเรื่องที่มีในคู่มือการให้หัวเรื่อง จึงจะใช้เป็นหัวเรื่อง
ได้
6.2 ลักษณะคาที่กาหนดใช้เป็นหัวเรื่อง
คาที่กาหนดใช้เป็นหัวเรื่องต้องเป็นคาที่คนทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีความถูกต้องแง่
ของภาษา ไม่ ค วรใช้ ค าพู ด หรื อ ค าสแลง ถ้ า ใช้ ศั พ ท์ เ ฉพาะทางวิ ช าการต้ อ งเป็ น ค าที่ ย อมรั บ ใน
นักวิชาการ หัว เรื่องสามารถใช้ได้โดยลาพังทุกหัว เร่อง และอาจมีหั ว เรื่องย่อย ตามหลังเพื่อระบุ
ขอบเขตเฉพาะของหัวเรื่องตามความหมายที่ต้องการ คาหรือวลีที่สามารถกาหนดใช้เป็นหัวเรื่องได้
ควรมีลักษณะดังนี้
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6.2.1 ค านามที่ เ ป็ น ค าเดี่ ย ว อาจเป็ น ค าพยางค์ เ ดี ย วหรื อ หลายพยางค์ ก็ ไ ด้
ตัวอย่างเช่น
หัวเรื่องภาษาไทย
การศึกษา
คอมพิวเตอร์
สมุนไพร
สงคราม
อัคคีภัย

หัวเรื่องภาษาอังกฤษ
Education
Computer
Herbs
War
Fires

6.2.2 คาประสม เป็นคานามตั้งแต่ 2 คาขึ้นไป เชื่อมด้วยสันธาน และ หรือ กับ มัก
ใช้กับหนังสือที่มีเนื้อเรื่อง 2 เรื่องใหญ่ในเล่มเดียวกัน ในภาษาอังกฤษจะใช้คาว่า and เพียงคาเดียว
และ ใช้เชื่อมคาที่มีความหมายหรือมีเนื้อหาเป็นไปในทานองเดียวกันเนื้อ
เรื่อง 2 เรื่องสัมพันธ์กันจนแยกไม่ออก มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกัน ตัวอย่างเช่น
หัวเรื่องภาษาไทย
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ
ธนาคารและการธนาคาร
Banks and banking
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
Rites and ceremonies
คดีล้นศาลและความล่าช้าในการพิจารณาคดี
Court congestion and delay
ความคิดและการคิด
Thought and thinking
หนังสือและการอ่าน
Books and reading
กับ ใช้เชื่อมคาของเนื้อหา 2 เรื่อง ที่โดยปรกติไม่เกี่ยวข้องกัน แต่นาเนื้อหา
ทั้ง 2 เรื่องมาเขียนเพื่อเปรียบเทียบหรือกล่าวถึงอย่างมีเหตุผลต่อกัน ตัวอย่างเช่น
หัวเรื่องภาษาไทย
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์กับการรู้หนังสือ
Computers and literacy
ศาสนากับกฎหมาย
Religion and law
วัฒนธรรมกับกฎหมาย
Culture and law
ศิลปกรรมกับการถ่ายภาพ
Art and photography
สงครามกับการศึกษา
War and education
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6.2.3 กลุ่มค า เป็นหั วเรื่องที่ประกอบด้วยคาหลายคา เรียบเรียงเป็นข้อความที่
กะทัดรัดได้ใจความ และมีความหมายเฉพาะเจาะจงอย่างเด่นชัด ตัวอย่างเช่น
หัวเรื่องภาษาไทย
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ
การเมืองของโลก
World politics
การยกน้าหนัก
Weight lifting
โทรทัศน์เพื่อสุขศึกษา
Television in health education
ระบบสื่อสารภายใน
Intercommunication systems
ลิขสิทธิ์กาพร้า
Orphan works (Copyright)
6.2.4 กลุ่ มคาที่เรียงสลับคา โดยนาคาที่ต้องการเน้นมาเรียงไว้ข้างหน้า แล้ ว ใช้
เครื่องหมาย (,) คั่นย้ายคาที่อยู่ข้างหน้ากลับไปไว้ข้างหลังคาที่บอกเนื้อเรื่องโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงคา
ที่ซ้ากันไม่ให้มาเรียงอยู่ด้วยกันจานวนมาก ปัจจุบันในหนังสือคู่มือการกาหนดหัวเรื่องฉบับพิมพ์ใหม่ ๆ
ไม่ใช้คาในลักษณะนี้แล้ว ตัวอย่างเช่น
การศึกษา, การวางแผน
กาหนดใหม่เป็น
การวางแผนการศึกษา
กุ้ง, การเลี้ยง
กาหนดใหม่เป็น
กุ้ง – การเลี้ยง
เงิน, ทฤษฎี
กาหนดใหม่เป็น
ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ งิ น
6.2.5 หัวเรื่องที่มีคาอธิบายประกอบอยู่ในวงเล็บ ถ้าหัวเรื่องคาใดมีหลายความหมาย
เพื่ อ จ ากั ด ขอบเขตเฉพาะด้ า นของเรื่ อ งนั้ น จะใส่ ค วามหมายไว้ ใ นวงเล็ บ ต่ อ ท้ า ยหั ว เรื่ อ งนั้ น ๆ
ตัวอย่างเช่น
หัวเรื่องภาษาไทย
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ
กระท่อม
Bridge
กระท่อม (พืช)
Bridge (Game)
เงาะ
Rambutan
เงาะ (กลุ่มชาติพันธุ์)
Senoi (Southeast Asian people)
ทับทิม
Rubies
ทับทิม (พืช)
Pomegrante
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6.3 คู่มือการกาหนดหัวเรื่อง
ในการกาหนดหัวเรื่อง จาเป็นต้องมีคู่มือในการกาหนดหัวเรื่องเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน
โดยคานึงถึงผู้ใช้ห้องสมุดเป็นสาคัญ คู่มือการกาหนดหัวเรื่องในรูปสิ่งพิมพ์สาหรับหนังสือภาษาไทย
ได้แก่
หัวเรื่องสาหรับหนังสือภาษาไทย จัดทาโดยคณะทางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เป็นคู่มือกาหนดหัวเรื่องที่นิยมใช้มากที่สุดสาหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยรวบรวมหัว
เรื่องสาหรับหนังสือภาษาไทย รวมทั้งกาหนดขึ้นใช้เป็นหัวเรื่องเพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้า
ของวิทยาการต่าง ๆ และบางหัวเรื่องได้แปลมาจาคู่มือการกาหนดหัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ฉบับพิมพ์ล่าสุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิมพ์ในปี พ.ศ. 2547 มีจานวน 2 เล่ม โดยเล่มที่ 1 เริ่มตั้งแต่หัว
เรื่องคาว่า 3 ดีเอสแม็กว์ 4-เนย เล่มที่ 2 เริ่มจากหัวเรื่องคาว่า เนยแข็ง-ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิ
ดโครมาโตกราฟี รวมหัวเรื่องทั้งสิ้น 25,000 หัวเรื่อง

ภาพที่ 6.1 หัวเรื่องสาหรับหนังสือภาษาไทย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4
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คาแนะนาการใช้หัวเรื่องสาหรับหนังสือภาษาไทย มีรายละเอียดดังนี้
หัวเรื่องที่กาหนดขึ้นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หัวเรื่องใหญ่และหัวเรื่องย่อย หัวเรื่องใหญ่พิมพ์
โดยใช้ตัวพิมพ์หนากว่าหัวเรื่องย่อย หัวเรื่องทั้งหมดเรียงลาดับอยู่ด้วยกันตามตัวอักษรทางด้านซ้าย
ของหน้า หัวเรื่องส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คาภาษาอังกฤษ
2. เลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และ/หรือ ระบบทศนิยมดิวอี้
3. คาอธิบายการใช้
4. รายการโยง
ตัวอย่าง
(1)
(2) – (3)

(4)

ภาพที่ 6.2 คาแนะนาการใช้หัวเรื่องสาหรับหนังสือภาษาไทย
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รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ประเภทของหั ว เรื่ อ ง ค าภาษาอั ง กฤษที่ ก ากั บ หั ว เรื่ อ ง เลขหมู่
คาอธิบาย การใช้ และรายการโยง มีดังนี้
6.4 ประเภทของหัวเรื่อง
6.4.1 หั ว เรื่ อ งใหญ่ เป็ น ค าวลี ที่ ก าหนดให้ ใ ช้ ไ ด้ โ ดยล าพั ง และอาจมี หั ว เรื่ อ งย่ อ ย
ตามหลังเพื่อระบุขอบเขตเฉพาะของหัวเรื่องด้วยก็ได้ หัวเรื่องบางหัวเรื่องมีคาขยายเพิ่มเติมในวงเล็บ
เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างหัวเรื่อง 2 หัวเรื่องที่สะกดเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน เช่น
ตัวอย่าง :
เงาะ
เงาะ (กลุ่มชาติพันธุ์)
เงาะ (ชนพื้นเมือง) (ดูที่ เงาะ (กลุ่มชาติพันธุ์))

หัวเรื่องใหญ่บางหัวเรื่องกาหนดให้ใช้เป็นหัวเรื่องย่อยได้ด้วย เช่น การศึกษา ; จุลชีววิทยา

ภาพที่ 6.3 หัวเรื่องใหญ่ที่ให้เป็นหัวเรื่องย่อย
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6.4.2 หัวเรื่องย่อย เป็นคาหรือวลีที่กาหนดขึ้นให้ใช้ตามหลังหัวเรื่องใหญ่ โดยมีขีดสั้น
2 ขีดคั่น เพื่อระบุขอบเขตเฉพาะของเนื้อหา วิธีเขียน ลาดั บเหตุการณ์ และขอบเขตทางภูมิศาสตร์
สาหรับหัวเรื่องย่อยที่กาหนดขึ้นในเล่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นหัวเรื่องย่อยที่ระบุขอบเขตเฉพาะของเนื้อหา
และวิธีเขียน
ตัวอย่าง :
เกษตรกรรม -- แง่สังคม
ภาษาอังกฤษ -- แบบฝึกหัด

หั ว เรื่ อ งย่ อ ยที่แ สดงล าดับ เหตุ ก ารณ์ จะปรากฏภายใต้ หั ว เรื่ องเกี่ ยวกั บประวั ติ ศาสตร์
วรรณคดีและศิลปกรรม ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง :
ไทย
ไทย -- ประวัติศาสตร์
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงสุโขทัย, 1800-1900
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310
ศิลปกรรมไทย
ศิลปกรรมไทย -- สมัยเชียงแสน
ศิลปกรรมไทย – สมัยทวาราวดี
วรรณคดีไทย
วรรณคดีไทย – สมัยอยุธยา
วรรณคดีไทย – สมัยอยุธยา
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หัว เรื่ องย่อยที่ใช้เป็ นชื่อภูมิศาสตร์ ซึ่งได้แก่ ชื่อที่ไม่ใช่ชื่อทางการของทวีป ภูมิภาค
ประเทศ รั ฐ เมือง และจั งหวัด ผู้ ใ ช้ส ามารถกาหนดชื่อภูมิ ศาสตร์ ขึ้นเองในกรณี ที่หั ว เรื่ องใหญ่ มี
คาอธิบายระบุให้แบ่งตามชื่อภูมิศาสตร์ การใช้ชื่อรัฐ เมือง หรือจังหวัดเป็นหัวเรื่องย่อย จะต้องลงชื่อ
ดังกล่าวตามหลังชื่อประเทศ
ตัวอย่าง :
ประติมากรรมพุทธศาสนา – อินเดีย – พิหาร
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว – ไทย – ภูเก็ต

ประเภทของหัวเรื่องใหญ่ และหัวเรื่องใหญ่ที่กาหนดให้เป็นแบบอย่างการใช้หัวเรื่อง
ย่อยเพื่อระบุเนื้อหาเฉพาะ มีดังนี้
ประเภท
กวี
ประเทศ
พืช
ภาษา
เมือง
สถาบันอุดมศึกษา
สัตว์
หน่วยงาน
อาชีพ
อุตสาหกรรม

หัวเรื่องใหญ่ที่กาหนดให้เป็นแบบอย่างการใช้หัวเรื่องย่อย
สุนทรภู่
ไทย
ข้าว
ภาษาไทย
กรุงเทพฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปลา
กระทรวงมหาดไทย
ครู
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
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6.5 คาภาษาอังกฤษ จัดทาขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดเลขหมู่จากคู่มือที่เป็น
ภาษาอั ง กฤษ โดยเหตุ ที่ ห้ อ งสมุ ด ส่ ว นใหญ่ ที่ ร่ ว มในโครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาได้วิเคราะห์เลขหมู่ตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน คู่มือสาคัญเล่มหนึ่งที่ช่วยใน
การกาหนดเลขหมู่คือ หัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Subject
Heading) ซึ่งมักจะกาหนดเลขหมู่ไว้ที่หัวเรื่อง ดังนั้นคาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ที่กากับหัวเรื่อง จึงได้ใช้
ตามหัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน คาภาษาอังกฤษบางคาไม่ตรงกับหัวเรื่องที่กาหนด แต่เป็นคา
ที่หัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันโยงให้มาใช้ เช่น การฝึกวิชาทหาร (Military education)
เลขหมู่ เลขหมู่ที่ปรากฏเป็นเลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และเลขหมู่ระบบ
ทศนิยมดิวอี้
ตัวอย่าง :
บรรษัทข้ามชาติ (International business enterprises) แบ่งชื่อตามภูมิศาสตร์
(HD2755.5 ; 338.88, 658.049)

คาอธิบายการใช้ เป็นคาที่บอกขอบเขตการใช้หัวเรื่องและ/หรือความหมายของหัวเรื่อง
ตัวอย่าง :
Management (การจัดการ) แบ่งชื่อตามภูมิศาสตร์ [HD28-70 ; 658]
ดูเพิ่มเติม คาที่ขึ้นต้นด้วย การจัดการ
ใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลังประเภทของอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิต ทรัพยากร ฯลฯ ได้ด้วย
ถ้าเป็นหัวเรื่องย่อยตามหลังประเภทของสถาบันและชื่อของสถาบัน
โดยเฉพาะห้องสมุดและหน่วยงานที่ให้บริการทางสุขภาพและบริการทาง
สังคม ให้ใช้คาว่า “การบริหาร”
ถ้าเป็นหัวเรื่องย่อยตามหลังชื่อประเทศ เมือง ฯลฯ ให้ใช้คาว่า “การเมือง
และการปกครอง”
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รายการโยง เป็นรายการที่จัดทาขึ้นเพื่อช่วยในการพิจารณาเลือกหัวเรื่องที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับเนื้อหาของหนังสือที่ทารายการ รายการโยงที่จัดทามี 2 ประเภท ดังนี้
1. รายการโยงจากคาที่ไม่ใช้เป็นหัวเรื่องโยงจากหัวเรื่อง ตัวอักษรย่อที่ใช้สาหรับการโยง
ประเภทนี้ คือ "USE"
2. รายการโยงภายใต้หัวเรื่อง ตัวอักษรย่อที่ใช้สาหรับการโยงประเภทนี้ ได้แก่
"UF" (Use For)
"BT" (Broader Term)
"RT" (Related Term)
"SA" (See Also)
"NT" (Narrow Term)
"SA" (See Also)
"NT" (Narrow Term)

ใช้โยงคาที่ไม่ใช้เป็นหัวเรื่อง
ใช้โยงหัวเรื่องอื่นที่สัมพันธ์กันแต่มีเนื้อหากว้างกว่า
ใช้โยงหัวเรื่องอื่นที่สัมพันธ์กันและมีเนื้อหาเท่ากัน
ใช้โยงหัวเรื่องอื่นที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน
ใช้โยงหัวเรื่องอื่นที่สัมพันธ์กันแต่มีเนื้อหาแคบกว่า
ใช้โยงหัวเรื่องอื่นที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน
ใช้โยงหัวเรื่องอื่นที่สัมพันธ์กันแต่มีเนื้อหาแคบกว่า

ตัวอย่าง :
กสิกรรม
USE เกษตรกรรม
การเกษตร
USE เกษตรกรรม
เกษตรกร (Farmers) แบ่งตามชื่อภูมิศาสตร์ [630.92]
ดูเพิ่มเติม คาที่ขึ้นต้นด้วย เกษตรกร
UF กสิกร
BT เกษตรกรรม
ชาวชนบท
นักวิชาการเกษตร
RT ประชากรในชนบท
NT คู่สมรสเกษตรกร
ชาวนา
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ตั ว อย่ า งหั ว เรื่ อ งส าหรั บ หนั ง สื อ ภาษาไทย ของคณะท างานกลุ่ ม วิ เ คราะห์ ท รั พ ยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 6.4 ตัวอย่างหัวเรื่องจากคู่มือกาหนดหัวเรื่องสาหรับหนังสือภาษาไทย
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6.6 หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ (Thai Subject Headings) คณะทางานฝ่ายวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
คณะทางานกลุ่ มวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทา
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยฉบับ ออนไลน์ เพื่อให้บริการจัดเก็บและสืบค้นผ่านระบบ
เครือข่ายมีข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐานการลงรายการแบบ MARC21 รวบรวมหัวเรื่องจากตัวเล่มมา
เป็นแบบออนไลน์ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และสะดวกในการใช้งาน เข้าถึงได้จาก
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php จากนั้นจะปรากฏหน้าจอหลักของ
เว็บไซต์ ดังภาพ

ภาพที่ 6.5 เว็บไซต์หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์
ที่มา https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php
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6.7 ขั้นตอนการเข้าใช้งานหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ คณะทางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
พิมพ์ชื่อผู้ใช้ : visitor
รหัสผ่าน : 123
Verify code : (ใส่ code ที่ระบบให้มา ในการเข้าสู่ระบบแต่ละครั้ง number code จะ
เปลี่ยนไป) และคลิก

ภาพที่ 6.6 แสดงหน้าจอการเข้าใช้เว็บไซต์หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์
การใช้หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ (Thai Subject Headings) เพื่อตรวจสอบคาค้นนั้น โดย
พิ ม พ์ ค าค้ น ที่ ต้ อ งการลงไปในช่ อ งการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และคลิ ก ค้ น หาเช่ น ต้ อ งการค้ น หาหั ว เรื่ อ ง
การศึกษา ว่ามีการกาหนดใช้หรือไม่ สามารถพิมพ์คาว่า การศึกษา และคลิกค้นหา

ภาพที่ 6.7 หน้าจอการค้นหาข้อมูลหัวเรื่อง
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เมื่อทาการสืบค้นหัวเรื่องคาว่า “การศึกษา” ระบบจากปรากฏข้อมูลของหัวเรื่องดังนี้
1. หัวเรื่องใหญ่ และหัวเรื่องย่อย
2. หัวเรื่องภาษาอังกฤษ
3. เลขหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน
4. เลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

1

2

4
3

ภาพที่ 6.8 หน้าจอแสดงผลการสืบค้นหัวเรื่อง
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หลั ง จากการใช้ ง านหั ว เรื่ อ งภาษาไทยออนไลน์ คณะท างานกลุ่ ม วิ เ คราะห์ ท รั พ ยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จะต้องออกจากระบบทุกครั้ง โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1. คลิกที่
2. คลิกที่

2
1

ภาพที่ 6.9 แสดงหน้าจอการออกจากระบบการใช้งานหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์
ปัญหา : เมื่อทาการสืบค้นหัวเรื่องจาก “หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์” พิมพ์ผิดหรือเติมจุด
หลังข้อความทาให้ไม่พบหัวเรื่องที่ทาการค้นหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา : เมื่อทาการสืบค้นหัวเรื่องจาก “หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์”
ต้องตรวจสอบคาค้นว่ามีพิมพ์ผิด หรือเติมจุดหลังหัวเรื่อง ก่อนที่จะคลิกคาว่าค้นหา
ข้อเสนอแนะ -

88

ขั้นตอนที่ 7 การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ AACR2
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้หลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมแบบ
AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition Revision) ทั้งสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ ผู้ใช้บ ริ การเข้าถึงอย่างสะดวกและรวดเร็ว ตรงตามความต้องการเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และมีประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนรายการบรรณานุกรมที่ได้บันทึกไว้ในการสร้าง
เครือข่ายการสืบค้นข้อมูลร่วมกัน
การลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 กาหนดไว้ว่า รายการหลัก อาจอยู่
ภายใต้ชื่อบุคคล ชื่อนิติบุคคล (หน่วยงาน/กลุ่มบุคคล/การประชุม) หรือชื่อ เรื่อง ซึ่งหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาว่าจะใช้ชื่อใดเป็นรายการหลัก มีเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้
7.1 แหล่งข้อมูลที่กาหนดสาหรับการลงรายการบรรณานุกรม
หลักเกณฑ์ฯ AACR2 ได้กาหนดแหล่งสาคัญของข้อมูลเพื่อการลงรายการบรรณานุกรม
โดยให้ความสาคัญกับแหล่งที่ปรากฏข้อมูล ดังนี้
ส่วน (Area)
1. ชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ
(Title and statement of responsibility area)
2. ฉบับพิมพ์ (Edition area)
3. ส่วนรายละเอียดเฉพาะวัสดุ (ประเภทสิ่งพิมพ์)
(Material (or type of publication specific details
area)
4. การพิมพ์ การจัดจาหน่าย ฯลฯ
(Publication, distribution, etc, area)
5. ลักษณะทางกายภาพ (Physical description area)
6. ชื่อชุด (Series area)
7. หมายเหตุ (Note area)
8. เลขมาตรฐานสากลประจาหนังสือ
(Standard number and terms of availability

แหล่งข้อมูลที่กาหนด
หน้าปกใน (Title page)
หน้าปกในและรายละเอียด
ท้ายเล่ม
สิ่งพิมพ์ทั้งเล่ม

หน้าปกในและรายละเอียด
ท้ายเล่ม
สิ่งพิมพ์ทั้งเล่ม
สิ่งพิมพ์ทั้งเล่ม
แหล่งใดก็ได้
แหล่งใดก็ได้
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7.2 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
7.2.1 เครื่องหมายจุลภาค (Comma , )
ชื่อบุคคล ที่เป็นรายการหลักและรายการเพิ่ม นาหน้ายศ บรรดาศักดิ์ และปีเกิด -ปีตาย
สาหรับชาวต่างชาติใช้คั่นนามสกุลซึ่งเป็นรายการแรกกับชื่อต้นอีกด้วย
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-2556
จ๊อบส์, สตีฟ, 1955Jobs, Steven, 1955การแจ้งความรับผิดชอบ ระบุหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
/ [มาริ คานาซาวะ, เขียน ; ลินดา โกมลารชุน, แปลและเรียบเรียง]
พรเลิศ อิฐฐ์, ผู้แต่งร่วม
สุพิศ ปราณีตพลกรัง, ผู้แปล
การแจ้งความรับผิดชอบของบุคคล หรือ นิติบุคคลหลายคนในหน้าที่เดียวกัน
/ ปรีชา อุยตระกูล, อุษา กลิ่นหอม, ตันธุวนิตย์
/ Stephen G. Cecchetti, Kermit L. Schoenholtz and James Fackler
รายการระหว่างสานักพิมพ์และปีที่พิมพ์ หรือโรงพิมพ์และปีที่พิมพ์ ปีลิขสิทธิ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560
ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
New York : McGraw-Hill, Irwin, 2011
London : IFR Publishing, 1990
จานวนหน้า ที่แตกต่างกัน
239, [3] หน้า.
ก-ด, 569 หน้า
xvi, 249 p., [12] leaves of plates
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7.2.2 เครื่องหมายอัฒภาค (Semicolon ; )
เพื่อระบุหน้าที่ของผู้รับผิดชอบที่ทาหน้าที่ต่างกัน
/ ซูซี ออร์แมน, เขียน ; นันธีรา วิทวุฒิศักดิ์, แปลและเรียบเรียง ; สุวภา เจริญยิ่ง, บรรณาธิการ
/ เจ้าพระยาพระคลัง (หน), โชติ มณีรัตน์, นายตารา ณ เมืองใต้ ; ภาพประกอบโดย, เหม เวชกร
/ Fulvio Attina ; translated by Antoinette Groom
สถานที่พิมพ์ ฯลฯ สานักพิมพ์ มี 2 แห่ง หรือมากกว่า
กรุงเทพฯ : พันธมิตรปริทัศน์ ; ศึกษิตสยาม
New York : Wiley ; Oxford
นาหน้าขนาดของหนังสือ หรือวัสดุ
350 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
1 v. (various pagings : ill (some col.) ; 26 cm.
นาหน้าหมายเลขชื่อชุด
ชุดนวนิยาย ; ลาดับที่ 21
จุฬาบริการประชาชน ; 13
Britain advance ; 10
7.2.3 เครื่องหมายทวิภาค (Colon : )
นาหน้าข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่อง
ข้าพเจ้าทดลองความจริง : อัตชีวประวัติมหาตมะคานธี
คณิตคิดคานึง : พึงสนุกข้อเท็จจริง
Make it in Thailand : medicinal plant product
คั่นระหว่างสถานที่พิมพ์ กับสานักพิมพ์ ผู้จัดจาหน่าย
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
นนทบุรี : ว. วิทยอุดม
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คั่นระหว่างจานวนวัสดุ กับ ลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ
246 หน้า : ภาพประกอบ
ก-จ, 546 หน้า : ภาพประกอบ
คั่นระหว่างคาขึ้นต้นในส่วนหมายเหตุ กับ ข้อมูลหมายเหตุ
บรรณานุกรม: หน้า 250-252
ภาคผนวก: หน้า 203-206
7.2.4 เครื่องหมายมหัพภาค (Full stop . )
ใช้ปิดท้ายรายการนิติบุคคล ทั้งหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ใช้ปิดท้ายรายการของงานรวมเรื่องแต่ไม่มีชื่อเรื่องรวมและมีผู้รับผิดชอบแต่ละรายการ
ท้าวเทพกระษัตรี / โดย สุนัย ราชภัณฑารักษ์. ภาษาญี่ปุ่นดิ้นได้ / โดย วันชัย สีลพันธ์กลุ
7.2.5 เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [ ]
ข้อมูล ที่ได้มาจากแหล่ งอื่นที่ไม่ใช่จากแหล่งข้อมูล ที่กาหนด ให้ ใส่ ไว้ในเครื่องหมาย
วงเล็บเหลี่ยมสาหรับข้อมูลที่ไม่แน่ใจ ให้ใส่เครื่องหมายคาถามกากับไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [?] รายการ
ส่วนเดียวกันซึ่งอยู่ติดกันและต้องอยู่ในวงเล็บเหลี่ยมให้ลงรายการนั้น ๆ ไว้ในวงเล็บเหลี่ยมเดียวกัน
ถ้ารายการที่ติดกันเป็นคนละส่วน จะลงรายการเป็นคนละเขตข้อมูลและลงแต่ละรายการแยกวงเล็บ
กัน
[กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2540]
กรุงเทพฯ : [กรมวิชาการเกษตร], 2540
[ ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546?]
[London] : Thomsons, 1999
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หนังสือที่ระบุเลขหน้าเป็นบางช่วง และบางช่วงไม่ได้ระบุเลขหน้า จะลงเลขหน้าที่นับ
โดยประมาณของหน้าที่ไม่ระบุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม
[15], 246 หน้า : ภาพประกอบ 2550
7.2.6 เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม
ข้อมูลที่ขยายเกี่ยวกับภาพประกอบ ในรายการลักษณะทางกายภาพ
1 v. (various pagings) : ill (some col.) ; 26 cm.
ระดับการศึกษาของหมายเหตุวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ (ด.ม.) – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
7.2.7 เครื่องหมายขีดยาว ( -- )
ใช้เรียงลาดับสารบัญในส่วนของหมายเหตุ
เศรษฐศาสตร์การเงิน – เศรษฐศาสตร์การขนส่งสินค้า -- เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ -เศรษฐกิจอนาคต
นาหน้าชื่อสถาบันการศึกษา ในหมายเหตุวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ (ด.ม.) – มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559

7.2.8 เครื่องหมายขีดทับ (slash / )
ใช้นาหน้ารายการผู้รับผิดชอบในการจัดทา ในส่วนของชื่อเรื่อง และรายการสารบัญใน
ส่วนหมายเหตุ
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า / พระมหาจรรยา สุทธิญาโน – พุทธธรรมตามประสาชาวบ้าน /
สุศักดิ์ ทองธรรมชาติ – พระกรรมบานกองทัพธรรมแห่งภาคอีสาน / พรรณณิศา
นิมมานเหมินทร์
รวมบทความทางวิชาการ / ของ กุรวรา ชูพงษ์ไพโรจน์
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7.2.9 เครื่องหมายเท่ากับ (Equal = )
ใช้นาหน้าชื่อเรื่องเทียบเคียง
สมุนไพรนานาชาติ = International herbal
ยุทธวิธีการพูด = Winning when it really counts
Statistical yearbook = Annuaire statistique
7.2.10 เครื่องหมายละ (omission … )
เครื่องหมายจุด 3 จุด (...) ใช้เพื่อตัด หรือ ละข้อความส่วนที่ยาวเกินไปออกจากรายการ
ให้เว้น 1 ระยะก่อนและหลังเครื่องหมายละ และให้ตัดเครื่องหมายที่กาหนดให้ลงนาหน้าหรือลงท้าย
ที่ส่วนหรือรายการที่ตัดออกหรือละนั้นด้วย โดยไม่ต้องลงเครื่องหมายละเพื่อแสดงว่ามีการตัดส่วน
หรือรายการออกไป
ญี่ปุ่น ฟังไปพูดไป ง่ายนิดเดียว = Shadowing / ฮิโตชิ ไซโต ... [และคนอื่น ๆ]
7.2.11 เครื่องหมายบวก ( + )
ใช้นาหน้ารายการวัสดุประกอบ ในส่วนลักษณะรูปร่าง
156 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม + ซีดีรอม 1 แผ่น
250 p. : ill ; 26 cm. + 1 CD-ROM.
7.3 การใช้อักษรตัวใหญ่
การใช้อักษรตัวใหญ่ เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการทารายการหนั งสือภาษาอังกฤษ แต่ใน
การทารายการหนังสือภาษาไทยอาจมีการใช้ภาษาอังกฤษบ้าง เช่น ชื่อเรื่องเทียบเคียง ชื่อเรื่องเดิม
ของหนังสือแปล เป็นต้น หลักเกณฑ์การใช้อักษรตัวใหญ่ในแต่ละส่วนมีดังนี้
รายการหลักและรายการเพิ่ม ถ้าเป็นชื่อบุคคลให้ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ สาหรับอักษรตัว
แรกของชื่อต้น ชื่อกลาง และนามสกุล ถ้าเป็นนิติบุคคลให้ใช้อักษรตัวใหญ่ สาหรับอักษรตัวแรกของ
คาทุกคายกเว้นคาบุพบท
Huang, Gregory T
De Veaux, Richard
American Psychological Association
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ส่วนชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ ชื่อเรื่องและชื่อเรื่องเทียบเคียง ให้ใช้อักษรตัว
ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง และคาวิสามานยนาม
Library of Congress classification. class KJ-KKZ. Law of Europe
Dewey decimal classification & relative index
หลายคนยลพม่า = Viewing Myanmar
การกระจายคากริยาฝรั่งเศส = Conjugisons Des Verbes
หนังสือที่ใช้ชื่อหนังสือเป็นรายการหลัก และชื่อเรื่องนั้นขึ้นต้นด้วย คานาหน้านาม ให้ใช้
ตัวอักษรตัวใหญ่ สาหรับอักษรตัวแรกของคานาหน้านาม และถัดจากคานาหน้านามด้วย
The library of Alexandria : cenre of learning in the ancient world
An American Civil Liberties Union handbook
ชื่อย่อและอักษรย่อ ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในชื่อย่อและอักษรย่อขององค์กรที่เป็นที่รู้จัก
โดยให้ยึดหลักตามองค์กรตามที่ปรากฏ
EU (European Union)
WTO (World Trade Organization)
TU (Thammasat University)
ชื่อเรื่องแบบฉบับ คือ ชื่อเรื่องที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้ลงรายการหนังสือเรื่องเดียวกัน แต่มี
หลายฉบับ หลายชื่อเรื่อง โดยให้หนังสือที่เป็นเรื่องเดียวกันอยู่รวมกันในที่เดียว ชื่อเรื่องแบบฉบับที่มี
เพียงชื่อบุคคล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหนังสือ ให้ลงชื่อนั้นเป็นชื่อเรื่องโดยใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
Georges Brassens
Nicene Creed
The Department of Teacher Training
การเพิ่มคาอธิบายของหัวเรื่องชื่อบุคคล นิติบุคคลและสถานที่ ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
สาหรับการเพิ่มคาอธิบายของชื่อบุคคล นิติบุคคล
Alfonso XIII, King of Spain
John, Abbot of Ford
Brown, George, Rev.
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ชื่อเรื่องส่วนที่สองที่บ่งบอกภาคหรือตอนหลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) ให้ใช้อักษรตัว
แรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
Faust. Part one
Advanced calculus. Student handbook
Journal of biosocial science. Supplement
ถ้ามีชื่อตอนที่เป็นตัวเลขและตามด้วยชื่อตอน หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) ใส่อักษรตัว
แรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกัน
Progress in nuclear energy. Series 2, Reactors
ไม่ใช้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ของคาที่บอกประเภทวัสดุ เช่น
[music]
[map (braille)]
[computer file]
ส่วนฉบับพิมพ์ คือ ข้อมูลที่ลงในส่วนครั้งที่พิมพ์ ประกอบด้วยการแจ้งครั้งที่พิมพ์ และ
การแจ้งความรับผิดชอบเกี่ยวกับครั้งที่พิมพ์ ถ้าฉบับพิมพ์ขึ้นต้นด้วยคาหรืออักษรย่อ อักษรตัวแรกใช้
ตัวพิมพ์ใหญ่ และคาหลังตามกฎภาษาที่เกี่ยวข้อง
Household ed.
Facsim. ed.
1st standard ed.
World’s classics ed., New ed. rev.
หมายเหตุ Facsim. ย่อมาจาก Facsimile (สาเนา) และ Rev. ย่อมาจาก Revised (แก้ไข)
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ส่ว นรายละเอียดเฉพาะของวัส ดุ (หรือประเภทของสิ่ งพิมพ์) คือ ลงข้อมูล รายละเอียด
เฉพาะของวัสดุ เช่น ให้ระบุปีที่ ฉบับที่ และวัน เดือน ปีของสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฉบับแรกที่ตีพิมพ์ออก
เผยแพร่ เป็นต้น ถ้าขึ้นต้นด้วยอักษรย่อหรือคา อักษรตัวแรกใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนอื่นลงตามกฎของ
ภาษาที่เกี่ยวข้อง
Scale 1:500,000
Computer program (2150 statements)
Vol. 1, no. 1 (Jan./Mar. 1974)ส่วนสถานที่พิมพ์ ผู้จัดจาหน่าย สถานที่ของโรงพิมพ์ คือ ลงรายการเกี่ยวกับสานักพิมพ์
การเผยแพร่ ผู้จัดจาหน่าย โรงพิมพ์ ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่สาหรับสถานที่พิมพ์ ผู้จัดจาหน่าย โรงพิมพ์
ยกเว้น คาว่า S.l. ให้ S ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น ส่วน s.n. ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งสองคา
Presses Universities de France
New York : Released by Beaux Arts
Toronto : Published in association with the Pulp and Paper Institute of Canada
by University of Toronto Press
[S.l. : s.n.]
ส่วนลักษณะทางกายภาพ คือ ข้อมูลที่ลงในส่วนลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย
จานวนหน้า ภาพประกอบ ขนาด และวัสดุที่ใช้ประกอบ ไม่ใช้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในเลข
หน้า รวมถึงในคาบอกลักษณะภาพประกอบ
leaves 81-144
1000 p. in various pagings
on 1 side of 1 sound disc (13 min.)
12 slides : sd., col.
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ส่วนชื่อชุด คือ ข้อมูลที่ลงในส่วนชื่อชุด ประกอบด้วย ชื่อของชุด ชื่อเทียบเคียงชื่อชุด
การแจ้งความรับผิดชอบเกี่ยวกับชื่อชุด หมายเลขมาตรฐานสากลประจาวารสารของชุดหรือชุดรอง
และหมายเลขของชุดหรือชุดรอง ใช้หลักการการใช้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกับการลง
รายการในส่วนของชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องเทียบเคียงหรือชื่อเรื่องอื่น ๆ
Great newspapers reprinted
Master choruses for Lent and Easter
Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in history of literature
ไม่ใช้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในส่วนของลาดับที่ หรือเลขที่ของชื่อชุด เช่น no.,
v., reel, t. แต่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่เป็นระบบหมายเลขตามอุปกรณ์หรือสิ่งของรายการนั้น ๆ
Exploring careers ; group 8
Music for today. Series 2 ; no. 8
Typewriting. Unit 2, Skill development ; program 1
ส่วนหมายเหตุ คือ ข้อมูลที่ลงในส่ วนหมายเหตุ ประกอบด้วย ข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวกับ
หนังสือ ที่ผู้ทารายการเห็นว่ามีความสาคัญ มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานหนังสือและเป็นข้อมูลที่ไม่ปรากฏ
ในส่วนรายการอื่น ๆ ใช้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในคาแรกของประโยค คาย่อ หรือคาแรกของตัว
แบ่งประโยคส่วนหมายเหตุ
Title from container
Facsim. reprint. Originally published: London : I. Walsh, ca. 1734
หมายเหตุ หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) ของคาว่า Facsim. คือ ชื่อย่อของ Facsimile ทาให้คา
ว่า reprint ไม่ต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
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ส่วนเลขมาตรฐานสากลและการแจ้งการได้รับ คือ ข้อมูลที่ลงเลขมาตรฐานสากลและ
การแจ้งการได้รับวัสดุ ประกอบด้วย เลขมาตรฐานสากลประจาหนังสือ (ISBN) คาที่บอกถึงการได้รับ
เช่น ระบุราคา ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในชื่อเลขมาตรฐานสากล
ISBN 9780439136365
ISBN 978974458145X
ISSN 0305-3741
ISSN 1144-875X
หมายเหตุ ในกรณีที่มีตัวอักษร X ในตัวเลข ISSN ให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
ไม่ใช้อักษรตัวแรกเป็นตั วพิมพ์ใหญ่ในส่วนขยายเลขมาตรฐานสากล เช่น ระบุว่าเป็น
วัสดุประเภทอะไร
ISBN 0435916602 (cased)
ISBN 978-0849355547 (v. 3 : hardcover)
ส่ว นขยายเกี่ย วกับ การแจ้งการได้รับแต่ไม่มีบอกราคาให้ ใส่อักษรตัว แรกเป็นอักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่
ISBN 0902573454 : Subscribers only
Free to high school students
7.4 การใช้หมายเลข กาหนดให้ใช้หมายเลข ดังนี้
การใช้ตัวเลขอารบิก ใช้กับครั้งที่ของประชุม
การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ (ครั้งที่ 6 : 2538 : มหาวิทยาลัยศิลปากร)
Congress of Southeast Asian Librarians (8th : 1990 : Jakarta)
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รายการบรรณานุกรมใช้เลขอารบิกแทนเลขโรมันกับรายการต่าง ๆ ดังนี้
3rd ed.
, 2012.
135 p.
32 v.
การใช้เลขโรมัน ใช้กับชื่อของบุคคล ชื่อนิติบุคคลและชื่อเรื่องแบบฉบับ
John Paul II, Pope
XXth Century Heating & Ventilating Co.

ให้ใช้เลขโรมันแทนอารบิกในส่วนต่าง ๆ ถ้าการใช้เลขอารบิกทาให้ข้อความไม่ชัดเจน
เช่นในส่วนชื่อชุด ให้ใช้เลขโรมันและเลขอารบิกเพื่อให้เห็นความแตกต่างของเล่มที่ ส่วน ชุด หรือกลุ่ม
กับส่วนหมายเลขหรือส่วนย่อยของกลุ่ม
(The Harvard classics ; v. iv, 36)
ส่วนของชื่อเรื่องตามที่ปรากฏในหน้าปกเป็นเลขโรมัน
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป dBASE IV
ใช้เลขโรมันกับลาดับหน้าที่ระบุเป็นเลขโรมัน
xix. 300 p.
การใช้ตัวหนังสือแสดงจานวน ให้คงใช้ตัวหนังสือแสดงจานวนในชื่อนิติบุคคลตามที่
ปรากฏ ยกเว้นที่มีหลักเกณฑ์กาหนดไว้อย่างอื่น
ห้าสิบกษัตริย์ไทย
ให้คงใช้ตัวหนังสือแสดงจานวนในชื่อเรื่องแบบฉบับ ถ้าตัวหนังสือแสดงจานวนเป็นส่วน
หนึ่งของชื่อเรื่อง
พันหนึ่งทิวา
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7.5 การลงรายการหลักและรายการเพิ่มรายการบุคคล
รายการหลัก (Main Entry) เป็นการลงรายการผู้แต่ง ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล นิติบุคคล
หรือองค์กรก็ได้ ในกรณีที่หนังสือเล่มนั้นไม่อาจหาชื่อผู้แต่งได้ สามารถใช้ชื่อเรื่องเป็นรายการหลัก ซึ่ง
วิธีการลงรายการหลักและรายการเพิ่มรายการบุคคล มีวิธีการลงรายการดังนี้
7.5.1 การลงรายการบุคคลที่ใช้นามแฝง ให้ลงรายการด้วยนามแฝงที่ปรากฏหรือเป็นที่
รู้จักแพร่หลายทั่วไป ให้ลงตามที่บุคคลนั้นใช้

รายการหลัก ว. ณ ประมวญมารค
รายการโยง วิภาวดีรังสิต, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

รายการหลัก Paul Adirex
รายการโยง Pongphon Adireksarn

ภาพที่ 7.1 หน้าปกบุคคลที่เป็นนามแฝง
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7.5.2 การลงรายการบุคคลที่เป็นสามัญชน ที่มีคาหน้านาม ตาแหน่งหรือคุณวุฒิต่าง ๆ
เช่น นาย นาง นางสาว นายแพทย์ ศาสตราจารย์ ให้ลงรายการเพียงชื่อและนามสกุลเท่านั้นไม่ต้องลง
คาน้านาม ตาแหน่งหรือคุณวุฒิ
รายการหน้าปกใน ศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคสกุล.
รายการหลัก
กาญจนา นาคสกุล.

ภาพที่ 7.2 หน้าปกในบุคคลที่เป็นสามัญชน
7.5.3 พระมหากษั ต ริ ย์ พระบรมราชิ นี ให้ ล งพระนามที่ ใ ช้ ท างราชการคั่ น ด้ ว ย
เครื่องหมายจุลภาค แล้วจึงลงคาหน้าพระนาม
รายการหน้าปกใน พระราชนินธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมพิ ลอดุลยเดช.
รายการหลัก
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559.

ภาพที่ 7.3 หน้าปกในบุคคลที่เป็นพระมหากษัตริย์
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7.5.4 พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นพระรัชทายาท ให้ลงพระนามาภิไธย คั่นด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค ตามด้วยพระอิสริยยศ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน /หรือทรงสถาปนาให้มีศักดิ์
สูงขึ้น
รายการหน้าปกใน พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
รายการหลัก
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-.

ภาพที่ 7.3 หน้าปกในบุคคลที่เป็นรัชทายาท
7.5.5 พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นต่าง ๆ ให้ลงพระนาม คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค และ
ตามด้วยพระอิสริยยศตามฐานันดรศักดิ์
รายการหน้าปกใน สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ.
รายการหลัก
ดารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2405-2486.

ภาพที่ 7.4 หน้าปกในบุคคลที่เป็นพระบรมวงศานุวงษ์
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7.5.6 พระราชวงศ์ชั้น หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง ให้ลงชื่อต้น และชื่อ
สกุล ตามลาดับ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค แล้วลงสกุลยศ/ฐานันดรศักดิ์โดยใช้อักษรย่อ มจ., ม.ร.ว.,
ม.ล.
รายการหน้าปกใน โดย ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
รายการหลัก
เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2448-2540.

ภาพที่ 7.5 หน้าปกในบุคคลที่เป็นพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์
7.5.7 บุคคลที่มีบรรดาศักดิ์ เช่น หลวง พระ พระยา เจ้าพระยา ให้ลงราชทินนามก่อน
คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค แล้วจึงลงบรรดาศักดิ์
รายการหน้าปกใน พระยาอุปกิตศิลปะสาร (นิ่ม กาญจนชีวะ).
รายการหลัก
อุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ), พระยา, 2422-2484.

ภาพที่ 7.6 หน้าปกในบุคคลที่มีบรรดาศักดิ์
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7.5.8 สตรีที่มีคานาหน้านามว่า คุณ คุณหญิง ท่านผู้หญิง หม่ อม ให้ลงชื่อนามสกุล คั่น
ด้วยเครื่องหมายจุลภาค แล้วจึงลงคานาหน้านาม
รายการหน้าปกใน แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
รายการหลัก
พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง.

ภาพที่ 7.7 หน้าปกในสตรีที่มีคานาหน้านามว่าคุณหญิง
7.5.9 พระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุทั่วไป ให้ลงรายการโดยมีคาว่าพระ นาหน้าชื่อ ตามด้วย
พระฉายานาม แต่ถ้าไม่สามารถทราบฉายานามได้ ให้ลงไปตามที่ปรากฏ
รายการหน้าปกใน พระจิณณวัตร อชิโต (กิ่งแก้ว)
รายการหลัก
พระจิณณวัตร อชิโต (กิ่งแก้ว).

ภาพที่ 7.8 หน้าปกในพระภิกษุทั่วไป
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7.5.10 พระภิกษุที่ใช้นามแฝง พระภิกษุที่ใช้สังฆนามเป็นนามแฝงในผลงาน ให้ลง
รายการตามที่ปรากฏ
รายการหน้าปกใน ว.วชิรเมธี.
รายการหลัก
ว.วชิรเมธี.

ภาพที่ 7.9 ตัวอย่างหน้าปกในพระภิกษุที่ใช้นามแฝง
7.5.11 แม่ชีให้ใช้คาว่า แม่ชี ตามรายการที่ปรากฏ
รายการหน้าปกใน แม่ชีวิมุตติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง).
รายการหลัก
แม่ชีวิมุตติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง).

ภาพที่ 7.10 หน้าปกในบุคคลที่เป็นแม่ชี
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7.5.12 สมเด็จพระสังฆราชที่ทรงเป็นเจ้านายทรงกรมให้ลงพระนามคั่นด้วยเครื่องหมาย
จุลภาคตามด้วยตาแหน่ง และพระอิสริยยศด้วยคาว่า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า หรือสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า และลงท้ายด้วยอิสริยยศที่ทรงได้รับการสถาปนา
รายการหน้าปกใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.
รายการหลัก
วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, 2403-2464.

ภาพที่ 7.11 หน้าปกในสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงเป็นเจ้านายทรงกรม
7.5.13 สมเด็จพระสังฆราชที่ทรงมีสมณศักดิ์เฉพาะ ให้ลงรายการด้วย สมณศักดิ์เฉพาะ
ตามด้วยตาแหน่ง และวงเล็บพระนามเดิม และพระฉายานาม
รายการหน้าปกใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
รายการหลัก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-2556.

ภาพที่ 7.12 หน้าปกในสมเด็จพระสังฆราชที่ที่ทรงมีสมณศักดิ์เฉพาะ
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7.6 การลงรายการบุคคลที่เป็นชาวต่างประเทศ
7.6.1 บุ คคลชาวตะวันตก บุคคลที่มีชื่อต้น ชื่อกลาง และชื่ อสกุล ให้ ล งชื่อสกุ ล
(Family Name) ตามด้วยเครื่องหมาย , แล้วลงชื่อต้น (First name) และชื่อกลาง (Middle name)
โดยให้เขียนเป็นภาษาไทยตามที่ปรากฏในหนังสือเล่มนั้น แต่ถ้าหนังสือไม่ปรากฏชื่อภาษาไทย และไม่
สามารถหาได้ จ ากแหล่ ง อื่น ๆ ให้ ถ อดค าตามหนั งสื อ หลั กเกณฑ์ ก ารทั บศั พ ท์ภ าษาอั งกฤษของ
ราชบัณฑิตยสถาน สาหรับคานาหน้านาม ยศ ตาแหน่ง ไม่ต้องนามาลงรายการ เช่น Mr, Madam,
marshal, senator เป็นต้น

รายการหน้าปกใน ผู้เขียน Kaye Thorne.
รายการหลัก
โทรน, เคย์.

รายการหน้าปกใน ผู้เขียน, Midael Krogerus.
รายการหลัก
โครเกอรัส, มิคาเอล.

ภาพที่ 7.13 หน้าปกในบุคคลชาวตะวันตก
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7.6.2 บุคคลชาวตะวันออก
ชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ให้ลงชื่อสกุลหรือแซ่ คั่นด้วยเครื่องหมาย , แล้วตาม
ด้วยชื่อตัว
รายการหน้าปกใน เฉินซือเสวียน, เขียน.
รายการหลัก
ซือเสวียน, เฉิน.

ภาพที่ 7.14 หน้าปกในผู้แต่งชาวจีน
ขาวพม่า กะเหรี่ยง ให้ลงชื่อตามที่ปรากฏ
รายการหน้าปกใน อองซานซูจี
รายการหลัก
อองซาน ซูจี.

ภาพที่ 7.15 หน้าปกในผู้แต่งบุคคลชาวพม่า
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ชาวลาว การลงรายการให้ลงชื่อตัวก่อน แล้วตามด้วยชื่อสกุลเช่นเดียวกับชาวไทย
รายการหน้าปกใน ฮุ่งอะลุน แดนวิไล.
รายการหลัก
ฮุง่ อะลุน แดนวิไล.

ภาพที่ 7.16 หน้าปกในผู้แต่งบุคคลชาวลาว
7.7 การลงรายการนิติบุคคล ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล คือองค์กรที่รับผิดชอบต่อผลงานหรือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น มีรายละเอียดการลงรายการดังต่อไปนี้
สิ่ งพิมพ์ ของกระทรวง ทบวง หรือหน่ว ยงานที่มี ฐ านะเทียบเท่ากระทรวง ให้ ล งชื่ อ
หน่วยงานนั้น ๆ ตามที่ปรากฏ
ตัวอย่าง
กระทรวงการคลัง.
สานักนายกรัฐมนตรี.
สานักพระราชวัง.
สิ่ ง พิ ม พ์ ข องส านั ก งานปลั ด กระทรวง ให้ ล งชื่ อ กระทรวง แล้ ว จึ ง ลงว่ า ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย .
ตัวอย่าง
กระทรวงศึกษาธิการ. สานักงานปลัดกระทรวง.
กระทรวงสาธารณสุข. สานักงานปลัดกระทรวง.
กระทรวงกลาโหม. สานักงานปลัดกระทรวง.
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สิ่ งพิมพ์ของกรม ให้ ล งชื่อของกรมตามที่ปรากฏ โดยไม่ต้องลงหน่ว ยงานในระดั บ
กระทรวงกากับ
ตัวอย่าง
กรมสุขภาพจิต.
กรมสรรพากร.
กรมบังคับคดี.
สิ่งพิมพ์ของกอง กองที่ระบุหน้าที่โดยเฉพาะ และหน้าที่นั้นไม่ซ้ากับกองอื่น ๆ ให้ลงชื่อ
กองนั้นตามที่ปรากฏ
ตัวอย่าง
กรมส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา.
กองสนับสนุนกิจการท่าอากาศยาน.
กองควงคุมอาหารและยาสัตว์.
ชื่อกองที่ระบุหน้าที่ทั่วไปและหน้าที่นั้นมีอยู่ในหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย เช่น กองคลัง กอง
การเจ้าหน้าที่ ให้ลงชื่อกรมก่อน แล้วจึงลงชื่อกองนั้นต่อโดยคั่นด้วยเครื่องหมาย .
ตัวอย่าง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองแผนงาน.
กรมชลประทาน. กองวิชาการ.
กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร. กองการเจ้าหน้าที่.
ยกเว้น
ยกเว้น ชื่อกองเหล่านั้นมีในสานักงานปลัดทุกกระทรวง ให้ลงชื่อกระทรวงก่อน แล้วจึง
ลงชื่อกอง
ตัวอย่าง
กระทรวงสาธารณสุข. กองคลัง.
กระทรวงศึกษาธิการ. กองแผนงาน.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กองคลัง.
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สิ่งพิมพ์ของสานักงาน สานักงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรม หรือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ให้ลงชื่อของสานักงานที่ปรากฏ
ตัวอย่าง
สานักงานงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล.
สานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
สานักงานที่ใช้ชื่อซ้าซ้อนกัน เช่นสานักงานสหกรณ์จังหวัด สานักงานแรงงานจังหวัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ ให้ลงชื่อสานักงานตามที่ปรากฏ
ตัวอย่าง
สานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก.
สานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2.
สิ่งพิมพ์ของหน่วยงานย่อยภายในกอง เช่น แผนก หน่วย ฝ่าย ฯลฯ ถ้ามีความสาคัญ
และปรากฏความรับผิดชอบอยู่ในแหล่งข้อมูลที่กาหนด ให้ลงหน่วยงานย่อยต่อจากชื่อกอง สานักงาน
โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย .
ตัวอย่าง
กองบริการตลาดแรงงาน. ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน.
กองโบราณคดี. ฝ่ายวิชาการ.
กองควบคุมข้าว. ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
องค์การเภสัชกรรม.
โครงการในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไป ให้ลงชื่อโครงการตามที่ปรากฏ
ตัวอย่าง
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา.
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก
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ส่ ว นโครงการทั่ ว ไปในหน่ ว ยงาน ให้ ล งชื่ อ หน่ ว ยงานและชื่ อโครงการ โดยคั่น ด้ ว ย
เครื่องหมาย .
ตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการพัฒนาวิชาการ.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. โครงการวิจัยระบบการทาฟาร์ม.
มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม.
ศูนย์ที่มีหน้าที่โดยเฉพาะ และไม่ซ้ากับหน่วยงานอื่น ๆ ให้ลงชื่อศูนย์ตามที่ปรากฏ
ตัวอย่าง
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร.
ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี.
ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน.
ยกเว้น ศูนย์ที่มชี ื่อซ้าหรือคล้ายคลึงกันในหน่วยงานต่าง ๆ ให้ลงหน่วยงานต้นสังกัด
ก่อนจึงลงชื่อศูนย์เป็นรายการรอง โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย .
ตัวอย่าง
กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์คอมพิวเตอร์.
สิ่งพิมพ์ของจังหวัด ให้ลงชื่อเฉพาะของจังหวัด โดยไม่ต้องลงคาว่าจังหวัด
ตัวอย่าง
นนทบุรี.
อุดรธานี.
กรณีสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานย่อยในจังหวัด ยกเว้น เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร
หรือนิติบุคคลที่ใช้สถานที่ในจังหวัดเป็นสถานที่ทาการ ให้ลงชื่อจังหวัดตามหน่วยงานย่อย
ตัวอย่าง
สมุทรปราการ. เทศบาลเมือง.
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สถาบันการศึกษา สิ่งพิมพ์ของสถาบันฯ ให้ลงชื่อของสถาบันนั้น ตามที่ปรากฏ
รายการหน้าปกใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รายการหลัก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ภาพที่ 7.17 หน้าปกในผู้แต่งนิติบุคคลสถาบันการศึกษา
สิ่งพิมพ์ของหน่วยงานย่อยระดับคณะหรือเทียบเท่าภายในสถาบันฯ ให้ลงชื่อสถาบันต้น
สังกัดก่อน แล้วตามด้วยหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่าคณะนั้น ๆ แล้วคั่นด้วยเครื่องหมาย .
รายการหน้าปกใน สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
รายการหลัก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สานักบรรณสารสนเทศ.

ภาพที่ 7.18 หน้าปกในผู้แต่งนิติบุคคลสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานย่อยระดับคณะหรือเทียบเท่าภายใน
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สถาบันฯ ของหน่วยงานย่อยระดับภาควิชา สาขาวิชา ให้ลงชื่อสถาบันต้นสังกัดก่อน
แล้วตามด้วยชื่อภาควิชา สาขาวิชานั้น ๆ ได้ทันที
รายการหน้าปกใน ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รายการหลัก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย.

ภาพที่ 7.19 หน้าปกในผู้แต่งนิติบุคคลของหน่วยงานย่อยระดับภาควิชา สาขาวิชา
สิ่งพิมพ์ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในสถาบันฯ และดาเนินงานอย่างอิสระ ให้ลงชื่อ
ตามที่ปรากฏ
รายการหน้าปกใน ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์.
รายการหลัก
สโมสรนิสติ จุฬาลงกรณ์. ชมรมดนตรีไทย.

ภาพที่ 7.20 หน้าปกในผู้แต่งนิติบุคคลสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในสถาบันฯ
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โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ให้ลงชื่อของโรงเรียนสาธิตตามที่ปรากฏ
รายการหน้าปกใน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน.
รายการหลัก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. ฝ่ายวิชาการ.

ภาพที่ 7.21 หน้าปกในผู้แต่งนิติบุคคลโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
วัด ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ
รายการหน้าปกใน วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร.
รายการหลัก
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร.
หมายเหตุ : จะใส่ชื่อจังหวัดต่อท้ายกรณีที่มีชื่อจังหวัดซ้ากัน

ภาพที่ 7.22 หน้าปกในผู้แต่งนิติบุคคลวัด
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สมาคมและหน่วยงานเอกชน สิ่งพิมพ์ของสมาคม ไม่ว่าจะเป็นสมาคมทางวิชาชีพ หรือ
วิชาการให้ลงรายการตามที่ปรากฏ
รายการหน้าปกใน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
รายการหลัก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.

ภาพที่ 7.23 หน้าปกในผู้แต่งนิติบุคคลสิ่งพิมพ์ของสมาคม
กรณีชื่อสมาคมที่มีการอ้างถึงเกียรติยศรางวัล ให้ลงชื่อสมาคมโดยตัดวลีที่อ้างถึง
เกียรติยศหรือรางวัลที่สมาคมได้รับออกไป
รายการหน้าปกใน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
รายการหลัก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.

ภาพที่ 7.24 หน้าปกนอกในผู้แต่งนิติบุคคลสมาคมที่มีการอ้างถึงเกียรติยศรางวัล
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สิ่งพิมพ์ของหน่วยงานเอกชน ให้ลงชื่อตามที่ปรากฏ
สิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ
รายการหน้าปกใน มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม.
รายการหลัก
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม.

ภาพที่ 7.25 หน้าลิขสิทธิ์ผู้แต่งนิติบุคคลสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ
สิ่งพิมพ์ของธนาคาร
รายการหน้าปกใน ธนาคารกรุงเทพ จากัด.
รายการหลัก
ธนาคารกรุงเทพ.

ภาพที่ 7.26 หน้าปกในผู้แต่งนิติบุคคลสิ่งพิมพ์ของธนาคาร
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องค์การระหว่างประเทศ
องค์การหลักของสหประชาชาติ ให้ลงรายการ ลงชื่อตามที่ปรากฏหน้าปกใน
รายการหน้าปกใน สานักงานแรงงานระหว่างประเทศ.
รายการหลัก
สานักงานแรงงานระหว่างประเทศ.

ภาพที่ 7.27 หน้าปกในรายการนิติบุคคลองค์การหลักของสหประชาชาติ
องค์การชานาญการพิเศษและหน่วยงานอิสระอื่น ๆ ภายในระบบสหประชาชาติให้ลงชื่อ
เต็มโดยไม่ต้องกากับว่าเป็นหน่วยงานภายใต้ระบบสหประชาชาติ
ตัวอย่าง
International Atomic Energy Agency.
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ.
International Development Association.
สมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ.
กรณีหน่วยงานที่รู้จักกันแพร่หลายในลักษณะชื่อย่อ ให้ทารายการโยงจากชื่อย่อมา
“ดูท”ี่ ชื่อเต็ม
ตัวอย่าง
UNICEF.
ดูที่ United Nations Children's Fund.
ดูที่ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ.

119
องค์การที่รู้จักแพร่หลาย ให้ลงชื่อเต็ม กรณีที่หน่วยงานรู้จักกันแพร่หลายในลักษณะชื่อ
ย่อ ให้ทารายการโยงจากชื่อย่อมาดูที่ชื่อเดิม
ตัวอย่าง
General Agreement on Tariffs and Trade.
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า.
International Labour Organization.
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.
7.8 การลงรายการหลักและรายการเพิ่มที่เป็นชื่อเรื่องการประชุม หากชื่อนั้นปรากฏ
เด่นชัดในแหล่งข้อมูลที่กาหนดให้ใช้ชื่อของการประชุมเป็นรายการหลักโดยเรียงลาดับรายการดังนี้
ชื่อการประชุม (ครั้งที่ประชุม : ปีที่จัดประชุม : สถานที่จัดประชุม)
รายการหน้าปกใน
รายการหลัก

รายงานการประชุมการดาเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสาหรับการอนุรักษ์พืช
วันที่ 8 สิงหาคม 2549 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ.
การประชุมการดาเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกสาหรับการอนุรักษ์พืช (2549 :
กรุงเทพฯ).

ภาพที่ 7.28 หน้าปกในรายการหลักชื่อการประชุม
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7.9 การลงรายการหลักและรายการที่เป็นชื่อเรื่องแบบฉบับ
ชื่อเรื่องแบบฉบับ คือ วรรณกรรมเก่าแก่ที่ควรถือเป็นแบบอย่างในการประพันธ์ เป็น
วรรณกรรมที่มีหลายสานวน และมีชื่อเรื่องต่าง ๆ กันไป เช่น ขุนช้างขุนแผน รามเกียรติ์, สามก๊ก,
สังข์ทอง, กากี, อิเหนา, เป็นต้น
รายการหน้าปกใน เล่าเรื่องขุนช้าง ขุนแผน จากเสภาเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน
รายการหลัก
ขุนช้าง ขุนแผน.

ภาพที่ 7.29 หน้าปกในชื่อเรื่องแบบฉบับ
7.10 ชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่ลงในส่วนชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ ประกอบด้วยชื่อเรื่องที่เหมาะสม
ชื่อเรื่องเทียบเคียง ชื่อเรื่องย่อยหรือหรือคาอธิบายชื่อ เรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบมีวิธีการลง
รายการบรรณานุกรมดังต่อไปนี้
รูปแบบการลงรายการ
ชื่อเรื่องที่เหมาะสม = ชื่อเรื่องเทียบเคียง : ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับชื่อเรื่อง / การแจ้งความ
รับผิดชอบ
การลงรายการชื่อเรื่องที่เหมาะสมหรือชื่อเรื่องที่แท้จริง ให้ลงชื่อเรื่องตามที่ปรากฏ ชื่อ
เรื่องที่มีเครื่องหมาย ... หรือ [ ] ปรากฏอยู่ เมื่อนามาลงรายการให้เปลี่ยนไปใช้เครื่องหมาย – หรือ ( )
แทน กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต้องใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ตาม ยกเว้น อักษรตัวแรกของชื่อเรื่องและชื่อ
เฉพาะ
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ชื่อเรื่องที่มีเครื่องหมายอื่น ๆ ให้ลงรายการตามที่ปรากฏในหน้าปกใน
รายการหน้าปกใน กรุงเทพฯ มาจากไหน?.
รายการชื่อเรื่อง กรุงเทพฯ มาจากไหน?.

ภาพที่ 7.30 หน้าปกในชื่อเรื่องที่มีเครื่องหมายอื่น ๆ
ชื่อเรื่องที่มีเครื่องหมาย ... ให้เปลี่ยนใช้เครื่องหมาย -รายการหน้าปกใน ขนมอร่อย...รอบกรุง.
รายการชื่อเรื่อง ขนมอร่อย--รอบกรุง.

ภาพที่ 7.31 หน้าปกในชื่อเรื่องที่มีเครื่องหมาย ...
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กรณีเป็นชื่อเรื่องย่อ ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ
รายการหน้าปกใน พ.ร.บ. ป่าชุมชน : ชาวบ้านคือคนรักษาป่า.
รายการชื่อเรื่อง พ.ร.บ. ป่าชุมชน : ชาวบ้านคือคนรักษาป่า.

ภาพที่ 7.32 หน้าปกในกรณีเป็นชื่อเรื่องย่อ
กรณีชื่อเรื่องที่นามาลงรายการ ไม่ได้นามาจากหน้าปกใน แต่นามาจากแหล่งข้อมูลหน้า
อื่น ๆ ที่ใช้แทนหน้าปกใน ให้ลงแหล่งที่มาของชื่อเรื่องในหมายเหตุทั่วไป
รายการหน้าปกนอก 3 ราชันย์แห่งพืชน้ามัน ที่ป้องกัน รักษา.
รายการชื่อเรื่อง 3 ราชันย์แห่งพืชน้ามัน ที่ป้องกัน รักษา.
หมายเหตุ
ชื่อเรื่องจากปก.

ภาพที่ 7.33 หน้าปกนอกกรณีลงรายการชื่อเรื่องจากแหล่งข้อมูลหน้าอื่น ๆ
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ชื่อเรื่องของรายงานประจาปี ที่มีปีหรือการลงลาดับหมายเหตุแตกต่างกันในแต่ละเล่ม
จะตัดปีหรือหมายเลขนั้น แล้วแทนด้วยเครื่องหมาย ...
รายการหน้าปกใน รายงานประจาปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.
รายการชื่อเรื่อง รายงานประจาปี ... /

ภาพที่ 7.34 หน้าปกในหนังสือรายงานประจาปี
ชื่อเรื่องที่มีหลายตอนจบ และชื่อเรื่องของตอนไม่ได้เชื่อมโยงกับชื่อเรื่องหลักให้ลงชื่อเรื่อง
หลักตามด้วยชื่อเรื่องตอน
รายการหน้าปกใน การบริหารจัดการยุคใหม่ : ภาคที่ 1 การบริหารจัดการยุคใหม่หนังสือลาดับที่ 74.
รายการชื่อเรื่อง การบริหารจัดการยุคใหม่ : ภาคที่ 1 การบริหารจัดการยุคใหม่หนังสือลาดับที่ 74.

ภาพที่ 7.35 หน้าปกในชื่อเรื่องหนังสือที่มีหลายตอนจบ
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การลงรายการชื่ อ เรื่ อ งเที ย บเคี ย ง ในกรณี ที่ ห นั ง สื อ เล่ ม ใดมี มากกว่ า 1 ภาษา ให้
พิจารณาลงชื่อเรื่องเทียบเคียงตามที่ปรากฏหน้าปกใน แต่ถ้าปรากฏในแหล่งข้อมูลอื่นนอกจากนี้ ให้
ลงไว้ที่หมายเหตุทั่วไป หนังสือที่มีชื่อเรื่อง 2 ภาษา ให้ลงชื่อแรกเป็น ชื่อจริง และลงชื่อเรื่องที่ 2 เป็น
ชื่อเรื่องเทียบเคียง โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย = นาหน้าชื่อเรื่องเทียบเคียง
รายการหน้าปกใน ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม Theories and techniques in
behavior modification.
รายการชื่อเรื่อง ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม = Theories and techniques in
behavior modification.

รายการหน้าปกใน มาตรฐานสมุนไพรไทยทางเครื่องสาอาง Thai herbal standards for
cosmetics.
รายการชื่อเรื่อง มาตรฐานสมุนไพรไทยทางเครื่องสาอาง = Thai herbal standards for
cosmetics.

ภาพที่ 7.36 หน้าปกในหนังสือที่มีชื่อเรื่อง 2 ภาษา
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การลงรายการชื่อเรื่องย่อย หรือคาอธิบายชื่อเรื่อง หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่องอัน
หมายถึงคาอธิบาย หรือส่วนขยายชื่อเรื่อง ซึ่งช่วยอธิบายขอบเขตของหนังสือเล่มนั้นให้ชัดเจนขึ้น ให้
ลงรายการข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่องต่อจากชื่อเรื่องจริงโดยคั่นด้วยเครื่องหมาย :
รายการหน้าปกใน การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา.
รายการชื่อเรื่อง การบริหาร : หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา.

ภาพที่ 7.37 หน้าปกในรายการชื่อเรื่องย่อย
7.11 การลงรายการแจ้งความผู้รับผิดชอบ คือการระบุชื่อบุคคลหรือสถาบันที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดทาหนังสือ ได้แก่ ผู้แต่ง ผู้แปล บรรณาธิการ ผู้รวบรวม เป็นต้น โดยรายการเหล่านี้
จะอยู่หลังเครื่องหมาย /
รูปแบบของการลงรายการแจ้งความรับผิดชอบมี 2 รูปแบบดังนี้
1. ชื่อเรื่องจริง / ผู้รับผิดชอบส่วนแรก : ผู้รับผิดชอบส่วนที่สอง : ผู้รับผิดชอบส่วนที่สาม.
2. ชื่อเรื่องจริง / ผู้แต่งคนแรก, ผู้แต่งคนที่สอง ; ผู้แปลคนแรก, ผู้แปลคนที่สอง.
ในการลงรายการผู้รับผิดชอบแต่ละส่วน ให้ใช้เครื่องหมาย , หลังคาบอกหน้าที่ โดยไม่ต้อง
คัดลอกเครื่องหมายตามที่ปรากฏ
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ชื่อผู้แต่งหรือผู้รับ ผิดชอบที่หน้าปกในเป็นภาษาอังกฤษ แต่เนื้อหาเป็นภาษาไทย ให้ล ง
ตามที่ปรากฏ ส่วนรายการหลักและรายการเพิ่มให้ถ่ายอักษรเป็นเสียงอ่านในภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่
เครื่องหมาย [ ]
รายการชื่ อเรื่ องและ กระตุ้นความจาให้ทางาน = Memory booster workout / Jo Iddon &
ความรับผิดชอบ
Huw Williams ผู้แต่ง ; ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ เขียน ; ธนิกานต์ มาฆะ
ศิรานนท์ ผู้เรียบเรียง.
รายการหลัก
อิดดอน, โจ.
รายการเพิ่ม
วิลเลี่ยม, ฮิว.
รายการเพิ่ม
ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์.
รายการเพิ่ม
ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์.

ภาพที่ 7.38 ผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบที่หน้าปกในเป็นภาษาอังกฤษ แต่เนื้อหาเป็นภาษาไทย

127
ชื่อผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบหลายคนภายใต้ความรับผิดชอบเดียวกัน ถ้ามีไม่เกิน 3 คน ใช้
เครื่องหมาย , คั่นระหว่างผู้รับผิดชอบแต่ละคน หรือให้คาว่า “และ” หรือคาว่า “and” ตามที่ปรากฏ
ในหน้าปกใน และทารายการเพิ่มให้กับผู้รับผิดชอบร่วม
รายการชื่ อเรื่ องและ การบริหารการขาย / โดย ปรียา วอนขอพร และสุรัชนา วิวัฒนชาต.
ความรับผิดชอบ
รายการหลัก
ปรียา วอนขอพร
รายการเพิ่ม
สุรัชนา วิวัฒนชาต.

ภาพที่ 7.39 ผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบหลายคนภายใต้ความรับผิดชอบเดียวกันภาษาไทย
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ผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบหลายคนภายใต้ความรับผิดชอบเดียวกันภาษาอังกฤษ
รายการชื่อเรื่ องและ
ความรับผิดชอบ
รายการหลัก
รายการเพิ่ม

Reward management : a handbook of remuneration strategy
& practice / Michael Armstrong and Helen Murlis
Armstrong, Michael.
Murlis, Helen.

ภาพที่ 7.40 หน้าปกในผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบหลายคนภายใต้ความรับผิดชอบเดียวกันภาษาอังกฤษ
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ชื่อผู้แต่งที่มีชื่อผู้รับผิดชอบมากกว่า 3 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งคนแรก ตามด้วยเครื่องหมาย
... [และคนอื่น ๆ] หรือ … [และอื่น ๆ] สาหรับหน่วยงานตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป หรือ ... [et al.] ใน
ภาษาต่างประเทศ และทารายการเพิ่มให้กับผู้รับผิดชอบคนแรกหรือหน่วยงานแรกด้วย
รายการชื่อเรื่ องและ การสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค / นภาภรณ์ หะวา
ความรับผิดชอบ
นนท์ ... [และคนอื่น ๆ].
รายการเพิ่ม
นภาภรณ์ หะวานนท์.

ภาพที่ 7.41 หน้าปกในผู้แต่งที่มีชื่อผู้รับผิดชอบมากกว่า 3 คนภาษาไทย
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ชื่อผู้แต่งที่มีชื่อผู้รับผิดชอบมากกว่า 3 คน ภาษาต่างประเทศ
รายการชื่อเรื่องและความรับผิดชอบ
รายการเพิ่ม

Campbell biology / Jane B. Reece ... [et al.]
Reece, Jane B.

ภาพที่ 7.42 หน้าปกในผู้แต่งที่มีชื่อผู้รับผิดชอบมากกว่า 3 คนภาษาต่างประเทศ
7.12 ครั้ งที่พิ มพ์ ห รื อฉบับพิ มพ์ ประกอบด้ว ยการแจ้ง ครั้ งที่พิ มพ์ และการแจ้ งความ
รับ ผิ ดชอบเกี่ย วกับ ครั้ งที่พิมพ์ การลงรายการให้ เว้นระยะหน้าและหลั งเครื่องหมายวรรคตอนที่
กาหนด ดังนี้
ใช้เครื่องหมาย , นาหน้าการแจ้งครั้งที่พิมพ์ตามมา
ใช้เครื่องหมาย / นาหน้าการแจ้งความรับผิดชอบเกี่ยวกับครั้งที่พิมพ์รายการแรก
ใช้เครื่องหมาย ; นาหน้าการแจ้งความรับผิดชอบเกี่ยวกับครั้งที่พิมพ์ตามมา
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หลั กเกณฑ์การลงรายการ ให้ล งตามที่ปรากฏ โดยลงเป็นตัว เลขอารบิกและกรณีที่
ปรากฏในหนังสือว่า พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง, พิมพ์ครั้งแรก ให้ลงรายการว่า พิมพ์ครั้งที่ 1
ตัวอย่าง
พิมพ์ครั้งที่ 1.
1 st ed.
ปรากฏในหนังสือว่า พิมพ์ครั้งที่ ๗ ให้ลงรายการว่า
พิมพ์ครั้งที่ 7.
Reprint หมายถึง การพิมพ์ใหม่ซ้า โดยเนื้อหาไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีลักษณะแตกต่าง
จากเดิม เช่น เปลี่ยนหน้าปกและรูปเล่ม ให้ลงรายการด้วยครั้งที่พิมพ์และปีที่ซ้าล่าสุด
รายการครั้งที่พิมพ์
รายการปีที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 7.
2553.

ภาพที่ 7.43 หน้าลิขสิทธิ์การพิมพ์ใหม่ซ้า
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ฉบับพิมพ์ที่บอกลักษณะหนังสือว่ามีเนื้อหาแตกต่างกัน ปรากฏอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของหน้าปกหรือหน้าปกใน ควรนามาลงรายการด้วย
ตัวอย่าง
รายการครั้งที่พิมพ์
รายการครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงใหม่
6th ed., Student ed.

กรณีชื่อเรื่องและฉบับพิมพ์ปรากฏเป็นข้อความเดียวกันให้แยกฉบับพิมพ์ลงไว้ใน
รายการครั้งที่พิมพ์
รายการหน้าปกใน การคลังเพื่อสังคม : จินตนาการและการวิจัยเพื่อสังคมที่ดีกว่า ปรับปรุงครั้ง
ที่ 5
รายการชื่อเรื่อง
การคลังเพื่อสังคม : จินตนาการและการวิจัยเพื่อสังคมที่ดีกว่า /
รายการครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุง)

ภาพที่ 7.44 ชื่อเรื่องและฉบับพิมพ์ปรากฏเป็นข้อความเดียวกัน
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7.13 พิมพ์ลักษณ์หรือส่วนของการพิมพ์และการเผยแพร่
การลงรายการโดยให้เว้นระยะหน้าและหลังเครื่องหมายวรรคตอนที่กาหนดดังนี้
ใช้เครื่องหมาย ; หน้าชื่อสถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจาหน่าย ฯลฯ แหล่งที่สอง
ใช้เครื่องหมาย ; หน้าชื่อสถานที่พิมพ์ ผู้จัดจาหน่าย ฯลฯ ชื่อผู้ผลิต
ใช้เครื่องหมาย [ ] ลงข้อความเพิ่มเติมที่ระบุหน้าที่ของผู้จัดจาหน่าย
ใช้เครื่องหมาย , หน้าปีที่พิมพ์ ปีที่จัดจาหน่าย ฯลฯ ปีที่ผลิต
ใช้เครื่องหมาย ( ) ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิต (สถานที่ ชื่อ ปีที่ผลิต)
สถานที่พิมพ์ กรณีปรากฏชื่อเมืองที่พิมพ์ หรือมืองที่จัดจาหน่ายมากกว่า 1 แห่ง ให้ลงชื่อ
เมืองแรกที่ปรากฏ
ตัวอย่าง
รายการหน้าปกใน New York Sydney Tokyo London
รายการสถานที่พิมพ์ New York :
กรณีไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจาหน่าย แต่ผู้ทารายการทราบข้อมูลให้ลง
เครื่องหมาย [ ] หากไม่แน่ใจ เพียงแต่คาดว่าน่าจะเป็นสถานที่พิมพ์ ให้ลงในเครื่องหมาย [ ] และใส่
เครื่องหมาย ? กากับไว้
ตัวอย่าง
รายการสถานที่พิมพ์ที่ผู้ทารายการไม่แน่ใจ
[ปทุมธานี?] :
รายการสถานที่ พิ ม พ์ ที่ ผู้ ท ารายการทราบ [ขอนแก่น] :
ข้อมูล
กรณีไม่ ส ามารถหาสถานที่ พิมพ์ได้ ให้ ใ ช้คาย่อ ว่า ม.ป.ท. (ไม่ ปรากฏสถานที่พิมพ์ )
สาหรับหนังสือภาษาไทย และคาย่อ s.l. (Sine loco แปลว่า Without place) สาหรับหนังสือ
ภาษาต่างประเทศโดยให้ใส่ไว้ในเครื่องหมาย [ ]
ตัวอย่าง
รายการสถานที่พิมพ์หนังสือภาษาไทย
[ม.ป.ท.] :
รายการสถานที่พิมพ์หนังสือภาษาต่างประเทศ [s.l] :
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สานักพิมพ์ ให้ลงชื่อสานักพิมพ์ที่แท้จริง โดยลงอย่างสั้นที่สุด สาหรับหนังสือภาษาไทย
ให้ ตั ด ค าว่ า ส านั ก พิ ม พ์ พั บ ลิ เ คชั่ น พั บ ลิ ช ชิ่ ง บุ๊ ค ส่ ว นหนั ง สื อ ภาษาต่ า งประเทศให้ ตั ด ค าว่ า
Publication, Publishing, Publisher, Inc., Book ยกเว้น สานักพิมพ์ การพิมพ์หลังชื่อให้ลงรายการ
ตามที่ปรากฏรวมถึงกรณีของชื่อที่จาเป็นต้องมีเพื่อให้เห็ นความแตกต่างระหว่างสานักพิมพ์ ผู้จัด
จาหน่าย ที่มีชื่อเสียงหรือส่วนของชื่อเหมือนกันเพื่อบ่งบอกให้ทราบถึงสาขา รวมไปถึงคาที่นามาเสริม
นั้นเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ หรือเพื่อบ่งบอกความเป็นชื่อสานักพิมพ์ไว้
ตัวอย่าง
รายการหน้าปกใน สานักพิมพ์มติชน
รายการสานักพิมพ์ มติชน.
รายการหน้าปกใน แพรวสานักพิมพ์
รายการสานักพิมพ์ แพรวสานักพิมพ์.
สานักพิมพ์เป็นของหน่วยงานราชการ เช่น มหาวิทยาลัย กระทรวง ทบวง กรม เป็นต้น
ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ
ตัวอย่าง
รายการหน้าปกใน สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการสานักพิมพ์ สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ถ้าบุคคลหรือหน่วยงานนั้นเป็นทั้งผู้แต่งและสานักพิมพ์ ให้ลงชื่อสานักพิมพ์ ผู้จัด
จาหน่ายอย่างสั้น
ตัวอย่าง
รายการหน้าปกใน รายงานประจาปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
รายการสานักพิมพ์ มหาวิทยาลัย,
ถ้าไม่ปรากฏชื่อสานักพิมพ์ ให้ลงชื่อผู้จัดจาหน่าย และระบุหน้าที่ไว้ในเครื่องหมาย [ ] หลัง
ชื่อผู้จัดจาหน่าย โดยใช้คาว่า ผู้จัดจาหน่าย สาหรับหนังสือภาษาไทย และใช้คาว่า distributor
สาหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ
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กรณีหนังสือตาราหรือเอกสารคาสอนไม่มีชื่อสานักพิมพ์หรือผู้จัดจาหน่าย แต่มีชื่อ
สถาบันที่ผู้แต่งสังกัดอยู่ไว้ที่หน้าปกใน ให้นามาลงเป็นสานักพิมพ์
ตัวอย่าง
รายการหน้าปกใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์.
รายการสานักพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์,

ภาพที่ 7.45 สานักพิมพ์หรือผู้จัดจาหน่ายมีชื่อสถาบันที่ผู้แต่งสังกัด
กรณีไม่สามารถหาสานักพิมพ์ได้ ให้ใช้คาย่อว่า ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏสานักพิมพ์) สาหรับ
หนังสือภาษาไทย และคาย่อว่า s.n. (Sine Nomine แปลว่า without a name) สาหรับหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ โดยให้ใส่ไว้ในเครื่องหมาย [ ]
ตัวอย่าง
รายการสถานที่พิมพ์หนังสือภาษาไทย
รายการสถานที่พิมพ์หนังสือภาษาต่างประเทศ

[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.],
[s.l. : s.n.],
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7.14 ปีที่พิมพ์ ปีจัดจาหน่าย
หนังสือภาษาต่างประเทศให้ลงปีที่พิมพ์ล่าสุด
ในกรณีที่ไม่มีปีที่พิมพ์ ให้ใช้ปีลิขสิทธิ์แทน
ในกรณีที่ใช้ปีลิขสิทธิ์แทนปีพิมพ์ และมีปีผลิต (Printing) ซึ่งแตกต่างจากปีลิขสิทธิ์ให้ใส่ปี
ผลิตในเครือ่ งหมาย ( ) ต่อจากปีลิขสิทธิ์
ตัวอย่าง
รายการปีพิมพ์
รายการปีพิมพ์

2017.
2009 (2010 printing).

หนังสือภาษาไทย ให้ใช้ปีพิมพ์ล่าสุด ลงด้วยเลขอารบิก
กรณีที่ไม่มีปีพิมพ์ ให้ใช้ปีลิขสิทธิ์
กรณีที่ไม่มีปีพิมพ์ ปีลิขสิทธิ์ ให้ใช้ปีผลิต
กรณีปีพิมพ์ในแหล่งข้อมูลปรากฏปี ค.ศ. หรือตัวเลขโรมันให้เปลี่ยนเป็น พ.ศ. โดยใส่ไว้ใน
เครื่องหมาย [ ]
กรณีที่ไม่ปรากฏปีพิมพ์ในแหล่งข้อมูลที่กาหนด ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมาย [ ]
ตัวอย่าง
รายการปีพิมพ์
รายการปีพิมพ์กรณีไม่ปรากฏปีพิมพ์

2560.
[2561].

กรณีที่ไม่ปรากฏปีพิมพ์ ปีจัดจาหน่าย ปีลิขสิทธิ์ หรือปีผลิต ให้ใช้วิธีประมาณปีที่ใช้ในการ
จัดพิมพ์ เช่น ดูจากคานาหรื อข้อมูล อื่น ๆ ในตัว เล่ม ปีที่ล งทะเบียนตัวเล่มเป็นต้น โดยระบุไว้ใน
เครื่องหมาย [ ] หากไม่แน่ใจให้ใส่เครื่องหมาย ? ต่อท้ายปีนั้น
ตัวอย่าง
รายการปีพิมพ์ที่ไม่แน่ใจ
รายการปีพิมพ์ที่ไม่แน่ใจ

[2560?]
[2559?].
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7.15 บรรณลักษณ์ หรือลักษณะรูปร่าง
ลงข้อมูลโดยเว้นระยะหน้าและหลังเครื่องหมายวรรคตอนที่กาหนด ดังนี้
ใช้เครื่องหมาย : หน้ารายละเอียดภาพประกอบ
ใช้เครื่องหมาย ; หน้ารายละเอียดเกี่ยวกับขนาด
ใช้เครื่องหมาย + หน้ารายการเกี่ยวกับวัสดุประกอบ
ใช้เครื่องหมาย ( ) ลงรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุประกอบ
การลงเลขหน้า การลงเลขหน้าของหนังสือเล่มเดียวจบ มีข้อกาหนดในการลงเลขหน้าใน
ลักษณะต่าง ๆ คือ
หนังสือมีเลขหน้า หรือตัวเลขโรมัน หรือตัวอักษรกากับ กรณีหนังสือมีเลขหน้ากากับ ให้ลง
เลขหน้าปรากฏในหน้าสุดท้ายของตัวเล่มเป็นหลัก
ตัวอย่าง
รายการจานวนหน้า 216 หน้า.
รายการจานวนหน้า 456 p.
กรณีที่ส่วนต้นของหนังสือ (หน้าคานา/สารบัญ) มีเลขหน้าเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขโรมัน
กากับ ให้ลงตัวอักษร หรือตัวเลขโรมันสุดท้ายที่ปรากฏ
ตัวอย่าง
รายการจานวนหน้า ฉ, 236 หน้า.
รายการจานวนหน้า iii, 785 หน้า.
รายการจานวนหน้า x, 503 p.
กรณีหนังสือมีการลาดับเลขหน้า ที่เป็นตัวเลขโรมัน ตัวอักษร และมีเลขหน้ากากับคละกัน
ให้นับจานวนหน้ารวม แล้วใส่ไว้ในเครื่องหมาย [ ]
ตัวอย่าง
รายการจานวนหน้า [203] หน้า.
กรณีส่วนเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเป็นภาคผนวก ไม่มีเลขหน้ากากับ ให้นับจานวนหน้าในส่วนนี้
ทั้งหมด แล้วใส่จานวนหน้าไว้ในเครื่องหมาย [ ]
ตัวอย่าง
รายการจานวนหน้า 230, [21] หน้า.
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ถ้าหนังสือนั้นมีหลายบทหรือแบ่งตอน โดยที่แต่ละตอนมีเลขหน้าไม่ต่อเนื่องกัน ให้ลงเลข
หน้าที่ปรากฏในหน้าสุดท้ายของแต่ละบท แล้วลงตามลาดับที่ปรากฏถ้าไม่เกิน 3 ตอน หากเกิน 3
ตอน ให้รวมจานวนหน้าทั้งหมด แล้วลงไว้ในเครื่องหมาย [ ]
ตัวอย่าง
รายการจานวนหน้าไม่เกิน 3 ตอน 40, 38, 79 หน้า.
รายการจานวนหน้าเกิน 3 ตอน
[248 หน้า].
หนังสือที่พิมพ์หน้าเดียว ในการลงเลขหน้า ให้ใช้คาว่า “แผ่น” หรือ leaves แทนคาว่า หน้า
ตัวอย่าง
รายการจาหนวนหน้า 145 แผ่น
หนังสือที่ถ่านสาเนามาจากต้นฉบับ เมื่อลงเลขหน้าต้องพิจารณาเลขหน้าที่ปรากฏในเล่ม
ต้นฉบับเป็นหลัก เช่น ถ้าต้นฉบับใดเมื่อนามาถ่ายสาเนาแล้วตัวต้นฉบับพิมพ์ 2 หน้า แม้จะถ่ายสาเนา
หน้าเดียว ในการลงเลขหน้าของฉบับถ่ายสาเนา ต้องใช้คาว่า “หน้า”
การลงเลขหน้าของหนังสือหลายเล่มจบ มีข้อกาหนดในการลงเลขหน้า ดังนี้
หนังสือที่ปรากฏเลขหน้าและมีหน้าต่อเนื่องกันในแต่ละเล่ม เช่น เล่ม 1 หน้า 1-56, เล่ม 2
หน้า 57-80 ให้ลงจานวนเล่ม พร้อมทั้งจานวนหน้าไว้ในเครื่องหมาย [ ]
ตัวอย่าง
รายการจานวนหน้า 2 เล่ม (263 หน้า).
รายการจานวนหน้า 3 v. (369 p.)
หนังสือหลายเล่มจบ แต่ไม่เกิน 3 เล่ม และเลขหน้าไม่ต่อเนื่องกัน ให้ลงจานวนเล่มทั้งหมด
และระบุหน้าของแต่ละเล่มไว้ในเครื่องหมาย ( )
ตัวอย่าง
รายการจานวนเล่ม 3 เล่ม (120; 360; 490 หน้า).
รายการจานวนเล่ม 2 v. (56; 100 p.).
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หนังสือหลายเล่มจบ แต่ไม่แน่ใจว่าหนังสือชุดนั้น ๆ มีกี่เล่มจบให้ใช้เครื่องหมาย – แทน
จานวนเล่มทั้งหมดของหนังสือชุดนั้น ๆ แล้วทารายการเพิ่มในรายการหมายเหตุเพื่อระบุห้องสมุดมี
เล่มใดบ้าง
ตัวอย่าง
รายการจานวนเล่ม - เล่ม.
รายการหมายเหตุ ห้องสมุดมีเล่ม 1, 2, 3หนังสือหลายเล่มจบตั้งแต่ 3 เล่มขึ้นไป มีเลขหน้าต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม ให้ลงจานวนเล่ม
ทั้งหมด
ตัวอย่าง
รายการจานวนเล่ม
รายการหมายเหตุ

13 เล่ม.
13 v.

7.16 การลงรายการภาพประกอบ หมายถึง ภาพเขียน ภาพถ่าย หรือภาพวาดที่ประกอบ
เนื้อหาของหนังสือเท่านั้น เมื่อลงรายการให้ใช้คาว่า “ภาพประกอบ” สาหรับหนังสือภาษาไทย
สาหรับหนังสือภาษาต่างประเทศใช้คาว่า “ill’ โดยลงต่อจากรายการจานวนหน้าคั่นด้วยเครื่องหมาย
:
ตัวอย่าง
รายการภาพประกอบ 230 หน้า : ภาพประกอบ
รายการภาพประกอบ 560 หน้า : ภาพประกอบสี
รายการภาพประกอบ 369 p. : ill.
หมายเหตุ ตาราง ไม่ถือว่าเป็นภาพประกอบ และไม่นามาลงรายการ ยกเว้น แผนผัง ให้ถือว่า
เป็นภาพประกอบ หรือ ill.
การลงรายการส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องลงไว้ต่อจากรายการภาพประกอบ เช่น แผนที่
แผนผัง หรือแผนภูมิ ฯลฯ ให้ลงไว้ต่อจากภาพประกอบตามลาดับอักษร แล้วใช้เครื่องหมาย , คั่น
ทั้งนี้รายการส่วนอื่น ๆ ที่จะนามาลงรายการนั้น จะต้องมีความโดดเด่นและเป็นส่วนประกอบสาคัญ
ของเนื้อหาด้วย
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หนังสือภาษาไทย จัดลาดับในการลงรายการดังนี้
- เลขหน้า
- ภาพประกอบ
- แผนที่
- แผนผัง
- แผนภูมิ
ตัวอย่าง
รายการภาพประกอบ 230 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
รายการภาพประกอบ 560 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนผัง, แผนภูมิ
7.17 การลงรายละเอียดเกี่ยวกับขนาด ให้ลงความสูงของหนังสือโดยวัดจากปกเป็น
เซนติเมตร โดยใช้เครื่องหมาย ; เศษของเซนติเมตรให้ปัดขึ้นเป็นจานวนเต็ม
ตัวอย่าง
รายการรายละเอียดเกี่ยวกับขนาด 230 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม.
รายการรายละเอียดเกี่ยวกับขนาด 560 หน้า : แผนผัง, แผนภูมิ ; 21 ซม.
7.18 การลงรายการเกี่ยวกับวัสดุประกอบ
ให้ลงรายการเกี่ยวกับวัสดุประกอบนั้นอย่างสั้น ๆต่อจากรายการขนาดของหนังสือ
โดยใช้เครื่องหมาย + คั่น และระบุจานวนวัสดุเป็นแผ่นหรือจานวนเล่ม หากวัสดุนั้นเป็นหนังสือให้ใส่
จานวนหน้าและขนาดไว้ในเครื่องหมาย ( ) ต่อท้าย
ตัวอย่าง
รายการวัสดุที่ใช้ประกอบหนังสือ 230 หน้า : ภาพประกอบ + ซีดีรอม 1 แผ่น
รายการวัสดุที่ใช้ประกอบหนังสือ 560 หน้า : แผนผัง + คู่มือครู 1 เล่ม (50 หน้า).
7.19 ชื่อชุด
ลงข้อมูลโดยให้เว้นระยะหน้าและหลังเครื่องหมายวรรคตอนที่กาหนด ดังนี้
ใช้เครื่องหมาย ; หน้าหมายเลขหรือลาดับที่ของชุด
ใช้เครื่องหมาย . หน้าชื่อชุดย่อย
ใช้เครื่องหมาย , คั่นระหว่างชื่อตอนกับชื่อชุดย่อย
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ให้ลงชื่อเฉพาะชื่อชุด โดยไม่ต้องลงชื่อผู้รับผิดชอบ
ตัวอย่าง
รายการชื่อชุด
รายการชื่อชุด

ชุดประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชนชาติไทย.
ชุดประวัติปรัชญาตะวันตก.

ชื่อชุดที่มีคาว่า “No.” หรือ “ลาดับที่” “อันดับที่” “ภาค” ให้ใช้เครื่องหมาย ; หน้า
หมายเลขหรือลาดับที่ของชุด
ตัวอย่าง
รายการชื่อชุด
ชุดชีวิตและสุขภาพ ; ลาดับที่ 230
รายการชื่อชุด
Issues in business ethics ; 1
7.20 หมายเหตุ
ลงข้อมูลโดยให้เว้นระยะหน้าและหลังเครื่องหมายวรรคตอนที่กาหนด ดังนี้
ใช้เครื่องหมาย : เว้น 1 ระยะหลังเครื่องหมาย เพื่อแยกระหว่างคาที่ใช้นากับเนื้อหาสาคัญ
ของหมายเหตุ
ใช้เครื่องหมาย / หน้ารายละเอียดผู้รับผิดชอบรายการแรก
ใช้เครื่องหมาย ; หน้ารายละเอียดผู้รับผิดชอบรายการแต่ละรายการ
ใช้เครื่องหมาย , หน้ารายละเอียดผู้รับผิดชอบรายการรองแต่ละรายการ
ใช้เครื่องหมาย ( ) รุบุสาขาวิชาเอก สาหรับวิทยานิพนธ์
ใช้เครื่องหมาย – นาหน้าข้อความหมายเหตุแต่ละรายการ
ใช้เครื่องหมาย . เมื่อจบข้อความหมายเหตุ
หมายเหตุทั่วไป แหล่งของชื่อเรื่องจริง หรือชื่อเรื่องที่แตกต่างกัน ให้ลงหมายเหตุเกี่ยวกับ
แหล่งของชื่อเรื่องจริง หากไม่ได้อยู่ในหน้าปกใน เช่น
ชื่อเรื่องจากปก Title from cover
ชื่อเรื่องจากสัน Title from spine
ชื่อนาเนื้อเรื่อง Caption title
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การพิมพ์ การจ าหน่ าย ฯลฯ ให้ ล งหมายเหตุเกี่ ยวกับรายละเอี ยดของการพิมพ์ การจั ด
จาหน่าย ฯลฯ ที่ยังไม่ได้ลงไว้ในส่วนการพิมพ์ การจาหน่าย ฯลฯ ถ้าพิจารณาว่าสาคัญ
ตัวอย่าง
คณะกรรมการฝ่ ายจั ดทาหนั งสื อจดหมายเหตุงานเฉลิ มพระเกียรติส มเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม
2559 จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2559.

ภาพที่ 7.47 หน้าปกในหนังสือการลงรายการหมายเหตุการณ์พิมพ์ การจัดจาหน่าย
หมายเหตุภาษาของหนังสือ และ/หรือ การแปล, การดัดแปลง ให้ลงหมายเหตุภาษากรณีที่
หนังสือมีเนื้อหาตั้งแต่ 2 ภาษาขึ้นไปโดยมีการจัดพิมพ์เป็นหน้าคู่กัน หรือแบ่งครึ่งเล่มในแต่ละภาษา
ตัวอย่าง
หมายเหตุภาษาของหนังสือ เนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
หมายเหตุการแปล
แปลจาก: Business on a shoestring : surviving a
downturn : building a successful business -without breaking the bank.
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หมายเหตุบรรณานุกรม คือรายชื่อของหนังสือและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้แต่งใช้ค้นคว้า
ประกอบการเขียนหนังสือ
ตัวอย่าง
หมายเหตุบรรณานุกรม Includes bibliographical references
หมายเหตุบรรณานุกรม บรรณานุกรมท้ายบท
หมายเหตุเงินทุน ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนในการจัดทา
หนังสือถ้าข้อมูลเหล่านั้นแจ้งไว้ในหนังสือ
ตัวอย่าง
หมายเหตุเงินทุน ตารานี้ได้รับทุนสนับสนุนการแต่งตาราจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี.
หมายเหตุรางวัลที่ได้รับ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับรางวัลของหนังสือ ถ้าข้อมูล
เหล่านั้นแจ้งไว้ในหนังสือ
ตัวอย่าง
หมายเหตุรางวัลที่ได้รับ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
ประเภทนวนิยาย ประจาปี 2558.
7.21 วั ส ดุที่ ใช้ป ระกอบกับหนั งสื อ ให้ ล งหมายเหตุบอกแหล่ งที่เก็ บวัส ดุ ที่ใช้ป ระกอบ
หนังสือ ถ้าเหมาะสม ให้ลงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ประกอบกับหนังสือซึ่งยังไม่ได้ลงไว้ในส่วนรูปร่าง
หรือลงรายการแยกต่างหาก
ตัวอย่าง
วัสดุที่ใช้ประกอบกับหนังสือ มีคู่มือประกอบ : คู่มือคณิตศาสตร์ฉบับเตรียมสอบ
ปริญญาโท (334 หน้า).
วัสดุที่ใช้ประกอบกับหนังสือ มีซีดี-รอม ประกอบ.
วัสดุที่ใช้ประกอบกับหนังสือ วีซีดีประกอบ : ท่าบริหารแบบไทย.
วัสดุที่ใช้ประกอบกับหนังสือ หนังสือประกอบ: ทีเด็ดพิชิต TOEIC.
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7.22 เลขมาตรฐานสากล (International Standard Book Number : ISBN) คือ เลข
รหัสสากลที่กาหนดขึ้นใช้สาหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วไป ๆ ไป มีความมุ่งหมายที่จะเป็น
เอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละเล่ม เพื่อความสะดวกถูกต้องและรวดเร็ว
ในการลงรายการให้เว้นระยะหน้าและหลังเครื่องหมายวรรคตอนตามที่กาหนด
ใช้เครื่องหมาย : นาหน้าคาที่บอกถึงการได้รับ
ใช้เครื่องหมาย ( ) สาหรับส่วนประกอบของ ISBN หรือส่วนประกอบของคาที่บอกถึงการ
ได้รับ
การลงรายการหมายเลขมาตรฐาน ให้ลงหมายเลข ISBN โดยไม่ต้องใช้เครื่องหมาย –
ถ้าหนังสือมี ISBN มากกว่า 1 หมายเลข เช่น มีหมายเลข ISBN ของชุดหนังสือ และ
หมายเลข ISBN ของเล่มหนังสือให้ลงรายการด้วยหมายเลข ISBN สาหรับหนังสือเล่มนั้น
ตัวอย่าง
9789740212225
9786160000074 (ล.8)
0801829135 (set)
97861654682561X

ปัญหา มาตรฐานการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 เป็นหลักเกณฑ์ที่
ซับซ้อนและรายละเอียดค่อนข่างมาก รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการฯ ที่จัดหา มี
หลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีรูปแบบการลงรายการแตกต่างกันไป
แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดทาคู่มือการปฏิบัติการลงรายการบรรณานุกรมให้ตรงตาม
ทรั พ ยากรที จั ด หา โดยมี ค าอธิ บ ายพร้ อ มยกตั ว อย่ า งประกอบเพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ลงรายการ
บรรณานุกรมได้ถูกต้องและรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ -
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ขั้นตอนที่ 8 บันทึกรายการตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ
การบันทึกรายการตัวเล่มทรัพยากรฯ เป็นการดาเนินงานในการเขียนเลขทะเบียนลงในตัว
เล่มของหนังสือ เป็นการบันทึกรายการข้อมูลวันที่ลงทะเบียน เลขทะเบียน เลขเรียกหนังสือ เพื่อเป็น
การแจ้งรายละเอียดรายการตัวเล่มเพื่อจะได้ทราบจานวนของหนังสือ รวมถึงเป็นหลักฐานการรับ
หนังสือ รวมทั้งการเขียนเลขเรียกหนังสือในหน้าลับ ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้
8.1 การเขียนเลขทะเบียนในตัวเล่ม
การลงทะเบียนหนังสือเป็นการบันทึกการเขียนเลขทะเบียนในตัวเล่ม การเขียนเลข
ทะเบียนหนังสือ งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศจะประทับตราการลงทะเบียนซึ่งจะประทับตราใน
หน้าปกในของหนังสือ รายละเอียดในการลงทะเบียนในตัวเล่มบรรณารักษ์งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศจะดาเนินการกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพที่ 8.1 การเขียนเลขทะเบียนในตัวเล่มสาหรับหนังสือภาษาไทย

ภาพที่ 8.2 การเขียนเลขทะเบียนในตัวเล่มสาหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ
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8.2 การเขียนเลขเรียกหนังสือในหน้าลับ
หน้าลับหมายถึงหน้าของหนังสือในแต่ละเล่ม ซึ่งห้ องสมุดทุกแห่งสามารถกาหนดเอง
ว่าต้องการให้หน้าใดเป็นหน้าลับเฉพาะของห้องสมุด ซึ่งอาจจะกาหนดเช่น หน้า 9 หน้า 29 หรือเป็น
หน้าที่ล งท้ายด้วยหมายเลขต่าง ๆ การเขียนหน้าลับเป็นการจัดทาเป็นหลักฐานในกรณีที่ปกหน้า
ปกใน ปกหลัง หรือบางส่วนของหนังสือเกิดฉีกขาด ตัวเล่ม ยังมีการประทับตราในหน้าลับและมีการ
เขียนเลขเรียกหนังสืออยู่สามารถนาข้อมูลของตัวเล่มมาใช้ เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบตัวเล่มของ
หนังสือเล่มนั้นได้

ภาพที่ 8.3 การเขียนหน้าลับหนังสือภาษาไทย
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ภาพที่ 8.4 การเขียนหน้าลับหนังสือภาษาต่างประเทศ
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8.3 การสร้างรายการตัวเล่ม (Insert Item) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
8.3.1 การสร้ า งรายการตั ว เล่ ม ทรั พ ยากรสารสนเทศ เริ่ ม ด้ ว ยการค้ น หารายชื่ อ
ทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้ทางเลือกเช่นการสืบค้นจากหมายเลข Bib Record การค้นจากชื่อหนังสือ
เป็นต้น การค้นหารายการหนังสือเพื่อดาเนินการสร้างรายการตัวเล่มมีวิธีการดังนี้

ภาพที่ 8.5 การค้นจากหมายเลข Bib Record

ภาพที่ 8.6 การค้นหาจากชื่อหนังสือ
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8.3.2 เมื่ อ ค้ น หาหนั ง สื อ ที่ ต้ อ งการดู ร ายละเอี ย ดแล้ ว ให้ ด าเนิ น การเปิ ด ข้ อ มู ล
บรรณานุกรมที่ต้องการสร้างตัวเล่มโดยคลิกที่แท็บ Item แล้วคลิกปุ่ม
เลือก Item

ภาพที่ 8.7 หน้าจอการสร้างรายการตัวเล่ม
8.3.3 ระบบจะปรากฏหน้าจอให้กรอกหมายเลขบาร์โค้ดของหนังสือแต่ละเล่ม เมื่อ
กรอกหมายเลขบาร์โค้ดเรียบร้อยให้คลิกที่ปุ่ม

ภาพที่ 8.8 การป้อนหมายเลขบาร์โค้ดของหนังสือ
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8.3.4 ดาเนินการกรอกข้อมูลรายการตัวเล่มโดยการเลือกประเภทของหนังสือโดยการ
เลือกประเภทของเลขหมู่ (Call Type) ฉบับ (Copy) เล่ม (Volume) สถานที่จัดเก็บ สถานะของ
หนังสือ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้คลิก

เพื่อบันทึกรายการตัวเล่ม

ภาพที่ 8.9 แสดงรายการกรอกข้อมูลรายการตัวเล่ม Item
8.3.5 กรณีที่หนังสือที่มีหลายเล่มหลายตอน การป้อนรายการตัวเล่มต้องมีการระบุ เล่ม
และฉบับในแต่ละเล่ม ในส่วนของหนังสือภาษาต่างประเทศจะใช้ c. (Copy) V. (Volume) หนังสือ
ภาษาไทยใช้ ล. (เล่ม) ฉ. (ฉบับ) หนังสือประเภทนี้โดยส่วนมาจะเป็นหนังสือนวนิยาย หรือหนังสือที่มี
เนื้อหามาก ๆ ทาให้ไม่จบภายในเล่มเดียว

ภาพที่ 8.10 การลงรายการตัวเล่มที่มีหลายเล่มหลายตอนหนังสือภาษาไทย
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ภาพที่ 8.11 การลงรายการตัวเล่มที่มีหลายเล่มหลายตอนหนังสือภาษาต่างประเทศ
ปัญหา : การประทับตราลงทะเบียนในหน้าลิขสิทธิ์ในกรณีเป็นกระดาษอาร์ตมัน ทาให้การ
ปรับตราเลือนไม่ชัด และไม่สามารถกรอกเลขทะเบียน เลขเรียกหนังสือได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา : การประทับตราในกรณีเป็นกระดาษอาร์ตมัน ต้องประทับตรา
ที่กระดาษสติ๊กเกอร์ก่อนแล้วนามาผนึกที่หน้าลิขสิทธิ์ และในการกรอกเลขทะเบียน และเรียกเรียก
หนังสือต้องใช้ดินสอเขียนเท่านั้นเพื่อสะดวกในการแก้ไขข้อมูล
ข้อเสนอแนะ -
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ขั้นตอนที่ 9 การพิมพ์ใบลงรายการข้อมูลหนังสือ (Worksheet)
ใบรายการข้ อมูล หนั งสื อ (worksheet) เป็นใบรายการข้อมูล ของหนังสื อแต่ล ะเล่ ม ซึ่ง
ข้อมูลจะประกอบไปด้วย เลขเรียกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ หมายเลขบาร์โค้ดของ
หนังสือ ฉบับที่ หรือเล่มที่ในกรณีที่หนังสือมีหลายเล่มหลายตอนจบ ใช้เป็นรายละเอียดของหนังสือ
เพื่อนาตัวเล่มจัดส่งไปยังงานซ่อมเพื่อใช้ในการติดเลขเรียกหนังสือต่อไป การพิมพ์ใบรายการข้อมูล
หนังสือ (Worksheet) มีวิธีการดังนี้
9.1 การพิมพ์ใบลงรายการหนังสือ (Worksheet) โดยผ่าน Module Cataloging ใน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
9.1.1 นาตัวเล่มที่ต้องการจัดทาใบลงรายการข้อมูลหนังสือ (Worksheet) มา
ดาเนินการสืบค้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST โดยใช้ทางเลือกในการสืบค้น bar: Barcode ใน
การใช้ทางเลือกการค้นโดยใช้ bar: Barcode ต้องมีการบันทึกหมายเลข Barcode ในระบบเรียบร้อย
แล้ว หากไม่มีการบันทึกจะไม่สามารถสืบค้นได้ การพิมพ์ ในช่องสืบค้นสามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด
หรือกรอกข้อมูลหมายเลขบาร์โค้ด ดังภาพ

หมายเลขบาร์โค้ดของหนังสือ
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ภาพที่ 9.1 ขั้นตอนการสืบค้นโดยทางเลือก bar: Barcode
9.1.2 เมื่อค้นหารายการหน้าจอจะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหา ให้คลิก Edit
MARC (แสดงทรัพยากร) และคลิกที่แสดงมาร์ค (View MARC) ระบบจะปรากฏรายการหน้า
บรรณานุกรม ให้เลือกที่ Public Display

ภาพที่ 9.2 การแสดงผลหน้าจอ
9.1.3 ระบบจะปรากฏหน้ารายการบรรณานุกรมในระบบ OPAC ของรายการ
หนังสือเล่มนั้น ดังรูป
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ภาพที่ 9.3 หน้าจอ OPAC
9.1.2 ดาเนินการคัดลอกส่วนที่เลือกเพื่อนารายการมาวางในไมโครซอฟท์เวิร์ด
(Microsoft Word) เพื่อนามาจัดพิมพ์ในการทาใบรายการข้อมูลหนังสือ (worksheet)

ภาพที่ 9.4 การคัดลอกรายการในไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)

ภาพที่ 9.5 ใบรายการข้อมูลหนังสือ (worksheet) หนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
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9.2 การพิมพ์ใบลงรายการหนังสือ (Worksheet) โดยผ่านหน้าจอการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ (web OPAC)
9.2.1 ในการจัดทาใบลงรายการหนังสือ (Worksheet) ในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST ใน Module Cataloging แล้วยังสามารถที่จะดาเนินการจัดทาใบลงรายการหนังสือ
(Worksheet) ในหน้าจอการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีวิธีการดังนี้
9.2.2 เมื่อดาเนินการเปิดหน้าจอการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ในหน้าจอ
จะปรากฏหน้า “หน้าหลัก” (Home) เป็นหน้าแรก โดยในหน้านี้จะเป็นหน้าจอหลักที่สามารถเข้า
สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งหน้าจอหลักจะประกอบด้วย 3 ส่ว น คือ 1) ส่วนเมนูหลัก 2)
ส่วนแสดงผลรายการเมนูหลัก 3) ส่วนการค้นหา ดังรูป

ภาพที่ 9.6 รูปแสดงหน้าแรกของเว็บบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
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9.2.2 ดาเนินการสืบค้น การสืบค้นจะสามารถสืบค้นได้ครั้งละ 1 เขตข้อมูล เช่น ค้น
ด้วยชื่อเรื่อง (Title) ชื่อผู้แต่ง (Author) ค้นจากรหัส (Barcode) หรือหมายเลขระเบียนบรรณานุกรม
(Bib) เป็นต้น โดยการค้นหาจากหมายเลขบรรณานุกรม (Bib) มีวิธีจากการเข้าหน้าจอหลักคลิกเลือก
เมนู “ค้น หา” หรื อ คลิ ก เมนู “ค้น หาทั่ ว ไป” ป้ อนคาค้นที่ ต้องการ เมื่อ กรอกคาค้ นที่ต้ องการให้
ดาเนินการคลิกที่ “ค้นหา” เพื่อให้ระบบปรากฏรายการที่ต้องการ ดังรูป

ภาพที่ 9.7 การค้นหาโดยหมายเลขบรรณานุกรม (Bib)

ภาพที่ 9.8 ผลลัพธ์ของการสืบค้นแบบหมายเลขบรรณานุกรม (Bib)
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9.2.3 ดาเนินการคัดลอกส่วนที่เลือกในหน้าตอ เพื่อนารายการมาวางในไมโครซอฟท์
เวิร์ด (Microsoft Word) โดยใช้วิธีการคีย์ลัดด้วยวิธีการกด Ctrl + C → ก๊อปปี้ข้อความหรือ
ออบเจ็กต์ที่เลือกไว้ และใช้คีย์ลัดด้วยวิธีการกด Ctrl + V → วางข้อความหรือ ออบเจ๊กต์ที่เลือกไว้
และนามาวางและจัดเอกสาร เพื่อจัดพิมพ์ใบรายการข้อมูลหนังสือ (worksheet) ดังรูป

ภาพที่ 9.9 การคัดลอกรายการลงในไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) หนังสือภาษาไทย

ภาพที่ 9.10 การคัดลอกรายการลงในไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) หนังสืออังกฤษ
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ภาพที่ 9.11 ใบรายการข้อมูลหนังสือ (worksheet) หนังสือภาษาไทย

ภาพที่ 9.12 ใบรายการข้อมูลหนังสือ (worksheet) หนังสือภาษาต่างประเทศ
ปัญหา : ในบางครั้งการพิมพ์ใบรายการข้อมูลหนังสือ (Worksheet) ของหนังสือแต่ละ
รายการหากผู้ปฏิบัติงานไม่มีการตรวจสอบรายการตัวเล่มที่ดาเนินการ อาจจะมีการนาหมายเลข
บาร์ โ ค้ ด สลั บ กั บ ตั ว เล่ ม ที่ จั ด ท าใบรายการข้ อ มู ล หนั ง สื อ เมื่ อ น าส่ ง ตั ว เล่ ม ไปยั ง งานบ ารุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรสารสนเทศอาจเกิดความผิดพลาดในการติดเลขเรียกหนังสือได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการตรวจสอบก่อนดาเนินการจัดส่งตัวเล่ม
และใบรายการข้อมูลหนังสือไปยังงานบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และให้ผู้ปฏิบัติงานบารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ ดาเนินการตรวจสอบก่อนรับเอกสาร
ข้อเสนอแนะ:
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ขั้นตอนที่ 10 การจัดเก็บสิติ
การจัดทาสถิติและการรายงานการปฏิบัติงาน เป็นการดาเนินงานที่ได้จากการปฏิบัติงานใน
แต่ ล ะวั น และน ามาจั ด ท าเป็ น รายงานในแต่ ล ะเดื อ น น ามาใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานส าคั ญ ในการศึ ก ษา
เปรียบเทียบหรือคาดการณ์ในการดาเนินงานต่อไป ในการดาเนินการจัดเก็บสถิติมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็ น หลั กฐานในการปฏิบั ติง านและน ารายงานการปฏิบั ติง านเสนอต่อ ผู้ บั งคั บบั ญชา และน ามา
ปรับปรุงในการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งงานพัฒนาทรัพยากรวิเคราะห์มีการดาเนินงานในการจัดเก็บดังนี้
10.1 รายงานหนังสือใหม่จากงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศมีการจัดทารายงานรายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน
บรรณารักษ์งานพัฒนารับตัวเล่มและนามาตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบจะดาเนินการตรวจสอบกับใบ
รายการหนังสือใหม่กับจานวนตัวเล่มที่จัดส่งมาว่าตรงกันหรือไม่เมื่อได้รับครบตามจานวน ดาเนินการ
เซ็ น รั บ เอกสารเพื่ อจั ด เป็ น หลั กฐานต่ อ ไป ในกรณี ที่ไ ด้รั บ ตัว เล่ ม ไม่ค รบตามจ านวนประสานกั บ
บรรณารักษ์งานจัดการทรัพยากรเพื่อตรวจสอบต่อไป

ภาพที่ 10.1 รายการหนังสือใหม่จากงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
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10.2 รายการหนังสือใหม่ส่งงานบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
หนั งสื อใหม่ ที่ได้ด าเนิ นการวิเคราะห์ ห มวดหมู่เรี ยบร้อ ยแล้ ว จะดาเนิ นการจัดท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประจาสัปดาห์เพื่อจัดส่งไปยังงานบารุงรักษาฯ เพื่อเข้าเล่มหนังสือ
ใหม่ต่อไป โดยในรายการจะมีรายละเอียดของชื่อหนังสือ/ผู้แต่ง จานวนเล่มที่จัดส่ง มีรายชื่อผู้ส่ง และ
ผู้รับวันที่ที่รับและจัดส่ง เพื่อนามาใช้เป็นหลักฐานต่อไป

ภาพที่ 10.2 ใบรายการส่งหนังสือใหม่ส่งงานงานบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
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10.3 รายงานวัสดุประกอบหนังสือส่งงานบริการเพื่อการเรียนรู้และวิจัย
วัสดุประกอบเป็นวัสดุที่มากับตัวเล่ม (Accompanying material) เช่น ซีดีรอม (CD-OM)
ซีดี (CD) ดีวีดี (DVD) แผนที่ แผ่นวัสดุ ภาพ หนังสือคู่มือ เป็นต้น ต้องดาเนินการจัดทารายชื่อวัสดุ
ประกอบเมื่อดาเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่และได้รับตัวเล่มเรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการจัดทารายการ
วัสดุประกอบหนังสือจัดส่งงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย เพื่อนาออกให้บริการต่อไป

ภาพที่ 10.3 รายการจัดส่งวัสดุประกอบงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย
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10.4 รายงานการส่งหนังสือซ่อมไปงานบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
หนั ง สื อ ที่ ห้ อ งสมุ ด น าออกบริ ก าร และถู ก ใช้ จ นช ารุ ด ต้ อ งด าเนิ น การน ากลั บ มา
ซ่อมแซมเพื่อให้หนังสือมีสภาพที่สมบูรณ์และสามารถนาออกให้บริการต่อไป หนังสือชารุดที่จัดเก็บจะ
มาทารายการหนั งสื อและทาการเปลี่ ยนสถานะของหนังสื อแต่ล ะเล่ มในระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
ALIST เพื่อเป็นการแจ้งสถานะของทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อผู้ใช้ต้องการตัวเล่มจะได้ทราบว่าสถานะ
ของหนังสือเป็นอย่างไร

ภาพที่ 10.4 รายงานการส่งหนังสือซ่อมไปงานบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
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10.5 รายงานสถิติการปฏิบัติงาน Cataloging Module ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
ระบบห้องสมุดอัตโนมั ติ ALIST ในงาน Cataloging Module จะรายงานการ
ปฏิบัติงานในระบบ โดยมีการแยกรายงานประเภทต่าง ๆ ในส่วนของ Cataloging Module การ
รายงานในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีการรายงานที่เป็นมาตรฐานและสามารถนามาจัดทารายงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การเข้าใช้งานระบบ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานผู้ใช้ต้องระบุ Username และ
Password สาหรับการเข้าใช้งาน
เปิดเว็บไซต์เพื่อเข้าใช้งานที่ http://opac.vru.ac.th
ปรากฏหน้าจอให้ป้อน Username และ Password สาหรับเข้าใช้งาน ดังรูป

ภาพที่ 10.5 แสดงหน้าจอการป้อน Username และ Password
กดปุ่ม Login เพื่อเข้าใช้งาน หากป้อน Username และ Password ไม่ถูกต้อง จะไม่
สามารถเข้าระบบได้ หากถูกต้องจะเข้าสู่ระบบ ดังรูป

ภาพที่ 10.6 แสดงหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบ
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ที่ เ มนู จ ะแบ่ ง รายงานออกเป็ น โมดู ล ในการจั ด เก็ บ สถิ ติ จ ะด าเนิ น การเลื อ กที่
Cataloging Module และเลือกที่รายงานบรรณานุกรมที่ถูกแก้ไข ดังรูป

ภาพที่ 10.7 แสดงหน้าจอเลือกเมนู Cataloging Module
เลือกเงื่อนไขตามที่แสดง เช่น วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

ภาพที่ 10.8 แสดงหน้าจอการเลือกเงื่อนไขวันที่รายงาน
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เมื่อคลิกปุ่ม
ระบบจะแสดงรายงานตามเงื่อนไขที่เลือกไว้ โดยจะแสดง
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ Bib no, year, Title วัน เดือน ปี เวลาในการทารายการ
บรรณานุกรม

ภาพที่ 10.9 หน้าจอรายงานและสถิติรายงานบรรณานุกรมที่ถูกแก้ไข

ปัญหา : รายงานสถิติในการปฏิบัติงาน ไม่มีแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานเพื่อจัดเก็บสถิติใน
การปฏิบัติงาน
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ดาเนินการจัดทาแบบฟอร์มเพื่อจัดเก็บสถิติในการปฏิบัติงาน
เพราะสถิติและรายงานเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงผลงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละเดือน พร้อมทั้งเป็นการ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารทราบ
ข้อเสนอแนะ -
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
2541

ประสบการณ์ทางาน
2541 – ปัจจุบัน

นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต
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