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คู่มือการปฏิบัติงาน งานจัดทำรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ จัดทำขึ้น
เพ่ือรวบรวมเนื้อหาและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานจัดทำรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ งานทำรายการทรัพยากร
สารสนเทศ งานบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ งานจัดทำลาเบลเลขเรียกหนังสือ และงานออก
รายงานและสถิติการจัดทำรายการ เพ่ือใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานของงานวิเคราะห์และลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศหนังสือทั่วไปทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี และเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจงานทางด้านเทคนิคของห้องสมุด 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จะให้ความรู้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านงาน
จัดทำรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ และผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างด ี
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บทท่ี 1  
บทนำ 

 
1. หอสมุดกลาง 

 
1.1 ความเป็นมา 

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการครั้งแรก พร้อมการก่อตั้ง
วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยใช้อาคารชั่วคราวเป็นสถานที่ทำการ 

พ.ศ. 2519 ย้ายมาทำการที่อาคารชั่วคราวตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ 
พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลัง

ใหม่มีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม 
 

 
ภาพที่ 1.1 ภาพหอสมุด 

 

พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณจากกรมการฝึกหัดครู จำนวน 1,000,000 บาท และจากวิทยาลัย
ครูสุราษฎร์ธานี จำนวน 700,000 บาทในการต่อเติมหอสมุดในรูปแบบเดิม และเปิดใช้อาคารเพ่ือให้บริการเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533และได้รับงบประมาณ จำนวน 22,000,000 บาท ในการก่อสร้างอาคาร 
วิทยบริการเป็นอาคาร 4 ชั้น เมื่อ พ.ศ. 2536 
 

 
ภาพที่ 1.2 อาคารวิทยบริการ 
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พ.ศ. 2538 หอสมุดกลาง ได้รับพระราชทานนามชื่อ “บรรณราชนครินทร์” จากสมเด็จพระเจ้า 
พ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จนกระทั่ง 

พ.ศ. 2547 หอสมุดกลางเป็นหน่วยงานย่อยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย หอสมุดกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ และศูนย์ภาษา 

พ.ศ. 2560 หอสมุดกลางย้ายมายังอาคารหลังใหม่ชื่อว่า “อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
เฉลิมพระเกียรติ”เปิดให้บริการ วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นวันแรก อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิม
พระเกียรติ เป็นอาคาร 4 ชั้น โดยชั้น 1-3 ให้บริการในส่วนของหอสมุดและชั้น 4 เป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษา  

 

 
ภาพที่ 1.3 อาคารหอสมุดกลาง ในปัจจุบัน 

  

 
ภาพที่ 1.4 พิธีเปิดอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 
 

1.2 ปรัชญา 
แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีก้าวหน้า  พัฒนาสังคม 

1.3 วิสัยทัศน์ 
หอสมุดกลาง เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการบริการที่เป็นเลิศ 
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1.4 พันธกิจ 
1) รวบรวม คัดเลือก จัดหา จัดระบบ จัดเก็บ บำรุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท 

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
2) เผยแพร่ทรัพยากรสารนิเทศสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วทันกับความต้องการ 
3) พัฒนาอาคารสถานที่การให้บริการของหอสมุดกลางที่เอ้ือประโยชน์สำหรับผู้ใช้ในการเข้า

มาใช้บริการหรือกิจกรรมที่หอสมุดกลางจัดขึ้น 
4) จัดกิจกรรมการให้การศึกษากับผู้ ใช้บริการ (User Education) ให้มีทักษะในการใช้

เทคโนโลยีในการสืบค้นสารนิเทศและความรู้ความเข้าใจในการใช้หอสมุดกลาง 
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักฯ และพัฒนาหอสมุดกลาง 

สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผล 
การดำเนินงานของห้องสมุดและการใช้บริการทุกรูปแบบ 

1.5 วัตถุประสงค์ 
หอสมุดกลาง มีหน้าที่ในการรวบรวม คัดเลือก จัดหา จัดระบบ จัดเก็บ บำรุงรักษา เผยแพร่ 

สารนิเทศและให้บริการทางวิชาการ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย โดยมีการนำเทคโนโลยีสารนิเทศมาใช้ในการดำเนินงาน 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการให้บริการที่มี
คุณภาพให้กับบุคลากรในสถาบันและท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือพัฒนาหอสมุดกลางให้ได้มาตรฐานตามระบบหอสมุดกลางสถาบันอุดมศึกษา 
2) เพ่ือปรับปรุง บริหารจัดการ และการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และตรงตาม 

ความต้องการของผู้ใช้ 
3) เพ่ือให้ เป็นศูนย์กลางให้บริการทางวิชาการแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมทั้งบุคลากรในท้องถิ่น 
4) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรในท้องถิ่น 

1.6 การแบ่งส่วนราชการหอสมุดกลาง ดังภาพที ่1.5 
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ภาพที่ 1.5 การแบ่งส่วนราชการหอสมุดกลาง 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฝ่ายหอสมุด 

 

ฝ่าย
ธุรการ 

ฝ่ายบริการ ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ฝ่ายสื่อ 
โสตทัศนูปกรณ์ 
 

ฝ่ายวารสาร 
และ

หนังสือพิมพ ์
 

1. งาน
ธุรการ 
2. งาน
บุคคล 
3. งาน
การเงิน 
4. งาน
พัสดุ 
 

1. งานบริการ
วิทยานิพนธ์และ 
รายงานการวิจัย 
2. งานบริการ
สารสนเทศ 
3. งานบริการ 
ยืม-คืน 
4. งานบริการ
หนังสืออ้างอิง 
5. งานบริการผู้อ่าน 
6. งาน
ประชาสัมพันธ์ 
7. งานบริการ
สารสนเทศ 

1. งานเตรียม
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
2. งานคัดเลือก/
จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
3. งานทำรายการ
และวิเคราะห์
หมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ 
4. งานซ่อมบำรุงแล
รักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. งานวารสาร 
2.. งาน
หนังสือพิมพ ์
3. งานจุลสาร 

 

1. งานคัดเลือก
และจัดหาสื่อ
โสตทัศน์ 
2. งาน
ลงทะเบียนสื่อ
โสตทัศน์ 
3. งาน
ตรวจสอบและ
จัดทำสื่อโสตทัศน์ 
4. งานบริการ
สื่อโสตทัศน์ 
5. งานซ่อม 
บำรุงรักษาวัสด
อุปกรณ์สื่อโสต
ทัศน์ 

1. งานคัดเลือก
และจัดหาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. งานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
และ ฐานข้อมูล 
3. งานเว็บไซต์และ
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
4. งานบริการ
อินเทอร์เน็ต 
5. งานซ่อมบำรุง
และรักษา
เทคโนโลยี 
6. งานประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม 
7. งานผลิตส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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2. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นฝ่ายงานที่มีหน้าที่ในด้านกระบวนการทางเทคนิคของห้องสมุดเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมตัวเล่ม การทำรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การประเมินผลทรัพยากรสารสนเทศ การคัดหนังสือออกและการอนุรักษ์
บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ซึ่งล้วนแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เทคนิค
และความรู้ความสามารถทางวิชาชีพโดยเฉพาะ 

2.1 การแบ่งสายงาน มีการแบ่งสายงาน ดังนี้ 
1) งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
2) งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
3) งานทำรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
4) งานซ่อมและบำรุงรักษาหนังสือ 

 
ภาพที่ 1.6 การแบ่งสายงานของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หอสมุดกลาง

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ

งานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ

งานเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศ

งานท ารายการและ
วิเคราะห์หมวดหมู่

ทรัพยากรสารสนเทศ

งานซ่อมและ
บ ารุงรักษาหนังสือ
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2.2 ภาระงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
2.2.1 งานคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

1) งานคัดเลือกหนังสือ (selection) คัดเลือกหนังสือทั่วไป/ตำราทางวิชาการ 
นวนิยายเรื่องสั้น เด็กและเยาวชน หนังสือมุม Green Library ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ตามสาขาวิชาที่เปิดสอนและความต้องการของอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
ด้วยวิธีการจัดซื้อและขอรับบริจาค  

2) งานจัดหาหนังสือ (Acquisition) ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรายการหนังสือ
ที่ ต้องการสั่ งซื้ อด้ วยระบบโปรแกรมห้องสมุด อัตโนมัติ  WALAI Autolib Altimate ติดต่อ/
ประสานงานกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและส่งรายชื่อหนังสือ เพื่อขอใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อและใบส่ง
ของ โดยวิธีผ่าน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ / ไลน์ / โทรศัพท์ 

3) งานคัดเลือก/คัดแยกหนังสือที่ได้รับบริจาค คัดเลือกหนังสือที่รับบริจาคจาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา และคัดแยก
หนังสือที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ตามประเภทของหนังสือ ได้แก่ รายงานการวิจัย/ หนังสืออ้างอิ ง /
วิทยานิพนธ์ / หนังสือทั่วไป 

4) งานคัดเลือกและจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประสานร้านตัวแทน
จำหน่ายเพ่ือขอรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามสาขาวิชาที่เปิดสอน ส่งรายการหนังสือให้อาจารย์ 
รวบรวมรายการหนังสือที่ผ่านการคัดเลือก เพ่ือขอใบเสนอราคาจากร้านตัวแทนจำหน่าย จัดทำแบบ
สำรวจเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ติดตาม ทวงรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

5) งานบริการสั่งซื้อหนังสือ (Book Suggestion) ให้บริการสั่งซื้อหนังสือเข้า
ห้องสมุดผ่านช่องทางต่างๆ ของหอสมุดกลาง ได้แก่ ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ เว็บไซต์ OPAC 
โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ QR code และจุดบริการทุกจุดของหอสมุดกลาง 

6) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

7) งานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานงานจัดหาหนังสือ 
8) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่งานที่รับมอบหมายจากหอสมุดกลาง จาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2.2 งานจัดทำรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
1) งานจัดทำรายการหนังสือ (Cataloging) หนังสือทั่วไป/ตำราทางวิชาการ 

รายงานการวิจัย สื่อโสตทัศน์ ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน (AACR2 : Anglo 
American Cataloging Rules ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) 

2) งานวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ หนังสือทั่วไป/ตำราทางวิชาการ รายงานการ
วิจัย สื่อโสตทัศน์ ตามระบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 23 
และตามการแบ่งหมวดหมู่ที่หน่วยงานกำหนด (Local Call Number System) 

3) งานกำหนดหัวเรื่อง (Subject headings) หนังสือทั่วไป/ตำราทางวิชาการ 
รายงานการวิจัย สื่อโสตทัศน์ ภาษาไทยตามคู่มือของคณะทํางานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
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ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และหนังสือภาษาอังกฤษตาม Library of Congress Subject headings 
(LC) และหัวเรื่องอิสระ 

4) งานกำหนดเลขผู้แต่ง (Auther number) หนังสือและรายงานการวิจัย 
ภาษาไทยตามตารางกำหนดเลขผู้แต่งของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี และ
ภาษาอังกฤษตามคู่มือของ Cutter-Sanborn 

5) งานบันทึกข้อมูลรายการบรรณานุกรม หนังสือทั่วไป/ตำราทางวิชาการ 
รายงานการวิจัย สื่อโสตทัศน์ ลงฐานข้อมูลของระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 
Ultimate ตามมาตรฐานการลงรายการหนั งสื อส ากล  (MARC 21  : Machine-Readable 
Cataloging ) 

6) งานรวบรวมรายการบรรณานุกรม (Bibliography collection) รวบรวม
รายการบรรณานุกรมตามสาขาวิชาที่เปิดสอน หรือตามคำร้องขอของอาจารย์เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการเปิดสาขาวิชาใหม่ในมหาวิทยาลัย 

7) งานสหบรรณานุกรมของหอสมุดกลาง (Union Catalog) นำเข้าข้อมูล
ระเบียนบรรณานุกรมหนังสือเข้าสู่ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union 
Catalog Thai Academic Libraries : UCTAL) เพ่ือรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อน
ในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย  

8) งานควบคุมรายการบรรณานุกรม  (authority control)  ตรวจสอบ แก้ไข 
การบันทึกรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate  

9) งานจัดการลาเบลเลขเรียกหนังสือ สร้าง พิมพ์และติดลาเบลเลขเรียกหนังสือ
ใหม่ และตรวจสอบและแก้ไขลาเบลเลขเรียกหนังสือที่ชำรุด ด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
WALAI AutoLib Ultimate 

10) งานสรุปและรายงานสถิติหนังสือ สรุปสถิติจำนวนหนังสือ หนังสือทั่วไป /
ตำราทางวิชาการ หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย โครงการพิเศษ หนังสือศูนย์ภาษา 
และหนังสืออินเดีย แยกตามภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

11) งานสรุปรายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน รวบรวมและสรุปรายชื่อหนังสือ
ใหม่ประจำเดือนตามหมวดหมู่ได้แก่ สารสนสนเทศและความรู้ทั่ วไป ปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร์ 
ภาษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะและนันทนาการ วรรณคดี ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 
หนังสือกฎหมาย หนังสืออ้างอิง นวนิยายเรื่องสั้น วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย พร้อมส่งให้
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหอสมุดกลาง 

12) งานตรวจสอบและแก้ไขหนังสือที่มีปัญหาในการยืม นำหนังสือที่ไม่สามารถ
ยืมได้มาตรวจสอบรายการบรรณานุกรมและรายการทรัพยากรของหนังสือด้วยโปรแกรม  WALAI 
AutoLib Ultimate พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง 
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13) งานจัดการหนังสือส่งซ่อม ตรวจสอบรายการหนังสือที่ส่งซ่อมและเปลี่ยน
สถานะ (status) ของหนังสือก่อนส่งซ่อมและหลังส่งซ่อม ด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
WALAI AutoLib Ultimate 

14) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

15) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานงานจัดทำรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ
และสื่อโสตทัศน์  

16) งานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานจัดทำแผนการดำเนินงานและ
ปฏิทินการดำเนินประจำปี จัดทำงบประมาณ โครงการ/กิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง และรายงานผล 
การปฏิบัติงานประจำเดือนแก่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น 

17) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานที่รับมอบหมายจากหอสมุดกลาง 
จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2.3 งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
1) งานตรวจสอบรายการหนังสือ ตรวจสอบรายการหนังสือที่สั่งซื้อ/หนังสือที่

ได้รับบริจาค คัดแยกประเภทของหนังสือ ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ รายงาน
การวิจัย 

2) งานลงทะเบียนหนังสือใหม่ ประทับตราลงทะเบียน ประทับตราแสดงความ
เป็นเจ้าของ ประทับเลขทะเบียนหนังสือ เสริมใบรองปก ติดบัตรกำหนดส่ง และติดแถบ RFID 
หนังสือหนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย 

3) งานป้องกันหนังสือสูญหาย ตั้งค่า RFID หนังสือทั่วไปและรายงานการวิจัยให้
ถูกต้อง ด้วยระบบโปรแกรม RFID Writer ให้ถูกต้องทุกเล่ม 

4) งานเตรียมหนังสือใหม่ นำหนังสือใหม่ที่ผ่านการตั้งค่า RFID แล้วมา
ตรวจสอบรูปหน้าปกจากเว็บไซต์ OPAC แยกหนังสือที่ยังไม่ได้สแกนหน้าปกเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนจัดส่งสแกนหน้าปกหนังสือใหม่ 

5) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

6) งานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเตรียมหนังสือ  
7) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่งานที่รับมอบหมายจากหอสมุดกลาง จาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2.4 งานซ่อมและบำรุงรักษาหนังสือ 
1) งานเข้าปกเย็บเล่มหนังสือใหม่ เข้าปกเย็บเล่มหนังสือใหม่ทุกเล่ม เพ่ือ

บำรุงรักษาหนังสือใหม่ให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น ด้วยวิธีการเข้าปกพลาสติกและปกแข็ง 
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2) งานเข้าเล่มเอกสารแบบสันกาว รับเอกสารที่ต้องการเข้าเล่ม บันทึกรับ -ส่ง 
เอกสารการเข้าเล่มลงในสมุดทะเบียน และดำเนินการเข้าเล่มเอกสารจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสำนัก 

3) งานเข้าปกเย็บเล่มวารสารล่วงเวลา เข้าปกเย็บเล่มวารสารล่วงเวลาและ
หนังสือราชกิจจานุเบกษาท่ีได้รับจากงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

4) งานซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด รับหนังสือที่ชำรุดและตรวจสอบความชำรุดของ
หนังสือ ตรวจสอบซ่อมแซมหนังสือชำรุด แยกประเภทหนังสือที่ชำรุดตามวิธีการซ่อมแซม และ
ดำเนินการซ่อมแซมหนังสือเก่าที่ชำรุด 

5) งานเขียนสันหนังสือ เขียนชื่อเรื่องหนังสือที่สันหนังสือและหน้าปกหนังสือ 
และเขียนชื่อเรื่อง ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ตอน เดือน ปี ฉบับที่ บนเล่มราชกิจจานุเบกษาฉบับรวม
เล่ม 

6) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ให้บริการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

7) งานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานงานซ่อมและบำรุงรักษาหนังสือ 
8) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่งานที่รับมอบหมายจากหอสมุดกลาง จาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.3 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตรงตามต้องการของผู้ใช้ 
2. วิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ

การสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ 
3. จัดเตรียมและซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อม

ให้บริการได้ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ / งานเตรียมตัวเล่ม 
 

ส่งงานซ่อมและบำรุงรักษาหนังสือ 

สร้างระเบียนทรัพยากรใหม่  
(Add Item) 

พิมพ์/ติดสันหนังสือ (Label) 

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เสนอซื้อ/รับบริจาค 
 

ตรวจสอบ 

ซ้ำกับฐานข้อมูล 
สร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่  

(Add Bib) 

ไม่ซ้ำ 

Flow Chart การทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ส่งงานจัดทำรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

เข้าปกพลาสติก 

แยกประเภทหนังสือ 

ส่งงานบริการ 

ปกแข็ง ปกอ่อน 

เข้าปกแข็ง/เย็บเล่ม 

จบ 
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บทท่ี 2 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
1. งานจัดทำรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

งานจัดทำรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ สามารถจำแนกเป็น 
งานย่อยได้ 5 งาน ได้แก่ งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ งานทำรายการทรัพยากร
สารสนเทศ งานบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ งานจัดทำลาเบลเลขเรียกหนังสือ และงานออก
รายงานและสถิติการจัดทำรายการ  

1) งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการพิจารณาแยกแยะเนื้อหาของ
ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ได้สาระ เพ่ือให้ได้แนวคิดหลักของเนื้อหานั้น แล้วนำแนวคิดดังกล่าวมา
แปลความให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีการกำหนดแทนเนื้อหาไว้อย่างเป็นระบบ 
สัญลักษณ์อาจจะอยู่ในรูปรหัสที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข ตัวอักษร ตัวอักษรผสมตัวเลข หรือเครื่องหมาย
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน 

2) งานทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการทำบัญชีรายการทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ ในห้องสมุด ในรูปแบบการทำรายการลงในฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และสามารถสืบค้นได้ผ่านระบบการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ของ
ห้องสมดุ(OPAC : Online Publice Access Catalog)  

3) งานบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ   เป็นการบันทึกข้อมูลรายการ
บรรณานุกรม และรายการทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือทั่วไปลงฐานข้อมูลของระบบโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate ตามมาตรฐานการลงรายการหนังสือสากล (MARC 
21 : Machine-Readable Cataloging ) 

4) งานจัดทำลาเบลเลขเรียกหนังสือ เป็นงานจัดการลาเบลเลขเรียกหนังสือเพ่ือติดที่
สันหนังสือ ได้แก่ การสร้าง การพิมพ์และติดลาเบลเลขเรียกหนังสือใหม่ และตรวจสอบและแก้ไข 
ลาเบลเลขเรียกหนังสือที่ชำรุด ด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate 
เพ่ือให้หนังสือมีลาเบลเลขเรียกหนังสือติดที่สันหนังสืออย่างถูกต้อง เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกแก้
ผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือบนชั้น 

5) งานออกรายงานและสถิติการจัดทำรายการ เป็นการออกรายงานและสถิติ  
การจัดทำรายการบรรณานุกรมและรายการทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบโปรแกรม WALAI 
Report Generator 

โดยงานจัดทำรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ มีลำดับขั้นตอน 
การทำงานแสดงเป็น flow chart และรายละเอียดของงานย่อยในแต่ละงาน ดังนี้ 
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Flow chart งานจัดทำรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ไม่ซ้ำ ซ้ำ     ซ้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

วิเคราะหห์มวดหมู่/หัวเรื่อง 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

เพิ่มรายการบรรณานุกรมใหม่ (Add 
bibBib) 

ตรวจสอบซ้ำใน
ระบบโปรแกรม

ห้องสมุดอัตโนมัติ 

เพิ่มรายการทรัพยากร (Item) 

บันทึกรายการทรัพยากร (Item) บันทึกรายการบรรณานุกรมใหม่ (Bib) 
 

จัดทำลาเบลเลขเรียกหนังสือ 

ส่งเจ้าหน้าท่ีตั้งค่า RFID หนังสือใหม ่
 

จบการทำงาน 

ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศใน 
โปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ  
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1.1 งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือเป็น

ระบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C เป็นระบบการจัด
หมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกัน เมลวิล ดิวอ้ี ในขณะที่เขา กำลังเป็น
ผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส (Amherst College) 

การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอ้ี แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จาก
หมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อยต่าง  ๆ

หมวดใหญ่ 
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระดับที่ 1 แบ่งตามประเภทของสรรพวิชาใหญ่ๆ 10 หมวด โดยใช้

ตัวเลขหลักร้อยเป็นตัวบ่งชี้ 
000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (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)  
หมวดย่อย 
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระดับที่ 2 แบ่งออกเป็นอีก 10 หมวดย่อย โดยใช้ตัวเลขหลักสิบเป็น

ตัวบ่งชี้ รวมเป็น 100 หมวดย่อย 
 
   000 คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป  
   010 บรรณานุกรม แคตตาล็อก  
   020 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
   030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม  
   040 ยังไม่กำหนดใช้  
   050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี  
   060 องค์การต่างๆ พิพิธภัณฑวทิยา  
   070 วารสารศาสตร์ การพิมพ์  
   080 ชุมนุมนิพนธ์  
   090 ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก 

   100 ปรัชญา  
   110 อภิปรัชญา  
   120 ญาณวิทยา ความเป็นเหตผุล ความเป็นมนุษย์  
   130 จิตวิทยานามธรรม  
   140 แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม  
   150 จิตวิทยา  
   160 ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา  
   170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม  
   180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก  
   190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม ่

   200 ศาสนา  
   210 ศาสนาธรรมชาติ  
   220 ไบเบิล  
   230 เทววิทยาตามแนวครสิต์ศาสนา  

   300 สังคมศาสตร์  
   310 สถิติศาสตร์  
   320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง  
   330 เศรษฐศาสตร์  
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   240 ศีลธรรมชาวคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา  
   250 คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบ
แผนปฏิบัติ  
   260 สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา  
   270 ประวัติครสิต์ศาสนา  
   280 นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา  
   290 ศาสนาเปรยีบเทียบและศาสนาอ่ืนๆ 

   340 กฎหมาย  
   350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ  
   360 ปัญหาสังคม การบริหารสงัคม สมาคม  
   370 การศึกษา  
   380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง  
   390 ประเพณี ขนบธรรมเนยีม คติชนวิทยา 

   400 ภาษา  
   410 ภาษาศาสตร์  
   420 ภาษาอังกฤษ  
   430 ภาษาเยอรมัน  
   440 ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์  
   450 ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน  
   460 ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส  
   470 ภาษาละติน  
   480 ภาษากรีก  
   490 ภาษาอื่นๆ 

   500 วิทยาศาสตร์  
   510 คณิตศาสตร์  
   520 ดาราศาสตร์  
   530 ฟิสิกส์  
   540 เคมี  
   550 วิทยาศาสตรโ์ลก  
   560 บรรพชีวินวิทยา  
   570 ชีววิทยา  
   580 พฤกษศาสตร์  
   590 สัตววิทยา 

   600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี  
   610 แพทยศาสตร์  
   620 วิศวกรรมศาสตร์  
   630 เกษตรศาสตร์  
   640 คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว  
   650 การจัดการธุรกจิ  
   660 วิศวกรรมเคมี  
   670 โรงงานอุตสาหกรรม  
   680 สินค้าท่ีผลติจากเครื่องจักร  
   690 การก่อสร้าง 

   700 ศิลปกรรม การบันเทิง  
   710 ภูมิสถาปัตย์  
   720 สถาปัตยกรรม  
   730 ประติมากรรม  
   740 การวาดเขียน มณัฑนศลิป ์ 
   750 จิตรกรรม ภาพเขียน  
   760 ศิลปะการพิมพ์ ศลิปะกราฟิก  
   770 การถ่ายรูป ภาพถ่าย  
   780 ดนตรี  
   790 การบันเทิง นันทนาการ กีฬา 

   800 วรรณกรรม วรรณคดี  
   810 วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ  
   820 วรรณคดภีาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ  
   830 วรรณคดภีาษาเยอรมัน  
   840 วรรณคดภีาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์  
   850 วรรณคดภีาษาอิตาลี ภาษาโรมัน  
   860 วรรณคดภีาษาสเปน ภาษาโปรตเุกส  
   870 วรรณคดภีาษาละติน  
   880 วรรณคดภีาษากรีก  
   890 วรรณคดภีาษาอื่นๆ 

   900 ประวัติศาสตร์ ภมูิศาสตร์  
   910 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว  
   920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสรยิาภรณ์  
   930 ประวัติศาสตรย์ุคโบราณ  
   940 ประวัติศาสตรย์ุโรป โลกตะวันตก  
   950 ประวัติศาสตรเ์อเชีย โลกตะวันออก  
   960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา  
   970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนอื  
   980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้  
   990 ประวัติศาสตรส์่วนอ่ืนๆ ของโลก 
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นอกจากนี้มีการแบ่งเป็น collection พิเศษ ดัง ตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงการแบ่ง collection พิเศษ 
 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สัญลักษณ์แทนหมวดหมู่ 
หนังสืออ้างอิง อ,R 
หนังสือห้องสมุดกฎหมาย  ก 
รายงานการวิจัย  วจ. 
วิทยานิพนธ์ วพ. 
นวนิยาย  น 
เรื่องสั้น ร.ส. 
เยาวชน ย 
หนังสือภาพ ภ 
หนังสือมุมคุณธรรม  คธ. 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  E-book 
 

1.2 การกำหนดเลขผู้แต่ง 
เลขหมู่หนังสือ (Class number) และเลขผู้แต่ง โดยเลขผู้แต่งจะเป็นส่วนท้ายของเลขเรียก

หนังสือ เลขผู้แต่งนี้ประกอบด้วยตัวอักษรจากชื่อผู้แต่งกับตัวเลขจำนวนหนึ่ง และบางครั้งรวมทั้งตัวอักษรซึ่ง
ได้มาจากชื่อหนังสือด้วย เลขผู้แต่งมีประโยชน์คือ ทำให้ เลขเรียกหนั งสือของหนังสือแต่ละเล่มมี  
ความแตกต่างกัน และสามารถจัดเรียงตามลำดับบนชั้นได้ไม่ซ้ำกัน 

ในต่างประเทศได้จัดทำเลขผู้แต่งหนังสือมานานแล้ว โดยเริ่มจาก ชาร์ล เอ คัตเตอร์ (Charle A 
Cutter) ได้จัดทำ Cutter’s Two Figure Author Table ขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 ต่อมาเคท อี. แซนบอร์น 
(Kate E. Sanborn) ได้จัดทำ Three Figure Table ขึ้นจากคำแนะนำของคัตเตอร์ โดยใช้ชื่อว่า Cutter-
Sanborn Three Figure Author Table ดังนั้น จึงนิยมเรียกตารางเลขผู้แต่งที่แซนบอร์น คิดขึ้นนี้ว่า Cutter-
Sanborn Table และใช้เป็นพ้ืนฐานสำหรับเลขผู้แต่งสมัยปัจจุบัน 

ในประเทศไทยหอสมุดแห่งชาติได้นำแนวคิดจากตารางเลขผู้แต่ง Cutter-Sanborn Three 
Figure Author Table มาพัฒนาตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.
2517 และเผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย จนในปี พ.ศ. 2528 หอสมุดแห่งชาติ จึงได้จัดพิมพ์
เผยแพร่อย่างเป็นทางการใช้ชื่อว่า ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป (Thai Author Table) จากนั้นได้
จัดพิมพ์เผยแพร่อีก 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2531, 2538 และ 2547 ตารางเลขผู้แต่งของหอสมุดแห่งชาติได้  
รับความนิยมแพร่หลาย เนื่องจากเป็นคู่มือที่มีการกำหนดเลขไว้แน่นอน เรียงชื่อผู้แต่งตามพจนานุกรม 
โดยกำหนดเลข 3 หลักควบคู่กับชื่อผู้แต่ง นับเป็นคู่มือที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานมาก 
เมื่อเทียบกับการกำหนดเลขผู้แต่งโดยการบวกตัวเลขระหว่างตัวอักษรและสระประจำตัวผู้แต่ง หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหลักการกำหนดเลขผู้แต่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้  
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1.2.1 การกำหนดเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทย 
 การกำหนดเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทย โดยหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานี กำหนดตามคู่มือตารางเลขผูแต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป ดังภาพที ่2.1 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 คู่มือเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป 
 

 ซึ่งมีหลักการค้นหาเลขประจำตัวผู้แต่ง หลักการเขียนเลขผู้แต่ง หนังสือภาษาไทย ดังนี้ 
 การค้นหาเลขประจำตัวผู้แต่งหนังสือภาษาไทย 
 1) ใช้ ก แทนอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง 
 2) ตัวที่สองคืออักษรตัวที่สองของชื่อผู้แต่ง และตามด้วยสระ และค้นหาเลขประจำตัวผู้

แต่งในตารางเลขผู้แต่ง 
 การเขียนเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทย 
 ตัวแรก คือ อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตามด้วยเลข 3 หลัก และอักษรตัวแรกของชื่อ

เรื่องหนังสือ 
 ตัวอย่าง ชื่อหนังสือ : สมาธิแห่งการทำงานและชีวิต / ชื่อผู้แต่ง : ธนากร วัฒนาสุขะโร 
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ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างการให้เลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทย 
   

 1) การแทนชื่อในการค้นหาในตารางเลขผู้แต่ง คือ กนา  
 2) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ธ153ส  

    ธ ตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง 
    153 เลขประจำตัวผู้แต่ง 
    ส ตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง   

1.2.2 การกำหนดเลขผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษ 
 การกำหนดเลขผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษ โดยอ้างอิงตามคู่มือตารางเลขผู้แต่ง Cutter-

Sanborn โดยสามารถค้นหาเลขประจำตั วผู้ แต่ งหนั งสื อภาษาอังกฤษ ได้ จากคู่ มื อหรือเว็บไซต์  
http://cutternumber.com/ ดังภาพที ่2.3 และภาพที่ 2.4 

 

 
ภาพที่ 2.3 คู่มือเลขผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษ 

http://cutternumber.com/
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ภาพที่ 2.4 เว็บไซต์การค้นหาเลขผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษ 

 
 ซึ่งมีหลักการค้นหาเลขประจำตัวผู้แต่ง หลักการเขียนเลขผู้แต่ง หนังสือภาษาอังกฤษ 

ดังนี้ 
 การค้นหาเลขประจำตัวผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษ 

  1) รายการหลักที่ เป็นชื่อผู้แต่ง (กรณีชาวต่างประเทศให้กลับนามสกุลไว้
ด้านหน้า)  

  2) นำชื่อผู้แต่ง (กรณีชาวต่างประเทศคือนามสกุลของผู้แต่ง) ไปเทียบกับตาราง
เลขผู้แต่ง หรือค้นหาบนเว็บไซต์  

 การเขียนเลขผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษ  
 ตัวแรก คือ อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตามด้วยเลขประจำตัวผู้แต่ง และอักษรตัวแรก

ของชื่อเรื่องหนังสือ 
         ตั วอย่ าง  หนั งสื อชื่ อเรื่ อง : Collection Evaluation in Academic Libraries: A 

Practical Guide for Librarians (Volume 16) (Practical Guides for Librarians, 16) / ผู้ แต่ ง : Karen C. 
Kohn ดังภาพที่ 2.5 

 
ภาพที่ 2.5 ภาพตัวอย่างหนังสือภาษาอังกฤษ 
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 1) รายการหลักที่เป็นชื่อผู้แต่ง (กรณี ชาวต่างประเทศให้กลับนามสกุลไว้ด้านหน้า) 
จากตัวอย่าง Karen C. Kohn กลับเป็น Kohn, Karen C.  
 2) นำชื่อผู้แต่ง (กรณีชาวต่างประเทศคือนามสกุลของผู้แต่ง) ไปเทียบกับตารางเลข 
ผู้แต่ง หรือค้นหาบนเว็บไซต์  http://cutternumber.com/ ดังภาพที ่2.6 
 

 
ภาพที่ 2.6 การระบุชื่อผู้แต่งเพื่อสืบค้นเลขประจำตัวผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษ 

 
 3) ผลการสืบค้นเลขประจำตัวผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษ ดังภาพที ่2.7 
 

 
ภาพที่ 2.7 แสดงหน้าจอผลการสืบค้นเลขประจำตัวผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษ 

 
 การเขียนเลขผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษ (ใช้หลักการเดียวกับหนังสือภาษาไทย) 
 ตัวแรกคืออักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งตามด้วยเลข 3 หลัก และอักษรตัวแรกของชื่อ
เรื่องหนังสือ 
 2) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ K79C 
    K ตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง 
    79 เลขประจำตัวผู้แต่ง 
    C ตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง 
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1.3 การกำหนดหัวเรื่อง 
การกำหนดหัวเรื่องให้ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นวิธีการจัดเก็บและควบคุมสารสนเทศอีกวิธี

หนึ่งที่จะให้ความสะดวกในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศและข้อมูลทางบรรณานุกรมได้ตามความต้องการ 
ปกติจะทำควบคู่ไปกับการจัดหมวดหมู่หนังสือ เพ่ือกำหนดที่อยู่ของหนังสือ และสามารถค้นเนื้อหาของ
สารสนเทศที่มีอยู่ในรายการสืบค้น การนำคอมพิวเตอร์มาใช้จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ทำให้สืบค้น
และเรียกใช้สารสนเทศได้โดยตรงจากฐานข้อมูล การใช้หัวเรื่องวิเคราะห์สารสนเทศจึงสะดวกต่อการจัดเก็บและ
ค้นหาด้วยคอมพิวเตอร์  

หัวเรื่อง (subject heading) คอื คำ กลุ่มคำ หรือวลี หรือชื่อเฉพาะต่าง  ๆที่บรรณารักษ์กำหนด
ขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ เพ่ือใช้บอกเนื้อหาสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศอย่างสั้น  ๆคำ หรือวลีที่กำหนดเป็นหัว
เรื่องควรมีลักษณะ สั้น กะทัดรัด มีใจความชัดเจน ใช้ภาษาถูกต้องครอบคลุมเนื้อหาของหนังสือและทรัพยากร
สารสนเทศที่ มี เนื้ อหากว้ างไปจนถึ งเนื้ อหาที่ เฉพาะเจาะจงในแง่มุ มต่ างๆ ฉะนั้ นในการกำหนด 
หัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศจึงอาจกำหนดได้มากกว่า 1 หัวเรื่อง หัวเรื่องมีประโยชน์สำหรับงานห้องสมุดใน
ด้านต่างๆ เช่น การทำรายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การทำดรรชนีวารสาร การทำบรรณานุกรม เป็นต้น 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นเครื่องมือช่วยค้นสำหรับผู้ ใช้ห้องสมุดให้สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้ตาม 
ความต้องการ (เบญจรัตน์ สีทองสุก. 2559, 193) 

การกำหนดหัวเรื่องเป็นงานสำคัญสำหรับบรรณารักษ์ผู้จัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ ของห้องสมุด  หัวเรื่องใช้แทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ  ผู้กำหนดหัวเรื่องจึงต้องมีความรู้
เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และวิธีใช้ทั้งหัวเรื่องใหญ่และหัวเรื่องย่อย  ต้องคำนึงถึงผู้ใช้ ลักษณะคำที่นำมาใช้
เป็นหัวเรื่อง ตลอดจนภาษาที่ใช้ ศึกษาขั้นตอนการกำหนดหัวเรื่อง นอกจากนี้หากคู่มือการกำหนดหัวเรื่องที่ใช้
อยู่ไม่มีหัวเรื่องให้นำมาใช้แทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ ต้องทราบหลักเกณฑ์การกำหนดหัวเรื่อง
เพ่ิมเติมได้เองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

1.3.1 โครงสร้างของหัวเรื่อง 
หัวเรื่องมีโครงสร้างอยู่  2 ระดับ คือ หัวเรื่องใหญ่  (Main Heading) และ 

หัวเรื่องย่อย (Subheading) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. หัวเรื่องใหญ่ (Main Heading) คือ คำหรือวลีที่กำหนดขึ้นเพ่ือใช้แทนเนื้อหา

สาระของทรัพยากรสารสนเทศอย่างกว้างๆ เป็นหัวเรื่องที่กำหนดให้ใช้โดยลำพัง หรืออาจจะมีหัวเรื่อง
ย่อยตามหลัง บางหัวเรื่องอาจมีคำอธิบายเพ่ิมภายในวงเล็บต่อจากหัวเรื่อง เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าใจว่ามี
ความหมายแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 

2. หัวเรื่องย่อย (Subheading) คำ หรือวลีที่กำหนดหลังหัวเรื่องใหญ่ โดยมี 
เครื่องหมาย - - (2ขีด) คั่นระหว่างหัวเรื่องใหญ่กับหัวเรื่องย่อย หัวเรื่องย่อยจะระบุขอบเขตเฉพาะของ
เนื้อหา วิธีเขียน ลำดับเหตุการณ์ และขอบเขตตามภูมิศาสตร์ หัวเรื่องย่อยแบ่งได้ 4 ประเภท คือ  

เงาะ (ผลไม้) 
เงาะ (กลุ่มชาติพันธุ์) 
เงาะ ชนพื้นเมือง 
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 (1) หัวเรื่องย่อยเฉพาะเรื่อง ใช้ตามหลังหัวเรื่องใหญ่ เพ่ือกำหนดขอบเขต
ของหัวเรื่องนั้น ๆ ให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน ตัวอย่าง เช่น 

 
    
 
 
 
 (2) หัวเรื่องย่อยแสดงรูปแบบการเขียนทรัพยากรสารสนเทศ โดยหัวเรื่อง
ย่อยประเภทนี้สามารถนำไปใช้ตามหลังหัวเรื่องใดๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม ตัวอย่าง เช่น 
 
    
 
 
 
 (3) หัวเรื่องย่อยแสดงรูปแบบการเขียนทรัพยากรสารสนเทศ โดยหัวเรื่ อง
ย่อยประเภทนี้ สามารถนำไปใช้ตามหลังหัวเรื่องใด ๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม ตัวอย่าง เช่น 
    
 
 
 
 
 (4) หัวเรื่องย่อยแสดงยุคสมัย ช่วงเวลา ลำดับเหตุการณ์ โดยส่วนใหญ่ใช้กับ
หัวเรื่องทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญของประเทศ ภูมิภาคนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น 
    
 
 
 
 
 

1.3.2 คู่มือการกำหนดหัวเรื่อง 
   การกำหนดหัวเรื่องหนังสือทั่วไป/ตำราทางวิชาการ รายงานการวิจัย สื่อโสต
ทัศน์  ภาษาไทยตามคู่ มื อของคณ ะทํ างานกลุ่ มวิ เคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาและคู่มือหัวเรื่องภาษาไทย ฉบับ รศ.พวา พันธุ์เมฆา และหนังสือภาษาอังกฤษตาม 
Library of Congress Subject headings (LC) ดังภาพที ่2.8 และภาพท่ี 2.9 
 

กัญชา -- การใช้รักษา 
กัญชา -- แง่การแพทย์ 
กัญชา -- การรักษา 

ภาษา -- อังกฤษ 
ภาษา -- ญี่ปุ่น 
ภาษา -- จีน 

คอมพิวเตอร์ – การศึกษาและการสอน 
คอมพิวเตอร์ – การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม 
คอมพิวเตอร์ – คู่มือ 

ไทย - - การเมืองและการปกครอง,กรุงศรีอยุธยา, 2230-2246 
ไทย - - การเมืองและการปกครอง,กรุงสุโขทัย, 1781-1981 
ไทย - - การเมืองและการปรกครอง,กรุงรัตนโกสินทร์, 2475- 
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ภาพที่ 2.8 คู่มือการกำหนดหัวเรื่องหนังสือภาษาไทย 

 

 
 

ภาพที่ 2.9 คู่มือการกำหนดหัวเรื่องหนังสือภาษาอังกฤษ 
 
2. งานทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 

 
งานทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ มีรายละเอียดของงาน ดังนี้ 
2.1 มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ MARC 21 

2.1.1 ความหมายของ MARC  
MARC เป็ น คำย่ อที่ ม าจาก  Machine-Readable Cataloging คื อการล ง

รายการให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ Machine-Readable หมายถึงการที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ
อ่านและตีความข้อมูลที่ลงรายการไว้ในระเบียน Cataloging คือ การลงรายการบรรณานุกรมของ
สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุการศึกษาต่างๆ ซึ่งในระบบมือก็คือ  รายการที่อยู่ ในรูปของ
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บัตรรายการ อันประกอบด้วยรายละเอียดทางบรรณานุกรมของวัสดุที่ลงรายการตามหลักเกณฑ์  
การลงรายการ Anglo American Cataloging Rules, 2nd Edition (AACR2)  

รายการหลักและรายการเพิ่มต่างๆ หัวเรื่อง และเลขเรียกหนังสือ ดังนั้น MARC 
จึงหมายถึง การลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือ โสตทัศนวัสดุ และสื่อต่างๆ ตามหลัก การลง
รายการแบบ AACR2 (Anglo American Cataloging Rules ฉบับ พิมพ์ครั้ งที่  2 ) เพ่ื อใช้ เป็ น
เครื่องมือในการสืบค้น ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ ซึ่งรายละเอียดในการลง
รายการก็เหมือนการลงรายการในรูปของบัตรรายการ 

2.1.2 โครงสร้างระเบียนและรูปแบบการลงรายการ 
ประเภทของระเบียนมาตรฐานโครงสร้างระเบียนตามรูปแบบการลงรายการให้

เครื่องอ่านได้ MARC 21 ประกอบด้วย มาตรฐานการลงรายการของระเบียน 5 ประเภท  
 - MARC 21 Format for Authority Data MARC 21 Format for 
Bibliographic Data 
 - MARC 21 Format for Classification Data 
 - MARC 21 Format for Community Information 
 - MARC 21 Format for Holding Data 

ส่วนที่เกี่ยวกับการลงรายการบรรณานุกรมของวัสดุต่างๆ ที่มีในห้องสมุด คือ 
MARC 21 Format for Bibliographic Data  

2.1.3 โครงสร้างระเบียนบรรณานุกรมของ MARC 21 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 3 
ส่วน คือ 

1) ป้ายระเบียน (Leader) เป็นข้อมูลส่วนแรกที่ปรากฏใน MARC มีความยาว
คงที่ 24 อักขระ เริ่มตั้งแต่ตำแหน่ง 00 ถึงตำแหน่ง 23 แต่ละตำแหน่งประกอบด้วยตัวเลขและรหัส 
สำหรับใช้ประมวลผลระเบียน 

2) น ามานุ ก รม เขตข้ อ มูล  (Record Directory) เป็ นดรรชนี เพ่ื อ ให้
คอมพิวเตอร์รู้จักตำแหน่งของแต่ละเขตข้อมูลภายในระเบียน ระบุให้ทราบถึงรายละเอียดแต่ละเขต
ข้อมูล 1 เขตข้อมูลนับเป็น 1 รายการ มีความยาว 12 อักขระต่อ 1 รายการ 

3) ข้อมูลระเบียน (Variable Data Field) เป็นส่วนข้อมูลทั้ งหมดของ
ระเบียนที่มีรายละเอียดทางบรรณานุกรมประกอบด้วย เขตข้อมูลต่างๆ ตามหมายเลขเขตข้อมูล 
(Tag) ซึ่งจัดเป็นกลุ่มตามประเภทของข้อมูล 

2.1.4 รูปแบบการกำหนดรหัสการทำรายการของ MARC 
เมื่อ AACR2 กำหนดเกณฑ์เพ่ือควบคุมเนื้อหาของการทำรายการของระเบียน

บรรณานุกรม MARC จึงกำหนดรหัสและเขตข้อมูลเพ่ือให้เครื่องสามารถแจกแจงรายการในแต่ละ
ส่วนข้อมูลบรรณานุกรมของ AACR2 ดังนั้นรายละเอียดที่กล่าวถึงใน MARC ส่วนใหญ่คือรหัสหรือ
กฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นสัญลักษณ์เพ่ือระบุคุณลักษณะของข้อมูลภายในระเบียนและเพ่ือใช้ในการ
จัดการข้อมูล รายละเอียดที่ MARC กำหนดประกอบด้วย 
 1) หมายเลขเขตข้อมูล (Tag) เป็นตัวเลข 3 หลักตามด้วยชื่อของเขต
ข้อมูล ถ้าหากเขตข้อมูลสามารถพบได้มากว่า 1 ครั้งในระเบียนบรรณานุกรมเดียวกัน จะกำหนดให้



24 
 

เขตข้อมูลนั้นมีลักษณะเป็น Repeatable Field (R) แต่ถ้าพบเพียงครั้งเดียวจะกำหนดให้เป็น  
Non-repeatable (NR) ในระเบียนรายการ (Catalog record) หนึ่ งอาจมีระเบียนหมายเลข  
เขตข้อมูล (TAG) มีทั้งหมด 10 กลุ่มตั้งแต่ 0XX-9XX ดังนี้ 

 0XX ข้อมูลควบคุม (Control information) 
 1XX รายการหลัก (Main entries) 

 2XX รายการชื่อเรื่อง (Title and title paragraph) 
 3XX ลักษณะทางกายกภาพ (Physical description) 
 4XX รายการแจ้งชื่อชุด (Series statements) 
 5XX หมายเหตุ (Notes) 
 6XX รายการเพิ่มหัวเรื่อง (Subject access fields) 
 7XX รายการเพ่ิม อ่ืนๆที่ นอกเหนือจากหั วเรื่อง (Added 

entries other than subject or series) 
 8XX รายการเพิ่มชื่อชุด (Series added entries) 
 9XX เขตข้อมูลสงวนสำหรับหน่วยงานกำหนดขึ้นใช้ เอง 

(Reserved for local implementation)  
 ลักษณะพิเศษของโครงสร้างระเบียน MARC 21  
 ภายในแต่ละกลุ่มของเขตข้อมูล 1XX, 6XX, 7XX, 8XX มีลักษณะการ

กำหนดเนื้อหาในทำนองเดียวกัน คือ รหัส 2 ตัวท้าย ของเขตข้อมูล จะแสดงถึงประเภทของข้อมูล 
เช่น 

 X00 Personal Names เขตข้อมูลที่ ลงท้ ายด้วย 00 จะเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อบุคคลเช่น 100, 600, 700 

 X10 Corporate Names เขตข้อมูลที่ลงท้ายด้วย 10 จะเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล เช่น 110, 610, 710 

 X11 Meeting Names เขตข้อมูลที่ ล งท้ ายด้วย 11 จะเป็ นข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อการประชุม เช่น 111 

 X50 Topical Terms เขตข้อมูลที่ลงท้ายด้วย 50 จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 
หัวเรื่องท่ัวไป เช่น 650 

 X51 Geographic Names เขตข้อมูลที่ลงท้ายด้วย 51 จะเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่น 651 
 2) ตัวบ่งชี้ (Indicators) เป็นรหัส 2 ตัวที่อยู่ข้างหน้าข้อมูลในแต่ละเขต
ข้อมูลเพื่อใช้ประมวลผล เช่น เป็นค่าบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับเล่มวัสดุที่ลงรายการ ค่าตัวบ่งชี้
ในบาง เขตข้อมูลบอกให้ทราบแหล่งที่มาของข้อมูล ตัวบ่งชี้ในบางเขตข้อมูลเป็นตัวที่ บอกให้
โปรแกรมสั่งพิมพ์ข้อความที่เป็นค่าคงที่ข้างหน้าข้อมูล ตัวบ่งชี้แต่ละตำแหน่งมีความหมายเป็นอิสระ
เฉพาะตัว ไม่ขึ้นต่อกัน ค่าของตัวบ่งชี้อาจเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือเป็นตัวเลข ในตำแหน่งที่ไม่มีการ
กำหนดตัวบ่งชี้ เอกสาร MARC21 กำหนดให้ใช้ตัว # ดังนั้นในตำแหน่งที่มีการกำหนดค่าตัวบ่งชี้ตัว # 
อาจมีความหมายว่าไม่มีการระบุค่าหรืออาจแทนว่าไม่มีข้อมูลก็ได้  
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 3) เขตข้อมูลย่อยและรหัสที่ ใช้ (Sub-field and Sub-field code) 
ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเขตข้อมูลจะเรียกว่าเขตข้อมูลย่อย แต่ละเขตข้อมูลย่อยจะเริ่มต้นด้วยรหัสของ
เขตข้อมูลย่อย รหัสเหล่านี้จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถจำแนกข้อมูลทุกส่วนในรายการได้ ด้วยเหตุนี้
ระบบจึงสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น  ส่วนของการจัดพิมพ์ , จัดจำหน่าย, 
สถานที่พิมพ์จะบันทึกภายใต้ เขตข้อมูลย่อย “a” ส่วนสำนักพิมพ์อยู่ในเขตข้อมูลย่อย “b” และปี
พิมพ์จะอยู่ภายใต้เขตข้อมูลย่อย “c” ดังนั้น a, b และ c จะถูกเรียกว่า ตัวระบุข้อมูล (data 
element identifiers) รูปแบบการทำรายการของ MARC เขตข้อมูลต่างๆ จะถูกแยกโดยใช้
สัญลักษณ์ที่เรียกว่า Delimiters (อักขระคั่น) ซึ่งในบางครั้งจะคั่นด้วยเครื่องหมาย $ หรือ \ หรือ * 
หรือ ^ ก็ได ้

 รหัสเขตข้อมูลย่อย (Sub-field Code) ประกอบด้วย 2 อักขระ คือ 
delimiter และตัวอักษรระบุข้อมูล (data element identifiers) ข้อควรระวังในการทำรายการก็คือ 
เมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลอักขระคั่น จะเป็นการเว้นวรรค 1 ตำแหน่ง 

 เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 
 ใน MARC 21 มีการใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น 
 \ เป็นเครื่องหมายแทนรหัสเขตข้อมูลย่อย ต้องตามด้วยอักขระหรือ

ตัวเลข เช่น ในเขตข้อมูลผู้แต่งใช้ $a สำหรับชื่อผู้แต่ง 
 / สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตำแหน่งของข้อมูลในส่วนที่เป็นป้ายระเบียน นามา

นุกรมของเขตข้อมูล เขตข้อมูล 007 เขตข้อมูล 008 เช่น 
 Leader/06 หมายถึง ตำแหน่ง 06 ในส่วนที่เป็นป้ายระเบียน 
 008/09 หมายถึง ตำแหน่ง 09 ของเขตข้อมูล 008 
 # อ่านว่า blank เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าของตัวบ่งชี้ ซึ่งในบางเขต

ข้อมูลอาจหมายถึงยังไม่มีการกำหนดใช้ค่าตัวบ่งชี้นั้น ในบางเขตข้อมูลหมายถึง ไม่มีข้อมูลระบุ 
2.1.5 การทำรายการส่วนป้ายระเบียน (Leader) 

ป้ายระเบียน (Leader) เป็นข้อมูลส่วนแรกที่ปรากฏใน MARC  เป็นส่วนที่มี
ความยาวคงที่ 24 อักขระ (ตำแหน่ง 00-23) แต่ละตำแหน่งจึงประกอบด้วยตัวเลขและรหัส สำหรับ
โปรแกรมที่จะใช้ประมวลผลระเบียนแต่ละรายการ ข้อมูลต่างๆ ที่มีได้แก่ ความยาวทั้งหมดของ
ระเบียน, สถานภาพของระเบียน, ประเภทข้อมูลในระเบียนการทำรายการส่วนที่เป็นป้ายระเบียนนี้ 
สามารถลงรายการได้ 2 วิธี คือ 
 1) ส่วนที่ระบบดำเนินการเองได้มี 18 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งที่ 00-04, 08-
09, 10, 11, 12-16, 20-23 
 2) ส่วนที่ระบบดำเนินการไม่ได้รวม 6 ตำแหน่ง ซึ่งอาจต้องลงรายการเอง     
หรือขึ้นกับความสามารถของระบบเป็นผู้กำหนด คือ ตำแหน่งที่ 05, 06, 07, 17, 18, 19 

MARC ได้กำหนดรหัสและความหมายต่างๆ ในป้ายระเบียน ดังนี้ 
 04 ความยาวระเบียนในเชิงตรรกะ (Logical record length)  
 05 สถานะของรายการ (Record status) n = new ระเบียนใหม ่
 06 ประเภทของระเบียน (Type of record) 
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 a = language ระเบียนบรรณานุกรมที่เป็นวัสดุ/สิ่งพิมพ์ที่เป็นภาษา   
 g = project medium ระเบียนของสื่อท่ีแสดงโดยการฉาย 
 i = nonmusical sound record เป็นระเบียนวัสดุที่เป็นแถบบันทึกเสียงที่
ไม่ใช่เสียงดนตรี 
 j =  musical sound record เป็ น ระ เบี ยน ที่ ใช้ ส ำห รั บ แถบ บั นทึ ก
เสียงดนตรี 
 m = computer file เป็นระเบียนข้อมูล/สื่อที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ใน 
การประมวลผล 
 07 ระดับของบรรณานุกรม (Bibliographic level) 
 m = monograph บรรณานุกรมของหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ 
 08 ประเภทของการควบคุมระเบียน (Type of control) 
 09 ประเภทของรหัส (Character coding scheme) 
 10 จำนวนตัวบ่งชี้ในแต่ละเขตข้อมูล (Indicator count) จะเป็น 2 อักขระ
เสมอ 
 11 ความยาวของรหัสในเขตข้อมูลย่อย (Subfield code count) จะเป็น 2 
อักขระเสมอ 
 12-16 ตำแหน่งเริ่มของระเบียน (Base address of data)  
 17 ระดับการทำรายการ (Encoding level)  
 18 รูปแบบการทำรายการ (Descriptive cataloging form)  
 19 การเชื่อมโยงระเบียน (Linked record requirement)  
 20-23 แผนที่ตารางระบุตำแหน่ง มักจะมีค่าเป็น 4500  

2.1.6 การทำรายการเขตข้อมูลควบคุมระเบียน 
MARC กำหนดเขตข้อมูลควบคุมระเบียน (Variable Control Fields) ไว้       

ในกลุ่มเขตข้อมูล 00X (001-009) ซึ่งเขตข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีตัวบ่งชี้ (Indicators) หรือ เขตข้อมูล
ย่อย (Subfields) ข้อมูลในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่   ระบบคอมพิวเตอร์ จะสร้างให้อัตโนมัติ ยกเว้นเขตข้อมูล 
006, 007 และ 008 ที่ผู้จัดทำรายการต้องกำหนดให้ เขตข้อมูลสำคัญ มีดังนี้ 
 006 เขตข้อมูลคงที่ เพิ่มเติมสำหรับระเบียนประเภทต่างๆ (Fixed 
Length Data Element-Additional Material Characteristics-NR) เขตข้อมูลคงที่เพ่ิมเติมสำหรับ
รายการแต่ละประเภท (Type) ไม่ว่าจะเป็น Book, Serial, Visual Material, Mixed Material, 
Maps, Sound Recording หรือ computer file ตามท่ีกำหนดไว้ใน Leader/06  
 007 ลักษณะทางกายภาพของประเภทวัสดุ (Physical Description 
Fixed Field-R) เป็นเขตข้อมูลคงที่ใช้สำหรับบอกลักษณะทางกายภาพของสื่อนั้น โดยมีการกำหนด
ตำแหน่งทีแ่น่นอน ซึ่งจะสัมพันธ์ข้อมูลใน tag 300 
 008 เขตข้อมูลความยาวคงที่ในส่วนรายละเอียดทั่วไป (Fixed-Length 
Data element-General Information-NR) เป็นการกำหนดรหัสที่ใช้กับระเบียน เพ่ือระบุลักษณะ
พิเศษของรายการบรรณานุกรม บางส่วนของเขตข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญและบางส่วนก็สามารถ
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ปล่อยว่างได้ เขตข้อมูลนี้ไม่มีเขตข้อมูลย่อย (Subfields) เขตข้อมูลนี้มีทั้งสิ้น 40 ตำแหน่งที่ให้ใส่ค่า
ข้อมูล แทนที่ด้วยเลขประจำตำแหน่ง คือ 00-39 ตำแหน่งที่ไม่ได้ระบุให้ใช้จะใส่เครื่องหมาย # หรือ \ 
เพ่ือให้รู้ว่าเป็นช่องว่าง โดยปกติตำแหน่งที่ 00-17 และ 35-39 ใช้บอกรูปแบบของวัสดุหรือเอกสาร
ทุกประเภทจะมีรูปแบบเหมือนกันหมด ส่วนตำแหน่งที่ 18-34 นั้นเป็นการกำหนดความเฉพาะของ
วัสดุ แต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ซึ่งจะแตกต่างไปตามทรัพยากรแต่ละประเภท ซึ่งตำแหน่งทั้ง 40 
ตำแหน่งประกอบด้วย 
                                      00-05  วันที่บันทึกข้อมูล  
                                      06 ประเภทปีพิมพ์ สถานการณ์พิมพ์   
                                      07-10 ปีจัดพิมพ์เอกสารปีเริ่มต้น  
                                      11-14 วันที่สิ้นสุดการพิมพ์  
                                      15-17  สถานที่จัดพิมพ์  
                                      18-21 ภาพประกอบ  
                                      22 ระดับผู้ใช้  
                                      23 รูปแบบของทรัพยากร  
                                      24-27 ลักษณะเนื้อหา  
                                      28 สิ่งพิมพ์รัฐบาล  
                                      29 สิ่งพิมพ์จากการประชุม  
                                      30 หนังสือที่ระลึก  
                                      31 ดรรชนี  
                                      32 ไม่กำหนดให้ใช้  
                                      33 รูปแบบวรรณกรรม  
                                      34 ชีวประวัติ  
                                      35-37 ภาษา  
                                      38 ระเบียนที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
                                      39 แหล่งผลิตข้อมูลทางบรรณานุกรม 

2.1.7 เขตข้อมูลหลักท่ีสำคัญของ MARC 21 
020 เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ International Standard Book 

Number (R) ใช้บันทึกเลข ISBN ซึ่งอาจมีหลายเลขได้ในกรณีที่มีต่างฉบับพิมพ์ เช่น ฉบับปกแข็ง
หรือปกอ่อน 

ตัวบ่งช้ี 1, 2 ## ไม่ระบุ 
เขตข้อมูลย่อย $aเลข ISBN  
ตัวอย่าง 
020 ##$a9789744432216 
020 ##$a0071425160 
082 เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอ้ี Dewey call number (R) ใช้

บันทึกเลขเรียกหนังสือแบบระบบทศนิยมดิวอี้ 
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ตัวบ่งช้ี 1 ประเภทของฉบับพิมพ์ 
0 ฉบับสมบูรณ์ 
1 ฉบับย่อ 
ตัวอย่าง 
082 0 0 $a351 $bก235ส  
082 0 0 $a658.872 $bป171อ  
09X เลขหมู่ที่หน่วยงานกำหนด Local Call Number (NR) ถ้าหน่วยงาน

กำหนดเลขหมู่เองให้ใช้หมายเลขเขตข้อมูลตั้งแต่ 090-099 เช่น เลขหมู่ที่ใช้เก็บหนังสือประเภท นว
นิยาย หรือเอกสารพิเศษอ่ืนๆ 

ตัวบ่งช้ี 1, 2  ## ไม่ระบุ 
ตัวอย่าง 
090 ##$aน$bก172ร  
090 ##$aรส.$bค163ว  
090 ##$aย$bก246ห  
100 รายการหลักที่เป็นชื่อบุคคล Main entry-Personal name (NR) ใช้

บันทึก ชื่อบุคคลที่เป็นรายการหลัก ซึ่งมักจะเป็นผู้แต่งคนแรกหรือผู้เขียนเท่านั้นไม่รวมผู้แปล 
ตัวบ่งช้ี 1 รหัสระบุประเภทของชื่อบุคคล  
0 ชื่อต้น (Forename) คนไทย 
1 ชื่อสกุลที่เป็นคำเดี่ยว (Single Surname) คนต่างชาติ 
2 ชื่อสกุลที่มีคำหลายคำหรือเป็นคำผสม (Multiple Surname) 
3 ชื่อวงศ์ตระกูล (Family name) หมายถึง ชื่อเผ่าพันธุ์ ราชวงศ์  
ตัวบ่งช้ี 2 # ไม่ระบุ 
เขตข้อมูลย่อย  
$a ชื่อบุคคล 
$b ตัวเลขโรมันที่ตามหลังชื่อต้น (Numeration) 
$c ตำแหน่งยศ บรรดาศักดิ์ และอ่ืนๆ 
$d ปีที่สัมพันธ์กับชื่อ ส่วนใหญ่เป็นปีเกิด ปีตาย 
ลักษณะการลงรายการ 
100 0#$aชื่อ นามสกุล,$cบรรดาศักดิ์,$dปีเกิด-ปีตาย 
100 1#$aชื่อสกุล, ชื่อต้น,$dปีเกิด-ปีตาย 
ตัวอย่าง  
100 0#$aทรงวิทย์ สุวรรณธาดา 
100 0#$aชาตรีเฉลิม ยุคล,$cม.จ. 
100 1#$aCombs, Babara J. 
100 1#$aWilliams, Arthur,$d1868- 
100 1#$aMcCabe, Warren L. 
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110 รายการหลั กที่ เป็ น ชื่ อนิ ติ บุ คคล Corporate Names-General 
Information (NR) ใช้บันทึกชื่อนิติบุคคลที่เป็นรายการหลัก โดยปกติต้องเป็นรายการนิติบุคคลที่
เป็นผู้รับผิดชอบสำคัญ 

ตัวบ่งช้ี 1 รหัสประเภทของชื่อนิติบุคล   
0 ชื่อที่กลับคำ เช่น มหาดไทย, กระทรวง 
1 ชื่อที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย (Jurisdiction Name) 
2 ชื่อตามลำดับ (Name in Direct Order) 
ตัวบ่งช้ี 2 # ไม่ระบุ 
เขตข้อมูลย่อย 
a ชื่อหน่วยงานหรือชื่อตามกฎหมาย 
$b ชื่อหน่วยงานรอง 
ลักษณะการลงรายการ 
110 2#$aชื่อนิติบุคคล.$bชื่อหน่วยงานรอง 
ตัวอย่าง 
110 2#$aกรุงเทพมหานคร.$bสำนักงานการศึกษา 
110 2#$aกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
111  รายการหลั กที่ เป็ น ชื่ อ ก ารป ระชุ ม  Meeting Name-General 

Information (NR) เป็นเขตข้อมูลเกี่ยวกับชื่อการประชุมที่ไม่มีหน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งของชื่อการ
ประชุม ให้ลงเขตข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมดังนี้ 

ตัวบ่งช้ี 1 รหัสประเภทของการประชุม  
0 ชื่อการประชุมที่กลับคำ 
1 ชื่อการประชุมที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
2 ชื่อการประชุมจริงตามตัวอักษร ลงรายการตามลำดับที่ปรากฏจริง 
ตัวบ่งช้ี 2 # ไม่ระบุ 
เขตข้อมูลย่อย  
$a ชื่อการประชุมหรือชื่อตามกฎหมาย 
$c สถานที่จัดประชุม 
$d ปีที่ประชุม 
$n เลขของตอน/ส่วนของงาน/ครั้งที่ประชุม 
$p ชื่อส่วนหรือตอนของการประชุม 
ลักษณะการลงรายการ 
111 2#$aชื่อการประชุม$n(หมายเลขลำดับของส่วน ตอนการประชุม :$dปีที่

ประชุม ;$cสถานที่ประชุม) 
ตัวอย่าง 
111 2#$aการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย$n(

ครั้งที่ 28 :$d2545 :$cกรุงเทพฯ) 
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111 2#$aการประชุมเรื่อง การพัฒนาชนบทในยุคสารสนเทศ$n(ครั้งที่  
4 :$d2539 :$cเพชรบุรี) 

1 1 1  2 #$aConference on L-Functions$d( 2006 : $cFukuoka-ken, 
Japan) 
 1 1 1  2 #$aNational Grad Research Conference$n(8th :$d2007 :$c 
Nakornpathorm, Thailand) 

245 รายการชื่อเรื่อง Title Statement (NR) ใช้บันทึกชื่อเรื่องและผู้รับผิดชอบ  
ตัวบ่งช้ี 1 ระบุว่าควรทำรายการเพ่ิมชื่อเรื่องหรือไม่ ควรนำชื่อเรื่องไปทำเป็น

ดรรชนีหรือไม่ 
0 ไม่ทำรายการเพ่ิมชื่อเรื่อง ใช้ในกรณีที่ไม่มีรายการหลักในเขตข้อมูล 1XX ลง

รายการที่เรื่องอยู่แล้ว จึงไม่ทำรายการเพ่ิม ให้กับชื่อเรื่องอีก 
1 ทำรายการเพ่ิมให้กับชื่อเรื่องด้วย ถ้ามีรายการผู้แต่งในเขตข้อมูล 1XX แล้ว

เขตข้อมูล 245 นี้ จะใช้ตัวบ่งชี้เป็น 1 เสมอ 
ตัวบ่งช้ี 2 จำนวนอักขระที่ไม่ต้องการให้นำไปเรียงลำดับ 
0 ไม่มีอักขระท่ีไม่ต้องการให้เรียง 
0-9 จำนวนอักขระที่ไม่ต้องการให้นำไปเรียง เช่น a, an, The 
เขตข้อมูลย่อย  
$a ชื่อเรื่อง 
$b ข้อมูลส่วนอ่ืนๆ ของชื่อเรื่อง เช่น ชื่อเรื่องเทียบเคียง (ภาษาอ่ืน) ชื่อเรื่อง

ย่อย และข้อมูลอื่น 
$c บันทึกความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบคนที่ 1 และ/หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่เหลือ

ซึ่งไม่ได้ลงในเขตข้อมูลย่อยอ่ืนๆ (Statement of responsibility) 
$h บันทึกคำระบุประเภทของวัสดุ (General Material Designation : GMD) 

ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กใส่ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม ลงรายการต่อจากชื่อเรื่องใช้กับสื่อไม่ตีพิมพ์ (Non-book 
media) โดยลงรายการต่อจาก $a $n และ $p 

$n เลขลำดับตอน/ส่วนของงาน ใช้บันทึกเลขที่ของตอนหรือส่วนที่อยู่ในชื่อ
เรื่อง ให้ลงท้ายด้วยเครื่องหมาย . เสมอ ถ้ามีหลายเลขที่หรือตอนให้ระบุไว้ใน $n เดียวกัน 

$p ชื่อส่วนหรือชื่อของงาน Name of part/section of a work ใช้บันทึกชื่อ
ของตอน/ส่วนในชื่อเรื่อง โดยลงท้ายด้วยเครื่องหมาย . เสมอ 

ลักษณะการลงรายการ 
กรณีใช้ชื่อเรื่องเป็นรายการหลัก 
245 00$aชื่อเรื่องท่ีเหมาะสม /$cผู้รับผิดชอบ (บรรณาธิการ ผู้แปล) 
ตัวอย่าง 
245 00$aการศึกษาและวัฒนธรรม:$bประมวลบทความทางวิชาการ 
245 00$aPlant breeding reviews / edited by Jules Janick 
245 00$aพูดเกาหลีในชีวิตประจำวัน ชุด 1$h[sound recording] 
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245 00$aเส้นทางสู่การเป็นเจ้าของ Web site$h[electronic resource] 
245 00$aเจาะสู่เบื้องลึกในสมอง$h[videorecording] =$bLifeline : Brain 

surgery 
245 02$aA Child's first dictionary 
245 03$aAn anal ysis of pasive construction in differdnt texts 
245 04$aThe Chemical bond:$bstructure and dynamics /$cedited 

by Ahmed Zewail 
กรณีใช้ชื่อบุคคลเป็นรายการหลัก 
245 10$aชื่อเรื่องท่ีเหมาะสม /$cผู้รับผิดชอบ 
ตัวอย่าง 
245 10$aคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การยายพันธุ์พืช /$cบังอร เมฆะ 
245 10$aป่าไม้และต้นไม้ /$cชาญชัย อาจินสมาจาร 

  2 4 5  1 0 $aPlants, genes, and crop biotechnology / $cMaarten J. 
Chrispeels 
  245 10$aเครื่องบินบังคับวิทยุ$h[videorecording] /$cชินธร อัครพัฒน์ 
  245 12$aA child's history of England $h[ electronic resource] 
/$cCharles Dickens. 
  245 13$aAn introduction to 3D AutoCAD releases 12 and 13 /$cA. 
Yarwood 
  245 14$aThe child psychotherapy treatment planner /$cArthur E. 
Jongsma 

246 รูปแบบชื่อเรื่องที่แตกต่างจากชื่อเรื่องหลัก Varying form of title 
(R) ใช้บันทึกชื่อเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อเรื่องที่ 2 หรือ 3 หลังจากระบุชื่อเรื่องที่ 1 ในเขต
ข้อมูล 245 แล้ว ชื่อเรื่องในเขตข้อมูลนี้จะต้องมีความสำคัญพอๆ กับชื่อเรื่องในเขตข้อมูล 245 จะทำ
ให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นชื่อเรื่องได้มากกว่า 1 ชื่อ 

ตัวบ่งช้ี 1 ระบุรายการเพ่ิมชื่อเรื่อง (Note/title entry controller) เป็นค่า
แสดงให้ทราบว่ามีการทำรายการในหมายเหตุ หรือมีการทำรายการเพ่ิมให้กับชื่อเรื่องหรือไม่ ควรนำ
ชื่อเรื่องไปทำดรรชนีหรือไม่  

0 ไม่มีรายการเพิ่มชื่อเรื่อง แต่มีรายการหมายเหตุ 
1 มีรายการเพ่ิมให้กับชื่อเรื่องและมีรายการหมายเหตุ 
2 ไม่มีรายการเพิ่มชื่อเรื่อง และไม่มีรายการหมายเหตุ 
3 มีรายการเพ่ิมชื่อเรื่อง แต่ไม่มีรายการหมายเหตุ 
ตัวบ่งช้ี 2 ระบุประเภทชื่อเรื่อง (Type of title) เป็นค่าที่แสดงประเภทของชื่อ

เรื่อง  
# ไม่มีข้อมูลระบุว่าเป็นชื่อเรื่องประเภทใด (No information provided) 

โดยมากเป็นชื่อเรื่องท่ีไม่ปรากฏในตัวเล่ม 
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0 ชื่อเรื่องที่ใช้ในการค้น (Portion Title) ชื่อเรื่องในเขตข้อมูล 246 เป็นส่วน
หนึ่งของชื่อเรื่องในเขตข้อมูล 245 

1 ชื่อเรื่องเทียบเคียง (Parallel title) ชื่อเรื่องในเขตข้อมูล 246 เป็นชื่อเรื่อง
เทยีบเคียง เช่น ชื่อเรื่องในภาษาอ่ืนๆ ให้สืบค้นเพ่ิมเติม สามารถลงได้มากกว่า 1 ชื่อเรื่อง 

2 ชื่อเรื่องท่ีแตกต่างจากชื่อเรื่องอ่ืน 
3 ชื่อเรื่องอ่ืน 
4 ชื่อเรื่องจากปก (Cover title) ชื่อเรื่องในเขตข้อมูล 246 เป็นชื่อเรื่องที่ได้จาก

ปกนอก หรือชื่อเรื่องที่ได้จากที่อ่ืนๆ ไม่ใช่จาก chief sources 
5 ชื่อเรื่องเพ่ิมเติมที่ปรากฏในหน้าปกใน 
6 ชื่อเรื่องนำเนื้อเรื่อง 
7 ชื่อเรื่องประจำหน้า 
8 ชื่อเรื่องท่ีสันปก (Spine title) เป็นชื่อเรื่องท่ีได้จากสันหนังสือ 
เขตข้อมูลย่อย  
$a ชื่อเรื่องหลัก/ชื่อเรื่องสั้นๆ ที่แตกต่างจากชื่อเรื่องในเขตข้อมูล 245 
$b ข้อมูลอื่นๆ ของชื่อเรื่อง 
$n เลขส่วน/เลขตอนของงาน 
$p ชื่อส่วน/ชื่อของตอน 
ลักษณะการลงรายการ 

  246 30$aชื่อเรื่องท่ีแตกต่าง (ชื่อเรื่องเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องใน 245) 
  246 31$aชื่อเรื่องที่แตกต่าง (ชื่อเรื่องเป็นชื่อเรื่องเทียบเคียง ชื่อเรื่องในภาษา
อ่ืนๆ) 

ตัวอย่าง 
246 30$aการกระทำผิดของเยาวชนในประเทศไทยและแนวทางควบคุม การ

กระทำผิดของเยาวชนในประเทศไทยและแนวทางควบคุม  
  246 31$aEnglish for tourism : Amazing Nonthaburi 

250 ครั้งที่พิมพ์ Edition statement (NR) ใช้สำหรับบันทึกครั้งที่พิมพ์
ของสิ่งพิมพ์  

ตัวบ่งช้ี 1, 2 ## ไม่ระบุ 
เขตข้อมูลย่อย  

  $a การแจ้งฉบับพิมพ์ 
  $b ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวกับครั้งที่พิมพ์ 

ลักษณะการลงรายการ 
  250 ##$aครั้งที่พิมพ์ 

ตัวอย่าง 
  250 ##$aพิมพ์ครั้งที่ 5 
  250 ##$a4th ed. 
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  250 ##$a2nd ed., international ed.  
260 ส่วนของการพิมพ์  การจำหน่าย Publication, distribution, etc 

(NR) 
ตัวบ่งช้ี 1, 2 ## ไม่ระบ ุ
เขตข้อมูลย่อย  
$a สถานที่พิมพ์ จัดจำหน่าย ใช้บันทึกชื่อเมืองที่พิมพ์เผยแพร่ 
$b ชื่อสำนักพิมพ์ ใช้บันทึกชื่อสำนักพิมพ์เผยแพร่ 
$c ปีพิมพ์ ปีจำหน่าย ใช้บันทึกปีพิมพ์เผยแพร่ 
ลักษณะการลงรายการ 
260 ##$aสถานที่พิมพ์ :$bสำนักพิมพ์,$cปีพิมพ์ 
ตัวอย่าง 
260 ##$aกรุงเทพฯ :$bโอเดียนสโตร์,$c2536   
260 ##$aSingapore :$bMcGraw-Hill,$c1990   
260 ##$a[ม.ป.ท. :$bม.ป.พ.],$c2549  
300 ลักษณะทางกายภาพของวัสดุประเภทต่างๆ Physical description 

(R) 
ตัวบ่งช้ี 1, 2 ## ไม่ระบุ 
เขตข้อมูลย่อย 
$a จำนวนหน้า/แผ่น/เล่ม  
$b รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับลักษณะรูปเล่ม เช่น ภาพประกอบ 
$c ขนาด ใช้บอกขนาด มักใช้เป็น cm. 
$e วัสดุที่ติดมากับหนังสือ 
ลักษณะการลงรายการ 
300 ##$aจำนวนหน้าหรือเล่ม :$bรายละเอียดรูปเล่ม ;$cขนาด +$eวัสดุ

ประกอบ 
ตัวอย่าง  
300 ##$a71 หน้า :$bภาพประกอบ 
300 ##$aวีดิทัศน์ 6 ตลับ (360 นาที) :$bเสียง, สี ;$c1/2 นิ้ว 
300 ##$aix, 419 p. ;$c26 cm. 
300 ##$a292 หน้า :$bภาพประกอบ +$eซีดี-รอม 1 แผ่น 
490 ก า ร แ จ้ ง เกี่ ย ว กั บ ชื่ อ ชุ ด แ ล ะ ร า ย ก า ร เพิ่ ม ชื่ อ เรื่ อ ง  Series 

statement/Added entry-Title (R) ใช้สำหรับลงรายการชื่อชุดที่ต้องทำรายการเพ่ิมเพ่ือให้
สืบค้น  

ตัวบ่งช้ี 1 # ไม่ระบุ 
ตัวบ่งช้ี 2 0-9  จำนวนอักขระที่ไม่ต้องการให้เรียง 
เขตข้อมูลย่อย 
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$a ชื่อชุด (Title) ใช้บันทึกชื่อชุดที่ต้องการทำเป็นรายการเพ่ิม 
$n เลขลำดับตอน/ส่วนของงาน 
$p ชื่อของตอน/ส่วนของงาน 
$v ปีที่/การกำหนดลำดับที่ตามมา 
ลักษณะการลงรายการ 
490 #0$aชื่อชุด.$nเลขของตอน,$pชื่อตอน ;$vฉบับที ่
ตัวอย่าง 
490 #0$aชุดสายฝน 
490 #0$aProtein synthesis 
490 #4$aThe mole concept ;$v1  
500 หมายเหตุทั่วไป General note (R) 
ตัวบ่งช้ี 1, 2 ## ไม่ระบุ 
เขตข้อมูลย่อย 
$a รายการหมายเหตุทั่วไป (General note) สำหรับหมายเหตุทั่วไปที่ไม่

สามารถระบุลักษณะเฉพาะได้  
ลักษณะการลงรายการ 
500 ##$aหมายเหตุ 
ตัวอย่าง 
500 ##$aดัชนี: หน้า 555-562 
500 ##$aชื่อเรื่องจากปก 
500 ##$aหนังสือได้รับรางวัลซีไรท์ประจำปี 2540 
502 หมายเหตุวิทยานิพนธ์ Dissertation Note (R) 
ตัวบ่งช้ี 1, 2 ## ไม่ระบุ 
เขตข้อมูลย่อย 
$a หมายเหตุวิทยานิพนธ์  
ลักษณะการลงรายการ 
502 ##$aหมายเหตุวิทยานิพนธ์  
ตัวอย่าง 
502 ##$aปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร , 

2541  
502 ##$aวิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัย

นเรศวร,2543  
502 ##$aวิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 

2543  
504 หมายเหตุเกี่ยวกับบรรณานุกรม Bibliography Note (R)  
ตัวบ่งช้ี 1, 2 ## ไม่ระบุ 
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เขตข้อมูลย่อย 
$a รายการบรรณานุกรม  
ลักษณะการลงรายการ 
504 ##$aหมายเหตุบรรณานุกรม 
ตัวอย่าง 
504 ##$aบรรณานุกรม: หน้า 114-115 
504 ##$aบรรณานุกรมท้ายเล่ม 
504 ##$aเอกสารอ้างอิง: หน้า 59 
505 หมายเหตุสารบัญ Formatted contents note (NR) 
ตัวบ่งช้ี 1 Type of contents note เป็นค่าที่แสดงให้ทราบว่ามีการควบคุม   

การแสดง 
ข้อความทีบ่อกให้ทราบว่าเป็นสารบัญหรือไม่ 
0 สารบัญสมบูรณ์ (Complete contents) 
ตัวบ่งช้ี 2 # ไม่ระบุ  
เขตข้อมูลย่อย 

  $a หมายเหตุสารบัญ รายละเอียดของหมายเหตุสารบัญ 
  $t ชื่อเรื่อง 

ลักษณะการลงรายการ 
505 0#$aสารบัญ 
ตัวอย่าง 
505 0#$a$tฟ้อนเล็บ --$tฟ้อนแพน --$tฟ้อนเทียน --$tลาวดวงเดือน --$t

ฟ้อนมาลัย 
600 หัวเรื่องบุคคล Subject added entry-Personal name (R) 
ตัวบ่งช้ี 1 รหัสบอกประเภทของชื่อบุคคล 
0 ชื่อต้น (Forename) 
1 ชื่อสกุลที่เป็นคำเดี่ยว (Single Surname) 
2 ชื่อสกุลที่เป็นคำผสม (Multiple Surname) 
3 ชื่อวงศ์ตระกูล (Family name) หมายถึงชื่อเผ่าพันธุ์  ราชวงศ์ และ

กลุ่มอ่ืนๆ  
ตัวบ่งช้ี 2  ระบุเก่ียวกับระบบการให้หัวเรื่อง 
0 หัวเรื่อง/แฟ้มข้อมูลหลักฐานของ Library of Congress Subject Headings 
1 หัวเรื่องของ LC subject headings for children’s literature 
2 หั ว เรื่องทางการแพทย์ /แ ฟ้มข้อมูลหลักฐานของ Medical Subject 

Headings 
3 หั ว เรื่องและแฟ้มข้อมูลหลักฐานของ National Agricultural Library 

subject authority file 
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4 ไม่ระบุคู่มือ Source not specified 
5 หัวเรื่อง/แฟ้มข้อมูลรายการหลักฐานของ Canadian Subject Headings 
6 หัวเรื่องจาก Repertoire des vedettes-matiere 
7 หัวเรื่องจากแหล่งอื่นๆ (Source specified) 
เขตข้อมูลย่อย 
$a ชื่อบุคคล (Personal name surname and forename) 
$q ชื่อเต็มของบุคคล (Fuller form of name) 
$c ตำแหน่งยศ บรรดาศักดิ์และคำที่เก่ียวข้องกับบุคคล 
$d ปีเกิด-ปีตาย (Dates associated with a name) 
$x หัวเรื่องย่อยทั่วไป (General subdivision) 
$y หัวเรื่องย่อยตามช่วงเวลา (Chronological subdivision) 
$z หัวเรื่องย่อยตามเขตภูมิศาสตร์ (Geographic subdivision) 
ลักษณะการลงรายการ 
600 04$aชื่อบุคคล นามสกุล,$q(ชื่อเต็ม),$cบรรดาศักดิ์,$dปีเกิด-ปีตาย 
600 10$aชื่อสกุล ชื่อต้น,$dปีเกิด-ปีตาย  
ตัวอย่าง 
600 04$aเปรม ติณสูลานนท์,$cพล.อ.,$d2463- 
600 04$aภูมิพลอดุลยเดช,$cพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,$d2470- 
60010$aDiana, Princess of Wales,$d1961-1997 
60014$aJohnson, Samuel,$d1709-1784 
610 หัวเรื่องนิติบุคคล Subject added entry-Corporate name (R) 
ตัวบ่งช้ี 1   
1 ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด (Jurisdiction name) ชื่อที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย 
2 ชื่อตามลำดับอักษร (Name in Direct Order) ชื่อที่ลงรายการตามที่ปรากฏ

จริง 
ตัวบ่งช้ี 2   
0 หัวเรื่อง/แฟ้มข้อมูลหลักฐานของ Library of Congress Subject-Headings 
1 หัวเรื่อง LC subject headings for children’s literature 
2 หั ว เรื่องทางการแพทย์ /แ ฟ้มข้อมูลหลักฐานของ Medical Subject 

Headings 
3 หั ว เรื่องและแฟ้มข้อมูลหลักฐานของ National Agricultural Library 

subject authority file 
4 ไม่ระบุคู่มือหรือแหล่งที่มา (Source not specified) 
5 หัวเรื่อง/แฟ้มข้อมูลรายการหลักฐานของ Canadian Subject Headings 
6 หัวเรื่องจาก Repertoire de vedettes-matiere 
7 หัวเรื่องจากแหล่งอื่นๆ (Source specified) 
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เขตข้อมูลย่อย 
$a ชื่อนิติบุคคลที่ เป็นหน่วยงานหลัก (Corporate name or jurisdiction 

name) 
$b หน่วยงานรอง (Subordinate unit) 
$x หัวเรื่องย่อยทั่วไป (General subdivision) 
$y หัวเรื่องย่อยตามช่วงเวลา (Chronological subdivision) 
$z หัวเรื่องย่อยตามเขตภูมิศาสตร์ (Geographic subdivision) 
การลงรายการ 
610 24$aชื่อนิติบุคคล.$bชื่อหน่วยงานรอง$xหัวเรื่องท่ัวไป 
610 20$aชื่อนิติบุคคล.$bชื่อหน่วยงานรอง$xหัวเรื่องท่ัวไป 
ตัวอย่าง 
610 24$aธนาคารแห่งประเทศไทย$xประวัติ 
610 24$aกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ$xรายงานประจำปี 
610 20$aUniversity of Hong Kong 
650 หัวเรื่องท่ัวไป Subject added entry-Topical term (R) 
ตัวบ่งช้ี 1 # ไม่ระบุ 
ตัวบ่งช้ี 2  
0 หัวเรื่อง/แฟ้มข้อมูลหลักฐานของ Library of Congress Subject-Headings 
1 หัวเรื่อง LC subject headings for children’s literature 
2 หั ว เรื่องทางการแพทย์ /แ ฟ้มข้อมูลหลักฐานของ Medical Subject 

Headings 
3 หั ว เรื่องและแฟ้มข้อมูลหลักฐานของ National Agricultural Library 

subject authority file 
4 ไม่ระบุคู่มือหรือแหล่งที่มา (Source not specified) 
5 หัวเรื่อง/แฟ้มข้อมูลรายการหลักฐานของ Canadian Subject Headings 
6 หัวเรื่องจาก Repertoire de vedettes-matiere 
7 หัวเรื่องจากแหล่งอื่นๆ (Source specified) 
เขตข้อมูลย่อย 
$a หัวเรื่องท่ัวไป (Topical term) 
$v หัวเรื่องแบ่งย่อยงาน (Form subdivision) 
$x หัวเรื่องย่อยทั่วไป (General subdivision) 
$y หัวเรื่องย่อยตามช่วงเวลา (Chronological subdivision) 
$z หัวเรื่องย่อยตามเขตภูมิศาสตร์ (Geographic subdivision) 
การลงรายการ 
650 #0$aหัวเรื่องทั่วไป$xหัวเรื่องย่อยทั่วไป$yหัวเรื่องย่อยเวลา$zหัวเรื่องย่อย

สถานที ่
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650 #4$aหัวเรื่องทั่วไป$xหัวเรื่องย่อยทั่วไป$yหัวเรื่องย่อยเวลา$zหัวเรื่องย่อย
สถานที ่

ตัวอย่าง  
650 #0$aEconomics$xStatistical methods 
650 #0$aWeb sites$xDesign 
650 #4$aเทคโนโลยีสารสนเทศ 
650 #4$aอินเตอร์เน็ต$xวิจัย 
651 หัวเรื่องทางภูมิศาสตร์ Subject added-entry-Geographic name 

(R) 
ตัวบ่งช้ี 1 # ไม่ระบุ 
ตัวบ่งช้ี 2  
0 หัวเรื่อง/แฟ้มข้อมูลหลักฐานของ Library of Congress Subject-Headings 
1 หัวเรื่อง LC subject headings for children’s literature 
2 หั ว เรื่องทางการแพทย์ /แ ฟ้มข้อมูลหลักฐานของ Medical Subject 

Headings 
3 หั ว เรื่องและแฟ้มข้อมูลหลักฐานของ National Agricultural Library 

subject authority file 
4 ไม่ระบุคู่มือหรือแหล่งที่มา (Source not specified) 
5 หัวเรื่อง/แฟ้มข้อมูลรายการหลักฐานของ Canadian Subject Headings 
6 หัวเรื่องจาก Repertoire de vedettes-matiere 
7 หัวเรื่องจากแหล่งอื่นๆ (Source specified) 
เขตข้อมูลย่อย 
$a ชื่อเขตภูมิศาสตร์ (Geographic name) ระบุชื่อสถานที่/ชื่อประเทศ  
$x หัวเรื่องย่อยทั่วไป (General subdivision) 
$y หัวเรื่องย่อยตามช่วงเวลา (Chronological subdivision) 
$z หัวเรื่องย่อยตามเขตภูมิศาสตร์ (Geographic subdivision) 
การลงรายการ 
651 #0$aหัวเรื่องภูมิศาสตร์$xหัวเรื่องย่อยทั่วไป$yหัวเรื่องย่อยเวลา$zหัวเรื่อง

ย่อยสถานที ่
651 #4$aหัวเรื่องภูมิศาสตร์$xหัวเรื่องย่อยทั่วไป$yหัวเรื่องย่อยเวลา$zหัวเรื่อง

ย่อยสถานที ่
ตัวอย่าง  
651 #0$aRome$xSocial life and customs 
651 #0$aCanada$xCommerce 
651 #4$aไทย$xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว 
651 #4$aจีน$xการค้า 
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700 รายการเพิ่มที่เป็นชื่อบุคคล Added entry-Personal name (R)  
ตัวบ่งช้ี 1  
0 ชื่อต้น (Forename) กรณีคนไทย 
1 ชื่อสกุลที่เป็นคำเดี่ยว (Single Surname) คนต่างชาติ  
2 ชื่อสกุลที่มีคำหลายคำหรือเป็นคำผสม (Multiple Surname) 
3 ชื่อวงศ์ตระกูล (Family name) หมายถึง ชื่อเผ่าพันธุ์ ราชวงศ์  
ตัวบ่งช้ีที่ 2 # ไม่ระบุ 
เขตข้อมูลย่อย 
$a ชื่อบุคคล (Personal name surname and forename) 
$q ชื่อเต็มของบุคคล (Fuller form of name) 
$c ตำแหน่งยศ บรรดาศักดิ์และคำที่เก่ียวข้องกับบุคคล 
$d ปีเกิด-ปีตาย (Dates associated with a name) 
การลงรายการ 
700 0#$aชื่อบุคคล นามสกุล,\(ชื่อเต็ม),$cบรรดาศักดิ์,$dปีเกิด-ปีตาย 
700 1#$aชื่อสกุล ชื่อต้น,$dปีเกิด-ปีตาย 
ตัวอย่าง  
700 0#$aเสาวนิตย์ แสงวิเชียร 
700 0#$aสุภัทรดิศ ดิศกุล,$cหม่อมเจ้า,$d2466-2546 
700 0#$aสุภัทรา สิงหลกะ,$cคุณหญิง,$d2453-2536  
700 1#$aUlen, Thomas 
700 1#$aAlberstat, Philip,$d1964- 
710 รายการเพิ่มที่เป็นชื่อนิติบุคคล Added entry-Corporate name (R) 
ตัวบ่งช้ี 1   
0 ชื่อกลับคำ (Invert name) 
1 ชื่อตามกฎหมาย (Jurisdiction name) 
2 ชื่อเรียงตามลำดับ (Name in direct order) 
ตัวบ่งช้ี 2 b ไม่ระบุ 
เขตข้อมูลย่อย 
$a ชื่อนิติบุคคลที่ เป็นหน่วยงานหลัก (Corporate name or jurisdiction 

name) 
$b ชื่อหน่วยย่อย (Subordinate unit) 
การลงรายการ 
710 2#$aชื่อนิติบุคคล.$bชื่อหน่วยงานรอง 
ตัวอย่าง  
710 2#$aกระทรวงสาธารณสุข.$bกรมอนามัย กองอนามัยครอบครัว 
710 2#$aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.$bคณะแพทยศาสตร์.$bภาควิชาชีวเคมี 
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710 2#$aสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
710 2#$aUniversity of Virginia.$bLibrary.$bElectronic Text Center 
710 2#$aRoyal Society of Chemistry.$bFood Chemistry Group 
710 2#$aPhytochemical Society of Europe 

 
ห รื อ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ได้ จ า ก เว็ บ ไซ ต์  http: / / www. loc.gov/ marc/ 

bibliographic/ ดังภาพที่ 2.10 
 

 
ภาพที่ 2.10 แสดงหน้าจอเว็บไซต์ MARC 21 format for Bibliographic data 

 
2.2 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศลงใน Work form 

ขั้นตอนที่ 1 ทำรายการทรัพยากรสารสนเทศหนังสือใหม่ลงใน Work form ของหอสมุดกลาง 
ดังภาพที ่2.11 
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ภาพที่ 2.11 แสดงแบบฟอร์มการลงรายการหนังสือ (Work form) 

 
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อลงรายละเอียดใน Work form เรียบร้อยแล้วให้นำ Work form ใส่ไว้กับตัว

เล่มหนังสือนำมาวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือพร้อมให้หัวเรื่อง ลงชื่อผู้วิเคราะห์เลขหมู่ ผู้ให้หัวเรื่อง พร้อมวัน 
เดือน ปี  นำ Work form มาตรวจสอบกับโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติอีกครั้ง เพ่ือต้องการทราบว่าหนังสือนั้น
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มีแล้วหรือยัง ถ้ามีแล้วก็ให้เพ่ิมเลขทะเบียน และเขียนไว้ด้านบนของ Work form ถ้าหนังสือต่างกันให้ใส่ 
ความแตกต่างของหนังสือเล่มนั้น จัดเรียง Work form ตามเลขทะเบียน แล้วแนบติดกันพร้อมกับใบส่งของ 
ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทำการบันทึกลงในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  
 
3. งานบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

การบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สุราษฎร์ธานีใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate และทำรายการตาม
มาตรฐานการลงรายการบรรณานุกรม MARC 21 ดังนี้ 

3.1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate มีส่วนระบบงานหลัก (Core 
System) มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระบบงานบริหารจัดการนโยบาย (Policy Management) เป็นระบบรองรับ 
การจัดการข้อมูลนโยบายของห้องสมุด และการกำหนดข้อมูลและค่าพารามิเตอร์ที่รองรับการทำงาน
ของระบบงานต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้  

 1.1 การกำหนดข้อมูลตั้งต้น  
 1) สามารถจัดการข้อมูลสาขาห้องสมุด 
 2) สามารถจัดการข้อมูลพารามิเตอร์ที่ใช้ในระบบห้องสมุด 

 1.2 นโยบายด้านความปลอดภัย 
 1) สามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานสำหรับผู้ใช้รายกลุ่ม 
 2) สามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานสำหรับผู้ใช้รายคน 
 3) ระบบสามารถควบคุมความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบและมีระบบควบคุมสิทธิ์ 
 4) ระบบจะแสดงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ตามสิทธิ์ที่ผู้ใช้ถูกกำหนด 
 5) ระบบสามารถป้องกันการสุ่มรหัสผ่านของผู้ใช้โดยการควบคุมจำนวนครั้งที่
เข้าสู่ระบบที่ไม่สำเร็จ 

 1.3 นโยบายด้านการจัดซื้อ – จัดหา 
 1) สามารถกำหนดค่าตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ได้แก่ ประเภท
วัสดุ ภาษาของทรัพยากร และระดับความต้องการจัดซื้อจัดหา 
 2) สามารถกำหนดข้อมูลสำนักพิมพ์และตัวแทนจำหน่าย 
 3) สามารถกำหนดรูปแบบเอกสาร (Template) ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดหา 
 4) สามารถกำหนดเงื่อนไขในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ไม่น้อยกว่าดังนี้ 1)  
การสั่งซื้อทรัพยากรซ้ำ 2) วงเงินในการจัดซื้อ 3) รอบการจัดซื้อ และ 4) การทวงทรัพยากร เป็นต้น  
 5) สามารถกำหนดสถานะ/ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดหาที่ต้องการแจ้งให้ผู้ใช้
ทราบ 
 6) สามารถกำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ 
 7) สามารถกำหนดค่าสำหรับการต่ออายุ และการทวงถามวารสาร 
 8) สามารถกำหนดคณะกรรมการตรวจรับทรัพยากร  
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 9) สามารถกำหนดโครงสร้างงบประมาณที่มีหน่วยงบประมาณและลำดับขั้น 
(Level) ของงบประมาณตามความต้องการของแต่ละห้องสมุด 

 1.4 นโยบายด้านการทำรายการบรรณานุกรม (Bibliographic) และทรัพยากร 
(Item) 
 1) สามารถกำหนดสถานะของทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้ในห้องสมุด 
 2) สามารถกำหนดคอลเลคชันของทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละห้องสมุด
สาขา 
 3) สามารถกำหนดประเภทของทรัพยากรที่มีในห้องสมุด 
 4) สามารถกำหนดเขตข้อมูล เขตข้อมูลย่อย ตัวบ่งชี้ สำหรับการลงรายการ
บรรณานุกรม (Bibliographic) ในรูปแบบ MARC 21 
 5) สามารถกำหนดคำอธิบายของเขตข้อมูลแต่ละประเภท 
 6) สามารถกำหนดเขตข้อมูลและเขตข้อมูลย่อยที่ใช้ในการทำดรรชนีสืบค้น 
 7) สามารถกำหนดเท็มเพลท Worksheet สำหรับลงรายการระเบียน 
บรรณานุกรมใน รปูแบบ MARC 21 
 8) สามารถกำหนดการเชื่อมโยงเขตข้อมูลในรูปแบบ MARC 21 กับ Element 
ในรูปแบบDublin core metadata 
 9) สามารถกำหนดการเชื่อมต่อไปยัง Z39.50 Server  

 1.5 นโยบายการทำรายการควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
 1) สามารถกำหนดข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเย็บเล่ม 
 2) สามารถกำหนดการทวง 
 3) สามารถกำหนดเขตข้อมูล เขตข้อมูลย่อย ตัวบ่งชี้ สำหรับการลงรายการ 
MARC  Holdings 
 4) สามารถกำหนดเขตข้อมูล เขตข้อมูลย่อย ตัวบ่งชี้ สำหรับการลงรายการ 
ดรรชนีบทความในรูปแบบ MARC 21 
 5) สามารถกำหนดเท็มเพลท Worksheet สำหรับลงรายการระเบียน MARC  
Holdings 
 6) สามารถกำหนดเท็มเพลท Worksheet สำหรับลงรายการบทความใน
รปูแบบ MARC Bibliographic 
 7) สามารถกำหนดรูปแบบการลงทะเบียนวารสาร (เขตข้อมูล 853) 
 8) สามารถกำหนดสถานะการลงทะเบียนวารสาร 
 9) สามารถกำหนดรายละเอียดข้อความในเอกสารการทวง 

 1.6 นโยบายงานบริการยืมคืน 
 1) สามารถกำหนดเวลาทำการและวันหยุด/วันหยุดประจำปี ของแต่ละสาขา
ห้องสมุด 
 2) สามารถกำหนดระเบียบการยืม-คืนของสมาชิกแต่ละประเภท 
 3) สามารถกำหนดนโยบายการยืม-คืนตามประเภททรัพยากร 
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 4) สามารถกำหนดนโยบายการยืม-คืนข้ามสาขา 
 5) สามารถกำหนดรูปแบบข้อความในอีเมลสำหรับแจ้งไปยังสมาชิก 
 6) สามารถกำหนดรูปแบบการคิดค่าปรับและอัตราค่าปรับทรัพยากรเกิน
กำหนดส่ง 
 7) สามารถกำหนดนโยบายการทวง 
 8) สามารถกำหนดนโยบายการบล็อค 
 9) สามารถกำหนดโครงสร้างของใบสำคัญรับเงิน  

2. ระบบงานจัดการข้อมูลสมาชิก (Patron Management) เป็นระบบที่รองรับ
การจัดการข้อมูลสมาชิกห้องสมุด มีรายละเอียดการทำงาน ดังนี้ 

 1) รองรับข้อมูลสมาชิกที่มีหลายสิทธิ์ผู้ใช้ 
 2) มีฟังก์ชันงานรองรับการตรวจสอบรูปแบบข้อมูลของสมาชิก 
 3) รองรับการตรวจสอบสมาชิกหมดอายุ และต่ออายุสมาชิกทั้งในรูปแบบรายคน

และรายกลุ่ม 
 4) รองรับการทำงานร่วมกันกับฟังก์ชันงานจัดการและพิมพ์บัตรสมาชิก (กรณีมี

การติดตั้งระบบ Member Card & Payment เพ่ิมเติม) 
 5) รองรับการทำงานร่วมกันกับระบบเงินประกันของสมาชิก (กรณีมีการติดตั้ง

ระบบMember Card & Payment เพ่ิมเติม) 
 6) สามารถทำงานร่วมกันกับระบบงานสร้างชุดข้อมูล (กรณีมีการติดตั้งระบบ 

Create List เพ่ิมเติม) 
 7) สามารถทำงานร่วมกันกับเครื่องมือสำหรับปรับปรุงชุดข้อมูล (กรณีมีการติดตั้ง

ระบบGlobal Update Tool เพ่ิมเติม) 
 การจัดการข้อมูล 
 1) สามารถจัดกลุ่มและสิทธิ์การใช้บริการห้องสมุดตามประเภทสมาชิก 
 2) สามารถสืบค้นข้อมูลสมาชิกจาก ชื่อ นามสกุล รหัสสมาชิก รหัสบัตรประชาชน  
 3) สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลสมาชิก 
 4) สามารถนำเข้าข้อมูลสมาชิกจากไฟล์ .xls, .xlsx และ .csv 
 5) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกจากไฟล์นำเข้าข้อมูลแล้วแสดงรายงานความ

ผิดพลาด 
 6) สามารถจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายของสมาชิกแต่ละคนจากการอัพโหลดไฟล์หรือ

การถ่ายภาพจากอุปกรณ์ (Webcam) ได้โดยตรง 
3. ระบบงานจัดซื้อจัดหา (Acquisition) เป็นระบบที่รองรับระบบงานจัดซื้อจัดหา มี

รายละเอียดการทำงาน ดังนี้  
 1) ระบบมีฟังก์ชันและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่รองรับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้

ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ในการจัดหาทรัพยากรของห้องสมุด และรองรับการทำงานที่เกี่ยวข้อง
กับการสั่งซื้อและรายงานการสั่งซื้อ 

 2) สามารถจัดการงบประมาณสำหรับจัดซื้อจัดหา 
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 3) ระบบสามารถจัดซื้อจัดหาทรัพยากรห้องสมุด ได้แก่ ทรัพยากรห้องสมุดทั่วไป 
และวารสาร  

 4) มีส่วนการจัดการเท็มเพลทเอกสารที่ใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดหา  
 5) สามารถนำรายการที่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดหามาลงรายการบรรณานุกรม

เบื้องต้นโดยอัตโนมัติ 
 6) สมาชิกห้องสมุดสามารถติดตามสถานะการจัดซื้อจัดหาผ่านระบบ OPAC 
 7) สามารถทำงานร่วมกันกับระบบงานสร้างรายงาน (Report Generator) เพ่ือ

ออกรายงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา 
 1.3.1 การจัดการงบประมาณ 

 1) สามารถกำหนดโครงสร้างงบประมาณได้โดยไม่จำกัดหน่วยงบประมาณและระดับ
ของโครงสร้างงบประมาณ 
 2) สามารถปรับแก้งบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดหาผ่านกระบวนการโอน
งบประมาณและสามารถแสดงรายการงบประมาณที่มีการปรับเปลี่ยนได้ 
 3) สามารถตรวจสอบงบประมาณคงเหลือจริง และงบประมาณการของแต่ละหน่วย
งบประมาณ 

 1.3.2 การจัดซื้อทรัพยากรห้องสมุดทั่วไป 
 1) สามารถจัดซื้อทรัพยากรห้องสมุดได้ดังนี้ 1) หนังสือ (Books) 2) แผนที่ (Maps) 
3) ไฟล์ข้อมูล (Computer files) 4) Visual materials 5) Mixed materials และ 6) Music 
 2) สามารถเสนอแนะเพ่ือจัดซื้อทรัพยากรโดยสมาชิกห้องสมุดผ่านทางเว็บไซต์ 
 3) สามารถนำเข้าข้อมูลทรัพยากรเพ่ือการจัดซื้อจัดหาในรูปแบบไฟล์ .xls 
 4) สามารถบันทึกรายการทรัพยากรเพ่ือการจัดซื้อจัดหาผ่านหน้าจอระบบ 
 5) ระบบสามารถตรวจสอบซ้ำกับรายระเบียนบรรณานุกรมที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล
และรายการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดหา 
 7) สามารถจัดซื้อจัดหาหลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดซื้อเงินสด การตกลงราคา 
การสั่งซื้อโดยตรง และอภินันทนาการ  
 8) สามารถสร้างและพิมพ์ใบสั่งซื้อและสามารถจัดกลุ่มรายการใบสั่งซื้อจำแนกตาม
ตัวแทนจำหน่าย 
 9) สามารถตรวจรับทรัพยากรที่จัดซื้อจัดหา 

 1.3.3 การจัดซื้อวารสาร 
 1) สามารถสมัครสมาชิก และต่ออายุสำหรับการจัดซื้อจัดหาวารสาร 
 2) สามารถแจ้งเตือนรายการวารสารที่ใกล้หมดอายุ และดำเนินการต่ออายุจาก
รายการที่แจ้งเตือนได้ 
 3) สามารถบอกรับวารสารและเชื่อมโยงไปยังระบบงานควบคุมวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

4 ระบบงานจัดทำรายการ (Cataloging) เป็นระบบที่รองรับระบบงานจัดทำ
รายการ มีรายละเอียดการทำงาน ดังนี้  
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 1) สามารถจัดการข้อมูลระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic records) และ
ระเบียนทรัพยากร (Item records) 

 2) รองรับข้อมูลในรูปแบบ MARC 21 Format for Bibliographic Data และ 
Dublin Core Metadata Element Set Version 1.1 

 3) ระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบจัดซื้อจัดหาโดยสามารถแสดงรายการที่สร้าง
ระเบียนบรรณานุกรมเบื้องต้น (Pre-catalog) และรายการทรัพยากรใหม่ที่ผ่านการบันทึกผลจาก
กระบวนการจัดซื้อจัดหา 

 4) สามารถสืบค้นข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมและระเบียนทรัพยากรในรูปแบบ 
Limit search และ Boolean search  

 5) สามารถทำงานร่วมกันกับระบบงานสร้างรายงาน (Report Generator) เพ่ือ
ออกรายงานที่เก่ียวกับการทำรายการ 

 6) สามารถทำงานร่วมกันกับระบบงานสร้างชุดข้อมูล (กรณีมีการติดตั้งระบบ 
Create List เพ่ิมเติม) 

 7) สามารถทำงานร่วมกันกับเครื่องมือสำหรับปรับปรุงชุดข้อมูล (กรณีมีการติดตั้ง
ระบบ Global Update Tool เพ่ิมเติม) 

 1.4.1 การจัดการข้อมูลระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic records) 
 1) ระบบมีเครื่องมือสำหรับจัดการระเบียนบรรณานุกรมในรูปแบบ Work sheet 
เพ่ือรองรับเขตข้อมูล (Tag), ตัวบ่งชี้  (Indicator) และเขตข้อมูลย่อย (Subfield) ตามมาตรฐานMARC 21 
Format for Bibliographic Data 
 2) สามารถสืบค้นระเบียนหลักฐาน (Authority record) เพ่ือใช้ในการลงรายการ
บรรณานุกรม 
 3) สามารถสร้างข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมในรูปแบบ Non MARC 
 4) สามารถสร้างระเบียนบรรณานุกรมโดยการคัดลอกข้อมูลระเบียนบรรณานุกรม
จากเว็บไซต์ 
 5) มีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาด (Error checking) ที่รองรับรูปแบบ MARC 21 
โดยระบบจะแจ้งเตือนการลงรายการ เขตข้อมูล ตัวบ่งชี้ และเขตข้อมูลย่อยที่ผิดพลาด 
 6) สามารถผนวกระเบียนบรรณานุกรม 
 7) สนับสนุนการทำงานร่วมกับ Z39.50 MARC cataloging client 
 8) สามารถแปลงข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมให้อยู่ ในรูปแบบ Dublin Core 
Metadata ตามการกำหนดค่า MARC 21 & Dublin core metadata Crosswalk 
 9) สามารถเชื่อมโยง Digital files ของปกหนังสือ (ไฟล์ JPEG, PNG, GIF, BMP) กับ
การทำรายการ และสามารถแสดงผลบนหน้าจอ Web OPAC 
 10) สามารถนำเข้าข้อมูลในรูปแบบแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโยงกับ
ระเบียนบรรณานุกรมในรูปแบบของเขตข้อมูลตามมาตรฐาน MARC 21 
 11) สามารถเชื่ อมโยงกับ RDA Helper เพ่ื อแปลงเขตข้อมู ล (Tag), คำย่ อ 
(Abbreviations) และสัญลักษณ์ (Symbol) ให้อยู่ในรูปแบบ Resource Description and Access (RDA) 
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 12) สามารถส่งออกข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมในรูปแบบ .txt, .mrc และ.xml 
 13) สามารถสร้างระเบียนบรรณานุกรมโดยไม่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล (Offline 
catalog) 
 14) สามารถเชื่อมต่อเพ่ือสืบค้นและสร้างระเบียนจากการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)  

 1.4.2 การจัดการข้อมูลระเบียนทรัพยากร (Item records) 
 1) สามารถเชื่อมโยงระเบียนทรัพยากรกับระเบียนบรรณานุกรม 
 2) สามารถกำหนดข้อมูลพ้ืนฐานของระเบียนทรัพยากร ได้แก่ บาร์โค้ด เลขทะเบียน 
ฉบับที่ เล่มที่ ราคา ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ คอลเลคชัน สถานะทรัพยากร และประเภทการจัดหา 
 3) สามารถเพ่ิมวัสดุประกอบของทรัพยากร 
 4) สามารถกำหนดข้อมูล บันทึก/หมายเหตุ ของแต่ละรายการ ได้แก่ ข้อความเตือน
ขณะทำรายการยืม ข้อความเตือนขณะทำรายการคืน บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมสำหรับเจ้าหน้าที่ และหมายเหตุ
อ่ืน  ๆ 
 5) สามารถทำงานร่วมกันกับฟังก์ชันงานพิมพ์ลาเบลแถบสี (กรณีมีการติดตั้ง Color 
Label เพ่ิมเติม) 

5 ระบบงานควบคุมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Control) เป็นระบบที่
สามารถควบคุมงานระบบวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มีรายละเอียดการทำงาน ดังนี้  

 1) เป็นระบบงานย่อยที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลรายการวารสาร การจัดการ
ทะเบียนวารสาร การเย็บเล่มวารสาร การลงรายการระเบียนบทความ และการทวงวารสารที่ไม่ได้รับ 

 2) สามารถลงรายการวารสารตามรูปแบบ MARC 21 Format for Holdings 
Data แล ะการล งรายการระ เบี ยน บ ท ความวารส ารต ามรู ป แบ บ  MARC21 Format for 
Bibliographic Data 

 3) สามารถแจ้งเตือนรายการวารสารที่รอลงรายการ MARC Holdings รายการตัว
เล่มที่รอลงรายการระเบียนบทความ รายการวารสารที่ยังไม่ได้รับ รายการวารสารรอเย็บเล่ม และ
รายการวารสารที่ส่งเย็บเล่ม 

 4) สามารถสืบค้นรายการวารสารจากหน้าจอการทำงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) 
สืบค้นจากคำสำคัญ (ชื่อเรื่อง คำสำคัญและหัวเรื่อง) 2) สืบค้นตามลำดับอักษร (ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ชื่อ
วารสาร และISBN/ISSN) 3) สืบค้นจากรหัสหมายเลขระเบียนบรรณานุกรม โดยระบุเงื่อนไขตาม
สาขาห้องสมุด 

 5) สามารถเชื่อมโยงชื่อเรื่องกับข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic data file) 
เพ่ือแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของวารสารแต่ละชื่อเรื่อง 

 6) สามารถเชื่อมโยงรายการลงทะเบียนตัวเล่มกับรายการทรัพยากร 
 7) สามารถเชื่อมโยงรายการลงทะเบียนวารสารและรายการบทความท่ีมีในตัวเล่ม 
 8) สามารถทำงานร่วมกันกับระบบงานสร้างรายงาน (Report Generator) เพ่ือ

ออกรายงานที่เก่ียวกับการทำรายการวารสาร 
 1.5.1 การจัดการทะเบียนวารสาร (MARC Holdings and Check-in Card) 
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 1) ในการลงรายการ Captions and Pattern bibliographic unit (เขตข้อมูล 853) 
ผู้ใช้สามารถสร้างรูปแบบใหม่หรือเลือกใช้รูปแบบการลงรายการที่ระบบมีไว้ให้ได้ 
 2) สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการลงรายการเขตข้อมูล (tag) ตัวบ่งชี้  
(indicator) เขตข้อมูลย่อย (subfield) และสามารถแจ้งเตือนในกรณีท่ีไม่พบเขตข้อมูล 008, 852, และ853 
 3) ในการลงรายการ Captions and Pattern bibliographic unit (เขตข้อมูล 853) 
ผู้ใช้สามารถสร้างรูปแบบใหม่หรือเลือกใช้รูปแบบการลงรายการที่มีอยู่ในระบบ 
 4) สามารถสร้างรายการ MARC Holdings สำหรับห้องสมุดสาขาในกรณีที่มีการ
บอกรับวารสารชื่อเดียวกันต่างสาขาได้ 
 5) ระบบรองรับการสร้างรูปแบบการลงทะเบียนที่มี Enumeration ตั้งแต่ระดับที่ 
1- 3 เช่น Vol. No. และ Part โดยสามารถเลือกประเภทของข้อมูลเป็นจำนวนนับหรือตัวเลขโรมันได้ 
 6) สามารถสร้าง แก้ไข และบันทึกรูปแบบการลงรายการเพ่ือเก็บไว้ใช้งานในอนาคต
ได ้
 7) สามารถกำหนดรอบเวลาในการทวงวารสาร สถานะการทำดรรชนีวารสาร และ
ข้อมูลการเย็บเล่มในหน้าจอบัตรทะเบียนวารสาร 
 8) สามารถสร้างบัญชีวารสารตามรูปแบบการลงรายการ MARC Holdings เพ่ือรอ
การลงทะเบียน อย่างอัตโนมัติ 
 9) สามารถคำนวณและแสดงวันที่คาดว่าจะได้รับ (Expected date) โดยอัตโนมัติ 
 10) สามารถแสดงรายละเอียดของตัวเล่มวารสารตามกระบวนการดำเนินงาน
วารสาร ได้แก่ข้อมูลตัวเล่ม ประเภทตัวเล่ม สถานะ วันที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ สถานการณ์ทำดรรชนี และ
รูปปกของแต่ละเล่ม 
 11) สามารถอัพโหลดภาพปกของตัวเล่มในรูปแบบไฟล์ JPEG, GIF, BMP และ PNG 
ได้จากหน้าจอรายการรอลงทะเบียน 
 12) สามารถลงทะเบียนหรือยกเลิกรายการลงทะเบียนวารสารแบบรายเล่ม หรือ
ลงทะเบียนหลายเล่มพร้อมกันในครั้งเดียว 
 13) สามารถทำการเพ่ิม แก้ไขข้อมูลใน tag863 โดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้ทำการ
ลงทะเบียนหรือยกเลิกการลงทะเบียนวารสาร 
 14) สามารถเพ่ิมรายการลงทะเบียนตามประเภทของตัวเล่มได้ (ฉบับปกติ ฉบับ
ทดแทน ฉบับเสริม ฉบับดรรชนี และฉบับซ้ำ) 
 15) สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนของวันที่ได้รับและหมายเหตุของรายการรอ
ลงทะเบียนได้ 
 16) สามารถรวมรายการตัวเล่มและลงทะเบียนตัวเล่มเป็นฉบับรวมเล่ม ในกรณีที่มี
การรวมฉบับที่ตีพิมพ์มาจากสำนักพิมพ์ 
 17) สามารถแก้ไขรายการรอลงทะเบียนให้อัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้ทำการแก้ไข Captions 
and Pattern bibliographic unit (เขตข้อมูล 853) 
 18) สามารถทำการต่ออายุวารสาร โดยระบบจะสร้างรายการรอลงทะเบียนให้
อัตโนมัต ิ
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 19) สามารถแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของวารสาร แสดงรายการบทความ
ที่มีในฉบับ ได้ ในขณะที่ผู้ใช้ทำงานอยู่ในหน้าจอลงทะเบียน 
 20) สามารถลงรายการทรัพยากรได้จากหน้าจอลงทะเบียนวารสาร โดยระบบจะดึง
ข้อมูลตัวเล่มไปแสดงในหน้าจอลงรายการทรัพยากรให้อัตโนมัติ 
 21) ในกรณีที่มีการนำเข้ารายการบทความ ระบบจะมีหน้าจอให้ผู้ใช้ทำการสืบค้น
รายการบทความที่นำเข้าและทำการเชื่อมโยงกับรายการตัวเล่มได้ 
 22) สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ใช้ทำการเพ่ิมข้อมูลข้อมูลตัวเล่ม
เข้ามาในระบบ โดยทำการตรวจสอบประเภทของข้อมูลตามรูปแบบการลงรายการ MARC เช่น การลงข้อมูลใน
ส่วนของเดือนที่ตีพิมพ์ 

 1.5.2 การจัดการดรรชนีบทความวารสาร (Journal Indexing) 
 1) สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้ให้ทราบสำหรับรายการวารสารที่รอการสร้างระเบียน
บทความวารสารและเลือกแสดงข้อมูลตามสาขาห้องสมุดได้ 
 2) สามารถลงรายการดรรชนีบทความวารสาร บนหน้าจอ worksheet โดยระบบจะ
เตรียมเขตข้อมูล 001, 008 และ 773 โดยในเขตข้อมูล 773 ระบบจะดึงค่าของ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ และ
ISSN มาแสดงในรูปแบบการลงรายการให้อัตโนมัติ 
 3) สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการลงรายการเขตข้อมูล (tag) ตัวบ่งชี้  
(indicator) เขตข้อมูลย่อย(subfield) และสามารถแจ้งเตือนในกรณีที่ไม่พบเขตข้อมูล 008, 245, 6xx, 1xx เมื่อ
ทำการบันทึกระเบียนบทความ 
 4) สามารถสืบค้นระเบียนหลักฐาน (Authority record) เพ่ือใช้ในการลงรายการ
บทความ 
 5) สามารถสืบค้นและคัดลอกบทความในระบบ เพ่ือนำมาใช้ในการลงรายการ
บทความที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันได้ 
 6) สามารถอัพโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับบทความได้จากหน้าจอการทำรายการดรรชนี
บทความวารสาร 
 7) สามารถแสดงและแก้ไขหน้าปกของตัวเล่มได้ 
 8) สามารถสืบค้นและแสดงรายการบทความที่มีภายในตัวเล่มได้ 
 การทวงวารสาร (Claims) 
 1) สามารถแจ้งเตือนรายการวารสารที่ยังไม่ได้รับ โดยระบบจะตรวจสอบจากวันที่
คาดว่าจะได้รับกับกำหนดวันที่จะทำการทวงตามกำหนดออกของวารสาร 
 2) สามารถเลือกรายการที่ต้องการทวง พร้อมกำหนดรายละเอียดในเอกสารหรือ E-
mail ได้จากเมนูทวงวารสาร  
 3) สามารถสืบค้นรายการทวงเพ่ือดูประวัติการทำรายการย้อนหลัง 

6. ระบบงานยืมคืน (Circulation) เป็นระบบที่สามารถจัดทำรายการ มีรายละเอียด
การทำงาน ดังนี้  
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 1) รองรับการให้บริการการยืม (Check-out) การคืน (Check-in) การปรับ (Fine) 
การยืมต่อ (Renewal) การจอง (Hold) และการแจ้งหาย (Lost) แก่สมาชิก และสามารถใช้กับ
ห้องสมุดท่ีมีจุดให้บริการได้มากกว่า 1 แห่ง 

 2) สามารถบริการยืมคืนข้ามสาขาห้องสมุด 
 3) ระบบการยืม ระบบการคืน ระบบการจอง สามารถทำการข้ามจุดบริการภายใน

องค์กร และสามารถใช้กับห้องสมุดสาขาที่มีนโยบายเดียวกันได้มากกว่า 1 สาขา 
 4) สามารถตรวจสอบระงับสิทธิ์การให้บริการชั่วคราว (Blocking) ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
 - เมื่อหมดอายุการเป็นสมาชิก 
 - เมื่อมีการค้างค่าปรับเกินเกณฑ์ท่ีได้กำหนดไว้ 
 - เมื่อมีค่าปรับสะสมเกินกำหนดสูงสุด 
 - เมื่อมีค่าปรับสะสมต่อเล่ม (เล่มใดเล่มหนึ่ง) เกินที่กำหนดไว้ 
 - เมื่อมีหนังสือเกินกำหนดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด 
 - เมื่อทำหนังสือหาย 

 5) ระบบสามารถอำนวยความสะดวกในการสำรอง (Reserve) ทรัพยากร
สารสนเทศ 

 6) สามารถทำงานร่วมกันกับระบบการจัดการข้อมูลสมาชิกและระบบ OPAC ได้
แบบReal-time 

 7) สามารถทำงานร่วมกันกับระบบงานสร้างรายงาน (Report Generator) เพ่ือ
ออกรายงานที่เก่ียวกับการทำรายการยืมคืน 

 8) รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Self-Check (กรณีมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 
Self-Check) 

 1.6.1 การยืม (Check-out) 
 1) รองรับการตรวจสอบสิทธิ์การยืมของสมาชิกก่อนทำรายการยืม 
 2) สามารถตรวจสอบจำนวนทรัพยากรในครอบครองของผู้ยืมก่อนอนุมัติการยืม 
 3) สามารถบันทึกรายการยืมและกำหนดส่งได้ 
 4) สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งได้โดยบรรณารักษ์ท่ีมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล 
 5) รองรับการร้องขอบริการยืมข้ามสาขาห้องสมุด 
 6) รองรับการยืมแบบ Off-line ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายได้ 

 1.6.2 การคืน (Check-in) 
 1) มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านทาง E-mail เมื่อใกล้ครบกำหนดคืนหนังสือ และ
หลังครบกำหนดคืนหนังสือ  
 2) สามารถจัดเก็บข้อมูลการคืน (Check-in data) และทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
คืนได้ 
 3) มีระบบการจ่ายเงิน (Payment) ที่สามารถออกใบเสร็จได้ทันที  
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 4) สามารถคืนหนังสือนอกเวลาทำการ (Book-drop / Backdate check-in) 
 1.6.3 การยืมต่อ (Renew) 

 1) สามารถยืมต่อเป็นรายเล่ม (Single Item) และการยืมต่อแบบทุกรายการ (All 
items) 
 2) สามารถให้บริการยืมต่อ ณ จุดบริการ และบนเว็บ OPAC & Utility (My library 
space) 
 3) มีระบบเตือนที่ไม่ให้ยืมต่อได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่  มีการยืมเกินสิทธิ์ที่ได้รับ มี
การจองในรายการนั้น  ๆและมีการ Block เกิดขึ้น 

 1.6.4 การปรับ การชำระค่าปรับ และการยกเว้นค่าปรับ 
 1) สามารถกำหนดอัตราค่าปรับให้แก่สมาชิกแต่ละประเภทได้ 
 2) สามารถคำนวณค่าปรับในกรณีท่ีส่งหนังสือเกินกำหนดได้โดยอัตโนมัติ 
 3) สามารถลดหย่อนค่าปรับ และยกเว้นค่าปรับ 
 4) มีระบบออกใบเสร็จและรายงานทางการเงิน (Billing and Reporting) 
 5) สามารถออกใบสำคัญรับเงินได้ทันที เมื่อมีการชำระค่าปรับ 
 6) สามารถทำรายงานสรุปผลรายการค่าปรับ การชำระค่าปรับ การลดหย่อน
ค่าปรับ การยกเว้นค่าปรับ ของห้องสมุดได้ 

 1.6.5 การจองทรัพยากร (Holding Management) 
 1) สามารถจองหนังสือ ณ จุดบริการ  และการจองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สำหรับสมาชิก 
 2) สามารถทำรายการจองในรูปแบบเจาะจงรายการ 
 3) สามารถสืบค้น และแก้ไขข้อมูลการจอง 
 4) มีระบบการแจ้งเตือนไปยังสมาชิก เพ่ือให้มารับหนังสือที่จองภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

 1.6.6 รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับพ้ืนที่ส่วนตัวสำหรับบริการสมาชิกผ่านเว็บไซต์ 
(My Library Space) 
 1) ระบบสามารถแสดงประวัติการยืมคืนของสมาชิกแต่ละคนผ่านเว็บไซต์ 
 2) สามารถทำรายการการยืมต่อ (Renew) ผ่านเว็บไซต์ 

7. ระบบการสืบค้นทรัพยากรและบริการสมาชิก OPAC & Utility เป็นระบบที่
รองรับระบบการสืบค้นทรัพยากรและบริการสมาชิก OPAC & Utility มีรายละเอียดการทำงาน ดังนี้  

 1) เป็นระบบงานย่อยที่ใช้ในการให้บริการสมาชิกครอบคลุมการสืบค้นทรัพยากร
แบบออนไลน์ (OPAC) การให้บริการสมาชิก (My Library Space) และงานผู้ดูแลระบบสำหรับงาน
สืบค้นและดูแลสมาชิก 

 2) สามารถแสดงผลผ่านหน้าจอได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน 
(Responsive web design) 

 3) มีระบบแจ้งข่าวสารของห้องสมุดผ่านหน้าหลักของ Web OPAC 
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 4) สามารถใช้บริการของผู้ ใช้สามกลุ่ม ได้แก่ ผู้ ใช้ภายในสถาบัน ผู้ ใช้ที่ เป็น
บุคคลภายนอก และผู้ใช้ที่ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้งานเฉพาะส่วนการสืบค้นผ่าน Web 
OPAC 

 1.7.1 ระบบสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด 
 1) สามารถสืบค้นแบบครั้งเดียว (One stop search) สำหรับการค้นหาทรัพยากร
และบทความวารสารของห้องสมุด 
 2) สามารถแสดงผลการสืบค้น ตามน้ำหนักความน่าสนใจของเนื้อหาบรรณานุกรม 
(Score) 
 3) สามารถแสดงรายการทรัพยากรที่ผู้ใช้มีความสนใจสูงสุด (Top view) 
 4) สามารถแสดงรายการทรัพยากรที่ผู้ใช้ยืมสูงสุด (Top pick)   
 5) สามารถแสดงรายการทรัพยากรใหม่ (New materials) 
 6) บรรณารักษ์ สามารถแนะนำหนั งสื อที่ น่ าสนใจให้ กั บผู้ ใช้  (Librarians 
suggestion) 
 7) บรรณารักษ์สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ
แนะนำ (Librarian review) 
 8) สามารถแสดงสถิติการใช้งานทั้งหมด รวมถึงข้อมูลผู้ใช้คนล่าสุดในหน้าจอแสดง
รายละเอียดของข้อมูลระเบียนบรรณานุกรม  
 9) สามารถเรียกดูข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศได้จาก แหล่งจัดเก็บ ประเภท
ทรัพยากร ภาษา และเลขเรียก เป็นต้น 
 10) สามารถแสดงแถบสีตามหมวดหมู่ในผลการสืบค้น (กรณีมีการติดตั้งระบบ 
Color Label เพ่ิมเติม) 
 11) สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบบรรณานุกรม (Bibliography) แบบ plain text, 
MARC และ XML 
 12) สามารถส่งออกข้อมูลบรรณานุกรมไปยังโปรแกรมประเภทบริหารจัดการการ
อ้างอิงบรรณานุกรม เช่น Endnote หรือดีกว่า 
 13) สามารถแสดงผล Digital files ของระเบียน ได้แก่ หน้าปก หน้าสารบัญ และ
หน้าสาระสังเขป 
 14) สามารถเรียงผลการสืบค้นที่ได้ในรูปแบบต่อไปนี้ ค่า Relevance, Recent 
date (by publication date), Alphabetical (author, title, subject) และ Call number 
 15) สามารถเชื่อมโยงไปยังรายการหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ในระดับหัวเรื่องย่อย 
(Subdivision) 
 16) สามารถเลือกจัดเก็บผลการสืบค้นไปยัง My list 
 17) สามารถใช้คุณสมบัติของ User tagging ในคำค้นที่ผู้ใช้ต้องการ Tag ได ้
 18) สามารถสืบค้นแบบ FACET search จากข้อมูลระเบียนบรรณานุกรม 
 19) สามารถสืบค้น และเรียกดูข้อมูลจากการจัดหมวดหมู่ของหัวเรื่อง 
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 20) สามารถแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์จากข้อมูลระเบียนหลักฐาน (Authority 
record) ในรูปแบบ BT, NT, RT และSee (กรณีมีการติดตั้งระบบงานควบคุมรายการหลักฐาน) 
 21) สามารถแสดง Street view เพ่ือแสดงเส้นทางไปยังตู้หนังสือที่เก็บทรัพยากรที่
ต้องการ (กรณีท่ีมีการติดตั้งและใช้งานระบบ Inventory & Virtual book shelf) 

 1.7.2 ระบบบริการสมาชิก My Library Space 
 1) ระบบบริการสมาชิกประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ My profile, Library 
service และSocial service  
 2) สามารถแสดงผลข้อมูลสมาชิกได้ไม่น้อยกว่า ชื่อ นามสกุล อีเมล รูปภาพสมาชิก  
 3) Library service เป็นระบบที่สามารถบริการห้องสมุดให้กับสมาชิกผ่านเว็บไซต์ 
ประกอบด้วย 

 - สามารถตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรและกำหนดส่ง รายการจอง 
รายการบล็อค รายการแจ้งหาย และรายการค่าปรับได ้

 - รองรับการแนะนำหนังสือและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 - สามารถตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรและกำหนดส่งได้ 
 - ร้องขอและติดตามผลการร้องขอบริการแบบ Document delivery 

(กรณีมีการติดตั้งและใช้งานระบบ Document delivery) 
 - รองรับการยกเลิกรายการจองทรัพยากรของสมาชิก 

 4) Social service เป็นระบบที่รองรับการบริการในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ ประกอบด้วย 

 - สามารถบันทึกทรัพยากรไว้ใน My list 
 - สามารถกำหนดคำค้นโดยผู้ใช้ (Tag cloud) 
 1.7.3 ระบบงานผู้ดูแลระบบสำหรับงานสืบค้นและบริการสมาชิก 

 1) สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับแสดงผลในเว็บไซต์ของ OPAC & Utilities 
 2) สามารถตั้งค่าการแสดงผลการสืบค้น 
 3) สามารถตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลระเบียนบรรณานุกรม (Bibliographic record) 
และทรัพยากร (Item) 
 4) สามารถตั้งค่าการเชื่อมโยงข้อมูลกับ LDAP  
 5) สามารถตั้งค่า SMTP 
 6) สามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของห้องสมุด ได้แก่ เกี่ยวกับห้องสมุด ระเบียบการ
ใช้งานห้องสมุด และข้อมูลติดต่อ 

8. ระบบออกรายงาน (Report Generator) เป็นระบบที่รองรับระบบการออก
รายงาน (Report Generator) มีรายละเอียดการทำงาน ดังนี้ 

 1) เป็นระบบที่เชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลการทำงานของโมดูลในระบบเพ่ือออก
รายงาน 

 2) สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลรายงานต่างๆ 
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 3) สามารถร้องขอรายงานและสถิติตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเงื่อนไขดังกล่าว
ต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล  

 1.8.1 การออกรายงาน 
 1) สามารถเลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงผลในหน้าจอแสดงรายงานของระบบ 
 2) สามารถกรองข้อมูล (Filter) โดยการกำหนดเงื่อนไขที่สอดคล้องกับฟิลด์ที่แสดง
ในรายงาน  
 3) สามารถตั้งค่าการจัดเรียงข้อมูลจากฟิลด์ที่แสดงในรายงาน 
 4) ระบบสามารถส่งออก (export) ข้อมูลต่างๆในรายงาน โดยผู้ใช้สามารถเลือก
คอลัมน์ในการส่งออกและสามารถส่งออกในรูปแบบไฟล์ดังนี้ .xlsx, .csv, .txt และ .docx 
 5) สามารถตั้งค่าเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ 

9. ส่วนระบบงานเสริม (Optional) 
 9.1 แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ประกอบด้วย 

 1) เป็นแอพพลิ เคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับบริการสมาชิกห้องสมุด 
ประกอบด้วยการให้บริการสืบค้นและการให้บริการสมาชิกที่เชื่อมโยงกับ My library space 
 2) รองรับการแสดงข่าวสารจากห้องสมุด 
 9.1.1 การสืบค้นทรัพยากร 

 1) รองรับการสืบค้นแบบ Quick search และ Keyword search ที่
สามารถกำหนดฟิลด์ข้อมูลได ้

 2) ส าม ารถ แ สด งข้ อ มู ล พ้ื น ฐ าน ขอ งระ เบี ย น บ รรณ านุ ก รม 
(Bibliographic record) และรายการทรัพยากรได้ (Item) 

 3) สามารถแสดงข้อมูลและสถิติ ได้แก่ รายการทรัพยากรใหม่ล่าสุด 
รายการทรัพยากรที่ถูกเปิดดูผ่าน OPAC มากที่สุด และรายการทรัพยากรที่มีการยืมคืนสูงสุด 

 4) สามารถแสดงรายการแนะนำทรัพยากรจากบรรณารักษ์ได้ 
 5) สามารถแสดงรายการสืบค้นและเรียกดูข้อมูล ที่จำแนกตามประเภท

วัสดุ (Material type) และเลขเรียก (Call number) 
 9.1.2 การบริการข้อมูลสมาชิก 

 1) สามารถตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนการเป็นสมาชิกห้องสมุด
จากการตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 

 2) สามารถจอง ติดตามผลการจองทรัพยากร และยกเลิกรายการจอง 
 3) สามารถยืมต่อทรัพยากรตามสิทธิ์ที่สมาชิกได้รับ 
 4) สามารถแสดงข้อมูลการให้บริการยืม-คืนของสมาชิกแต่ละคน ได้แก่ 

ประวัติการยืม-คืนของสมาชิก รายการขอยืมข้ามสาขาห้องสมุด รายการค่าปรับค้างจ่าย รายการ
บล็อค และรายการแจ้งหาย 

10. ส่วนการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก (Interface) 
  10.1 การเชื่อมต่อกับสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog 

For Thai Academic Libraries : UC-TAL)  
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 1) เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานของงานจัดทำรายการ (Cataloging) ใน
การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) 
 2) สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์บริการข้อมูล (Web service) 
ของสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย  
 3) สามารถสืบค้นรายการระเบียนบรรณานุกรมที่อยู่ในฐานข้อมูล UC-TAL 
 4) สามารถตรวจสอบข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมตามข้อกำหนดของ UC-TAL 
 5) สามารถอัพโหลดระเบียนบรรณานุกรมไปยังฐานข้อมูลของ UC-TAL 
 6) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลของ UC-
TAL เพ่ือบันทึกเป็นระเบียนบรรณานุกรมในฐานข้อมูลระบบห้องสมุด 

 10.2 การเชื่อมโยงกับเครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ (Self-check) สามารถเชื่อมต่อ
กับเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติที่ผ่านโปรโตคอล SIP2 

3.2 การจัดการเทมเพลต (Template) ระเบียนบรรณานุกรม การจัดการเทมเพลตระ
เบียนบรรณานุกรม คือ การสร้าง work form สำหรับการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากร
สารสนเทศแต่ละประเภท เพ่ือกำหนดค่าตั้งต้น หรือข้อมูลที่ต้องบันทึกเหมือนกันในทุกระเบียน
รายการบรรณานุกรม เช่น การกำหนดค่าตั้งต้น เขตข้อมูล (tag) และเขตข้อมูลย่อย (subfild) หรือ
การสร้างเทมเพลตโดยแยกตามภาษาของเนื้อหาของหนังสือ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกให้
บรรณารักษ์ ให้สามารถบันทึกรายการบรรณานุกรมได้รวดเร็วขึ้น  

3.2.1 การเพิ่ม template 
การเพ่ิมเทมเพลต บรรณารักษ์งานจัดทำรายการสามารถสร้างเทมเพลตที่

จำเป็นต้องใช้งานล่วงหน้าได้ภายหลังจากติดตั้งระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 
Utimate โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ขั้ น ต อ น ที่  1  เ ลื อ ก เ ม นู  Policy management > worksheet 
template >bibliographic ดังภาพที ่2.12 
 

 
ภาพที่ 2.12 แสดงวิธีการเข้าสู่หน้าจอการจัดการเทมเพลต 
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ขั้นตอนที่  2 ระบบจะแสดงหน้ าจอการจัดการเทมเพลตของรายการ
บรรณานุกรม ดังภาพที ่2.13 

 

 
ภาพที่ 2.13 แสดงหน้าจอการจัดการเทมเพลต 

 
ขั้นตอนที่ 3 คลิกไอคอน Add template เลือกประเภทเทมเพลต ตัวอย่าง 

เลือก books เพ่ือเพ่ิมเทมเพลตของหนังสือภาษาไทย จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอการเพ่ิม 
เทมเพลต  ดังภาพที ่2.14 และภาพท่ี 2.15 
 

 
ภาพที่ 2.14 แสดงวิธีการเลือกเมนูการเพิ่มเทมเพลต 
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ภาพที่ 2.15 แสดงหน้าจอการเพิ่มเทมเพลต 

 
ขั้นตอนที่ 4 กำหนดชื่อเทมเพลต Leader ประเภทระเบียน และเขตข้อมูลหลัก 

เขตข้อมูลย่อยตามต้องการ ดังภาพที ่2.16 
 

 
ภาพที่ 2.16 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลลงในเทมเพลต 

 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อเพ่ิมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกไอคอน  เพ่ือบันทึก 
เทมเพลต เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อความ ดังภาพที ่2.17 
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ภาพที่ 2.17 แสดงข้อความแจ้งเตือนเม่ือบันทึกเทมเพลตเรียบร้อยแล้ว 

 
ขั้นตอนที่  6 ระบบจะแสดงเทมเพลตที่สร้างไว้ เรียบร้อยแล้ว อยู่ในกลุ่ม 

เทมเพลต สร้างเอง ดังภาพที ่2.18 
 

 
ภาพที่ 2.18 แสดงรายการเทมเพลตที่สร้างเอง 

  
ขั้นตอนที่ 7 การกำหนดเทมเพลตตั้งต้น คลิกเลือกเทมเพลตที่ต้องการใช้แล้ว

คลิกไอคอน set default template หรือคลิกขวาที่ เทมเพลตที่ต้องการแล้วเลือก set default 

ระบบจะกำหนดเทมเพลตตั้งต้นและมีเครื่องหมาย   เป็นสัญลักษณ์กำกับอยู่ในเทมเพลต 
ดังภาพที ่2.19 
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ภาพที่ 2.19 แสดงหน้าจอการกำหนดเทมเพลตตั้งต้น (set default) 

 
3.2.2 การแก้ไขเทมเพลต 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเทมเพลตที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกปุ่ม  หรือคลิก
ขวาทีเ่ทมเพลตที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข Template ดังภาพที ่2.20 
 

 
ภาพที่ 2.20 แสดงหน้าจอวิธีการเข้าสู่หน้าจอแก้ไขเทมเพลต 

 
ขั้นตอนที่ 2 แก้ไขข้อมูลในเทมเพลต เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม save 

template เพ่ือบันทึก ดังภาพที ่2.21 
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ภาพที่ 2.21 ภาพหน้าจอการแก้ไขเทมเพลต 

 
3.3 การสืบค้นระเบียนบรรณานุกรม 

การสืบค้นรายการระเบียนบรรณานุกรมเพ่ือตรวจสอบซ้ำ รายการหนังสือใหม่ที่ต้องบันทึก
รายการบรรณานุกรมลงในฐานข้อมูลระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Altimate ของ
หอสมุดกลาง โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนู Cataloging > สืบค้นระเบียนบรรณานุกรม ดังภาพที ่2.22 
 

 
ภาพที่ 2.22 วิธีการเข้าหน้าจอสืบค้นระเบียนบรรณานุกรม 

 
ขั้นตอนที่ 2 จะปรากฎหน้าจอการสืบค้น ดังภาพที ่2.23 
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ภาพที่ 2.23 หน้าจอการสืบค้นระเบียนบรรณานุกรม 

 
ขั้นตอนที่ 3 เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้น เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ISBN ดังภาพที ่2.24 

 

 
ภาพที่ 2.24 แสดงเขตข้อมูลการสืบค้น 

 
ขั้นตอนที่ 4 เลือกเขตข้อมูล ISBN และระบุ ISBN ที่ต้องการสืบค้นโดยไม่ต้องใส่ขีด แล้วคลิก

ปุ่ม สืบค้น ดังภาพที่ 2.25 
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ภาพที่ 2.25 แสดงการสืบค้นด้วย ISBN 

 
ขั้นตอนที่ 5 กรณีที่รายการหนังสือที่สืบค้น ซ้ำ กับรายการหนังสือที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง ระบบแสดงผลการสืบค้น ดังภาพที่ 2.26 
 

 
ภาพที่ 2.26 แสดงการสืบค้นที่ซ้ำกับรายการที่มีในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง 

 
ขั้นตอนที่ 6 กรณีที่รายการหนังสือที่สืบค้น ไม่ซ้ำ กับรายการหนังสือที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง ระบบแสดงผลการสืบค้นรายการข้างเคียง ดังภาพที ่2.27 
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ภาพที่ 2.27 แสดงผลการสืบค้นรายการที่ไม่มีในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง 

 
3.4 การสร้างรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ 

เมื่อสืบค้นระเบียนบรรณานุกรมแล้วพบว่าไม่ซ้ำกับรายการบรรณานุกรมหนังสือในฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง ให้ดำเนินการสร้างรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ ดังนี้ 

3.4.1 การสร้างรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่  ด้วยวิธีการสร้างระเบียน
บรรณานุกรมหนังสือใหม่ด้วยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู Cataloging > สร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ ดังภาพที่ 
2.28 

 

 
ภาพที่ 2.28 แสดงวิธีการเข้าเมนูสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ 

 
ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับบันทึกรายการบรรณานุกรมหนังสือ

ใหม่ ดังภาพที ่2.29 
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ภาพที่ 2.29 แสดงหน้าจอสำหรับบันทึกรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ 

 
ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือก เขตข้อมูล 008 เพ่ือบันทึกข้อมูลในเขตข้อมูล 008 

เฉพาะที่สำคัญ เช่น Position 07-10 ระบุปีที่พิมพ์ของหนังสือ / Position 15-17 ระบุสถานที่พิมพ์
ของหนังสือ เช่น ประเทศไทย เลือก th#  / Position 35-37 ระบุภาษาของเนื้อหาหนังสือ ดังภาพที่ 
2.30 และภาพที่ 2.31 
 

 
ภาพที่ 2.30 การระบุปีที่พิมพ์และสถานที่พิมพ์ของหนังสือ 
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ภาพที่ 2.31 การระบุภาษาของเนื้อหาในหนังสือ 

 
ขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อมูลรายการบรรณานุกรมของหนังสือตามมาตรฐาน 

MARC 21 ในเขตข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ 
 020 ISBN 
 082 เลขเรียกหนังสือระบบดิวอี้ 
 100 ชื่อผู้แต่ง 
 245 ชื่อเรื่อง/ส่วนแสดงความรับผิดชอบ 
 246 ชื่อเรื่องเทียบเคียง (ถ้ามี) 
 250 ครั้งที่พิมพ์ 
 260 สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์ 
 300 ลักษณะทางกายภาพของหนังสือ 
 505 สารบัญ 
 518 ปี เดือน วัน ที่บันทึกข้อมูล/สาขาวิชาของหนังสือ 
 650 หัวเรื่องท่ัวไป 
 700 รายการเพิ่มผู้แต่งที่เป็นบุคคล 
 710 รายการเพิ่มผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล 
 999 ชื่อผู้บันทึกข้อมูลรายการบรรณานุกรม 

 
ขั้นตอนที่ 5 การบันทึกข้อมูลในเขตข้อมูลผู้แต่ง ได้แก่ 100 , 110, 700, 710 

และเขตข้อมูลหัวเรื่องได้แก่ 600, 610, 650,651 ระบบจะเชื่อมโยงระเบียนหลักฐาน (Authority) 
ตัวอย่างการสืบค้นชื่อผู้แต่ง หากพบว่ายังไม่มีชื่อผู้แต่งในฐานข้อมูลระเบียนหลักฐาน ระบบจะ
แสดงผลการสืบค้น ดังภาพที ่2.32 
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ภาพที่ 2.32 แสดงหน้าจอผลการสืบค้นชื่อผู้แต่งที่ยังไม่มีในฐานข้อมูลระเบียนหลักฐาน 

 
ขั้นตอนที่  6 คลิก OK เพ่ือเพ่ิมชื่อผู้แต่งลงในฐานข้อมูลระเบียนหลักฐาน 

จากนั้นคลิกปุ่ม ตกลง ดังภาพที ่2.33 
 

 
ภาพที่ 2.33 แสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลชื่อผู้แต่งลงในฐานข้อมูลระเบียนหลักฐาน 
 

ขั้นตอนที่ 7 บันทึกข้อมูลรายการบรรณานุกรมหนังสือให้ครบถ้วนทุกเขตข้อมูล 
ดังภาพที ่2.34 
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ภาพที่ 2.34 แสดงหน้าจอการบันทึกรายการบรรณานุกรมหนังสือที่ครบถ้วนทุกเขตข้อมูล 

 
ขั้นตอนที่ 8 เมื่อบันทึกข้อมูลรายการบรรณานุกรมเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม save 

record เพ่ือบันทึกรายการระเบียนบรรณานุกรม โดยรายการบรรณานุกรมที่บันทึกลงฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลางเรียบร้อยแล้วจะปรากฎเลข ประจำระเบียนบรรณานุกรม (bib ID) 
ดังภาพที ่2.35 
 

 
ภาพที่ 2.35 แสดงรายการบรรณานุกรมท่ีบันทึกลงฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง

เรียบร้อยแล้ว 
 

3.4.2 การสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือใหม่ ด้วยวิธีการคัดลอกระเบียน
บรรณานุกรม 

การสร้างระเบียนบรรณานุกรมหนังสือใหม่ ด้วยวิธี การคัดลอกระเบียน
บรรณานุกรม โดยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate สามารถทำได้ 3 วิธี 
ได้แก่  1) การคัดลอกรายการบรรณานุกรมใหม่จากฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุด
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สถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) 2) การคัดลอกรายการบรรณานุกรมจากรายการบรรณานุกรมเก่าใน
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง และ 3) การคัดลอกรายการบรรณานุกรมใหม่จาก
ข้อมูล MARC ในหน้าเว็บไซต์ OPAC ของห้องสมุดอื่น ดังนี้ 

1) การคัดลอกรายการบรรณานุกรมใหม่จากฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) 
 การคัดลอกรายการบรรณานุกรมใหม่จากฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) ด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 
Altimate มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนู Cataloging > สืบค้น Union Catalog ดังภาพที่ 
2.36 
 

 
ภาพที่ 2.36 แสดงวิธีการเข้าเมนูสืบค้น Union Catalog 

 
 ขั้นตอนที่ 2 ระบุเขตข้อมูลของรายการบรรณานุกรมที่ต้องการสืบค้น เช่น 
ISBN ดังภาพที ่2.37 

 

 
ภาพที่ 2.37 แสดงการระบุเขตข้อมูลของรายการบรรณานุกรมท่ีต้องการสืบค้น เช่น ISBN 
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 ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นคลิกปุ่มสืบค้นระบบจะแสดงผลการสืบค้นรายการ
บรรณานุกรมที่พบในฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) ดังภาพ
ที2่.38 

 

 
ภาพที่ 2.38 แสดงผลการสืบค้นที่พบจากฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ไทย (UCTAL) 
 
 ขั้นตอนที่ 6 ระบบจะคัดลอกรายการบรรณานุกรมเข้าสู่ระบบโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Altimate โดยอัตโนมัติ ดังภาพที ่2.39 
 

 
ภาพที่ 2.39 แสดงผลการคัดลอกรายการบรรณานุกรมเข้าสู่ระบบ 

 
 ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลรายการบรรณานุกรมให้ถูกต้อง 
แล้วคลิกปุ่ม Save record เพ่ือบันทึกระเบียนรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ เมื่อบันทึกเรียบร้อย
แล้ว ระบบจะแสดงหมายเลขประจำระเบียนบรรณานุกรมในเขตข้อมูล 001 ดังภาพที ่2.40 
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ภาพที่ 2.40 แสดงระเบียนรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว 

 
 ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมอีกครั้งและลบเขตข้อมูลที่ไม่
ต้องการออก ตัวอย่าง การลบเขตข้อมูล (tag) 040 โดยคลิกเลือกเขตข้อมูล 040 จากนั้นคลิกไอคอน 
Remove tag ดังภาพที ่2.41 

 

 
ภาพที่ 2.41 แสดงวิธีการลบเขตข้อมูลที่ไม่ต้องการ 

 
 ขั้นตอนที่ 9 เมื่อลบเขตข้อมูล (tag) เรียบร้อยแล้ว คลิกไอคอน save 
record เพ่ือบันทึกระเบียนบรรณานุกรมใหม่อีกครั้ง ระบบจะแสดงหน้าจอรายการระเบียน
บรรณานุกรมใหม่ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ดังภาพที ่2.42  
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ภาพที่ 2.42 แสดงรายการระเบียนบรรณานุกรมใหม่ที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว 

 
2) การคัดลอกรายการบรรณานุกรมจากรายการบรรณานุกรมเก่าในฐานข้อมูล

ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง  
 การบันทึกรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ในกรณีชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่ง
คนเดียวกันแต่ต่างครั้งที่พิมพ์และ ISBN ต่างกัน เพ่ือประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูลสามารถกระทำ
ได้โดยการคัดลอกระเบียนบรรณานุกรมเก่าจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง โดย
มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 สืบค้นระเบียนบรรณานุกรมหนังสือ โดยเลือกสืบค้นจาก
เขตข้อมูล ชื่อเรื่อง ดังภาพที ่2.43 
 

 
ภาพที่ 2.43 การสืบค้นระเบียนบรรณานุกรมหนังสือจากเขตข้อมูลชื่อเรื่อง 

 
 ขั้นตอนที่ 2 ระบุชื่อเรื่องหนังสือที่ต้องการสืบค้น จากนั้นคลิกปุ่ม สืบค้น 

ดังภาพที ่2.44 
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ภาพที่ 2.44 การระบุคำสืบค้นด้วยชื่อเรื่องของหนังสือ 

 
 ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะแสดงผลการสืบค้น พบว่ามีชื่อเรื่องหนังสือที่มีชื่อ

เรื่องและชื่อผู้แต่งตรงกับหนังสือที่ต้องการบันทึกรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ ดังภาพที ่2.45 
 

 
ภาพที่ 2.45 แสดงผลการสืบค้นรายการบรรณานุกรมท่ีมีชื่อเรื่องและช่ือผู้แต่งตรงกับหนังสือที่

ต้องการบันทึกรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ 
 

 ขั้นตอนที่  4 คลิกขวารายการที่ต้องการ จากนั้นเลือกเมนูคัดลอก
ระเบียน เพ่ือคัดลอกระเบียนบรรณานุกรมหนังสือเก่าในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง 
ดังภาพที ่2.46 
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ภาพที่ 2.46 แสดงวิธีการคัดลอกระเบียนบรรณานุกรมหนังสือเก่าในฐานข้อมูลทรัพยากร

สารสนเทศหอสมุดกลาง 
 

 ขั้นตอนที่ 5 ระบบจะคัดลอกรายการบรรณานุกรมหนังสือเก่า เข้าสู่
หน้าจอการบันทึกรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่โดยอัตโนมัติ ดังภาพที ่2.47 
 

 
ภาพที่ 2.47 แสดงรายการบรรณานุกรมท่ีคัดลอกมาจากรายการบรรณานุกรมหนังสือเก่าจาก

ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดกลาง 
 

 ขั้นตอนที่ 6 แก้ไขรายการระเบียนบรรณานุกรม ให้ถูกต้อง ทันสมัย ตรง
กับรายการบรรณานุกรมของหนังสือที่ต้องการทำรายการบรรณานุกรมใหม่ ได้แก่ เขตข้อมูล 008 
ตำแหน่งที่ 7-10 / เขตข้อมูล 020, 250, 260, 300, 505, 518 และอ่ืนๆ ให้ถูกต้อง ดังภาพที ่2.48 
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ภาพที่ 2.48 แสดงรายการบรรณานุกรมท่ีคัดลอกจากรายการบรรณานุกรมหนังสือเก่า และแก้ไข

ใหม่เรียบร้อยแล้ว 
  

 ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมและแก้ไขให้ถูกต้อง จากนั้น
คลิก save record เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหมายเลขระเบียนประจำบรรณานุกรม
หนังสือใหม่ดังภาพที ่2.49 
 

 
ภาพที่ 2.49 แสดงระเบียนบรรณานุกรมหนังสือใหม่ที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว ด้วยวิธีการคัดลอกจาก

รายการระเบียนบรรณานุกรมหนังสือเก่า 
 

3) การคัดลอกรายการบรรณานุกรมใหม่จากข้อมูล MARC ในหน้าเว็บไซต์ 
OPAC ของห้องสมุดอื่น  
 การคัดลอกระเบียนบรรณานุกรมจากหน้าเว็บไซต์ OPAC ของห้องสมุด
อ่ืนๆ เพ่ือช่วยให้ประหยัดเวลาในการบันทึกรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ ตัวอย่างเช่น สำนักงาน
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วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://library.car.chula.ac.th/  โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ OPAC ของห้องสมุดที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น 
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://library.car.chula.ac.th/ ดังภาพที่ 
2.50 
 

 
ภาพที่ 2.50 แสดงหน้าจอเว็บไซต์ OPAC ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 ขั้นตอนที่ 2 เลือก เขตข้อมูลการสืบค้นที่ต้องการ เช่น ISBN / ISSN ดัง
ภาพที ่2.51 
 

 
ภาพที่ 2.51 แสดงการเลือกเขตข้อมูลท่ีต้องการสืบค้นจากเว็บไซต์ OPAC  

ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ขั้นตอนที่ 3 ระบุคำค้นที่ต้องการ เช่น ISBN ดังภาพที ่2.52 
 

 
ภาพที่ 2.52 แสดงการสืบค้นจากเว็บไซต์ OPAC ของสำนักงานวิทยทรัพยากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย ISBN 
 
 ขั้นตอนที่ 4 คลิกปุ่ม Submit เพ่ือสืบค้นรายการบรรณานุกรมที่ต้องการ 
จากนั้นระบบแสดงผลการสืบค้น ดังภาพที ่2.53 
 

 
ภาพที่ 2.53 แสดงผลการสืบค้นจากเว็บไซต์ OPAC ของสำนักงานวิทยทรัพยากร  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย ISBN 
 
 ขั้นตอนที่  5 คลิกไอคอน MARC Display เพ่ือเข้าสู่หน้ าจอระเบียน
บรรณานุกรมในรูปแบบ MARC ดังภาพที ่2.54 
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ภาพที่ 2.54 แสดงหน้าระเบียน MARC รายการบรรณานุกรมจากเว็บไซต์ OPAC  

ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 ขั้นตอนที่ 6 จากนั้นแดรกเมาส์ (Drag Mouse) คัดลอก tag ที่ต้องการ 
ยกเว้น Tag ควบคุม 001 และ 008 ไม่สามารถคัดลอกได้ แล้วคลิกขวา เลือก Copy ดังภาพที ่2.55 
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ภาพที่ 2.55 แสดงวิธีการคัดลอกระเบียนบรรณานุกรมจากเว็บไซต์ OPAC 

ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 ขั้นตอนที่ 7 เปิดโปรแกรม WALAI AutoLib Ultimate เลือกเมนู สร้าง

ระเบียนบรรณานุกรมหนังสือใหม่ คลิกไอคอน   เพ่ือตั้งค่า สัญลักษณ์ Subfield Code 
(เฉพาะการคัดลอกจากระเบียนบรรณานุกรมที่มี  Subfield Code  ไม่เหมือนกับที่หอสมุดกลางใช้ 
ดังภาพที ่2.56 และภาพท่ี 2.57 
 

 
ภาพที่ 2.56 แสดงการเลือกไอคอนเพื่อตั้งค่า สัญลักษณ์ Subfield Code 

 

 
ภาพที่ 2.57 แสดง Subfield Code ของต้นฉบับท่ีคัดลอกมา 
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 ขั้นตอนที่ 8 ตั้งค่าสัญลักษณ์ Subfield Code (แก้ไขเฉพาะครั้งแรกที่ ทีท่ำ
รายการคัดลอก รายการ MARC จากเว็บไซต์ OPAC ของห้องสมุดอ่ืนๆ เท่านั้น) แล้วคลิกปุ่ม ตกลง 
ดังภาพที่ 2.58 
 

 
ภาพที่ 2.58 การตั้งค่า สัญลักษณ์ Subfield Code 

 

 ขั้นตอนที่ 9 จากนั้นคลิกไอคอน   เพ่ือวางรายการบรรณานุกรมที่
คัดลอกมาจากเว็บไซต์ OPAC ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบจะ
สอบถามรูปแบบการวางระเบียนบรรณานุกรมที่คัดลอก มี 3 รูปแบบ ได้แก่สร้างระเบียนใหม่ แทนที่
ระเบียนเดิม หรือผนวกระเบียน ดังภาพที ่2.59 
 

 
ภาพที่ 2.59 แสดงหน้าจอการสอบถามรูปแบบการวางระเบียนบรรณานุกรมท่ีคัดลอก 

 
 ขั้นตอนที่ 10 เลือกแทนที่ระเบียนเดิม แล้วคลิกปุ่มตกลง ดังภาพที ่2.60 
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ภาพที่ 2.60 แสดงการเลือกแทนที่ระเบียนเดิม 

 
 ขั้นตอนที่ 11 ระบบจะแสดงรายการระเบียนบรรณานุกรมหนังสือใหม่ โดย

มีข้อสังเกตคือ 1) เลข bib ID ยังไม่มี ดูได้จาก   และ 2) สัญลักษณ์ 
Subfield Code ได้ถูกเปลี่ยนจาก | เป็น $ เรียบร้อยแล้ว ดังภาพที ่2.61 
 

 
ภาพที่ 2.61 แสดงหน้าจอรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ในระบบโปรแกรม  

WALAI AutoLib Utimate ที่คัดลอกมาจากเว็บไซต์ OPAC  
ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 ขั้นตอนที่ 12 ตรวจสอบและแก้ไข/เพ่ิม/ลบ tag และใส่ข้อมูลรายการ
บรรณานุกรมให้ตรงกับหลักการวิเคราะห์และทำรายการของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธานี เช่น แก้ไข Leader/ลบเขตข้อมูล (tag) 040 เนื่องจากไม่ใช้/ลบเขตข้อมูล (tag) 336, 
337, 338 เนื่องจากไม่ได้ใช้/แก้ไขเขตข้อมูล (tag) 082/เพ่ิมเขตข้อมูล (tag) 518, 999 เมื่อแก้ไข
เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Save record ระบบจะบันทึกรายการบรรณานุกรมลงในฐานข้อมูลของ
หอสมุดกลาง และปรากฎหมายเลขระเบียนประจำบรรณานุกรมหนังสือใหม่ ดังภาพที ่2.62 
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ภาพที่ 2.62 แสดงระเบียนบรรณานุกรมหนังสือใหม่ที่บันทึกเรียบร้อยแล้วด้วยวิธีการคัดลอกมา

จากเว็บไซต์ OPAC ของห้องสมุดอ่ืน 
 

3.5 การจัดการรายการทรัพยากร 
3.5.1 การสร้างรายการทรัพยากรใหม่ 

การสร้างรายการทรัพยากรใหม่  จะดำเนินการหลังจากสร้างระเบียน
บรรณานุกรมหนังสือใหม่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเล่มของทรัพยากรสารสนเทศ  
นั้นๆ ได้แก่ บาร์โค้ด เลขทะเบียน เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่  เล่มที่ ราคา ประเภททรัพยากร สถานที่
จัดเก็บ คอลเล้คชั่น สถานะทรัพยากร วิธีการจัดหาและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอน  
การปฏิบัติ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 จากหน้าจอการสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่ที่บันทึกเรียบร้อย
แล้วคลิก เลือกไอคอน Item record และระบบจะแสดงหน้าจอรายการทรัพยากร ดังภาพที่ 2.63 
และภาพที ่2.64 

 

 
ภาพที่ 2.63 แสดงวิธีการเข้าสู่หน้าจอสร้างระเบียนรายการทรัพยากรใหม่ 
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ภาพที่ 2.64 แสดงหน้าจอรายการทรัพยากร 

 
ขั้นตอนที่ 2 คลิกแถบรายการทรัพยากร > เลือกไอคอน เพ่ิม ระบบจะแสดง

หน้าจอสำหรับบันทึกรายการทรัพยากรใหม่ ดังภาพที ่2.65 
 

 
ภาพที่ 2.65 แสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มรายการทรัพยากรใหม่ 

 
ขั้นตอนที่ 3 บันทึกข้อมูลรายการทรัพยากรของหนังสือใหม่ ให้ถูกต้องตาม

ประเภทหนังสือท่ีทำรายการ ดังภาพที ่2.66 
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ภาพที่ 2.66 แสดงตัวอย่างการบันทึกข้อมูลรายการทรัพยากรของหนังสือใหม่ 

 
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อบันทึกรายการทรัพยากรของหนังสือใหม่เรียบร้อยแล้ว คลิก

ปุ่มตกลง ระบบจะแจ้งว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม OK ดังภาพที ่2.67 
 

 
ภาพที่ 2.67 แสดงหน้าจอผลการบันทึกรายการทรัพยากรใหม่ 

 
ขั้นตอนที่ 5 การเพ่ิมรายการระเบียนทรัพยากรใหม่ฉบับที่ 2 (copy 2) โดย

การคลิกปุ่ม   ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มรายการระเบียนทรัพยากรใหม่ฉบับที่ 2 (copy 2) 
ดังภาพที ่2.68 
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ภาพที่ 2.68 แสดงหน้าจอการเพิ่มสำหรับเพิ่มรายการระเบียนทรัพยากรใหม่ฉบับท่ี 2 (copy 2) 

 
ขั้นตอนที่  6 เพ่ิมรหัสบาร์โค้ด และเลขทะเบียนหนังสือ รายการระเบียน

ทรัพยากรใหม่ฉบับที่ 2 (copy 2) จากนั้นคลิกปุ่ม ตกลง ระบบจะรันเลขฉบับที่ของหนังสือให้โดย
อัตโนมัติ ดังภาพที ่2.69 และภาพท่ี 2.70 

 

 
ภาพที่ 2.69 แสดงเพิ่มรหัสบาร์โค้ด และเลขทะเบียนหนังสือฉบับที่ 2 (copy 2) 

 

 
ภาพที่ 2.70 แสดงผลการเพิ่มระเบียนทรัพยากรใหม่ฉบับที่ 2 (copy 2) 
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3.5.2 การเพิ่มรายการฉบับทรัพยากรใหม่กรณีหนังสือซ้ำ 
กรณี เมื่อตรวจสอบรายการบรรณานุกรมแล้วพบว่าซ้ำกับรายการที่มีใน

ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดกลาง ได้แก่ หนังสือมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ISBN ปีที่พิมพ์ และ
ครั้งที่พิมพ์เดียวกัน บรรณารักษ์ไม่ต้องสร้างระเบียนบรรณานุกรมใหม่แต่สามารถเพ่ิมฉบับรายการ
ทรัพยากรใหม่กรณีหนังสือซ้ำ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนูงานจัดทำรายการ > สืบค้นระเบียนบรรณานุกรม > เลือก
เขตข้อมูล > ระบุคำค้น จากนั้นระบบจะแสดงรายการระเบียนบรรณานุกรมหนังสือซ้ำ ดังภาพที่ 
2.71 
 

 
ภาพที่ 2.71 แสดงรายการระเบียนบรรณานุกรมหนังสือซ้ำ ที่ต้องการเพิ่มรายการ 

ฉบับทรัพยากรใหม่ 
 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบซ้ำรายการบรรณานุกรมอีกครั้ง จากนั้นคลิกไอคอน  
Item record เพ่ือเข้าสู่หน้าจอสรุปรายการทรัพยากรทั้งหมดของหนังสือ ดังภาพที ่2.72 
 

 
ภาพที่ 2.72 แสดงหน้าจอสรุปรายการทรัพยากรทั้งหมดของหนังสือ 
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ขั้นตอนที่ 3 คลิกเมนูเพ่ิมฉบับรายการทรัพยากร โดยคลิกที่  ของฉบับล่าสุด 
จากตัวอย่างคือฉบับที่ 2 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอให้บันทึกข้อมูล รหัสบาร์โค้ดและเลขทะเบียน 
ฉบับใหม ่ดังภาพที ่2.73 
 

 
ภาพที่ 2.73 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูล รหัสบาร์โค้ดและเลขทะเบียน ฉบับใหม่ 

  
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มตกลง ระบบจะรันรายการ

ทรัพยากรฉบับใหม่ให้โดยอัตโนมัติ จากตัวอย่างคือ ฉบับที่ 3 ดังภาพที ่2.74 
 

 
ภาพที่ 2.74 แสดงผลการเพิ่มรายการฉบับทรัพยากรใหม่กรณีหนังสือซ้ำ 

 
ขั้นตอนที่ 5 หากต้องการเพิ่มรายการทรัพยากร ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ....สามารถ

กระทำได้ด้วยวิธีการเดียวกัน ดังภาพที ่2.75 และภาพท่ี 2.76 
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ภาพที่ 2.75 การเพิ่มรายการฉบับทรัพยากรใหม่กรณีหนังสือซ้ำ ฉบับที่ 5 

 

 
ภาพที่ 2.76 การเพิ่มรายการฉบับทรัพยากรใหม่กรณีหนังสือซ้ำ ฉบับที่ 6 

 
3.5.3 การแก้ไขรายการทรัพยากร 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการทรัพยากรที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่ม  ที่
ต้องการแก้ไข ดังภาพที ่2.77 
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ภาพที่ 2.77 แสดงวิธีการเลือกรายการทรัพยากรที่ต้องการแก้ไข 

 
ขั้นตอนที่ 2 แก้ไขข้อมูลรายการทรัพยากรแล้วคลิกปุ่มตกลงเพ่ือบันทึก ดังภาพ

ที ่2.78 
 

 
ภาพที่ 2.78 แสดงหน้าจอการแก้ไขรายการทรัพยากร 

 
3.5.4 การลบรายการทรัพยากร 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการทรัพยากรที่ต้องการลบ แล้วคลิกปุ่ม  ดังภาพที่ 
2.79 
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ภาพที่ 2.79 แสดงวิธีการเลือกรายการทรัพยากรที่ต้องการลบ 

 
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อคลิกปุ่มลบระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน เพ่ือยืนยันการลบ

รายการทรัพยากร ดังภาพที ่2.80 
 

 
ภาพที่ 2.80 แสดงข้อความแจ้งเตือน เพื่อยืนยันการลบรายการทรัพยากร 

 
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อลบรายการทรัพยากรเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอผล

การลบดังภาพที ่2.81 
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ภาพที่ 2.81 หน้าจอแสดงผลการลบรายการทรัพยากร 

 
3.6 การเขียนเลขประจำระเบียนบรรณานุกรม (bib ID) และเลขเรียกหนังสือ (call 

number) 
3.6.1 การเขียนเลขประจำระเบียนบรรณานุกรม (bib ID) 

การเขียนเลขประจำระเบียนบรรณานุกรม (bib ID) ลงในตัวเล่มหนังสือ เพ่ือ
อำนวยความสะดวกให้บรรณารักษ์งานจัดทำรายการสามารถตรวจสอบรายการระเบียนบรรณานุกรม
หนังสือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เนื่องจากหนังสือแต่ละชื่อเรื่องจะมีเลขประจำระเบียน
บรรณานุกรม (bib ID) เพียงเลขเดียวเท่านั้น โดยเลขดังกล่าวระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติจะ
สร้างให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ลงในฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด และตัวเลขจะไม่ซ้ำกัน การเขียนเลขประจำระเบียนบรรณานุกรม (bib ID) มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเลขประจำระเบียนบรรณานุกรม (bib ID) ได้จากหน้า
สรุปรายการทรัพยากร ดังภาพที ่2.82 
 

 
ภาพที่ 2.82 แสดงวิธีการตรวจสอบเลขประจำระเบียนบรรณานุกรม (bib ID) 

 
ขั้นตอนที่  2 เขียนเลข Bib ID โดยกำหนดรหัส wb (เป็นรหัสเฉพาะของ

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมายถึง เลข WALAI bib) ตามด้วยเลข bib จาก
ตัวอย่างคือ 83721 เลขที่ได้คือ wb 83721 โดยเขียนไว้ที่มุมขวาของหน้าปกในของหนังสือทุกเล่ม ดัง
ภาพที ่2.83 
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ภาพที่ 2.83 แสดงวิธีการเลขประจำระเบียนบรรณานุกรม (bib ID) ลงในตัวเล่มหนังสือ 

 
3.6.2 การเขียนเลขเรียกหนังสือ (call number) 

การเขียนเลขเรียกหนังสือ (call number) ในตัวเล่มหนังสือประกอบด้วย 
เลขหมู่ เลขผู้แต่งและฉบับที่ เพ่ือใช้บอกหมวดหมู่ของหนังสือเล่มนั้นๆ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เปิดหน้ารองปกหนังสือท่ีมีตราประทับเลขทะเบียนหนังสือจากงาน
เตรียม และเขียนเลขเรียกหนังสือในช่องเลขเรียกหนังสือ ดังภาพที ่2.84 
 

 
ภาพที่ 2.84 แสดงการเขียนเลขเรียกหนังสือ (call number) ในหน้ารองปกของหนังสือ 

 
ขั้นตอนที่ 2 เขียนเลขเรียกหนังสือในตำแหน่งที่ว่างมุมทางด้านซ้าย บนหน้าลับ

ของหนังสือ ดังภาพที ่2.85 
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ภาพที่ 2.85 แสดงการเขียนเลขเรียกหนังสือ (call number) ในหน้าลับของหนังสือ 

 
4. การพิมพ์ลาเบลเลขเรียกหนังสือ 
 

4.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษลาเบล 
การตั้งค่าหน้ากระดาษลาเบล เพ่ือให้ลาเบลที่พิมพ์ออกมามีความสวยงาม พอดีกับกระดาษ จะ

ดำเนินการในครั้งแรกที่ต้องการพิมพ์ลาเบลเท่านั้น โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู Cataloging > จัดพิมพ์เลขเรียก ดังภาพที่ 2.86 
 

 
ภาพที่ 2.86 แสดงวิธีการเข้าสู่เมนูการจัดพิมพ์เลขเรียกหนังสือ 
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ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงหน้าจอพิมพ์เลขเรียกหนังสือ ดังภาพที ่2.87 
 

 
ภาพที่ 2.87 แสดงหน้าจอการจัดพิมพ์ลาเบลเลขเรียกหนังสือ 

 

ขั้นตอนที่ 3 คลิกไอคอน  เพ่ือตั้งค่าหน้ากระดาษ Label ดังภาพที ่2.88 
 

 
ภาพที่ 2.88 แสดงหน้าจอการตั้งค่ากระดาษลาเบลเลขเรียกหนังสือ 

 

ขั้นตอน 4 เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม กำหนดเป็นค่าเริ่มต้น  เพ่ือไว้
ใช้ในครั้งต่อไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึกระบบจะกลับเข้าสู่หน้าจอการสร้างรายการลาเบลเลขเรียกหนังสือ ดังภาพ
ที ่2.89 
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ภาพที่ 2.89 แสดงหน้าจอการสร้างรายการลาเบลเลขเรียกหนังสือ 

 
4.2 การสร้างรายการลาเบลเลขเรียกหนังสือ 

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู Cataloging > จัดพิมพ์เลขเรียก จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอการสร้าง
รายการลาเบลเลขเรียกหนังสือ ดังภาพที่ 2.90 
 

 
ภาพที่ 2.90 แสดงหน้าจอการสร้างรายการลาเบลเลขเรียกหนังสือ 

 
ขั้นตอนที่ 2 ระบุรหัสบาร์โค้ด/เลขทะเบียนหนังสือ ลงในช่อง บาร์โค้ด จากนั้นคลิกปุ่ม 

 ระบบจะแสดงรายการเลขเรียกหนังสือที่ต้องการสร้างรายการลาเบล ดังภาพที ่2.91 
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ภาพที่ 2.91 แสดงการระบุรหัสบาร์โค้ด/เลขทะเบียนหนังสือ 

 
ขั้นตอนที่ 3 ลากรายการเลขเรียกหนังสือในช่องด้านซ้าย มาวางในช่องกระดาษลาเบลทาง

ด้านขวา ดังภาพที่ 2.92 
 

 
ภาพที่ 2.92 แสดงวิธีการวางเลขเรียกหนังสือในช่องกระดาษลาเบล 

 
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อต้องการแก้ไขลาเบล ให้คลิกขวาบนช่องลาเบลที่ต้องการแก้ไขแล้วเลือกแก้ไข

ลาเบล ดังภาพที่ 2.93 
 

 
ภาพที่ 2.93 แสดงวิธีการเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขลาเบล 
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ขั้นตอนที่ 5 ระบบจะแสดงหน้าจอการแก้ไขลาเบล จากนั้น แก้ไขลาเบลให้ถูกต้อง แล้วคลิก
ปุ่ม ตกลง ดังภาพที่ 2.94 
 

 
ภาพที่ 2.94 แสดงหน้าจอการแก้ไขลาเบล 

 
ขั้นตอนที่ 6 เพ่ิมลาเบลเลขเรียกหนังสือให้ครบ 32 ช่อง ดังภาพที ่2.95 

 

 
ภาพที่ 2.95 แสดงรายการลาเบลท่ีเพิ่มเรียบร้อยแล้ว 

 
ขั้นตอนที่ 7 เมื่อเพ่ิมลาเบลเลขเรียกหนังสือเรียบร้อยแล้วให้คลิกเลือกลาเบลในช่องที่ 1 

ดังภาพที ่2.96 
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ภาพที่ 2.96 แสดงวิธีการการเลือกลาเบลเพื่อปรับรูปแบบลาเบล 

 
ขั้นตอนที่ 8 ปรับขนาดอักษรของลาเบลเลขเรียกหนังสือ เป็นขนาด 11 ดังภาพที ่2.97 

 

 
ภาพที่ 2.97 แสดงวิธีการปรับขนาดอักษรของลาเบลเลขเรียกหนังสือ 

 
ขั้นตอนที่ 9 เลือกรูปแบบอักษรของลาเบลเลขเรียกหนังสือเป็นตัวหนา ชิดซ้าย ดังภาพที่ 

2.98 
 

 
ภาพที่ 2.98 แสดงวิธีการเลือกรูปแบบอักษรของลาเบลเลขเรียกหนังสือ 
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ขั้นตอนที่ 10 คลิกเลือกใช้รูปแบบนี้ทั้งหมด เพ่ือให้ลาเบลทุกช่องเปลี่ยน ขนาดอักษรและ
รูปแบบอักษรเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด ดังภาพที ่2.99 
 

 
ภาพที่ 2.99 แสดงการเลือกเลือกใช้รูปแบบนี้ทั้งหมด 

 
ขั้นตอนที่ 11 ระบบจะแสดงตัวอย่างลาเบลที่จัดรูปแบบเรียบร้อยแล้ว ดังภาพที ่2.100 

 

 
ภาพที่ 2.100 แสดงตัวอย่างลาเบลท่ีจัดรูปแบบเรียบร้อยแล้ว 

 

ขั้นตอนที่ 12 คลิกปุ่ม   ลาเบลเลขเรียกหนังสือสำหรับพร้อมใช้งาน และพิมพ์ 
ลาเบลออกมาได้ผลลัพธ์ ดังภาพที ่2.101 
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ภาพที่ 2.101 ตัวอย่างลาเบลเลขเรียกหนังสือที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งาน 

 
ขั้นตอนที่ 14 นำลาเบลเลขเรียกหนังสือ พร้อมหนังสือที่ลงรายการเรียบร้อยแล้วส่งเจ้าหน้าที่

ดำเนินการต่อไป 
 
5. การออกรายงานและสถิติงานจัดทำรายการ (cataloging module) 
 

การออกรายงานและสถิติงานจัดทำรายการ  เพ่ือตรวจสอบรายงานการจัดทำรายการ
บรรณานุกรมและรายงานการจัดทำรายการทรัพยากร ด้วยโปรแกรม WALAI Report Generator มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกโปรแกรม WALAI Report Generator           เพ่ือออกรายงานและ
สถิติ จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าจอการ Login เข้าสู่ระบบ ดังภาพที ่2.102 
 

 
ภาพที่ 2.102 หน้าจอการ Login เข้าสู่ระบบรายงานและสถิติ 
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ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับการเข้าใช้งาน
ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอหลักของระบบ
รายงานและสถิติ โดยสิทธิในการออกรายงานจะขึ้นอยู่กับสิทธิในการใช้งานระบบโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ WALAI AutoLib ของบรรณารักษ์ จากตัวอย่างเนื่องจากบรรณารักษ์มีสิทธิเป็น admin จึง
สามารถออกรายงานได้ทุก module ดังภาพที ่2.103 
 

 
ภาพที่ 2.103 ภาพหน้าจอหลักระบบการออกรายงานและสถิติด้วยสิทธิ บรรณารักษ์ Admin 

 
ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือกงานจัดทำรายการจะพบรายชื่อรายงานทั้งหมดของงานจัดทำ

รายการ ดังภาพที ่2.104  
 

 
ภาพที่ 2.104 แสดงรายชื่อรายงานทั้งหมดของงานจัดทำรายการ 
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ขั้นตอนที่ 4 เลือกรายชื่อรายงานที่ต้องการออกรายงาน จากตัวอย่างเลือกรายงานรายการ
บรรณานุกรมหนังสือใหม่ จากนั้นจะบบจะแสดงหน้าจอให้กำหนดเงื่อนไขในการออกรายงาน ได้แก่ 
สาขาห้องสมุด ผู้จัดทำรายการ และกำหนดเงื่อนไขเวลา ที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นคลิกปุ่มแสดง
รายงาน ดังภาพที ่2.105 

 

 
ภาพที ่2.105 แสดงหน้าจอการกำหนดเงื่อนไขการออกรายงาน 

 
ขั้นตอนที่ 5 ระบบจะแสดงผลรายงานตามเงื่อนไขที่กำหนด  ดังภาพที ่2.106 

 

 
ภาพที่ 2.106 แสดงหน้าจอผลลัพธ์การออกรายงานรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ 
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ขั้นตอนที่ 6 การส่งออกรายงาน เลือกไอคอนส่งออก  จากนั้นระบบจะให้ระบุ
ไฟล์และคอลัมภ์ที่ต้องการส่งออก ดังภาพที ่2.107 
 

 
ภาพที่ 2.107 ภาพหน้าจอการระบุไฟล์และคอลัมภ์ที่ต้องการส่งออก 

 
ขั้นตอนที่ 7 เลือกสถานที่ต้องการจัดเก็บไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิกปุ่ม save 

เพ่ือบันทึกไฟล์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังภาพที ่2.108 
 

 
ภาพที่ 2.108 การเลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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ขั้นตอนที่ 8 เมื่อระบบส่งออกไฟล์เพ่ือจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วจะ
แสดงข้อความแจ้งผลการส่งออกไฟล์ ดังภาพที ่2.109 

 

 
ภาพที่ 2.109 ภาพแสดงข้อความแจ้งผลการส่งออกไฟล์ 

 
ขั้นตอนที่ 9 เปิดสถานที่จัดเก็บไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดไฟล์รายงานที่ต้องการ 

ดังภาพที ่2.110 
 

 
ภาพที่ 2.110 แสดงไฟล์รายงานที่ส่งออกจากระบบ WALAI Report Generator  

 
 
 
 
 


