คมอการลงรายการทางบรรณานกรมทรพยากรสารสนเทศดวยมารก 21 (อยางยอ)
ในระบบ NSTDA Online Library

โดย

สภาพร ชยธมมะปกรณ

ศนยบร7การความรทางว7ทยาศาสตรและเทคโนโลย:
ส;านกงานพฒนาว7ทยาศาสตรและเทคโนโลย:แหงชาต7

มกราคม 2552

คมอการลงรายการทางบรรณานกรมทรพยากรสารสนเทศดวยมารก 21 (อยางยอ)
ในระบบ NSTDA Online Library
NSTDA Online Library เปนระบบหองสมดอตโนมต#แบบบ%รณาการของส*านกงานพฒนาว#ท ยาศาสตร1
และเทคโนโลย4แห5งชาต# ประกอบดวยขอม%ลทางบรรณานกรมหนงส8อ วารสาร ดรรชน4วารสาร ส89อโสตทศนวสด
ส89ออ#เล:กทรอน#กส1 เปนตน ม4การลงรายการทางบรรณานกรมแบบมาร1ก 21 ค%5ม8อน4=เปนการอธ#บายว#ธ4การลงรายการ
แต5ละเขตขอม%ลท49จ*าเปนตองลงรายการใน NSTDA Online Library ประกอบดวยเขตขอม%ล ดงน4=

020

ความหมาย
เขตขอมลยอย
|a
|c
|z

International Standard Book Number

เลขมาตรฐานหนงส8อสากล (ISBN)

International Standard Book Number (NR)
Term of availability (NR)
Cancelled/invalid ISBN (R)

ตวอยาง
020
020
020
020
020

bb|a0491001304 (เลขมาตรฐานหนงส8อสากล ท=ง 10 และ 13 หลก)
bb|a0914378260 (pbk. : v.1) :|c$5.00
bb|z0835200028 :|c$10.00 (ISBN ท49ถ%กยกเล#กหร8อไม5ถ%กตอง)
bb|cRental material (ค*าท49บอกถbงการไดรบ)
bb|cFor sale (ค*าท49บอกถbงการไดรบ)

ใหใส5เลขมาตรฐานหนงส8อสากล ดวยไม5ตองม4เคร89องหมาย ( - ) “Hyphen” ค9น

หมายเลข ISBN ท:Lม: 13 หลก

หมายเลข ISBN ท:Lม: 10 หลก

Repeatable
Required

022

ความหมาย
เขตขอมลยอย
|a
|y
|z
ตวอยาง

022
022
022

International Standard SerialNumber

เลขมาตรฐานวารสารสากล (ISSN)

International Standard Serial Number (NR)
Incorrect ISSN (R)
Cancelled ISSN (R)

|a0376-4583 (เลข ISSN)
|a0046-225x|y0046-2254
(ISSN ท49ไม5ถ%กตอง)
|z0027-3473 (ISSN ท49ถ%กยกเล#ก)

ใส5โดยม4เคร89องหมาย ( - ) ค9นกลางระหว5างเลข 4 ตวแรกและ 4 ตวหลง

ลงเลข ISSN และม: - คLน

Repeatable
Required

043

ความหมาย

Geographic Area Code

Nonrepeatable
Required

รหสช89อภ%ม#ศาสตร1 เปนรหสอกษร 7 ต*าแหน5ง

เขตขอมลยอย
|a
Geographic area code (R)
ขอก;าหนด
ใส5รหสพ8=นท49ทางภ%ม#ศาสตร1ขb=นอย%5กบช89อทางภ%ม#ศาสตร1 และ/หร8อหวเร89องย5อยในรายการเพ#9มหว
เร89อง ใหใส5รหสพ8=นท49ทางภ%ม#ศาสตร1ตามล*าดบความส*าคญท49ลงในรายการเพ#9มหวเร89องช89อทางภ%ม#ศาสตร1และหวเร89อง
ย5อยใน 6xx
ตวอยาง
043

bb|an-us--|ae-fr---|aa-ja---

ตวอย5าง ขางตนหมายถbง ม4เน8=อหาเก49ยวของกบประเทศสหรฐอเมร#กา ฝร9งเศส และญ49ปrน โดยใส5
รหสของประเทศสหรฐอเมร#กา ค8อ n-us (4 ต*าแหน5ง) ตามดวยเคร89องหมาย (-) 3 อกขระหร8อต*าแหน5ง และต5อดวย
รหสของประเทศท49ม4ความส*าคญตามล*าดบถดไป

เนUอหาเก:ยวของกบประเทศไทยโดยสมพนธกบ 650

หวเรLองท:L 650 เปXนเรLองเง7นตราในประเทศไทย

049

Local Call Number

ความหมาย

ประกอบดวยเลขหม%5ท49หน5วยงานก*าหนดขb=นเอง

เขตขอมลยอย
|a
|b
|c
|d

Classification number
Item number
Other
Year

สวทช. เปXนรหสท:Lก;าหนดข[Uนเอง

050

Library of Congress Call Number

Repeatable
Optional

ความหมาย เขตขอม%ลน4=ประกอบดวยเลขหม%5ระบบหอสมดรฐสภาอเมร#กน ท49ก*าหนดขb=นโดย หอสมดรฐสภา
อเมร#กน หร8อหน5วยงานท49ใชระบบการจดหม%5แบบหอสมดรฐสภาอเมร#กน
เขตขอมลยอย
|a
|b
|c
|d

Classification number (R)
Item number (NR)
Extra information (R)
Date (R)

ตวอย5าง
050
050

|aQC861.2|bB37|d1980
|aRC951|bL34|cNo.9

060

ความหมาย

National Library of Medicine Call Number

ประกอบดวยเลขหม%5ของ National Library of Medicine (NLM)

เขตขอมลยอย
|a
|b
|c
|d

Classification number (R)
Item number (NR)
Extra information (R)
Date (NR)

060

bb|aW22DC2.1|bB8M

ตวอยาง

Repeatable
Optional

082

Dewey Decimal Number

Repeatable
Optional

ความหมาย ประกอบดวยเลขเร4ยกหนงส8อหร8อเลขหม%5ท49ก*าหนดขb=นโดยหอสมดรฐสภาอเมร#กนหร8อหน5วยงาน
อ89นท49ใชตารางหม%5ระบบทศน#ยมของด#วอ4=
เขตขอมลยอย
|a
|b
|c
|d

Classification number (R)
Item number (NR)
Extra information (R)
Date (R)

ตวอยาง
082
082
082

04|a581.38|bA877L
04|a915.2|bS134J|d1987
04|a338|b ร 451|c กท

100

Main Entry-Personal Name

Nonrepeatable
Required

ความหมาย ช89อบคคลท49เปนผ%แต5ง ช89อสกล วล4ซb9งเปนช89อตนหร8อช89อสกล ท49เปนส#9งเด4ยวซb9งแสดงใหทราบว5าเปน
ผ%แต5ง ใชส*าหรบช89อบคคลท49เปนรายการหลก
เขตขอมลยอย
|a
|b
|c
|d
|g
|l
|n
|p
|q
|t

Personal name (NR)
Numeration (NR)
Titles and other words associated with a name (R)
Dates associated with the name (NR)
Miscellaneous information (NR)
Language of a work (NR)
Number of part/section of a work (R)
Name of part/section of a work (R)
Fuller form of name (NR)
Title of a work (NR)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0b
0b
0b
0b
0b
0b
1b
2b
0b
3b
0b

ตวอยาง
|a นายร*าคาญ
|a กนลา สขพาน#ช-ขนทปราบ
|a ภ%ม#พลอดลยเดช,|c พระบาทสมเด:จพระเจาอย%5หว,|d2470|a ส#ร#ก#ต#•พระบรมราช#น4นาถ,|c สมเด:จพระนางเจา,|d2475|a สมเด:จพระอร#ยวงศาคตญาณ (วาสน1 วาสโน),|d2440-2551
|a ดารารศม4,c พระราชชายาเจา
|aChiang, Kai-shek,|d1887-1975
|aRobbin-Carter, Jabe,|d1939|aJohn|bII Commenus,|cEmperor of the East,|d1088-1143
|aFarquhar family
|a003064

ขอก;าหนดในการลงรายการ
1. การเล8อกช89อบคคลเจาของงานใหใชช89อท49เปนท49ร%จกกนโดยท9วไป ไม5ว5าจะเปนช89อจร#ว นามแฝง
บรรดาศกด#• ช89อเล5น ช89อย5อ หร8ออ89นๆ ถาเจาของผลงานม4ช89อท49เปนท49ร%จกกนมากกว5า 1 ช89อ ใหเล8อกช89อท49บคคลน=นเปน
ท49ร%จกกนมากท49สด หร8อใหเล8อก (ตามล*าดบ) ดงน4=
1. ช89อท49มกจะปรากฏมากท49สดในงานของบคคลน =น
2. ช89อท49มกจะปรากฏมากท49สดในแหล5งอางอ#ง
3. ช89อล5าสด
2. ช89อชาวต5างประเทศ ใหลงช89อสกลก5อนช89อตว
3. ช89อคนไทย ใหลงตามแบบฉบบของไทย โดยใชช89อตวก5อน และตามดวยช89อสกล ถาเปนพระมหา
กษตร#ย1 เจานาย เช8=อพระวงศ1 ผ%ท49ม4นามบรรดาศกด#• ใหลงตามรายการแบบแผนท49ก*าหนดใหใชในการลง
รายการ
4. ถาเปนพระภ#กษใหลงตามสมณศกด#• ถาไม5ม4สมณศกด#• ใหใชค*าว5า พระ น*าหนาช89อ และตามดวยฉายา
5. ถาผ%แต5งม4จ*านวนไม5เก#น 3 คน ใหใชช89อผ%แต5งคนแรก หร8อผ%แต5งท49ม4การระบว5าเปนผ%รบผ#ดชอบหลกลง
รายการในเขตขอม%ล 100 ช89อผ%แต5งท49เหล8อใหลงรายการในเขตขอม%ล 700
6. ถาผ%แต5งม4จ*านวนมากกว5า 3 คน หร8อเปนงานท49อย%5ในความรบผ#ดชอบของบรรณาธ#การ หร8อเปนงานท49
ไม5ม4ผ%รบผ#ดชอบ ไม5ลงรายการในเขตขอม%ลน4= แต5จะไปเพ#9มในเขตขอม%ล 700

ม:ผแตง 2 คน คนแรกท:เปXนผรบผ7ดชอบหลกลงท:Lเขตขอมล 100

ลงรายการผแตงเพ7Lมท:Lเขตขอมล 700

110

Main Entry-Corporate Name

Nonrepeatable
Required

ความหมาย ช89อน#ต#บคคลท49ลงเปนรายการหลก ตามหลกเกณฑ1การลงรายการหลกส*าหรบงานท49จดท*าโดย
น#ต#บคคล เขตขอม%ลน4= ครอบคลมถbงช89อสมาคม สถาบน องค1กรธรก#จ องค1การท49ไม5หวงผลประโยชน1 หน5วยงาน
รฐบาล ตวแทนต5าง ๆ ฯลฯ และรวมถbงช89อการประชมว#ชาการ หร8อการประชม ท49ลงในร%ปแบบของรายการรองภาย
ใตช89อบคคลดวย
เขตขอมลยอย
|a
|b
|c
|d
|g
|l
|n
|p
|t

Corporate name of jurisdiction name as entry element (NR)
Subordinate unit (R)
Location of meeting (R)
Date of meeting or treaty signing (R)
Miscellaneous information (NR)
Language of a work (NR)
Number of part/section/meeting (R)
Name of part / section / meeting (R)
Title of a work (NR)

ตวอยาง
110
และเทคโนโลย4
110
110
110
110
110
110
110
110

2b|a ส*านกงานพฒนาว#ทยาศาสตร1และเทคโนโลย4แห5งชาต#.|b ศ%นย1บร#การความร%ทางว#ทยาศาสตร1
2b|a ศ%นย1เทคโนโลย4อ#เล:กทรอน#กส1และคอมพ#วเตอร1แห5งชาต#
2b|a ศ%นย1นาโนเทคโนโลย4แห5งชาต#
2b|a ศ%นย1พนธว#ศวกรรมและเทคโนโลย4ช4วภาพแห5งชาต#
2b|a ศ%นย1เทคโนโลย4โลหะและวสดแห5งชาต#
2b|a สถาบนว#จยว#ทยาศาสตร1แห5งประเทศไทย
2b|a กรมว#ทยาศาสตร1บร#การ
1b|aThailand.|bNational Science and Technology Development Agency
2b|aCathalic Church.|bProvince of Baltimore (Md.).|bProvincial Council|n(10th :|d1896)

ลงรายการท:Lเขตขอมล 110 เนLองจากเปXนหนงสอรายงานประจ;าปf

ลงรายการน7ต7บคคลท:Lม:หนวยงานใหญและหนวยงานยอย
ขอก;าหนดในการลงรายการ
1. งานท49ม4ลกษณะเปนการบร#หารของน#ต#บคคลน=นเอง หร8อนโยบายภายใน กระบวนการท*างาน การเง#น การ
ปฏ#บต#งานของน#ต#บคคลน=นเอง
2. ถาช89อน#ต#บคคลเปนช89อเฉพาะไม5ซ=*ากบหน5วยงานอ89น ใหลงช89อน#ต#บคคลน=นเปนรายการหลกไดโดยตรง แต5
ถาช89อน#ต#บคคลน=นซ=*ากบหน5วยงานอ89น หร8อม4ลกษณะเปนช89อท9วๆ ไป ไม5เปนเอกเทศ ใหลงตามหลงหน5วย
งานท49เหน8อขb=นไป
3. ถาน#ต#บคคลท49รบผ#ดชอบม4 2-3 หน5วยงานใหลงน#ต#บคคลท49ปรากฎก5อนหร8อท49ไดรบการระบความส*าคญไว
ในเขตขอม%ล 110 และลงรายการเพ#9มช89อน#ต#บคลใหกบหน5วยงานท49เหล8อท49เขตขอม%ล 710
4. ถาน#ต#บคคลท49รบผ#ดชอบม4มากกว5า 3 หน5วยงาน จะไม5ม4การลงรายการในเขตขอม%ลน4= แต5จะไปลงรายการ
เพ#9มน#ต#บคคลท49เขตขอม%ล 710

111

Main Entry-Meeting Name

Nonrepeatable
Required

ความหมาย ใชส*าหรบการลงรายการ การประชมทางว#ชาการ การประชมน#ทรรศการ งานแสดงส#นคา เทศกาล
การแข5งขนก4ฬา การส*ารวจทางว#ทยาศาสตร1 ฯลฯ ท49ลงเปนรายการหลก
เขตขอมลยอย

ตวอยาง

|a
|c
|d
|e
|n
|p
|q

Meeting name or jurisdiction name as entry element (NR)
Location of meeting (NR)
Date of meeting (NR)
Subordinate unit (R)
Number of part / section / meeting (NR)
Name of part/section of a work ®
Name of meeting following jurisdiction name entry element (NR)

111

2b|a การประชมสมชชาว#ทยาศาสตร1และเทคโนโลย4เพ89อการพฒนา|n(คร=งท49 2 :|d2543 :|
c กรงเทพฯ)
2b|a การสมมนาความร5วมม8อระหว5างหองสมดสถาบนอดมศbกษา|n(คร=งท49 13 :|d2538 :|c
มหาว#ทยาลยนเรศวร)
2b|a งานดนตร4ไทยอดมศbกษา|n(คร=งท49 10)
2b|a น#ทรรศการ 100 ป‰ เสด:จฯ ประพาสยโรป ร.ศ. 116 |d(2540 :|c จฬาลงกรณ1มหาว#ทยาลย)
2b|aOlympic Games|n(22nd :|d1980 :|cMoscow, R.S.F.S.R.)

111
111
111
111

การลงรายการ การประชมทางว7ชาการ

การลงรายการ การสมมนา
ขอก;าหนดในการลงรายการ
1. ใหใชช89อการประชม การสมมนา น#ทรรศการ เทศกาล ฯลฯ โดยลงรายการตามร%ปแบบท49ก*าหนด
2. ถางานท49จะลงรายการเปนเอกสารส5วนหนb9งของการประชม สมมนา ฯลฯ เช5น เปนบทความหนb9งท49
เสนอในการประชม ใหใส5ช89อผ%รบผ#ดชอบน=นในรายการหลกท49เปนเขตขอม%ล 100 หร8อ 110 และใหใชช89อการ
ประชม การสมมนา ฯลฯ เปนรายการเพ#9มในเขตขอม%ล 711
3. ถาการประชมเปนการประชมท49ม4น#ต#บคคลจดขb=น เพ89อหาขอตกลงหร8อรายงานเก49ยวกบการปฏ#บต#งานท=ง
ในแง5ท49เปนการบร#หาร ระเบ4ยบขอบงคบ นโยบายภายใน กระบวนการท*างาน การเง#น บคลากร สมาช#ก และ
ทรพยากรของน#ต#บคคลน=นเอง ใหใชช89อน#ต#บคคลน=นเปนรายการหลกท49เขตขอม%ล 110 และอาจใชช89อการประชม
เปนรายการเพ#9มท49เขตขอม%ล 711

245

Title Statement

Nonrepeatable
Mandatory

ความหมาย ช89อเร89องจร#ง (Title proper) หร8อ ช89อเร89องอ4กช89อเร89องหนb9ง (Alternative title) ช89อเร89องรอง (Subtitle)
ช89อเร89องเท4ยบเค4ยง (Parallel title) / ส5วนการแจงความรบผ#ดชอบ (Statement of responsibity) ช89อเร89องท49ตามมา
(Subsequent title)
เขตขอมลยอย
|a
|b
|c
|h
|n
|p

Title (NR)
Other title information (NR)
Statement of responsibility / reminder of title page transcription (NR)
Medium (NR)
Number of part / section of a week (R)
Name of part / section of a week (R)

ตวอยาง
245 10|a การสรางคลงเอกสารด#จ#ทล Greenstone /|c สภาพร ชยธมมะปกรณ1 และ บญเล#ศ อรณพ#บ%ลย1
245 10|a ด4สเปซ :|b โปรแกรมจดการคลงเก:บสารสนเทศระดบสถาบน /|c สภาพร ชยธมมะปกรณ1
245 10|a พฤต#กรรมการรบข5าวสารของผ%ใชต5อร%ปแบบการส89อสารดวยภาษาเข4ยนของหองสมด
มหาว#ทยาลยศ#ลปากร ว#ทยาเขตพระราชวงสนามจนทร1 นครปฐม = Users' information receiving behavior towords
written communication formats at Silpakorn University library Sanamachan Palace Camps, Nakhon Pathom /|c
สภาพร ชยธมมะปกรณ1
245 10|aPresentation zen :|bsimple ideas on presentation design and delivery /|cGarr Reynolds ;
foreword by Guy Kawasaki

ลงชLอเรLอง และผรบผ7ดชอบ 2 คน โดย สภาพร ลงในเขตขอมล 100
และท;ารายการเพ7Lมให บญเล7ศ ท:L 700

ลงชLอเรLอง โดยม:ชLอเรLองรองดวย อาจท;าเพ7LมรายการชLอเรLองไวท:Lเขตขอมล 246

ลงช89อเร89อง โดยม4ช89อเร89องเท4ยบเค4ยงท49เปนภาษาองกฤษ ท*าเพ#9มรายการช89อเร89องเท4ยบเค4ยง

ลงชLอเรLอง และม:ชLอเรLองรอง
ขอก;าหนดในการลงรายการ
1. ใหลงรายการส*าหรบช89อเร89องจร#ง ช89อเร89องเท4ยบเค4ยง ค*าอธ#บายช89อเร89อง หร8อช89อเร89องรอง และการแจงความ
รบผ#ดชอบ
2. ถาเขตขอม%ลน4=ม4ช89อเร89องมากกว5า 1 ช89อเร89อง หร8อม4ค*าอธ#บาย หร8อช89อเร89องรวมท49ม4ลกษณะท49ชวนใหเขาใจว5า
เปนช89อเร89องจร#ง ใหท*ารายการเพ#9มท49เขตขอม%ล 740

246 Varying Form of Title
Repeatable
Required
ความหมาย ช89อเร89องร%ปแบบต5างๆ กนของงานท49ก*าลงลงรายการไม5ว5าจะปรากฏอย%5ในหนงส8อหร8อไม5ก:ตาม ใน
กรณ4ท49ช89อน=นๆ ม4ความแตกต5างจากช89อเร89องท49ลงในเขตขอม%ล 245 อย5างชดเจน และถาช89อเร89องน=น จะเปนช5องทางท49
จะเขาถbงงานท49ลงรายการน=นได ส*าหรบงานท49ไม5ม4ช89อเร89องรวม เขตขอม%ล 246 จะใชเฉพาะกบช89อเร89องท49เก49ยวของกบ
ช89อเร89องท49ไดรบเล8อกเปนช89อเร89องจร#งเท5าน=น ช89อเร89องท49เก49ยวของท49อย%5นอกเหน8อจากน4=ใหใส5ไวท49เขตขอม%ล 740
เขตขอมลยอย
|a
|b
|f
|g
|i
|n
|p

Title proper /short title (NR)
Reminder of title (NR)
Date of sequential designation (NR)
Miscellaneous information (NR)
Displat text (NR)
Name of part/section of a work (NR)
Name of part/section of a work (NR)

ตวอยาง
245
246

00|a4 corners power review
3b|aFour corner power review

245
246

10|aPresentation business and investments in Thailand
30|aBusiness and investments in Thailand

245 10|a ก*าหนดการ ผลงานว#ชาการ/บทคดย5อโรคเอดส1 :|b การสมมนาระดบชาต#เร89องโรคเอดส1 คร=งท49
9 ระหว5างวนท49 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ณ อ#มแพ:ค เม8องทองธาน4 จ. นนทบร4
246 31|a โรคเอดส1
246 34|a เอดส1 : การต5อส%และความหวง

น;าชLอเรLองเท:ยบเค:ยงหรอชLอเรLองภาษาองกฤษจากเขตขอมล 245 มาลงเพ7Lมในเขตขอมล 246

250

Edition Statement
Nonrepeatable
Required

ความหมาย ประกอบดวย คร=งท49พ#มพ1 เช5น คร=งท49พ#มพ1 (Edition) ฉบบ (Issue) และภาค (Version) แต5ถาม4ค*าว5า
แกไข (Revised) พรอมช89อผ%แต5งเท5าน=น ถ8อว5าเปนส5วนการแจงความรบผ#ดชอบ (245|c) และวล4ท49ม4เฉพาะขอม%ลเก49ยว
กบส5วนท49เพ#9มเต#มใหม5 ถ8อว5าเปนส5วนการแจงความรบผ#ดชอบ (245|c)
เขตขอมลยอย
|a
Edition statement (NR)
|b
Reminder of edition statement (NR)
ตวอยาง

250
250
250
250

bb|a ฉบบพ#มพ1คร=งท49 3 /|b แกไขปรบปรงโดยคณาจารย1โรงเร4ยนเตร4ยมอดมศbกษา
bb|a พ#มพ1คร=งท49 2 ฉบบปรบปรง
bb|a1st ed.
bb|a2nd. ed. Rev and enl.

ใสครUงท:Lพ7มพท:Lเขตขอมล 250

260

Publication, Distribution, Etc.
Nonrepeatable
Required

ความหมาย สถานท49พ#มพ1หร8อจดจ*าหน5าย ผ%พ#มพ1หร8อผ%จ*าหน5ายและป‰ท49พ#มพ1 หร8อจ*าหน5าย รวมท=งสถานท49พ#มพ1
ผ%ผล#ต และป‰ท49ผล#ต
เขตขอมลยอย
|a
|b
|c
|e
|f
|g
ตวอยาง

260
260

Place of publication, distribution, etc
Name of publisher, distributor, etc
Date of publication, distribution, etc
Place of manufacture
Manufacturer
Date of Manufacture

|a พระนคร :|b โรงพ#มพ1ไท,|c 2472
|a ปทมธาน4 :|b ส*านกงานพฒนาว#ทยาศาสตร1และเทคโนโลย4แห5งชาต#,|c 2551

300

Physical Description

ความหมาย

แสดงลกษณะทางกายภาพของงานและขอม%ลเก49ยวกบวสดประกอบ

เขตขอมลยอย
|a
|b
|c
|d

Extent
Other physical details
Dimensions
Accompanying material

ตวอยาง

300
300
300

|a1 videocassette of 1 (Beta) (30 min.) :|bsd., col. ;|c1/2 in.
|a190 p. :|bill. ;|c20 cm.
|av. :|bill. (some col.) ;|c25 cm.

Repeatable
Mandatory

440

ความหมาย
ดวย
เขตขอมลยอย
|a
|b
|p
|v
ตวอยาง

440
440

Series Statement / Added Entry – Title

Repeatable
Required

ลงรายการช89อชดท49เปนท=งช89อซb9งปรากฏในส5วนสด (series statement) และเปนรายการเพ#9มช89อชด

Title
Number of part / section of a work
Name of part / section of a work
Volume number / sequential designation

|a เอกสารทางว#ชาการของสถาบนเอเช4ย ;|v อนดบท49 20
|a หนงส8อแปลชดนวทศน1 ;|v เล5มท49 61

490

Series Statement

Repeatable
Required

ความหมาย ส*าหรบลงรายการช89อชดท49ไม5ตองท*ารายการเพ#ม9 หร8อท*ารายการเพ#9มท49ม4ร%ปแบบแตกต5างไปจาก
รายการท49ปรากฏในส5วนชด (series statement)
เขตขอมลยอย
|a
Series statement
|v
Volume number / sequential designation
|x
International Standard Serial Number
ตวอยาง

490
490
490

|aPeligan books
|aDepartment of the Army pamphet ;|v27-50
|a เอกสารว#ชาการ / จฬาลงกรณ1มหาว#ทยาลย. สถาบนประชากรศาสตร1 ;|v อนดบท49 1

500

ความหมาย

General Note

ใชกบหมายเหตซ49งเปนขอม%ลท9ว ๆ ไปซb9งไม5ปรากฏในส5วนหมายเหตเฉพาะ

เขตขอมลยอย
|a
General note
ตวอยาง

500
500

|a รางวลชนะเล#ศวรรณกรรมไทยประเภทรอยกรองของธนาคารกรงเทพ จ*ากด
|a จดพ#มพ1เน89องในการสมโภชกรงรตนโกส#นทร1 200 ป‰

Repeatable
Optional

502

ความหมาย

Dissertation Note

ใชกบรายการหมายเหตส*าหรบว#ทยาน#พนธ1 และสถาบนการศbกษาเจาของว#ทยาน#พนธ1น=น

เขตขอมลยอย
|a
Dissertation note
ตวอยาง

502
502

Repeatable
Optional

|a ว#ทยาน#พนธ1 (วศ.ม.) -- จฬาลงกรณ1มหาว#ทยาลย, 2537
|aThesis (M.A.) -- University College, London, 1991

505

Formatted Contents Note

Nonrepeatable
Optional

ความหมาย ใชกบรายการสารบญหร8อสารบญย5อ จะขb=นตนดวยค*าว5า สารบญ (Contents) หร8อ สารบญย5อ
(Partial contents)
เขตขอมลยอย
|a
Formatted contents note
ตวอยาง

|a น=*าแข:งท49ละลาย – บทเร4ยนของสตร4 -- ใครค8อนาย

520

ความหมาย
งานน=น

Summary, Abstract, Annotation, Scope, etc. Note

Repeatable
Optional

ใชแสดงขอบเขตและเน8=อหาของงาน ไดแก5 เร89องย5อ สาระสงเขป บรรณน#ทศน1 หร8อวล4ท49อธ#บาย

เขตขอมลยอย
|aSummary, abstract, annotation, scope, etc.
ตวอยาง

|aRecords the events, people, and places that made news in 1973 and updates the information from the
encyclopedia's first year

536

Funding Information Note

ความหมาย

ประกอบดวยขอม%ลเก49ยวกบสญญา แหล5งเง#นทน และหมายเลขโครงการของงาน

เขตขอมลยอย
|a
|b
|c
|d

Text of note
Contract number
Grant number
Project, task, work unit number

ตวอยาง

536
536

|aSponsored by Unesco
|aEF-77-C01-2556

Repeatable
Optional

600

Subject Added Entry – Personal Name

ความหมาย

ระบช89อบคคลท49ใชเปนรายการเพ#9มหวเร89อง

เขตขอมลยอย
|a
|c
|d
|x
|y
|z

Personal name
Titles and other words associated wit a name
Dates Associated with a name
General subdivision
Chronological subdivision
Geographic subdivision

ตวอยาง

|a พทธทาสภ#กข,|d2449-2536
|aKenedy, John F.,|d1917-1963|xAssassination

Repeatable
Required

610

Subject, Added Entry – Corporate Name

Repeatable
Required

ความหมาย ระบช89อน#ต#บคคลท49ใชเปนรายการเพ#9มหวเร89อง ครอบคลมช89อของสมาคม สถาบน องค1กรธรก#จ
องค1กรท49ไม5หวงผลประโยชน1 หน5วยงานของรฐบาล ตวแทนต5าง ๆ
เขตขอมล
|a
|b
|c
|d
|n
|x
|y
|z

ตวอยาง

Corporate name or jurisdiction name as entry element
Subordinate unit
Location of meeting
Date of meeting or treaty signing
Number of part / section / meeting
General subdivision
Chronological subdivision
Geographic subdivision

|aRadio Vatican
|a จฬาลงกรณ1มหาว#ทยาลย. สถาบนว#ทยบร#การ
|a ส*านกงานพฒนาว#ทยาศาสตร1และเทคโนโลย4แห5งชาต#. ศ%นย1บร#การความร%ทางว#ทยาศาสตร1และ
เทคโนโลย4
|aThailand. National Sceince and Technology Development Agency
|aUnited States. Department of Defence

611

Subject Added Entry – Meeting Name

Repeatable
Required

ความหมาย ระบช89อการประชมท49ใชเปนรายการเพ#9มหวเร89อง ครอบคลมถbงช89อการประชมทางว#ชาการ การ
ประชมน#ทรรศการ งานแสดงส#นคา เทศกาล การแข5งขนก4ฬา การส*ารวจทางว#ทยาศาสตร1 ฯลฯ
เขตขอมลยอย
|a
|c
|d
|n
|x
|y
|z

Meeting name of jurisdiction name as entry element
Location of meeting
Date of meeting
Number of part / section / meeting
General subdivision
Chronological subdivision
Geographic subdivision

ตวอย5าง
611

|aOlympic Games|n(23rd :|d1984 :|cLos Angeles. Calif)|xPeriodicals

650

Subject Added Entry Topical Term

ความหมาย

ระบหวเร89องประเภท Topical term ท49ใชเปนรายการเพ#9มหวเร89อง

เขตขอมลยอย
|a
|x
|y
|z

Topical term or geographic name as entry element
General subdivision
Chronological subdivision
Geographic subdivision

ตวอยาง
650
650
650

|aAstronauts
|aGreat Britain in literature
|a พฤกษศาสตร1พ8=นบาน|z ไทย|z นครศร4ธรรมราช

Repeatable
Required

651

Subject Addes Entry – Geographic Name

ความหมาย

ใชส*าหรบรายการเพ#9มหวเร89องท49เปนช89อภ%ม#ศาสตร1

เขตขอมลยอย
|a
|x
|y
|z

Geographic name
General subdivision
Chronological subdivision
Geographic subdivision

ตวอยาง
650
650
650

|aKing Ranch
|a ไทย|x ความเปนอย%5และประเพณ4
|aAltamira Cave (Spain)

Repeatable
Required

690

ความหมาย

Local subject access fields

ใชส*าหรบรายการเพ#9มหวเร89องท49ก*าหนดขb=นเอง

เขตขอม%ลย5อย
|a
Local subject access fields

Repeatable
Required

700

Added Entry – Personal

ความหมาย

ใชส*าหรบรายการเพ#9มช89อบคคล

เขตขอม%ลย5อย
|a
|b
|c
|d
|n
|p
|q
|t

Personal name
Numeration
Title and other words associated with a name
Dates associated with a name
Number of part / section of a work
Name of part / section of a work
Fuller form of name
Title of a work

Repeatable
Required

ตวอยาง
245 |aMarcus Iunius Nypsus :|bFluminis varatio, Limites repositio : introduction, text, trarnslation,
and commentary /|cJelle Bouma
700 |aNypsus, Marcus Irenius.|tFluminis varation
700 |aNypsus, Marcus Irenius.|tLimitis repositio

710

Added Entry – Corporat Name

ความหมาย

ใชส*าหรบรายการเพ#9มน#ต#บคคล

เขตขอมลยอย
|a
|b
|c
|d
|n
|p
|t

Corporate name or jurisdiction name (NR)
Subordinate unit (R)
Location of meeting (NR)
Date of meeting or treaty signing (R)
Number of part/section/meeting (NR)
Name of part/section of a work (NR)
Title of work (NR)

Repeatable
Required

711

Added Entry – Meeting Name

ความหมาย

ใชส*าหรบรายการเพ#9มช89อการประชมหร8อการสมมนาทางว#ชาการ

เขตขอมลยอย
|a
|c
|d
|n
|p
|t

Meeting name or jurisdiction name as entry element
Location of meeting
Date of meeting
Number of part / section / meeting
Name of part / section of a work
Title of a work

Repeatable
Required

ตวอยาง
245 |aInternational bilateral dislogues :|b1965-1991 : list of commissions, meetings, themes, and
reports /|ccompiled by Gunther Gassman. Report / Fifth Forum on Bilateral Conversations
711

|aForum on Bilateral Conversations|n(5th :|d1990 :|cBudapest, Hungary)

740

Added Entry – Uncontrolles Related / Analytical Title

Repeatable
Required

ความหมาย ใชส*าหรบรายการเพ#9มช89อเร89องท49ไม5ไดผ5านการตรวจสอบจากรายการหลกฐาน (Authority file) เช5น
ส5วนหนb9งของช89อเร89อง (ท49ลงรายการในเขตขอม%ล 245) ในร%ปแบบของรายการช89อ / ช89อเร89อง (name / title heading)
เขตขอมลยอย
|a
|h
|n
|p

Uncontrolled related / analytical title
Medium
Number of part / section of a work
Name of part / section of a work

ตวอยาง

505 |aThe Barn dance / directed by Ernst Reid (7 min.) -- Raymond Loewy / produced by Transfilm
Inc. (16 min.) -- Servant with two masters / produced and directed by Jean Benoit-Levy (10 min.)
จากเขตขอม%ล 505 สามารถเพ#9มช5องทางการเขาถbงไดโดยการท*ารายการเพ#9มท49เขตขอม%ล 740
740
740
740

|aBarn dance
|aRaymond Loewy
|aServant with two masters

773

Host Item Entry

ความหมาย

ใชส*าหรบใส5รายช89อวารสาร

เขตขอมลยอย
|a
|b
|d
|g
|h
|i
|k
|m
|n
|o
|p
|q
|r
|s
|t
|u
|w
|y
|z

Main entry heading (NR)
Edition (NR)
Place, publisher, and date of publication (NR)
Relationship information (R)
Physical description (NR)
Display text (NR)
Series data for related item ®
Material-specific details (NR)
Note (R)
Other item identifier (R)
Abbreviated title (NR)
Enumeration and first page (NR)
Report number ®
Uniform title (NR)
Title (NR)
Standard Technical Report Number (NR)
Record control number ®
CODEN designation (NR)
International Standard Book Number (R)

Nonrepeatable
Required

b773

ตวอยางการลงรายการดรรชน:วารสาร ท:Lเขตขอมล 773

830

ความหมาย

เขตขอมลยอย
|a
|d
|f
|h
|l
|n
|p
|t
|v
ตวอยาง

490
830

Series Added Entry – Uniform Title

Repeatable
Requied
ใชส*าหรบรายการเพ#9มช89อชด ตามร%ปแบบการลงรายการช89อเร89องแบบฉบบ ใชในกรณ4ท49ร%ปแบบของ
การลงรายการเพ#9มช89อชดแตกต5างไปจากร%ปแบบท49ปรากฏในรายการส5วนชดท49สมพนธ1กน

Uniform title
Date of treaty signing
Date of a work
Medium
Language or a work
Number of part / section of a work
Name of part / section of a work
Title of a work
Volume number / sequential designation

|aMusica da camera :|v72
|aMusica da camera (Oxford University Press ;|v72)

856

Electronic Location and Access

ความหมาย

ใชส*าหรบการก*าหนดช5องทางการเขาถbงทางอ#เล:กทรอน#กส1

เขตขอมลยอย
|a
|b
|c
|d
|f
|g
|h
|i
|j
|k
|l
|m
|n
|o
|p
|q
|r
|t
|u
|v
|w
|y
|z

Host name (R)
Acees number (R
Compression information (R)
Path (R)
Electronic name (R)
Uniform Resource Name (R) [Obsolete]
Processor of request (NR)
Instruction (R)
Bits per second (NR)
Password (NR)
Logon (NR)
Contact for access assistance (R)
Name of location of host (NR)
Operating system (NR)
Port (NR)
Electronic format type (NR)
Settings (NR)
Terminal emulation (R)
Uniform Resource Identifier (R)
Hours access method available (R)
Record control number (R)
Link text (R)
Public note ®

ใชเพLอท;ารปภาพปกหนงสอ

Repeatable
Required

900

Type of Source

ความหมาย ใชส*าหรบก*าหนดประเภทของงานท49ก*าลงลงรายการ ในท49น4=ม4ใหเล8อก 3 ประเภท ไดแก5 หนงส8อ
ดรรชน4วารสาร และ วารสาร ใหเล8อกอย5างใดอย5างหนb9ง
ถาเล8อกประเภทของงานเปนหนงส8อ จะตองก*าหนดประเภทย5อยของหนงส8อว5าเปนประเภทใดท49
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