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เกริ่นน า 

คู่มือการลงรายการทรพัยากรสารสนเทศ RDA & MARC21 เล่มนี้ จัดท าขึน้เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานในเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (Chulalinet) 

เพื่อให้การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล MARC21 และสอดคล้องกับเกณฑก์ารลงรายการแบบ Resource Description 

and Access (RDA) ซึ่งเป็นมาตรฐานการลงรายการรูปแบบใหม่ ที่ได้รับการออกแบบส าหรับใช้ให้

ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบท่ีหลากหลาย และโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมดิจิทัล เพื่อ

ใช้แทนมาตรฐานการลงรายการแบบ AACR2 

RDA เป็นเกณฑ์การลงรายการแบบใหม่ ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อใชส้ าหรับลงรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพแ์ละทรัพยากรสารสนเทศอืน่ๆ ในห้องสมุด หอจดหมายเหตุ 

ส านักพิมพ์ พิพธิภัณฑ์ หอศิลป์ ฯลฯ นอกจากนี้ RDA ยังสามารถรองรับการลงรายการทรัพยากร

สารสนเทศประเภทใหม่ๆ เช่น Digital Content, Online Resources, Web Resources, 

Integrating Resources, Continuing Resources ฯลฯ 

คู่มือนี้มุ่งเนน้ย้ าเฉพาะจุดเฉพาะเรื่องทีค่วรค านึงในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศใน

แต่ละกรณี โดยจะเป็นการอธิบายจากกรณีตวัอย่างในลักษณะต่างๆ ไมไ่ด้อธิบายหลักเกณฑก์ารลง

รายการทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประเด็นหลักๆ ได้ในเวลา

อันรวดเร็ว (ศึกษาเพิ่มเตมิได้จากตัวอย่างที่ให้ไว้)  

ในอนาคตจะมีการเพิ่มเตมิ กรณีตัวอย่างให้ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 

เช่น วารสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ฯลฯ 

 

หมายเหต ุหากท่านพบขอ้สงสัยหรือข้อผิดพลาด โปรดแจ้งผู้จัดท า 

warawan.w@car.chula.ac.th เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอ่ไป 
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ปรับปรุงครั้งที่ 1 

การปรับปรุงคูม่ือครั้งที่ 1 นี้ ได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติและตัวอย่างการลงรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องตามข้อตกลงของที่ประชุมคณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ทรพัยากร

สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) ในเรื่องการลง

รายการชื่อผู้แต่ง (Tag 100) ใหค้งใช ้Rule of three ของ AACR2 ในกรณีที่ไม่สามารถระบุผู้

แต่งคนที่มีบทบาทส าคัญท่ีสุด เพื่อให้เป็นแนวทางในการลงรายการบรรณานกุรมเป็นไปในทาง

เดียวกันและเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการซ้ าซอ้นของระเบียนบรรณานุกรม ในฐานข้อมูล

สหบรรณานุกรมห้องสมุดถาบันอุดมศกึษาไทย (Union Cataloging of Thai Academic 

Libraries-UCTAL) 

วราวรรณ 
(23 กรกฎาคม 2561) 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือ 

 

#  หมายถึง  blank 
ตัวอักษรสีน ำ้เงิน หมายถึง เครื่องหมาย หรือ ข้อความที่ก าหนดให้ใช้ตามเกณฑ์ RDA 
|a |b |c |d |e |h |l |v |x หมายถึง subfield ที่ใชใ้นการลงรายการในระบบตามมาตรฐาน MARC21 
Tag XXX หมายถึง Tag ที่ใชใ้นการลงรายการในระบบตามมาตรฐาน MARC21 
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ค าอธิบาย 

 ลงชื่อผู้แต่งเป็น authorized access point ใน Tag 100 และตามด้วย “,|eผู้แต่ง” 

 ชื่อผู้แต่งชาวไทย ให้ลงชื่อ และตามด้วยนามสกุล 

 ชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใหก้ลับชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมาย “,#” และช่ือต้น 

 ให้ใส่ตัวเลขของ ISBN ติดต่อกันไป โดยไม่มีขีดคั่น 

 เลข ISBN ให้ใส่ทั้ง ISBN ทั้งปกอ่อน และ ปกแข็ง และใส ่“|q” ตามด้วยค าอธิบาย (ถ้ามี) 

 ยกเลิก 245 |h ค้ำระบุประเภทวัสดุ (GMD: General Materials Designation) ของ AACR2 

 ลง Tag 250 ตามที่ปรากฏในตัวเล่ม 

 การลงช่ือส านักพิมพ ์ใน Tag 264 |b ถ้าเปน็ชื่อส านักพิมพ์โดยทั่วไป ให้ใส่ชื่อส านักพิมพ ์โดยไม่มีค า
ว่า ส านักพิมพ ์แต่กรณีที่ชื่อส านักพิมพ์เป็นช่ือเดียวกับมหาวิทยาลัย จะต้องใส่ค าว่าส านักพิมพ์ด้วย 
เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้จัดพิมพ์ที่เป็นส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดพิมพ์ที่เป็น
มหาวิทยาลัย (หากเป็นชื่อโรงพิมพ ์ต้องใส่ค าว่า โรงพิมพ ์ด้วย) 

 การเลือกใช ้264 indicator 2 ส าหรับหนังสือ ให้เลือกลงรายการตามล าดับความส าคญั ดังนี ้1 
Publisher / 2 Distributor / 3 Manufacturer 

 การลงจ านวนหน้าใน Tag 300 ให้ใสท่ั้งเลขหน้าที่เป็นตัวอักษรคั่นด้วยเครื่องหมาย “,#” และตาม
ด้วยเลขหน้าสุดท้ายที่ปรากฏในตัวเล่ม หากมีเลขหน้าที่นับเองใส่ไว้ในวงเล็บก้ามป ูตามด้วย “หน้ำ” 

 ในส่วนลักษณะทางกายภาพ (Physical description) ใน tag 300 ให้ลงรายการโดยใช้ค าเต็ม ไม่ใช้
ค าย่อ 

 การวัดขนาดให้ใช้หน่วย ซม (ไม่มีจุด)  

 การวัดขนาดตัวเล่ม วัดจากส่วนสูงของตัวเล่ม เป็นหน่วย เซนติเมตร เศษของเซนติเมตรให้ปัดขึ้นเป็น
ตัวเลขเต็มๆ เช่น วัดได ้25.25 ซม ต้องปัดเศษเป็น 26 ซม เป็นต้น 

 บรรณานุกรมทุกรายการจะต้องระบุ content, media และ carrier (CMC) ใน Tag 336 337 338 
ด้วยข้อความที่ RDA ก าหนด ส าหรับสิ่งพิมพ์ใช้ดังนี ้(ทุกภาษาใช้เหมือนกัน) 
o Tag 336## text|2rdacontent 
o Tag 337## unmediated|2rdamedia 
o Tag 338## volume|2rdacarrier 

 การลงข้อมูลในสารบัญ Tag 505 ให้คั่นแต่ละเรื่องด้วยเครื่องหมาย “#--# 
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ค าอธิบาย 

 ลงชื่อผู้แต่งเป็น authorized access point ใน Tag 100 และตามด้วย “,|eauthor” 

 ชื่อผู้แต่งชาวไทย ให้ลงชื่อ และตามด้วยนามสกุล 

 ชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศ ใหก้ลับชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมาย “,#” และช่ือต้น 

 การลงจ านวนหน้าใน Tag 300 ตามด้วย “pages” (ไม่ใช้ค าย่อ) 

 การลงภาพประกอบใน Tag 300 ให้ใช้ค าว่า “illustrations” (ไม่ใช้ค าย่อ) 

 การวัดขนาดให้ใชห้น่วย cm (ไม่มีจุด) 
 
b21475696 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนงัสือภาษาไทย มีผู้แต่งหลายคน (มี tag 100) 

 

 
ค าอธิบาย 

 ตำมข้อตกลงของที่ประชุมคณะทำ้งำนฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ ห้องสมุด
สถำบันอุดมศกึษำ (20 ก.ค. 2561) ยังคงใช้ Rule of three ของ AACR2 ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
ระบุผู้แต่งคนที่มีบทบำทส้ำคัญที่สุด แตใ่นกรณีนี้ตัวเล่มระบุผู้วิจัยหลักโดยชัดเจน ให้ลงชื่อผู้แต่งเป็น 
authorized access point ใน Tag 100 และตามด้วย “,|e” และบทบาทความรับผิดชอบ (Relator 
Term) 

 การลงช่ือผู้รับผิดชอบ ใน Tag 245 |c ใหล้งตามที่ปรากฏ เช่น ... และคณะ 

 ลงชื่อผู้แต่งคนอื่นๆ เป็น access point ใน Tag 700 และบทบาทความรับผิดชอบ กรณีนี้เป็น
รายงานการวิจัยจะใช้ “,|eผูว้ิจัย” 

 การลงรายการ ใน Tag 041 |aภาษาของเนื้อหา |bภาษาของบทคัดย่อหรือบทสรุป |hภาษาของ
ต้นฉบับ (ในกรณีที่เป็นหนังสือแปล) และใหล้ง Tag 546 เพื่อบ่งบอกภาษาของเนื้อหา 

 จะลงชื่อผู้แต่งให้ครบทุกคนหรือไม่ ขึ้นอยูก่ับวิจารณญาณของบรรณารักษท์ี่วิเคราะห์หนังสือนั้นๆ 

 Tag 008 ต าแหน่งของ Content1 (Nature of contents) ต้องใส่รหัสเป็น t (Technical reports) 
ส าหรับรายงานการวิจัยเพื่อใช้ในการ limit search 

 



คู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ RDA & MARC21 7 
 

ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

  



คู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ RDA & MARC21 8 
 

ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

b18664842 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือภาษาไทย มีผู้แต่งหลายคน (ไม่มี tag 100) 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 ตำมข้อตกลงของที่ประชุมคณะทำ้งำนฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ ห้องสมุด
สถำบันอุดมศกึษำ (20 ก.ค. 2561) ยังคงใช้ Rule of three ของ AACR2 ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
ระบุผู้แต่งคนที่มีบทบำทส้ำคัญที่สุด ในกรณีน้ีไม่สามารถระบผุู้แต่งคนส าคัญที่สุด Tag 245 0 0 ให้
ลง authorized access point ที่ชื่อเรื่อง และอาจเพ่ิมชื่อผู้แต่งใน Tag 700 

 การลงช่ือผู้รับผิดชอบ ใน Tag 245 |c ให้ใส่เครื่องหมาย “,#” คั่นแต่ละคน หรือเครื่องหมายหรือค า
ตามที่ปรากฏ 

 การลงรายการใน Tag 245 |c ถ้าผูแ้ต่งมากกว่า 1 คน จะต้องลงชื่อผู้แต่งให้ครบทุกคน คั่นด้วย
เครื่องหมาย “,#” หรืออาจลงชื่อผู้แต่งคนแรก และตามดว้ย “[และคนอื่นๆ (จ านวน) คน]” 

 ลงชื่อผู้แต่งคนอื่นๆ เป็น access point ใน Tag 700 และบทบาทความรับผิดชอบ กรณีนี้เป็น
รายงานการวิจัยจะใช้ “,|eผูว้ิจัย” 

 การลงรายการ ใน Tag 041 |aภาษาของเนื้อหา |bภาษาของบทคัดย่อหรือบทสรุป |hภาษาของ
ต้นฉบับ (ในกรณีที่เป็นหนังสือแปล) และใหล้ง Tag 546 เพื่อบ่งบอกภาษาของเนื้อหา 

 จะลงชื่อผู้แต่งให้ครบทุกคนหรือไม่ ขึ้นอยูก่ับวิจารณญาณของบรรณารักษ์ที่วิเคราะห์หนังสือนั้นๆ 

 Tag 008 ต าแหน่งของ Content1 (Nature of contents) ต้องใส่รหัสเป็น t (Technical reports) 
ส าหรับรายงานการวิจัยเพื่อใช้ในการ limit search 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

b21237372 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือภาษาอังกฤษ มีผู้แต่งหลายคน (ไม่มี tag 100) 
 

 

  



คู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ RDA & MARC21 13 
 

ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 ตำมข้อตกลงของที่ประชุมคณะทำ้งำนฝ่ำยวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ ห้องสมุด
สถำบันอุดมศกึษำ (20 ก.ค. 2561) ยังคงใช้ Rule of three ของ AACR2 ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
ระบุผู้แต่งคนที่มีบทบำทส้ำคัญที่สุด ในกรณีน้ีไม่สามารถระบผุู้แต่งคนส าคัญที่สุด Tag 245 0 0 ให้
ลง authorized access point ที่ชื่อเรื่อง และอาจเพ่ิมชื่อผู้แต่งใน Tag 700 

 การลงรายการใน Tag 245 |c ถ้าผูแ้ต่งมากกว่า 1 คน จะต้องลงชื่อผู้แต่งให้ครบทุกคน คั่นด้วย
เครื่องหมาย “,#” หรืออาจลงชื่อผู้แต่งคนแรก และตามดว้ย “[and (จ านวน) others]” 

 
b21393813 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือภาษาไทย มีผู้แต่งและผู้สร้างสรรค์งานประเภทอื่นๆ 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 ลงชื่อผู้แต่งเป็น authorized access point ใน Tag 100 และตามด้วย “,|eผู้แต่ง” 

 การลงรายการใน Tag 245 |c ถ้าผู้สร้างสรรค์งานหลายประเภท จะต้องลงชื่อผู้สร้างสรรค์งานแต่ละ
ประเภท คั่นด้วยเครื่องหมาย “#;#” 

 ลงผู้สร้างสรรคง์านอื่นๆ เป็น access point ใน Tag 700 และตามด้วย “,|e” และ บทบาทความ
รับผิดชอบ 

 

b21300264 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือภาษาอังกฤษ มีผู้แต่งและผู้สร้างสรรค์งานประเภทอื่นๆ 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 ลงชื่อผู้แต่งเป็น authorized access point ใน Tag 100 และตามด้วย “,|eauthor” 

 ลงผู้สร้างสรรคง์านอื่นๆ เป็น access point ใน Tag 700 และตามด้วย “,|e” และ บทบาทความ
รับผิดชอบ 

 ลง Tag 043 เพื่อระบุขอบเขตทางภูมิศาสตร ์
 
b21460383 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือภาษาไทย ไมม่ีผู้แต่ง แต่มีผู้สร้างสรรค์งานประเภทอื่นๆ 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 Tag 245 0 0 ให้ลง authorized access point ที่ชื่อเรือ่ง 

 Tag 700 0 # ลงชื่อบรรณาธิการและตามด้วย “,|eบรรณำธิกำร” 

 Tag 710 2 # ลงชื่อหนว่ยงานและตามด้วย “,|eผู้จัดพิมพ์” 

 Tag 043 # # ให้เพิ่มรหสัประเทศ เพื่อระบุขอบเขตทางภูมิศาสตร ์

 Tag 490 และ Tag 830 ให้ลงชื่อชุด 

 Tag 300 |bภำพประกอบ, แผนที่ ลงใหส้อดคล้องกับ 008 
 

b21477978 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือภาษาอังกฤษ ไม่มีผู้แต่ง แต่มีผู้สร้างสรรค์งานประเภทอื่นๆ 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 Tag 245 0 0 ให้ลง authorized access point ที่ชื่อเรือ่ง 

 Tag 246 1 0 ชื่อเรื่องที่ตัดมาบางส่วนจาก Tag 245 เพิ่มได้ตามความเหมาะสม 

 Tag 700 0 # ลงชื่อผู้ออกแบบและตามด้วย “,|edesigner” 

 Tag 700 0 # ลงชื่อบรรณาธิการและตามด้วย “,|eeditor” 

 Tag 710 2 # ลงชื่อหน่วยงาน 
 

b21110475 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

รายงานวิจัยภาษาไทย (แบบที่ 1) 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 ใน Tag 008 ต าแหน่งของ Content1 (Nature of contents) ต้องใส่รหัสเป็น t (Technical 
reports) เพื่อใช้ในการ limit search 

 ให้การลงชื่อเรื่องที่เหมาะสม (Title Proper) ของรายงาน ที่ Tag 245 กลับค าว่า รายงานการวิจัยไว้
ข้างหลัง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของระบบ และการสืบค้นชื่อเรื่อง 

 การลงรายการ Tag 264 |b สามารถลงช่ือหน่วยงานที่จัดพิมพ์อย่างละเอียด จากหน่วยงานย่อย ไป
จนถึงหน่วยงานใหญ ่

 Tag 300 ให้ลงหน่วยนับเป็นแผ่น ยกเว้น รายงานวิจัยที่พิมพ์หน้า-หลัง ให้ลงหน่วยนับเป็นหน้า
ตามปกต ิ

 Tag 536 ให้ลงข้อมูลการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

 ในบางกรณี เช่น งานวิจัยของจุฬาฯ อาจเพิ่มชื่อหน่วยงานเป็น access point ใน Tag 710 เพื่อให้
สามารถสืบค้นได้จากหน่วยงานที่ผู้แต่งสังกัด ส าหรับวิธีการลงชื่อหน่วยงานในกรณีนี้ ให้ลงที่ช่ือ
มหาวิทยาลัย แล้วตามด้วย คณะ หรือภาควิชา หรือสาขาวิชา หากต้องการลงรายการทั้ง 3 ระดับ ให้
ลงแยกเป็น 3 รายการ (Tag 710 มี 3 บรรทัด) ด้วยกัน และเรียงล าดับจากหน่วยงานใหญ่ไป
หน่วยงานย่อย เช่น 
o 710 2 # จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย.|bคณะวิศวกรรมศำสตร ์
o 710 2 # จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย.|bภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
o 710 2 # จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย.|bสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 

 ข้อควรระวังสำ้หรับงำนวิจัย Tag 264 |c ลงปีที่จัดพิมพ์ ไม่ใช่ปีที่ได้รับเงินอุดหนุน รวมทั้ง Tag 008 
ลงปีที่จัดพิมพ์ด้วย 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

b21315425 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

รายงานวิจัยภาษาไทย (แบบที่ 2) 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 ใน Tag 041 |a ลงรหัสภาษาของเนื้อหา |b ลงรหัสภาษาของบทคัดย่อหรือบทสรุป และลงค าอธิบาย
ภาษาใน Tag 546 

 Tag 505 ให้ลงข้อมูลจากหน้าสารบัญ 

 Tag 740 ให้เพิ่มชื่อเรื่องจากชื่อโครงการย่อย เพื่อช่วยในการสืบค้น 
 

b21236835 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

รายงานวิจัยภาษาไทย (แบบที่ 3) 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 Tag 041 |a ลงรหัสภาษาของเนื้อหา |b ลงรหัสภาษาของบทคัดย่อหรือบทสรุป และลงค าอธิบาย
ภาษาใน Tag 546 

 Tag 041 |c ลงผู้สร้างสรรค์ผลงานตามที่ปรากฏ เช่น นิติ ชูเชิด และคณะ 

 Tag 505 ให้ลงข้อมูลจากหน้าสารบัญ 

 ถ้าโครงการย่อยมีชือ่ผู้รับผดิชอบชัดเจน Tag 700 0 2 |a ให้ลงชื่อผู้รับผิดชอบ ตามด้วย ,|eบทบาท
ความรับผิดชอบ และ .|tชื่อโครงการย่อย 

 ถ้ามี Tag 700 .|t ไม่ต้องลง Tag 740  

 สามารถลงบทบาทความรับผิดชอบซ้ าได้ โดยคั่นด้วย ",|e " 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

b21241223 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

รายงานวิจัยภาษาอังกฤษ 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 ใน Tag 008 ต าแหน่งของ Content1 (Nature of contents) ต้องใส่รหัสเป็น t (Technical 
reports) เพื่อใช้ในการ limit search 

 ให้การลงชื่อเรื่องที่เหมาะสม (Title Proper) ของรายงาน ที่ Tag 245 กลับค าว่า report ไว้ข้างหลัง 
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของระบบ และการสืบค้นชื่อเรื่อง 

 Tag 300 ให้ลงหน่วยนับเป็น leaves ยกเว้น รายงานวิจัยที่พิมพ์หน้า-หลัง ให้ลงหน่วยนับเป็น pages 
ตามปกต ิ

 ลงชื่อนักวิจัยเป็น authorized access point ใน Tag 100 และตามด้วย “,|eresearcher” 

 ลงชื่อนักวิจัยร่วม เป็น access point ใน Tag 700 และตามดว้ย “,|eresearcher” 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

b2148465x 

  



คู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ RDA & MARC21 35 
 

ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 ใน Tag 008 ต าแหน่งของ Content1 (Nature of contents) ต้องใส่รหัสเป็น m (Theses) เพื่อใช้
ในการ limit search 

 ลงชื่อผู้แต่งเป็น authorized access point ใน Tag 100 และตามด้วย “,|eผู้แต่ง” และ ลงช่ือผู้
แต่งภาษาอังกฤษใน Tag 700 และตามด้วย “,|eauthor” 

 ลงรายการบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษใน Tag 520 ดว้ย และลง Tag 041 |atha|btha|beng 

 ส าหรับวิทยานิพนธ์ของจุฬาฯ Call no. ใน bib ให้ใช้ค าว่า “วิทยานิพนธ์” ใน Tag 099 ทั้ง
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (วิทยานพินธ์ของสถาบันอื่น ให้ Call no. เหมือนหนังสือ
ทั่วไป) 

 Tag 264 # 1 ให้ลงเฉพาะ |c เท่านั้น (โดยไม่ต้องลง |a และ |b) 

 Tag 300 ให้ลงหน่วยนับเป็นแผ่น (ส าหรับวทิยานิพนธ์ภาษาไทย) หรือ leaves (ส าหรบัวิทยานิพนธ์
ภาษาอังกฤษ) ยกเว้น วิทยานิพนธ์ที่พิมพ์หน้า-หลัง ให้ลงหน่วยนับเป็นหน้าตามปกติ และไม่ต้องลง
ขนาดตัวเล่ม 

 Tag 502 ชื่อย่อปริญญา ให้ใช้ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 ให้เพิ่มชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ตามหน้าอนุมัติ) ใน Tag 700 และใส ่,|e ตามด้วยค าแสดงบทบาทความ
รับผิดชอบ 

 การลง access point ใน Tag 700 และ Tag 710 ให้ลงตามล าดับ ดังนี้ 
o 700 0 # ชื่อผู้แต่งภาษาไทย,|eผู้แต่ง 
o 700 0 # ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา,|eที่ปรึกษำ 
o 700 0 # ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คนที่ 1,|eที่ปรึกษำร่วม 
o 700 0 # ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คนที่ 2,|eที่ปรึกษำร่วม 
o 710 2 # จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย.|bคณะ… 
o 710 2 # จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย.|bภำควิชำ… 
o 710 2 # จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย.|bสำขำวิชำ… 

 เพิ่มช่ือหน่วยงานเป็น access point ใน Tag 710 เพื่อให้สามารถสืบคน้ได้จากหน่วยงานที่ผู้แต่ง
สังกัด ส าหรับวิธีการลงช่ือหน่วยงานในกรณีนี้ ให้ลงที่ช่ือมหาวิทยาลัย แล้วตามด้วย คณะ หรือ
ภาควิชา หรือสาขาวิชา หากต้องการลงรายการทั้ง 3 ระดบั ให้ลงแยกเปน็ 3 รายการ (Tag 710 มี 3 
บรรทัด) ด้วยกัน และเรียงล าดับจากหน่วยงานใหญ่ไปหน่วยงานย่อย เช่น 
o 710 2 # จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.|bคณะวิศวกรรมศาสตร ์
o 710 2 # จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.|bภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
o 710 2 # จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.|bสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

b2128751x 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 ใน Tag 008 ต าแหน่งของ Content1 (Nature of contents) ต้องใส่รหัสเป็น m (Theses) เพื่อใช้
ในการ limit search 

 ลงชื่อผู้แต่งเป็น authorized access point ใน Tag 100 และตามด้วย “,|eauthor” และ ลงช่ือผู้
แต่งภาษาอังกฤษใน Tag 700 และตามด้วย “,|eผู้แต่ง” 

 ลงชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษใน Tag 100 และ ลงช่ือผู้แต่งภาษาไทยใน Tag 700 

 ลงรายการบทคัดย่ออังกฤษและภาษาไทยใน Tag 520 ดว้ย และลง Tag 041 |aeng|beng|btha 

 ส าหรับวิทยานิพนธ์ของจุฬาฯ Call no. ใน bib ให้ใช้ค าว่า “วิทยานิพนธ์” ใน Tag 099 ทั้ง
วิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (วิทยานิพนธ์ของสถาบันอ่ืน ให้ Call no. เหมือนหนังสือ
ทั่วไป)  

 Tag 264 # 1 ให้ลงเฉพาะ |c เท่านั้น (โดยไม่ต้องลง |a และ |b) 

 Tag 300 ให้ลงหน่วยนับเป็น leaves ยกเว้น วิทยานิพนธ์ที่พิมพ์หน้า-หลัง ให้ลงหน่วยนับเป็น pages
ตามปกติ และไม่ต้องลงขนาดตัวเล่ม 

 Tag 502 ชื่อย่อปริญญา ให้ใช้ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

  

 ให้เพิ่มชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ตามหน้าอนุมัติ) ใน Tag 700 และใส ่,|e ตามด้วยค าแสดงบทบาทความ
รับผิดชอบ ได้แก ่

 การลง access point ใน Tag 700 และ Tag 710 ให้ลงตามล าดับ ดังนี้ 
o 700 0 # ชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษ,|eauthor 
o 700 0 # ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษ,|eadvisor 
o 700 0 # ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษ คนที ่1,|eco-advisor 
o 700 0 # ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษ คนที ่2,|eco-advisor 
o 710 2 # Chulalongkorn University.|bFaculty of… 
o 710 2 # Chulalongkorn University.|bDepartment of… 
o 710 2 # Chulalongkorn University.|bสาขาวิชา 

 
  



คู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ RDA & MARC21 40 
 

ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

b2139197x 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือ หลายเล่มจบ 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 Tag 020 ให้ใส่ ISBN ทุกเล่มเรียงตามล าดับ และใส่ “|q” ตามด้วยค าอธิบาย 

 Tag 300 |a ใช้ให้ลงเป็นจ านวนเล่มแทนจ านวนหน้า 

 ในกรณีนี้เพิ่ม Tag 246 3 3 เพิ่มช่ือเรื่องอ่ืน ตามวิจารณญาณของบรรณารักษ์ที่วเิคราะห์หนังสือเล่ม
น้ันๆ เพื่อช่วยในการสืบค้น 

 Tag 490 และ Tag 830 สามารถลงซ้ าได้ กรณีที่มีชื่อชุดหลายช่ือ 

 กรณีน้ี เนื้อหากล่าวถึงอาหารในภาคเหนือของประเทศไทย ใหล้ง Tag 043 เพื่อระบุขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร ์

 

b21520689 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือ มีปีลิขสิทธิ์ 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 264 # 4 ใช้ส าหรับปีลิขสิทธิ ์ถ้ามีเครื่องหมาย © ปรากฏในตัวเล่ม ให้ลงตามที่ปรากฏ (ถ้าไม่มี
เครื่องหมาย Copyright ให้ลง c) 
เทคนิคการพิมพ์ © คือ กด alternate ค้างไว้พร้อมพิมพ์เลข 0169 ในโหมดแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ 

 ถ้ามีทั้งปีพิมพ์และปีลิขสิทธิ์ ให้ค านึงถึง Tag 008 ต าแหนง่ที่เป็น Date Type ให้ลงเป็น t 
(Publication Date and Copyright Date) และลง Date One = ปีพิมพ์ และ Date Two =  
ปีลิขสิทธิ ์

 ถ้ามีปีลิขสิทธ์ิ แต่ไม่มีปีพิมพ์ ให้ถือปีลิขสิทธิเ์ป็นปีพมิพ ์โดยลงไว้ในเครื่องหมายวงเล็บก้ามป ู[ปีพมิพ]์ 
และ Tag 008 ต าแหน่งที่เป็น Date Type ให้ลงเป็น t (Publication Date and Copyright Date) 
และลง Date One = ปีพิมพ์ และ Date Two = ปีลขิสิทธ์ิ 

 
b18601868 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือ ไม่มีปีพิมพ์ ไม่มีปีลิขสิทธิ์ 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 ถ้าไม่มีทั้งปีพิมพ์และปีลิขสิทธิ์ ให้พยายามประมาณปีพิมพจ์ากแหล่งต่างๆ เช่น ค าน า บทน า เนื้อหา 
บรรณานุกรม หรือหาข้อมูลจากภายนอกตัวเล่ม เชน่ ข่าว เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

 264 # 1 |c ให้ลงปีพิมพ์ที่ประมาณการไว้ในวงเล็บก้ามปู [ปีพิมพ]์ 

 ถ้าลงปีประมาณการให้ค านึงถึง Tag 008 ต าแหน่งที่เป็น Date Type ให้ลงเป็น q (Questionable 
Date ) และลง Date One = ปีพิมพ์ที่ประมาณการ 

 
b21237311 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือแปล 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 ลงชื่อผู้แต่งเป็น authorized access point ใน Tag 100 และตามด้วย “,|eผู้แต่ง”  

 ลงชื่อผู้แปลเป็น access point ใน Tag 700 และตามด้วย “,|eผู้แปล” 

 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ที่สะกดเป็นภาษาไทย ถ้ามีปีเกิด ให้ใส่เป็น ปี ค.ศ. ไม่ต้องแปลงเป็น พ.ศ. และ
ไม่ต้องเว้น 4 ระยะ (ปีตาย) 

 Tag “041 # # |atha|heng” เพื่อแสดงว่าเป็นหนังสือภาษาไทยที่แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ 

 Tag 240 ลงชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ และตามด้วย “.|lภำษำไทย” 

 Tag 245 ลงชื่อเรื่องภาษาไทย “#=#” ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 

 ถ้าชื่อเรื่อง Tag 246 ซ้ ากับ Tag 240 ให้ยกเว้นไม่ลง Tag 246 

 เพิ่ม Tag 700 ชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษ.|tชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 
 

b2147400x 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

b20404323 

 
 

  



คู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ RDA & MARC21 52 
 

ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

b15850389 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือที่มีหลายภาษาใน 1 เล่ม 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 Lang เลือกลงภาษาที่เป็นภาษาหลักของตัวเล่ม (ไม่ควรใช ้mul ยกเว้นกรณีที่มีหลายภาษาและไม่มี
ภาษาที่โดดเด่น) 

 Tag 040 |bภาษาที่ใช้ลงรายการ  

 Tag “041 # # |atha|afre|achi” เพื่อแสดงภาษาของหนังสือ 

 Tag 245 ชื่อเรื่องภาษาไทย “#=#” ชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศส “#=#” ชื่อเรื่องภาษาจีน 

 Tag 246 ชื่อเรื่องเทียบเคียง โดยแยก Tag ละ 1 ภาษา (ชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศส และ ชื่อเรื่อง
ภาษาจีน)  

 Tag 546 Note เพื่อบ่งบอกภาษาของเนื้อหา (ตามที่ลงใน 041) 

b19771708  
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือที่มีชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 ในการลงรายการ หากมีชื่อเรื่องมากกว่า 1 ชื่อเรื่อง หรือหากพิจารณาเห็นควรให้เพิ่มชื่อเรื่อง ให้เพิ่ม 
Tag 246 เพื่อช่วยในการสืบค้น 

 Tag 246 3 0  ชื่อเรื่องที่ตัดมาบางส่วนจากชื่อเรื่องหลัก 

 Tag 246 3 1  ชื่อเรื่องเทียบเคียง 

 Tag 246 3 3  ชื่อเรื่องอื่น 

 Tag 246 3 4  ชื่อเรื่องจากปก 

 Tag 246 3 8  ชื่อเรื่องจากสัน 
 

b21205759 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

b21401913 

 
 

b21468655 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือที่ลงรายการด้วยภาษาที่ไม่ตรงกับภาษาของเนื้อหา 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 Tag 040 |bภาษาที่ใช้ลงรายการ  

 fixed field LANG และ Tag 008 ในต าแหน่งที่ระบุภาษา ให้ลงภาษาของตัวเล่ม 

 Tag 546 ให้ลงค าอธิบายเกี่ยวกับภาษา 
 
b17775358 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือที่มี Preferred Title/Uniform Title และมีผู้แต่ง 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 Preferred Title/Uniform title ใช้ส าหรับ คัมภีร์ทางศาสนา วรรณกรรมคลาสิก สนธิสัญญา/
กฎหมายระหว่างประเทศ หนังสือแปล โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 หนังสือที่มีผูแ้ต่งให้ลง Preferred Title/Uniform title ใน Tag 240  

 ลงชื่อผู้แต่งเป็น authorized access point ใน Tag 100 และตามด้วย “,|eผู้แต่ง” 

 Tag 245 ลงชือ่หนังสือตามที่ปรากฏ 
 

b20438941 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือที่มี Preferred Title/Uniform Title และไม่มีผู้แต่ง 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 Preferred Title/Uniform title ใช้ส าหรับ คัมภีร์ทางศาสนา วรรณกรรมคลาสิก สนธิสัญญา/
กฎหมายระหว่างประเทศ หนังสือแปล โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 หนังสือที่ไม่มีผูแ้ต่งให้ลง Preferred Title/Uniform title เป็น authorized access point ใน Tag 
130  

 Tag 245 ลงชือ่หนังสือตามที่ปรากฏ 
 

b20593399 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือที่หน่วยงานเป็นผู้จัดท า (แบบที่ 1) 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 ถ้าเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานน้ันๆ ใหล้งชื่อหน่วยงานเป็น 
authorized access point ใน Tag 110 และตามด้วย “,|e” และบทบาทความรับผิดชอบ 

 แต่ถ้าเป็นหนังสือมีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ ให้ลงชื่อหน่วยงานเป็น access point ใน 
Tag 710 และตามด้วย “,|e” และบทบาทความรับผิดชอบ 

 
b21238066 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือที่หน่วยงานเป็นผู้จัดท า (แบบที่ 2) 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 หนังสือที่ออกโดยนิติบุคคล/หน่วยงาน ถ้าเป็นหนังสือมเีนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
หน่วยงานนั้นๆ ลงชื่อเรื่อง Tag 245 0 0 เป็น authorized access point 

 ให้ลงชื่อหน่วยงานเป็น access point ใน Tag 710 
 

b21117263 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือครบรอบ 

  



คู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ RDA & MARC21 70 
 

ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 หนังสือครบรอบ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานน้ันๆ ใหล้งชื่อหน่วยงานเป็น 
authorized access point ใน Tag 110 และตามด้วย “,|e” และบทบาทความรับผิดชอบ 

 กรณีหน่วยงานเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ใน Tag 008 ต าแหน่งที่เป็น Govt Pub 
(Government publication) จะต้องเป็นรหัส o (โอ) = Government publication-level 
undetermined 

 ในกรณีที่เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ ใน Tag 008 ต าแหน่งที่เป็น Festsch จะต้องเป็นรหัส 
1 (Festschrift) 

 

b19765368 

 



คู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ RDA & MARC21 71 
 

ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

รายงานประจ าปี, หนังสือรายงานผลการด าเนินงาน 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 รายงานประจ าปี หรือ รายงานผลการด าเนินงาน มเีนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ 
ให้ลงชื่อหน่วยงานเป็น authorized access point ใน Tag 110 และตามด้วย “,|e” และบทบาท
ความรับผิดชอบ 

 ถ้าเป็นรายงานประจ าปี ให้ลงรายการเพิ่มชื่อเรื่องที่ Tag 740 รำยงำนประจ้ำปี หรือ Annual 
report และตามด้วยชื่อหน่วยงานในวงเล็บ เพื่อความสะดวกในการสืบคน้ เช่น 
o 740 0 # รำยงำนประจำ้ปี (ศูนย์พันธุวิศวกรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ) 
o 740 0 # Annual report (Chulalongkorn University. Centre for Health 

Economics) 
ซึ่งชื่อหน่วยงานที่ลงไว้ในวงเล็บ ให้ใช้กฎเกณฑ์เดียวกับการลงรายการใน Tag 110 และ 710 

 กรณีน้ีเป็นการลงรายการแบบต่อเน่ืองหลายปี ใน Tag 008 ต าแหน่งที่เป็นรหัสปีพิมพ์ต้องใส่ m และ 
Date One ใส่ปี ค.ศ. เริ่มตน้ และ Date Two ใส่ปี สิ้นสุด (กรณีที่ยังไม่ทราบปี สิ้นสุดให้ใส ่9999) 

 Tag 264 |c ลงรายการแบบเปิดปี เพื่อเป็นการแสดงว่ามีหนังสือออกต่อเนื่อง ยังไม่ถึงปีสุดท้าย (ถ้า
ทราบปีสิ้นสุด ให้ลงปีสิ้นสุดเลย เช่น 2558-2560) 

 กรณีหน่วยงานเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ใน Tag 008 ต าแหน่งที่เป็น Govt Pub 
(Government publication) จะต้องเป็นรหัส o (โอ) = Government publication-level 
undetermined 

 ในกรณีที่เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ ใน Tag 008 ต าแหน่งที่เป็น Festsch จะต้องเป็นรหัส 
1 (Festschrift) 

 ในการก าหนดเลขหมู่หนังสือประเภทนี้ที่ระบุปีของเนื้อหาชัดเจน ให้ลง |dปีของเนื อหำ ไม่ใชป่ีพิมพ์  
เช่น รายงานผลการพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (จัดพิมพ์ปี พ.ศ.2559) Tag 
082 0 4 307.14|bม686ร|d2558 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

b21516005 

 
 

Item ตัวอย่างเลขหมู่หนังสือของ รายงานผลการพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

Item ตัวอย่างเลขหมู่หนังสือของ รายงานผลการพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือที่มี CD ประกอบ (ภาษาไทย) 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 หนังสือที่มี CD ประกอบ ควรจะตรวจสอบก่อนว่า เป็น CD ที่ใช้ประกอบหนังสือ หรือเป็น CD ที่มี
เนื้อหาเท่ากับตัวเล่ม หรือ เป็น CD ประกอบหนังสือ 

 กรณีที่เป็น CD ประกอบหนังสือ จะต้องลงข้อมูลเกี่ยวกับ accompanying material ใน Tag 300 
|e 

 Tag 505 หรือ Tag 520 ให้ลงเนื้อหาของหนังสือ และ CD-ROM เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ
และ CD-ROM น้ันๆ 

 ถ้ามีปีลิขสิทธ์ิ Tag 008 ต าแหน่งที่เป็น Date Type ให้ลงเป็น t (Publication Date and 
Copyright Date) และลง Date One = ปีพิมพ์ และ Date Two = ปลีิขสิทธิ ์

 ต้องลง CMC ของทั้งหนังสือ และ CD 
 
b2123274x 

  



คู่มือการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ RDA & MARC21 76 
 

ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือที่มี CD ประกอบ (ภาษาอังกฤษ) 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 หนังสือที่มี CD ประกอบ ควรจะตรวจสอบก่อนว่า เป็น CD ที่ใช้ประกอบหนังสือ หรือเป็น CD ที่มี
เนื้อหาเท่ากับตัวเล่ม หรือ เป็น CD ประกอบหนังสือ 

 กรณีที่เป็น CD ประกอบหนังสือ จะต้องลงข้อมูลเกี่ยวกับ accompanying material ใน Tag 300 
|e 

 ต้องลง CMC ของทั้งหนังสอื และ CD 
 
b21452544 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสือที่มี CD เนื้อหาเดียวกัน 
 

ค าอธิบาย 

 หนังสือที่มาพร้อม CD-ROM เมื่อตรวจสอบดูแล้วว่ามีเนื้อหาเหมือนกัน หรือหนังสือทีจ่ัดท าเผยแพร่
เป็น 2 รูปแบบ คือ หนังสือ และ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล ์

 กรณีน้ีจะต้องลงรายการบรรณานุกรมแยกเป็น 2 รายการ (2 bib) (1)รายการบรรณานุกรมของ
หนังสือ (2)รายการบรรณานุกรมของ CD-ROM 

 จุดที่แตกต่างกัน คือ Material Type และ CMC 

 Tag 246 ส าหรับ CD-ROM ให้เพิ่ม (CD-ROM) ไว้ท้ายชื่อเรื่อง เพื่อให้เกดิความชัดเจน 

 ในรายการบรรณานุกรมหนังสือไม่ต้องลง 300 |e 
 
b20574216 (ตัวอย่างรายการบรรณานกุรมของหนังสือ) 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

b21131363 (ตัวอย่างรายการบรรณานกุรมของ CD-ROM) 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

รายงานการสัมมนา ประชุม ปาฐกถา และการบรรยาย 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 รูปแบบการลงรายการของรายงานการสัมมนา การประชุม ปาฐกถา และการบรรยาย จะมีลักษณะ
เหมือนกัน คือ ลง authorized access point ใน Tag 111 ประกอบด้วย 
o |a ชื่อการสัมมนา ประชุม ปาฐกถา การบรรยาย 
o |n ครั้งที่จัด (ถา้มี) 
o |d ปีที่จัด 
o |c สถานทีจ่ัด (ถ้าจัดในมหาวิทยาลัย ให้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัย นอกนั้นให้ลงเป็นช่ือจังหวัด) 

 Tag 245 |a ควรลงชื่อเรื่องที่เหมาะสม (Title Proper) ให้กลับค าว่า การสัมมนา / ประชุม ... 
รายงานการสัมมนา / ประชุม ... ไปเป็นชื่อเรื่องย่อย 

 หนังสือที่เป็นรายงานการประชุม สัมมนา จะต้องเพ่ิมรหัสในต าแหน่งของ Conf Pub ใน Tag 008 
เป็น 1 (Conference publication) 

 ส าหรับหนังสือที่เป็นปาฐกถาของคนเดียว สามารถลงช่ือผู้แสดงปาฐกถา เป็น authorized access 
point ใน Tag 100 ได ้และใหเ้พิ่มช่ือปาฐกถาใน Tag 711 ด้วย 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

b20559239 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

พจนานุกรม สารานุกรม 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 ใน Tag 008 ต าแหน่งของ Content1 (Nature of contents) ต้องใส่รหัสเป็น d (Dictionaries) 
หรือ e (Encyclopedias) เพื่อใช้ในการ limit search 

 
b21293478 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

หนังสืออนุสรณ์งานศพ 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

ค าอธิบาย 

 เพิ่ม Tag “650 # 7 หนังสอือนุสรณ์งำนศพ” เพื่อความสะดวกในการสืบค้น 

 เพิ่ม Tag “740 0 # อนุสรณ์งำนศพ (ชื่อ นามสกุล, ยศ ของผู้ตาย)” เพื่อความสะดวกในการสืบค้น 

 Tag 008 ให้ค านึงถึงการใส่ข้อมูลในต าแหนง่ Festsch=1 รวมทั้งต าแหน่งที่เกี่ยวกับ Biography ด้วย 
o a = อัตชีวประวัติ 
o b = ชีวประวัติคนเดียว 
o c = ชีวประวัติรวม 
o d = มีเนื้อหาบางส่วนเป็นชีวประวัติ 

 Tag 500 ลงหมายเหตุเกี่ยวกับงานศพ 

 ในกรณีนี้เพิ่ม Tag 246 3 3 เพื่อสะกดค าว่านายร้อยหยิงให้ตรงตามการสะกดแบบทั่วไป เพ่ือช่วยใน
การสืบค้น 

 
b21464388 

 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ข้อตกลงเบื้องต้นในการลงรายการบรรณานุกรมแบบ RDA 
เครือข่ายห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet) 
 

MARC Tag ค าอธบิาย 

Leader/18 MARC Leader ต ำแหน่งที่ 18 CAT FORM  
ใช้ i (ISBD Punctuation included) แทน a (AACR2) 

020 |aISBN|q(ข้อควำมอื่นๆ ที่ระบุรำยละเอียด เช่น |q(เล่ม 1) |q(ปกแข็ง) |q(paperback) 

040 |bภำษำที่ใช้ในกำรลงรำยกำร |erda เช่น |beng|erda (ถ้ำมีกรณีทีล่งรำยกำรเป็นภำษำอื่นที่ไม่
ตรงกับเนื้อหำ เช่น สิ่งพิมพ์ภำษำญี่ปุ่น ลงรำยกำรด้วยภำษำอังกฤษ) 

041 |aรหัสภำษำของเนื้อหำ|bรหัสภำษำของบทคัดย่อ|hรหัสภำษำต้นฉบับ (กรณีที่เป็นหนงัสือแปล) 
ต้องลง 546 Note เพื่อบอกภำษำของเนื้อหำ (ตำมที่ลงใน 041) 

043 |aรหัสประเทศ 

050 |aเลขหมู่ระบบ LC |bเลข Cutter |dปี 

082 |aเลขหมู่ระบบ DC |bเลข Cutter |cเลม่ |dปี 

100 |aผู้สร้ำงสรรคง์ำน,|eบทบำทควำมรับผิดชอบ 

110 |aรำยกำรหลักที่เป็นหน่วยงำน,|eบทบำทควำมรับผิดชอบ 

130 |aUniform Title.|lภำษำ (ใช้ค าตามภาษาที่ลงรายการ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรัง่เศส 
French Chinese Japanese) 

240 |aUniform Title.|lภำษำ (ใช้ค าตามภาษาที่ลงรายการ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
French Chinese Japanese) 
* tag 240 ใช้ในกรณีที่มี tag 100 

245 |aชื่อเรื่อง#:|bชื่อเรื่องรอง#/|c ผู้สร้ำงสรรค์งำน (ตำมที่ปรำกฏ / ยกเลกิ |h ใช้ CMC แทน) 

246 
|aชื่อเรื่องที่แก้ไขให้ถูกต้อง (ถ้ำ 245 พิมพผ์ิด) 

|aชื่อเรื่องที่แตกต่ำง (ถ้ำมี) 

250 |aครั้งทีพ่ิมพ ์(ตำมที่ปรำกฏ เช่น พิมพ์ครั้งแรก พิมพ์ครั้งทีส่ำม พิมพ์ครั้งที่ 1) 

260 เปลี่ยนเป็น 264 

264 |aเมืองที่พิมพ#์:|bส ำนักพิมพ,์|cปีพิมพ/์ปีลิขสิทธิ์ (ตำมที่ปรำกฏ) 

300 |aจ ำนวนหน้ำ#:|bภำพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ (ไม่ใชค้ ำย่อ)#;|cขนำด (เป็น ซม หรือ cm) 

CMC : content, media และ carrier ใช้แทน GMD : General Media Description (245|h) 

336 content ประเภทเนื้อหำของทรัพยำกร (ใช้ตำมที่ก ำหนด) 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

MARC Tag ค าอธบิาย 

337 media ประเภทอุปกรณใ์นกำรอ่ำน/ดู/ฟังเนื้อหำของทรัพยำกรสำรสนเทศ (ใช้ตำมที่ก ำหนด) 

338 carrier ประเภทสื่อที่จัดเก็บเนื้อหำ (ใช้ตำมที่ก ำหนด) 

  

490 |aชื่อชุด#;|vเลขล ำดับ (ไม่ใช้ค ำย่อ) 

504 |aNote บรรณำนุกรม ฯลฯ (ไม่ใช้ค ำย่อ) 

505  |aNote สำรบญั 

520 |aบทคัดย่อ/สรุป#--|2ที่มำ 

536 |aNote หน่วยงำนที่สนับสนุนกำรพิมพ์หรือให้ทุน (ถ้ำมี) 

546 |aNote ระบุภำษำที่ปรำกฏในตัวเล่ม เช่น เนื้อหำเป็นภำษำไทยและอังกฤษ  
(สัมพันธ์กับ 041) 

586 |aNote กำรได้รับรำงวัล 

600 |aหัวเรื่องชื่อบุคคล 

630 |aUniform Title 

650 |aหัวเรื่องทั่วไป|xหัวเรื่องย่อย|zหัวเรื่องย่อยทำงภูมิศำสตร ์

651 |aหัวเรื่องทำงภูมิศำสตร|์xหัวเรื่องย่อย|yหัวเรื่องย่อยที่เป็นช่วงเวลำ 

700 |aรำยกำรเพิ่มช่ือผูส้ร้ำงสรรค์งำน,|eบทบำทควำมรับผิดชอบ 

710 |aรำยกำรเพิ่มช่ือผูส้ร้ำงสรรค์งำนที่เป็นหน่วยงำน,|eบทบำทควำมรับผิดชอบ 

830 |aรำยกำรเพิ่มชื่อชุด#;|vเลขล ำดับ (ไม่ใช้ค ำย่อ) 

856 |zค ำที่แสดงใน OPAC|uURI/URL 

990 |aNote ที่ใช้ภำยใน ไม่แสดงผลใน OPAC 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

Relator term  

รายการผู้รับผิดชอบใน tag 1xx /110/7XX ให้ลง subfield e (|e) เช่น 

 ผู้แต่ง 
 ผู้แปล 
 ผู้วิจัย 
 หัวหน้ำโครงกำรวิจัย 
 ผู้อ ำนวยกำรแผนงำนวิจัย 
 ผู้เรียบเรียง 
 ผู้สัมภำษณ ์
 ผู้จัดพิมพ ์
 ผู้จัดท ำ 
 ผู้ผลิต 
 ผู้รวบรวม 
 ผู้วำดภำพประกอบ 
 ผู้ถ่ำยภำพประกอบ 
 ผู้ถ่ำยภำพ 
 ผู้ออกแบบกรำฟิก 
 หัวหน้ำโครงกำร 
 บรรณำธิกำร 
 ที่ปรึกษำ 
 author 
 translator 
 editor 
 compiler 
 Illustrator 
 researcher 
 graphic designer 
 photographer 

 Production company 
ฯลฯ 
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ขาด ตก บกพร่อง หรือ มีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้ง warawan.w@car.chula.ac.th 

การแก้ไขชื่อเรื่องที่ผิด (sic/i.e.) 

ค าอธิบาย 

245 1 4 |aA visual approach to SPPS for Windows 
246 # 1 |iCorrected title:|aA Visual approach to SPSS for Windows 
ภำษำไทยใช้  246 # 1 |iชื่อเรื่องที่ถูกต้อง : 
หมำยเหตุ ส ำหรับวำรสำรให้แก้ไขที่ 245 ได้เลย (เพื่อใหม้ีควำมต่อเนื่องของวำรสำรทุกฉบับ) และลง
เพิ่ม 246 |iMisspelled title on number 1:|aZooology studies 
ภำษำไทยใช้  246 # 1 |iชื่อเรื่องที่ผิด : 

 

หนังสือที่ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ ์และปีพิมพ์ 

ค้ำอธิบำย 
 Tag 264 ถ้าไม่ปรากฏชื่อส านักพิมพใ์ห้ลงผู้จ าหน่าย ถ้าไมป่รากฏผู้จ าหน่ายให้ลงผู้ผลิต ตามล าดับ 

 Tag 264 ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพห์รือส านักพิมพ์ ใหใ้ช้ข้อความดังต่อไปนี้ระบุลงในวงเล็บก้ามปู 
แทนการใช้ตัวย่อ “ม.ป.ท.” “ม.ป.พ.” และ “ม.ป.ป.” 
o ใช้ “ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ”์ แทน ม.ป.ท. 
o ใช้ “ไม่ปรากฏส านักพิมพ”์ แทน ม.ป.พ. 
o ใช ้“ไม่ปรากฏปีทีพ่ิมพ”์ แทน ม.ป.ป. 

 Tag 264 ให้ระบุข้อความไว้ในวงเล็บก้ามป ูแยกแต่ละ subfield เช่น 
o 264 # 1 [ไมป่รำกฏสถำนที่พิมพ]์ # :|b[ไม่ปรำกฏส ำนักพิมพ]์,|c2560 
o 264 # 1 [place of publication not identified] # :|b[publisher not 

identified],|c2017 

 ถ้าไม่มีทั้งปีพิมพ์และปีลิขสิทธิ์ ให้พยายามประมาณปีพิมพจ์ากแหล่งต่างๆ เช่น ค าน า บทน า เนื้อหา 
บรรณานุกรม หรือหาข้อมูลจากภายนอกตัวเล่ม เช่น ข่าว เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ให้ใส่ปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ
ก้ามปู [ปีพิมพ]์ 

 ถ้าลงปีประมาณการให้ค านึงถึง Tag 008 ต าแหน่งที่เป็น Date Type ให้ลงเป็น q (Questionable 
Date ) และลง Date One = ปีพิมพ์ทีป่ระมาณการ 
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ลักษณะทางกายภาพ (Physical description)  

ใน tag 300 ให้ลงรำยกำรโดยใช้ค ำเต็ม ไม่ใช้ค าย่อ ยกเว้น ซม (ไม่มีจุด) หรือ cm (ไมม่ีจุด) เช่น  
 300 ## ก-ฑ, 128 หน้ำ # :|bภำพประกอบ, แผนที่,|c21 ซม 
 300 ## 1 เลม่ (ไม่ปรำกฏเลขหน้ำ) # :|bแผนภูมิ,|c21 ซม 
 300 ## 1 เลม่ (เลขหน้ำไม่เรียงล ำดับ) # :|bแผนที่,|c27 ซม 
 300 ## 361 pages ;|c21 cm 
 300 ## 421 leaves ;|c21 cm 
 300 ## 1 volumes (unnumbered) # :|bcolor illustrations ;|c31 cm 
 

Content, Media และ Carrier (CMC)  

บรรณำนุกรมทุกรายการจะต้องระบุ CMC ใน tag 336 337 338 ด้วยขอ้ควำมที่ RDA ก ำหนด (ยกเลิก 
GMD (245 |h)  
 CMC ส ำหรับสิ่งพิมพ ์
  336 text|2rdacontent 
  337 unmediated|2rdamedia 
  338 volume|2rdacarrier 
 CMC ส ำหรับ CD-ROM หรือ DVD-ROM 
  336 two-dimensional moving image|2rdacontent 
  337 video|2rdamedia 
  338 videodisc|2rdacarrier 
 CMC ส ำหรับ online resource 
  336 text|2rdacontent 
  337 computer|2rdamedia 
  338 online resourse|2rdacarrier 
* สิ่งพิมพ์ที่มี CD-ROM ประกอบ ต้องลง CMC 2 ชุด ทั้งของสิ่งพิมพ์และของ CD-ROM 

CMC 336  https://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html 
CMC 337  https://www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html 
CMC 338  https://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html 

 

  

https://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html
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https://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html
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ความแตกต่างของค าที่ใช้ในการบรรยาย ระหว่าง AACR2 และ RDA 

AACR2 Terminology RDA Terminology 

Heading Authorized access point 

Author, composer, etc. Creator 

Main entry Authorized access point for creator & preferred title 

Added entry Access point 

Uniform title Preferred title, conventional collective title 

“see” reference Variant access point 

“see also” reference Authorized access point for related entity 

Physical description Carrier description 

General material designation (GMD) Content type, media type, carrier type (CMC) 

Chief source (a single source) Preferred sources (multiple sources) 

Areas Element 

 
MARC Tag 

Tag Function 

0xx Bibliographic control numbers and coded information 

1xx Authorized access points 

2xx Titles, edition, and publication information, etc. 

3xx 
Physical characteristics and arrangement, graphic representation, publication 
frequency, etc. 

4xx Series statements 

5xx Notes 

6xx Subject access points 

7xx Added access points 

8xx Series access points and holdings data 

9xx Local use fields 
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Useful Links 
 

• MARC21 Format 

• http://www.loc.gov/marc 

• MARC21 ส้ำหรับระเบียนบรรณำนุกรม 
(Bibliographic Record) 

• http://www.loc.gov/marc/bibliographic 

• รหัสภำษำ (ใช้ใน Tag 040/041 และ Fixed Field) 
MARC Code List for Languages 

• http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html 

• รหัสภูมิศำสตร์ (ใช้ใน Tag 043) 
MARC Code List for Geographic Areas 

• http://www.loc.gov/marc/geoareas/gacs_code.html 

• รหัสประเทศ (ใช้ใน Fixed Field) 
MARC Code List for Countries 

• http://www.loc.gov/marc/countries/countries_code.html 

• MARC 21 Format for Bibliographic Data:  Contents 

• https://www.itsmarc.com/crs/mergedprojects/helptop1/helptop1/contents.htm 

• 008/00-39:  Character Positions by Type of Material 

• https://www.itsmarc.com/crs/mergedprojects/helptop1/helptop1/variable_contr
ol_fields/idh_008_0039_bib.htm 

• 008 - Books (NR) (Tag 008 ส้ำหรับหนงัสือ) 

• https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008b.html 

• Nature of contents (ใน Tag 008) 

• https://www.itsmarc.com/crs/mergedprojects/helptop1/helptop1/variable_contr
ol_fields/idh_008_2427_bk_bib.htm 

• CMC 336 https://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html 

• CMC 337 https://www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html 

• CMC 338 https://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html 

• RDA Steering Committee (RSC) http://www.rda-rsc.org  

• Cataloger's Reference Shelf http://www.itsmarc.com/crs/contents.htm 

http://www.loc.gov/marc
http://www.loc.gov/marc
http://www.loc.gov/marc
http://www.loc.gov/marc/bibliographic
http://www.loc.gov/marc/bibliographic
http://www.loc.gov/marc/bibliographic
http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html
http://www.loc.gov/marc/geoareas/gacs_code.html
http://www.loc.gov/marc/geoareas/gacs_code.html
http://www.loc.gov/marc/geoareas/gacs_code.html
http://www.loc.gov/marc/countries/countries_code.html
http://www.loc.gov/marc/countries/countries_code.html
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• MARC 21 Format for Bibliographic Data 
http://www.itsmarc.com/crs/mergedprojects/helptop1/helptop1/variable_data_fi
elds/rda_in_marc_bibliographic_data.htm 

• Tag 008 for Books https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008b.html 

• RDA Toolkit http://access.rdatoolkit.org 

• RDA Blog  

• Cataloger's Reference Directory  

• RDA Cataloging Reference Resources  

• Dewey (login/password) http://www.dewey.org/webdewey/login/login.html 

• LCSH (login/password)  
https://classificationweb.net/Menu/index.html 

• หัวเรื่องภำษำไทย (login/password) 
https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php?action=login 
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