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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตารางเลขหมูข่องระบบทศนยิมของดวิอี้

 ตารางการจัดลําดบัวทิยาการความรูท้ัง้หมด
 จากเนือ้เรือ่งกวา้ง ๆ ไปจนถงึเนือ้เรือ่งทีเ่ฉพาะเจาะจง
 มรีายละเอยีดของวชิาความรูส้าขาตา่ง ๆ รวม 23,000 รายการ 
 เลขหมูจ่ากตารางเลขหมู ่

 สมบรูณส์ามารถใชแ้ทนเนือ้หาไดท้นัท ีหรอื
 ใชเ้ป็นเลขฐานนําไปประกอบกบัเลขหมูอ่ืน่ หรอื
 ใชป้ระกอบกบัเลขจากตารางชว่ย

4

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตารางชว่ยระบบทศนยิมของดวิอี้

 หนังสอืเลม่ใดมเีนือ้หาซบัซอ้นคอืมหีลายเรือ่งอยูใ่นหนังสอืเลม่
เดยีวกนั หรอืนําเสนอเนือ้หาในลกัษณะพเิศษ

 เป็นตารางเลข แยกตา่งหากจากตารางเลขหมู ่ใชใ้นการแบง่
เนือ้หาอยา่งละเอยีด หรอื เพือ่เนน้เนือ้หาใหเ้ฉพาะเจาะจงยิง่ขึน้ 

 ตอ้งนําไปใชร้ว่มกบัเลขหมูซ่ ึง่เรยีกวา่เลขฐาน (base number)

 เครือ่งมอืสงัเคราะห ์เพือ่รวมกลุม่เรือ่งทัว่ ๆ ไปของเลขหมู่
 เพือ่ใชเ้ป็นหวัเรือ่งรองในทกุสาขาวชิา 
 โดยกําหนดสญัลกัษณพ์เิศษเป็นเลขจํานวนหนึง่ทีใ่ชเ้ตมิเขา้กบัเลขหมู่

ตา่ง ๆ เพือ่แสดงลกัษณะเนือ้หาของหนังสอืวา่มเีนือ้หามากกวา่ 1 เรือ่ง



การกาํหนดเลขหมู่

 สําหรับสารสนเทศสาขาวชิาใด ๆ ก็ตาม จะมวีธิกีารเหมอืนกนัคอื 
 วเิคราะหห์นังสอืนัน้ ๆ เพือ่จะไดท้ราบถงึหวัขอ้ทีเ่ฉพาะเจาะจง 

 หวัขอ้น ัน้อยูใ่นสาขาวชิาใด
 มลีกัษณะพเิศษอะไรบา้ง

 พจิารณาหาเลขหมูจ่ากตารางเลขหมู่
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลกัษณะของตารางชว่ย

 คําอธบิายวธิใีชต้าราง
 ตารางชว่ยทกุตารางจะมคํีาอธบิายเกีย่วกบัวธิใีชต้าราง พรอ้มทัง้ตวัอยา่ง

การนําเลขจากตารางชว่ยไปใชป้ระกอบเลขหมูท่ีเ่ป็นเลขฐาน
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ลกัษณะของตารางชว่ย

 เลขในตารางชว่ย
 จะมตีัง้แต ่1 ตวัขึน้ไป
 เรยีงลําดบัแบบเลขทศนยิมจากเลขนอ้ยไปหามาก 
 มเีครือ่งหมายยตภิงัคนํ์าหนา้ เชน่ —52, —951 

 นําไปใชต้ามลําพังไมไ่ด ้ตอ้งใชป้ระกอบกบัเลขฐานของเลขหมู่
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

หลกัในการใชต้ารางชว่ย

1. ใชต้ามลาํพงัไมไ่ด ้
 ตอ้งใชป้ระกอบกบัเลขหมูเ่พือ่สรา้งเลขหมูข่ ึน้ใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้

เรือ่งเฉพาะ    
 ใชเ้มือ่มคีาํส ัง่ใหเ้ตมิเลขจากตารางชว่ยเทา่น ัน้  

2. เลขฐานและเลขเตมิ 
 ตอ้งทราบวา่จะใชเ้ลขใดเป็นเลขฐาน (เลขฐานควรเป็นเลขทีแ่สดงเนือ้หา

สําคญั)  รวมทัง้เลขเตมิจากตารางชว่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

Table 1. Standard Subdivisions

The following notation is never used 
alone, but may be used as required with 
any regular schedule number, e.g., 
workbooks (—07 in this table) in 
arithmetic (513): 513.076.  When adding 
to a number from the schedules, always 
insert a decimal point between the third 
and fourth digits of the complete number.

10

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

T1         Table 1. Standard Subdivisions T1

—01 Philosophy and theory
Class here methodology, schools of 
thought
Class interdisciplinary works on 
philosophy in 100

—011 Systems
—012 Classification
—013 Value
—014 Language and communication
—014 2 Etymology
—014 8 Abbreviations and symbols
—015 Scientific principles

Use of science to analyze and describe 
the subject…

ชอ่งวา่งระหวา่งดวัเลข
เพือ่ใหอ้า่นงา่ย 

ไมใ่ชใ้นการเขยีนเลขหมู่
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประเภทของตารางชว่ย

 ตารางชว่ยที ่1 เลขแสดงวธิเีขยีน หรอื เลขยอ่ยมาตรฐาน 
 ตารางชว่ยที ่2 เลขพืน้ทีท่างภมูศิาสตร ์ยคุสมัย บคุคล
 ตารางชว่ยที ่3 เลขลกัษณะของวรรณกรรม 
 ตารางชว่ยที ่4 เลขทฤษฎทีางภาษา
 ตารางชว่ยที ่5 เลขกลุม่ชาตพัินธุแ์ละสญัชาติ
 ตารางชว่ยที ่6 เลขภาษา 

ลองกาํหนดเลขหมูห่นงัสอืตอ่ไปนี้

การวจัิยทางบรรณารกัษศาสตร์
 ตําราจติวทิยาเบือ้งตน้
พจนานุกรมจติวทิยา
ปรัชญาการศกึษา
คณติศาสตรแ์ผนใหม่
การสอนคณติศาสตร์

020
150
150
370
510
510

12
จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ใหเ้วลา ๕ นาที
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

An illustrated book of farmhouses

631.21

6 เทคโนโลย ี(วทิยาศาสตรป์ระยกุต)์
63    เกษตรศาสตร ์และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง 
631     เทคนคิเฉพาะ เครือ่งมอื อปุกรณ ์วสัดกุารเกษตร
631.2 สิง่กอ่สรา้งในงานเกษตร
631.21    โรงนา (Farm houses)

จะเตมิเลขเกีย่วกบั illustrated book อยา่งไรดี

14

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

The scientific principles of growing celery

635.53

จะเตมิเลขเกีย่วกบัหลกัเกณฑท์างดา้นวทิยาศาสตร์
อยา่งไรดี

6 เทคโนโลย ี(วทิยาศาสตรป์ระยกุต)์
63    เกษตรศาสตร ์และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง 
635    พชืสวนครัว ผักตา่ง ๆ
635.5 พชืทีก่นิใบได ้พชืทําสลดั
635.53   คึน่ไช ่Growing celery



จะใชคู้ม่อื DDC 23 เลม่ไหนด ี? 

เลม่
1

Manual
Tables

เลม่
1

Manual
Tables

เลม่
3

600-999

เลม่
3

600-999
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

Table 1. Standard Subdivisions

The following notation is never used 
alone, but may be used as required with 
any regular schedule number, e.g., 
workbooks (—07 in this table) in 
arithmetic (513): 513.076.  When adding 
to a number from the schedules, always 
insert a decimal point between the third 
and fourth digits of the complete number.
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตารางชว่ยที ่1 เลขแสดงวธิเีขยีน / เลขยอ่ยมาตรฐาน

 ลกัษณะการนําเสนอ 
 ลกัษณะทางกายภาพ เชน่ การจัดลําดบัเนือ้หา (เชน่ พจนานุกรม 

สารานุกรม สิง่พมิพต์อ่เนือ่ง ฯลฯ) 

 ลกัษณะการเขา้ถงึเนือ้เรือ่ง (เชน่ ประวตัศิาสตร ์ประวตัคิวามเป็นมา) 

 นําไปใชป้ระกอบกบัเลขหมูใ่ด ๆ ก็ได ้  เพือ่แสดงใหท้ราบวธิี
เขยีน หรอืทราบเรือ่งยอ่ยมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเลขหมูนั่น้ ๆ 

 เป็นเลขทีนํ่าไปใชอ้ยูเ่สมอ จงึควรจําความหมายของ
เลข 01–09 จากตารางชว่ยที ่1 ใหไ้ด ้

T1         Table 1. Standard Subdivisions T1

SUMMARY
—01 Philosophy and theory
—02 Miscellany
—03 Dictionaries, encyclopedias, 

concordances
—04 Special topics
—05 Serial publications
—06 Organizations and management
—07 Education, research, related topics
—08 History and description with respect 

to kinds of persons
—09 Historical, geographic, persons 

treatment
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตารางชว่ยที ่1 เลขแสดงวธิเีขยีน / เลขยอ่ยมาตรฐาน

—01 ปรัชญาและทฤษฎ ีระเบยีบวธิ ีแบบแผน รวมทัง้คณุคา่
—02 ปกณิกะ
—03 พจนานุกรม สารานุกรม ศพัทบ์ญัญัต ิ
—04 หวัขอ้เฉพาะสําหรับใชท้ัว่ไป
—05 สิง่พมิพต์อ่เนือ่ง สิง่พมิพเ์ขา้ชดุ วารสาร
—06 องคก์ารและการจัดการ
—07 การศกึษา การวจัิยและหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง
—08 ความเป็นมาและรายละเอยีดเกีย่วกบักลุม่บคุคลตา่ง ๆ 
—09 ประวตัคิวามเป็นมา ภมูภิาค บคุคล

ลองเตมิเลขจากตารางชว่ย

การวจัิยทางบรรณารกัษศาสตร์
 ตําราจติวทิยาเบือ้งตน้
พจนานุกรมจติวทิยา
ปรัชญาการศกึษา
คณติศาสตรแ์ผนใหม่
การสอนคณติศาสตร์

020 + 07
150
150 + 03
370 + 01
510
510 + 07

20
จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม



T1         Table 1. Standard Subdivisions T1

—01 Philosophy and theory
Class here methodology, schools of 
thought
Class interdisciplinary works on 
philosophy in 100

—011 Systems
—012 Classification
…
—014 Language and communication
…
—0148 Abbreviations and symbols
—015 Scientific principles

Use of science to analyze and describe 
the subject…

หลกัเกณฑท์างวทิยาศาสตรใ์นการปลกูพชืหมนุเวยีน 

631.582 015การปลกูพชืหมนุเวยีน 

T1         Table 1. Standard Subdivisions T1

—02 Miscellany
…
—020 2 Synopses and outlines

Including chronologies
Class works called synopses and 
outlines that are regular treatises or 
introductions to a subject in 001-999 
without use of notation 0202 from Table 
1; class interdisciplinary chronologies  
in 902.02

—022 2 การ์ตูน

การต์นูการปลกูพชืหมนุเวยีน
631.582การปลกูพชืหมนุเวยีน 0222

ชอ่งวา่งระหวา่งดวัเลข เพือ่ให ้
อา่นงา่ย ไมใ่ชใ้นการเขยีน
เลขหมู่
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จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

—(026) Law
(Optional number; prefer 341-
347)
…

ไมใ่ช ้ the optional number!
 ใหใ้ช ้ the preferred number

T1         Table 1. Standard Subdivisions      T1

T1         Table 1. Standard Subdivisions T1

—03 Dictionaries, encyclopedias, 
concordances

…

—04 Special topics
Use  this subdivision only 
when it is specifically set  
forth in the schedules….

-04  หวัขอ้เฉพาะสําหรับใชท้ัว่ไป(Special topics)
เลขนีจ้ะมกีารนําไปใชร้วมกบัเลขฐานเป็นแหง่ ๆ โดยทีจ่ะ

ปรากฏในแผนภมูกิารแบง่หมูต่รงเลขฐานนัน้ ๆ วา่รวมแลว้จะมี
ความหมายเชน่ไร



T1         Table 1. Standard Subdivisions T1

—05 Serial publications
Regardless of form (print or electronic) or 

frequency
Class here house organs, magazines, 

newspapers, yearbooks…
—06 Organizations and management

Class here Greek-letter 
societies…student organizations…; 
history, charters, regulations, 
membership lists, administrative reports
…

T1         Table 1. Standard Subdivisions T1

—07 Education, research, related topics
Including programmed texts
Class here subject-oriented study 
programs…

…
—072 Research; statistical methods

Class here laboratory manuals used in 
research, research techniques not 
provided for elsewhere in Table 1, 
comprehensive works on scientific 
method



T1         Table 1. Standard Subdivisions T1

—09 Historical, geographic, persons 
treatment

…
SUMMARY

—090 05 Serial publications
—090 1–090 5 Historical periods
—091 Treatment by areas, regions, 

places in general
—092 Persons
—093–099 Treatment by specific 

continents, countries, 
localities; extraterrestrial 
worlds

T1         Table 1. Standard Subdivisions T1

—090 1 To 499 A.D.
—090 12 To 4000 B.C.
—090 13 3999 – 1000 B.C.
—090 14 999 – 1 B.C.
—090 15 1st – 5th centuries, 1– 499
—090 2 6th – 15th centuries, 500-1499

Class here Middle Ages 
(Medieval period)

—090 21 6th – 12 centuries, 500-
1199

—090 22 13th century, 1200-1299
—090 23 14th century, 1300-1399



T1         Table 1. Standard Subdivisions T1

—092 Persons
Biography, autobiography, 
descriptions and critical 
appraisal of work, diaries, 
reminiscences, correspondence 
of persons regardless of area, 
region, or place who are part of 
the subject or who study the 
subject, e.g., biographers, 
collectors, leaders and followers, 
practitioners and clients, 
scholars

T1         Table 1. Standard Subdivisions T1

—093–099 Treatment by specific 
continents, countries, 
localities; extraterrestrial 
worlds
…
Add "Areas" notation 3–9 from 
Table 2 to base number —09, e.g. 
the subject in United States —0973, 
in Brazil —0981, in North America 
—097.การปลกูพชืหมนุเวยีนในสหรฐัอเมรกิา

631.582การปลกูพชืหมนุเวยีน 0973 United States



เลขแสดงวธิเีขยีนทีใ่ชบ้อ่ย (ตารางชว่ยที ่1) 

—01 ปรัชญา ทฤษฎ ีระเบยีบวธิ ีแบบแผน 
—03 พจนานุกรม สารานุกรม
—05 สิง่พมิพต์อ่เนือ่ง วารสาร
—06 องคก์าร การจัดการ
—07 การศกึษา การวจัิย การสอน
—072 การวจัิย วธิกีารทางสถติิ
—09 แสดงความเป็นมา ภมูภิาค บคุคล
—092 บคุคล ชวีประวตั ิอตัชวีประวตั ิ
—093–099 จําแนกตามทวปี ประเทศ

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

‘

659     Management and auxiliary services 659

659 Advertising and public relations
Class here publicity

.1 Advertising

.104 Special topics of advertising

.104 2 Social aspects of advertising

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

การแสดงตารางชว่ยที ่1 ในตารางเลขหมู่



T1         Table 1. Standard Subdivisions T1
Table 1. Standard Subdivisions (continued)

Unless other instructions are given, observe 
the following table of preference, e.g. 
language and communication in education 
and research —07 (not —014):

Special topics —04
Persons —092
…
Education, research, related topics —07
Management —068
…
Humorous treatment —0207
…

600          Technology (Applied sciences) 600

601 Philosophy and theory
602 Miscellany

[.72] Patents
Do not use; class in 608

.75 Trademarks and service marks

.9 Commercial miscellany
603 Dictionaries, encyclopedias, 

concordances
604 Technical drawing, hazardous 

materials technology…Technology jokes
6Technology

T1 —020 7  การรกัษาอารมณข์นั

0207 humorous treatment02.07

การแสดงตารางชว่ยที ่1 ในตารางเลขหมู่



502       Natural sciences and mathematics 502

506 Organizations and management
507 Education, research, related topics

.2 Research; statistical methods

.8 Use of apparatus and equipment in study 
and teaching
Class here science fair projects, science 
projects in schools

508 Natural history
Do not use for history and description of 

natural sciences and mathematics with 
respect to groups of persons; class in 
500.8

Class here description and surveys of 
phenomena in nature

การแสดงตารางชว่ยที ่1 ในตารางเลขหมู่

36

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

วธิใีชเ้ลขจากตารางชว่ยที ่1 สรา้งเลขหมู่

 มคํีาสัง่ในตารางเลขหมู ่
 ใชเ้ลข —1—9 เตมิหลงัเลขหมูท่ีกํ่าหนดให ้

020 บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์
   020.1–020.9      สําหรับเลขจากตารางที ่1

150     จติวทิยา
150.1–150.9      สําหรับเลขจากตารางที ่1

370     การศกึษา
370.1–370.9    สําหรับเลขจากตารางที ่1

510     คณติศาสตร์
ไมพ่บคาํส ัง่การใชเ้ลขจากตารางที ่1

590     สตัว ์
    590.1–590.9    สําหรับเลขจากตารางที ่1



เลขหมูห่นงัสอืทีไ่ด ้

การวจัิยทางบรรณารกัษศาสตร์
 ตําราจติวทิยาเบือ้งตน้
พจนานุกรมจติวทิยา
ปรัชญาการศกึษา
คณติศาสตรแ์ผนใหม่
การสอนคณติศาสตร์

020.7
150
150.3
370.1
510
510 + 07 ?

37

เลขนี ้ไมม่คํีาสัง่รอกอ่นนะจ๊ะ

38

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ใชเ้ลขจากตารางชว่ยที ่1 สรา้งเลขหมู่

 พจนานุกรมจติวทิยา (จติวทิยา เลขฐาน 150)

 วารสารสาขาจติวทิยา
 บรรณานุกรมสาขาจติวทิยา
 แบบทดสอบทางดา้นจติวทิยา
 การวจัิยทางดา้นจติวทิยา
 สารานุกรมสงัคมศาสตร ์(สงัคมศาสตรเ์ลขฐาน 300)

 แนวคดิทางดา้นสงัคมศาสตร์
 นามานุกรมสาขาสงัคมศาสตร์
 การวจัิยทางดา้นสงัคมศาสตร์
 มาตรการความปลอดภยัเกีย่วกบัสตัว ์(เลขฐาน 590)

 องคก์รระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วกบัสตัว์

 150.3

 150.5

 150.16

 150.76

 150.72

 300.3

 300.1

 300.25

 300.72

 590.289
 590.601

ใหน้ศ.เปิดตารางเลขหมูท่ีภ่าคผนวก เพือ่ดคํูาสัง่



39

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

วธิใีชเ้ลขจากตารางชว่ยที ่1 สรา้งเลขหมู่

 มคํีาสัง่ในตารางเลขหมู ่
 ใชเ้ลข —01—09 เตมิหลงัเลขหมูท่ีกํ่าหนดให ้

005.1 *การเขยีนโปรแกรม
.101–.109 สําหรับเลขจากตารางที ่1

327  ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
.02–.09 สําหรับเลขจากตารางที ่1

530  ฟิสกิส ์
530.01–530.09  สําหรับเลขจากตารางที ่1

40

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ใชเ้ลขจากตารางชว่ยที ่1 สรา้งเลขหมู่

 แบบทดสอบเรือ่งการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
 องคก์รดา้นความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ
 สารานุกรมฟิสกิส์
 การแขง่ขนัฟิสกิส์
 การวจัิยทางดา้นฟิสกิส์

 005.1076
 327.06
 530.03
 530.079
 530.072

ใหน้ศ.เปิดตารางเลขหมูท่ีภ่าคผนวก เพือ่ดคํูาสัง่



41

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

วธิใีชเ้ลขจากตารางชว่ยที ่1 สรา้งเลขหมู่

 มคํีาสัง่ในตารางเลขหมู ่
 ใชเ้ลข —001—009 เตมิหลงัเลขหมูท่ีกํ่าหนดให ้

011  บรรณานกุรมชนดิตา่ง ๆ
011.001–011.009 สําหรับเลขจากตารางที ่1

331  เศรษฐศาสตรแ์รงงาน
.7     แรงงานจําแนกตามภาคอตุสาหกรรมและงานอาชพีตา่งๆ

.700 1-700 9    สําหรับเลขจากตารางที ่1

512 พชีคณติ  ทฤษฎจีาํนวน
512.001 –512.009 สําหรับเลขจากตารางที ่1

534 เสยีงและการส ัน่อืน่ ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเสยีง
.2     การสง่ผา่นเสยีง
.200 1 –.200 9 สําหรับเลขจากตารางที ่1

321     Systems of governments and states 321

321 Systems of governments and states
Including heads of state and 

administration
Class here kinds of states

…
.001–.009 Standard subdivisions

.01 Systems of relating parts of a state 
to the whole

วารสารระบบของรฐับาล
321.ระบบของรฐับาล 005 วารสาร

—05 สิง่พมิพต์อ่เนือ่ง วารสาร



335                           Economics 335

335 Socialism and related systems
Standard subdivisions are added for 
socialism and related systems 
together, for socialism alone
Class here schools of thought 
featuring planned economies…

…
.001–.009 Standard subdivisions
.02 Utopian systems and schools

ปรชัญาและทฤษฎขีองระบบสงัคมนยิม

335ระบบสงัคมนยิม

—01 ปรชัญา ทฤษฎ ีระเบยีบวธิ ีแบบแผน 

.001

44

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ใชเ้ลขจากตารางชว่ยที ่1 สรา้งเลขหมู่

 ประวตัคิวามเป็นมาของการทําบรรณานุกรมประเภทตา่ง ๆ
011

 รปูภาพแรงงานจําแนกตามอตุสาหกรรม 331.7

 ศพัทพ์ชีคณติ 512

 อปุกรณเ์กีย่วกบัการสง่ผา่นเสยีง 534.2

 011.009

 331.700222

 512.003

 534.20028

ใหน้ศ.เปิดตารางเลขหมูท่ีภ่าคผนวก เพือ่ดคํูาสัง่



618 Medical sciences     Medicine           618

.9 Pediatrics and geriatrics

.92 Pediatrics
Medicine for infants and children up 
to puberty…

…
.920 001–.920 007 Standard subdivisions

As modified under 616.1–
616.9

.920 008 History with respect to kinds
of persons

พจนานกุรมกมุารเวชศาสตร์

618.92กมุารเวชศาสตร์

—03 พจนานกุรม

0003

46

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

วธิใีชเ้ลขจากตารางชว่ยที ่1 สรา้งเลขหมู่

 มคํีาสัง่ในตารางเลขหมู ่
 ใชเ้ลข —0001—0009 เตมิหลงัเลขหมูท่ีกํ่าหนดให ้

026  หอ้งสมดุ หอจดหมายเหต ุศนูยส์ารสนเทศ จาํแนกตามสาขาวชิา
.000 1–.000 5 สําหรับเลขจากตารางที ่1
.000 6            องคก์าร
.000 7–.000 9 สําหรับเลขจากตารางที ่1

375  หลกัสตูร 
.000 1–.000 9   สําหรับเลขจากตารางที ่1



47

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ใชเ้ลขจากตารางชว่ยที ่1 สรา้งเลขหมู่

 ประวตัคิวามเป็นมาของหอ้งสมดุเฉพาะ 026 

 วารสารหอ้งสมดุเฉพาะ 026 

 การวจัิยหลกัสตูร 375

 การทดสอบและประเมนิผลหลกัสตูร 375

 026.0009

 026.0005 

 375.00072

 375.000287

ใหน้ศ.เปิดตารางเลขหมูท่ีภ่าคผนวก เพือ่ดคํูาสัง่

48

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ไมม่คีาํส ัง่ในตารางเลขหมู ่

เลขหมูห่มวดยอ่ย
 ใหต้ดั 0 กอ่นหนึง่ตวั 
 ตดัเครือ่งหมายยตภิงัคอ์อก 
 ใสจ่ดุทศนยิมหลงัเลขตวัที ่3 

การจัดแสดงหนังสอืหายาก  09Ø + —074   = 090.74

ความเป็นมาของอภปิรัชญา 11Ø + —09 = 110.9

สตูรทีใ่ชใ้นการคํานวณดาราศาสตร์ 52Ø + —0212 = 520.212

การสอนคณติศาสตร์  51Ø + —07 = 510.7



49

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ไมม่คีาํส ัง่ในตารางเลขหมู ่

เลขหมูห่มูย่อ่ย
 ใหเ้ตมิเลขยอ่ยมาตรฐานไดท้นัที
 ตดัเครือ่งหมาย — ออก 
 ใสจ่ดุทศนยิมหลงัเลขตวัที ่3 

การสอนการจัดหมูร่ะบบ ดดีซีี 025.431 + —07 = 025.43107
พจนานุกรมพทุธศาสนา   294.3 + —03 = 294.303
การวจัิย เรือ่ง หลกัสตูรประถมศกึษา372.19 + —072 = 372.19072
องคก์ารคา้ระหวา่งประเทศ 381 + —0601 = 381.0601
คํายอ่ทีใ่ชใ้นเลขคณติ 513 + —0148 = 513.0148
สทิธบิตัร : โทรศพัทม์อืถอื 621.38456 + —027 = 621.38456027

334                           Economics 334

334 Cooperatives
.1 Housing cooperatives

Class here building cooperatives…
.2 Banking and credit cooperatives
.22 Credit unions
.5 Consumer cooperatives

นามานุกรมสหกรณ์ทีอ่ยูอ่าศยั

334.1สหกรณท์ีอ่ยูอ่าศยั

—025 นามานกุรม

025



51

The scientific principles of growing celery

635.53

6 เทคโนโลย ี(วทิยาศาสตรป์ระยกุต)์
63    เกษตรศาสตร ์และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง 
635    พชืสวนครัว ผักตา่ง ๆ
635.5 พชืทีก่นิใบได ้พชืทําสลดั
635.53   คึน่ไช ่Growing celery

เตมิเลขเกีย่วกบัหลกัเกณฑท์างดา้นวทิยาศาสตร ์ -015 

=635.53015

52

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตรวจสอบเลขหมูใ่นตารางเลขหมู ่

 ไมพ่บเลขหมูนั่น้ในตารางเลขหมูแ่ละไมม่คํีาแนะนําหรอืคําสัง่ให ้
ใชเ้ลขใดเป็นเลขยอ่ยมาตรฐาน หมายความวา่เลขหมูท่ีไ่ดนั้น้
ถกูตอ้ง 

 พบเลขหมูนั่น้ในตารางเลขหมู ่  แตค่วามหมายของเลขหมู่
ตา่งกนั   แสดงวา่เลขหมูท่ีส่รา้งขึน้นัน้ไมถ่กูตอ้ง      เพราะใน
ตารางเลขหมูไ่ดกํ้าหนดใหใ้ชเ้ลขอืน่เป็นเลขยอ่ยมาตรฐาน



53

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

มคีาํส ัง่ใหนํ้าเลขอืน่มาประกอบเพิม่เตมิ

เลขจากตารางที ่1  อาจมคํีาสัง่ใหนํ้าเลขจากตารางเลขหมู ่หรอื 
จากตารางชว่ยอืน่ ๆ มาเพิม่เตมิ เพือ่ใหไ้ดค้วามหมาย
เฉพาะเจาะจงยิง่ขึน้
 นําเลขจากตารางเลขหมูม่าใชป้ระกอบ 

การใชห้ลกัคณติศาสตรใ์นการจัดหมูห่นังสอื เลขหมู ่คอื 025.420151
เลขฐาน การจัดหมูห่นังสอื 025.42
เตมิเลข —015 หลกัเกณฑท์างวทิยาศาสตร ์(T1) 025.42015
เตมิเลข 1 หลกัเกณฑท์างคณติศาสตร ์จากเลขหมู ่510 025.420151

—015 หลกัเกณฑท์างวทิยาศาสตร ์
ใชเ้ลขหลงัเลข 5 ในชว่ง 510 – 590 เตมิหลงัเลข —015 ได ้เชน่
หลกัเกณฑท์างคณติศาสตร์ —0151

54

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรขาคณติสําหรับวศิวกร เลขหมูค่อื 516.002462

เลขฐาน เรขาคณติ 516 

เตมิเลข —0024 เกีย่วกบัอาชพีตา่ง ๆ (T1) 516.0024

เตมิเลข 62 วศิวกร จากเลขหมู ่620 516.002462

—024 เรือ่งเกีย่วกบับคุคลในอาชพีเฉพาะชนดิ
 ใชเ้ลข 001 – 999 เตมิหลงัเลข —024 ได ้เชน่ เรือ่งของบคุคลอาชพี

       วศิวกร —02462 



55

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

การออกกําลงักายสําหรับชาวพทุธ 
เลขฐาน การออกกําลงักาย คอื 613.7

เตมิเลข —088 กลุม่เฉพาะเจาะจงทางศาสนา (T 1) 613.7088

เตมิเลข 2943 พทุธศาสนา จากเลขหมู่ 613.70882943

—088 001—088 999  Specific occupational and religious groups
Add to base number —088 notation 001 – 999, 
e.g., nondominant religious groups —0882, Catholic 
teachings on socioeconomics problems 
261.8088282; 

—088  บคุคลทีม่อีาชพี ศาสนาตา่ง ๆ
    ใชเ้ลข 001 – 999 เตมิหลงัเลข —088 ได ้เชน่ 
     บคุคลในกลุม่อาชพีพยาบาล -088613

56

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

มคีาํส ัง่ใหเ้ตมิเลขจากตารางชว่ยที ่2 ประกอบ 

สทิธบิตัรลายผา้ไหมของไทย 
เลขฐาน ลายผา้ไหม คอื 746.0439
เตมิเลข -0272 สทิธบิตัร (T1) 746.04390272
เตมิเลข -593 ไทย (T2) 746.04390272593

—0272 สทิธบิตัร
ใชเ้ลข 1 – 9 จากตารางที ่2 เตมิหลงั —0272 ได ้เชน่
สทิธบิตัรของญีปุ่่ น —027252
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T1         Table 1. Standard Subdivisions T1

—09 Historical, geographical, 
persons treatment

…
SUMMARY

—090 05 Serial publications
—090 1–090 5 Historical periods
—091 Treatment by areas, regions, 

places in general
—092 Persons
—093–099 Treatment by specific 

continents, localities; 
extraterrestrial worlds
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—090 1 To 499 A.D.
—090 12 To 4000 B.C.
—090 13 3999 – 1000 B.C.
—090 14 999 – 1 B.C.
—090 15 1st – 5th centuries, 1– 499
—090 2 6th – 15th centuries, 500-1499

Class here Middle Ages 
(Medieval period)

—090 21 6th – 12 centuries, 500-
1199

—090 22 13th century, 1200-1299
—090 23 14th century, 1300-1399

T1         Table 1. Standard Subdivisions T1
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—092 Persons
Biography, autobiography, 
descriptions and critical 
appraisal of work, diaries, 
reminiscences, correspondence 
of persons regardless of area, 
region, or place who are part of 
the subject or who study the 
subject, e.g., biographers, 
collectors, leaders and followers, 
practitioners and clients, 
scholars

T1         Table 1. Standard Subdivisions T1
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T1         Table 1. Standard Subdivisions T1

—093–099 Treatment by specific 
continents, countries, 
localities; extraterrestrial 
worlds
…
Add "Areas" notation 3–9 from 
Table 2 to base number —09, e.g. 
the subject in United States —0973, 
in Brazil —0981, in North America 
—097.การปลกูคืน่ไชใ่นอเมรกิา

635.53คืน่ไช่ 0973 United States
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ทดสอบ

ชือ่หนังสอื
 รวมเรือ่งเบ็ดเตล็ดเกีย่วกบัคตชินวทิยา
 ศพัทว์ศิวกรรมความรอ้น
 อปุกรณใ์นการแสดงตลก
 แบบฝึกหดัวชิาพชีคณติ
 ประวตัคิวามเป็นมาของโทรทัศน์

เลขฐาน
 398
 621.4
 791.3
 512.1
 384.55

.02
   003
   0284
   076
     09 

สรปุการใชเ้ลขจากตารางชว่ยที ่1

 นักศกึษาควรจะจําไวว้า่ นักศกึษาสามารถใชเ้ลขยอ่ยมาตรฐาน
กบัเลขหมูใ่ดก็ได ้

 ถา้DDC ไมม่คํีาสัง่พเิศษและใช ้0 ตวัเดยีวตามทีแ่สดงไวใ้น
ตารางยอ่ยมาตรฐาน

 แตถ่า้ DDC มคํีาสัง่พเิศษใหใ้ช ้0 มากกวา่หนึง่ตวัก็จะตอ้งทํา
ตามคําสัง่นัน้
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ทบทวน การวจิยัทางการศกึษา

 มคํีาสัง่ หรอืไม่
370 การศกึษา
370.1-.9 เลขยอ่ยมาตรฐาน จากตารางชว่ยที ่1
 T1 -07 การวจัิย
 370 + -07 

 370.7
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พจนานกุรมของแมว

 636.8 แมว
 เลอืก 636.803 

 เลอืก  636.8003

 636.8003 - 636.8009  เลขยอ่ยมาตรฐาน
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