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กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  

ฝ่ายงานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี ผู้จัดท า  

 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61  



การท ารายการส่วนป้ายระเบียน (Leader) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สถานะของรายการ  

Record Status  ก าหนดให้ใช้รหัส  
n  = new (ระเบียนใหม่) 

 

2. ประเภทของระเบียน  

Type of Record ก าหนดให้ใช้รหัส  
a  = language material (ระเบียน
บรรณานุกรมท่ีเป็นวัสดุ/สิงพิมพ์/วัสดุ
ยอส่วน) 

 

3. ระดับของบรรณานุกรม 

Bibliographic Level ก าหนดให้ใช้
รหัส    m  = monograph/item 
(บรรณานุกรมของหนังสือ หรือสิ่งพิมพ)์ 

 

5. ประเภทของรหัส                         

Character Coding Scheme     
ก าหนดให้ใช้รหัส  
#  = MARC21 (ให้เว้นว่าง หาก
ต้องการเก็บไว้ใช้ในอนาคต ) 

 

6. ระดับการท ารายการ                      

Encoding Level  ก าหนดให้ใช้รหัส                    
#  = full level (การลงรายการ
ระดับเต็มโดยตรวจสอบวัสดุ) 

4. ประเภทของการควบคุมระเบียน 

Type of Control   ก าหนดให้ใช้รหัส  
#  = no specified type (ว่าง คือไม่
ระบุประเภทของการควบคุม) 

 

7. รูปแบบการท ารายการ                      

Descriptive Cataloging Form  
ก าหนดให้ใช้รหัส  a  = AACR2           
(การลงรายการตามเกณฑ์การท า
รายการของ AACR2) 

8. การเช่ือมโยงระเบียน                      

Linked Record Requirement
ก าหนดให้ใช้รหัส                    
#  = (related record not req 
not) ไม่จ าเป็นต้องเช่ือมโยง 



เลขควบคุม Tag 001  
 

 
เขตข้อมูลควบคุมระเบียน Tag 008   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขควบคุม  Bib ID 
(ต้องใส่ทุกครั้งท่ีสร้างรายการใหม่) 

1.  Date entered  
คอื วันทีล่งรายการ 
โดยใช้ ปี/เดือน/วัน 

yy/mm/dd 
เช่น 150703 

2. Publication status คือ ประเภท
ปีพิมพ์ สถานะการพิมพ์ของหนังสือท่ี
ลงรายการ เช่น 
2.1 ถ้าหนังสือ มีปีพิมพ์ ให้ใส่ S       
2.2 หนังสือไม่มีปีพิมพ์ให้ใส่ U  

3. Date 1 คือ ปีพิมพ์เอกสาร
เร่ิมต้น คือหนังสือเล่มท่ีลง
รายการ (ฉะนั้นช่อง Date 1  
และPublication status ) 
จะต้องสัมพันธ์กัน 
***หากไม่มีปีพิมพ์ให้ใส่ UUUU 
 

4. Date 2 คือ               
ปีสุดท้ายของเอกสาร 
ถ้าไม่มีให้เว้นว่างไว้               
(ส่วนใหญ่จะใช้กับ
วารสาร) 
 

5. Place  คือ ใช้ระบุ 
สถานท่ี จังหวัด/
ท้องถิ่น/ประเทศ/ โดย
เราเป็นคนก าหนดเอง
ของเราก าหนใช ้th 
 

6. Resource specific info 
คือ (ยังไม่ต้องใส่) 

 

7. Language  คือ ใช้ระบุภาษา
สิ่งพิม์ ซึ่งสามารถดูได้จาก marc 
code list forLanguage เช่น
eng,fre,tha,spa เป็นต้น  

 

8. Modified  คือ ข้อมูลนั้นได้มีการ
ถอดแปลหรือถอดความให้เป็นอักษร
โรมันหรือไม่ ถ้าไม่ก็เว้นว่างไว้ 

 

9. Source  คือ แหล่งผลิตข้อมูล
ทางบรรณานุกรม ซึ่งก าหนดให้ใช้
รหัส d คือแหล่งอื่นๆ 
 

 



 
การท ารายการเขตข้อมูลทั่วไป (01X-8XX) 

 
 ในส่วนนี้จะน าเสนอหลักเกณฑ์การท ารายการของเขตข้อมูลที่พบเห็นได้โดยทั่วไปที่จ าเป็นต่อ
การใช้งานเท่านั้น ส่วนรายละเอียดเขตข้อมูลบางรายการที่ไม่ได้ปรากฎ ควรศึกษาเพ่ิมเติมจากหนังสือ
คู่มือ MARC 21 โดยเฉพาะ ซึ่งเขตข้อมูลดังต่อนี้เป็นการลงรายการของ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร โดยเขตข้อมูลได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  

 1. กลุ่มเขตข้อมูลเกี่ยวกับเลขและรหัส 

2. กลุ่มเขตข้อมูลรายการหลักและรายการเพ่ิม 

3. กลุ่มเขตข้อมูลบรรณานุกรมอ่ืนๆ 

4. กลุ่มเขตข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวเรื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. กลุม่เขตข้อมูลเกี่ยวกบัเลขและรหัส 

การท ารายการเขตข้อมูล Tag 020, 040, 041 และ 082 
 

การท ารายการเขตข้อมูล Tag 020 

020 International Standard Book Number เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 
- ตรวจสอบการลงค่าของข้อมูลต้องไม่มีเครื่องหมาย – และค่าท่ีลงต้องเป็นตัวเลข 10 หรือ 

13 หลัก ตามมาตรฐานของเลข ISBN 
 - ตรวจสอบการลงค่าของข้อมูลในกรณีที่มีการใช้ตัวอักษร X ต้องลงเป็นตัวใหญ่  
 
ตัวอย่างเช่น     ISBN จ านวน 13 หลัก  9789749965177 

         ISBN จ านวน 10 หลกั  9748941841 
         ISBN ที่ต้องใส่ X         978616254X 

 
 

 
 
การท ารายการเขตข้อมูล Tag 040 

040 Cataloging Source แหล่งผลิตข้อมูลทางบรรณานุกรมใช้บันทึกรหัส หรือชื่อหน่วยงาน
ที่ผลิตข้อมูล 

โดยตัวบ่งชี้ที่ 1-2  ไม่ต้องระบุ ให้เว้นว่างไว้ทั้ง 2 ต าแหน่ง 

      เขตข้อมูลย่อย $aบอกแหล่งผลิตข้อมูล หรือรหัส 

 

ตัวอย่างเช่น  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ใช้หรัส KPRU 

 

 

 
 

 

 



 

การท ารายการเขตข้อมูล Tag 041 
 041 Language Code รหัสภาษา โดยระบุอักษร 3 ตัวที่ใช้แทนภาษาของสิ่งพิมพ์เล่มนั้น 
เช่น เนื้อหาเป็น  ภาษาอังกฤษใช้รหัส eng  -  

ภาษาฝรั่งเศสใช้รหัส Fre 

ภาษาเยอรมันใช้รหัส Ger 

ภาษาไทยใช้รหัส Tha ฯลฯ เป็นต้น 

 

ตัวอย่างเช่น  

 

  

 
***ให้ดูรายละเอียดการลงตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 (เช็ค indicator กับ subfield ตามท่ีมีใน 

MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) 

 

การท ารายการเขตข้อมูล Tag 082 

082 Dewey Decimal Classification Number เลขเรียกหนังสือระะบบทศนิยมของดิวอ้ี  

ตัวอย่างเช่น  

 

 

 

 

 

 

 

 
***ให้ดูรายละเอียดการลงตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 (เช็ค indicator กับ subfield ตามท่ีมีใน 

MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) 

 

 
 
 



2. กลุม่เขตข้อมูลรายการหลักและรายการเพิ่ม 
การท ารายการเขตข้อมูล Tag 100, 110, 245, 246 490และ 700 

 
 รายการหลัก รายการเพิ่ม 
ชื่อบุคคล 100 700 
ชื่อนิติบุคคล 110 710 
ชื่อเรื่อง 245 246 
ชื่อชุด  490 

 
การท ารายการเขตข้อมูล Tag 100 
 100 Main Entry-Personal Name รายการหลัก – ชื่อบุคคล ใช้บันทึกชื่อบุคคลที่เป็น
รายการหลักซ่ึงมักจะเป็นผู้แต่งคนแรกหรือผู้เขียนเท่านั้น ประกอบด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 2 
0 ชื่อต้น กรณีคนไทย  

ไม่ระบุ 1 ชื่อสกุลที่เป็นค าเดียว (คนต่างชาติ มัก
ก าหนดเป็น 1) 

2 ชื่อสกุลที่มีหลายค าหรือค าผสม  
3 ชื่อวงศ์ตระกูล ราชวงศ์ เผ่าพันธุ์ 

 

ลักษณะการลงรายการ   

ตัวอย่าง  100 0 – $aภูมิพลอดุลยเดช, $cพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. $d2470-2559 

    $aศรีสุนทรโวหาร (น้อยอาจาริยางกูร), $cพระยา $d2365-2434. 

    $aคึกฤทธิ์ ปราโมช, $cม.ร.ว 

 $aน้ าทิพย์  วิภาวิน 

    $aว.วชิรเมธี, นามแฝง   

100 1 - $aนาคาทานิ, อะคิฮิโระ 

   $aเดอ ลา เบอโดแยร์, คามิลลา 

   
***ให้ดูรายละเอียดการลงตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 (เช็ค indicator กับ subfield ตามท่ีมีใน 

MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) 

 



การท ารายการเขตข้อมูล Tag 110 
 110 Main Entry-Corporate Name รายการหลักท่ีเป็นชื่อนิติบุคคลใช้บันทึกชื่อนิติบุคคลที่
เป็นรายการหลัก โดยปกติต้องเป็นรายการนิติบุคคลที่เป็นผู้รับผิดชอบส าคัญ ประกอบด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 2 
0 ชื่อที่กลับค า เช่น มหาดไทย, กระทรวง  

ไม่ระบุ 1 ชื่อที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย (Jurisdiction 
Name) 

2 ชื่อตามล าดับ (Name in Direct Order) 

 

ลักษณะการลงรายการ   

ตัวอย่าง  110 0 - $aมหาดไทย, กระทรวง 

   $aศึกษาธิการ, กระทรวง 

  110 1 - $aการประปานครหลวง 

   $aการท่าเรือ 

  110 2 - $aกรุงเทพมหานคร $bส านักงานการศึกษา 

   $aกระทรวงการต่างประเทศ $bกรมการกงสุล 
***ให้ดูรายละเอียดการลงตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 (เช็ค indicator กับ subfield ตามท่ีมีใน 

MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) 

 

การท ารายการเขตข้อมูล Tag 245 

 245 Title Statemen ใช้บันทึกชื่อเรื่องและแจ้งความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 2 
0 ไม่ท ารายการเพ่ิมชื่อเรื่อง ในกรณีที่

ไม่มีรายการหลักในเขตข้อมูล 1XX 
0 ไม่มีอักขระที่ต้องการให้น าไปเรียง 

(ส่วนใหญ่ใช้ ตัวบ่งชี้นี้) 
1 ท ารายการเพ่ิมให้กับชื่อเรื่อง ถ้ามีผู้

แต่งในเขตข้อมูล 1XX 
1-9 จ านวนอักขระที่ไม่ต้องการให้น าไป

เรียง เช่น the  an etc  ...... ฯลฯ 

 
 ***ให้ดูรายละเอียดการลงตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 (เช็ค indicator กับ subfield ตามท่ี

มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) 

 



การท ารายการเขตข้อมูล Tag 246 
 246 Varying Form of Title  รูปแบบชื่อเรื่องท่ีแตกต่างจากชื่อเรื่องหลัก ใช้บันทึกชื่อเรื่อง
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อเรื่องที่ 2 หรือ 3  ในการลงรายการใน tag 245 $b เมื่อใดนั้นจะต้องเพ่ิม
รายการ ใน tag 246 ด้วยเสมอ หรือบางครั้งชื่อเรื่องที่ลงใน tag 246 ไม่จ าเป็นต้องเป็นชื่อเรื่องย่อย/
เทียบเคียง ก็ได้แต่อาจเป็นชื่อเรื่องที่ปรากฎบนกล่อง ซีดีรอม สันหนังสือ ชื่อเรื่องเหล่านี้ไม่เหมือนกับ
ชื่อเรื่องหลักแต่มีความส าคัญพอๆกันซึ่งจะท าให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นชื่อเรื่องได้มากกว่า 1 ประกอบด้วย 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 2 
0 ไม่มีรายการเพ่ิมชื่อเรื่อง แต่มี

รายการหมายเหตุใน $I ด้วย 
# ไม่มีข้อมูลระบุว่าเป็นชื่อเรื่องประเภทใด 

1 มีรายการเพ่ิมชื่อเรื่องและมีรายการ
หมายเหตุใน $I ด้วย 

0 ชื่อเรื่องท่ีใช้ในการค้น(ส่วนใหญ่ใช้ ตัว
บ่งชี้นี้) 

2 ไม่มีรายการเพ่ิมชื่อเรื่อง และไม่มี 
รายการหมายเหตุใน $I  

3 มีรายการเพ่ิมชื่อเรื่อง แต่ไม่มี
รายการหมายเหตุใน $I (ส่วนใหญ่ใช้ 
ตัวบ่งชี้นี้) 

***ให้ดูรายละเอียดการลงตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 (เช็ค indicator กับ subfield ตามท่ี
มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) 

 

การท ารายการเขตข้อมูล Tag 700 
 700 Added Entry-Personal Name รายการเพิ่มชื่อบุคคล ใช้บันทึกชื่อบุคคลที่เป็น
รายการเพิ่มผู้แต่ง ผู้แปล บรรณาธิการ ฯลฯ ประกอบด้วย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 2 
0 ชื่อต้น กรณีคนไทย # ไม่สามรถระบุประเภทของรายการเพ่ิม

(ส่วนใหญ่ใช้ ตัวบ่งชี้นี้) 
1 ชื่อสกุลที่เป็นค าเดียว คนต่างชาติ 

มักก าหนดเป็น 1  
2 รายการจ าแนก เป็นรายการเพ่ิมบุคคลที่

เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มข้ึนเองใน
ส่วนที่ปรากฎในส่วนของชิ้นงาน 2 ชื่อสกุลที่มีหลายค าหรือค าผสม  

3 ชื่อวงศ์ตระกูล ราชวงศ์ เผ่าพันธุ์ 

***ให้ดูรายละเอียดการลงตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 (เช็ค indicator กับ subfield ตามท่ี
มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) 

 



ตัวอย่างกลุ่มเขตข้อมูลรายการหลักและรายการเพิ่ม 

การท ารายการเขตข้อมูล Tag 100, 110, 245, 246 และ 700  

 

ตัวอย่างที่ 1 
   

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 2 

 
 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แต่งท่ีเป็น
ชาวต่างชาติ /มีผู้แปล  
 

 

มีผู้แต่งหลัก tag 100 

มีผู้แต่งเพิ่ม tag 700 
*ท ารายการเพ่ิมช่ือ
เรื่อง tag 245 $b 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
เพิ่ม tag 246 เสมอ 

 
 

ผู้แต่งที่มีต าแหน่ง/
ยศ/บรรดาศักดิ์ ใน 
tag 100 ให้ใส่ $c 
และหากมีปีเกิด/ตาย 
ให้ลงใน $d ด้วย 
 



 

ตัวอย่างที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แต่งท่ีเป็นนิติบุคคล 
  

 

 

มีผู้แต่งหลัก tag 100 

มีผู้แต่งเพิ่ม tag 700 
*ท ารายการเพิม่ชื่อ
เรื่อง tag 245 $b 
ดังน้ันจึงจ าเป็นต้อง
เพิ่ม tag 246 เสมอ 
* tag 246 นี้ใส่
เนื่องจากเป็นช่ือเรื่อง
หนึ่งที่ส าคัญ แตไ่ม่
ปรากฎในช่ือเรื่องหลัก 
  



การท ารายการเขตข้อมูล Tag 490 

 490 Series Statement รายการเพ่ิมชื่อชุด ใช้บันทึกรายการชื่อชุด ประกอบด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 2 
0 ไม่ต้องท ารายการเพ่ิม  

ไม่ระบุ 
1 ท ารายการเพ่ิม(แสดงว่าต้องมีข้อมูลเพ่ิมใน

เขตข้อมูล 8XX ในระเบียนนี้) 

 

ตัวอย่างเช่น  

 

 

 

 
***ให้ดูรายละเอียดการลงตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 (เช็ค indicator กับ subfield ตามท่ีมีใน 

MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. กลุม่เขตข้อมูลบรรณานุกรมอื่นๆ 
การท ารายการเขตข้อมูล Tag 250, 256, 300, 500 และ 505 

 
การท ารายการเขตข้อมูล Tag 250 
 250 Edition Statement ครั้งที่พิมพ์ ใช้ส าหรับบันทึกครั้งที่พิมพ์ ตัวบ่งชี้ตัวที่ 1,2               
ไม่ต้องระบุ  
 

การท ารายการเขตข้อมูล Tag 260 

 260 Publication, Distribution, etc ส่วนของการพิมพ์ ตัวบ่งชี้ตัวที่ 1,2 ไม่ต้องระบุ  
 

การท ารายการเขตข้อมูล Tag 300 
 300 Physical Description ลักษณะทางกายภาพของวัสดุประเภทต่างๆ ตัวบ่งชี้ตัวที่ 1,2 
ไม่ต้องระบุ  
 

ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

***ต้องมีการลงค่า subfield ตามท่ีมีใน MARC21  



การท ารายการเขตข้อมูล Tag 500 
 500 General Note หมายเหตุทั่วไป ใช้บันทึกหมายเหตุทั่วไปที่ต้องการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ   
ใช้ส าหรับโน๊ตข้อความเพ่ือแจ้งผู้ใช้ เช่น บอกที่มาของหนังสือ หนังสือที่ได้รับรางวัล หนังสือหรือ
ทรัพยากรนั้นได้มาอย่างไร หรืออาจใส่ค าค้นก็ได้ ฯลฯ โดยที่ตัวบ่งชี้ ที่ 1, 2 ไม่ต้องระบุ ประกอบด้วย 

 

ตัวอย่างเช่น  

 

 

 

 
การท ารายการเขตข้อมูล Tag 505 
 505 Formatted Contents Not หมายเหตุที่เป็นสารบัญ ใช้บันทึกบอกหมายเหตุเพ่ือบอก
สารบัญเนื้อหาของสิ่งพิมพ์นั้น โดยส่วนใหญ่จะอธิบายเป็นตอน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 2 
0 สารบัญสมบูรณ์ ลงรายการอย่าง

สมบูรณ์ 
# ระดับธรรมดา ลงรายการเฉพาะที่จ าเป็น 

คือลงรายการเพียง $a รายการเดียว 
(ส่วนใหญ่ใช้ ตัวบ่งชี้นี้) 

1 สารบัญไม่สมบูรณ์ แสดงว่าไม่
สามารถลงรายการอย่างครบถ้วน 

0 ระดับสูง แสดงว่ามีการท ารายการที่
ละเอียดจึงมีเขตข้อมูลย่อยอ่ืนๆที่
นอกเหนือจาก $a ด้วย 2 สารบัญย่อ แสดงว่าลงรายการ

สารบัญเพียงบางส่วน (ส่วนใหญ่ใช้ 
ตัวบ่งชี้นี้) 

 

ตัวอย่างเช่น 

 

 

 

 

 

 

 



4. กลุม่เขตข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวเรื่องและค าส าคัญ 
การท ารายการเขตข้อมูล Tag 600, 610, 650, 651 และ 653 

 

การท ารายการเขตข้อมูล Tag 600 
 600 Subject Added Entry-Personal Name หัวเรื่องชื่อบุคคล ใช้ส าหรับลงรายการที่
เป็นชื่อบุคคล ประกอบด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 2 
0 ชื่อต้น กรณีคนไทย 0 เรื่องหัวเรื่องของหอสมุดแห่งชาติ  
1 ชื่อสกุลที่เป็นค าเดียว คนต่างชาติ 

มักก าหนดเป็น 1  
1 หัวเรื่อง LC ส าหรับวรรณกรรมส าหรับ

เด็ก  
2 ชื่อสกุลที่มีหลายค าหรือค าผสม  2 หัวข้อหัวเรื่องทางการแพทย์  

3 ชื่อวงศ์ตระกูล ราชวงศ์ เผ่าพันธุ์ 3 ไฟล์หน่วยงานคลังข้อมูลการเกษตร
แห่งชาติ  

4 ไม่ระบุแหล่งที่มา  

5 หัวเรื่องของแคนาดา  

6 Répertoire de vedettes-matière  

7 แหล่งที่มาระบุไว้ในฟิลด์ย่อย $ 2 

  

*** ตัวบ่งชี้ที่ 2 ส่วนใหญ่ลง 4 หรือกับ 7  

 

ตัวอย่างเช่น 

 

 

 

 

 

 

  
***ให้ดูรายละเอียดการลงตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 (เช็ค indicator กับ subfield ตามท่ี

มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) 



การท ารายการเขตข้อมูล Tag 610 

 610 Subject Added Entry-Corporate Name หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล ประกอบด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 2 
0 ชื่อที่กลับค า เช่น มหาดไทย, 

กระทรวง 
 
 

(ดูรายละเอียดในเขตข้อมูล 600) 
ใช้ตัวบ่งชี้ที่ 2 เหมือนกัน 

1 ชื่อที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย 
(Jurisdiction Name) 

2 ชื่อตามล าดับ (Name in Direct 
Order) 

  

*** ตัวบ่งชี้ที่ 2 ส่วนใหญ่ลง 4 หรือกับ 7  

 

ตัวอย่างเช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***ให้ดูรายละเอียดการลงตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 (เช็ค indicator กับ subfield ตามท่ี

มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) 

 

 

 



Tag 610 รายการหลักที่เป็นนิติบุคคล ในตัวบ่งช้ีที่ 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 รหัสประเภทของชื่อนิติบุคคล 
ประกอบด้วย 

ตัวอย่าง 

0 ช่ือท่ีกลับ  $aมหาดไทย, 

$bกระทรวง 

$aก าแพงเพชรพิทยาคม, 

$bโรงเรยีน 

1 ช่ือท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย $aการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 

$aการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

$aการกีฬาแห่งประเทศไทย 

$aการบินไทย 

$aการบินไทย 

$aการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

$aการไฟฟ้านครหลวง 

$aการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

$aการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

$aการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

$aการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

$aการเคหะแห่งชาต ิ

$aการยาสูบแห่งประเทศไทย 

$aท่าอากาศยาน 

$aการประปาส่วนภมูิภาค 

ฯลฯ 

2 ช่ือตามล าดับ $aสมาคม................................ 

$aมูลนิธิ.................................. 

$aโรงเรียน.............................. 

$aมหาวิทยาลัย…………………… 

$aห้างหุ้นส่วน........................ 

$aกระทรวง/ทบวง/กรม/ส านักงาน 

$aกระทรวง/ทบวง/กรม/ส านักงาน 

$aกระทรวงศึกษาธิการ 
$bส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น
พื้นฐาน 

$aกระทรวงมหาดไทย 

$bกรมการปกครอง 

$aส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯลฯ  



การท ารายการเขตข้อมูล Tag 650 
 650 Subject Added Entry-Topical Term หัวเรื่องท่ัวไป ใช้ระบ ุหัวเรื่องท่ัวไป
ประกอบด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 2 
# ไม่มีข้อมูลบ่งบอก หรือไม่มีข้อมูลมา

ให้ (ส่วนใหญ่ใช้ ตัวบ่งชี้นี้) 
 
 

(ดูรายละเอียดในเขตข้อมูล 600, 610) 
ใช้ตัวบ่งชี้ที่ 2 เหมือนกัน 

0 ไม่ระบุระดับ 
1 หัวเรื่องหลักและส าคัญ (จะใช้ใน

กรณีท่ีมีการควบคุมหัวเรื่อง) 

2 หัวเรื่องรอง (จะใช้ในกรณีท่ีมีการ
ควบคุมหัวเรื่อง) 

 

ตัวอย่างเช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***ให้ดูรายละเอียดการลงตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 (เช็ค indicator กับ subfield ตามท่ี

มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) 



การท ารายการเขตข้อมูล Tag 651 
 651 Subject Added Entry-Geographic Name หัวเรื่องทางภูมิศาสตร์  ใช้ระบุหัวเรื่องที่
เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 2 
# ไม่ระบุ (ดูรายละเอียดในเขตข้อมูล 600, 610) 

ใช้ตัวบ่งชี้ที่ 2 เหมือนกัน 

 

ตัวอย่างเช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***ให้ดูรายละเอียดการลงตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 (เช็ค indicator กับ subfield ตามท่ี

มีใน MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) 



การท ารายการเขตข้อมูล Tag 653 
 653 Index Term-Uncontrolled ดัชนีระยะเวลาที่ไม่มีการควบคุมหรือ(ค าค้น) ใช้ระบุ
ค าค้นที่ไม่ได้มีการก าหนดไว้ในหัวเรื่อง ประกอบด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 2 
# ไม่มีข้อมูลที่ให้ไว้  

(ส่วนใหญ่ใช้ ตัวบ่งชี้นี้) 
# ไม่มีข้อมูลที่ให้ไว้  

(ส่วนใหญ่ใช้ ตัวบ่งชี้นี้) 
0 ไม่มีการระบุระดับ  0 ค าเฉพาะ  
1 ค าค้นที่เป็นรายการหลัก 1 ชื่อบุคคล 
2 ค าค้นที่เป็นรายการหลัก 

 
2 ชื่อ บริษัท  

3 ชื่อการประชุม  

4 ระยะเวลาตามล าดับ  

5 ชื่อทางภูมิศาสตร์  

6 ประเภท / ระยะเวลา 

 

ตัวอย่างเช่น 

การลงรายการที่ไม่ต้องใส่ตัวบ่งชี้ นั้นหมายความว่า เป็นค าค้นทั่วไป 

 

 

 

การลงรายการที่ต้องใส่ตัวบ่งชี้ ที่ 2 หมายถึง ค าเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

***ค าค้นทั่วไป และ ค าเฉพาะหรือศัพท์เฉพาะ บรรณารักษ์ ควรพิจารณาก่อนลงรายการ  
***ให้ดูรายละเอียดการลงตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 (เช็ค indicator กับ subfield ตามท่ีมีใน 
MARC21 และต้องมีการลงค่าใน Subfield) 

 

เป็นศพัท์เฉพาะทางวิศวกรรม 

อ้างองิมาจาก เว็บ http://club-
engineering.blogspot.com/
2013/07/blog-post_3.html 


