
การประยุกตใ์ชม้าตรฐาน RDA 
ในการลงรายการบรรณานุกรม

เอกสารการสอนชดุวชิา มสธ. 

Application of RDA standards for 
cataloging STOU’s textbook

นางสาวสายหยุด บุญรอด
ส ำนักบรรณสำรสนเทศ 

มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำช



ทีม่าและความส าคญั

 1. กระแสควำมเปลีย่นแปลงทำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
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 2. มำตรฐำนในกำรลงรำยกำรทรพัยำกรสำรสนเทศปรบัเปลีย่น 
เพือ่รองรบัรปูแบบดจิทิลัและออนไลน์

 3. มำตรฐำนในกำรลงรำยกำรทีส่ำมำรถใชร้ว่มกบัมำตรฐำน
MARC21 ได ้



แนวคดิในการเลอืกต ารา/ชดุวชิา มสธ.

ชดุวิชำหรอืต ำรำของ มสธ. เป็นสื่อหลกัที่ใชใ้นกำรเรยีน
กำรสอนของมหำวทิยำลยั ประกอบดว้ยสือ่ต่ำงๆ อำท ิสือ่สิง่พมิพ ์

(ประกอบดว้ย เอกสำรกำรสอน แบบฝึกปฏิบัติ ประมวลสำระ 
แนวกำรศึกษำ ) ,  สื่ออิ เล็ กทรอนิกส  ์และสื่อม ัลติมี เดีย 
(ประกอบดว้ย รำยกำรประจ ำชุดวิชำ รำยกำรวิทยุกระจำยเสียง
ชดุวชิำ รำยกำรวทิยโุทรทศัน ์รำยกำรสอนเสรมิชดุวชิำ ซดีหีนังสอื

เสยีงระบบเดซชีดุวชิำ)
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วตัถปุระสงค ์

 เพือ่น ำมาตรฐาน RDA มาประยุกตใ์ช ้ส ำหรบักำรลงรำยกำรเอกสำร
กำรสอนชดุวชิำ/ต ำรำ มสธ. ของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
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 เพือ่เป็นตน้แบบส ำหรบักำรลงรำยกำรของทรพัยำกรสำรสนเทศอืน่ๆ 

ของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.



มาตรฐาน RDA (Resource Description and Access )

มำตรฐำน RDA ไดถ้กูออกแบบโดยอำศยัหลกักำรและมำตรฐำนต่ำง ๆ 

เป็นองคป์ระกอบ ในกำรจดัวำงขอ้มูลทำงบรรณำนุกรมใชแ้บบโมเดลเฟอร ์

เบอร ์(Functional Requirement for Bibliographic Record — FRBR)  
กำรควบคุมข ้อมูลชื่อหร ือค ำ  ใช แ้บบโมเดลเฟอรแ์อด (Functional 
Requirement for Authority Data — FRAD) และกำรควบคมุขอ้มูลค ำแทนเนือ้หำ ใช ้
แบบโมเดลเฟอรแ์ซด (Functional Requirement for Subject Authority Data 
— FRSAD)
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วตัถปุระสงคข์อง FBRB Model

 ชว่ยกำรคน้หำ (to find) เพือ่ใหค้น้พบขอ้มูลค ำคน้หรอืจดุเขำ้ถงึ (access 
points) 
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 ชว่ยกำรบ่งชี ้(to identify) เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ำมำรถแยกควำมแตกตำ่งระหวำ่ง
ทรพัยำกรทีม่ลีกัษณะคลำ้ยกนัตัง้แตส่องชือ่เร ือ่งหรอืมำกกวำ่ได ้

 ชว่ยกำรเลอืก (to select) เพือ่ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกทรพัยำกรทีเ่หมำะสมตรงกบัควำม
ตอ้งกำร เชน่ ขอ้มูลดำ้นประเภท ลกัษณะรปูรำ่ง ภำษำ เวอรช์นั

 ชว่ยกำรไดร้บั (to obtain) เพือ่ใหผู้ใ้ชไ้ดร้บั เขำ้ถงึ หรอืเขำ้ใชต้วัทรพัยำกร 
โดยใหข้อ้มูลเกีย่วกบั item น้ัน
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การแจกแจงระดบัของชดุวชิา มสธ. ตามโครงสรา้ง FBRB Model

หนังสอือเิล็กทรอนกิส์

• ebook ส ำหรับนักศกึษำทีล่งทะเบยีนเรยีน
• ebook ชดุวชิำคลังปัญญำต ำรำ มสธ.

(expression)

เอกสำรกำรสอนชดุวชิำ
กำรบัญชขีัน้ตน้, 2532

(manifestation)
ซดีมีัลตมิเีดยีประจ ำชดุวชิำกำรบญัชขีัน้ตน้, 

2550
(manifestation)

ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ., 2554
(manifestation)

ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
(item)

ส ำนักวทิยพัฒนำนครนำยก
(item)

หนังสอื (Textbook)
• เอกสำรกำรสอน/ประมวลสำระ
• แบบฝึกปฏบิัต/ิแนวกำรศกึษำ

(expression)

ส ำนักพมิพ ์มสธ., 2554
(manifestation)

ชดุวชิำกำรบญัชขีัน้ตน้ [วดีทิัศนป์ระกอบชดุวชิำ], 
2550

(manifestation)

ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. (item)

URL ของชดุวชิำแตล่ะเลม่ (item)

สือ่มัลตมิเีดยี 
•ดวีดีปีระจ ำชดุวชิำ
•ซดีเีสยีงประจ ำชดุวชิำ
•มัลตมิเีดยีประจ ำชดุวชิำ
•รำยกำรวทิยำกระจำยเสยีง
•รำยกำรวทิยโุทรทัศน์

(expression)

ส ำนักวทิยพัฒนำนครนำยก (item)

ชุดวชิาการบญัชขี ัน้ตน้
(Work)



ขัน้ตอนการด าเนินการตามวงจร PDCA
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 ประชมุกลุม่ผูป้ฏบิตังิำน เพือ่พูดคยุถงึ

ปัญหำในกำรลงรำยกำร

 ทบทวนควำมรูค้วำมเขำ้ใจโดยกำรใหค้วำมรู ้

และอธบิำยรำยละเอยีดเพิม่เตมิ

 ตรวจสอบคณุภำพของระเบยีนรำยกำรตำมมำตรฐำน RDA

 สอบถำมควำมคดิเห็น ปัญหำ อปุสรรคของผูป้ฏบิตังิำนเพือ่ประเมนิ

ควำมรูค้วำมเขำ้ใจหลงัจำกทีไ่ดป้ฏบิตังิำน เชน่ ขำดควำมรูค้วำมเขำ้ใจ

เร ือ่งมำตรฐำน RDA

 วำงแผนกำรด ำเนินงำน

 ศกึษำเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัมำตรฐำน RDA

 ทบทวนรำยละเอยีดกำรลงรำยกำร

แบบ AACR2

 จดัท ำขอ้ก ำหนดกำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำน RDA

 จดัท ำคูม่อืแนวปฏบิตัสิ ำหรบักำรลงรำยกำรชดุวชิำ มสธ. 
ตำมมำตรฐำน RDA

 สรำ้ง work from ส ำหรบักำรลงรำยกำรเอกสำร
กำรสอนชดุวชิำ มสธ. 

 ฝึกอบรม/ฝึกปฏบิตักิำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำน RDA 
ใหก้บัผูป้ฏบิตังิำน

 สรำ้งระเบยีนรำยกำรเอกสำรกำรสอนชดุวชิำ มสธ. 
ตำมมำตรฐำน RDA

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/PDCA_Cycle.svg


ขอ้ก าหนดการลงรายการเอกสารการสอนชดุวชิา มสธ. 
ตามมาตรฐาน RDA

ก ำหนดลงรำยกำรหน่วยขอ้มูลหลกั (Core element) และหน่วยขอ้มูลทีใ่ชเ้ป็นขอ้มูล
หลกัในกรณีทีไ่ม่มหีน่วยขอ้มูลหลกั (Core if) และหน่วยขอ้มูลทีส่ ำคญัและจ ำเป็นส ำหรบั

กำรสรำ้งระเบยีนรำยกำรเอกสำรกำรสอนชดุวชิำ มสธ. ไดแ้ก ่

 ชือ่เร ือ่งทีเ่หมำะสม (Title proper) (RDA 2.3.2) tag 245 ‡a

 ชือ่เร ือ่งทีห่มำะสมในภำษำอืน่ (Parallel Title Proper) (RDA 2.3.3) tag 245 ‡b

 ชือ่เร ือ่งทีแ่ตกตำ่ง (Variant Titles) (RDA 2.3.6) tag 246 ‡a และ 740

 ชือ่เร ือ่งย่อย (Other Title Information) (RDA 2.3.4) tag 245 ‡b

 ชือ่เร ือ่งทีเ่ลอืกใชส้ ำหรบัเวริค์ (Preferred title for the work) tag 130 ‡a  ก ำหนดภำยใต ้
กำรสรำ้งผลงำนทีม่ำจำกแนวคดิเดยีวกนัแตม่กีำรผลติ/เผยแพรใ่นหลำยรปูแบบ
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ขอ้ก าหนดการลงรายการเอกสารการสอนชดุวชิา มสธ. 
ตามมาตรฐาน RDA (ตอ่)

 กำรแจง้ผูเ้กีย่วขอ้งกบัช ือ่เร ือ่งทีเ่หมำะสม (Statement of Responsibility Relating to 
Title Proper) tag 245 ‡c

 กำรแจง้ฉบบัคร ัง้ทีพ่มิพ ์(designation of edition) (RDA Appendix B4) tag 250 ‡a

 กำรผลติ กำรพมิพ ์กำรจ ำหน่ำย กำรตพีมิพ ์และกำรแจง้ลขิสทิธิ ์(Production, 
Publication, Distribution, Manufacture and Copyright Notice) 

 Publication (RDA 2.8) tag 264 #1 ‡a นนทบรุ ี: ‡b ส ำนักพมิพ ์
มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำช, ‡c 2561.

 Copyright date (RDA 2.11) tag 264 #4 ‡a ©2560.
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ขอ้ก าหนดการลงรายการเอกสารการสอนชดุวชิา มสธ. 
ตามมาตรฐาน RDA (ตอ่)

 จ ำนวน/ขนำดของทรพัยำกร (extent of resource) tag 300 ‡a

 ภำพประกอบเนือ้หำ (illustrative content) tag 300 ‡b

 กำรวดัขนำด (dimensions) tag 300 ‡c 

 วสัดปุระกอบ (accompanied materials) tag 300 ‡e 

 ประเภทของเนือ้หำ (content type) tag 336 ‡a RDA content term และ ‡2 (source) 
rdacontent

 ประเภทของสือ่ (media type) tag 337 ‡a RDA media term และ ‡2 (source) 
rdamedia

 ประเภทของตวับรรจ ุ(carrier type) tag 338 ‡a RDA carrier term และ ‡2 (source) 
rdacarrier
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ขอ้ก าหนดการลงรายการเอกสารการสอนชดุวชิา มสธ. 
ตามมาตรฐาน RDA (ตอ่)

 หมำยเหต ุ(notes) tag 5XX

 รหสับ่งช ีป้ระจ ำตวัทรพัยำกร (identifier for the manifestation)     
(RDA 2.15)  tag 020

 ทีอ่ยู่อเิล็กทรอนิกส/์ยอูำรเ์อล (URL) tag 856 ‡u

 แบบของกำรเผยแพร/่ระดบัทำงบรรณำนุกรม (mode of issuance) 
Leader/07
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ขอ้ก าหนดการลงรายการเอกสารการสอนชดุวชิา มสธ. 
ตามมาตรฐาน RDA (ตอ่)

 ก ำหนดแหล่งขอ้มูลทีเ่ลอืกใช ้(preferred source) ของเอกสำรกำรสอนชดุวชิำ มสธ. ในกำรน ำขอ้มูล
ทำงบรรณำนุกรมมำลงรำยกำร ไดแ้ก ่หนำ้ปกใน (title page) 

 กำรคดัลอกขอ้มูลเพือ่กำรบรรยำย (RDA 1.7) มำตรฐำน RDA ก ำหนดใหต้อ้งคดัลอกขอ้มูลในหลำย
หน่วยขอ้มูล โดยใหค้ดัลอกมำใหต้รงตำมทีป่รำกฏในแหล่งขอ้มูลน้ัน

 กำรใชอ้กัษรตวัใหญ่ (RDA ภำคผนวก A)

 กำรใชต้วัย่อ (RDA 1.7.8, RDA D.1.2.1, RDA ภำคผนวก B.4)  

 กำรบนัทกึขอ้มูลในกรณีขอ้มูลในแหล่งไม่ถกูตอ้ง (RDA 1.7.9, RDA 2.3.1.4)

 กำรบนัทกึเคร ือ่งหมำยวรรคตอนตำมขอ้ก ำหนดของ ISBD ใหด้ใูน (RDA ภำคผนวก D 1.2)
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ขอ้ก าหนดการลงรายการเอกสารการสอนชดุวชิา มสธ. 
ตามมาตรฐาน RDA (ตอ่)

 กำรบนัทกึสญัลกัษณ ์ (RDA 2.2.4)

 กำรเวน้ระยะหลงัตวัย่อหรอือกัษรย่อ

 กำรใชว้งเล็บเหลีย่ม (RDA D.1.2.1)

 ก ำหนดกำรสรำ้งควำมสมัพนัธ ์

 ระหวำ่งผูส้รำ้งงำนกบังำน (RDA ภำคผนวก I) tag 710 ‡e ผูจ้ดัท ำ.

 ระหวำ่งงำนย่อยในงำนใหญ่ (whole-part work relationships) (RDA ภำคผนวก J.2.4)  
tag 700 ‡i container of (work):

 ระหวำ่งงำนกบังำนทีม่ลีกัษณะกำรน ำเสนอในรปูแบบทีต่ำ่งกนั tag 856 ‡u (URL)

 ระหวำ่งงำนฉบบัปัจจบุนักบังำนเดมิทีม่ชี ือ่ตำ่งกนั tag 500 และ 740
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ขอ้ก าหนดการลงรายการเอกสารการสอนชดุวชิา มสธ. 
ตามมาตรฐาน RDA (ตอ่)

 ก ำหนดใหม้หีน่วยขอ้มูลทีใ่ชใ้นกำรลงรำยกำรชดุวชิำ ซึง่เป็นหน่วยขอ้มูล

ทีบ่่งบอกควำมเป็นระเบยีนตำมมำตรฐำน RDA 

 สว่นน ำระเบยีนหรอืลดีเดอร ์(leader) 00/18 = “i” (ISBD punctuation 
included)

 สว่นเขตขอ้มูลไม่จ ำกดัควำมยำว (Variable data fields) (0xx-9xx) 

tag 040 _ _ ‡a TH-NoSTO ‡b tha ‡e rda

tag 130 _ _ ‡a ชือ่เร ือ่งทีเ่ลอืกใชส้ ำหรบั work ก ำหนดใชข้อ้ควำมตัง้แต่
ชดุวชิำ เป็นตน้ไป เชน่ เอกสำรกำรสอนชดุวชิำกำรจดักำรเชงิกลยุทธใ์นภำครฐั

“tag 130 _ _ ‡a ชดุวชิำกำรจดักำรเชงิกลยุทธใ์นภำครฐั” 15



ขอ้ก าหนดการลงรายการเอกสารการสอนชดุวชิา มสธ. 
ตามมาตรฐาน RDA (ตอ่)

tag 264 _ 1 ‡a สถำนทีพ่มิพ ์ : ‡b ส ำนักพมิพ,์ ‡c ปีพมิพ.์

tag 336 _ _ ‡a text ‡2 rdacontent

tag 337 _ _ ‡a unmediated ‡2 rdamedia

tag 338 _ _ ‡a volume ‡2 rdacarrier

tag 700 0 _ ‡i container of (work): ‡a ชือ่ผูแ้ตง่. ‡t ชือ่เร ือ่ง.

tag 710 2 _‡a มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำช. ‡b สำขำวชิำกำร
จดักำร, ‡e ผูจ้ดัท ำ.

tag 856 4 0 ‡u (URL) 16



ผลการด าเนินงาน
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แ น ว ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ล ง ร ำ ย ก ำ ร

บรรณำนุกรมฯ ที่เป็นองคค์วำมรู ้

ให ม่ เพื่อใชส้ ำหร ับลงรำยกำร

เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ . 
ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. 
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ผลการด าเนินงาน (ต่อ)

 

work from ส ำหรบักำร
สรำ้งระเบียนรำยกำร

เอกสำรกำรสอนชดุวชิำ 

มสธ.



ผลการด าเนินงาน (ตอ่)
.

ฝึกอบรม/ฝึกปฏบิตักิารลงรายการตามมาตรฐาน RDA ใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน
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https://library.stou.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/DSC_0154-1024x680.jpg
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ผลการด าเนินงาน (ต่อ)

ตัวอย่ ำ งร ะ เบียน

รำยกำร เอกสำร

กำรสอนชุดวิชำ 

มสธ.
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ผลการด าเนินงาน (ต่อ) ตวัอย่างเอกสารการสอนชดุวชิา มสธ. ในรูปแบบหนงัสอือเิล็กทรอนิกส ์

หนงัสอือเิล็กทรอนิกส ์ส าหรบันกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน

ส านกัพมิพ ์มสธ.
คลงัปัญญา ต ารา มสธ. 

ส านกับรรณสารสนเทศ มสธ.
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ผลการด าเนินงาน (ต่อ)

เคร ือ่งมอืชว่ยกำรสบืคน้

เพื่อกำรเขำ้ถึงชุดวิชำ 

มสธ.

1 2

3
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ผลการด าเนินงาน (ต่อ) การแนะน าการคน้ควา้ขอ้มูลแกผู่ใ้ชบ้รกิาร



ขอ้เสนอแนะ

1. ควรมกีำรศกึษำ พฒันำและปรบัปรงุกำรลงรำยละอยีดของหน่วยขอ้มูลตำ่งๆ ทีส่ ำคญัและ

สง่ผลตอ่กำรจดัเก็บและกำรเขำ้ถงึสำรสนเทศของผูป้ฏบิตังิำนและใหผู้ใ้ชบ้รกิำรเกดิควำม

สะดวก รวดเรว็

24

2. ควรมกีำรใชม้ำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรกบัสำรสนเทศอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ดัหำเขำ้หอ้งสมุด
เพือ่ใหบ้รกิำรผูใ้ช ้

3. ควรมกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรูด้ำ้นกำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำน RDA ระหวำ่งหอ้งสมดุและ
องคก์รสำรสนเทศอืน่ๆ เพือ่พฒันำรปูแบบกำรลงรำยกำรรว่มกนั
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ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
การลงรายการกบัสารสนเทศอืน่ ๆ ทีจ่ะด าเนินการในอนาคต



การน าไปใชป้ระโยชนใ์นงานหอ้งสมุด

1. เพือ่ใชเ้ป็นตน้แบบในกำรลงรำยกำรชดุวชิำและสำรสนเทศอืน่ๆ ทีจ่ดัหำเพือ่ใหบ้รกิำร
ของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
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2. เพือ่รองรบักำรลงรำยกำรของสำรสนเทศในรปูแบบสือ่ดจิทิลัและสือ่ออนไลนท์ีเ่กดิขึน้ใน
อนำคต

3. เป็นกำรสง่เสรมิใหม้กีำรใชม้ำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรสำรสนเทศของหอ้งสมุดและ
องคก์รสำรสนเทศอืน่ๆ 



Answers

&
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Questions


