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บทคัดยอ่ 
 ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช ให้ควำมส ำคัญในกำรใช้มำตรฐำน 
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมทรพัยำกรสำรสนเทศที่เป็นมำตรฐำนสำกลเพ่ือแลกเปลีย่นและรว่มใช้รำยกำร
บรรณำนุกรมกับองค์กรสำรสนเทศอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จึงได้น ำมำตรฐำนต่ำง ๆ มำใช ้
ในกำรปฏิบัติงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม อำทิ มำตรฐำน MARC21 หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
แบบ AACR2 ฯลฯ และก ำหนดให้ใช้มำตรฐำน RDA (Resource Descriptive and Access) ในกำรบรรยำย
รำยละเอียดของทรัพยำกรสำรสนเทศ และรองรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสื่อที่มกีำรผลิตและเผยแพร ่
ในรูปแบบดิจิทัลและสื่อออนไลน์มำกขึ้น ตำมกำรพัฒนำทำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยไดใ้ช้กับกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมของทรัพยำกรที่เป็นภำษำต่ำงประเทศที่ได้จัดหำเข้ำมำเพ่ือให้บริกำรตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ  
และในปี 2561 เห็นควรให้มีกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA กับสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยเพ่ือให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
โดยในระยะแรกก ำหนดให้ลงรำยกำรบรรณำนุกรมกับเอกสำรกำรสอนชุดวชิำ มสธ. ซึ่งเป็นสื่อหลักที่ใช้ในกำรเรียน
กำรสอนของมหำวิทยำลยั มีกำรจัดท ำข้อก ำหนดต่ำง ๆ ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม จัดท ำแนวปฏิบัติใน 
กำรลงรำยกำรภำยใต้ข้อก ำหนด จัดท ำแบบฟอร์มกำรลงรำยกำรในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนเพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบตัิและรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำม
มำตรฐำน RDA ก่อนปฏิบัติงำนจริง และมีกำรตรวจสอบคุณภำพและควำมถูกต้องของระเบียนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
หน่วยข้อมูลที่บ่งบอกควำมเป็นระเบียนตำมมำตรฐำน RDA เพ่ือให้ระเบียนบรรณำนุกรมมีควำมสมบูรณ์ตำม 
แนวปฏิบัติที่ได้ก ำหนดขึ้น 
  
ค าส าคัญ:  
  มำตรฐำน RDA, กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม, เอกสำรกำรสอนชุดวชิำ มสธ. 
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Abstract 
 The Office of Document and Information, Sukhothai Thammathirat Open University focus on 
the important of using standard bibliographic information resources to exchange and share 
bibliographic information with other domestic and international organizations. Thus,  
the office are standards for bibliographic describe; MARC21, AACR2, etc. and developing Resource 
Descriptive and Access (RDA) standard to describe the information resources that are produced and 
distributed in digital literacy and online media. According to the advance of the technology, this 
standard has been applied to the bibliography for foreign resources that have been supplied to serve 
since 2015. And recommended that the RDA should be applied to Thai publications  
to be standardized in 2018. In the first phase, RDA standards is using for STOU’s textbooks, which are 
the main materials for teaching and learning in the University. The library for forms the regulations for 
listing bibliographics and guidelines to entry under the specification, create work sheets form in the 
automatic library system. Make worksheet form in the automatic library system and organization 
workshops trainning for practitioners to provide knowledge about  
the principles and details of RDA standards before actual work. The quality and accuracy of  
the records in particular the RDA standard are monitored. 
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บทน า 
 ปัจจุบันกระแสควำมเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีมำกข้ึนท ำให้ควำมต้องกำร 
กำรเข้ำถึงข้อมูลโดยใช้สมำร์ทโฟนในกำรค้นหำและเข้ำถึงในลักษณะเป็น web-based รวมทั้งระบบ 
กำรเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศตำมหลักเกณฑ์เดิมไม่สำมำรถท ำได้
อย่ำงชัดเจนเพียงพอ จึงท ำให้เกิดกำรพัฒนำมำตรฐำนสำกลส ำหรับกำรสร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมแบบใหม่
ขึ้นมำกมำย และหนึ่งในมำตรฐำนที่ส ำคัญคือ มำตรฐำน RDA (Resource Descriptive and Access)  
ที่รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสำรสนเทศทำงดิจิทัลได้  และยังสำมำรถใช้งำนร่วมกับมำตรฐำน MARC21  
ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมที่สำมำรถอธิบำยสำรสนเทศได้หลำกหลำยรูปแบบและสำมำรถเชื่อมโยง
ข้อมูลสำรสนเทศได้ครอบคลุมกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด  ส ำนักบรรณสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้มำตรฐำนสำกลในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม 
เพ่ือกำรจัดเก็บและเป็นเครื่องมือในสืบค้นสำรสนเทศ อีกท้ังยังเป็นกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนรำยกำร
บรรณำนุกรมของสำรสนเทศระหว่ำงหน่วยงำนองค์กรสำรสนเทศทั่วโลก จึงไดน้ ำมำตรฐำน RDA มำใช้ 
ในลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศท่ีจัดหำมำเพ่ือให้บริกำร 
 
 
 



 ชุดวิชำหรือต ำรำของ มสธ. เป็นสื่อหลักที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย  
ซ่ึงประกอบด้วยสื่อต่ำง ๆ อำทิ สื่อสิ่งพิมพ์ (ประกอบด้วย เอกสำรกำรสอน แบบฝึกปฏิบัติ ประมวลสำระ  
แนวกำรศึกษำ) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมัลติมีเดีย (ประกอบด้วย รำยกำรประจ ำชุดวิชำ รำยกำรวิทยุ 
กระจำเสียงชุดวิชำ รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ รำยกำรสอนเสริมชุดวิชำ ซีดีหนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชำ) 
นอกจำกนี้ยังมีสื่อออนไลน์ที่ผลิตโดยหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เช่น ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ชุดวิชำ ฯลฯ สื่อต่ำง ๆ เหล่ำนี้ล้วนมีควำมส ำคัญต่อกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำ มสธ. คณำจำรย์ 
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และผู้ใช้บริกำรทั่วไปที่ต้องกำรใช้สื่อเพ่ือศึกษำ ค้นคว้ำ ท ำวิจัย ฯลฯ ปัจจุบัน 
กำรผลิตและเผยแพร่สื่อของชุดวิชำมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตำมวิวัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
ซึ่งจะส่งผลต่อกำรใช้มำตรฐำนในจัดเก็บและสร้ำงเครื่องมือช่วยค้น ส ำนักบรรณสำรสนเทศ ในฐำนะเป็น
ห้องสมุดได้ด ำเนินกำรจัดเก็บและสร้ำงเครื่องมือช่วยค้นสำรสนเทศต่ำง ๆ เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงได้ 
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว จึงได้มีแนวคิดท่ีจะสร้ำงเครื่องมือ เพ่ือรวบรวมสื่อต่ำง ๆ ประจ ำชุดวิชำหนึ่ง ๆ ไว้
ด้วยกันเพ่ือช่วยในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงครอบคุม และมีประสิทธิภำพภำยใต้กำรสืบค้นครั้งเดียว
ให้กับผู้ใช้บริกำร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของมำตรฐำน RDA ที่ถูกออกแบบมำเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบ
สำรสนเทศที่ต้องกำร (to find) เมื่อพบแล้วสำมำรถใช้ข้อมูลตำมที่บรรยำยไว้ในระเบียน (อำทิ  
ฉบับพิมพ์ ภำษำ ผู้ผลิต ปีพิมพ์) บ่งชี้หรือแยกแยะควำมแตกต่ำงระหว่ำงสำรสนเทศได้ (to identify)  
ยังสำมำรถตัดสินใจเลือกประเภทสำรสนเทศท่ีเหมำะสมตรงกับควำมต้องกำรใช้งำน (to select)  
จำกข้อมูลลักษณะรูปร่ำงของสำรสนเทศที่ระบุในระเบียน (อำทิ จ ำนวนหน้ำ ขนำด ประเภทของ 
บรรจุภัณฑ์) และใช้ข้อมูลเพื่อเข้ำถึงหรือเข้ำใช้สำรสนเทศได้ (to obtain) จึงก ำหนดให้ด ำเนินกำรลง
รำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA เพ่ือใช้เป็นต้นแบบส ำหรับ 
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศอ่ืน ๆ ของชุดวิชำ ทั้งนี้ในขั้นตอนกำรด ำเนินงำนประยุกต์ใช้
มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. นั้น ได้น ำวงจรของ PDCA  
มำอธิบำยเพ่ือให้เห็นถึงกระบวนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA ส ำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ/ 
ต ำรำ มสธ. ของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ซ่ึงเป็นมำตรฐำนใหม่ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแทน
หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบ AACR2 
 2.  เพ่ือเป็นต้นแบบส ำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของทรัพยำกรสำรสนเทศอ่ืน ๆ  
ของส ำนักบรรณสำรสนเทศที่ได้จัดหำมำเพ่ือให้บริกำรและยังไม่ได้ใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรม 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนนิการ 
 กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA  
ของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA พอสรุปได้ตำมภำพที่ 1 ดังนี้ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA ของกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำร 
             บรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. 
 
 วิธีการด าเนินการ 
 กำรวำงแผน (Plan) ได้มกีำรวำงแผนเตรียมกำรด ำเนินงำนประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA  
ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอน/ ต ำรำ มสธ. ของส ำนักบรรณสำรสนเทศ ดังนี้ 
 1.  ก ำหนดประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะด ำเนินกำรในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA 
โดยได้ก ำหนดให้ลงรำยกำรบรรณำนุกรมดังกล่ำวกับเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ได้แก่ เอกสำรกำรสอน 
แบบฝึกปฏิบัติ ประมวลสำระ และแนวกำรศึกษำ เนื่องจำกเป็นสื่อหลักท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช นอกจำกสื่อสิ่งพิมพ์แล้วในแต่ละชุดวิชำประกอบด้วยสื่อต่ำง ๆ  
อำทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมัลติมีเดีย (ประกอบด้วย รำยกำรประจ ำชุดวิชำ รำยกำรวิทยุกระจำยเสียง
ชุดวิชำ รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ รำยกำรสอนเสริมชุดวิชำ ซีดีหนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชำ) และสื่อออนไลน์ 
ที่ผลิตโดยหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เช่น ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชำ ฯลฯ ซึ่งหำกมี                 
กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงสื่อต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเข้ำถึงของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 
 2.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมฯ โดยได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ของ                 
กำรด ำเนินงำน ก ำหนดระยะเวลำของกำรด ำเนินงำน ก ำหนดกิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินเพ่ือให้บรรลุ 
ตำมแผนงำนที่ได้ก ำหนดไว้ 



 3.  ศึกษำมำตรฐำน RDA เป็นกำรศึกษำ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
มำตรฐำน RDA จำกหนังสือ ต ำรำและเอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้งสอบถำมจำกผู้รู้  
 4.  ทบทวนรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแบบเดิมตำมหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 
แบบ AACR2 เป็นกำรทบทวนรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.  
ตำมที่มีกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมมำแล้ว เพื่อปรับปรุงรำยละเอียดของกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม 
ให้สมบูรณ์ในแต่ละหน่วยข้อมูลตำมมำตรฐำน RDA  
 การด าเนินการ (Do)  
 1.  จัดท ำข้อก ำหนดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.  
ตำมมำตรฐำน RDA โดยในเบื้องต้นได้ก ำหนดข้อปฏิบัติและแหล่งข้อมูลส ำคัญ ๆ ดังนี้ 
  1.1  ก ำหนดข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับหน่วยข้อมูลหลักและหน่วยข้อมูลที่ใช้เป็นหน่วยข้อมูลหลัก 
ในกรณีที่ไม่มีหน่วยข้อมูลหลัก ที่จ ำเป็นในกำรบรรยำยรำยละเอียด ได้แก่ ชื่อเรื่องที่เหมำะสม (Title 
proper), ชื่อเรื่องที่หมำะสมในภำษำอ่ืน (Parallel title proper), ชื่อเรื่องท่ีแตกต่ำง (Variant titles)  
ชื่อเรื่องย่อย (Other title Information) กำรแจ้งผู้เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องที่เหมำะสม (Statement of 
responsibility relating to title proper) กำรแจ้งฉบับครั้งที่พิมพ์ (designation of edition)  
กำรผลิตกำรพิมพ์ กำรจ ำหน่ำย กำรตีพิมพ์ และกำรแจ้งลิขสิทธิ์ (Production, Publication,  
Distribution, Manufacture and copyright notice) จ ำนวน/ ขนำดของทรัพยำกร (Extent of 
resource) ภำพประกอบเนื้อหำ (Illustrative content) กำรวัดขนำด (Dimensions) วสัดุประกอบ 
(Accompanied materials) ประเภทของเนื้อหำ (Content type) ประเภทของสื่อ (Media type) 
ประเภทของตัวบรรจุ (Carrier type) และหมำยเหตุ (Notes) ส ำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม  
        1.2  ก ำหนดแหล่งข้อมูลส ำคัญของเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ในกำรน ำข้อมูล 
ทำงบรรณำนุกรมมำลงรำยกำรฯ คือ หน้ำปกใน (Title pages) หำกไม่มีหน้ำปกใน ให้ใช้แหล่งที่มี 
ชื่อเรื่อง ได้แก่ ปกหรือใบหุ้มปก ส่วนข้อมูลจั่วหัวก่อนเนื้อหำ และส่วนข้อมูลกำรพิมพ์ท้ำยเล่ม ตำมล ำดับ 
(RDA 2.2) 
     1.3  กำรคัดลอกข้อมูลเพ่ือกำรบรรยำย  (RDA 1.7) มำตรฐำน RDA ก ำหนดให้ต้องคัดลอก
ข้อมูลในหลำยหน่วยข้อมูล โดยให้คัดลอกมำให้ตรงตำมที่ปรำกฏในแหล่งข้อมูลนั้น  
     1.4  กำรเว้นระยะหลังตัวย่อหรืออักษรย่อ (Spacing of initials and letters) ถ้ำตัวย่อ 
หรืออักษรย่อปรำกฏในแหล่งข้อมูล โดยไม่มีเครื่องหมำยมหัพภำค (.) ก ำกับอยู่ระหว่ำงตัวย่อหรืออักษรย่อ  
     1.5  กำรใช้วงเล็บเหลี่ยม  เมื่อมีหน่วยข้อมูลที่อยู่ติดกันหรือต่อกัน ภำยในหนึ่งส่วนข้อมูล 
ที่ต้องถูกก ำกับด้วยวงเล็บเหลี่ยม ในมำตรฐำน RDA ก ำหนดให้ก ำกับวงเล็บเหลี่ยมแต่ละชุดให้ 
แต่ละหน่วยข้อมูล ไม่ใช้แบบเอเอซีอำร์ทูที่ก ำกับโดยใช้วงเล็บเหลี่ยมชุดเดียว (RDA D.1.2.1) 
     1.6  ก ำหนดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบกับงำน กำรระบุควำมสัมพันธ์ใน
ระเบียนทำงบรรณำนุกรมโดยบันทึกค ำบ่งบอกควำมสัมพันธ์ในเขตข้อมูลย่อยของเขตข้อมูลผู้สร้ำงงำน 
(100, 110, 111) หรือผู้ร่วมสร้ำงงำน (700, 710) ค ำบ่งบอกควำมสัมพันธ์ (Relationship designations) 
      1.7  อักขระหรือค ำท่ีตั้งใจให้อ่ำนมำกกว่ำหนึ่งครั้ง (Letters or words intended to be 
read more than once) ถ้ำตัวอักษรหรือค ำที่ปรำกฏเพียงครั้งเดียว แต่กำรออกแบบในแหล่งข้อมูล 
ท ำให้เห็นชัดเจนว่ำตั้งใจให้อ่ำนมำกกว่ำหนึ่งครั้ง ให้ท ำซ้ ำตัวอักษรหรือค ำนั้น    



        1.8  ก ำหนดให้มหีน่วยข้อมูลที่ใช้ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมชุดวิชำตำมมำตรฐำน  
RDA ซึ่งเป็นหน่วยข้อมูลที่บ่งบอกควำมเป็นระเบียนตำมมำตรฐำน RDA ได้แก่ 
       1.8.1  ส่วนน ำระเบียนหรือลีดเดอร์ (leader) ซึ่งเป็นส่วนเขตข้อมูลควำมยำวคงที่  
(ldr/ 00-23) โดยต ำแหน่งที่ 18 Ffixed field: Leader/18) ในส่วนน ำระเบียน ระบุค่ำเป็น  “i”  
(ค่ำ i = ISBD punctuation included) 
       1.8.2  ส่วนเขตข้อมูลไม่จ ำกัดควำมยำว (Variable data fields) (oxx-9xx)  
ตำมตำรำงท่ี 1 ดังนี้ 
   
ตำรำงที่ 1  เขตข้อมูลที่ไม่จ ำกับควำมยำวและข้อปฏิบัติที่บ่งบอกควำมเป็นระเบียนมำตรฐำน RDA 
 

แท็ก ชื่อเขตข้อมูล ข้อปฏิบัต ิ
040 Cataloging Source ใช้ subfield ‡e ระบุแบบแผนกำรลงรำยกำรที่ใช้  ‡e rda 
245 Title Statement คัดลอกชื่อเร่ืองมำตำมที่พบในแหล่งข้อมูล (on the title page) 

    - ใน Subfield ‡a ไม่ต้องแก้ไขกำรสะกดค ำผิดหรือพิมพ์ผิดในชื่อเร่ือง  
    - ไม่ใช้วำ่ [sic], i.e., [ที่ถกูต้องคือ] และไม่ใช้ Subfield ‡h  

246 Varying Form of Title ใช้ Subfield ‡i Title read: the correct spelling,  
130/240 Uniform Title “Conventional title” + “Selections” 
264 Production, Publication, 

Distribution, Manufacture, 
and Copyright Notice 

‡a No [S.l.] / [ม.ป.ท.] 
‡a Might include [Place of publication not identified] / [ไม่ปรำกฏเมอืงที่
พิมพ์] 
‡b No [s.n.]/ [ม.ป.พ.] ‡b Might include [publisher not identified] 
    - Transcription ลอกตำมแหล่ง ไม่ละ ไม่ย่อค ำ เช่น ใช้ Publishing, Company 
    - กำรหำข้อมูลให ้(Supplying) แก ่Place and Date of Publication  
    - กำรใช้ Indicators ตัวที่ 2   
        264 #1 Publisher                  264 #2 Distributor 
        264 #3 Manufacturer            264 #4 Copyright Date 

300 Physical description Subfield ‡a, ‡b ไม่ใช้ค ำย่อ เช่น หน้ำ, เล่ม เป็นต้น 
336 Content type    Subfield ‡a ใช้ค ำศัพท์ควบคุม และตอ้งระบุ ‡2 rdacontent เสมอ 
337 Media type       Subfield ‡a ใช้ค ำศัพท์ควบคุม และตอ้งระบุ ‡2 rdamedia  เสมอ 
338 Carrier type      Subfield ‡a ใช้ค ำศัพท์ควบคุม และตอ้งระบุ ‡2 rdacarrier เสมอ 
250 กำรแจ้งฉบับพิมพ ์

(edition statement) 
คัดลอกกำรแจ้งฉบบัพิมพ์ตำมที่พบในแหล่งข้อมูลที่เลือกใช้ โดยไม่มีกำรย่อค ำ ยกเว้น 
ที่แหล่งฯ เขียนแบบย่อ ไม่แปลงค ำไปเป็นตัวเลขหรือตัวเลขไปเป็นค ำ 

7XX รำยกำรเพิ่ม (Added entries) บันทึกค ำระบุควำมสัมพันธ์ตำ่ง ๆ (relationship designators) ในเขตข้อมูล 7XX ใน 
subfield ‡e or ‡i  เช่น 700 ‡e relator term ; 711 ‡i relationship designator 
(อำทิ author, composer, etc.)  

 
   
 
 
 
 
 



2.  จัดท ำคู่มือแนวปฏิบัติส ำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA 
ภำยใต้ข้อก ำหนดในข้อ 1 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภำพที่ 2  คู่มือแนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวชิำตำมมำตรฐำน RDA  
             และ มำตรฐำน MARC21 ของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. 
 

 

 3.  ก ำหนด work from ส ำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.  
ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกำรบันทึกข้อมูลรำยกำรบรรณำนุกรมตำมหน่วยข้อมูลที่ส ำคัญ 
และจ ำเป็นตำมข้อก ำหนด 
 4.  จัดฝึกอบรม/ ฝึกปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ให้กับผู้ปฏิบัติงำน 
เป็นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับข้อก ำหนดและแนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคลำกรที่สนใจจำกฝ่ำย/ ศูนย์ต่ำง ๆ ของส ำนักบรรณสำรสนเทศ 
มสธ. และเพ่ือประชำสัมพันธ์กำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำนกำรลงรำยกำรรูปแบบใหม่ของส ำนัก 
 5.  สร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมในฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นกำรน ำควำมรู้จำกกำร
ฝึกอบรมที่ได้ไปสร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA ในฐำนข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ที่ได้จัดหำเข้ำมำเพ่ือให้บริกำรตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 
2561 เป็นต้นไป  
 
 
 
 



 การตรวจสอบ (Check) 
 1.  ตรวจสอบคุณภำพของระเบียนบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA เป็นกำรตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องของรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม และตรวจสอบควำมครบถ้วนของหน่วยข้อมูล 
ที่บ่งบอกควำมเป็นมำตรฐำน RDA ให้เป็นระเบียนที่สมบูรณ์ตำมข้อก ำหนดและแนวปฏิบัติที่ได้จัดท ำไว้ 
  2.  สอบถำมควำมคิดเห็น ปัญหำ อุปสรรคของผู้ปฏิบัติงำนที่มีต่อกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำน 
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA เพ่ือประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจหลังจำกที่ได้ปฏิบัติงำน 
 ด าเนินงานให้เหมาะสม (Action) 
 จำกกำรตรวจสอบคุณภำพของระเบียนบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA และกำรสอบถำม 
ควำมคิดเห็น ปัญหำ อุปสรรคของผู้ปฏิบัติงำน ได้น ำผลมำวิเครำะห์เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข โดยกำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงพัฒนำระบบกลไกในกำรด ำเนินกำร เพ่ือเอ้ือให้เกิดกำรพัฒนำที่ดีข้ึน ดังนี้ 
 ปัญหา อุปสรรค 
 ผู้ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องมำตรฐำน RDA มำกเท่ำที่ควร เนื่องจำกเป็นมำตรฐำน
ใหม่ และเป็นกำรน ำมำประยุกต์ใช้ส ำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยที่เป็นเอกสำร
กำรสอนชุดวิชำ มสธ. ท ำให้ไม่สำมำรถลงรำยกำรบรรณำนุกรมได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เช่น กำรปรับเพิ่ม
ข้อมูลเพ่ือบ่งบอกควำมเป็นมำตรฐำน RDA ได้แก่ กำรระบุค่ำ “i” ในส่วนของ Leader/18, กำรใส่ ‡e rda 
ในเขตข้อมูล 040, กำรเพ่ิมเขตข้อมูล 336 337 338 กำรระบุควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบกับเอกสำร
กำรสอนชุดวิชำ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ 
 การแก้ไขปัญหา 
 จัดให้มีกำรประชุมเพ่ือพบปะ พูดคุยของผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรคที่เกิดข้ึนหลังจำกท่ี
ได้ลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA แล้ว เพื่อหำวิธีกำรแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนร่วมกัน และได้ทบทวน
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมข้อก ำหนด ฯ และแนวปฏิบัติ ฯ ที่จัดท ำไว้ อีกท้ังพบปัญหำของควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรลงรำยกำร ฯ โดยได้มีกำรอธิบำยเพ่ิมเติมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกันและน ำไปปฏิบัติได้
อย่ำงถูกต้อง  
 นอกจำกนี้ ยังพบว่ำระเบียนบรรณำนุกรมที่สร้ำงขึ้นในฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ 
ขำดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสื่ออ่ืน ๆ ในแต่ละชุดวิชำเข้ำด้วยกัน จึงได้แก้ปัญหำดังกล่ำวด้วย                    
วิธีกำรปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมรำยกำรเชื่อมโยงโดยใช้ชื่อเรื่องแบบฉบับที่เป็นชื่อเรื่องที่เลือกใช้ในเขตข้อมูล 
130 ของระเบียนบรรณำนุกรมตำมโครงสร้ำงของ MARC21 โดยก ำหนดให้ใช้ข้อควำมตั้งแต่ค ำว่ำ                             
“ชุดวิชำ...ไปจนถึงค ำสุดท้ำยของชื่อเรื่อง” เช่น เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน กำรตลำดและ                        
กำรด ำเนินงำน แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน กำรตลำดและกำรด ำเนินงำน ก ำหนดใช้                               
“ชุดวิชำวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน กำรตลำดและกำรด ำเนินงำน” เป็นชื่อเรื่องแบบฉบับที่เลือกใช้ ทั้งนีเ้พ่ือ 
เป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรที่สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้                
อย่ำงสะดวก 

 
 
 
 



ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จำกกำรศึกษำ พัฒนำ และปรับปรุงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. 
มำตรฐำน RDA  ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม ผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริกำร คือ 
 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม 
 1.  ได้แนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมฯ ที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่เพ่ือใช้ส ำหรับ 
ลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสำรสนเทศของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. เป็นกำรพัฒนำสมรรถนะ 
ทำงด้ำนวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำน 
  2.  ได้ระเบียนบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ของเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.  
ในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. และใช้เป็นระเบียนต้นแบบ 
ส ำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน ๆ และสื่ออ่ืน ๆ ที่ได้
จัดหำเข้ำมำเพ่ือให้บริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3  ตัวอย่ำงระเบียนบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA  ในฐำนข้อมูล 
            ห้องสมุดอัตโนมัติ ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. 
 
 ผู้เกี่ยวข้อง เป็นบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักบรรณสำรสนเทศ โดยเฉพำะผู้ปฏิบัติงำนบริกำร 
จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำตรฐำน RDA เพ่ือจะได้แนะน ำกำรสืบค้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้สำรสนเทศ 
ที่ต้องกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว  



 ผู้ใช้บริกำร ท ำให้กำรสืบค้นสำรสนเทศได้ครอบคลุมในสื่อที่หลำกหลำยมำกขึ้น และสำมำรถ
เข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก อีกทั้งช่วยในกำรตัดสินใจเลือกสำรสนเทศท่ีต้องกำรได้ง่ำยขึ้น เช่น กำรสืบค้นด้วยชื่อ
เรื่องแบบฉบับที่ก ำหนดไว้เพ่ือเชื่อมโยงสื่อต่ำง ๆ ของชุดวิชำจะได้ผลกำรสืบค้น ดังภำพที่ 4  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 4  ตัวอย่ำงผลกำรสืบค้นเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA  ด้วยชื่อเรื่องแบบฉบับ 
             ในฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ ส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.  
 
 ข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.  
ตำมมำตรฐำน RDA ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงกำรลงรำยกำรบำงหน่วยข้อมูลที่จ ำเป็นและส ำคัญเท่ำนั้น  
จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงระเบียนบรรณำนุกรมให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  1.  ควรมีกำรศึกษำ พัฒนำและปรับปรุงกำรลงรำยละอียดของหน่วยข้อมูลต่ำง ๆ ที่ส ำคัญและ
ส่งผลต่อกำรจัดเก็บและกำรเข้ำถึงสำรสนเทศของผู้ปฏิบัติงำนและผู้ใช้บริกำรให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว 
 2.  ควรมีกำรใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมกับสำรสนเทศอ่ืน ๆ ที่ได้จัดหำ 
เข้ำห้องสมุดเพ่ือให้บริกำรผู้ใช้ 



 3. ควรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ระหว่ำง
ห้องสมุด และองค์กรสำรสนเทศอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรลงรำยกำรร่วมกัน  
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 จำกกำรด ำเนินกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุด
วิชำ มสธ. ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 
 1.  เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ของสำรสนเทศอ่ืน ๆ  
ที่จัดหำเพื่อให้บริกำรของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. เนื่องจำกเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ถือเป็น 
สื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยที่มีกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ดังรำยละเอียดตำมภำพท่ี 3 
 2.  เพ่ือรองรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสำรสนเทศในรูปแบบสื่อดิจิทัล และสื่อออนไลน์ที่
ได้จัดหำเข้ำมำเพ่ือให้บริกำรของส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ในอนำคต 
 3.  เป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศของ
ห้องสมุดและองค์กรสำรสนเทศอ่ืน ๆ  
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