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บทคัดย่อ
สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ให้ควำมสำคัญในกำรใช้มำตรฐำน
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศที่เป็นมำตรฐำนสำกลเพื่อแลกเปลีย่ นและร่วมใช้รำยกำร
บรรณำนุกรมกับองค์กรสำรสนเทศอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จึงได้นำมำตรฐำนต่ำง ๆ มำใช้
ในกำรปฏิบัติงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม อำทิ มำตรฐำน MARC21 หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
แบบ AACR2 ฯลฯ และกำหนดให้ใช้มำตรฐำน RDA (Resource Descriptive and Access) ในกำรบรรยำย
รำยละเอียดของทรัพยำกรสำรสนเทศ และรองรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสื่อที่มกี ำรผลิตและเผยแพร่
ในรูปแบบดิจิทัลและสื่อออนไลน์มำกขึ้น ตำมกำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยได้ใช้กับกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมของทรัพยำกรที่เป็นภำษำต่ำงประเทศที่ได้จัดหำเข้ำมำเพื่อให้บริกำรตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมำ
และในปี 2561 เห็นควรให้มีกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA กับสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยเพื่อให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
โดยในระยะแรกกำหนดให้ลงรำยกำรบรรณำนุกรมกับเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ซึ่งเป็นสื่อหลักที่ใช้ในกำรเรียน
กำรสอนของมหำวิทยำลัย มีกำรจัดทำข้อกำหนดต่ำง ๆ ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม จัดทำแนวปฏิบัติใน
กำรลงรำยกำรภำยใต้ข้อกำหนด จัดทำแบบฟอร์มกำรลงรำยกำรในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรสำหรับผู้ปฏิบัติงำนเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิและรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำม
มำตรฐำน RDA ก่อนปฏิบัติงำนจริง และมีกำรตรวจสอบคุณภำพและควำมถูกต้องของระเบียนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
หน่วยข้อมูลที่บ่งบอกควำมเป็นระเบียนตำมมำตรฐำน RDA เพือ่ ให้ระเบียนบรรณำนุกรมมีควำมสมบูรณ์ตำม
แนวปฏิบัติที่ได้กำหนดขึ้น

คาสาคัญ:
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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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บทนา
ปัจจุบันกระแสควำมเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีมำกขึ้นทำให้ควำมต้องกำร
กำรเข้ำถึงข้อมูลโดยใช้สมำร์ทโฟนในกำรค้นหำและเข้ำถึงในลักษณะเป็น web-based รวมทั้งระบบ
กำรเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์ กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศตำมหลักเกณฑ์เดิมไม่สำมำรถทำได้
อย่ำงชัดเจนเพียงพอ จึงทำให้เกิดกำรพัฒนำมำตรฐำนสำกลสำหรับกำรสร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมแบบใหม่
ขึ้นมำกมำย และหนึ่งในมำตรฐำนที่สำคัญคือ มำตรฐำน RDA (Resource Descriptive and Access)
ที่รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสำรสนเทศทำงดิจิทัลได้ และยังสำมำรถใช้งำนร่วมกับมำตรฐำน MARC21
ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมที่สำมำรถอธิบำยสำรสนเทศได้หลำกหลำยรูปแบบและสำมำรถเชื่อมโยง
ข้อมูลสำรสนเทศได้ครอบคลุมกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด สำนักบรรณสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ให้ควำมสำคัญกับกำรใช้มำตรฐำนสำกลในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
เพื่อกำรจัดเก็บและเป็นเครื่องมือในสืบค้นสำรสนเทศ อีกทั้งยังเป็นกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนรำยกำร
บรรณำนุกรมของสำรสนเทศระหว่ำงหน่วยงำนองค์กรสำรสนเทศทั่วโลก จึงได้นำมำตรฐำน RDA มำใช้
ในลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศที่จัดหำมำเพื่อให้บริกำร

ชุดวิชำหรือตำรำของ มสธ. เป็นสื่อหลักที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย
ซึง่ ประกอบด้วยสื่อต่ำง ๆ อำทิ สื่อสิ่งพิมพ์ (ประกอบด้วย เอกสำรกำรสอน แบบฝึกปฏิบัติ ประมวลสำระ
แนวกำรศึกษำ) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมัลติมีเดีย (ประกอบด้วย รำยกำรประจำชุดวิชำ รำยกำรวิทยุ
กระจำเสียงชุดวิชำ รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ รำยกำรสอนเสริมชุดวิชำ ซีดีหนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชำ)
นอกจำกนี้ยังมีสื่อออนไลน์ที่ผลิตโดยหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เช่น ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชุดวิชำ ฯลฯ สื่อต่ำง ๆ เหล่ำนี้ล้วนมีควำมสำคัญต่อกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำ มสธ. คณำจำรย์
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และผู้ใช้บริกำรทั่วไปที่ต้องกำรใช้สื่อเพื่อศึกษำ ค้นคว้ำ ทำวิจัย ฯลฯ ปัจจุบัน
กำรผลิตและเผยแพร่สื่อของชุดวิชำมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตำมวิวัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
ซึ่งจะส่งผลต่อกำรใช้มำตรฐำนในจัดเก็บและสร้ำงเครื่องมือช่วยค้น สำนักบรรณสำรสนเทศ ในฐำนะเป็น
ห้องสมุดได้ดำเนินกำรจัดเก็บและสร้ำงเครื่องมือช่วยค้นสำรสนเทศต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว จึงได้มีแนวคิดที่จะสร้ำงเครื่องมือ เพื่อรวบรวมสื่อต่ำง ๆ ประจำชุดวิชำหนึ่ง ๆ ไว้
ด้วยกันเพื่อช่วยในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงครอบคุม และมีประสิทธิภำพภำยใต้กำรสืบค้นครั้งเดียว
ให้กับผู้ใช้บริกำร ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของมำตรฐำน RDA ที่ถูกออกแบบมำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบ
สำรสนเทศที่ต้องกำร (to find) เมื่อพบแล้วสำมำรถใช้ข้อมูลตำมที่บรรยำยไว้ในระเบียน (อำทิ
ฉบับพิมพ์ ภำษำ ผู้ผลิต ปีพิมพ์) บ่งชี้หรือแยกแยะควำมแตกต่ำงระหว่ำงสำรสนเทศได้ (to identify)
ยังสำมำรถตัดสินใจเลือกประเภทสำรสนเทศที่เหมำะสมตรงกับควำมต้องกำรใช้งำน (to select)
จำกข้อมูลลักษณะรูปร่ำงของสำรสนเทศที่ระบุในระเบียน (อำทิ จำนวนหน้ำ ขนำด ประเภทของ
บรรจุภัณฑ์) และใช้ข้อมูลเพื่อเข้ำถึงหรือเข้ำใช้สำรสนเทศได้ (to obtain) จึงกำหนดให้ดำเนินกำรลง
รำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับ
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศอื่น ๆ ของชุดวิชำ ทั้งนี้ในขั้นตอนกำรดำเนินงำนประยุกต์ใช้
มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. นั้น ได้นำวงจรของ PDCA
มำอธิบำยเพื่อให้เห็นถึงกระบวนกำรดำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA สำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ/
ตำรำ มสธ. ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ซึง่ เป็นมำตรฐำนใหม่ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแทน
หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบ AACR2
2. เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของทรัพยำกรสำรสนเทศอื่น ๆ
ของสำนักบรรณสำรสนเทศที่ได้จัดหำมำเพื่อให้บริกำรและยังไม่ได้ใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรม
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มีขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมวงจร PDCA พอสรุปได้ตำมภำพที่ 1 ดังนี้

ภำพที่ 1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมวงจร PDCA ของกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.
วิธีการดาเนินการ
กำรวำงแผน (Plan) ได้มกี ำรวำงแผนเตรียมกำรดำเนินงำนประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA
ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอน/ ตำรำ มสธ. ของสำนักบรรณสำรสนเทศ ดังนี้
1. กำหนดประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะดำเนินกำรในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA
โดยได้กำหนดให้ลงรำยกำรบรรณำนุกรมดังกล่ำวกับเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ได้แก่ เอกสำรกำรสอน
แบบฝึกปฏิบัติ ประมวลสำระ และแนวกำรศึกษำ เนื่องจำกเป็นสื่อหลักที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช นอกจำกสื่อสิ่งพิมพ์แล้วในแต่ละชุดวิชำประกอบด้วยสื่อต่ำง ๆ
อำทิ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมัลติมีเดีย (ประกอบด้วย รำยกำรประจำชุดวิชำ รำยกำรวิทยุกระจำยเสียง
ชุดวิชำ รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ รำยกำรสอนเสริมชุดวิชำ ซีดีหนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชำ) และสื่อออนไลน์
ที่ผลิตโดยหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เช่น ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดวิชำ ฯลฯ ซึ่งหำกมี
กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงสื่อต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเข้ำถึงของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
2. วำงแผนกำรดำเนินงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมฯ โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของ
กำรดำเนินงำน กำหนดระยะเวลำของกำรดำเนินงำน กำหนดกิจกรรมและวิธีกำรดำเนินเพื่อให้บรรลุ
ตำมแผนงำนที่ได้กำหนดไว้

3. ศึกษำมำตรฐำน RDA เป็นกำรศึกษำ เรียนรู้ ทำควำมเข้ำใจกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
มำตรฐำน RDA จำกหนังสือ ตำรำและเอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้งสอบถำมจำกผู้รู้
4. ทบทวนรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแบบเดิมตำมหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร
แบบ AACR2 เป็นกำรทบทวนรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.
ตำมที่มีกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมมำแล้ว เพื่อปรับปรุงรำยละเอียดของกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ให้สมบูรณ์ในแต่ละหน่วยข้อมูลตำมมำตรฐำน RDA
การดาเนินการ (Do)
1. จัดทำข้อกำหนดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.
ตำมมำตรฐำน RDA โดยในเบื้องต้นได้กำหนดข้อปฏิบัติและแหล่งข้อมูลสำคัญ ๆ ดังนี้
1.1 กำหนดข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับหน่วยข้อมูลหลักและหน่วยข้อมูลที่ใช้เป็นหน่วยข้อมูลหลัก
ในกรณีที่ไม่มีหน่วยข้อมูลหลัก ที่จำเป็นในกำรบรรยำยรำยละเอียด ได้แก่ ชื่อเรื่องที่เหมำะสม (Title
proper), ชื่อเรื่องที่หมำะสมในภำษำอื่น (Parallel title proper), ชื่อเรื่องที่แตกต่ำง (Variant titles)
ชื่อเรื่องย่อย (Other title Information) กำรแจ้งผู้เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องที่เหมำะสม (Statement of
responsibility relating to title proper) กำรแจ้งฉบับครั้งที่พิมพ์ (designation of edition)
กำรผลิตกำรพิมพ์ กำรจำหน่ำย กำรตีพิมพ์ และกำรแจ้งลิขสิทธิ์ (Production, Publication,
Distribution, Manufacture and copyright notice) จำนวน/ ขนำดของทรัพยำกร (Extent of
resource) ภำพประกอบเนื้อหำ (Illustrative content) กำรวัดขนำด (Dimensions) วัสดุประกอบ
(Accompanied materials) ประเภทของเนื้อหำ (Content type) ประเภทของสื่อ (Media type)
ประเภทของตัวบรรจุ (Carrier type) และหมำยเหตุ (Notes) สำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
1.2 กำหนดแหล่งข้อมูลสำคัญของเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ในกำรนำข้อมูล
ทำงบรรณำนุกรมมำลงรำยกำรฯ คือ หน้ำปกใน (Title pages) หำกไม่มีหน้ำปกใน ให้ใช้แหล่งที่มี
ชื่อเรื่อง ได้แก่ ปกหรือใบหุ้มปก ส่วนข้อมูลจั่วหัวก่อนเนื้อหำ และส่วนข้อมูลกำรพิมพ์ท้ำยเล่ม ตำมลำดับ
(RDA 2.2)
1.3 กำรคัดลอกข้อมูลเพื่อกำรบรรยำย (RDA 1.7) มำตรฐำน RDA กำหนดให้ต้องคัดลอก
ข้อมูลในหลำยหน่วยข้อมูล โดยให้คัดลอกมำให้ตรงตำมที่ปรำกฏในแหล่งข้อมูลนั้น
1.4 กำรเว้นระยะหลังตัวย่อหรืออักษรย่อ (Spacing of initials and letters) ถ้ำตัวย่อ
หรืออักษรย่อปรำกฏในแหล่งข้อมูล โดยไม่มีเครื่องหมำยมหัพภำค (.) กำกับอยู่ระหว่ำงตัวย่อหรืออักษรย่อ
1.5 กำรใช้วงเล็บเหลี่ยม เมื่อมีหน่วยข้อมูลที่อยู่ติดกันหรือต่อกัน ภำยในหนึ่งส่วนข้อมูล
ที่ต้องถูกกำกับด้วยวงเล็บเหลี่ยม ในมำตรฐำน RDA กำหนดให้กำกับวงเล็บเหลี่ยมแต่ละชุดให้
แต่ละหน่วยข้อมูล ไม่ใช้แบบเอเอซีอำร์ทูที่กำกับโดยใช้วงเล็บเหลี่ยมชุดเดียว (RDA D.1.2.1)
1.6 กำหนดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบกับงำน กำรระบุควำมสัมพันธ์ใน
ระเบียนทำงบรรณำนุกรมโดยบันทึกคำบ่งบอกควำมสัมพันธ์ในเขตข้อมูลย่อยของเขตข้อมูลผู้สร้ำงงำน
(100, 110, 111) หรือผู้ร่วมสร้ำงงำน (700, 710) คำบ่งบอกควำมสัมพันธ์ (Relationship designations)
1.7 อักขระหรือคำที่ตั้งใจให้อ่ำนมำกกว่ำหนึ่งครั้ง (Letters or words intended to be
read more than once) ถ้ำตัวอักษรหรือคำที่ปรำกฏเพียงครั้งเดียว แต่กำรออกแบบในแหล่งข้อมูล
ทำให้เห็นชัดเจนว่ำตั้งใจให้อ่ำนมำกกว่ำหนึ่งครั้ง ให้ทำซ้ำตัวอักษรหรือคำนั้น

1.8 กำหนดให้มหี น่วยข้อมูลที่ใช้ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมชุดวิชำตำมมำตรฐำน
RDA ซึ่งเป็นหน่วยข้อมูลที่บ่งบอกควำมเป็นระเบียนตำมมำตรฐำน RDA ได้แก่
1.8.1 ส่วนนำระเบียนหรือลีดเดอร์ (leader) ซึ่งเป็นส่วนเขตข้อมูลควำมยำวคงที่
(ldr/ 00-23) โดยตำแหน่งที่ 18 Ffixed field: Leader/18) ในส่วนนำระเบียน ระบุค่ำเป็น “i”
(ค่ำ i = ISBD punctuation included)
1.8.2 ส่วนเขตข้อมูลไม่จำกัดควำมยำว (Variable data fields) (oxx-9xx)
ตำมตำรำงที่ 1 ดังนี้
ตำรำงที่ 1 เขตข้อมูลที่ไม่จำกับควำมยำวและข้อปฏิบัติที่บ่งบอกควำมเป็นระเบียนมำตรฐำน RDA
แท็ก
040
245

ชื่อเขตข้อมูล
Cataloging Source
Title Statement

246
130/240
264

Varying Form of Title
Uniform Title
Production, Publication,
Distribution, Manufacture,
and Copyright Notice

300
336
337
338
250

Physical description
Content type
Media type
Carrier type
กำรแจ้งฉบับพิมพ์
(edition statement)
รำยกำรเพิ่ม (Added entries)

7XX

ข้อปฏิบัติ
ใช้ subfield ‡e ระบุแบบแผนกำรลงรำยกำรที่ใช้ ‡e rda
คัดลอกชื่อเรื่องมำตำมที่พบในแหล่งข้อมูล (on the title page)
- ใน Subfield ‡a ไม่ต้องแก้ไขกำรสะกดคำผิดหรือพิมพ์ผิดในชื่อเรื่อง
- ไม่ใช้วำ่ [sic], i.e., [ที่ถกู ต้องคือ] และไม่ใช้ Subfield ‡h
ใช้ Subfield ‡i Title read: the correct spelling,
“Conventional title” + “Selections”
‡a No [S.l.] / [ม.ป.ท.]
‡a Might include [Place of publication not identified] / [ไม่ปรำกฏเมืองที่
พิมพ์]
‡b No [s.n.]/ [ม.ป.พ.] ‡b Might include [publisher not identified]
- Transcription ลอกตำมแหล่ง ไม่ละ ไม่ย่อคำ เช่น ใช้ Publishing, Company
- กำรหำข้อมูลให้ (Supplying) แก่ Place and Date of Publication
- กำรใช้ Indicators ตัวที่ 2
264 #1 Publisher
264 #2 Distributor
264 #3 Manufacturer
264 #4 Copyright Date
Subfield ‡a, ‡b ไม่ใช้คำย่อ เช่น หน้ำ, เล่ม เป็นต้น
Subfield ‡a ใช้คำศัพท์ควบคุม และต้องระบุ ‡2 rdacontent เสมอ
Subfield ‡a ใช้คำศัพท์ควบคุม และต้องระบุ ‡2 rdamedia เสมอ
Subfield ‡a ใช้คำศัพท์ควบคุม และต้องระบุ ‡2 rdacarrier เสมอ
คัดลอกกำรแจ้งฉบับพิมพ์ตำมที่พบในแหล่งข้อมูลที่เลือกใช้ โดยไม่มีกำรย่อคำ ยกเว้น
ที่แหล่งฯ เขียนแบบย่อ ไม่แปลงคำไปเป็นตัวเลขหรือตัวเลขไปเป็นคำ
บันทึกคำระบุควำมสัมพันธ์ตำ่ ง ๆ (relationship designators) ในเขตข้อมูล 7XX ใน
subfield ‡e or ‡i เช่น 700 ‡e relator term ; 711 ‡i relationship designator
(อำทิ author, composer, etc.)

2. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA
ภำยใต้ข้อกำหนดในข้อ 1

ภำพที่ 2 คู่มือแนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำตำมมำตรฐำน RDA
และ มำตรฐำน MARC21 ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
3. กำหนด work from สำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.
ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกำรบันทึกข้อมูลรำยกำรบรรณำนุกรมตำมหน่วยข้อมูลที่สำคัญ
และจำเป็นตำมข้อกำหนด
4. จัดฝึกอบรม/ ฝึกปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ให้กับผู้ปฏิบัติงำน
เป็นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และบุคลำกรที่สนใจจำกฝ่ำย/ ศูนย์ต่ำง ๆ ของสำนักบรรณสำรสนเทศ
มสธ. และเพื่อประชำสัมพันธ์กำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำนกำรลงรำยกำรรูปแบบใหม่ของสำนัก
5. สร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมในฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นกำรนำควำมรู้จำกกำร
ฝึกอบรมที่ได้ไปสร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA ในฐำนข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ที่ได้จัดหำเข้ำมำเพื่อให้บริกำรตั้งแต่เดือนมิถุนำยน
2561 เป็นต้นไป

การตรวจสอบ (Check)
1. ตรวจสอบคุณภำพของระเบียนบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA เป็นกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของรำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม และตรวจสอบควำมครบถ้วนของหน่วยข้อมูล
ที่บ่งบอกควำมเป็นมำตรฐำน RDA ให้เป็นระเบียนที่สมบูรณ์ตำมข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ได้จัดทำไว้
2. สอบถำมควำมคิดเห็น ปัญหำ อุปสรรคของผู้ปฏิบัติงำนที่มีต่อกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำน
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA เพื่อประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจหลังจำกที่ได้ปฏิบัติงำน
ดาเนินงานให้เหมาะสม (Action)
จำกกำรตรวจสอบคุณภำพของระเบียนบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA และกำรสอบถำม
ควำมคิดเห็น ปัญหำ อุปสรรคของผู้ปฏิบัติงำน ได้นำผลมำวิเครำะห์เพื่อดำเนินกำรแก้ไข โดยกำรดำเนินกำร
ปรับปรุงพัฒนำระบบกลไกในกำรดำเนินกำร เพื่อเอื้อให้เกิดกำรพัฒนำที่ดีขึ้น ดังนี้
ปัญหา อุปสรรค
ผู้ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องมำตรฐำน RDA มำกเท่ำที่ควร เนื่องจำกเป็นมำตรฐำน
ใหม่ และเป็นกำรนำมำประยุกต์ใช้สำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยที่เป็นเอกสำร
กำรสอนชุดวิชำ มสธ. ทำให้ไม่สำมำรถลงรำยกำรบรรณำนุกรมได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เช่น กำรปรับเพิ่ม
ข้อมูลเพื่อบ่งบอกควำมเป็นมำตรฐำน RDA ได้แก่ กำรระบุค่ำ “i” ในส่วนของ Leader/18, กำรใส่ ‡e rda
ในเขตข้อมูล 040, กำรเพิ่มเขตข้อมูล 336 337 338 กำรระบุควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบกับเอกสำร
กำรสอนชุดวิชำ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ
การแก้ไขปัญหา
จัดให้มีกำรประชุมเพื่อพบปะ พูดคุยของผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจำกที่
ได้ลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA แล้ว เพื่อหำวิธีกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นร่วมกัน และได้ทบทวน
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมข้อกำหนด ฯ และแนวปฏิบัติ ฯ ที่จัดทำไว้ อีกทั้งพบปัญหำของควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรลงรำยกำร ฯ โดยได้มีกำรอธิบำยเพิ่มเติมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกันและนำไปปฏิบัติได้
อย่ำงถูกต้อง
นอกจำกนี้ ยังพบว่ำระเบียนบรรณำนุกรมที่สร้ำงขึ้นในฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ
ขำดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสื่ออื่น ๆ ในแต่ละชุดวิชำเข้ำด้วยกัน จึงได้แก้ปัญหำดังกล่ำวด้วย
วิธีกำรปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มรำยกำรเชื่อมโยงโดยใช้ชื่อเรื่องแบบฉบับที่เป็นชื่อเรื่องที่เลือกใช้ในเขตข้อมูล
130 ของระเบียนบรรณำนุกรมตำมโครงสร้ำงของ MARC21 โดยกำหนดให้ใช้ข้อควำมตั้งแต่คำว่ำ
“ชุดวิชำ...ไปจนถึงคำสุดท้ำยของชื่อเรื่อง” เช่น เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน กำรตลำดและ
กำรดำเนินงำน แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน กำรตลำดและกำรดำเนินงำน กำหนดใช้
“ชุดวิชำวิชำกำรจัดกำรกำรเงิน กำรตลำดและกำรดำเนินงำน” เป็นชื่อเรื่องแบบฉบับที่เลือกใช้ ทั้งนีเ้ พื่อ
เป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรที่สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้
อย่ำงสะดวก

ผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรศึกษำ พัฒนำ และปรับปรุงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.
มำตรฐำน RDA ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม ผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริกำร คือ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
1. ได้แนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมฯ ที่เป็นองค์ควำมรู้ใหม่เพื่อใช้สำหรับ
ลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสำรสนเทศของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. เป็นกำรพัฒนำสมรรถนะ
ทำงด้ำนวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำน
2. ได้ระเบียนบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ของเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.
ในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. และใช้เป็นระเบียนต้นแบบ
สำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ และสื่ออื่น ๆ ที่ได้
จัดหำเข้ำมำเพื่อให้บริกำร

ภำพที่ 3 ตัวอย่ำงระเบียนบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA ในฐำนข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
ผู้เกี่ยวข้อง เป็นบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสำนักบรรณสำรสนเทศ โดยเฉพำะผู้ปฏิบัติงำนบริกำร
จำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำตรฐำน RDA เพื่อจะได้แนะนำกำรสืบค้นเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้สำรสนเทศ
ที่ต้องกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว

ผู้ใช้บริกำร ทำให้กำรสืบค้นสำรสนเทศได้ครอบคลุมในสื่อที่หลำกหลำยมำกขึ้น และสำมำรถ
เข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก อีกทั้งช่วยในกำรตัดสินใจเลือกสำรสนเทศที่ต้องกำรได้ง่ำยขึ้น เช่น กำรสืบค้นด้วยชื่อ
เรื่องแบบฉบับที่กำหนดไว้เพื่อเชื่อมโยงสื่อต่ำง ๆ ของชุดวิชำจะได้ผลกำรสืบค้น ดังภำพที่ 4

ภำพที่ 4 ตัวอย่ำงผลกำรสืบค้นเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ตำมมำตรฐำน RDA ด้วยชื่อเรื่องแบบฉบับ
ในฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
ข้อเสนอแนะ
จำกกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ.
ตำมมำตรฐำน RDA ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงกำรลงรำยกำรบำงหน่วยข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญเท่ำนั้น
จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงระเบียนบรรณำนุกรมให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ควรมีกำรศึกษำ พัฒนำและปรับปรุงกำรลงรำยละอียดของหน่วยข้อมูลต่ำง ๆ ที่สำคัญและ
ส่งผลต่อกำรจัดเก็บและกำรเข้ำถึงสำรสนเทศของผู้ปฏิบัติงำนและผู้ใช้บริกำรให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว
2. ควรมีกำรใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมกับสำรสนเทศอื่น ๆ ที่ได้จัดหำ
เข้ำห้องสมุดเพื่อให้บริกำรผู้ใช้

3. ควรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ระหว่ำง
ห้องสมุด และองค์กรสำรสนเทศอื่น ๆ เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรลงรำยกำรร่วมกัน
การนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรดำเนินกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรกำรสอนชุด
วิชำ มสธ. ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
1. เพื่อใช้เป็นต้นแบบในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ของสำรสนเทศอื่น ๆ
ที่จัดหำเพื่อให้บริกำรของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. เนื่องจำกเอกสำรกำรสอนชุดวิชำ มสธ. ถือเป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยที่มีกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ดังรำยละเอียดตำมภำพที่ 3
2. เพื่อรองรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสำรสนเทศในรูปแบบสื่อดิจิทัล และสื่อออนไลน์ที่
ได้จัดหำเข้ำมำเพื่อให้บริกำรของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ในอนำคต
3. เป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้มำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสำรสนเทศของ
ห้องสมุดและองค์กรสำรสนเทศอื่น ๆ
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