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คํานํา
สํ า นั ก บรรณสารสนเทศได้ ดํ า เนิ น การโครงการการจั ด การความรู้ ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามการจัดทําตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนดให้มีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการแสวงหา พัฒนา และจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน
ซึ่ ง กระจั ด กระจายอยู่ ใ นตั ว บุ ค คลหรื อ เอกสารมาพั ฒ นาและจั ด การให้ เ ป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ทุ ก คน
ในหน่ ว ยงานสามารถเข้ า ถึ ง ความรู้ แ ละการพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ รู้ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยค้ น หาแนวทางที่ ดี จ ากความรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คล ทั กษะของผู้ มีประสบการณ์ ตรง
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ที่ได้กําหนดและเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
คู่มือเล่มนี้รวบรวม เรียบเรียงขึ้นเพื่อกําหนดเป็นแนวทางการลงรายการบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์
ภาษาไทยตามมาตรฐาน RDA สําหรับการบันทึกข้อมูลรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อั ต โนมั ติ โดยรวบรวมตั ว อย่ า งเฉพาะเขตข้ อ มู ล ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงจากหลั ก เกณฑ์
การลงรายการบรรณานุกรมแบบ AACR2 เป็นมาตรฐาน RDA
คณะทํางานทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการลงรายการบรรณานุกรม
สื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามมาตรฐาน RDA ของสํานักบรรณสารสนเทศ มสธ.
คณะทํางานพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ของสํานักบรรณสารสนเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2561
กันยายน 2561
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สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
นิยามศัพท์ คําย่อและเครื่องหมายที่ใช้
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่
1 บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ
1.2 หลักการและแนวทางการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ สํานักบรรณสารสนเทศ
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1.3 โครงการสัมมนาการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้เรื่อง แนวทางการลงรายการ
บรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามมาตรฐาน RDA ของสํานักบรรณสารสนเทศ มสธ.
2 การลงรายการบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรม
แบบ AACR2 และมาตรฐาน MARC21
2.1 การลงรายการบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทย
2.2 แหล่งสําคัญของข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยที่กําหนดใช้
2.3 การลงรายการบรรณานุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยตามโครงสร้างหลักเกณฑ์การลงรายการ
บรรณานุกรมแบบ AACR2
2.4 หลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมแบบ AACR2 ในเขตข้อมูลมาตรฐาน MARC21
3 การลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน RDA
3.1 ความเป็นมาของมาตรฐาน RDA
3.2 ความแตกต่างของคําศัพท์ในหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมแบบ AACR2 และ
มาตรฐาน RDA
3.3 การเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมแบบ AACR2 และมาตรฐาน RDA
4 แนวทางการลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ภาษาไทยของสํานักบรรณสารสนเทศ มสธ.
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก บัญชีคําแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับผิดชอบกับเนื้อหา
ภาคผนวก ข คําศัพท์และรหัสรายการที่ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเนื้อหา,
สื่อและลักษณะของตัวบรรจุทรัพยากรสารสนเทศ
ภาคผนวก ค ตัวอย่างการลงรายการบรรณานุกรมของสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาไทยเปรียบเทียบ
ระหว่างหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมแบบ AACR2 กับมาตรฐาน RDA
ภาคผนวก ง คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ของสํานักบรรณสารสนเทศ
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2.2 การเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมแบบ AACR2 ในเขตข้อมูลของ
มาตรฐาน MARC21
3.1 ตัวอย่างการลงรายการตามโครงสร้าง FRBR ความสัมพันธ์ตามโครงสร้าง FRBR
ของ Work, Expression, Manifestation และ item
3.2 คําศัพท์ที่แตกต่างของหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมแบบ AACR2
และมาตรฐาน RDA
3.3 เปรียบเทียบหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมแบบ AACR2
และมาตรฐาน RDA
3.4 แหล่งข้อมูลสําคัญและ เขตข้อมูลที่ใช้มาตรฐาน MARC21
4.1 แนวทางการลงรายการตามมาตรฐาน MARC21 ด้วยมาตรฐาน RDA เฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากหลักเกณฑ์การลงรายการบรรณานุกรมแบบ AACR2
4.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มการลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบของระเบียน MARC21 สําหรับ
สื่อสิง่ พิมพ์ภาษาไทย
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ส ำนั ก บรรณสำรสนเทศเป็ น ห้ อ งสมุ ด มหำวิ ท ยำลั ย เปิ ด ที่ มุ่ ง เน้ น กำรบริ ก ำรที่ เ ป็ น เลิ ศ
ในกำรเรี ย นรู้ ตลอดชีวิต มีพัน ธกิจ ในกำรแสวงหำ กำรพัฒ นำ และกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนควำมต้องกำรกำรเรียนรู้ของคณำจำรย์ นักศึกษำ กำรสนับสนุนนโยบำยและพันธกิจของ
มหำวิ ท ยำลั ย โดยกำรจั ด หำทรั พ ยำกรสำรสนเทศเพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรทั้ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ โสตทั ศ น์
และสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ร ะบบในกำรจั ด กำรให้ เ ข้ ำ ถึ ง ด้ ว ยกำรสร้ ำ งเครื่ อ งมื อ ในกำรจั ด เก็ บ
และช่วยสืบค้น โดยใช้หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR2-AngloAmerican Cataloguing Rules, 2 nd Edition) หรื อ หลั ก เกณฑ์ ฯ AACR2 เป็ น หลั ก เกณฑ์ ส ำหรั บ
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของทรัพยำกรสำรสนเทศ
ด้วยปัจจุบันทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำรในห้องสมุดมีกำรเปลี่ยนแปลงประเภท/รูปลักษณ์
ของสำรสนเทศเป็ น ดิ จิ ทั ล และสื่ อ ผสมมำกขึ้ น อั น เนื่ อ งจำกควำมเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี และ
พฤติกรรมในกำรแสวงหำควำมรู้ของผู้ใช้บริกำรที่เปลี่ยนมำใช้สมำร์ทโฟนและแท็บแล็ต เพื่อกำรสืบค้น
และเข้ ำ ถึ ง สำรสนเทศในลั ก ษณะที่ เ ป็ น Web based มี ร ะบบในกำรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล (linked data
systems) เพื่อให้กำรแสดงผลกำรได้มำของสำรสนเทศครอบคลุม ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน และสื่อสำรสนเทศ
ประเภทใหม่ ๆ เช่ น Digital content, Web resources, Integrating resources, Continuing Resources
มี จ ำนวนมำกขึ้ น ทั้ ง รู ป แบบกำรเสนอเนื้ อ หำที่ มี ค ว ำมซั บ ซ้ อ นและหลำกหลำยม ำก ขึ้ น
ทำให้ มีผ ลต่ อสื่ อจั ดเก็บและกำรแสดงผลของเนื้อหำ ทั้งกำรสร้ำงข้อมูล ทำงบรรณำนุกรมของชุ มชน
ห้องสมุดต้องเพิ่มกำรอธิบำยสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ชุมชนของห้องสมุดมีกำรบูรณำกำรกำรจัดกำร
ข้อมูล ทำงบรรณำนุ กรมให้ ส อดคล้ องกับสภำพแวดล้ อมทำงอิ นเทอร์เ น็ต และเกิด กำรแบ่งปั น ข้ อ มู ล
สู่ภำยนอกองค์กร/สถำบัน และมีกำรใช้งำนข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของห้องสมุดในลักษณะที่สำมำรถ
เข้ำถึงได้จำกทุกที่ทุกเวลำ จำกควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพบว่ำ หลักเกณฑ์ฯ AACR2 ไม่สำมำรถรองรับ
กับกำรจัดเก็บรำยละเอียดข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของสื่อดิจิทัลได้อีกต่อไป ในปี 2540 จึงมีหน่ วยงำน
คณะกรรมกำรดำเนินกำร ประกอบไปด้วยสมำคมห้องสมุดอเมริกัน คณะกรรมกำรทำรำยกำรออสเตรเลีย
หอสมุดแห่ งชำติอังกฤษ คณะกรรมกำรกำรทำรำยกำรแคนำดำ สถำบันรับรองวิช ำชีพบรรณำรักษ์
และนักสำรสนเทศ และหอสมุดรัฐสภำอเมริกัน ได้เริ่มกำหนดมำตรฐำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
รู ป แบบใหม่ เรี ยกว่ำ มำตรฐำน RDA (Resource Description and Access) มำใช้ส ำหรับกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรม
จำกกำรเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ ำ วส่ ง ผลให้ ห้ อ งสมุ ด ในประเทศไทยจ ำเป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมด้วยเช่นกัน โดยเฉพำะส ำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ซึ่งเป็นหน่วยงำน
ที่ให้ บ ริ ก ำรทรั พยำกรสำรสนเทศ ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักบรรณสำรสนเทศซึ่งได้
ดำเนิ น กำรโครงกำรกำรจั ด กำรควำมรู้ ตำมกำรจัดทำตัว บ่งชี้ ก ำรประกัน คุณภำพกำรศึ ก ษำภำยใน
มี ก ำรก ำหนดให้ ส ร้ ำ งและพั ฒ นำสั ง คมแห่ ง กำรเรี ย นรู้ โดยรวบรวมองค์ ค วำมรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ นหน่ ว ยงำน
ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำจัดกำรให้เป็นระบบ และกำหนดประเด็นกำรจัดกำร
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ควำมรู้และกำรปรับปรุงกระบวนงำนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำน RDA โดยมีคณะทำงำนกำรพัฒนำ
หน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ฯ ได้ร่วมกันพิจำรณำเลือกแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์
ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของส ำนั ก บรรณสำรสนเทศ มสธ. โดยเลื อ กเฉพำะเขตข้ อ มู ล
ในมำตรฐำน MARC21 ที่เกี่ย วข้องกับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมที่มีกำรปรับปรุงจำกหลั กเกณฑ์ ฯ
AACR2 และเขตข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับมำตรฐำน RDA เพื่อเป็นแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ภ ำษำไทย และช่ ว ยให้ บ รรณำรั ก ษ์ นั ก เอกสำรสนเทศ รวมถึ ง ต ำแหน่ ง อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ได้นำไปศึกษำเพิ่มเติมสำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสื่ออื่น ๆ ต่อไป

1.2 หลักกำรและแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ สำนักบรรณสำรสนเทศ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ในกำรด ำเนิ น กำรกำรพั ฒ นำหน่ ว ยงำนสู่ อ งค์ ก รกำรเรี ย นรู้ ข องส ำนั ก บรรณสำรสนเทศ
ในปี งบประมำณพ.ศ. 2561 ยั งคงยึ ดหลั กกำรและแนวทำงของกำรจัดกำรควำมรู้ ของมหำวิทยำลัย
ที่ให้ควำมสำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ ว่ำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรทำงำนของหน่วยงำนได้เป็น
อย่ ำงดีและมีร ะบบ จำกมำตรฐำนกำรอุด มศึ ก ษำข้อ ที่ 3 ของกำรประกัน คุณภำพกำรศึ กษำภำยใน
ที่ได้กำหนดให้สถำบันมีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้ และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีกำรจัดกำร
ควำมรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ด้วยกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงำน ซึ่งอยู่ในตัวบุคคล
หรื อเอกสำรมำจั ด กำรให้ เ ป็ น ระบบ ให้ ทุกคนในหน่ว ยงำนสำมำรถเข้ ำ ถึง ควำมรู้และพั ฒ นำตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
หลั ก กำรและแนวทำงของกำรจั ด กำรควำมรู้ ใ นระดั บ ส ำนั ก ฯ มุ่ ง เน้ น เป้ ำ หมำยที่ เ กี่ ย วข้อง
โดยมีรูปแบบในกำรแสวงหำควำมรู้จำกภำยในหน่วยงำนและตัวบุคคล กำรหำควำมรู้ภำยนอกหน่วยงำน
กำรบรรยำยทำงวิชำกำร กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำเป็นเอกสำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ โดยใช้
กระบวนงำนของกำรจัดกำรควำมรู้ ได้แก่ (1) กำรบ่งชี้ควำมรู้โดยระบุประเด็นควำมรู้ที่องค์กรจำเป็นต้อง
มีและต้องใช้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักฯ (2) กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้
(3) กำรแลกเปลี่ย นเรีย นรู้โดยกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนมำแลกเปลี่ยนเพื่อปรับปรุ ง คู่ มือ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน จำกกำรระดมควำมคิดเห็น ในเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ (4) กำรเรียนรู้
โดยกำรน ำควำมรู้ ที่ ได้จ ำกกำรแบ่ ง ปั น ควำมรู้ เ พื่ อ ไปใช้ป ระโยชน์ใ นกำรท ำงำน แล้ ว นำควำมรู้ ที่ ไ ด้
มำจัดเก็บและแบ่งปันควำมรู้ในหน่วยงำนและพัฒนำเพื่อกำหนดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของสำนักฯ
ต่อไป

1.3 โครงกำรสัมมนำกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้เรื่อง แนวทำงกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
1.3.1 หลักกำรและเหตุผล
สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ใช้ หลักเกณฑ์ฯ AACR2 ในกำรลง
รำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
แต่ ห ลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ ำวไม่ ส ำมำรถครอบคลุ ม ไปถึ ง สื่ อ ใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยเฉพำะรู ป แบบสื่ อ ดิจิทัล
ที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในด้ำนเนื้ อหำและกำรจัดเก็บ จึงส่ งผลให้ เกิดกำรพัฒ นำมำตรฐำนขึ้นใหม่ที่
เรียกว่ำมำตรฐำน RDA (Resource Description and Access) เพื่อเป็นกำรรองรับทรัพยำกรสำรสนเทศ
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รูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนำคต โดยมีห้องสมุดในต่ำงประเทศเริ่มนำมำตรฐำน RDA
มำใช้ในกำรลงระเบียนรำยกำรบรรณำนุกรมของทรัพยำกรสำรสนเทศ ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมำ
มำตรฐำน RDA เป็นมำตรฐำนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมที่ใช้โครงสร้ำงกำรทำรำยกำร 2 ส่วน
คื อ กำรระบุ ข้ อ มู ล ในระเบี ย นบรรณำนุ ก รม (FRBR-Functional Requirements for Bibliographic
Records) และ กำรระบุข้อมูลที่เป็นชื่อหรือคำควบคุมที่ใช้ในระเบียนบรรณำนุกรม (FRAD-Functional
Requirements for Authority Data) เพื่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ในระเบียนบรรณำนุก รม สำนักฯ ได้เห็น
ควำมส ำคัญของกำรเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ ำวที่เ กิด ขึ้นจึ งได้นำมำตรฐำน RDA มำใช้ในกำรทำระเบี ย น
บรรณำนุกรมของสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำอังกฤษ และหำแนวทำงในกำรดำเนินกำรปรับปรุงกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ในสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทย เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกร
ในบันทึกข้อมูลรำยกำรตำมมำตรฐำน RDA และเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะและศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนเพิ่มมำกขึ้น
ดังนั้นคณะทำงำนพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ฯ จึงได้กำหนดแนวทำงกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. เพื่อช่วยให้
บรรณำรั ก ษ์ นั ก เอกสำรสนเทศ และต ำแหน่ ง อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรวิ เ ครำะห์ แ ละ กำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศเฉพำะสื่อสิ่งพิมพ์ ได้ ลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ ภำษำไทย
แบบมำตรฐำน RDA บนฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติของสำนักฯ ในกำรปฏิบัติงำนต่อไป
1.3.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำน RDA เพิ่มขึ้น
2) เพื่อกำหนดแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
1.3.3 กลุ่มเป้ำหมำย
บรรณำรักษ์ นักเอกสำรสนเทศ และตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรวิเครำะห์ และทำรำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศเฉพำะสื่อสิ่งพิมพ์ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
1.3.4 กำรจัดกิจกรรม
โครงกำรแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ
1) กำรบรรยำยทำงวิชำกำรเรื่อง “จำกหลักเกณฑ์ฯ AACR2 สู่ควำมเข้ำใจพื้นฐำนมำตรฐำน
RDA” ในวันอังคำรที่ 22 พฤษภำคม 2561
2) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่ อสิ่ ง พิ มพ์
ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.” โดยกำหนดประเด็นกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และมีจัดกิจกรรมประชุมระดมควำมคิดเห็นของกลุ่มประชุมย่อยจำนวน 4 กลุ่มในวันพฤหัสบดีที่
24 พฤษภำคม 2561 เพื่ อ น ำเสนอและก ำหนดแนวปฏิบั ติ ก ำรลงรำยกำรบรรณำนุ ก รมสื่ อ สิ่ งพิ มพ์
ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภำคม 2561
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1.3.5 สรุปประเด็นโครงกำรสัมมนำกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้
กำรบรรยำยทำงวิชำกำรเรื่ อง “จำกมำตรฐำน AACR2 สู่ควำมเข้ำใจพื้นฐำนมำตรฐำน RDA”
คณะทำงำนพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้ฯ ได้จัดโครงกำรสัมมนำกำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กร
กำรเรียนรู้เรื่อง แนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนัก
บรรณสำรสนเทศ มสธ. ในกำรบรรยำยทำงวิชำกำรเรื่อง “จำกมำตรฐำน AACR2 สู่ควำมเข้ำใจพื้นฐำน
มำตรฐำน RDA” ภำยใต้หัวข้อ หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกันหรือ หลักเกณฑ์ฯ AACR2
ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุ กรมตำมมำตรฐำน MARC21 ข้ อมู ลพื้ นฐำนมำตรฐำน RDA ประกอบด้ วย
กำรแบ่งโครงสร้ำงของ FRBR ผู้ร่วมพัฒนำคู่มือ RDA Toolkit ควำมแตกต่ำงของหลักเกณฑ์ฯ AACR2 กับ
มำตรฐำน RDA น ำประเด็ น ควำมรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จำกกำรบรรยำยทำงวิ ช ำกำรมำระดมควำมคิ ด เห็ น และ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โดยแบ่ ง ออกเป็ น 4 กลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ น ำเสนอต่ อ กิ จ กรรมกำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ในเรื่ อ ง “แนวปฏิ บั ติ ก ำรลงรำยกำรบรรณำนุ ก รมสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ภ ำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.”
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวปฏิบัติกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทย
ตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.” ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรบรรยำยทำงวิชำกำร
คณะทำงำนฯ ได้กำหนดประเด็นในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และแบ่งกลุ่มประชุมย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม
เพื่อระดมควำมคิดเห็นในประเด็นที่กำหนดดังต่อไปนี้
1. กำรลงรำยกำรชื่อผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน กำรใช้คำแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบกับ
เนื้อหำ เขตข้อมูล 1XX และ 7XX เขตข้อมูลย่อย \e
2. กำรลงรำยกำรชื่อเรื่องและกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ ในเขตข้อมูล 245
3. กำรลงรำยกำรชื่อเรื่องที่สะกดไม่ถูกต้อง โดยกำรคัดลอกชื่อเรื่องดังกล่ำวลงในเขตข้อมูล 245
และเพิ่มชื่อเรื่องที่ถูกต้องลงในเขตข้อมูล 246
4. กำรลงรำยกำรข้อมูล สถำนที่พิมพ์ สำนักพิมพ์และปีพิมพ์ ในเขตข้อมูล 264
5. กำรลงรำยกำรลักษณะทำงกำยภำพในเขตข้อมูล 3XX ได้แก่ 300, 336, 337 และ 338
ในประเด็นกำรแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ในโครงสร้ำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA
เฉพำะเขตข้ อ มู ล ที่ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง จำกหลั ก เกณฑ์ ฯ AACR2 เพื่ อ ก ำหนดแนวทำงกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. โดยพิจำรณำ
จำก มำตรฐำน RDA ตำมที่ระบุในคู่มือ RDA Toolkit นโยบำยกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน
RDA ของหอสมุดรัฐสภำอเมริกัน แนวทำงเดิมที่สำนักบรรณสำรสนเทศกำหนดใช้ส ำหรับสื่ อสิ่ ง พิ มพ์
ภำษำไทย และแนวทำงกำรนำเสนอจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มำกำหนดเป็นแนวทำงกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
1.3.6 ผลผลิตจำกกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
คู่ มื อ แนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุ ก รมสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ภ ำษำไทยตำมม ำตรฐำน RDA
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
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บทที่ 2
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมแบบ AACR2 และมำตรฐำน MARC21
สำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ใช้หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแบบ AACR2 (AngloAmerican Cataloging Rules, 2 nd edition, Revised) ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม มี ก ำรลงรำยกำรบรรณำนุ ก รม
ของทรั พ ยำกรสำรสนเทศในกำรจั ด เก็ บ และสื บ ค้ น สำรสนเทศ ทั้ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ภ ำษำไทยและ
ภำษำต่ ำ งประเทศ เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรเข้ ำ ถึ ง ได้ อ ย่ ำ งสะดวกและรวดเร็ ว ตรงตำมควำมต้ อ งกำร
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และมีประโยชน์ในกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรบรรณำนุกรมที่ได้บันทึกไว้ในกำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรสืบค้นข้อมูลร่วมกัน โดยหลักเกณฑ์ฯ AACR2 ได้รับโครงร่ำง ISBD(G) มำใช้ในกำรแบ่งแยก
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์เป็นวัสดุที่ปรำกฎในหลักเกณฑ์ตอนที่ 2 บทที่ 1 และมีกำร
ดำเนินงำนโดยกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมโครงสร้ำงมำตรฐำน MARC21 ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

2.1 กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทย
กำรพิจำรณำเลือกข้อมูลสำคัญ ของสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยสำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตำมกำรจัดเรียงของโครงสร้ำงหลักเกณฑ์ฯ AACR2 ประกอบด้วย
1) ชื่อเรื่องและกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ
2) ฉบับพิมพ์
3) ส่วนรำยละเอียดเฉพำะของวัสดุ (ประเภทสิ่งพิมพ์)
4) กำรพิมพ์ กำรจำหน่ำย ฯลฯ
5) ลักษณะทำงกำยภำพ
6) ชื่อชุด
7) หมำยเหตุ
8) เลขมำตรฐำนสำกลประจำหนังสือ และคำที่บอกถึงกำรได้รับ
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2.2 แหล่งสำคัญของข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยที่กำหนดใช้
หลักเกณฑ์ฯ AACR2 ได้กำหนดแหล่งสำคัญของข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยเพื่อกำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรม โดยให้ควำมสำคัญกับแหล่งที่ปรำกฎข้อมูล ดังนี้
ตำรำง 2.1 แหล่งสำคัญของข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยที่กำหนดใช้
ส่วน (Area)
1. ชื่อเรื่องและกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ
(Title and statement of responsibility area)
2. ฉบับพิมพ์ (Edition area)
3. ส่วนรำยละเอียดเฉพำะของวัสดุ (ประเภทสิ่งพิมพ์)
(Material (or type of publication specific details area)
4. กำรพิมพ์ กำรจัดจำหน่ำย ฯลฯ (Publication, Distribution,
etc, Area)
5. ลักษณะทำงภำยภำพ (Physical description area)
6. ชื่อชุด (Series area)
7. หมำยเหตุ (Note area)
8. เลขมำตรฐำนสำกลประจำหนังสือ และคำที่บอกถึงกำรได้รับ
(Standard number and terms of availability area)

แหล่งข้อมูลที่กำหนด
หน้ำปกใน (Title page)
หน้ำปกในและรำยละเอียด
ท้ำยเล่ม
สิ่งพิมพ์ทั้งเล่ม
หน้ำปกในและรำยละเอียด
ท้ำยเล่ม
สิ่งพิมพ์ทั้งเล่ม
สิ่งพิมพ์ทั้งเล่ม
แหล่งใดก็ได้
แหล่งใดก็ได้

2.3 กำรลงรำยกำรบรรณำนุ ก รมสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ภ ำษำไทยตำมโครงสร้ ำ งหลั ก เกณฑ์
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแบบ AACR2
กำรลงรำยกำรบรรณำนุ ก รมสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ภ ำษำไทยตำมโครงสร้ ำ งหลั ก เกณฑ์ ฯ AACR2
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
2.3.1 ชื่อเรื่ องและกำรแจ้ งควำมรั บผิดชอบ (Title and statement of responsibility
area)
1) ชื่อเรื่อง
1.1) ชื่อเรื่องจริง (Title proper) ให้ลงรำยกำรชื่อเรื่องตำมที่ ปรำกฎในหน้ำปกใน
โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมำยตำมที่ปรำกฎ เช่น
- กรณีที่ชื่อเรื่องมีเครื่องหมำยจุดไช่ปลำ “...” หรือเครื่องหมำยวงเล็บเหลี่ยม
“[ ]” ปรำกฎอยู่ เมื่อนำมำลงรำยกำรให้เปลี่ยนไปใช้เครื่องหมำย “--” หรือ “( )”
- กรณีที่เป็นชื่อเรื่องภำษำอังกฤษไม่ต้องใช้อักษรตัวใหญ่ตำม ยกเว้น อักษรตัว
แรกของชื่อเรื่องและชื่อเฉพำะ
- กรณีชื่อเรื่องที่มีเครื่องหมำยอื่น ๆ ให้ลงรำยกำรตำมทีป่ รำกฎในหน้ำปกใน
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- กรณีชื่อเรื่องที่มีเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ที่ทำให้ชื่อเรื่องมีควำมแตกต่ำงกัน
ให้ลงรำยกำรในหมำยเหตุ
- กรณี ชื่ อ เรื่ อ งที่ มี เ ครื่ อ งหมำยหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ไ ม่ ส ำมำรถใช้ ตั ว พิ ม พ์ ไ ด้
ให้เปลี่ยนเครื่องหมำยนั้นเป็นข้อควำมแล้วลงรำยกำรในเครื่องหมำยวงเล็บเหลี่ยม “[ ]” และให้อธิบำย
เครื่องหมำยนั้น ๆ ไว้ที่หมำยเหตุ
ถ้ำชื่อเรื่องที่นำมำลงรำยกำร ไม่ ได้นำมำจำกหน้ำปกในแต่นำมำจำกแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
ที่ใช้แทนหน้ำปกใน ให้ลงแหล่งที่มำของชื่อเรื่องนั้นในหมำยเหตุ
- กรณีชื่อเรื่องที่หน้ำปกในปรำกฎมำกกว่ำ 1 ภำษำให้ใช้ชื่อเรื่องที่เป็นภำษำ
เดียวกับเนื้อหำทำรำยกำรและระบุในหมำยเหตุที่มำของชื่อเรื่อง
- กรณี ห นั ง สื อ ที่ แ ปลมำจำกภำษำอื่ น และใช้ ชื่ อ เรื่ อ งที่ ปรำกฎเป็ น ชื่อของ
ภำษำต้นฉบับเด่นชัดกว่ำชื่อเรื่องเป็นภำษำเดียวกับเนื้อหำ ให้ลงรำยกำรด้วยชื่อเรื่องที่เป็นภำษำเดียวกับ
เนื้อหำทำรำยกำร และใช้ชื่อเรื่องภำต้นฉบับเป็นชื่อเรื่องเทียบเคียง
1.2) ชื่อเรื่องเผื่อเรีย ก กำรลงรำยกำรชื่อเรื่องเผื่อเรียก ให้ลงต่อจำกชื่อเรื่องจริง
โดยใช้เครื่องหมำย “,” คั่น ตำมด้วยคำว่ำ “หรือ” หรือ “or” แล้วลงเครื่องหมำย “,” อีกครั้ง
1.3) ชื่อเรื่ องเทีย บเคียงหรือชื่อ เรื่องภำษำต่ำงประเทศ ในกรณีที่ห นังสื อเล่ มใด
มี ชื่ อ เรื่ อ งมำกกว่ ำ 1 ภำษำ ให้ พิ จ ำรณำลงชื่ อ เรื่ อ งเที ย บเคี ย งตำมที่ ปรำกฎในหน้ ำ ปกใน
โดยใช้เครื่องหมำย “=” ลงตำมหลังชื่อเรื่องจริง
2) กำรแจ้งควำมรับผิดชอบ (Statement of responsibility) ให้ใช้เครื่องหมำย “/”
หน้ำรำยกำรผู้รับผิดชอบคนแรกและใช้เครื่องหมำย “ ; ” คั่นระหว่ำงรำยกำรผู้รับผิดชอบแต่ละรำยกำร
2.3.2 ฉบับพิมพ์ (Edition area) แจ้งฉบับพิมพ์และกำรแจ้งควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ
ฉบับพิมพ์ที่ปรำกฎตำมแหล่ง ข้อมูลสำคัญ และให้ย่อคำครั้งที่พิมพ์สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำต่ำงประเทศ
สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยให้ลงตำมที่ปรำกฎ
2.3.3 กำรพิมพ์ กำรจัดจำหน่ำย ฯลฯ (Publication, distribution, etc, area) ข้อมูลส่วนนี้
กำหนดให้ลงรำยกำรที่กล่ำวถึง สถำนที่พิมพ์ สถำนที่จัดจำหน่ำย ชื่อสำนักพิมพ์ ผู้จัดจำหน่ำย ฯลฯ ปีพิมพ์
กรณี ที่ ไ ม่ ปรำกฎ สถำนที่ พิ ม พ์ สถำนที่ จั ด จ ำหน่ ำ ย แต่ ผู้ ท ำรำยกำรทรำบข้ อ มู ล
ให้ลงในเครื่องหมำยวงเล็บเหลี่ยม “[ ]” หำกผู้ทำรำยกำรไม่แน่ใจ เพียงแต่ คำดว่ำน่ำจะเป็นสถำนที่พิมพ์
ให้ลงในเครื่องหมำยงลเล็บเหลี่ยม “[ ]” และใส่เครื่องหมำย “?” กำกับไว้ สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทย
ใช้อักษรย่อในวงเล็บ “[ม.ป.ท.]” คือ ไม่ปรำกฎสถำนที่พิมพ์ และ “[ม.ป.พ.]” คือ ไม่ปรำกฎสำนักพิมพ์
2.3.4 ลักษณะทำงภำยภำพ (Physical description area) ข้อมูลที่กำหนดให้ลงรำยกำร
ส่ ว นนี้ ได้แก่ จ ำนวนเล่ มและ/หรื อจ ำนวนหน้ำ ภำพประกอบ ขนำด และวัส ดุที่ใช้ประกอบหนังสือ
โดยเว้นระยะหน้ำและหลังตำมเครื่องหมำยวรรคตอนที่กำหนดตำมกฎ มีลำดับดังนี้
1) จำนวนของวัสดุและคำระบุประเภทวัสดุ
2) เครื่องหมำย “ : ” นำหน้ำรำยละเอียดทำงกำยภำพอื่น ๆ เช่น ภำพประกอบ แผนที่ แผนภูมิ ฯลฯ
3) เครื่องหมำย “ ; ” นำหน้ำขนำดของวัสดุ
4) เครื่องหมำย “ + ” นำหน้ำวัสดุประกอบ
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2.3.5 ชื่อชุด (Series area) ข้อมูลที่กำหนดให้ลงรำยกำรในส่วนนี้ ได้แก่ กำรแจ้งเกี่ยวกับชุด
เช่น ชื่อชุด หมำยเลขชุด ฯลฯ
2.3.6 หมำยเหตุ (Note) ข้อมูลที่กำหนดให้ ลงข้อมูลหมำยเหตุในกฎย่อย เช่น ภำษำสิ่งพิมพ์
ของเนื้อหำที่มีมำกกว่ำ 1ภำษำ แหล่งของชื่อเรื่องจริง ชื่อเรื่องที่แตกต่ำง กำรจัดพิมพ์ เรื่องย่อ ฯลฯ
2.3.7 เลขมำตรฐำนสำกลประจำหนังสือ และคำที่บอกถึงกำรได้รับ (Standard number
and term of availability area) กำหนดให้ลงเลขมำตรฐำนสำกลประจำหนังสือ ตำมที่ ปรำกฎใน
แหล่งข้อมูลสำคัญ
ดั ง นั้ น กำรลงรำยกำรตำมหลั ก เกณฑ์ ฯ AACR2 มี แ นวคิ ด เน้ น กำรให้ ข้ อ มู ล สั้ น กระชั บ
และกำรย่อคำให้สั้น เพื่อประหยัดพื้นที่ในบัตรรำยกำร เนื่องจำกกำรหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเกิด จำกแนวคิด
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมในบัตรรำยกำร

2.4 หลั ก เกณฑ์ ก ำรลงรำยกำรบรรณำนุ ก รมแบบ AACR2 ในเขตข้ อ มู ล มำตรฐำน
MARC21
หลั ก เกณฑ์ ก ำรลงรำยกำรบรรณำนุ ก รมสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ภ ำษำไทยตำมหลั ก เกณฑ์ ฯ AACR2
ในเขตข้อมูลของมำตรฐำน MARC21 โดยระบุเขตข้อมูล ดังนี้
ตำรำง 2.2 กำรเปรียบเทียบหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแบบ AACR2 ในเขตข้อมูลของมำตรฐำน
MARC21
หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
แบบ AACR2
1. เลขมำตรฐำนสำกลประจำหนังสือ
2. รำยกำรหลัก
3. ชื่อเรื่องและกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ
4. ชื่อเรื่องอื่น ๆ ที่ลงรำยกำรในหมำยเหตุ
5. ฉบับพิมพ์
6. สถำนที่พิมพ์
7. ลักษณะทำงกำยภำพ
8. ชื่อชุด
9. หมำยเหตุ
10. รำยกำรเพิ่มกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ

มำตรฐำน MARC21
Fixed Field
020 Internation Standard Book Number
1XX Main Entries
245 Title Statement \ Statement of
responsibility
246 Varying Form Title
250 Edition Statement
260 Publication, Distribution, etc. (Imprint)
300 Physical Description, Etc, Fields
490 Series Statements
5XX Note
7XX Add Entries
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กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน MARC21 แบ่งเขตข้อมูลเป็น 2 ส่วนมีรำยละเอียด
กำรลงรำยกำรดังนี้
1. เขตข้อมูลควบคุมควำมยำว (Variable control field) คือเขตข้อมูลที่บันทึกหมำยเลข
ควบคุ ม ระเบี ย น ซึ่ ง เป็ น ทั้ ง ข้ อ มู ล ในรู ป แบบตั ว เลข และรหั ส ที่ บ อกลั ก ษณะของวั ส ดุ ส ำรสนเทศ
เพื่อใช้สำหรับกำรประมวลผล ระเบียนบรรณำนุกรม เป็นเขตข้อมูลที่เริ่มจำกเขตข้อมูล 001 ถึง 009
ยกตัวอย่ำงเช่น
008 เขตข้ อ มู ล ควำมยำวคงที่ ใ นส่ ว นรำยละเอี ย ดทั่ ว ไป (Fixed-length data element –
general information) เป็นเขตข้อมูลที่ระบุข้อมูลทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับเนื้อหำของระเบียนบรรณำนุกรม
มีควำมยำวคงที่ จำนวน 40 ตำแหน่ง โดยอธิบำยเพิ่มเติมดังนี้
สำหรับเขตข้อมูล 008 เป็นเขตข้อมูลที่มีควำมสำคัญต่อกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมหนังสื อ
และสื่ออื่น ๆ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละตำแหน่งตำมลักษณะเฉพำะของสื่อนั้น ๆ เขตข้อมูลนี้บันทึก
อยู่ในรูปรหัสมีควำมยำวคงที่ 40 ตำแหน่ง (00-39) ค่ำรหัสเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร (ตัวพิมพ์เล็ ก)
และเว้นว่ำง ซึ่งอำจแทนด้วยสัญลักษณ์แบบใดแบบหนึ่ง ไม่มีตัวบ่งชี้ และรหัสเขตข้อมูลย่อยกำรบันทึกค่
ำรหัสในเขตข้อมูล 008 ในตำแหน่งที่ 00-17 และ 35-39 กำหนดให้ใช้ได้กับสื่อทุกประเภท ส่วนตำแหน่ง
ที่ 18-34 จะกำหนดขึ้นเฉพำะของสื่อแต่ละประเภท
กำรบันทึกข้อมูลในเขตข้อมูล 008 ส่วนใหญ่เกือบจะทุกตำแหน่งจะต้องสัมพันธ์กับข้อมูลในเขตข้อมูล
ที่ไม่จำกัดควำมยำว หรือควำมยำวไม่คงที่ และระบบได้นำข้อมูลที่เป็นรหัสเหล่ำนี้ไปใช้ประโยชน์ในหลำย
รูปแบบ ได้แก่ กำรแสดงผลที่หน้ำจอ กำรจัดลำดับรำยกำร และใช้เป็นเงื่อนไขในกำรจำกัดขอบเขตผลกำร
สืบค้น เช่น ภำษำ หรือปีที่พิมพ์ เป็นต้น
2. เขตข้อมูลที่ไม่จำกัดควำมยำว กำรลงเขตข้อมูลที่มีควำมยำวไม่จำกัดเนื่องจำกข้อมูลของ
หนังสือมีควำมยำวและจำนวนไม่เท่ำกัน และภำษำที่บันทึกลงในรำยกำรมีกำรนับตัวอักษรแตกต่ำงกัน
เช่น อักษรภำษำไทยจะนับตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะและสระซึ่งเขียนเป็น 3 ระดับ แตกต่ำงจำกภำษำอื่น
จึ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ไ ม่ จ ำกั ด ควำมยำวของเขตข้ อ มู ล ส ำหรั บ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ภ ำษำไทยก ำหนดเขตข้ อ มู ล
ตำมโครงสร้ำงหลักเกณฑ์ฯ AACR2 ดังนี้
0XX กลุ่มเขตข้อมูลหมำยเลขหมวดหมู่ หมำยเลขประจำตัวต่ำง ๆ
เขตข้อมูล 020 เลขมำตรฐำนสำกลประจำหนังสือ ตำมโครงสร้ำงหลักเกณฑ์ฯ AACR2
ลงรำยกำรหมำยเลขหนั ง สื อ สำกลที่ ห มำยเหตุ ก ำหนดให้ ล งรำยกำรแบบพิ ม พ์ ชิ ด กั น ทุ ก ตั ว อั ก ษร
ไม่มตี ัวบ่งชี้ และตัวเลขจะอยู่ในเขตข้อมูลย่อย “\a” เสมอ
1XX กลุ่มเขตข้อมูลรำยกำรหลัก เป็นเขตข้อมูลที่ระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อนิติบุคคล และชื่อกำรประชุม
เขตข้อมูล 100 รำยกำรหลัก – ชื่อบุคคล ระบุชื่อบุคคลตำมกำรเขียนชื่อสำกล คือ
ชำวเอเชีย เขียนชื่อและนำมสกุล กำหนดตัวบ่งชี้ตัวที่หนึ่งเป็น “0” และชำวยุโรป เขียนชื่อสกุลและชื่อ
กำหนดตัวบ่งชี้ตัวทีห่ นึ่งเป็น “1”
เขตข้อมูล 110 รำยกำรหลัก - - ชื่อนิติบุคคล
เขตข้อมูล 111 รำยกำรหลัก - - ชื่อกำรประชุม
เขตข้อมูล 130 รำยกำรหลัก - - ชื่อเรื่องแบบฉบับ
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2XX กลุ่มเขตข้อมูลชื่อเรื่องและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่อง เป็นเขตข้อมูลเพื่อใช้ลงรำยกำร
หลักตำมหลักเกณฑ์ฯ AACR2
เขตข้ อ มู ล 245 ชื่ อ เรื่ อ งและกำรแจ้ ง ควำมรั บ ผิ ด ชอบ กำรลงรำยกำรชื่ อ เรื่ อ งจริ ง
ให้ ล งรำยกำรข้อ มูล ส ำหรั บ ชื่อ เรื่ องจริง ในเขตข้ อ มูล 245 และใช้ เขตข้อ มูล ย่ อ ย “\a” ส่ ว นชื่อย่อ ย
และชื่อเรื่องเทียบเคียงให้ลงรำยกำรในเขตข้อมูลย่อย “\b” และแจ้งผู้รับผิดชอบในเขตข้อมูลย่อย “\c”
เขตข้อมูล 246 ชื่อเรื่องอื่น ๆ เช่น
- ชื่อเรื่องเทียบเคียง ให้ลงชื่อเรื่องเทียบเคียงตำมลำดับก่อนหลังหรือตำมกำร
วำงรูปหน้ำที่ปรำกฎในหน้ำปกใน กรณีชื่อเรื่องเดิมที่ไม่ใช่ภำษำเดียวกับชื่อเรื่องจริงที่ปรำกฎในหน้ำปกใน
ให้ ล งเป็ น ชื่ อ เรื่ อ งเที ย บเคี ย ง ให้ ล งรำยกำรข้ อ มู ล ส ำหรั บ ชื่ อ เรื่ อ งเที ย บเคี ย งในเขตข้ อ มู ล 246
และใช้เขตข้อมูลย่ อย “\b” ถ้ำสิ่งพิมพ์มีเนื้อหำทั้งหมดหรือบำงส่ว นเป็นภำษำเดิม หรือชื่อเรื่องเดิม
ปรำกฎอยู่ก่อนชื่อเรื่องจริงในหน้ำ ปกใน ให้ลงชื่อเรื่องเดิมเป็นภำษำเดียวกับชื่อเรื่องจริงเป็นข้อมูลอื่น ๆ
เกี่ยวกับชื่อเรื่อง ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดให้ลงชื่อเรื่องเดิมในหมำยเหตุ
- ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่อง ให้คัดลอกข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชื่อเรื่องทั้งหมด
ตำมที่ ป รำกฎในหน้ ำ ปกใน โดยเรี ย งชื่อ เรื่ อ งตำมล ำดั บก่ อ นหลั ง หรื อ กำรวำงรู ปหน้ำ ในหน้ำปกใน
กรณีที่ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ เรื่องมีควำมยำวมำกให้ลงข้อมูลในหมำยเหตุ หรือ ให้ตัดข้อมูลโดยไม่ทำให้เสีย
ข้อควำมสำคัญ โดยห้ำมตัด 5 คำแรกของข้อมูลและให้ใช้เครื่องหมำยจุดไข่ปลำ “...” ตรงที่ตัด
เขตข้อมูล 250 ฉบับพิมพ์ ใช้กำรลงรำยกำรแบบอักษรย่อเป็นหลักในกำรลงรำยกำร
เขตข้อมูล 250 โดยให้เว้นระยะหน้ำและหลังเครื่องหมำยวรรคตอนที่กำหนดตำมกฎเครื่องหมำย “,”
หน้ำข้อควำมฉบับพิมพ์ เครื่องหมำย “/” หน้ำรำยละเอียดผู้รับผิดชอบส่วนแรกที่ลงต่อจำกข้อควำมฉบับ
พิมพ์หรือข้อควำมฉบับพิมพ์รอง
เขตข้อมูล 260 กำรพิมพ์ และกำรจำหน่ำย ฯลฯ ให้ใช้ชื่อเมืองเป็นอันดับแรก และรัฐ
หรือประเทศหำกไม่พบชื่อเมือง และใช้อักษรย่อ กรณีหำชื่อเมืองไม่พบ ให้ใส่ข้อควำมย่อในวงเล็บเหลี่ยม
หำกไม่ปรำกฎสถำนที่พิมพ์ “[ม.ป.ท.]” และอยู่ในเขตข้อมูลย่อย “\a” ชื่อสำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ผู้จัด
จำหน่ำย สำมำรถย่อชื่อหน่วยงำนได้ หำกหำชื่อหน่วยงำนที่จัดพิมพ์ไม่พบให้ใช้ตัวอักษรย่อในวงเล็ บ
เหลี่ยม สำหรับภำษำไทยใช้ “[ม.ป.พ.]” และลงรำยกำรในเขตข้อมูลย่อย “\b” สำหรับปีพิมพ์ ใช้ปีพิมพ์
บันทึกหลังเขตข้อมูลย่อย “\c”
กำรลงรำยกำรในเขตข้ อ มู ล 260 โดยลงสถำนที่ พิ ม พ์ กรณี ปรำกฎชื่ อ เมื อ งที่ พิ ม พ์
หรือเมืองที่จัดจำหน่วยมำกกว่ำ 1 แห่ง ให้ลงชื่อเมืองแรกที่ปรำกฎ
กรณี ที่ ไ ม่ ป รำกฎสถำนที่ พิ ม พ์ สถำนที่ จั ด จ ำหน่ ำ ย แต่ ผู้ ท ำรำยกำรทรำบข้ อ มู ล
ให้ลงในเครื่องหมำย “[ ]” หำกผู้ทำรำยกำรไม่แน่ใจ เพียงแต่คำดว่ำน่ำจะเป็นสถำนที่พิมพ์ ให้ลงใน
เครื่องหมำย “[ ]” และใส่เครื่องหมำย “?” กำกับไว้
3XX กลุ่มเขตข้อมูลลักษณะทำงกำยภำพ
เขตข้อมูล 300 ลักษณะทำงกำยภำพ ระบุจำนวนหน้ำ ใน เขตข้อมูลย่อย “\a” และ
ภำพประกอบเนื้อหำในเขตข้อมูลย่อย “\b” ระบุขนำดของหนังสือในเขตข้อมูลย่อย “\c”
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4XX กลุ่มเขตข้อมูลกำรแจ้งชื่อชุด
เขตข้อมูล 490 กำรแจ้งชื่อชุด กำรระบุควำมต้องกำรในกำรลงรำยกำรเพิ่มให้สืบค้นได้
ซึ่งจะทำรำยกำรเพิ่มในเขตข้อมูล 8XX
ให้ลงรำยกำรในเขตข้อมูล 490, 8XX โดยลำดับดังนี้ ชื่อเรื่องจริงของชุด ชื่อเรื่องเทียบ
เทียงของชุด ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชุด กำรแจ้งควำมรับผิดชอบของชุด เลขมำตรฐำน สำกลของชุด เลข
ลำดับในชุด ระบุเลข และ/หรือ ชุดรอง ชื่อเรื่องเทียบเคียงของชุดรอง ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับชุดรอง กำร
แจ้งควำมรับผิดชอบของชุดรอง เลขมำตรฐำนสำกลของชุดรอง เลขลำดับในชุดรอง
5XX กลุ่มข้อมูลข้อควำมหมำยเหตุ
เขตข้อมูล 500 หมำยเหตุทั่วไป สำหรับรำยกำรที่ไม่สำมำรถระบุได้ในเขตข้อมู ลอื่น ๆ
ได้ เช่น แหล่ งที่มำของชื่ อเรื่ อง หำกไม่ได้มำจำกหน้ำ ปกใน หรือ กรณีชื่อเรื่องที่มีเ ครื่ องหมำยหรื อ
สัญลักษณ์ที่ไม่สำมำรถใช้ตัวพิมพ์ได้ ให้เปลี่ยนเครื่องหมำยนั้นเป็น ข้อควำม ลงในเครื่องหมำย “[ ]” และ
ให้อธิบำยเครื่องหมำยนั้น ๆ ไว้ที่หมำยเหตุในเขตข้อมูล 500
เขตข้อมูล 502 หมำยเหตุวิทยำนิพนธ์
เขตข้อมูล 504 หมำยเหตุบรรณำนุกรม
เขตข้อมูล 505 หมำยเหตุสำรบัญ
7XX กลุ่มข้อมูลรำยกำรเพิ่มต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่หัวเรื่องและชื่อชุด
เขตข้อมูล 700 รำยกำรเพิ่ม - - ชื่อบุคคล
เขตข้อมูล 710 รำยกำรเพิ่ม - - ชื่อนิติบุคคล
เขตข้อมูล 711 รำยกำรเพิ่ม - - ชื่อกำรประชุม
เขตข้อมูล 730 รำยกำรเพิ่ม - - ชื่อเรื่องแบบฉบับ
เขตข้อมูล 740 รำยกำรเพิ่ม - - ชื่อเรื่องที่แตกต่ำง/ ชื่อเรื่องจำแนก
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บทที่ 3
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ซึ่งเป็นกำรหำแนวทำงและคำแนะนำในกำร
เลือกและบันทึกข้อมูลเพื่อพรรณนำรำยละเอียดของทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่ง ในบทนี้อธิบำยถึงควำม
เป็นมำของมำตรฐำน RDA ประโยชน์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA กำรเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงของหลั กเกณฑ์ ฯ AACR2 กับ มำตรฐำน RDA โดยเลื อกเฉพำะเขตข้อมูล ในมำตรฐำน
MARC21 ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรลงรำยกำรบรรณำนุ ก รมที่ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง จำกหลั ก เกณฑ์ ฯ AACR2
และเขตข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับมำตรฐำน RDA

3.1 ควำมเป็นมำของมำตรฐำน RDA
3.1.1 ควำมเป็นมำของมำตรฐำน RDA
มำตรฐำน RDA (Resource Description and Access) เป็ น มำตรฐำนส ำหรั บกำรพรรณนำ
ข้อมูลรำยกำรบรรณำนุกรมของทรัพยำกรสำรสนเทศ เปิดตัวครั้งแรกในเดือนมิถุนำยนปี 2010 จำกกำร
ประชุมควำมร่วมมือของ IFLA เพื่อให้คำแนะนำในกำรกำหนดข้อมูลกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ต่อมำเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2013 หอสมุดรัฐสภำอเมริกัน ได้ประกำศใช้มำตรฐำน
RDA ทดแทนหลักเกณฑ์ฯ AACR2 ส่วนประเทศไทยได้มีห้องสมุดหลำย ๆ แห่งที่ศึกษำและนำมำตรฐำน
RDA มำใช้สำหรับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม โดยปี 2555 สำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. ได้เริ่มศึกษำ
ข้อมูลเพื่อนำมำศึกษำและเป็นต้นแบบกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ต่อมำในปี 2556
เริ่ มใช้มำตรฐำน RDA เฉพำะกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่ อ สิ่ งพิมพ์ ภ ำษำอังกฤษของระเบีย นจำก
หอสมุดรัฐสภำอเมริกัน (Library of Congress) และเริ่มปรับใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยในปี 2561
3.1.2 ควำมหมำยของมำตรฐำน RDA
มำตรฐำน RDA (Resource Description and Access) คือ มำตรฐำนชุดข้อมูลรูปแบบใหม่ใน
กำรพรรณนำรำยกำรทรั พยำกรสำรสนเทศและกำรเข้ำถึงสำรสนเทศในลั กษณะที่เป็น Webbased
มี ร ะบบในกำรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล (linked data systems) เช่ น Digital content, Web resources,
Integrating resources, Continuing Resources เพื่ อ ให้ ก ำรแสดงผลกำรได้ ม ำของสำรสนเทศ
ครอบคลุมในสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกำรสร้ำงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของชุมชนห้องสมุด ที่เพิ่มกำร
อธิบำยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ชุมชนห้องสมุดมีกำรบูรณำกำรในกำรจัดกำรข้อมูลทำงบรรณำนุกรม
ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทำงอินเทอร์เน็ตและกำรแบ่งปันข้อมูลสู่ภำยนอกองค์กร/สถำบัน รวมถึง
กำรใช้งำนข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของห้องสมุดที่สำมำรถเข้ำถึงได้จำกทุกที่ทุกเวลำ
RDA จึงเป็นมำตรฐำนกำรบรรยำยและกำรเข้ำถึงทรัพ ยำกรสำรสนเทศในสภำพแวดล้อมดิจิทัล
เป็นกำรรวมแนวคิดของ FRBR เข้ำกับหลักกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม เป็นพื้นฐำนในกำรตัดสิ นใจ
ของบรรณำรักษ์และกำรจัดกำรระบบของสำรสนเทศในอนำคตให้ดีขึ้น หน่วยงำนที่ออกแบบโมเดล คือ
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) ซึ่ ง มำตรฐำน RDA
ประกอบไปด้วย 3 ฟังก์ชั่นคือ
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1. Functional Requirements for Bibliographic Record (FRBR) เป็นเซ็ตควำมคิดเชิงโครงสร้ำง
ที่เป็นพื้นฐำนของมำตรฐำน RDA ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมข้อมูลสำหรับรองรับสื่อทุกรูปแบบทั้งสื่ อ
สิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล เป็นส่วนข้อมูลที่รับผิดชอบดูแลข้อมูลของหนังสือ (Bibliographies records)
2. Functional Requirements for Authority Data (FRAD) เป็นกำรอธิบำยข้อมูล หลั กฐำน
อ้ำงอิงชื่อบุคคล นิติบุคคลที่ประกอบในบรรณำนุกรมและจุดเข้ำถึงที่ควบคุม
3. Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) เป็นกำรอธิบำยรำยกำรบรรณำนุกรม
ข้อมูลสำหรับกำรควบคุมชุดข้อมูลหรือคำทำงภูมิศำสตร์ สถำนที่ และระยะเวลำ มุ่งเน้นในส่วนที่ให้ผู้ใช้เห็น
จำก 3 ฟั งก์ ชั่ น ข้ ำงต้ น ได้ ควำมสั มพั นธ์ โ ครงสร้ ำงฐำนข้ อมู ล ของ FRBR FRAD และ FRSAD
ดังภำพ 3.1
FRAD
FRSAD

FRBR

ภำพ 3.1 ควำมสัมพันธ์ของกำรสร้ำง Work Expression Manifestation และ Item ในโมเดล FRBR FRAD และ FRSAD
ที่มำ www.gordondunsire.com/pubs/pres/ALAACsig_gd.ppt
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จำกควำมสั มพันธ์โครงสร้ ำงฐำนข้อมูลของ FRBR FRAD และ FRSAD จำกภำพ 3.1 อธิ บ ำย
เพิ่มเติมในรูปแบบของเขตข้อมูลในมำตรฐำน MARC21 ดังภำพ 3.2

ภำพ 3.2 ควำมสัมพันธ์ของกำรสร้ำง Work Expression Manifestation และ Item ในโครงสร้ำง
มำตรฐำน MARC21
ที่มำ http://www.rda-jsc.org/archivedsite/docs/td20090602.pdf
โดยกำรนำเสนอครั้งนี้จะอธิบำยเฉพำะโครงสร้ำงของ FRBR ตำมลักษณะของกำรสร้ำงฐำนข้อมูล
บรรณำนุกรมเท่ำนั้น
3.1.3 กำรแบ่งโครงสร้ำงของ FRBR
FRBR คือ เซ็ตควำมคิดเชิงโครงสร้ำงที่เป็นหลักพื้น ฐำนของกฎเกณฑ์กำรลงรำยกำรมำตรฐำน
RDA มีกำรจัดแบ่ง Entity ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่ ม ที่ 1 Entity บรรยำยผลผลิ ต งำนที่ ส ร้ ำ งสรรค์ สติ ปั ญ ญำและศิ ล ปะ ประกอบด้ ว ย
งำน (Work) รู ป แบบกำรน ำเสนอ (Expression) รู ป แบบกำรเผยแพร่ (Manifestation) และหน่ ว ย
รำยกำร (Item)
กลุ่ มที่ 2 Entity บรรยำยควำมรับผิดชอบในกำรผลิ ตงำนและนำเสนอเนื้อหำ ประกอบด้วย
บุคคล (Person) นิติบุคคล (Corporate body) และวงศ์ตระกูล (Families) ของผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
กลุ่มที่ 3 Entity ที่บรรยำยหัวเรื่อง ประกอบด้วย แนวคิด (Concept) วัตถุ (Object) เหตุกำรณ์
(Event) และสถำนที่ (Place)
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โดยกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเป็นกำรสร้ำง Manifestation ด้วยมำตรฐำน MARC21 ที่ใช้เขต
ข้อมูลเพื่อกำรแสดงผลและกำรเชื่อมโยงรำยกำร แต่ละเขตข้อมูลถูกระบุหน้ำที่และกำรลงข้อมูลของวัสดุ
เพื่อนำไปสู่กำรเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง
กำรลงรำยกำรบรรณำนุ ก รมตำมมำตรฐำน RDA ได้ ต ำมรู ป แบบ FRBR กลุ่ ม ที่ 1 Entity
ประกอบด้วย งำน (Work) รูปแบบกำรนำเสนอ (Expression) รูปแบบกำรเผยแพร่ (Manifestation)
และหน่วยรำยกำร (Item) ตำมกระบวนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมหนังสือ สำมำรถระบุเขตข้อมูลตำม
มำตรฐำน RDA ดังตัวอย่ำงในตำรำงเพื่อแสดงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ดังนี้
ตำรำง 3.1 ตัวอย่ำงกำรลงรำยกำรตำมโครงสร้ำง FRBR ควำมสัมพันธ์ตำมโครงสร้ำง FRBR ของ
Work, Expression, Manifestation และ item
RDA
Ref.

RDA Element

Entity

MARC21
Field tag
Leader/06
Leader/07
Leader/18
007/00

008/35-37
2.15

ตัวบ่งชี้ของควำมสัมพันธ์
(Identifier for the
manifestation)
-บันทึกหมำยเลขหรือ
หมำยเลขกับอักษรประจำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศนั้น ๆ
ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็น
สำกล

020

040

18.5
2.3.2
2.4.2

กำรกำหนดควำมสัมพันธ์
(Relationship designator)
ชื่อเรื่องจริง
(Title proper)

W

100

M

245

ผู้รับผิดชอบกับชื่อเรื่องที่
เหมำะสม
(Statement of
responsibility relating
to title proper)

M

245

MARC21 Field
ประเภทของระเบียน
(Type of record)
ระดับบรรณำนุกรม
(Bibliographic level)
รูปแบบกำรลงรำยกำร
(Descriptive cataloguing from)
คำอธิบำยลักษณะทำงกำยภำพคงที่ฟิลด์ –
ประเภทของวัสดุ
(Physical description fixed field-Category
of material)
องค์ประกอบข้อมูลที่มีควำมยำวคงที่ – ภำษำ
(Fixed-length data elements-language)
เลขมำตรฐำนสำกลประจำหนังสือ
(International Standard Book Number)

แหล่งข้อมูลกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมรำยละเอียด
(Cataloguing source – description
conventions)
รำยกำรหลัก – ชื่อผู้แต่ง
(Main entry personal name)
ชื่อเรื่องที่พิจำรณำ
(Title statement)
กำรแจ้งควำมรับผิดชอบ
(Statement of responsibility)

Field

\a
\q

\e rda

\e
\a
\n
\p
\c
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RDA
Ref.
2.5.2
2.8.2
2.8.4
2.8.6
3.4.5
3.5
6.9
3.2
3.3
25.1
7.16
25.1

RDA Element

Entity

กำรระบุฉบับพิมพ์
(Designation of edition)
สถำนที่พิมพ์
(Place of publication)
ชื่อสำนักพิมพ์
(Publisher’s name)

M

MARC21
Field tag
250

M

264

M

264

ปีที่พิมพ์
(Date of publication)
จำนวนของทรัพยำกร
สำรสนเทศที่เป็นข้อควำม
(Extent of text)
ขนำด
(Dimensions)
ประเภทของเนื้อหำ
(Content type)
ประเภทสื่อ
(Media type)
ประเภทตัวบรรจุเนื้อหำ
(Carrier type)
ควำมเกี่ยวข้องกับงำน
(Related work)
เนื้อหำเพิ่มเติม
(Supplementary
content)
ควำมเกี่ยวข้องกับงำน
(Related work)

M

264

M

300

M

300

E

336

M

337

M

338
490

E

504
830

MARC21 Field

Field

กำรแจ้งฉบับพิมพ์
(Edition statement)
กำรแจ้งกำรผลิต
(Production statement)
กำรแจ้งกำรพิมพ์, กำรจัดจำหน่ำย, กำรแจ้งกำร
ผลิต (Publication, distribution and
manufacture statement)
ปีลิขสิทธิ์
(Copyright)
ลักษณะทำงกำยภำพ
(Physical description)

\a

ขนำด
(Dimensions)
ประเภทของเนื้อหำ
(Content type)
ประเภทสื่อ
(Media type)
ประเภทตัวบรรจุเนื้อหำ
(Carrier type)
ชื่อชุดรับผิดชอบ
(Series statement)
บรรณำนุกรม, หมำยเหตุอื่น ๆ
(Bibliography, etc. Note)

\c 26 cm

กำรแจ้งเกี่ยวกับชุด
(Series added entry)

\e

\a
\b
\c
\a XXvii,
417 pages

\a
\2
\a
\2
\a
\2
\a
\a

M = Manifestation, W = Work, E = Expression
ทั้ง 3 ฟังก์ชั่น ที่กล่ ำวมำข้ำงต้นนั้น นำมำเป็นพื้นฐำนกำรลงรำยกำรของ FRBR และ FRAD
ที่อธิบำยข้อมูลทำงบรรณำนุกรมและข้อมูล หลักฐำนควบคุม ทั้งนี้จึงสรุปลักษณะสำคัญของมำตรฐำน
RDA ได้ดังนี้
1. หลักกำรพื้นฐำนของกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) ที่ใช้แนวคิด FRBR
และ FRAD เพื่ อ อธิ บ ำยข้ อ มู ล ทำงบรรณำนุ ก รมและข้ อ มู ล หลั ก ฐำนควบคุ ม (Bibliographic and
authority data) ที่ผู้ใช้บริกำรข้อมูลสำมำรถสืบค้นสำรสนเทศที่ต้องกำร
2. ออกแบบเพื่อใช้ในกำรบรรยำยและกำรเข้ำถึงสื่อดิจิทัลโดยเฉพำะสภำพแวดล้อมออนไลน์
เชิงเครือข่ำย (Networked online environment) ซึ่งสื่อดิจิทัลมีลักษณะ แตกต่ำงกันทั้งในด้ำนประเภท
ของเนื้อหำ (Content) ประเภทของอุปกรณ์และกลไกที่ใช้แสดงเนื้อหำ (Media) และ ประเภทของสื่อที่
จั ด เก็ บ เนื้ อ หำ (Carrier) สำมำรถน ำไปใช้ กั บ เค้ ำ ร่ ำ ง (Schema) ที่ ใ ช้ อ ยู่ แ ล้ ว ได้ ข องมำตรฐำน
กำรลงรำยกำรเมตำดำทำ เช่น มำตรฐำน MARC21 มำตรฐำน Dublin Core มำตรฐำน MODS เป็นต้น

17

3. ควำมยื ดหยุ่ น และสำมำรถนำไปใช้ในกำรท ำงำนของห้ องสมุด และองค์ กร/ชุ มชนต่ ำง ๆ
ที่ต้องกำรบรรยำยเกี่ยวกับทรัพยำกรสำรสนเทศ เช่น หอจดหมำยเหตุ พิพิธภัณฑ์ สำนักพิมพ์ คลังดิจิทัล
เป็นต้น
4. มำตรฐำน RDA ถูกสร้ำงขึ้นจำกพื้นฐำนของหลักเกณฑ์ฯ AACR2
3.1.4 ประโยชน์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA คือ
1) ทำให้กำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศตรงกับควำมต้องกำร
2) กำรระบุ (Identify) ข้อมูลที่ต้องกำร ทำให้สำมำรถยืนยันว่ำ ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ทีส่ ืบค้นตรงกับควำมต้องกำร โดยสำมำรถแยกหรือระบุควำมแตกต่ำงระหว่ำงทรัพยำกรสำรสนเทศอื่น ๆ
ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันได้
3) ทำให้สำมำรถคัดเลือก (Select) ทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ตรงตำมเนื้อหำ ประเภท หรือลักษณะรูปร่ำง
4) ทำให้ทรำบกำรรับหรือกำรเข้ำถึงรำยกำร (Item) ที่คัดเลือกไว้ด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง
เช่น วิธีกำรซื้อ กำรยืม ฯลฯ
3.1.5 ผู้ร่วมพัฒนำคู่มือ RDA ToolKit
คณะกรรมกำรดำเนินกำรร่วมในกำรพัฒนำคู่มือ RDA ToolKit ได้แก่ สมำคมห้องสมุดอเมริกัน
คณะกรรมกำรทำรำยกำรออสเตรเลีย หอสมุดแห่งชำติอังกฤษ คณะกรรมกำรกำรทำรำยกำรแคนำดำ
สถำบันรับรองวิชำชีพบรรณำรักษ์และนักสำรสนเทศ และหอสมุดรัฐสภำอเมริกัน โดยคู่มือ RDA Toolkit
สำมำรถเข้ำดูได้ที่เว็บไซต์ http://access.rdatoolkit.org/
กำรลงรำยกำรตำมบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ของสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำอังกฤษ เน้นกำรปรับ
ตำมโครงสร้ ำ งกำรท ำรำยกำรในรู ป แบบกำรเผยแพร่ ห รื อ Manifestation เป็ น หลั ก เสริ ม ด้ ว ยส่ ว น
เกี่ยวข้อง คือ work หรือ ผู้ผลิตผลงำน และ expression หรือรูปแบบกำรนำเสนอ ในกำรเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ฯ AACR2 ไปสู่มำตรฐำน RDA จะปรำกฎเขตข้อมูล ของมำตรฐำน MARC21 ในคู่มือ RDA
Toolkit ได้ โดยมี ร ำยละเอี ย ดและตั ว อย่ ำ งกำรลงรำยกำรรู ป แบบภำษำอั ง กฤษ และภำษำอื่ น ๆ
ซึง่ สำนักบรรณสำรสนเทศจะนำมำประยุกต์ใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทย
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3.2 ควำมแตกต่ำงของคำศัพท์ในหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแบบ AACR2
และ มำตรฐำน RDA
กำรเปรี ย บเที ย บค ำศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นหลั ก เกณฑ์ ฯ AACR2 และ มำตรฐำน RDA ในกำรใช้ คู่ มื อ
หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมมีดังนี้
ตำรำง 3.2 คำศัพท์ทแี่ ตกต่ำงระหว่ำงหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแบบ AACR2 กับ มำตรฐำน RDA
คำศัพท์หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร
บรรณำนุกรมแบบ AACR2
1. ส่วน (Areas)
2. รำยกำรสำหรับค้น (Heading)
3. รำยกำรหลัก (Main entry)
4. ผู้แต่ง นักแต่งเพลง ฯลฯ (Author,
composer, etc.)
5. ดูที่ (See reference)
6. ดูเพิ่มเติมที่ (See also reference)
7. รำยกำรเพิ่ม (Added entries)
8. กำรบรรยำยลักษณะทำงกำยภำพ
(Physical description)
9. แหล่งสำคัญของข้อมูล (Chief source)

คำศัพท์มำตรฐำน RDA
1. องค์ประกอบ (Elements)
2. จุดเข้ำถึงที่กำหนดให้ใช้ได้ (Authorized access point)
3. จุดเข้ำถึงที่เป็นผู้สร้ำงสรรค์งำนและชื่อเรื่องที่สำคัญที่ กำหนดให้ใช้ได้
(Authorized access point for creator + preferred title)
4. ผู้สร้ำงสรรค์งำน (Creator)
5. จุดเข้ำถึงที่แตกต่ำง (Variant access point)
6. จุดเข้ำถึงที่กำหนดให้ใช้ได้ (Authorized access point)
7. จุดเข้ำถึง (Access points)
8. กำรบรรยำยสื่อที่ใช้จัดเก็บเนื้อหำ (Carrier description)
9. แหล่งข้อมูลสำคัญ (Preferred sources)

10. ชื่อเรื่องแบบฉบับ (Uniform title)

10. ชื่อเรื่องรวมและชื่อเรื่องของแต่ละประเภทเนื้อหำ, ข้อมูลอื่น ๆ
เกี่ยวกับชื่อเรื่อง (Preferred title + other information to
differentiate ; conventional collective title)
11. หมำยเหตุ (Notes)
11. กำรบรรยำยเนื้อหำหรือกำรบันทึกควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ (Describing
content or recording relationships)
12. คำระบุประเภทของวัสดุอย่ำงกว้ำง ๆ 12. ประเภทของเนื้อหำ (Content type) ประเภทของอุปกรณ์/กลไกที่
(GMD: General Materials
ใช้แสดงเนื้อหำ (Media type) ประเภทของสื่อที่จัดเก็บเนื้อหำ (Carrier
Designation)
type)

กำรเข้ำใจคำศัพท์ในคู่มือ RDA Toolkit เป็นแนวทำงในกำรทำควำมเข้ำใจรูปแบบกำรลงรำยกำร
บรรณำนุ กรม ซึ่งมำตรฐำน RDA มีกำรเปลี่ ยนแปลงตั้งแต่โ ครงสร้ำ งกำรแบ่ง ทรั พยำกรสำรสนเทศ
ที่ ไ ม่ แ บ่ ง ตำมลั ก ษณะกำรผลิ ต รู ป แบบดั ง กล่ ำ วท ำให้ ก ำรลงรำยกำรบรรณำนุ ก รม และทรั พ ยำกร
สำรสนเทศทุกประเภทกลมกลืนกัน ทำให้เข้ำใจและสืบค้นได้ง่ำย ซึ่งมำตรฐำน RDA ทำให้เกิดควำม
ชั ด เจนในส่ ว นของแต่ ล ะข้ อ มู ล เช่ น ข้ อ มู ล ผู้ แ ต่ ง ข้ อ มู ล ทรั พ ยำกรสำรสนเทศ ข้ อ มู ล กำรเผยแพร่
และข้อมูลตัววัสดุแต่ละชิ้น และมำตรฐำน RDA ได้ปรับปรุงให้กำรสื่อสำรของผู้ทำรำยกำรบรรณำนุกรม
กับผู้สืบค้นรำยกำรบรรณำนุกรมมีควำมเข้ำใจตรงกัน
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3.3 กำรเปรียบเทียบหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแบบ AACR2
และมำตรฐำน RDA
มำตรฐำน RDA มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกหลักเกณฑ์ฯ AACR2 ดังนี้
ตำรำง 3.3 เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ฯ AACR2 และมำตรฐำน RDA
คำศัพท์หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
แบบ AACR2
แหล่งข้อมูลชื่อเรื่อง
หน้ำปกใน ถ้ำไม่พบที่หน้ำปกในให้ใช้แหล่งอื่นในสิ่งพิมพ์
แทน เช่น ปกชื่อเรื่อง ชื่อนำเนื้อเรื่อง ชื่อเรื่องประจำหน้ำ
กำรแจ้งท้ำยเล่ม หำกชื่อเรื่องไม่ได้มำจำกแหล่งข้อมูลให้
หมำยเหตุ แหล่งที่มำและใส่วงเล็บเหลี่ยม
กำรพิมพ์ชื่อเรื่องภำษำอังกฤษ
ตัวอักษรที่ปรำกฎในส่วนต่ำง ๆ ของกำรลงรำยกำรตำม
รูปแบบที่กำหนด เช่น กำรลงรำยกำรชื่อเรื่องให้ใช้อักษร
ตั ว ใหญ่ ส ำหรั บ ค ำขึ้ น ต้ น ประโยคและชื่ อ เฉพำะ
กำรกำหนดคำย่อแทนครั้งที่พิมพ์ เป็นต้น ตัวอย่ำงเช่น

มำตรฐำน RDA
หน้ำปกใน ถ้ำไม่มีให้ใช้แหล่งอื่นในสิ่งพิมพ์แทน ต่อไปนี้
เช่ น ปกหรื อ ใบหุ้ ม ปก, ส่ ว นจั่ ว หั ว ก่ อ นเนื้ อ หำของสื่ อ
สิ่งพิมม์, ส่วนข้อมูลกำรพิมพ์ท้ำยเล่มหรือภำพส่วนท้ำย
เล่ม หำกชื่อเรื่องมำจำกแหล่งอื่นจึงใส่วงเล็บเหลี่ยม
กำรพิ ม พ์ ตั ว อั ก ษรตำมที่ ป รำกฎในแหล่ งข้ อ มู ล ส ำคัญ
ตัวอย่ำงเช่น

245 10 \a Blackwell’s dictionary of Judaism : 245 10 \a Blackwell’ s Dictionary of JUDAISM :
\b its mythology, folklore, philosophy,
\b Its Mythology, Folklore, Philosophy,
literature, and history / \c Margaret and
Literature, and History / \c Margaret and
James Stutley.
James Stutley.
กำรพิมพ์ชื่อเรื่องที่ปรำกฎเครื่องหมำยจุดไข่ปลำ (...)
ให้ ล งรำยกำรโดยเปลี่ ย นเครื่ อ งหมำยจุ ด ไข่ ป ลำเป็ น ให้ ล งรำยกำรตำมที่ ป รำกฎในแหล่ ง ข้ อ มู ล ส ำคั ญ
เครื่องหมำยขีดสั้นสองขีด (--) ตัวอย่ำงเช่น
ตัวอย่ำงเช่น
245 10 \a If I became president - - / \c Hillary
Clinton.
245 00 \a Thailand’s defining moments and -the future
กำรพิมพ์ชื่อเรื่องที่มีเครื่องหมำยวงเล็บเหลี่ยม [ ]
ให้ลงรำยกำรโดยเปลี่ยนเครื่องหมำยวงเล็บเหลี่ยมเป็น
เครื่องหมำยวงเล็บกลม ( ) ตัวอย่ำงเช่น

245 10 \a If I became president… / \c Hillary
Clinton.
245 00 \a Thailand’s defining moments and…the
future

245 00 \a Information Retrieval (Z39.50).
กำรบันทึกคำที่สะกดผิด/พิมพ์ตก
ชื่อเรื่องที่ปรำกฎคำที่พิมพ์ผิด พิมพ์คำที่ถูกต้องไว้ใน [i.e.
ค ำที่ ส ะกดถู ก ต้ อ ง] หรื อ [sic] หลั ง ค ำที่ ส ะกดผิ ด
ตัวอย่ำงเช่น

245 00 \a Information Retrieval [Z39.50].

245 14 \a The wrold [sic] according to Garp
OR

ให้ลงรำยกำรเครื่องหมำยตำมที่ ปรำกฎในแหล่งข้อมูล
สำคัญ ตัวอย่ำงเช่น

ชื่ อ เรื่ อ งตำมที่ ป รำกฎค ำผิ ด ในแหล่ งที่ ส ำคั ญ ให้ พิ ม พ์
ตำมที่ ป รำกฎ และลงรำยกำรที่ ถู ก ต้ อ ง ในเขตข้ อ มู ล
246\i Title should read: \a พิมพ์ชื่อเรื่องที่ถูกต้อง
ตัวอย่ำงเช่น
245 14 \a The wrold according to Garp
AND
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245 14 \a The wrold [ i. e. world] according to
Garp
กำรแจ้งควำมรับผิดชอบ (Statement of
Responsibility)
ผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน
- กำรลงรำยกำรที่มีผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน ให้ลงรำยกำร
ชื่อผู้แต่งคนแรกแล้วตำมด้วยเครื่องหมำยจุดไข่ปลำ (...)
และตำมด้วยคำว่ำ et al. ในวงเล็บเหลี่ยมโดยทำรำยกำร
เพิ่มให้กับผู้แต่งคนแรกด้วย ตัวอย่ำงเช่น

มำตรฐำน RDA
246 1_ \i Title should read: \a World according
to Garp
ผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน
- ให้ ลงรำยกำรผู้ แต่ งคนแรกเป็ นรำยกำรหลั ก และระบุ
ชื่อผู้แต่งทุกคนในรำยกำรเพิ่มผู้แต่ง หรือ ระบุชื่อผู้แต่งคน
แรก แล้วตำมด้วยคำที่ระบุจำนวนคนที่เหลือไว้ในวงเล็บ
เหลี่ยม เช่น [and three others] [and seventeen others]
ตัวอย่ำงเช่น

245 00 \a Calculus : \b single variable / \c
Deborah Hughes-Hallett … [et al.].
700 1_ Hughes-Hallett, Deborah.

100 1_ \a Hughes-Hallett, Deborah.
245 10 \a Calculus : \b single variable /
\c Deborah Hughes-Hallett, Andrew M.
Gleason, William G. MacCallum, and
David
O. Lomen.
700 1_ \a Gleason, Andrew M.
700 1_ \a MacCallum, William G.
700 1_ \a Lomen, David O.
ทำงเลือก
245 00 \a Calculus : \b single variable / \c Deborah 100 1_ \a Hughes-Hallett, Deborah.
Hughes-Hallett … [et al.].
245 10 \a Calculus : \b single variable / \c Deborah
700 1_ \a Hughes-Hallett, Deborah.
Hughes-Hallett [and three others].
700 1_ \a for others is optional
กำรแจ้งรำยกำรฉบับพิมพ์
กำรลงรำยกำรครั้งที่พิมพ์ให้ลงรำยกำรโดยใช้ อักษรย่อ ให้ลงรำยกำรโดยใช้คำเต็มของครั้งที่พิมพ์ /ลงตำมที่เห็น
มำตรฐำนและที่เป็นตัวเลข ตัวอย่ำงเช่น
ตัวอย่ำงเช่น
1. แหล่งปรำกฎ: First edition
กำรลงรำยกำร
250 # # \a 1st ed.
2. แหล่งปรำกฎ: 2nd ed.
กำรลงรำยกำร
250 # # \a 2nd ed.
ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่พิมพ์ สำนักพิมพ์และปีพิมพ์

1. แหล่งปรำกฎ: First edition
กำรลงรำยกำร
250 ## \a First edition.
2. Source: 2nd ed.
กำรลงรำยกำร
250 ## \a 2nd ed..
ตัวบ่งชี้ที่ 1:
Blank = Not applicable/No information provided/Earliest
2 = Intervening
3 = Current/Latest
ตัวบ่งชี้ที่ 2
0 = Production
1 = Publication
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มำตรฐำน RDA
2 = Distribution
3 = Manufacture
4 = Copyright Notice Date

กำรลงรำยกำรสถำนที่พิมพ์ซึ่งประกอบด้วยชื่อเมืองและ ให้ลงรำยกำรโดยชื่อรัฐโดยใช้คำเต็ม ตัวอย่ำงเช่น
ชื่อรัฐ (แบบย่อ) ให้ลงรำยกำรชื่อรัฐแบบย่อ ตัวอย่ำงเช่น
Source: Inarticulate Publishing, Columbus, 2010 Source: Inarticulate Publishing, Columbus,
260 # # \a Columbus [Ohio] : \b Inarticulate Pub., 2010
\c 2010.
264 _1 \a Columbus : \b Inarticulate Publishing,
\c 2010.
500 ## \a Published in Ohio.
Option 2.8.2.3 Supply the larger place if
needed for identification [in brackets]
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถำนที่ พิ ม พ์ ส ำนั ก พิ ม พ์ แ ละปี พิ ม พ์ ให้ ล งรำยกำรโดยใส่ ว งเล็ บ เหลี่ ย มแยกแต่ ล ะส่ ว น
ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม ำจำกแหล่ ง ข้ อ มู ล ส ำคั ญ จะใส่ ว งเล็ บ เหลี่ ย ม ตัวอย่ำงเช่น
คลุมทั้ง 3 ส่วนแยกกัน ตัวอย่ำงเช่น
260 \a [ Cleveland, Ohio : \b Cleveland State 264_1 \a [Cleveland, Ohio] : \b [Cleveland State
University, \c 1998]
University], \c [1998].
ไม่ปรำกฎสถำนที่พิมพ์และ/หรือสำนักพิมพ์
ไม่ปรำกฎสถำนที่พิมพ์ ให้ลงรำยกำร [S.l.]
ให้ลงรำยกำร โดยระบุเป็นคำเต็มในวงเล็บเหลี่ยมว่ำ
[place of publication not identified]
ไม่ปรำกฎสำนักพิมพ์ ให้ลงรำยกำร [s.n.] ตัวอย่ำงเช่น
ให้ลงรำยกำรในวงเล็บเหลี่ยมว่ำ [publisher not identified]
ตัวอย่ำงเช่น
260 \a [S.l. : \b s.n.], \c 2011.

264 _1 \a [Place of publication not
identified] : \b [publisher not
identified], \c 2011.

ปีพิมพ์ ไม่ทรำบปีพิมพ์/ปีที่จำหน่ำย ใส่ปีที่คำดเดำ
ถ้ ำ ไม่ มี ปี ที่ พิ ม พ์ ปี จ ำหน่ ำ ย ฯลฯ หรื อ ปี ที่ ผ ลิ ต ให้ ล ง ถ้ ำ ไม่ มี ปี ที่ พิ ม พ์ ปี จ ำหน่ ำ ย ฯลฯ หรื อ ปี ที่ ผ ลิ ต ให้ ล ง
ปีประมำณของสิ่งพิมพ์ ตัวอย่ำงเช่น
ปีที่หำข้อมูลได้ ตัวอย่ำงเช่น
\c [1971 or 1972]
ปีนี้หรือปีนั้น
\c [1969?]
ปีที่น่ำจะเป็น
\c [between 1906 and 1912] ใช้เฉพำะช่วงปีน้อยกว่ำ 6 ปี
\c [ca. 1960]
ปีที่ประมำณ
\c [197-]
แน่ใจว่ำอยู่ในช่วง 10 ปี
\c [197-?]
น่ำจะอยู่ในช่วง 10 ปี
\c [18--]
แน่ใจว่ำอยู่ในช่วงศษวรรษนี้
\c [18--?]
น่ำจะอยู่ในช่วงศษวรรษนี้

\c [1971 or 1972]
ปีแรกและปีที่ตำมกันมำ
\c [1969?]
ปีที่เป็นไปได้
\c [between 1906 and 1912] ปีที่เป็นไปได้เป็นช่วง
\c [between 1970 and 1979?] ปีที่น่ำเป็นไปได้
\c [not after August 21, 1492] ปีหลังสุดที่เป็นไปได้

22
คำศัพท์หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
มำตรฐำน RDA
แบบ AACR2
ข้อมูลจำนวน (Extent)
กำรลงรำยกำรส่วนลักษณะทำงกำยภำพ ให้ลงรำยกำรคำ ให้ลงรำยกำรคำที่บอกลักษณะทำงกำยภำพโดยใช้คำเต็ม
ที่ บ อกลั ก ษณะรู ป ร่ ำ งของทรั พ ยำกรสำรสนเทศ ยกเว้นคำย่อบำงคำ เช่น “cm” ไม่ต้องเติมเครื่องหมำย
โดยใช้คำย่อ ตัวอย่ำงเช่น
จุด ตัวอย่ำงเช่น
300 ## \a xvi, 31 p. : \b col. Ill. ; \c 18 cm.
490 1_ Digitale Bibliothek

300 ## \a xvi, 31 pages : \b color illustrations
; \c 18 cm
No 490 series, so no period after cm
สิ่ งพิ ม พ์ ที่ ไ ม่ มี เ ลขหน้ ำ ให้ นั บ จ ำนวนหน้ ำ แล้ ว ใส่ ไ ว้ ใ น ให้ระบุจำนวนหน้ำที่นับได้ตำมด้วยข้อควำมว่ำ
วงเล็บเหลี่ยม
unnumbered pages หรือให้ระบุว่ำ
1 volume (unnumbered pages)
ชื่อชุด
กำรลงรำยกำรชื่อชุดที่ปรำกฎกำรระบุหมำยเลขลำดับใน ให้ลงรำยกำรลำดับที่โดยใช้คำเต็มของฉบับที่ (number)
ชุด ลงรำยกำร ลำดับที่โดยใช้คำย่ อว่ำ no. แทน ฉบับที่ หรือเล่มที่ (volume) ตัวอย่ำงเช่น
(number) หรือ v. แทน เล่มที่ (volume) ตัวอย่ำงเช่น
แหล่งปรำกฎ: Volume fifty-four
กำรลงรำยกำร
490 #1 \a Liquid crystals series ; \v v. 54

แหล่งปรำกฎ: Volume fifty-four
กำรลงรำยกำร
490 #1 \a Liquid crystals series ; \v volume 54

แหล่งปรำกฎ: Number IX
แหล่งปรำกฎ: Number IX
กำรลงรำยกำร
กำรลงรำยกำร
490 #1 \a Humanities series ; \v no. 9
490 #1 \a Humanities series ; \v number IX
830 #0 \a Humanities series ; \v no. 9
830 #0 \a Humanities series ; \v no. 9
ลักษณะทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกิดขึ้นใหม่ในมำตรฐำน RDA
กำรระบุลักษณะของทรัพยำกรสำรสนเทศ ลงรำยกำรที่ ให้ลงรำยกำรในเขตข้อมูลใหม่ 3 เขตข้อมูล คือ
เป็นคระบุประเภทของวัสดุอย่ำงกว้ำง ๆ (GMD: General - กำรลงรำยกำรประเภทของเนื้อหำ (Content type)
Materials Designation) ในรำยกำรชื่ อ เรื่ อ ง โดยลง - กำรลงรำยกำรประเภทของอุปกรณ์/กลไกที่ใช้แสดงเนื้อหำ
รำยกำรในวงเล็บเหลี่ยมต่อจำกชื่อเรื่อง
(Media type)
- กำรลงรำยกำรประเภทของสื่ อ ที่ จั ด เก็ บ เนื้ อ หำ
(Carrier type)
ตัวอย่ำงเช่น
336 # # \a text \2 rdacontent
337 # # \a unmediated \2 rdamedia
338 # # \a volume \2 rdacarrier
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กำรคัดเลือกแหล่งข้ อมูลที่ กำหนดตำมมำตรฐำน RDA ลำหรับลงรำยกำรบรรณำนุ กรมตำมมำตรฐำน
MARC21
ตำรำง 3.4 แหล่งข้อมูลสำคัญและเขตข้อมูลที่ใช้มำตรฐำน MARC21

ที่มำ https://www.bodleian.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/159655/M1-Description.pdf
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ภำพ 3.3 ตั วอย่ ำงกำรเลื อกข้ อมู ลจำกแหล่ งข้ อมู ลส ำคั ญ ตำมมำตรฐำน RDA และเขตข้ อมู ลที่ ใช้
ในมำตรฐำน MARC21
ที่มำ https://www.bodleian.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/159655/M1-Description.pdf
กำรเลื อ กแหล่ ง ข้ อ มู ล ส ำคั ญ และเขตข้ อ มู ล ที่ ใช้ มำตรฐำน MARC21 โดยมี ร ำยละเอี ย ดกำร
คัดเลือกแหล่งข้อมูลดังตำรำง 3.4 และ รำยละเอียดกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน MARC21
ในภำพ 3.3 โดยมีตัวอย่ำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA สำมำรถ
ดูเพิ่มเติมได้ที่ ภำคผนวก ค
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บทที่ 4
แนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสิ่งพิมพ์ภำษำไทย
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
กำรกำหนดแนวทำงกำรลงรำยกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA
ของส ำนั ก บรรณสำรสนเทศ มสธ. ซึ่ ง เป็ น แนวทำงและค ำแนะน ำในกำรเลื อ กและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
เพื่อพรรณนำรำยละเอียดของทรัพยำกรสำรสนเทศโดยเลือกเฉพำะเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในมำตรฐำน
MARC21 กับ กำรลงรำยกำรบรรณำนุ กรมที่ มีก ำรปรั บปรุ งจำกหลั กเกณฑ์ฯ AACR2 และเขตข้ อ มู ล
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ มำตรฐำน RDA โดยคณะท ำงำนพั ฒ นำหน่ ว ยงำนสู่ อ งค์ ก รกำรเรี ย นรู้
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้ ดังนี้
1. กำรสำรวจควำมรู้หรือกำรค้นหำควำมรู้ ที่สำนักบรรณสำรสนเทศต้องกำรโดยพิจำรณำจำก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค้นหำควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักฯ
2. กำรสร้ำงและกำรแสวงหำควำมรู้ ใหม่ โดยกำรแสวงหำควำมรู้ จำกภำยนอกและควำมรู้เดิม
ของหน่วยงำน ได้แก่ กำรรวบรวมเอกสำรกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน RDA ซึ่งใช้คู่มือกำรลงรำยกำร
RDA Toolkit กำรศึ ก ษำและรวบรวมนโยบำยของห้ อ งสมุ ด รั ฐ สภำอเมริ กั น (Library of Congress)
ที่กำหนดนโยบำยในกำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำน RDA และรูปแบบมำตรฐำน MARC21 และนำควำมรู้ที่
อยู่ในตัวบุคคลมำรวมไว้เพื่อจัดทำเนื้อหำให้เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
3. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ โดยกำรวำงโครงสร้ำงควำมรู้เพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับ
กำรจัดเก็บควำมรู้ให้เป็นระบบและจัดแบ่งควำมรู้ออกเป็นประเภทต่ำง ๆ เพื่อให้กำรรวบรวม กำรค้นหำ
กำรนำไปใช้ทำได้ง่ำยและรวดเร็ว สำมำรถเข้ำถึงแหล่งควำมรู้ กำรแปลงควำมรู้จำกบุคคลให้เป็นควำมรู้ที่
ชัดแจ้งและกำรสร้ำงตัวแทนข้อมูล
4. กำรประมวลควำมรู้และกลั่นกรองควำมรู้ โดยกำรปรับปรุงเอกสำรที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ให้ เ ป็ น มำตรฐำนและเป็ น ภำษำเดี ย วกั น กำรปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หำให้ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยกำรประมวลควำมรู้
และกำรจัดกำรควำมรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้ำถึงได้และนำไปประยุกต์ใช้อย่ำงสะดวก
5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ โดยกำรจัดเก็บและกระจำยควำมรู้เพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์ โดยกำรส่ง
ควำมรู้ให้ผู้รับ เช่น กำรบรรยำยทำงวิชำกำร กำรเผยแพร่ผ่ำนบล็อกบรรณสำระ
6. กำรแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นควำมรู้ โดยกำรน ำควำมรู้ ที่ ไ ด้ จั ด เก็ บ มำเผยแพร่ แ บ่ ง ปั น และ
แลกเปลี่ยนกัน โดยกำรจัดทำเป็นเอกสำร กำรประชุมย่อย กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน กำรนำข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ทำงำนที่เกี่ยวกับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมกับมำตรฐำน RDA
ในส่วนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกหลักเกณฑ์ฯ AACR2 เพื่อสร่ำงแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อ
สิ่งพิมพ์ภำษำไทยตำมมำตรฐำน RDA ของสำนักบรรณสำรสนเทศ
7. กำรเรียนรู้ กำรเรียนรู้เพื่อให้บุคลำกรเกิดควำมรู้ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ขององค์กรที่มีอยู่
แล้วให้มำกขึ้นเรื่อย ๆ และสร้ำงเป็นวงจรกำรเรียนรู้ใหม่ไม่สิ้ นสุด เช่น กำรนำควำมรู้ไปใช้งำน และกำร
เผยแพร่ควำมรู้สู่คนอื่น ๆ เช่น กำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรบรรยำยทำงวิชำกำร และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไปสร้ำงองค์ควำมรู้อื่น ๆ
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จำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ และกระบวนงำนกำรทำงำนของกลุ่มผู้ ลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ฯ AACR2 ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสิ่งพิมพ์ภำษำไทยของสำนักบรรณสำรสนเทศ
มสธ. พิจำรณำลักษณะของรำยกำรบรรณำนุกรมที่มีอยู่ในฐำนข้อมูล ได้ข้อสรุปดังนี้
1. ให้ ดำเนิ น กำรตำมนโยบำยของหอสมุดรัฐ สภำอเมริกันเป็นหลัก แต่สื่ อ สิ่ งพิมพ์ภ ำษำไทย
ไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมนโยบำยของหอสมุดรัฐสภำอเมริกันได้ทุกส่วน จึงเลือกใช้เฉพำะนโยบำยที่ใช้อยู่
แต่เดิมเช่น กำรลอกชื่ อเรื่ องของสื่ อสิ่งพิมพ์ภ ำษำอังกฤษโดยใช้ตัว ใหญ่ตำมแหล่ งที่ปรำกฎในกำรลง
รำยกำรบรรณำนุ กรมสื่ อสิ่ งพิมพ์ภำษำไทยที่มีชื่อเรื่องเทียบเคียงเป็นภำษำอังกฤษให้ ใช้กำรลงรำยกำร
ตัวอักษรภำษำอังกฤษแบบตัวนำตัวตำม ยกเว้น คำเฉพำะ หรือ ชื่อหน่วยงำน ซึ่งเป็นแนวทำงเดิม
2. ให้เพิ่มเขตข้อมูลที่แสดงควำมเป็นรำยกำรบรรณำนุกรมตำมมำตรฐำน RDA ทุกเขตข้อมูล
เช่น ป้ำยระเบียน Leader เขตข้อมูล 040 ควำมสัมพันธ์ \e ในเขตข้อมูล 1XX และ 7XX และ เขตข้อมูล
336, 337 และ 338
3. กำรลงรำยกำรข้อมูลผู้แต่งที่มีจำนวนมำกกว่ำ 3 คน ให้พิจำรณำกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ในเขตข้อมูลหลัก 100 หำกพบว่ำเป็นผู้มีควำมสำคัญจริง และให้เพิ่มรำยกำรชื่อผู้แต่งร่วมในเขตข้อมูล
7XX หำกไม่แน่ใจให้คงใช้หลักเกณฑ์กำรเพิ่มชื่อผู้แต่งเท่ำที่ปรำกฎ
4. กำรลงรำยกำรเขตข้อมูล ชื่อเรื่องและผู้ รับผิ ดชอบ ในกรณีที่ผู้ แต่งและมีชื่อตำแหน่งหรือ
สถำนที่ทำงำน ให้คัดลอกข้อควำมทั้งหมด เพื่อนำข้อมูลดังกล่ำวไปสร้ำงรำยกำรหลักฐำนชื่อผู้แต่ง
4.1 กำรลงรำยกำรชื่อ ผู้ แต่ ง ที่ มี มำกกว่ำ 3 คน ให้ ล อกชื่ อ ผู้ แ ต่ ง ทั้ งหมดในรำยกำร
ผู้รับผิดชอบ หำกมีจำนวนมำกกว่ำ 5 คน ให้บรรณำรักษ์เป็นผู้พิจำรณำในกำรลอก หรือ ใช้ข้อควำม
บ่งบอกจำนวนผู้แต่ง เช่น ถ้ำมีผู้แต่งจำนวน 7 คน ให้ลงรำยกำรผู้แต่งคนแรกในเขตข้อมูลหลัก 100
และคัดลอกรำยกำรผู้แต่งตั้งแต่คนที่ 1 ถึง 5 ลงในเขตข้อมูล 245 “\c” และระบุจำนวนผู้แต่งที่เหลือ
ในวงเล็บเหลี่ยม “[และคนอื่นๆ 2 คน]” และให้ทำรำยกำรเพิ่มใน 7XX ตั้งแต่คนที่ 2 – 5 โดยไม่ต้องระบุ
รำยชื่อผู้แต่งคนที่เหลือ
5. กำรใช้เครื่องหมำยวงเล็ บเหลี่ยม และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ในกำรทำลงรำยกำรในเขตข้ อมูล
ตำมมำตรฐำน RDA
6. กำรใช้เครื่องหมำย ปิดข้อควำม ในเขตข้อมูล ตำมนโยบำยของหอสมุดรัฐสภำอเมริกัน
7. กำรกำหนดศัพท์ที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ รับผิดชอบกับเนื้อหำในเขตข้อมูล 1XX, 7XX
ดังนี้
MARC21 List for Relators
Author (Creator, Compiler, Writer)
Collector
Distributor
Editor
Illustrator
Interviewee
Interviewer
Photographer (Graphic Technician)
Researcher
Reviewer
Thesis advisor

บัญชีคำสำหรับภำษำไทย
ผู้แต่ง* (ผู้สร้ำงสรรค์, ผูเ้ รียบเรียง, ผู้เขียน, ผู้ประพันธ์, ผู้นิพนธ์)
ผู้รวบรวม
ผู้จัดจำหน่ำย
บรรณำธิกำร
ผู้วำดภำพประกอบ* (ผู้เขียนภำพ)
ผู้ถูกสัมภำษณ์
ผู้สัมภำษณ์
ผู้ถ่ำยภำพ* (ช่ำงภำพ)
ผู้วิจัย* (นักวิจัย)
ผู้วิจำรณ์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
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MARC21 List for Relators
Translator
Publisher
Provider

บัญชีคำสำหรับภำษำไทย
ผู้แปล* (นักแปล)
ผู้จัดพิมพ์
ผู้จัดทำ

หมำยเหตุ: คำที่กำหนดใช้* (คำที่ไม่ใช้)
8. ใช้แนวทำงกำรลงรำยกำร คือ กำรกำหนดข้อควำมในเขตข้อมูล 246 \i ชื่อเรื่องที่ถูกต้องคือ:
\a พิมพ์ชื่อเรื่องที่ถูกต้อง
9. กำหนดคำแปลข้อควำมในเขตข้อมูล 264 ดังนี้
[ไม่ปรำกฎสถำนที่พิมพ์] [place of publication not identified
[ไม่ปรำกฎสำนักพิมพ์] [place of publication not identified]
[ไม่ปรำกฎปีที่พิมพ์] [date of publication not identified]
ดั ง นั้ น คณะท ำงำนกำรพั ฒ นำหน่ ว ยงำนสู่ อ งค์ ก รกำรเรี ย นรู้ ฯ จึ ง ได้ ก ำหนดแนวทำง
กำรลงรำยกำรบรรณำนุ กรมรู ปแบบมำตรฐำน MARC21 ด้ วยมำตรฐำน RDA เฉพำะเขตข้ อมู ล ที่ มี กำร
เปลี่ยนแปลงจำกหลักเกณฑ์ฯ AACR2 และเขตข้อมูลเพิ่มเติมของมำตรฐำน RDA รำยละเอียดดังตำรำง 4.1
ตำรำง 4.1 แนวทำงกำรลงรำยกำรตำมมำตรฐำน MARC21 ด้วยมำตรฐำน RDA เฉพำะเขตข้อมูลที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกหลักเกณฑ์ฯ AACR2
มำตรฐำน MARC21
มำตรฐำน RDA
Fixed Field
ป้ำยระเบียน (Leader) ตำแหน่งที่ 18 i = ISBD punctuation included
รหัส i ใช้สำหรับระเบียนที่ใช้ตำมกฎเกณฑ์กำรลงรำยกำรของมำตรฐำน RDA
020 เลขมำตรฐำนสำกลประจำหนังสือ (Internation Standard Book Number)
เลขมำตรฐำนสำกลประจำหนังสือที่ปรำกฎอยู่ (valid)/ถูกต้อง ในเขตข้อมูลย่อย \a ไม่ต้องบันทึกคำว่ำ “ISBN”และ
เครื่องหมำย “-” ตัวอย่ำงกำรลงรำยกำร เขตข้อมูล 020
มำตรฐำน เขต
ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่
ข้อมูล
ที่ 1
2
RDA
020
#
#
\a 9786163881908 \q ปกอ่อน \q (เล่ม 1)
040 รำยกำรแหล่งที่มำของกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม (Cataloging Source)
ตัวอย่ำงกำรลงรำยกำร เขตข้อมูล 040
\a หน่วยงำนที่สร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมตำม MARC code list for organizations สำหรับสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ.
กำหนดให้ใช้ “TH-NoSTO”
\b ภำษำที่ใช้ทำรำยกำร
\e รหัสหลักเกณฑ์กำรลงกำรรำยบรรณำนุกรมทีม่ ีควำมสัมพันธ์กับ ป้ำยระเบียน 008 ตำแหน่งที่ 18 กำหนดใช้ “rda”
มำตรฐำน เขต ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่
ข้อมูล
ที่ 1
2
RDA
040
#
#
\a TH-NoSTO \b Tha \e rda
เขตข้อมูล 1XX เขตข้อมูลหลัก (Main
ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้สร้ำงผลงำน
Entries)
100 ลงเขตข้อมูลย่อย \e ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบกับเนื้อหำ
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มำตรฐำน MARC21
มำตรฐำน RDA
มำตรฐำน เขต ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่
ข้อมูล
ที่ 1
2
RDA
100
1
#
\a Carpenito, Lynda Juall, \e author.
100
0
#
\a สำยใจ เจริญรื่น, \e ผู้แต่ง.
คำแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบกับเนื้อหำ ในเขตข้อมูล 1XX และ 7XX ตัวอย่ำงคำแสดงควำมสัมพันธ์ เช่น
- ผู้แต่ง
- ผู้รวบรวม
- ผู้จัดจำหน่ำย
- บรรณำธิกำร
- ผู้วำดภำพประกอบ
- ผู้ถูกสัมภำษณ์
- ผู้สัมภำษณ์
- ผู้ถ่ำยภำพ
- ผู้วิจัย
- ผู้วิจำรณ์
- ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
- ผู้แปล
- ผู้จัดพิมพ์
- ผู้จัดทำ
- ผู้จัดทำดูคำเพิ่มเติมได้ที่ ภำคผนวก ก และศึกษำเพิ่มเติมได้ที่ https://www.loc.gov/MARC21/relators/
relacode.html
มำตรฐำน MARC21
มำตรฐำน RDA
245 Title Statement
ชื่อเรื่องจริง \ แจ้งผู้รับผิดชอบชื่อเรื่องตำมที่ปรำกฎคำผิดในแหล่งที่สำคัญ
ชื่อเรื่องและกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ ให้พิมพ์ตำมที่ปรำกฎ
ชื่อเรื่อง ลงรำยกำรชื่อเรื่องโดยพิจำรณำกำรพิมพ์ตัวอักษรตำมที่ปรำกฎในแหล่งข้อมูลสำคัญ
มำตรฐำน เขต ตัว ตัว
ข้อมูล บ่งชี้ บ่งชี้
ที่ 1 ที่ 2
RDA
ลงตำมที่ปรำกฎในแหล่งข้อมูลสำคัญ
245
1
0 \a คิดให้เล็กแล้วลงมือทำซะ = \b Mini habits smaller habits, bigger
results / \c สตีเฟน ไกส์, เขียน ; กัณฑ์อเนก จำรุรักษำ, แปล.
245
1
0 \a 12 วิธีสู่วิถีผู้นำ = \b 12 disciplines of leadership excellence /
\c Brian Tracy, Peter Chee ; แปลและเรียบเรียง, ศรชัย จำติกวณิช.
245
1
0 \a อำเซียนจำกมิติวรรณกรรม : \b อดีตถึงยุคโลกำภิวัตน์ /
\c บรรณำธิกำร, รองศำสตรำจำรย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ; Professor
Dr. Michael Coroza ; ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คำรินำ โชติรวี ;
รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล ; ดร. อำรียำ หุตินทพ [และคนอื่นๆ
7 คน].
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มำตรฐำน MARC21
มำตรฐำน RDA
245 Title Statement
ชื่อเรื่องจริง \ แจ้งผู้รับผิดชอบชื่อเรื่องตำมที่ปรำกฎคำผิดในแหล่งที่สำคัญ
ชื่อเรื่องและกำรแจ้งควำมรับผิดชอบ ให้พิมพ์ตำมทีป่ รำกฎ
ชื่ อ เรื่ อ งที่ ป รำกฎเครื่ อ งหมำยวงเล็ บ เหลี่ ย ม “[ ]” ในชื่ อ เรื่ อ ง ให้ ล งรำยกำรเครื่ อ งหมำยตำมที่ ป รำกฎใน
แหล่งข้อมูลสำคัญ ตัวอย่ำงเช่น
มำตรฐำน เขต ตัว ตัว
ข้อมูล บ่งชี้ บ่งชี้
ที่ 1 ที่ 2
RDA
245
0
0 \a Information Retrieval [Z39.50].
ชื่อเรื่องที่ปรำกฎเครื่องหมำยจุดไข่ปลำ “...” ในชื่อเรื่อง ให้ลงรำยกำรตำมที่ปรำกฎในแหล่งข้อมูลสำคัญ
ตัวอย่ำงเช่น
มำตรฐำน เขต ตัว ตัว
ข้อมูล บ่งชี้ บ่งชี้
ที่ 1 ที่ 2
RDA
245
0
0 \a Thailand’s defining moments and…the future
ข้อผิดพลำดหรือคำที่สะกดผิด กำรบันทึกคำที่สะกดผิด (Inaccuracies) พิมพ์อักษรตก ให้ลงรำยกำร
ชื่อเรื่องตำมทีป่ รำกฎในแหล่งข้อมูลสำคัญ ในเขตข้อมูล 245 และทำรำยกำรชื่อเรื่องที่แตกต่ำงซึ่งเป็นชื่อเรื่องที่พิมพ์
ถูกต้องในเขตข้อมูล 246 โดย \i ระบุว่ำ Title should read: แล้วตำมด้วย \a ระบุชื่อเรื่องที่ถูกต้อง
ดังตัวอย่ำง
มำตรฐำน เขต ตัว ตัว
ข้อมูล บ่งชี้ บ่งชี้
ที่ 1 ที่ 2
RDA
ตัวอย่ำงที่ 1
245
1
0 \a Winning in service markest : \b success through people,
technology and strategy / \c Jochen Wirtz.
246
1
# \i Title should read: \a Winning in service markets
RDA
245
1
0 \a วัฒนธรมทำงกำรเมืองแบบประชำธิปไตย กรณีศึกษำคณะครูโรงเรียน
บ้ำนดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
= \b Democratic political culture : a case study of
Bandongmun School Teachers in Corko Sub-district, Mueang
District, Surin Province / \c นุช หวังสุข.
246
1
# \i ชื่อเรื่องที่ถูกต้องคือ: \a วัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบประชำธิปไตย
กรณีศึกษำคณะครูโรงเรียนบ้ำนดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์.
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มำตรฐำน RDA
มำตรฐำน เขต ตัว ตัว
ข้อมูล บ่งชี้ บ่งชี้
ที่ 1 ที่ 2
กำรแจ้งผู้รับผิดชอบ
ยกเลิกกฎ Rule of three
กำรลงรำยกำรชื่ อ ผู้ แ ต่ ง ที่ มี ม ำกกว่ ำ 3 คน ให้ ล อกชื่ อ ผู้ แ ต่ ง ทั้ ง หมดใน
รำยกำรผู้ รั บ ผิ ด ชอบ หำกมี จ ำนวนมำกกว่ ำ 5 คน ให้ บ รรณำรั ก ษ์
เป็นผู้พิจำรณำในกำรลอก หรือ ใช้ข้อควำมบ่งบอกจำนวนผู้แต่ง เช่น ถ้ำมีผู้
แต่งจำนวน 7 คน ให้ลงรำยกำรผู้แต่งคนแรกในเขตข้อมูลหลัก 100 และ
คัดลอกรำยกำรผู้แต่งตั้งแต่คนที่ 1 ถึง 5 ลงในเขตข้อมูล 245 “\c” และ
ระบุจำนวนผู้แต่งที่เหลือในวงเล็บเหลี่ยม “[และคนอื่นๆ 2 คน]” และให้ทำ
รำยกำรเพิ่มใน 7XX ตั้งแต่คนที่ 2 – 5 โดยไม่ต้องระบุรำยชื่อผู้แต่งคนที่
เหลือ (ลำดับที่ 6-7) เช่น [and three others] [และผู้แต่งอื่น ๆ 3 คน]
[and seventeen others] [และผู้แต่งอื่น ๆ 7 คน]RDA
1XX,
_
_ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบมำกกว่ ำ 3 รำยชื่ อ ขึ้ น ไป ให้ ล งรำยกำรผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
7XX
ชื่ อ แรกเป็ น รำยกำรหลั ก หำกพบว่ ำ เป็ น ผู้ มี ค วำมส ำคั ญ จริ งและให้ เ พิ่ ม
รำยกำรชื่อผู้แต่งร่วมในเขตข้อมูล 7XX หำกไม่แน่ใจให้คงใช้หลักเกณฑ์กำร
เพิ่ ม ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง เท่ ำ ที่ ป รำกฎ และเพิ่ ม ค ำแสดงควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ ง
ผู้รับผิดชอบกับเนื้อหำในเขตข้อมูลย่อย \e หลังเขตข้อมูล 1XX และ 7XX
ในกำรลงชื่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ในเขตข้ อ มู ล 245 เขตข้ อ มู ล ย่ อ ย \c ให้ ใ ส่
เครื่ อ งหมำย “;”คั่ น แต่ ล ะรำยหรื อ เครื่ อ งหมำยหรื อ ค ำตำมที่ ป รำกฎ
ตัวอย่ำงเช่น
100
1
# \a กมลำ รุ่งอุทัย, \e ผู้แต่ง.
245
1
0 \a หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์
ครั้งที่ 2 (AACR 2) สำหรับหนังสือวิทยำนิพนธ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง /
\c คณะผู้จดั ทำ, กมลำ รุ่งอุทัย ; บุบผำ เทวำหุดี ; สุภำษิต โบสุวรรณ ;
สุภำภรณ์ สังข์ศรี.
700
0
# \a บุบผำ เทวำหุด,ี \e ผู้แต่ง.
700
0
# \a สุภำษิต โบสุวรรณ, \e ผู้แต่ง.
700
0
# \a สุภำภรณ์ สังข์ศรี, \e ผู้แต่ง.
ชื่อผู้รับผิดชอบเนื้อหำ ชื่อผู้รับผิดชอบเนื้อหำที่ไม่ได้มำจำกแหล่งข้อมูลสำคัญ ให้ลงรำยกำรโดยไม่มเี ครื่องหมำย
วงเล็บเหลี่ยม ตัวอย่ำงเช่น
มำตรฐำน เขต ตัว ตัว
ข้อมูล บ่งชี้ บ่งชี้
ที่ 1 ที่ 2
RDA
245
1
4 \a The doctor in the Victorian novel : \b family practices /
\c by Tabitha Sparks.
245
1
0 \a ร่วมรำกอำเซียน / \c มรกตวงศ์ ภูมิพลับ, ชัยวัฒน์ มีสันฐำน และสุเจน
กรรพฤทธิ์.
246 Varying Form Title
ชื่อเรื่องอื่น ๆ ที่ลงรำยกำรในหมำยเหตุ
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มำตรฐำน RDA
ข้อผิดพลำดหรือคำที่สะกดผิด กำรบันทึกคำที่สะกดผิด (Inaccuracies) ให้ลงรำยกำรชื่อเรื่องตำมที่ปรำกฎใน
แหล่งข้อมูลสำคัญ ในเขตข้อมูล 245 และทำรำยกำรชื่อเรื่องที่แตกต่ำงซึ่งเป็นชื่อเรื่องที่พิมพ์ถูกต้องในเขตข้อมูล 246
โดยเขตข้อมูลย่อย \i ระบุว่ำ Title should read: (ชื่อเรื่องที่ถูกต้องคือ :) แล้วตำมด้วยเขตข้อมูลย่อย \a ระบุชื่อ
เรื่องที่ถูกต้อง ตัวอย่ำงเช่น
มำตรฐำน เขต ตัว ตัวบ่งชี้ที่
ข้อมูล บ่งชี้
2
ที่ 1
RDA
245
0
0
\a คู่มือกำรตรวจวัดระดับเสียอำกำศยำนในพื้นที่ชุมชน /
\c กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม,
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี.
246
1
#
\i ชื่อเรื่องที่ถูกต้องคือ: \a คู่มือกำรตรวจวัดระดับเสียงอำกำศยำนใน
พื้นที่ชุมชน.
250 Edition Statement
ฉบับพิมพ์
ส่วนฉบับพิมพ์ ให้ลงรำยกำรตำมที่ปรำกฎ ตัวอย่ำง
มำตรฐำน เขต ตัว ตัวบ่งชี้ที่
ข้อมูล บ่งชี้
2
ที่ 1
RDA
250
#
#
\a Revised edition.
\a พิมพ์ครั้งที่ 1.
\a พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม).
264 Production Publication,
สถำนที่ ผ ลิ ต ส ำนั ก พิ ม พ์ สถำนที่ จั ด จ ำหน่ ำ ย สถำนที่ ผ ลิ ต
Distribution, Manufacture, and
และปีลิขสิทธิ์
Copyright Notice.
264 เขตข้อมูลย่อย \a กำรพิมพ์ กำรจัดจำหน่ำย ให้ลงรำยกำรโดยใช้คำเต็ม กรณีไม่พบชื่อเมืองที่พิมพ์
ให้ลงรำยกำรโดยระบุเป็นคำเต็มในวงเล็บเหลี่ยมว่ำ [place of publication not identified] ตัวอย่ำงเช่น
มำตรฐำน เขต ตัว ตัวบ่งชี้ที่
ข้อมูล บ่งชี้
2
ที่ 1
RDA
264
#
1
\a Irvine, California : \b Entrepreneur. Press,
\c 2010.
\a [place of publication not identified] : \b Blackstone
Audio, \c 2001.
\a [ไม่ปรำกฎสถำนที่พิมพ์] : \b สำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,
\c 2001.
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264 เขตข้อมูลย่อย \b ชื่อสำนักพิมพ์ ให้ลงรำยกำรชื่อสำนักพิมพ์ตำมที่ปรำกฎในแหล่งข้อมูลสำคัญ โดยไม่ตดั คำ
ใด ๆ ออก กรณีไม่ปรำกฎสำนักพิมพ์ให้ลงรำยกำรในวงเล็บเหลี่ยมว่ำ [publisher not identified] ตัวอย่ำงเช่น
มำตรฐำน เขต ตัว ตัว
ข้อมูล บ่งชี้ บ่งชี้
ที่ 1 ที่ 2
RDA
264 #
1 \a Columbus, Ohio : \b [publisher not identified], Inc.,\c2004.
\a กรุงเทพฯ : \b [ไม่ปรำกฎสำนักพิมพ์], \c 2559
264 เขตข้อมูลย่อย \c ปีพิมพ์ หำกไม่ปรำกฎปีพิมพ์แต่มีปีลิขสิทธิ์ ระบุคำไว้ในวงเล็บเหลีย่ มว่ำ [date of
publication not identified] แล้วตำมด้วยปีลิขสิทธิ์ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับที่ปรำกฎในแหล่งข้อมูลสำคัญ
ตัวอย่ำงเช่น
มำตรฐำน เขต ตัว ตัว
ข้อมูล บ่งชี้ บ่งชี้
ที่ 1 ที่ 2
RDA
264 #
1 \a Boston :\b Focal Press,\c [2011].
\a กรุงเทพฯ : \b สำนักพิมพ์โนเบิ้ลบุ๊คส์, \c [2559].
264 เขตข้อมูลย่อย \c กรณีไม่ทรำบปีที่พิมพ์/ปีที่จำหน่ำย ให้ลงปีพิมพ์โดยระบุว่ำเป็นช่วงปีใดถึงปีใดไว้ในวงเล็บ
เหลี่ยม ตัวอย่ำงเช่น
มำตรฐำน เขต ตัว ตัว
ข้อมูล บ่งชี้ บ่งชี้
ที่ 1 ที่ 2
RDA
264 #
1 ประมำณปีที่พิมพ์
\c [2559-2561]
\c [ระหว่ำงปี 2558-2561]
ปีคำดเดำ
\c [2561?]
\c [ระหว่ำงปี 2558-2561?]
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เขตข้อมูล 264 พิมพลักษณ์ที่ไม่ได้มำจำกแหล่งข้อมูลสำคัญ ให้ลงรำยกำรวงเล็บเหลี่ยมแยกแต่ละส่วน กรณีที่ข้อมูล
ไม่ได้นำมำจำกสื่อบันทึกผลงำน ถ้ำไม่ปรำกฎชื่อสำนักพิมพ์ให้ลงผู้จำหน่ำย ถ้ำไม่ปรำกฎผู้จำหน่ำยให้ลงผู้ผลิต
ตัวอย่ำงเช่น
มำตรฐำน เขต ตัว ตัว
ข้อมูล บ่งชี้ บ่งชี้
ที่ 1 ที่ 2
RDA
264
#
1 \a [Washington, District of Columbia] : \b [U.S. G.P.O.], \c
[2012]
\a [นนทบุรี] : \b [โนเบิ้ลบุ๊คส์], \c [2560]
300 Physical description, etc, ลักษณะทำงกำยภำพ
fields
ส่วนลักษณะรูปร่ำง (Physical description) ส่วนลักษณะรูปร่ำงลงรำยกำรคำที่บอกลักษณะรูปร่ำงโดยใช้คำเต็ม
ยกเว้นคำย่อบำงคำที่ยังคงใช้แทนคำเต็ม เช่น cm หรือ ซม และ min เป็นต้น
ตัวอย่ำงคำย่อและคำเต็ม
มำตรฐำน RDA
ภำษำอังกฤษ
ภำษำไทย
approximately
ประมำณ
black and white
ขำว-ดำ
color
สี
colored illustration(s)
ภำพประกอบสี
illustration(s)
ภำพประกอบ
pages
หน้ำ
portrait(s)
ภำพคน
Sound
เสียง
volume(s)
ชุด
336 ใช้ลงรำยกำรประเภทของเนื้อหำ
โดยทั้ง 3 เขตข้อมูล ใช้เขตข้อมูล \a ระบุประเภทของเนื้อหำ ประเภทของ
(Content type)
สื่อและรำยกำรลักษณะของสื่อบรรจุและสื่อจัดเก็บเนื้อหำ แล้วตำมด้วยเขต
337 ใช้ลงรำยกำรประเภทของสื่อ
ข้อมูล \2 และคำที่แสดงลักษณะของทรัพยำกรสำรสนเทศว่ำ content,
(Media type)
media, หรือ carrier รำยกำรลักษณะของสื่อบรรจุและสื่อจัดเก็บเนื้อหำ
338 ใช้ลงรำยกำรลักษณะของสื่อบรรจุ
(Carrier Type)
และสื่อจัดเก็บเนื้อหำ (Carrier type)
RDA ยกเลิกกำรใช้ \h และเพิ่มกำรลงรำยกำรในเขตข้อมูลใหม่ 3 เขตข้อมูล คือ เขตข้อมูล 336, 337 และ 338
แต่ละเขตข้อมูลมีเนื้อหำ เพิ่มเติมที่ภำคผนวก ข
7XX Add Entries
รำยกำรเพิ่ม
มำตรฐำน เขต ตัว ตัว
ข้อมูล บ่งชี้ บ่งชี้
ที่ 1 ที่ 2
RDA
700
1
\a Thelin, Anders, \e author.
700
0
\a ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, \e บรรณำธิกำร.
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จำกแนวทำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมโดยเลื อกเฉพำะเขตข้อมูล ที่เกี่ยวข้องในมำตรฐำน
MARC21 กับกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมที่มีกำรปรับปรุงจำกหลั กเกณฑ์ฯ AACR2 และเขตข้อ มูล ที่
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับมำตรฐำน RDA เพื่อให้เห็นควำมชัดเจนในรำยละเอียดของกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
สื่ อสิ่ งพิมพ์ภ ำษำไทย จึ งยกตัว อย่ ำงแบบฟอร์ม กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมในรูปแบบของระเบี ย น
MARC21 ดังตำรำง 4.2
ตำรำง 4.2 ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมในรูปแบบของระเบียน MARC21 สำหรับ
สื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทย
เขต
ข้อมูล

ตัว ตัว
บ่งชี้ บ่งชี้
ที่ 1 ที่ 2

000/18
020

#

#

040

#

#

100

_

_

0
1

#
#

3

#

110
130

0

#

240
245

1
_

0
_

เนื้อหำ
เฉพำะตำแหน่งที่ 18 คือรูปแบบรำยกำรพรรณนำ (Descriptive cataloging form)
ใช้รหัสเป็นอักษรไอ (i) ซึ่งป้ำยระเบียน (Leader) ตำแหน่งที่ 18 i = ISBD punctuation
included รหัส i ใช้สำหรับระเบียนที่ใช้ตำมกฎเกณฑ์กำรลงรำยกำรของมำตรฐำน RDA
\a เลขมำตรฐำนสำกลหนังสือ ISBN \q ลักษณะทำงกำยภำพของปก \z Canceled/invalid ISBN
(ISBN ที่ไม่ถูกต้อง เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น)
\a TH-NoSTO \b tha \e rda \c TH-NoSTO
\a หน่วยงำนที่สร้ำงระเบียนบรรณำนุกรมตำม MARC code list for organizations สำหรับสำนัก
บรรณสำรสนเทศ มสธ. กำหนดให้ใช้ “TH-NoSTO”
\b ภำษำที่ใช้ทำรำยกำร “tha”
\e รหัสหลักเกณฑ์กำรลงกำรรำยบรรณำนุกรมทีม่ ีควำมสัมพันธ์กับป้ำยระเบียน 008 ตำแหน่งที่
18 กำหนดใช้ “rda”
\c รหัสหน่วยงำนที่ทำกำรคัดลอกรำยกำร *(กรณีคัดลอกระเบียน)
\d รหัสหน่วยงำนที่แก้ไขรำยกำร *(กรณีคัดลอกระเบียน)
\a ผู้สร้ำงสรรค์งำน, \c ตำแหน่ง ยศ บรรดำศักดิ์, \d ปีที่เกีย่ วข้องกับบุคคล หรือปีเกิด-ปีตำย,
\e ควำมสัมพันธ์กับผลงำน
\a ชื่อต้น นำมสกุล, \e ควำมสัมพันธ์กับผลงำน (ลงรำยกำรผู้แต่งชำวไทย)
\a นำมสกุล, ชื่อต้น, \e ควำมสัมพันธ์กับผลงำน (ลงรำยกำรผู้แต่งชำวต่ำงชำติ
เช่น จีน เกำหลี)
\a ชื่อตระกูล, \e ควำมสัมพันธ์กับผลงำน
\a รำยกำรหลักนิติบุคคล (ต้องพิมพ์ \e บทบำทของหน่วยงำนทีพ่ ิมพ์)
\a ชื่อเรื่องแบบฉบับ (ใช้คำตำมภำษำที่ลงรำยกำร เช่น ภำษำอังกฤษ ภำษำฝรั่งเศส French
Chinese Japanese) ถ้ำลงรำยกำรด้วยเขตข้อมูล 130 แล้วจะไม่ตอ้ งลงรำยกำรในเขตข้อมูล 100
110 หรือ 111
\a ชื่อเรื่องแบบฉบับ \d ปีที่ลงนำมสนธิสญ
ั ญำ \f ปีของงำน \g รำยละเอียดอื่น ๆ
\h สื่อ \k กำรแบ่งย่อยตำมรูปแบบ \l ภำษำของงำน \n หมำยเลขของตอน/ส่วนของงำน \p ชื่อ
ของตอน/ส่วนของงำน \s ฉบับ \t ชื่อของงำน
\a ชื่อเรื่องแบบฉบับที่ลงรำยกำรหลักภำยใต้ชื่อบุคคล
\a ชื่อเรื่อง : \b ชื่อเรื่องรอง = \b ชื่อเรื่องเทียบเคียง (ภำษำอังกฤษให้พิมพ์ตำมตัวอักษรตัวนำตัว
ตำม) / \c ผู้สร้ำงสรรค์งำน (ชื่อเรื่องพิมพ์ตำมที่ปรำกฎ) *ยกเลิกเขตข้อมูลย่อย \h
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เขต
ข้อมูล

ตัว ตัว
บ่งชี้ บ่งชี้
ที่ 1 ที่ 2

246
#

1

#

1

336
337

#
#

#
#

338
700
710

#
_
_

#
_
_

250
260
264
300

เนื้อหำ
\a รูปแบบของชื่อเรื่องที่แตกต่ำงกัน (ถ้ำมี)
กรณีมีชื่อเรื่องที่ผิดให้ลงรำยกำรในเขตข้อมูล 245 และลงรำยกำรที่ถูกในเขตข้อมูล 246
\i ระบุว่ำชื่อเรื่องที่ถูกต้องคือ: \a ระบุชื่อเรื่องที่ถูกต้อง
\a พิมพ์ครั้งที่ (พิมพ์ครั้งแรก และพิมพ์แบบอื่น ๆ พิมพ์ตำมทีป่ รำกฎ)
ยกเลิกเขตข้อมูล 260 เปลี่ยนเป็นเขตข้อมูล 264
\a เมืองที่พิมพ์: \b สำนักพิมพ์, \c ปีที่พิมพ์/ปีลิขสิทธิ์ (พิมพ์ตำมทีป่ รำกฎ)
\a จำนวนหน้ำ : \b ภำพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ, ภำพคน ; \c ขนำด (ซม ไม่เติมเครื่องหมำย
จุด “.”) + \e วัสดุประกอบ.
รูปแบบของเนื้อหำของทรัพยำกรสำรสนเทศ กำหนดใช้ “\a text \2 rdacontent”
ประเภทของอุปกรณ์ /กลไกที่ใช้ในกำรดู กำรเล่น กำรอ่ำนเนื้อหำของทรัพยำกรสำรสนเทศ
กำหนดใช้ “\a computer \2 rdamedia”
ประเภทสื่อที่จัดเก็บเนื้อหำ ของทรัพยำกร กำหนดใช้ “\a volume \2 rdacarrier”
\a รำยกำรเพิ่มชื่อบุคคล (ต้องพิมพ์ \e ควำมรับผิดชอบทุกคนที่ปรำกฎ)
\a รำยกำรเพิ่มชื่อนิติบุคคล หน่วยงำนใส่ต่อเมื่อไม่ซ้ำกับ 110 คือมำจำก 264 \b และเพิ่ม \e
ควำมสัมพันธ์กับผลงำน
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ตัวอย่ำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยจำกหลักเกณฑ์มำตรฐำน RDA ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกหลักเกณฑ์ฯ AACR2 ตำมรูปแบบมำตรฐำน MARC21

เขต
ข้อมูล
100
245

250
260
300
504

กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
มำตรฐำน AACR2 รูปแบบ MARC21

เขต
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม
ข้อมูล มำตรฐำน RDA รูปแบบ MARC21
040 \a TH-N0STO \b tha \e rda
\a เขมรัฐ เถลิงศรี.
100 \a เขมรัฐ เถลิงศรี, \e ผู้แต่ง.
\a ธุรกิจกำรเกษตรบนพื้นที่สูงกับควำม 245 \a ธุรกิจกำรเกษตรบนพื้นที่สูงกับควำม
ยั่งยืน : \b บทเรียนและข้อเสนอในกำร
ยั่งยืน : \b บทเรียนและข้อเสนอในกำร
พัฒนำ/ \c ผู้เขียน, เขมรัฐ เถลิงศรี และ
พัฒนำ/ \c ผู้เขียน, เขมรัฐ เถลิงศรี และ
สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน.
สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน.
\a พิมพ์ครั้งที่ 1.
250 \a พิมพ์ครั้งที่ 1.
\a กรุงเทพฯ: \b สถำบันคลังสมองของ 264 \a กรุงเทพฯ : \b สถำบันคลังสมอง
ชำติ, \c 2560.
ของชำติ, \c 2560.
\a xvi, 188 หน้ำ : \b ภำพประกอบ ; 300 \a xvi, 188 หน้ำ : \b ภำพประกอบ ;
\c 25 ซม.
\c 25 ซม
\a บรรณำนุกรม: หน้ำ 184-188.
336 \a text \2 rdacontent
337 \a unmediated \2 rdamedia
338 \a volume \2 rdacarrier
504 \a บรรณำนุกรม: หน้ำ 184-188.
700 \a สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน, \e ผู้แต่ง.
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ภำคผนวก ก
บัญชีคำแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบกับเนื้อหำ
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บัญชีคำแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้รับผิดชอบกับเนื้อหำ
ของสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทย
MARC21 List for Relators
Bibliographic antecedent
Author
Book designer
Book producer
Braille embosser
Commentator
Compiler
Copyright holder
Creator
Corrector
Consultant
Consultant to a project
Commentator for written text
Distribution place
Degree granting institution
Donor
Designer
Distributor
Editor of compilation
Editor
Event place
Former owner
Funder
Graphic technician
Host institution
Honoree
Illustrator
Interviewee
Interviewer
Manufacture place
Manufacturer
Publishing director
Publisher
Project director
Photographer
Process contact
Publication place

บัญชีคำสำหรับภำษำไทย
ผู้จัดทำรำยกำรบรรณำนุกรม
ผู้แต่ง
ผู้ออกแบบหนังสือ
ผู้ผลิตหนังสือ
ผู้ทำอักษรเบลล์
ผู้บรรยำย, นักวิจำรณ์
ผู้เรียบเรียง
เจ้ำของลิขสิทธิ์
ผู้สร้ำงสรรค์
ผู้ตรวจทำน
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำโครงกำร
ผู้ให้คำแนะนำ
สถำนที่จัดจำหน่ำย
สถำบันกำรศึกษำระดับปริญญำ
ผู้บริจำค
ผู้ออกแบบ
ผู้จัดจำหน่ำย
บรรณำธิกำรรวบรวม
บรรณำธิกำร
สถำนที่จัดงำน
เจ้ำของเดิม
ผู้ให้ทุนสนับสนุน
ช่ำงภำพ
สถำบันที่เป็นเจ้ำของ
ผู้ได้รับรำงวัล
ผู้วำดภำพประกอบ
ผู้ถูกสัมภำษณ์
ผู้สัมภำษณ์
สถำนที่ผลิต
ผู้ผลิต
ผู้อำนวยกำรสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์
ผู้อำนวยกำรโครงกำร
ผู้ถ่ำยภำพ
ผู้ประสำนงำน
สถำนที่พิมพ์
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MARC21 List for Relators
Researcher
Reviewer
Research team head
Research team member
Thesis advisor
Translator
Writer of introduction

บัญชีคำสำหรับภำษำไทย
ผู้วิจัย
ผู้วิจำรณ์
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
สมำชิกโครงกำรวิจัย
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ผู้แปล
ผู้เขียนบทนำ

MARC21 List for Relators (https://www.loc.gov/MARC21/relators/relacode.html)
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ภำคผนวก ข
คำศัพท์และรหัสรำยกำรที่ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเนื้อหำ,
สื่อและลักษณะของสือ่ บรรจุ/สื่อจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ
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คำศัพท์และรหัสรำยกำรทีใ่ ช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเนื้อหำ
คำศัพท์และรหัสรำยกำรที่ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเนื้อหำนี้ประกอบด้วยคำอธิบำย
เกี่ย วกับ ทรั พยำกรสำรสนเทศและกำรเข้ำ ถึง (RDA) และรหั ส ที่ใช้ ตัว พิม พ์เล็ ก จำนวน 3 อักขระใน
มำตรฐำน RDA ที่สอดคล้องกันกับประเภทของเนื้อหำ เพื่อบันทึกได้ในระเบียน MARC21 ในเขตข้อมูล
336 (ชนิดเนื้อหำ) ตำม Leader /06 (ประเภทของวัสดุ) ซึ่งสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. กำหนดกำรลง
รำยกำรข้อมูลในเขตข้อมูล 336 เฉพำะ“\a” และ “\2” ตำมลำดับมีดังนี้
RDA content term
336 \a
cartographic dataset
cartographic image
cartographic moving image
cartographic tactile image
cartographic tactile three-dimensional form
cartographic three-dimensional form
computer dataset
computer program
notated movement
notated music
performed music
sounds
spoken word
still image
tactile image
tactile notated music
tactile notated movement
tactile text
tactile three-dimensional form
text
three-dimensional form
three-dimensional moving image
two-dimensional moving image
other
unspecified

MARC21 codes for
RDA terms
336 \b
crd
cri
crm
crt
crn
crf
cod
cop
ntv
ntm
prm
snd
spw
sti
tci
tcm
tcn
tct
tcf
txt
tdf
tdm
tdi
XXx
zzz

MARC21 Bibliographic
Leader/06 code(s)
e or f
e or f
e or f
e or f
e or f
e or f
m
m
a or t
c or d
j
i
i
k
k
c or d
a or t
a or t
r
a or t
r
g
g
o or p
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คำศัพท์และรหัสรำยกำรที่ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประเภทสื่อ
คำศัพท์และรหัสรำยกำรที่ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทสื่อของทรัพยำกรสำรสนเทศและกำร
เข้ ำ ถึ ง เพื่ อ บั น ทึ ก ได้ ใ นระเบี ย น MARC21 ในเขตข้ อ มู ล 337 (ชนิ ด ของสื่ อ ทรั พ ยำกรสำรสนเทศ)
ตำมระเบียน MARC21 007/00 (ประเภทของวัสดุ) ซึ่งสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. กำหนดกำรลง
รำยกำรข้อมูลในเขตข้อมูล 337 เฉพำะ“\a” และ “\2” ตำมลำดับพร้อมระบุรหัส ในระเบียนเขตข้อมูล
007 ที่สอดคล้องกันตำมลำดับดังนี้
RDA media terms -337 \a
audio
computer
microform
microscopic
projected

MARC21 codes
for RDA terms 337 \b
s
c
h
p
g

stereographic
unmediated

e
n

video
other
unspecified

v
x
z

MARC21 media codes - 007/00
s - sound recording
c - electronic resource
h - microform
g - projected graphic
m - motion picture
t - text
k - non-projected graphic
v - videorecording
z - unspecified
z - unspecified
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คำศัพท์และรหัสรำยกำรที่ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของสื่อบรรจุ/
หรือสื่อจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ
รำยกำรนี้ประกอบด้วยคำศัพท์และรหัสรำยกำรที่ใช้บันทึกข้อมู ลเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของสื่อ
บรรจุ/หรือสื่อจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อบันทึกลงในระเบียน MARC21 ในรูปแบบข้อควำมและ/หรือใน
รูปแบบรหัสสองตัวอักษรในระเบียนเขตข้อมูล MARC21 เขตข้อมูล 338 (ประเภทผู้ให้บริกำร) โดยจะแสดงรหัส
และเงื่อนไขจำนวน 2 อักขระ ซึ่งสำนักบรรณสำรสนเทศ มสธ. กำหนดกำรลงรำยกำรข้อมูลในเขตข้อมูล
338 เฉพำะ“\a” และ “\2” ตำมลำดับพร้อมกับรหัสในระเบียนเขตข้อมูล MARC21 007 (หรืออื่น ๆ ) ที่
สอดคล้องกันตำมประเภทและลักษณะของตัวบรรจุทรัพยำกรสำรสนเทศดังนี้
Unmediated carriers
RDA carrier terms - 338 \a
card
flipchart
roll
sheet
volume
object
other

MARC21 codes for
RDA terms - 338 \b

MARC21 unmediated carrier
codes
no code
no code
no code
no code
no code
r - Bibliographic Leader/06
no code

MARC21 codes for
RDA terms - 338 \b

MARC21 unspecified carrier
codes - 007/01
u - 007/01 (Unspecified)

no
nn
na
nb
nc
nr
nz

Unspecified carriers
RDA carrier terms - 338 \a
unspecified

zu
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ตัวอย่ำงเขตข้อมูล 336, 337, 338 ของสื่อชนิดต่ำง ๆ
1. หนังสือ, สื่อสิ่งพิมพ์
336 _ _ \a text \2 rdacontent
337 _ _ \a unmediated \2 rdamedia
338 _ _ \a volume \2 rdacarrier
2. หนังสือสิ่งพิมพ์ที่มีซีดีรอมประกอบ
300 _ _ \a 271 pages : \b illustrations ; \c 21 cm + \e 2 CD-ROMs.
336 _ _ \a text \2 rdacontent
337 _ _ \a unmediated \2 rdamedia
337 _ _ \a computer \2 rdamedia
338 _ _ \a volume \2 rdacarrier
338 _ _ \a computer disc \2 rdacarrier
3. หนังสือมีแผ่นดิสก์เสียงประกอบ
300 _ _ \a 408 หน้ำ : \b ภำพประกอบ ; \c 21 ซม + \e 3 แผ่น
336 _ _ \a text \2 rdacontent
336 _ _ \a spoken word \2 rdacontent
337 _ _ \a unmediated \2 rdamedia
337 _ _ \a audio \2 rdamedia
338 _ _ \a volume \2 rdacarrier
338 _ _ \a audio disc \2 rdacarrier
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
336 _ _ \a text \2 rdacontent
337 _ _ \a computer \2 rdamedia
338 _ _ \a online resource \2 rdacarrier
5. หนังสือเสียง (audiobook) บนแผ่นซีดี
336 _ _ \a spoken word \2 rdacontent
337 _ _ \a audio \2 rdamedia
338 _ _ \a audio disc \2 rdacarrier
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ภำคผนวก ค
ตัวอย่ำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสื่อสิง่ พิมพ์ภำษำไทยเปรียบเทียบ
ระหว่ำงหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแบบ AACR2 กับมำตรฐำน RDA
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ตัวอย่ำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทย
เปรียบเทียบระหว่ำงหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแบบ AACR2 กับมำตรฐำน RDA
ตัวอย่ำงกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมของสื่อสิ่งพิมพ์ภำษำไทยเปรียบเทียบระหว่ำงหลักเกณฑ์ฯ
AACR2 กั บ มำตรฐำน RDA โดยเลื อ กเฉพำะเขตข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มำตรฐำน MARC21
และกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมที่มีกำรปรับปรุงจำกหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมแบบ AACR2
และเขตข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับมำตรฐำน RDA ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
ตัวอย่ำงที่ 1
1. กำรพิมพ์ชื่อเรื่องภำษำอังกฤษ ตำมลักษณะตัวนำตัวตำม
2. รำยละเอียดเกีย่ วกับสถำนที่พิมพ์ สำนักพิมพ์และปีพิมพ์ไม่ได้มำจำกแหล่งข้อมูลสำคัญ
3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูร้ ับผิดชอบกับเนื้อหำ
4. เขตข้อมูลที่เพิ่มขึ้นของ มำตรฐำน RDA
AACR2
02431aam a2200277 a 4500
001 ## vtls000178515
003 ## VRT
005 ## 20180706142400.0
008 ## 180615s2017 th a bt 000 0 tha d
041 #0 \a tha \b eng
050 #4 \a QR73 \b ศ42 2560
100 #0 \a ศรชัย สินสุวรรณ.
245 10 \a รำยงำนวิจัยเรื่องควำมสำมำรถผลิตสำรระเหยให้กลิ่นในสภำวะแวดล้อมหลำกหลำยของแบคทีเรียทนเค็ม
สำยพันธุ์ Virgibacillus sp. SK37 = \b Capability to produce valatile compounds in various
environmental conditions of halotolerant bacterial strain, Virgibacillus sp. SK37 / \c โดย ศรชัย สิน
สุวรรณ, สุรีลักษณ์ รอดทอง.
246 30 \a ควำมสำมำรถผลิตสำรระเหยให้กลิ่นในสภำวะแวดล้อมหลำกหลำยของแบคทีเรียทนเค็มสำยพันธุ์
Virgibacillus sp. SK37
246 31 \a Capability to produce valatile compounds in various environmental conditions of
halotolerant bacterial strain, Virgibacillus sp. SK37
260 ## \a [นนทบุรี : \b มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, \c 2560]
300 ## \a 70 แผ่น : \b ภำพประกอบ ; \c 30 ซม.
504 ## \a บรรณำนุกรม: แผ่นที่ 63-70.
536 ## \a กำรวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี ประจำปี พ.ศ. 2558
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.
650 #4 \a ควำมหลำกหลำยของแบคทีเรีย.
650 #4 \a แบคทีเรียชอบเค็ม.
650 #4 \a สำรระเหย.
700 #0 \a สุรีลักษณ์ รอดทอง.
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RDA
02431aam a2200277 i 4500
001 ## vtls000178515
003 ## VRT
005 ## 20180706142400.0
008 ## 180615s2017 th a bt 000 0 tha d
041 #0 \a tha \b eng
040 ## \a TH-NoSTO \b tha \e rda
050 #4 \a QR73 \b ศ42 2560
100 #0 \a ศรชัย สินสุวรรณ, \e ผู้แต่ง.
245 10 \a รำยงำนวิจัยเรื่องควำมสำมำรถผลิตสำรระเหยให้กลิ่นในสภำวะแวดล้อมหลำกหลำยของแบคทีเรียทนเค็ม
สำยพันธุ์ Virgibacillus sp. SK37 = \b Capability to produce valatile compounds in various
environmental conditions of halotolerant bacterial strain, Virgibacillus sp. SK37 / \c โดย ศรชัย สิน
สุวรรณ, สุรีลักษณ์ รอดทอง.
246 30 \a ควำมสำมำรถผลิตสำรระเหยให้กลิ่นในสภำวะแวดล้อมหลำกหลำยของแบคทีเรียทนเค็มสำยพันธุ์
Virgibacillus sp. SK37
246 31 \a Capability to produce valatile compounds in various environmental conditions of
halotolerant bacterial strain, Virgibacillus sp. SK37
264 #1 \a [นนทบุรี] : \b [มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช], \c [2560]
300 ## \a 70 แผ่น : \b ภำพประกอบ ; \c 30 ซม
336 ## \a text \2 rdacontent
337 ## \a unmediated \2 rdamedia
338 ## \a volume \2 rdacarrier
504 ## \a บรรณำนุกรม: แผ่นที่ 63-70.
536 ## \a กำรวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี ประจำปี พ.ศ. 2558
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.
650 #4 \a ควำมหลำกหลำยของแบคทีเรีย.
650 #4 \a แบคทีเรียชอบเค็ม.
650 #4 \a สำรระเหย.
700 #0 \a สุรีลักษณ์ รอดทอง, \e ผู้แต่ง.
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ตัวอย่ำงที่ 2
ตัวอย่ำงกรณีไม่ปรำกฎสถำนที่พิมพ์และ/หรือสำนักพิมพ์
AACR2
00948nam a2200229 a 4500
001 ## vtls000068631
003 ## VRT
005 ## 20120829100800.0
008 ## 980811s1997 th a 000 0 tha d
020 ## \a 97481090153
035 ## \a 0070-61560
050 # 4 \a HF5548.8 \b พ2 2540
100 0# \a พงศ์ หรดำล.
245 10 \a จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำรเบื้องต้น / \c พงศ์ หรดำล.
260 ## \a [ม.ป.ท. : \b ม.ป.พ.], \c 2540.
300 ## \a 367 หน้ำ : \b ภำพประกอบ ; \c 26 ซม.
504 ## \a บรรณำนุกรม.
650 #4 \a จิตวิทยำอุตสำหกรรม.
650 #4 \a จิตวิทยำองค์กำร.
RDA
00948nam a2200229 i 4500
001 ## vtls000068631
003 ## VRT
005 ## 20120829100800.0
008 ## 980811s1997 th a 000 0 tha d
020 ## \a 97481090153
035 ## \a 0070-61560
040 ## \a TH-NoSTO \b tha \e rda
050 # 4 \a HF5548.8 \b พ2 2540
100 0# \a พงศ์ หรดำล, \e ผู้แต่ง.
245 10 \a จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำรเบื้องต้น / \c พงศ์ หรดำล.
264 ## \a [ไม่ปรำกฎสถำนที่พิมพ์] : \b [ไม่ปรำกฎสำนักพิมพ์], \c 2540.
300 ## \a 367 หน้ำ : \b ภำพประกอบ ; \c 26 ซม
336 ## \a text \2 rdacontent
337 ## \a unmediated \2 rdamedia
338 ## \a volume \2 rdacarrier
504 ## \a บรรณำนุกรม.
650 #4 \a จิตวิทยำอุตสำหกรรม.
650 #4 \a จิตวิทยำองค์กำร.
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ตัวอย่ำงที่ 3
1. สถำนที่พิมพ์ สำนักพิมพ์และปีพิมพ์ไม่ได้มำจำกแหล่งข้อมูลสำคัญ
2. กำรพิมพ์ชื่อเรื่องภำษำอังกฤษตำมหลักตัวนำตัวตำม
3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูร้ ับผิดชอบกับเนื้อหำ
AACR2
02431aam a2200277 a 4500
001 ## vtls000178515
003 ## VRT
005 ## 20180706142400.0
008 ## 180615s2017 th a bt 000 0 tha d
041 #0 \a tha \b eng
050 #4 \a QR73 \b ศ42 2560
100 #0 \a ศรชัย สินสุวรรณ.
245 10 \a รำยงำนวิจัยเรื่องควำมสำมำรถผลิตสำรระเหยให้กลิ่นในสภำวะแวดล้อมหลำกหลำยของแบคทีเรียทนเค็ม
สำยพันธุ์ Virgibacillus sp. SK37 = \b Capability to produce valatile compounds in various
environmental conditions of halotolerant bacterial strain, Virgibacillus sp. SK37 / \c โดย ศรชัย สิน
สุวรรณ, สุรีลักษณ์ รอดทอง.
246 30 \a ควำมสำมำรถผลิตสำรระเหยให้กลิ่นในสภำวะแวดล้อมหลำกหลำยของแบคทีเรียทนเค็มสำยพันธุ์
Virgibacillus sp. SK37
246 31 \a Capability to produce valatile compounds in various environmental conditions of
halotolerant bacterial strain, Virgibacillus sp. SK37
260 ## \a [นนทบุรี : \b มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, \c 2560]
300 ## \a 70 แผ่น : \b ภำพประกอบ ; \c 30 ซม.
504 ## \a บรรณำนุกรม: แผ่นที่ 63-70.
536 ## \a กำรวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี ประจำปี พ.ศ. 2558
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.
650 #4 \a ควำมหลำกหลำยของแบคทีเรีย.
650 #4 \a แบคทีเรียชอบเค็ม.
650 #4 \a สำรระเหย.
700 #0 \a สุรีลักษณ์ รอดทอง.

51
RDA
02431aam a2200277 i 4500
001 ## vtls000178515
003 ## VRT
005 ## 20180706142400.0
008 ## 180615s2017 th a bt 000 0 tha d
041 #0 \a tha \b eng
040 ## \a TH-NoSTO \b tha \e rda
050 #4 \a QR73 \b ศ42 2560
100 #0 \a ศรชัย สินสุวรรณ, \e ผู้แต่ง.
245 10 \a รำยงำนวิจัยเรื่องควำมสำมำรถผลิตสำรระเหยให้กลิ่นในสภำวะแวดล้อมหลำกหลำยของแบคทีเรียทนเค็ม
สำยพันธุ์ Virgibacillus sp. SK37 = \b Capability to produce valatile compounds in various
environmental conditions of halotolerant bacterial strain, Virgibacillus sp. SK37 / \c โดย ศรชัย
สินสุวรรณ, สุรลี ักษณ์ รอดทอง.
246 30 \a ควำมสำมำรถผลิตสำรระเหยให้กลิ่นในสภำวะแวดล้อมหลำกหลำยของแบคทีเรียทนเค็มสำยพันธุ์
Virgibacillus sp. SK37
246 31 \a Capability to produce valatile compounds in various environmental conditions of
halotolerant bacterial strain, Virgibacillus sp. SK37
264 #1 \a [นนทบุรี] : \b [มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช], \c [2560]
300 ## \a 70 แผ่น : \b ภำพประกอบ ; \c 30 ซม
336 ## \a text \2 rdacontent
337 ## \a unmediated \2 rdamedia
338 ## \a volume \2 rdacarrier
504 ## \a บรรณำนุกรม: แผ่นที่ 63-70.
536 ## \a กำรวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี ประจำปี พ.ศ. 2558
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช.
650 #4 \a ควำมหลำกหลำยของแบคทีเรีย.
650 #4 \a แบคทีเรียชอบเค็ม.
650 #4 \a สำรระเหย.
700 #0 \a สุรีลักษณ์ รอดทอง, \e ผู้แต่ง.
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ตัวอย่ำงที่ 4 กำรพิมพ์ชื่อเรื่องที่ปรำกฎเครื่องหมำยจุดไข่ปลำ (...)
AACR2
01347aam a2200229 a 4500
001 ## vtls000131040
003 ## VRT
005 ## 20120830101000.0
008 ## 110201s2010 th a 000 0 tha d
020 ## \a 9786165512442 : \c 159 บำท
050 #4 \a BF637.C5 \b อ63 2553
245 02 \a A new beginning--เพรำะชีวิตเปลี่ยนแปลงบ่อย / \c โดย คณำจำรย์คณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ; บรรณำธิกำร, คัคนำงค์ มณีศรี.
250 ## \a พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## \a กรุงเทพฯ : \b คณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, \c 2553.
300 ## \a 204 หน้ำ ; \c 17 ซม.
650 #4 \a ทักษะชีวิต.
650 #4 \a กำรดำเนินชีวิต \x แง่จิตวิทยำ.
700 #0 \a คัคนำงค์ มณีศรี.
710 #2 \a คณำจำรย์คณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
RDA
01347aam a2200229 i 4500
001 ## vtls000131040
003 ## VRT
005 ## 20120830101000.0
008 ## 110201s2010 th a 000 0 tha d
020 ## \a 9786165512442
040 ## \a TH-NoSTO \b tha \e rda
050 #4 \a BF637.C5 \b อ63 2553
245 02 \a A new beginning...เพรำะชีวิตเปลี่ยนแปลงบ่อย / \c โดย คณำจำรย์คณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ; บรรณำธิกำร, คัคนำงค์ มณีศรี.
250 ## \a พิมพ์ครั้งที่ 1.
264 #1 \a กรุงเทพฯ : \b คณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, \c 2553.
300 ## \a 204 หน้ำ ; \c 17 ซม
336 ## \a text \2 rdacontent
337 ## \a unmediated \2 rdamedia
338 ## \a volume \2 rdacarrier
650 #4 \a ทักษะชีวิต.
650 #4 \a กำรดำเนินชีวิต \x แง่จิตวิทยำ.
700 #0 \a คัคนำงค์ มณีศรี, \e บรรณำธิกำร.
710 #2 \a คณำจำรย์คณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, \e ผู้แต่ง.
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ตัวอย่ำงที่ 5 กำรแจ้งควำมรับผิดชอบ (Statement of Responsibility)
5.1 กรณีผู้แต่งไม่เกิน 3 คน
AACR2
01726aam a2200277 a 4500
001 ## vtls000128376
003 ## VRT
005 ## 20120830053500.0
008 ## 100825s2010 th a b 000 0 tha d
020 ## \a 9786167070285
043 ## \a a-th--050 #4 \a DS589.Y3 \b ท46 2553
100 #0 \a ทรัยนุง มะเด็ง.
245 10 \a ยำลอเป็นยะลำ : \b ควำมเปลี่ยนแปลงของบ้ำนเมืองและคนรุ่นใหม่ในเมืองและปริมณฑลเมืองยะลำ /
\c ทรัยนุง มะเด็ง, อับดุลเร๊ำะมัน นำดำ, วลัยลักษณ์ ทรงศิร.ิ
250 ## \a พิมพ์ครั้งที่ 1.
260 ## \a กรุงเทพฯ : \b มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ,์ \c 2553.
300 ## \a 317 หน้ำ : \b ภำพประกอบ ; \c 21 ซม.
504 ## \a บรรณำนุกรม: หน้ำ 311-314.
650 #4 \a กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม \z ไทย \z ยะลำ.
651 #4 \a ยะลำ \x ประวัติศำสตร์.
651 #4 \a ยะลำ \x ควำมเป็นอยู่และประเพณี.
700 #0 \a อับดุลเร๊ำะมัน นำดำ.
700 #0 \a วลัยลักษณ์ ทรงศิริ.
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RDA
01726aam a2200277 i 4500
001 ## vtls000128376
003 ## VRT
005 ## 20120830053500.0
008 ## 100825s2010 th a b 000 0 tha d
020 ## \a 9786167070285
040 ## \a TH-NoSTO \b tha \e rda
043 ## \a a-th--050 #4 \a DS589.Y3 \b ท46 2553
100 #0 \a ทรัยนุง มะเด็ง, \e ผู้แต่ง.
245 10 \a ยำลอเป็นยะลำ : \b ควำมเปลี่ยนแปลงของบ้ำนเมืองและคนรุ่นใหม่ในเมืองและปริมณฑลเมืองยะลำ /
\c ทรัยนุง มะเด็ง, อับดุลเร๊ำะมัน นำดำ, วลัยลักษณ์ ทรงศิร.ิ
250 ## \a พิมพ์ครั้งที่ 1.
264 #1 \a กรุงเทพฯ : \b มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ,์ \c 2553.
300 ## \a 317 หน้ำ : \b ภำพประกอบ ; \c 21 ซม
336 ## \a text \2 rdacontent
337 ## \a unmediated \2 rdamedia
338 ## \a volume \2 rdacarrier
504 ## \a บรรณำนุกรม: หน้ำ 311-314.
650 #4 \a กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม \z ไทย \z ยะลำ.
651 #4 \a ยะลำ \x ประวัติศำสตร์.
651 #4 \a ยะลำ \x ควำมเป็นอยู่และประเพณี.
700 #0 \a อับดุลเร๊ำะมัน นำดำ, \e ผู้แต่ง.
700 #0 \a วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, \e ผู้แต่ง.
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5.2 กรณีผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน
AACR2
00928aam a2200205 a 4500
001 ## vtls000172266
003 ## VRT
005 ## 20180126155100.0
008 ## 180111s2017 th 000 0 tha d
020 ## \a 9786162695605
050 #4 \a LB2369 \b ย62 2560
245 00 \a ยำกยิ่งสิ่งเดียว วิทยำนิพนธ์ทำงกฎหมำยหลำกหลำยทรรศนะ / \c คณพล จันทร์หอม ... [และคนอื่น ๆ ].
260 ## \a กรุงเทพฯ : \b วิญญูชน, \c 2560.
300 ## \a 222 หน้ำ ; \c 21 ซม.
650 #4 \a กำรเขียนทำงวิชำกำร.
650 #4 \a วิทยำนิพนธ์.
700 0# \a คณพล จันทน์หอม.
RDA
00928aam a2200205 i 4500
001 ## vtls000172266
003 ## VRT
005 ## 20180126155100.0
008 ## 180111s2017 th 000 0 tha d
020 ## \a 9786162695605
040 ## \a TH-NoSTO \b tha \e rda
050 #4 \a LB2369 \b ค34 2560
100 0# \a คณพล จันทน์หอม, \e ผู้แต่ง.
245 10 \a ยำกยิ่งสิ่งเดียว วิทยำนิพนธ์ทำงกฎหมำยหลำกหลำยทรรศนะ / \c คณพล จันทร์หอม, ไกรพล อรัญรัตน์,
กชกร วิชยำภัย บุนนำค, วริศรำ สุรเดช, วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ [และคนอืน่ ๆ 1 คน].
264 #1 \a กรุงเทพฯ : \b วิญญูชน, \c 2560.
300 ## \a 222 หน้ำ ; \c 21 ซม
336 ## \a text \2 rdacontent
337 ## \a unmediated \2 rdamedia
338 ## \a volume \2 rdacarrier
650 #4 \a กำรเขียนทำงวิชำกำร.
650 #4 \a วิทยำนิพนธ์.
700 0# \a ไกรพล อรัญรัตน์, \e ผู้แต่ง.
700 0# \a กชกร วิชยำภัย บุนนำค, \e ผู้แต่ง.
700 0# \a วริศรำ สุรเดช, \e ผู้แต่ง.
700 0# \a วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์, \e ผู้แต่ง.
700 0# \a อัญชลี วำนิจจะกูล, \e ผู้แต่ง.
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ภำคผนวก ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้
ของสำนักบรรณสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ 2561
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