
 

เลขท่ี....................... 
แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล    กลุมบุคคล 
 

ชื่อ  -  สกุล  : นางณัฐธยาน ไกรลาสสุวรรณ ตําแหนง  :  บรรณารักษชํานาญการ 
ชื่อ  - สกุล   : นางมาลิน ีภูหม่ันเพียร                          ตําแหนง  :  บรรณารักษชํานาญการ 

ชื่อ  -  สกุล  : นางปภาดา นอยคํายาง                         ตําแหนง :   บรรณารักษชํานาญการ 

งาน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อหลักสูตร : การฝกอบรมทางวิชาการเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทางวิชาชีพเรื่อง การลงรายการทรัพยากร 
                สารสนเทศตามมาตรฐาน RDA 
วันเดือนป :  27-28 สิงหาคม 2558               เวลา : 8.00-16.30 น. 

สถานท่ีจัด : ณ หองประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หนวยงานผูจัด :  สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

คาใชจาย                    ไมมี      มี  จํานวน......................บาท                          
เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ไดรับ     ไมไดรบั  เนือ่งจาก...........................................................................                         
  ไมมี 

สรุปสาระสําคัญ 
       การอบรมทางวิชาการ เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทางวิชาชีพ เรื่อง การลงรายการทรัพยากร 
                สารสนเทศตามมาตรฐาน RDA วิทยากรโดย นางนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ รองผูอํานวยการสํานัก 
และ หัวหนาฝายเทคนิค สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
หัวขอการอบรม แบงเปน 5 หัวขอ ดังนี้ 

1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับมาตรฐาน RDA 
2. Identifying Manifestations and Items 
3. Describing Carriers & Identify Works 
4. Identify Expressions & Describing Content 
5. Relationships in RDA 

 
        วิทยากรกลาวถึง สภาพแวดลอมการทํารายการ --การ Catalog ตองไมแยกตัวอีกตอไป นั่นคือ ความสามารถ
เขาถึงขอมูลจากท่ัวโลก การคนหาหนึ่งครั้ง ผูใชจะพบรายการในหลายๆรูปแบบ -- มีระบบเชื่อมโยงขอมูลถึงกัน มี
การบูรณาการ bibliographic data เขากับ wider internet environment มีการแบงปนขอมูลนอกสถาบัน/
องคกร สภาพแวดลอมการทํารายการในปจจุบัน เปนแบบ Web-based และประเภทของตัวบรรจุเนื้อหาสารสนเทศ 
(Information carries) มีขอบเขตกวางขวางข้ึน เนื้อหาอยูในหลากหลายประเภทและมีความซับซอนมากข้ึน 
Metadata ท่ีถูกสรางข้ึนโดยบุคคลท้ังในและนอกหองสมุดมีขอบเขตกวางข้ึนกวาเดิม  
 
 
 
 
 



 ปญหาท่ีพบจากการใช AACR2R 
1. มีความซับซอนเพ่ิมมากข้ึน (Increasingly complex) ไมวาจะเปนเรื่องของโครงสราง การแสดงผล หรือ 

สื่อตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนไป 
2. ขาดโครงสรางท่ีเปนเหตุเปนผล (Lack of logical structure) 
3. ขอมูลของเนื้อหาและขอมูลของตัวบรรจุเนื้อหาปะปนกัน 
4. ขาดความสัมพันธท่ีเปนลําดับชั้น (Hierarchical relationships are missing) 
5. เนนแองโกล-อเมริกัน เปนศูนยกลาง  
6. เปน Pre-dates FRBR 
7. การสงเสริมแนวคิดของ ‘collocation’ มีไมเพียงพอ 
8. ไมไดคาดการณไวสําหรับอนาคตท่ีมีอินเทอรเน็ตและเมทาดาทา หรือคําศัพทรูปแบบท่ีดี / ระดับสูง 

 
ในป ค.ศ. 1997 เกิดการประชุมนานาชาติ (International Conference on the Principles and 

Future Development of AACR) ไดพูดถึงอนาคตของ AACR2 วา AACR2 ไมสามารถใชเปนหลักเกณฑการ
ลงรายการ เนื่องจากสภาพการณขางตน ดังนั้น จึงเกิดความรวมมือการทํางานรวมกันของชุมชนตาง ๆ เพ่ือ
พัฒนา RDA ไดแก  

- IFLA เปนหนวยงานกลางท่ีจะชวยดูแลเรื่อง RDA   
- ONIX (Publishers)  
- Dublin Core, IEEE/LOM, Semantic Web, W3C 
- RDA/MARC working Group (MARBI) 
- Law Library Community  
- Hebraica and Religion Teams at LC 
- Mss/Archives staff at LC (MSS, NUCMC, American Folklife center, Rare books) 
- Music Division, MBRS, Music Library Association 
- Prints & Photographs Division 
- Geography and Map Division 
 
จุดมุงหมายเฉพาะของ RDA 
1. ทําใหงายตอการใชและการตีความ  
2. ทําใหใชงานไดในสภาพแวดลอมท่ีเปน online, networked environment 
3. สรางหนทางท่ีทําใหการควบคุมทางบรรณานุกรม (Bibliographic control) มีประสิทธิภาพในทุก
ประเภทของ media 
4. สนับสนุนใหมีการใช RDA ในชุมชนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากชุมชนหองสมุดเทานั้น 
5. ใชไดกับมาตรฐานท่ีคลายกัน/ใกลเคียงกัน 
6. มีโครงสรางท่ีมีเหตุมีผลอยูบนพ้ืนฐานของหลักการท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล 
7. แยกขอมูลท่ีเปนเนื้อหาและตัวบรรจุเนื้อหาออกจากกัน และแยกเนื้อหาออกจากการแสดงผล 
8. ตัวอยาง ทําใหมีจํานวนมากและเหมาะสม 
 
International Cataloguing Principles (ICP) เปนมาตรฐานหนึ่งของ IFLA ไดกลาวถึงหลักการของ
การทํารายการท่ีเปนสากลดังนี้ 
1. Convenience of the user ผูใชสะดวก 



2. Representation การเปนตัวแทนของทรัพยากร 
3. Common usage คนท่ัวไปใชงานไดงาย 
4. Accuracy มีความถูกตอง ในการแสดงผลขอมูล เนื้อหา, Authority 
5.  Sufficiency and necessity ความพอเพียงและความจําเปนท่ีจะตองอธิบายชื่อท่ีเลือกใช ใหขอมูลครบ
ใน element ท่ีเปน core หรือไม 

          6. Significance มีความเดนชัดวาขอมูลตองไมคลุมเครือ 
          7. Economy ทําแลวตองประหยัด 
          8. Consistency and standardization มีความสมํ่าเสมอและเปนมาตรฐาน 
          9. Integration มีการบูรณาการของสื่อ 
         10. Defensible, not arbitrary มีท่ีมาอธิบายได ไมไรเหตุผล 
 
มาตรฐานการลงรายการสารสนเทศส่ือดิจิทัล RDA ประกอบดวยขอมูล 3 กลุม ไดแก 
              กลุมท่ี 1 ชื่อเรื่อง (Title) ประกอบดวย ชื่อเรื่อง และประเภทหรือลักษณะของทรัพยากร 
แบงออกเปน 4 สวน คือ Work, Expression, Manifestation และ Item 
              กลุมท่ี 2 ชื่อผูแตง (Author) ประกอบดวย ชื่อผูแตง และองคกรท่ีรับผิดชอบในการจัดทํา 
ไดแก Person และ Corporate body 
              กลุมท่ี 3 หัวเรื่อง (Subject) ประกอบดวย หัวเรื่อง และสถานท่ีจัดเก็บ ไดแก Concept, Object, 
Event และ Place 
 
FRBR และ FRAD องคประกอบสําคัญใน RDA 
       Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR-อานวา fir-burr)  เปนเซ็ตของความคิดเชิง
โครงสรางท่ีเปนหลักพ้ืนฐานของกฎ/หลักเกณฑการลงรายการท่ีจะพัฒนาในรุนตอ ๆ ไป 
RDA เปนมาตรฐานหนึ่งท่ีใช FRBR เปนพ้ืนฐาน  
        Functional Requirements for Authority Data (FRAD) สําหรับรายการหลักฐาน 
 
FRBR and RDA  
FRBR ใหโครงสรางท่ีตอบสนองผูใชในการทํากระบวนการคนหาสารสนเทศ (address to user tasks) 
FRBR entities & elements แปลงไปเปน RDA data elements 
RDA เปนการรวมแบบแนวคิดของ FRBR เขากับหลักการทํารายการ จึงทําใหเปนพ้ืนฐานสําหรับการตัดสินใจของ 
cataloger  และ เปนระบบท่ีดีกวาสําหรับอนาคต 
 
4 User tasks กับ Bibliographic Records-FRBR 
      1. Find = (access points ครอบคลุม) คนพบ resources ท่ีตรงกันกับผลการคนตามเกณฑ หรือ เง่ือนไขของ
ผูใช 
       2. Identify = (manifestation ถูกตอง ชัดเจน) ยืนยันไดวา resources ท่ีพบจากขอมูลท่ีพบ จากขอมูลใน
ระเบียนบรรณานุกรม ตรงกับสิ่งท่ีคนหา โดยสามารถแยก/ระบุความแตกตางจาก/ระหวาง 2 resources หรือ
มากกวา ท่ีมีลักษณะคลายกันได 
      3. Select = (carriers ถูกตอง ชัดเจน) เลือก resources ท่ีตองการได ตรงตามเนื้อหา ประเภท ลักษณะรูปราง 
/ ภาษา / version 
      4. Obtain = (Item & Acquisition Information ถูกตอง) รับ/เขาถึง resources นั้นได โดยวิธี ซ้ือ ขอยืม



ฯลฯ 
4 User tasks กับ Authority data-FRAD 
     1. Find คนพบขอมูลของ entity / set of entities และ ของ resources ท่ีตรงกัน 
     2. Identity ยืนยันไดวา entities ท่ีพบตรงกับ entities ท่ีคนหา/ตองการ โดยสามารถแยก/ระบุความแตกตาง
ระหวาง entities อ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายกันได 
     3. Clarity ทําใหชื่อหรืองานมีความชัดเจนข้ึนตามบริบท โดยระบุความสัมพันธระหวาง 2 entities หรือมากกวา
อยางชัดเจน 
     4. Understand ทําใหเขาใจเหตุผลของการเลือก name or title หนึ่ง ๆ (หรือรูปแบบการเขียนชื่อหรือชื่อเรื่อง
นั้น) มาเปน Preferred name or title หรือ controlled access point สําหรับ entity นั้น 
       
RDA in MARC21 
MARC มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการใชงานกับ RDA ใน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. Content, Media, and Carrier Type and Characteristics 
กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงในการระบุประเภทของเนื้อหา ประเภทสื่อ และประเภท และลักษณะของตัวบรรจุ
ทรัพยากรสารสนเทศ ตามหลักการของ RDA 
1.1 RDA Content Types  

1.1.1 MARC ระบุ content type ไวแลวใน LDR/06 (Type of record) 
                1.1.2 RDA กําหนด a list ของ content types ท่ีจะบันทึกใน field 336 (เปน field ใหมของ 
MARC21) ท่ีอยูท้ังใน MARC Bibliographic + MARC Authority 
                1.1.3 ใน Field 336 มี 
                        -- RDA content term ซ่ึงบันทึกใน $a 
                        -- RDA content  code ซ่ึงบันทึกใน $b 
                1.1.4 มีตารางแสดงความสัมพันธของ MARC LDR/06 ท่ีมีตอ RDA Content term และ MARC 
codes for RDA content term (ดูไดท่ี Term and Code List for RDA Content Types)      

                                                                                                                    

 
       
 
 



         1.2 RDA Media Types 
                1.2.1 MARC ระบุ media type ไวแลวใน 007/00 (Category of material) 
                1.2.2 RDA กําหนด a list ของ media types ท่ีจะบันทึกใน field 337 (Field ใหมของ MARC21) 
ท้ังใน MARC Bibliographic + MARC Holdings 
                1.2.3 Field 337 มี 
                      -- RDA media term ซ่ึงบันทึกใน $a 
                      -- RDA media code ซ่ึงบันทึกใน $b 
                1.2.4 มีตารางแสดงความสัมพันธของ MARC 007/00 ท่ีมีตอ RDA media term และ MARC codes 
for RDA media term (ดูไดท่ี Term and Code List for RDA Media Types) 
       
       1.3 RDA Carrier Types 
               1.3.1 MARC ระบุ carrier type ไวแลวใน 007/01 (Specific material designation) 

    1.3.2 RDA กําหนด a list ของ media types ท่ีจะบันทึกใน field 338 (field ใหมของ MARC 21) ท้ัง
ใน MARC Bibliographic + MARC Holdings 
    1.3.3 Field 338 มี 
         -- RDA carrier term ซ่ึงบันทึกใน $a 
         -- RDA carrier code ซ่ึงบันทึกใน $b 
    1.3.4 มีตารางแสดงความสัมพันธของ MARC 007/01 ท่ีมีตอ RDA carrier term และ MARC codes 
for RDA carrier term ดูไดท่ี (ดูไดท่ี Term and Code List for RDA Carriers Types) 

 
      1.4 RDA Carrier Characteristics อธิบายคุณลักษณะกายภาพของตัวบรรจุเนื้อหาของสื่อฯ  
             1.4.1 MARC ระบุการบันทึก Carrier Characteristics ตามหลัก RDA ไวแลวในรูปขอความใน Field 
300, 340, 5xx 
             1.4.2 MARC ระบุการบันทึก Carrier Characteristics ในรูปรหัส code form ใน MARC Bib + MARC 
Holdings ในสวนเขตขอมูล 007 
             1.4.3 RDA กําหนดบัญชีคํา (lists of terms) ท่ีใชอธิบาย Carrier Characteristics ใน 
300,340,344,345,346,347,5XX  บันทึกลักษณะฯ ในรูปของ terms ใน  
--Field 300 (Physical description) 
--Field 340 (Physical Medium) new subfields 
--New fields :  
                 344  Sound Characteristics 
                 345 Projection Characteristics of Moving Image 
                 346 Video Characteristics 
                 347 Digital File Characteristics 

          
2. Attributes of Names and Resources 
3. Relationships 
4. Miscellaneous other changes to MARC for RDA 

 
 



 
     การเปรียบเทียบรูปแบบการลงรายการแบบ AACR2 และ RDA 
 

รูปแบบการลงรายการตามกฎ AACR2 รูปแบบการลงรายการตามกฎ RDA 

หัวเรื่อง (Heading) Access point 

รายการหลัก (Main entry) Access point 

รายการเพ่ิม (Added entry) Access point 

หัวเรื่องท่ีกําหนดข้ึน (Authorized heading) Authorized access point 

รายการโยง (See references) Variant access point 

สวนประกอบ (Elements) FRBR attributes 

เนื้อหาของ RDA แบงออกเปน 10 ตอน ดังนี้ 
      Section 1  Recording attributes of manifestation and item 
       Section 2  Recording attributes of work and expression 
       Section 3  Recording attributes of person, family, and corporate body 
       Section 4  Recording attributes of concept, object, event, and place 
       Section 5  Recording primary relationships 
       Section 6  Recording relationships to persons, families, and corporate    
                       bodies associated with a resource  
       Section 7  Recording the subject of a work 
       Section 8  Recording relationships between works, expressions,  
                      manifestations, and items 
       Section 9   Recording relationships between persons, families, and corporate bodies 
       Section 10  Recording relationships between concepts, objects, events, and 
                       Places 

ตัวอยาง RDA element Book 

RDA 
REF 

RDA Element Data Records 

2.3.2 Title proper The organization of information 

2.4.2 Statement of responsibility relating to 
title proper 

Ariene G. Taylor 

2.5.2 Designation of edition Second edition 

2.8.2 Place of publication Westport, Connecticut 



2.8.2 Place of publication London 

2.8.4 Publisher’s name Libraries Unlimited, a member of the Greenwood 
Publishing Group 

2.8.6 Date of publication 2004 

2.12.2 Title proper of series Library and information science text series 

2.13 Mode of issuance Single unit 

2.15 Identifier for the manifestation ISBN 1-56308-976-9 

3.2 Media type unmediated 

3.3 Carrier type volume 

3.4 Extent of text xxvii, 417 pages 

3.5 Dimensions 26 cm 

4.3 Contact information http://www.lu.com 

6.9 Content type text 

7.16 Supplementary content Includes bibliography and index 

17.8 Work manifested Taylor, Arlene G., 1941- . Organization of 
information 

19.2 Creator Taylor, Arlene G., 1941- .  

18.5 Relationship designator author 

25.1 Related work Library and information science text series 

24.5 Relationship designator In series (work) 

  
Encode in MARC21 format for bibliographic data, using ISBD punctuation 

MARC 
Field Tag 

 
MARC field 

Indicators Data Recorded 

Leader/06 Type of record  a 

Leader/07 Bibliographic level  m 



Leader/18 Descriptive 
cataloguing form 

 i 

Leader/19 Multipart resource 
record level 

 # 

007/00 Physical description 
fixed field Category of 
material 

 t 

008/35-37 Fixed-length data 
elements-Number 

 eng 

020 International Standard 
Book Number 

# # $a 1563089769 

037 Source of acquisition # # $b http://ww.lu.com 

040 Cataloguing source-
description 
conventions 

 $e rda 

100 Main entry-Personal 
name 

1 # $a Taylor, Arlene G., $d 1941- $e author 

245 Title statement 1 4 $a The organization of information / $c Ariene 
G. Taylor. 

250 Edition statement # # $a Second edition. 

264 Production, publication, 
distribution, manufacture 
and copyright notice 

# 1 $a Westport, Connecticut ; $a London : $b Libraries 
Unlimited, a member of the Greenwood Publishing 
Group, $c2004. 

300 Physical description # # $a xxvii, 417 pages ; $c 26 cm 

336 Content type # # $a text $b text $2 rdacontent 

337 Media type # # $a unmediated $b n $2 rdamedia 

338 Carrier type # # $a volume $b nc $2 rdacarrire 

490 Series statement 1 # $a Library and information science text series 

504 Bibliography, etc. note # # $a Includes bibliography and index. 

830 Series added entry- # 0 $a Library and information science text series 
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**ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม ** 
http://www.loc.gov/marc/RDAinMARC.html 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. ไดรับความรูเบื้องตนเก่ียวกับมาตรฐาน RDA ซ่ึงเปนมาตรฐานการลงรายการรูปแบบใหมท่ีจะมาแทนท่ี

มาตรฐานการลงรายการ AACR2
2. ไดมีโอกาสอภิปราย และแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นกับผูปฏิบัติงานรวมวิชาชีพ

นําความรูท่ีไดรับมาใชปรับปรุงการทํางาน  ดังตอไปนี้ 
หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 

      หนวยงานควรกําหนดนโยบาย เพ่ือศึกษาแนวทางและ
เตรียมความพรอมในการพัฒนาความรูแกบุคลากรเก่ียวกับ 
การลงรายการตามมาตรฐาน RDA  เพ่ือพัฒนารูปแบบการลง
รายการจาก AACR2 ไปสูมาตรฐาน RDA  
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

  ผูรายงาน ณัฐธยาน ไกรลาสสุวรรณ 
  (นางณัฐธยาน ไกรลาสุวรรณ) 
    ผูรายงาน มาลินี ภูหม่ันเพียร 

        (นางมาลินี ภูหม่ันเพียร) 
     ผูรายงาน ปภาดา นอยคํายาง 

    (นางปภาดา นอยคํายาง) 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2558 

ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ........................................ 
(.........................................) 

วันท่ี................/.........................../........... 
หมายเหตุ  :  1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน 

2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารท่ีกํากับดูแล
3. แจงผูรายงานทราบ  และจัดเก็บเขาแฟม  รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา

http://www.loc.gov/marc/RDAinMARC.html

