การจัดการความรู้
แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัลตามมาตรฐาน RDA (Resource Description and Access)
สานักวิทยบริการ มาาวิทยาลัยมาาสารคาม
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องประชุมชัน้ 1 สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. นางรุ่งเรื อง สิทธิจนั ทร์
2. นางผกานุช เหล่าพิเดช

3. นางณัฐพร เดชชัย
4. นางประนอม นามษร
5. นางกาญจนา น้อยฤทธิ์
6. นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่
7. นางสุภาภรณ์ เรืองไทย
8. นางสาวนันทนิจ ศรีหานารถ
9. นางอรุษยา หล้าวงศ์
10. นายจตุพล รัชเรืองวงศ์
11. นายสุทธิพงษ์ พายุบุตร
12. นางสาวจงจิตร อะโนราช
13. นางสาวดวงเดือน ผมพา
14. นางสมพร สุธรรมมา
15. นางสาอาง เนื่องวรรณะ
16. นางบังอร รัตนสวนจิก

กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สานักวิทยบริการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใน
วิชาชีพบรรณารักษ์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาข้อมูลบรรณานุกรมโดยใช้มาตรฐาน RDA เรื่อง การ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐาน RDA (Resource Description and Access) ใน
วันที่ 29 พ.ย. 2559 เพื่อนาผลการอบรมมาสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ในการปฏิบัติงาน
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ซึ่งผลที่ได้จากการอบรมนามาสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้

แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices)
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐาน RDA
1. การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยที่มีผู้รับผิดชอบมากกว่า 3 คน เป็น
[และคนอื่น ๆ … คน] เช่น
245 00 ... /¦cน้าทิพย์ วิภาวิน [และคนอื่น ๆ 3 คน]
245 00 ... /¦cบรรณาธิกรณ์โดย น้าทิพย์ วิภาวิน [และคนอื่น ๆ 4 คน]
245 00 ... /¦cน้าทิพย์ วิภาวิน [และคนอื่น ๆ 3 คน] ; ภาพประกอบโดย อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
[และคนอื่น ๆ 5 คน]
245 00 ... /¦cAndreas Scheffer [and three others]
245 00 ... /¦cedited by cAndreas Scheffer [and four others]
245 00 ... /¦cAndreas Scheffer [and three others] ; illustrated by Duane Barnhart
[and six others]

2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ให้ระบุข้อความไว้ในวงเล็บ
เหลี่ยมใน Tag 260 ดังนี้
260 ¦a[ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์] :¦b[ไม่ปรากฏสานักพิมพ์],¦c2558
260 ¦a[place of publication not identified] :¦b[publisher not identified],¦c2014
3. การลงข้อมูลในส่วนลักษณะทางกายภาพ (Physical description) ใน Tag 300 ต้องไม่ใช้
คาย่อยกเว้น ซม หรือ cm ซึ่งเป็นหน่วยของการวัดขนาดของทรัพยากรสารสนเทศ เช่น
300 ¦aXXIII, 401 หน้า :¦bภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ;¦c21 ซม
300 ¦aก-ฑ, 128 แผ่น :¦bภาพประกอบ ;¦c30 ซม
300 ¦a1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) :¦bแผนที่ ;¦c35 ซม
300 ¦axi, 255 pages :¦billustrations, maps (some color) ;¦c21 cm
300 ¦a361 leaves ;¦c29 cm
300 ¦a1 volume (unnumbered) :¦bcolor illustrations ;¦c18 cm
4. บรรณานุกรมทุกรายการจะต้องระบุ content, media และ carrier (CMC) ใน tag 336
337 และ 338 ด้วยข้อความตามที่ RDA กาหนด เช่น
4.1 CMC สาหรับสิ่งพิมพ์
336 ¦atext¦2rdacontent
337 ¦aunmediated¦2rdamedia
338 ¦avolume¦2rdacarrier
4.2 CMC สาหรับ online resource
336 ¦atext¦2rdacontent
337 ¦acomputer¦2rdamedia
338 ¦aonline resource¦2rdacarrier
4.3 CMC สาหรับ videocassette
336 ¦atwo-dimentional moving image¦2rdacontent
337 ¦avideo¦2rdamedia
338 ¦avideocassette¦2rdacarier
และให้ใช้ CMC แทน GMD (245¦h)
5. ข้อตกลงในการลงรายการอื่น ๆ
5.1 การลงปีเกิด-ปีตาย ชื่อผู้แต่งที่เป็นบุคคล
- สาหรับทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ลงปีเกิด ปีตาย ตามที่ค้นข้อมูลได้จาก
ฐานต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Tag 100 600 700
- สาหรับทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นภาษาไทย ให้ลงปีเกิด ปีตายดังนี้

Tag 100 และ 700 ไม่ต้องลงปีเกิด ยกเว้นถ้าบุคคลนั้นเสียชีวิตแล้ว ให้ลงทั้งปีเกิดและ
ปีตาย
Tag 600 ให้ลงปีเกิด ถ้ายังไม่เสียชีวิต หรือ ลงปีเกิดและปีตาย ถ้าเสียชีวิต
- ให้ทารายการเพิ่มใน Tag7XX ให้กับผู้รับผิดชอบทุกคนหรือบางคนตามที่ต้องการหรือตาม
ความเหมาะสมของห้องสมุดนั้น ๆ
- ให้เริ่มลงรายการแบบ RDA ที่สมบูรณ์แบบกับทรัพยากรสารสนเทศที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2558
หรือ 2015 เป็นต้นไป
*****สิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือ หาข้อมูลเกี่ยวกับ relationship designators ที่ใช้ใน Tag 1XX ¦e
และ 7XX ¦e ว่าจาเป็นต้องใส่หรือไม่ เช่น
100 0 น้าทิพย์ วิภาวิน,¦eผู้แต่ง
100 0 Scheffer, Andreas,¦eauthor

รูปแบบการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices)
1. แจ้งเวียนให้บุคลากรในสานักวิทยบริการได้รับทราบ
2. เผยแพร่โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. แจ้งเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีไปยังคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

---------------------------------------------

