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หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
3                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. ใหนั้กศกึษาศกึษาหนังสอืคูม่อืการใหห้วัเรือ่งตามทีป่รากฏในบทที ่10 นี ้ 
เพือ่ใหเ้กดิความคุน้เคย และเขา้ใจในบทเรยีนไดด้ยี ิง่ข ึน้
2. ใหนั้กศกึษาทําแบบฝึกหดัทีแ่ทรกอยูใ่นบท และทีอ่าจารยม์อบหมาย
3. ใหนั้กศกึษาแบง่กลุม่ ๆ ละ 5 คน ไปสุม่ตวัอยา่งจากนักศกึษาทีม่าใชห้อ้งสมดุ

จํานวน 20 คน ชัน้ปีละ 5 คนวา่ (จดชัน้ปี สาขา เพศ ความถีใ่นการใชด้ว้ย)
3.1 รูจั้ก หวัเร ือ่ง หรอืไม่
3.2 เคยใชห้วัเร ือ่งในการคน้หาทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุหรอืไม่
3.3 ใชค้าํคน้ประเภทใด สบืคน้ทรัพยากรสารสนเทศ มากทีส่ดุ 
3.4 นําขอ้มลูทีไ่ดม้าอภปิรายผลของการใชห้วัเรือ่งคน้ขอ้มลูในหอ้งสมดุ
3.5 ใหค้ดิวธิกีารทีจ่ะทําใหผู้ใ้ช ้ใชห้วัเรือ่งคน้หาขอ้มลู

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
4                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 การสบืคน้สารสนเทศ (Information retrieval หรอื
Information searching)   หมายถงึ กระบวนการคน้หา
ขอ้มลูหรอืสารสนเทศทีบ่นัทกึและเผยแพรไ่วใ้นสือ่ประเภท
ตา่ง ๆ เพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีต่อ้งการ



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
5                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. เพือ่การศกึษา
2. เพือ่หาขอ้มลู หรอื ความรูใ้หม ่ๆ
3. เพือ่ความบนัเทงิและการพักผอ่นหยอ่นใจ
4. เพือ่ประกอบการทํางาน การคา้ การประกอบธรุกจิ
5. เพือ่ประกอบการตดัสนิใจในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
6                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 Library catalog (OPAC)
- จะตอ้งใชคํ้าสําคญั หรอื หวัเรือ่งในการคน้
- รูเ้ทคนคิในการคน้ เชน่ Advanced search, Boolean

 อนิเทอรเ์น็ต
- รูจั้กการคน้ผา่น Search engine
- รูจั้กประเมนิสารสนเทศจากเว็บไซต์

 ฐานขอ้มลูออนไลนต์า่ง ๆ
- มวีธิกีารใชแ้ละการสบืคน้ทีแ่ตกตา่งกนั



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
7                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

การสบืคน้สารสนเทศ  แบง่ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ  คอื
1. ทราบรายละเอยีด

ผูค้น้ทราบรายละเอยีดบางสว่นของทรัพยากรสารสนเทศที่
ตอ้งการคน้ หรอืการคน้แบบพืน้ฐาน (Basic search) เชน่ 
รูช้ ือ่ผูแ้ตง่ ชือ่หนังสอื

2. ไมท่ราบรายละเอยีด
ผูค้น้ไมท่ราบรายละเอยีดของทรัพยากรสารสนเทศทีต่อ้งการ
คน้ จงึตอ้งคดิ คาํคน้ ขึน้มา การคน้แบบนีเ้ป็นการคน้แบบ
ขัน้สงู (Advanced search)

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
8                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 รูช้ ือ่ผูแ้ตง่
 ตอ้งรูค้รบ และสะกดถกูตอ้ง 
 ชือ่ทีส่ะกดแปลก ๆ อาจหาไมพ่บ
 พะเยา พเยาว ์เพยา เพยาว์



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
9                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

คําทีผู่ใ้ชกํ้าหนดขึน้แทนเนือ้หาหรอืสาระทีต่อ้งการ
เพือ่ใชใ้นการคน้หาสารสนเทศ

คําคน้ทีใ่ชใ้นการคน้สารสนเทศ โดยทัว่ไปแบง่เป็น 2 ประเภท คอื
1. คาํศพัทแ์บบควบคมุ (Controlled vocabularies)
2. คาํศพัทแ์บบไมค่วบคมุ (Uncontrolled vocabularies)

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
10                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 คํา กลุม่คํา หรอืวลทีีถ่กูกําหนดขึน้อยา่งมรีะเบยีบกฎเกณฑอ์ยา่ง
เครง่ครัด เพือ่ใชเ้ป็นคําทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนือ้หาสาระของ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

• คําศพัทแ์บบควบคมุในลกัษณะนี้ ไดแ้ก่
–   หวัเรือ่ง (Subject heading) 
–   อรรถาภธิาน (Thesaurus)



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
11                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
12                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

   เป็นภาษาธรรมชาติ (Natural language) ไดแ้ก่
      คาํ (Words)  กลุม่คาํ (Terms) และวลี (Phases) 
      ทีพ่บหรอืรูจั้กกนัทัว่ไปและปรากฏอยูใ่นเนือ้หาของ   
      ทรัพยากรสารสนเทศ เชน่จาก ชือ่เรือ่ง สาระสงัเขป



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
13                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

  คํา กลุม่คํา วล ี หรอืชือ่เฉพาะ 
  ทีกํ่าหนดขึน้อยา่งมหีลกัเกณฑ์
  เพือ่ใชแ้ทนเนือ้หาสาระ ของหนังสอื หรอื วสัดสุารนเิทศตา่ง ๆ 

หวัเรือ่งทีด่จีะตอ้ง สัน้ กะทดัรัด ไดใ้จความ มคีวามหมายชดัเจน
ในตวัเอง ใชภ้าษาถกูตอ้ง

 ใชคู้ม่อืกําหนดหวัเรือ่ง บรรณารักษ์ไมไ่ดกํ้าหนดขึน้เอง  
 หนังสอืเลม่หนึง่ *มไีดห้ลายหวัเร ือ่ง*

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
14                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
15                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 เพือ่ประโยชนใ์นการสบืคน้ทรัพยากรสารสนเทศ
 ชว่ยใหค้น้หาทรัพยากรสารสนเทศ ไดส้ะดวกรวดเร็ว
 ผูใ้ชไ้ดห้นังสอืตรงกบัความตอ้งการ
 แสดงใหเ้ห็นถงึเนือ้หาในหมวดวชิาใดวชิาหนึง่ 

 เพือ่ประโยชนใ์นการทํางานของบรรณารักษ์ 
 การจัดเก็บและคน้คนื (ทํารายการสบืคน้)
 การใหบ้รกิารสารสนเทศในดา้นตา่ง ๆ 
 การจัดหา

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
16                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 ประเภทและขนาดของหอ้งสมดุ
 ความหมายเฉพาะเจาะจง 
 การใชภ้าษาทีเ่หมาะสม
 ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ
 ความเป็นเอกภาพของหวัเรือ่ง



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
17                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 ฟิสกิส ์  เคม ี  ขวีวทิยา

 อนิทรยีเ์คม ี นวิเคลยีรฟิ์สกิส ์  จลุชวีวทิยา

ใหน้ศ.บอกความแตกตา่ง

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
18                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 กระทอ่ม
 เงาะ
 ทบัทมิ

กระทอ่ม (พชื)
เงาะ (กลุม่ชาตพัินธุ)์
ทบัทมิ (ผลไม)้



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
19                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 คําทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุนั
 คํากลาง ๆ คนรูจั้ก 
 ใชแ้พรห่ลาย

 สลมั
 แหลง่เสือ่มโทรม
 ชมุชนแออดั

============
  รา้นคา้ปลกี
  รา้นขายของชาํ
  รา้นโชหว่ย

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
20                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 ประชาชน
 นักเรยีน
 นักวจัิย



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
21                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 สลมั
 แหลง่เสือ่มโทรม
 ชุมชนแออดั

============
  รา้นคา้ปลกี
  รา้นขายของชาํ
  รา้นโชหว่ย

 อาคารชุด
 คอนโด
 คอนโดมเินยีม

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
22                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชุมชนแออดั  (Slums) [HV4023-4170.7 ; 307.3364] 
แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร์

UF การปรับปรงุแหลง่เสือ่มโทรม
สลมั
แหลง่เสือ่มโทรม

BT คนจน
เคหะ

NT การยา้ยทีอ่ยูอ่าศยั 



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
23                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชุมชนแออดั  (Slums) 307.336
ชท สลมั
กข เขตเมอืง / เขตเมอืง—การรือ้ปรบัใหม ่/ 

ความยากจน / ชุมชนแออดั—สภาพแวดลอ้ม /
เมอืงช ัน้ใน

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
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รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
24                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

สลมั
ดทูี่

ชุมชนแออดั



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
25                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

แหลง่เสือ่มโทรม 
ดทูี่

ชุมชนแออดั

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
26                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชุมชนแออดั  
ดเูพิม่เตมิที่

คนจน
เคหะ
การยา้ยทีอ่ยูอ่าศยั 



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

 การควบคมุรายการหลกัฐาน (authority control) ซึง่เป็น
กระบวนการทํางานเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูแบบเดยีวกนัจะบนัทกึ
ในลกัษณะเดยีวกนั เพือ่ความเป็นเอกภาพ

 หอ้งสมดุจัดทําขึน้เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของรายการคน้ตา่ง ๆ

 ใชเ้ป็นรายการโยง  ไมว่า่จะคน้จากคําใด ทีม่คีวามหมาย
เดยีวกนัก็จะไดข้อ้มลูทีต่อ้งการ

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
27                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
28                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

X50 หวัเร ือ่งท ัว่ไป
X51 หวัเร ือ่งชือ่ทางภมูศิาสตร์
================
150 ## $a รายการนํา 
450 ## $a รายการโยงดทูี ่คอืคําทีไ่มไ่ดใ้ชล้งรายกา
550 ## $a รายการโยงดเูพิม่เตมิที ่คอืคําทีเ่กีย่วขอ้ง



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
29                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

150  ## $a ชุมชนแออดั
450  ##  $a การปรับปรงุแหลง่เสือ่มโทรม
450  ##  $a สลมั
450  ##  $a แหลง่เสือ่มโทรม
550  ##  $a คนจน
550  ##  $a เคหะ
550  ##  $a การยา้ยทีอ่ยูอ่าศยั 

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
30                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

150 ## $a อาคารชุด
450 ## $a คอนโด
450 ## $a คอนโดมเินยีม
550 ## $a สถาปัตยกรรมทีอ่ยูอ่าศยั
550 ## $a อสงัหารมิทรัพย์
550 ## $a บา้นหอ้งชดุ
550 ## $a อาคารชดุ (สํานักงาน) 



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
31                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 คาํนามทีเ่ป็นคาํเดีย่ว
คําพยางคเ์ดยีว หรอืหลายพยางค ์ก็ได ้

หวัเร ือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ

การศกึษา  Education

คอมพวิเตอร ์ Computers

ดนตรี Music

สมนุไพร Herbs

อคัคภียั  Fires

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

หาหวัเร ือ่งทีเ่ป็น
 คาํนามทีเ่ป็นคาํเดีย่ว
คนละ 5 คาํ

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
32                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
33                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 คาํประสม
 และ / and ใชเ้ชือ่มคําทีม่เีนือ้หาหรอืมคีวามหมายในทํานองเดยีวกนั 
     เนือ้เรือ่ง 2 เรือ่งสมัพันธก์นัจนแยกไมอ่อก  มคีวามเกีย่วขอ้งใกลช้ดิกนั 

หวัเร ือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ

ความดแีละความชัว่ Good and evil

ธนาคารและการธนาคาร Banks and banking

พธิทีางศาสนาและพธิกีรรม Rites and ceremonies

มหาวทิยาลยัและวทิยาลยั Colleges and universities

หนังสอืและการอา่น Books and reading 

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
34                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 คาํประสม
 กบั / and ใชเ้ชือ่มคําของเนือ้หา 2 เรือ่ง  ทีโ่ดยปรกตไิม่

เกีย่วขอ้งกนั   แตนํ่าเนือ้หาทัง้ 2 เรือ่งมาเขยีนเพือ่เปรยีบเทยีบ
หรอืกลา่วถงึอยา่งมเีหตผุลตอ่กนั

หวัเร ือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ

คอมพวิเตอรก์บัเด็ก Computers and children

พทุธศาสนากบัวทิยาศาสตร์ Buddhism and science 

วทิยาศาสตรก์บัอารยธรรม Socialism and the art 

ศาสนากบัสงัคมวทิยา Mass media and arts 



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

หาหวัเร ือ่งทีเ่ป็น

 คาํประสม
คนละ 5 คาํ

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
35                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
36                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 กลุม่คาํ
คําหลายคํา เป็นขอ้ความ กะทดัรัด  ไดใ้จความ ความหมาย เจาะจง

หวัเร ือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ

การเมอืงของโลก World Politics 

การยกน้ําหนัก Weight lifting 

โทรทศันเ์พือ่การศกึษา Television in education 

เสรภีาพในการพดู Freedom of speech 



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

หาหวัเร ือ่งทีเ่ป็น
 กลุม่คาํ
คนละ 5 คาํ

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
37                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
38                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 มคีาํอธบิายประกอบอยูใ่นวงเล็บ

หวัเร ือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ

กระทอ่ม Bridge

กระทอ่ม (พชื) Bridge (Game) 

ทบัทมิ Lime (Fruit) 

ทบัทมิ (ผลไม)้ Lime (Mineral) 



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
39                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 ความเป็นอยูแ่ละประเพณี
 ศลิปะการแสดง
 มารยาทในการรับประทานอาหาร
 เพลงไทย
 โทรทศันก์บัวยัรุน่
 โทรทศันเ์พือ่การศกึษา
 เครือ่งแตง่กาย
 ดนตรใีนโฆษณา
 สภุาษิตและคําพังเพย
 วดักบัการทอ่งเทีย่ว
 หนังสอืภาพสําหรับเด็ก

2
1
3
1
2
3
1
3
2
2
3

1.คําเดยีว
2.คําประสม
3.กลุม่คํา

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
40                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

  หวัเรือ่งใหญ่

  หวัเรือ่งยอ่ย 



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
41                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 บอกเนือ้หาสําคญัของทรัพยากรสารสนเทศโดยตรง 
 ใชต้ามลําพังไดท้กุหวัเรือ่ง 
 ใชป้ระกอบกบัหวัเรือ่งยอ่ยเพือ่ระบเุรือ่งเฉพาะไดต้ามตอ้งการ

กฎหมาย     กฎมณเฑยีรบาล    กฎบตัรสหประชาชาต ิ
ยาเสพตดิ   นก      หนังสอื      ดอยอนิทนนท ์

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
42                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 ใชเ้ป็นสว่นขยายหวัเรือ่งใหญ ่   
 เพือ่กําหนดขอบเขตและความหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง ในแงใ่ด

แงห่นึง่ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้
 ใชเ้ครือ่งหมายยตภิงัค ์(--) คัน่ระหวา่งหวัเรือ่งใหญก่บัหวัเรือ่ง

ยอ่ย
 แบง่ออกเป็น  5 ลกัษณะ  



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
43                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 หวัเรือ่งใหญ่
ไทย
ผูส้งูอายุ
ภาษาองักฤษ
ปลา
เทนนสิ
ขา้ว
อตุสาหกรรมยา
วรรณกรรมไทย
จักรยานสองลอ้

 หวัเรือ่งยอ่ย
สขุภาพและอนามัย
การควบคมุคณุภาพ
ประวตัศิาสตร์
ประวตัแิละวจิารณ์
พจนานุกรม
เมล็ดพันธุ์
การฝึกสอน
การวางไข่
เครือ่งมอืและอปุกรณ์

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
44                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

หวัเร ือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ

เลขคณติ -- การศกึษาและการสอน Arithmetic -- Study and teaching

นักดนตร ี– ชวีประวตั ิ Musicians -- Biography

วารสาร -- ดชัน ี                      Periodicals -- Indexes

แพทย ์-- ทําเนยีบนาม Physicians -- Directories

ศาสนา –- ปรัชญา Religion -- Philosophy

 ใชต้ามหลงัหวัเรือ่งใหญใ่ด ๆ กไ็ดต้ามความเหมาะสม
 หากจําเป็นตอ้งเตมิหวัเรือ่งยอ่ยหลายกลุม่ใหเ้ตมิหวัเร ือ่งยอ่ย

แสดงวธิเีขยีน ไวเ้ป็นอนัดบัสดุทา้ย



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
45                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 หนังสอืทีม่เีนือ้หาเนน้ถงึ หลกัการ  ทฤษฎ ีวธิเีขยีนเรือ่งราว 
หรอืเนือ้เรือ่งสว่นใหญเ่กีย่วกบัเรือ่งนัน้ ๆ   สามารถใชห้วัเรือ่ง
ยอ่ยทีแ่สดงวธิเีขยีน  เป็นหวัเรือ่งใหญห่รอืหวัเรือ่งเฉพาะได ้ 
 ปรชัญา
 บรรณานกุรม
 วจิยั
 ชวีประวตั ิ
 นทิรรศการ 
 หลกัสตูร
 ฯลฯ

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
46                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั
 การทดสอบ
 การวจิยั
 การศกึษาและการสอน
 การสอบ
 ชวีประวตั ิ
 ประวตั ิ
 ปรชัญา
 อปุกรณแ์ละเครือ่งมอื



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
47                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 หนังสอืทีม่เีนือ้หานําเสนอในรปูแบบของบญัชรีายการ ตาราง 
ภาพลายเสน้ แผนที ่รปูภาพ ฯลฯ
 การต์นูและภาพลอ้
 คูม่อื
 นามานุกรม
 นทิรรศการ
 บรรณานุกรม
 แบบเรยีนสําเร็จรปู
 แผนที่
 รายงานการประชมุ
 สารานุกรม

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
48                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 ระบยุคุสมัย หรอื ปี พ.ศ. หรอื ค.ศ.  เพือ่ชีเ้ฉพาะวา่เนือ้หาอยู่
ในชว่งยคุใดสมัยใด

 ประวตัศิาสตร ์วรรณคด ีและ ศลิปกรรม ของประเทศ หรอื   
ภมูภิาคตา่ง ๆ  

 หวัเรือ่งเฉพาะอืน่ ๆ ทีม่คีวามสําคญัในแงย่คุสมัยหรอื
เหตกุารณ ์
 กฎหมาย -- ไทย -- กรงุศรอียธุยา 
 วรรณคดไีทย -- สมัยสโุขทยั 
 ไทย -- ประวตัศิาสตร ์-- กรงุธนบรุ ี
 ศลิปกรรมไทย -- สมัยศรวีชิยั 



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
49                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 ใชก้บัหนังสอืทีม่เีนือ้หาวชิาทัว่ๆ ไป แตเ่ขยีนเฉพาะเจาะจงลง
ไปวา่ เป็นเรือ่งของประเทศใดประเทศหนึง่ หรอืเมอืง หรอื
ภมูภิาค หรอืสถานทีต่า่ง ๆ 
 ชือ่ทางภมูศิาสตรเ์ป็นหวัเรือ่งใหญ ่
 ชือ่ทางภมูศิาสตรเ์ป็นหวัเรือ่งยอ่ย

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
50                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 การใชห้วัเรือ่งยอ่ย คูม่อืกําหนดหวัเรือ่งไทยใหด้ทูี ่กรงุเทพฯ และ 
ไทย สว่นภาษาองักฤษใหด้ทูี ่United States ; Ohio และ Chicago

หวัเร ือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ

ไทย – การคา้ United States -- Commerce            

ไทย -- เขตแดน                United States -- Boundaries

ไทย -- รัฐธรรมนูญ            United States -- Constitution

ไทย -- อารยธรรม  United States -- Civilization

กรงุเทพฯ -- การเมอืงและการปกครอง Ohio -- Politics and government

กรงุเทพฯ -- ประชากร Ohio -- Population

กรงุเทพฯ -- โบราณสถาน Ohio -- Antiquities

กรงุเทพฯ -- สํามะโนประชากร Ohio -- Census



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
51                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 ใชต้ามหลงัหวัเรือ่งเฉพาะทีม่คํีาอธบิายระบใุหแ้บง่ตามภมูศิาสตร ์

หวัเรือ่งภาษาไทย หวัเรือ่งภาษาองักฤษ

การกอ่สรา้ง -- ไทย Building -- Thailand

งานเทศกาล -- ไทย Festivals -- Thailand

กฬีา -- ไทย Sport -- Thailand

ครอบครัว -- ไทย  Family -- Thailand

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
52                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 เพือ่นํามาใชช้ีเ้ฉพาะเนือ้หาของภาษาใดภาษาหนึง่ใหล้ะเอยีดลงไป
วา่เป็นดา้นใด (การใชห้วัเรือ่งยอ่ยนีคู้ม่อืกําหนดหวัเรือ่งภาษาไทย
ใหด้ทูี ่ภาษาไทย สว่นภาษาองักฤษใหด้ทูี ่English language) 

หวัเรือ่งภาษาไทย หวัเรือ่งภาษาองักฤษ

ภาษาไทย -– การออกเสยีง English language -- Pronunciation

ภาษาไทย -– นริกุตศิาสตร์ English language -- Etymology

ภาษาไทย –- พจนานุกรม English language -- Dictionaries



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
53                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 หวัเรือ่งยอ่ยทีบ่อกประเด็นเนือ้หา จะใชต้ามหลงัหวัเรือ่งใหญบ่างหวั
เรือ่งทีเ่หมาะสมเทา่นัน้

หวัเรือ่งภาษาไทย หวัเรือ่งภาษาองักฤษ

วทิย ุ-- การซอ่มแซม                   Radio -- Repairing

การวา่งงาน -- การศกึษาเฉพาะกรณี Juvenile delinquency -- Case studies

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

หาหวัเร ือ่งทีม่หีวัเร ือ่งยอ่ย ทัง้ 5 ลกัษณะ 
หามาลกัษณะละ 5 คาํ

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
54                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
55                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 หวัเรือ่งหลกั--ชือ่ภมูศิาสตร-์-ยคุสมัย--รปูแบบ
 ชือ่ภมูศิาสตร ์(หวัเรือ่งหลกั)--หวัเรือ่งยอ่ย
 หวัเรือ่งหลกั--ชือ่ภมูศิาสตร-์-หวัเรือ่งยอ่ย

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
56                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 การกําหนดหวัเรือ่งจําเป็นตอ้งใช ้คูม่อืกําหนดหวัเรือ่ง ซึง่เป็น
หนังสอืบญัชหีวัเรือ่งทีจั่ดทําขึน้เพือ่ใชใ้นการกําหนดหวัเรือ่ง
ของทรัพยากรสารสนเทศในหอ้งสมดุใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

 คูม่อืกําหนดหวัเรือ่ง : คําอธบิายความหมาย สญัลกัษณท์ีใ่ช ้
วธิกีารกําหนดหวัเรือ่ง และสว่นทีเ่ป็นบญัชหีวัเรือ่ง

 เมือ่เลอืกใชห้นังสอืหวัเรือ่งเลม่ใดแลว้ ควรใชเ้ลม่นัน้ตลอดไป 
 ตอ้งศกึษาบญัชหีวัเรือ่งตลอดจนวธิใีชใ้หล้ะเอยีด กอ่นทีจ่ะใช ้



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
57                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

หวัเรือ่งสําหรับหนังสอืภาษาไทย ของหอ้งสมดุ
สถาบนัอดุมศกึษา 

หวัเรือ่งสําหรับหนังสอืภาษาไทย ของหอสมดุ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การกําหนดหวัเรือ่งและบญัชหีวัเรือ่งภาษาไทย พรอ้มดว้ย
เลขหมูร่ะบบทศนยิมดวิอี ้ของพวา พันธุเ์มฆา 

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
58                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 รวบรวมหวัเรือ่งทีใ่ชก้นัในหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาตา่ง ๆ 
ไวก้วา่ 25,000 หวัเรือ่ง 

 ใหห้วัเรือ่งภาษาไทยเทยีบเคยีงกบัคําหวัเรือ่งภาษาองักฤษ
จากหนังสอื Library of Congress subject heading   
จัดเรยีงหวัเรือ่งตามลําดบัอกัษร

 แสดงหวัเรือ่งทีม่คีวามหมายกวา้งกวา่หรอืแคบกวา่ ศพัทท์าง
วชิาการจะมคํีาอธบิายขอบเขตวธิใีช ้ 

 ใหเ้ลขหมูท่ัง้ในระบบทศนยิมของดวิอี ้และระบบหอสมดุ
รัฐสภาอเมรกินั



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
59                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

Sears List of Subject Headings
 รวบรวมหวัเรือ่งทกุแขนงวชิาความรูอ้ยา่งกวา้ง ๆ  เหมาะ

สําหรับหอ้งสมดุขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 จัดเรยีงหวัเรือ่งตามลําดบัอกัษรพรอ้มทัง้แสดงหวัเรือ่งทีม่ี

ความสมัพันธใ์นระดบัเดยีวกนั หรอืกวา้งกวา่ หรอืแคบกวา่ 
 ศพัทท์างวชิาการจะมคํีาอธบิายขอบเขตวธิใีช ้ 
 ใหเ้ลขหมูร่ะบบทศนยิมของดวิอี ้ฉบบัยอ่ พมิพค์รัง้ที ่13 
 มรีายการแจง้ยกเลกิหวัเรือ่งเดมิและบอกหวัเรือ่งใหมท่ีใ่ชแ้ทน

หวัเรือ่งทีย่กเลกิ  

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
60                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 รวบรวมหวัเรือ่งทีใ่ชใ้นหอ้งสมดุโรงเรยีนกวา่ 8,000 หวัเรือ่ง 
 ใหห้วัเรือ่งภาษาไทยเทยีบเคยีงกบัคําหวัเรือ่งภาษาองักฤษ

จัดเรยีงหวัเรือ่งตามลําดบัอกัษร
 แสดงหวัเรือ่งทีม่คีวามหมายเกีย่วขอ้งกนั หรอืแคบกวา่ ศพัท์

ทางวชิาการจะมคํีาอธบิายขอบเขตวธิใีช ้ 
 คําทีไ่มใ่ชจ้ะมรีายการโยงไปหาคําทีใ่ช ้
 ใหเ้ลขหมูท่ัง้ในระบบทศนยิมของดวิอี ้
ของรศ.พวา



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
61                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 คูม่อืกําหนดหวัเรือ่งมักมหีลกัการใหญ ่ๆ คลา้ยคลงึกนั อาจ
แตกตา่งกนัในรายละเอยีดปลกียอ่ยบางประการ    

 ถา้ผูใ้ชเ้ขา้ใจวธิใีชคู้ม่อืกําหนดหวัเรือ่งเลม่หนึง่แลว้ก็สามารถ
ทําใชคู้ม่อืกําหนดหวัเรือ่งเลม่อืน่ ๆ ได ้

งานเทศกาล (Festivals) [GT33930-4995 ; LB3560-3575 ; 394.26] แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร์
UF เทศกาล
BT ความเป็นอยูแ่ละประเพณี

                    วัน
RT งานรืน่เรงิ

          NT ขบวนแห่
งานปนู
งานแปล (translations) [PN6010]

ใชเ้ป็นหวัเรือ่งยอ่ยตามหลังหวัเรือ่งท่ัวไป ชือ่ผูแ้ตง่วรรณกรรม ชือ่วรรณกรรม
และแบบประพันธเ์ฉพาะประเภทไดด้ว้ย

ถา้เป็นงานแปลจากภาษาใดใหใ้ชคํ้าวา่ “แปลจากภาษาองักฤษ [ฝร่ังเศส ฯลฯ]” เป็น
หวัเรือ่งยอ่ย เชน่ กวนีพินธจ์นี -- แปลจากภาษาองักฤษ

BT การแปลและการตคีวาม
           NT หนังสอืแปล

หวัเร ือ่งสาํหรบัหนงัสอืภาษาไทย สถาบนัอดุมศกึษา

หวัเร ือ่งท ัว่ไป

UF ไมใ่ชเ้ป็นหวัเร ือ่ง

BT เนือ้หากวา้งกวา่

RT เนือ้หาเทา่กนั

NT เนือ้หาแคบกวา่

150

450

550

550

550



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

งานนักขตัฤกษ์ ดทูี่ งานรืน่เรงิ

งานบรรเทาสาธารณภยั (Rescue work) 363.1
คก การชว่ยชวีติ / ปฏบิตักิารชว่ยชวีติในอวกาศ / การปฐมพยาบาล

งานประกวดภาพยนตรน์านาชาต ิ(Film festivals) 791.43
ชท การประกวดภาพยนตร์

งานปารต์ี้ ดทูี่ งานเลีย้งสงัสรรค์
งานฝีมอืเปลอืกไข่ ดทูี่ การประดบัตกแตง่ไข่

งานโมเสก (Mosaics) 729 / 738.5 / 748.5
ชท โมกเสก / ศลิปะการประดบัเศษหนิ
กข จติรกรรมและการประดบัตกแตง่ฝาผนงั

งานไม ้(woodworking) 743.3

ชท ไมใ่ชเ้ป็นหวัเร ือ่ง

กข เนือ้หาเทา่กนั

คก เนือ้หาแคบกวา่

450

550

550

หนา้ 207

ชท = ใชแ้ทน / คก =  แคบกวา่ / กข = เกีย่วขอ้ง

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
64                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

 คําทีใ่ชเ้ป็นหวัเรือ่ง จะเป็นอกัษรตวัดําหนา 
 การจัดเรยีงลําดบัคํา จัดเรยีงลําดบัอกัษรแบบพจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑติยสถาน
 มเีลขหมูกํ่ากบัหวัเรือ่ง 
 คําอธบิายการใชห้วัเรือ่ง 
 รายการโยงหวัเรือ่ง



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
65                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประเภทของหวัเร ือ่ง หวัเร ือ่งแบบอยา่ง
กวี สนุทรภู่
ประเทศ ไทย 
พชื ขา้ว
ภาษา ภาษาไทย 
เมอืง กรงุเทพฯ 
สถาบนัอดุมศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
สตัว ์ ปลา
หนว่ยงาน กระทรวงมหาดไทย
อาชพี ครู
อตุสาหกรรม อตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

ดหูวัเร ือ่งทีเ่ป็นแบบอยา่งแลว้
นํามาสรา้งหวัเร ือ่งเอง เลอืกมา 5 ประเภท ๆ ละ 5 คาํ
รวม 25 คาํ

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
66                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
67                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

http://161.200.145.23

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
68                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
69                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
70                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
71                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
72                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
73                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

150 $a สนัุข

450 $a หมา

550 $a การถา่ยภาพสนัุข 

550 $a เจา้ของสนัุข 

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
74                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

150 $a ทางดว่นขอ้มลู

450 $a อนิฟอรเ์มชนัซปุเปอรไ์ฮเวย์

550 $a เทคโนโลยสีารสนเทศ 

550 $a อนิเตอรเ์น็ต 

550 $a เครอืขา่ยสารสนเทศ 

550 $a พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
75                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

150 $a ยาแกป้วด
450 $a ยาลดไข ้
450 $a ยาระงับปวด
450 $a ยาบรรเทาปวด
550 $a สารกดระบบประสาทสว่นกลาง 
550 $a กรดเมเฟนามกิ 
550 $a เครือ่งเทนส ์
550 $a นาลบฟีูน 
550 $a ฟีนาซตีนิ 
550 $a ยาตา้นรหูม์าตสิม 
550 $a แอสไพรนิ 

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

หาหวัเร ือ่ง ทีม่ ีBT NT RT แลว้ทาํใหเ้ป็นรายการ MARC
คนละ 5 คาํ

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
76                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
77                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

151 $a กรงุเทพฯ $x การเมอืงและการปกครอง

151 $a กรงุเทพฯ $x ประวตัศิาสตร ์$y 2475-
2499

151 $a ไทย $x การคา้กบัตา่งประเทศ $z ญีปุ่่ น

หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

หาหวัเร ือ่งภมูศิาสตร ์แลว้ทาํใหเ้ป็นรายการ MARC
คนละ 5 คาํ

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
78                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม



หวัเรือ่งและการกําหนดหวัเรือ่ง
การวเิคราะหส์ารสนเทศ 1

1. หาหวัเรือ่งทีเ่ป็น คํานามทีเ่ป็นคําเดีย่ว  5 คํา 
2. หาหวัเรือ่งทีเ่ป็น คํานามทีเ่ป็นคําประสม 5 คํา
3. หาหวัเรือ่งทีเ่ป็น คํานามทีเ่ป็นกลุม่คํา 5 คํา
4. หาหวัเรือ่งทีม่หีวัเรือ่งยอ่ย ทัง้ 5 ประเภท หามาอยา่งละ 5 คํา
5. ดหูวัเรือ่งทีเ่ป็นแบบอยา่งแลว้ นํามาสรา้งหวัเรือ่งเอง 
เลอืกมา 5 ประเภท ๆ ละ 5 คํา รวม 25 คํา
6. หาหวัเรือ่งแลว้ทําใหเ้ป็นรายการ MARC คนละ 5 คํา

รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
79                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม


