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  อา่นและพจิารณาเนือ้หาของวสัดสุารนเิทศ
  สรปุสาระสําคญัเป็น คํา กลุม่คํา หรอื วลทีีเ่หมาะสม
  นําคํา หรอื กลุม่คําไปตรวจสอบ กบั คูม่อืทีใ่ช ้
  ทําเครือ่งหมายทีห่วัเรือ่งทีเ่ลอืกใช ้
  ทํารายการหลกัฐานหวัเรือ่ง
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 ตรวจสอบเนือ้หาของวสัดนัุน้
 ตรวจสอบวตัถปุระสงคใ์นการจัดทํา
 เพือ่หาแนวคดิหลกั หรอื ประเด็นหลกั (Concepts) ของเรือ่ง 
 ใชช้ือ่เรือ่ง กรณีทีเ่น ือ้เร ือ่งและชือ่เร ือ่งสอดคลอ้งกนัเทา่นัน้

 ชือ่เรือ่ง: การเพาะเห็ดบางชนดิในประเทศไทย
 หวัเรือ่ง: 
 ชือ่เรือ่ง: บคุคลสําคญัในงานศลิปะ
 หวัเรือ่ง: 
 ชือ่เรือ่ง: วทิยาศาสตรก์ารเคลือ่นไหว
 หวัเรือ่ง: 

เห็ด

จติรกร

วทิยาศาสตรก์ารเคลือ่นไหว
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1. อา่นชือ่เรือ่งจากหนา้ปกใน
2. ตรวจสอบสารบญั
3. อา่นคํานําหรอืบทนํา
4. อา่นเนือ้หาของหนังสอืบางสว่น หรอื ทัง้เลม่
5. ตรวจสอบจากแหลง่อา้งองิ
6. สอบถามผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขานัน้ ๆ
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  วเิคราะหเ์รือ่งทีต่อ้งการกําหนดหวัเรือ่ง วา่
 อะไรเป็นแนวคดิหลกั หรอื ประเด็นหลกั (Concepts)  
 อะไรเป็นประเด็นทีเ่ก ีย่วขอ้ง (Aspects) 

 ประเด็นหลกั จะได ้หวัเร ือ่งหลกั
 ประเด็นทีเ่ก ีย่วขอ้ง จะได ้หวัเร ือ่งยอ่ย เพือ่ชว่ยจํากดั

ขอบเขตของขอ้มลูใหแ้คบลงหรอืตรงประเด็นมากทีส่ดุ
เชน่ สถานที ่เวลา
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  อา่นและพจิารณาเนือ้หาของวสัดสุารนเิทศ

หนงัสอืเร ือ่ง เนือ้หาทีแ่ทจ้รงิคอื ไมใ่ช ่
ประวตัศิาสตรก์ารแพทย์
การวจัิยทางบรรณารักษศาสตร์
เทคนคิการระบายสน้ํีา
เรยีนภาษาจนีดว้ยตนเอง
การแขง่ขนัเปตอง

การแพทย ์ ประวตัศิาสตร์
บรรณารักษศาสตร์ การวจัิย
การระบายสน้ํีา
ภาษาจนี
เปตอง
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 สรปุสาระสําคญัเป็น คํา กลุม่คํา หรอื วลทีีเ่หมาะสม

หนงัสอืเร ือ่ง หวัเร ือ่งใหญ่ หวัเร ือ่งยอ่ย

ประวตัศิาสตรก์ารแพทย์ การแพทย์ ประวตั ิ

การวจัิยทางบรรณารักษศาสตร์ บรรณารกัษศาสตร์ วจิยั

ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัธรุกจิ ธรุกจิ ไมม่ ี

Encyclopedia of pottery Pottery Encyclopedia

Case study of ADIS ADIS Case study

Australian libraries Libraries Australia
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กําหนดแนวทางไดแ้ลว้วา่จะใชคํ้าอะไรเป็นหวัเรือ่ง
นําไปตรวจในบญัชหีวัเรือ่ง  ไมม่คํีาทีต่อ้งการ
ปรับเปลีย่นหวัเรือ่งใหม่

  คําทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั / เกีย่วขอ้งกนั (RT)
  คําทีม่คีวามหมายกวา้งกวา่  (Broader Term)
  คําทีม่คีวามหมายแคบกวา่ (Narrow Term) 

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
10                                                                                        มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

เครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่สขุภาพ
กนิขา้วกลอ้งดอียา่งไร
กลยทุธการซือ้ขายหุน้
ประวตัศิาสตรเ์มอืงสงขลา
ประเพณีการแตง่งาน

กฎหมายเกีย่วกบับหุรี่
การใชส้ทิธปิระกนัสงัคม

การเรยีนภาษาญีปุ่่ น
การดลูายมอื

 เครือ่งดืม่สมนุไพร
 ขา้วกลอ้ง--แงโ่ภชนาการ
 หุน้และการเลน่หุน้
 สงขลา--ประวตัศิาสตร์
 การสมรส
 บหุรี-่-กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั
 ประกนัสงัคม
 ภาษาญีปุ่่ น—การศกึษาและการสอน
 หตัถศาสตร์
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ประเพณีแตง่งาน ดทูี ่การสมรส
การสมรส (Marriage) แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร์
ใชก้บัเรือ่งท่ัวๆ ไปทีเ่กีย่วกบัการแตง่งาน รวมทัง้พธิแีตง่งาน
ถา้เป็นเรือ่งเกีย่วกบักฎหมาย ใหใ้ช ้กฎหมายแพง่และพาณชิย—์การสมรส

UF การครองเรอืน
การแตง่งาน
ประเพณีแตง่งาน

หตัถศาสตร ์(Palmistry) แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร์
UF วชิาดเูสน้ลายมอื

การดลูายมอื
การพยากรณช์วีติ
ลายมอืและการทํานายลายมอื

BT การทํานายโชคชะตา 
การเสีย่งทาย

--แงโ่ภชนาการ (--Nutritional aspects) แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร์
ใชเ้ป็นหวัเรือ่งยอ่ย เชน่ ขา้ว--แงโ่ภชนาการ

ขา้วกลอ้ง (Brown rice) แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร์
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เพลงกลอ่มเด็ก
พระไตรปิฎกฉบบัภาษาไทย
ธงชาตปิระเทศตา่ง ๆ
การเพาะเลีย้งหอยนางรม
เทคนคิการระบายสน้ํีา
การทําแทง้
การทรงเจา้
การแขง่ขนัเทนนสิ
ละครลงิ

  เพลงกลอ่มเด็ก
  พระไตรปิฎก
  ธงชาติ
  หอยนางรม--การเลีย้ง
  การเขยีนสน้ํีา 
  การทําแทง้
  การทรงเจา้
  เทนนสิ
  ละครลงิ
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จติรกรรม (Painting) แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร์
ดเูพิม่เตมิ คําทีข่ ึน้ตน้ดว้ย จติรกรรม
UF การวาดภาพ
BT กราฟิกอารต์ 

การวาดเขยีน 
ศลิปกรรม 

NT การเขยีนสน้ํีา

จติรกรรมสนํีา้ (Painting) แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร์
RT การเขยีนสน้ํีา

ส ี(ColorColors) แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร ์
(ใชเ้ป็นหวัเรือ่งยอ่ยดว้ย)  
ดเูพิม่เตมิ คําทีข่ ึน้ตน้ดว้ย สี
ใชเ้ป็นหวัเรือ่งยอ่ยไดด้ว้ย เชน่ ใบไม-้-สี
UF สแีละการใชส้ี

การใชส้ี
BT เคม ี

จติรกรรม 
ทัศนศาสตร ์

การเขยีนสนํีา้ (Watercolor painting) แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร์
RT จติรกรรมสน้ํีา 
BT จติรกรรม 

ภาพเขยีน
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คําทีค่น้หาไมพ่บในคูม่อื

คาถาอาคม
คตพิจน์
คอนโดมเีนยีม
กลุม่อาการภมูคิุม้กนัเสือ่ม
กลุม่อาการภมูคิุม้กนับกพรอ่ง
โรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรุน่แรง
เมนู
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คําทีค่น้หาไมพ่บในคูม่อื ใชคํ้าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั

คาถาอาคม เวทมนตร์

คตพิจน์ สภุาษิต

คอนโดมเีนยีม อาคารชดุ

กลุม่อาการภมูคิุม้กนัเสือ่ม
กลุม่อาการภมูคิุม้กนับกพรอ่ง

โรคเอดส์

โรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรุน่แรง โรคซารส์

เมนู รายการอาหาร



                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
17                                                                                        มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

คาถาอาคม ดทูี ่เวทมนตร ์

เวทมนตร ์(Magic) แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร์
UF คาถาอาคม

มนตร์
มนตรา

BT ไสยศาสตร ์
NT เครือ่งรางของขลัง 

เทวรปู 
รปูเคารพ
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 คนแก่
 คนชรา
 คนสงูอายุ
 ผูเ้ฒา่
 ผูส้งูวยั
 ผูส้งูอายุ

 สลมั
 แหลง่เสือ่มโทรม
 ชมุชนแออดั

 กําหนดหวัเรือ่งใหมท่ีม่คีวามหมายเหมอืนกนั เชน่
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ระบบภมูคิุม้กนับกพรอ่ง
ประทปี
เคเบลิทวีี
การผา่ตดั
ทาวนเ์ฮาส์
นักการบญัชี
น้ํายาสระผม

 โรคเอดส์
 ตะเกยีง
 โทรทัศนต์ามสาย
 ศลัยกรรม
 ตกึแถว
 นักบญัชี
 แชมพู

ตอ้งรู ้คําทีก่วา้งกวา่ และ คําทีแ่คบกวา่
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แคบมาก แคบ กวา้ง กวา้งมาก

โกลบนิยนี ยนี พันธกุรรม การปรับปรงุพันธ์

มาลยั การจัดดอกไม ้ ดอกไม ้ พฤกษศาสตร์

เทพปกรณัม โบราณคดี อารยธรรม ประวตัศิาสตร์
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แคบมาก แคบ กวา้ง กวา้งมาก

การระดมสมอง การอภปิรายกลุม่ การสนทนา การสือ่สาร

น้ําดืม่ การเตมิฟลูออไรดใ์นน้ํา การประปา วศิวกรรมสขุาภบิาล

เครือ่งหมายลบั คําจารกึ โบราณคดี ประวตัศิาสตร์

ระบบหายใจ ปอด การหายใจ สรรีวทิยา

คําทํานาย เหนอืธรรมชาติ ศาสนา อารยธรรม

ตอ้งรู ้คําทีก่วา้งกวา่ และ คําทีแ่คบกวา่
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การดือ้ยา ตํารับยาหลวง ยา เภสชักรรม
4            2                  3         1
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รองเทา้ ความเป็นอยูแ่ละประเพณี การแตง่กาย อตุสาหกรรม
รองเทา้

ความเป็นอยูแ่ละประเพณี 
การแตง่กาย 
รองเทา้
อตุสาหกรรมรองเทา้
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นักลว้งกระเป๋า ลกัทรัพย ์กฎหมายอาญา ขโมย 

กฎหมายอาญา ลกัทรพัย ์ขโมย นกัลว้งกระเป๋า

ขยะ อนามัยสิง่แวดลอ้ม สขุาภบิาล การนํากลบัมาใชใ้หม ่

อนามยัสิง่แวดลอ้ม สขุาภบิาล ขยะ การนํากลบัมาใชใ้หม ่
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ขยะ (Refuse and refuse disposal) แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร์

UF มลูฝอย

RTการทําความสะอาดถนน 
ผลติภณัฑพ์ลอยได ้
มลพษิ

BTสขุาภบิาล
NTการกําจัดขยะ 

การคดัแยกขยะ 
การใชข้องเสยีใหเ้ป็นประโยชน ์
การนํากลบัมาใชใ้หม ่
การฝังกลบขยะ 
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ใบหนา้ รดิสดีวงตา ศรีษะ ตา

ศรีษะ ใบหนา้ ตา  รดิสดีวงตา
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อาหารเชา้ อาหาร  รายการอาหาร การปรงุอาหาร 
อาหาร  การปรงุอาหาร  รายการอาหาร  อาหารเชา้ 
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จตคุามรามเทพ (เครือ่งราง) ไสยศาสตร ์เครือ่งรางของขลงั 
เวทมนตร ์ศาสนา

ใหน้ศ.หาหวัเรือ่งจากคํากวา้งมากไปหาคําทีแ่คบมาก
คนละ 5 ชดุ ๆ ละ ไมน่อ้ยกวา่ 5 คํา หา้มทําซํา้กนั
หากเหมอืนกนั จะ ไมม่คีะแนนให ้ทัง้หมด

ศาสนา  ไสยศาสตร ์ เวทมนตร ์ เครือ่งรางของขลงั  
จตคุามรามเทพ (เครือ่งราง)

เอดส์

ผูส้งูอายุ

ไทย

ขัน้แรกคดิคําหลกั หรอื ประเด็นหลกั
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นําคาํทีค่ดิไปคน้ในบญัชหีวัเร ือ่ง
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นําคาํทีค่ดิไปคน้ในบญัชหีวัเร ือ่ง
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โรคเอดส ์-- ไทย
ผูส้งูอายุ -- โรค -- ไทย
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สมนุไพร การรกัษา
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 โรคเอดส์
 สมนุไพร
 การรักษาดว้ยสมนุไพร

-- การรักษา

องคก์ารบรกิารสว่นตําบล
อ.บ.ต.
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 ปัญหารา้นขายของชาํ
  รา้นคา้ปลกี
  รา้นขายของชาํ
  รา้นโชหว่ย
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 สถาบนัการเงนิ 
 วกิฤตการณก์ารเงนิ
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 น้ํามันทานตะวนั 
 สขุภาพ
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(ใชเ้ป็นหวัเรือ่งยอ่ยดว้ย) ใชก้บังานทีเ่กีย่วกบัสขุลกัษณะทาง
สงัคม จติใจ และรา่งกาย รวมทัง้วธิกีารทีจ่ะไดม้าซึง่
สขุลกัษณะดงักลา่ว    ใชเ้ป็นหวัเรือ่งยอ่ยตามหลงัชือ่บคุคล
ไดด้ว้ย   

ถา้เป็นหวัเรือ่งยอ่ยตามหลงัสว่นของรา่งกาย ใหใ้ชคํ้าวา่ "การดแูลและ
สขุวทิยา" เชน่ เทา้--การดแูลและสขุวทิยา
ถา้ เป็นหวัเรือ่งยอ่ยตามหลงักลุม่บคุคลและกลุม่ชาตพัินธุ ์ใหใ้ชคํ้าวา่ 
"สขุภาพและอนามัย" เชน่ สตร-ี-สขุภาพและอนามัย ; ชาวเขา--
สขุภาพและอนามัย
ถา้เป็นหวัเรือ่งยอ่ยตามหลงัประเภทอตุสาหกรรมและกลุม่อาชพี ใหใ้ช ้
คําวา่ "ลกูจา้ง--สขุภาพและอนามัย" เชน่ อตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง--
ลกูจา้ง--สขุภาพและอนามัย
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 โครงการ 30 บาทรักษาทกุโรค
 สวสัดกิารดา้นการรักษาพยาบาล 
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 อนิเตอรเ์น็ตกบัวยัรุน่ 
 อนิเตอรเ์น็ตกบัเด็ก
 อนิเตอรเ์น็ตในการศกึษา
 โรคตดิอนิเตอรเ์น็ตอนิเตอรเ์น็ตกบัเยาวชน (Internet and youth) [HQ799.9.I58] แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร์

UF เยาวชนกบัอนิเตอรเ์น็ต
BT เยาวชน 

อนิเตอรเ์น็ตกบัวยัรุน่ (Internet and teenagers) [HQ799.2.I5] แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร์
UF วยัรุน่กบัอนิเตอรเ์น็ต
BT วยัรุน่ 

อนิเตอรเ์น็ตในการศกึษา (Internet in education) แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร์
BT การศกึษา 
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  อบุตัเิหตุ รถยนต์
 อบุตัเิหตทุางถนน
 ความปลอดภยัในทอ้งถนน

อบุตัเิหตทุางถนน (Traffic accidents) [HE5614-5614.6, RA772.T7, RC1040 ; 363.125] 
แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร์
UF อบุตัเิหตบุนทางหลวง

อบุตัเิหต ุ(การจราจร)
BT ความปลอดภยัในทอ้งถนน
NT การดืม่สรุากบัอบุตัเิหตทุางถนน

ความรับผดิสําหรับอบุตัเิหตทุางถนน
อบุตัเิหตจัุกรยานยนต ์
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 โอทอป
 OTOP
 สนิคา้หนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์
 สนิคา้โอท็อป
 หนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ ์
 ผลติภณัฑใ์นทอ้งถิน่
 ภมูปัิญญาทอ้งถิน่
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 โครงการหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์
 ภมูปัิญญาชาวบา้น



                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
47                                                                                        มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

 อาหารมังสวรัิติ
 โภชนาการ
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 อาหารมังสวรัิติ
 อาหารเพือ่สขุภาพ
 มังสวรัิต ิ
 อาหารเจ



                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
49                                                                                        มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

  ขยะ รไีซเคลิ
 การกําจัดขยะ
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(Recycling (Waste, etc.)) [TD794.5 ; 363.7282, 628.4458] 
แบง่ตามชือ่ภมูศิาสตร ์
ใชเ้ป็นหวัเรือ่งยอ่ยไดด้ว้ย เชน่ กระดาษ—การนํากลบัมาใชใ้หม่

UF รไีซเคลิ
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 การกําจัดขยะ
 ขยะ -- การนํากลบัมาใชใ้หม ่
 การใชข้องเสยีใหเ้ป็นประโยชน ์
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 การสรา้งโฮมเพจ
 เว็บเพจ
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 โฮมเพจ
 โฮมเพจ -- การออกแบบ

ชือ่เร ือ่ง:  
บทบาทในการสอนการรูส้ารสนเทศของครู
บรรณารกัษ์ ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา  
จ. เชยีงใหม่

คาํสาํคญั: การรูส้ารสนเทศ   
ครบูรรณารกัษ์
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ประเด็นหลกั การตดิยาเสพตดิ  นักเรยีน นักศกึษา
ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง เชยีงใหม่
หวัเรือ่ง   การตดิยาเสพตดิ

  นักเรยีน นักศกึษา เยาวชน วยัรุน่
 เชยีงใหม่

การตดิยาเสพตดิของนักเรยีน นักศกึษาในจังหวดัเชยีงใหม่
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 คําคน้ทัว่ไป
e-commerce, 
online commerce
electronic commerce 
online business, 
การคา้ทางอเิล็กทรอนกิส์
อคีอมเมริส์
AIDS, เอดส,์ เอชไอวกีลุม่
อาการภมูคิุม้กนัเสือ่ม

หวัเรือ่งทีห่อ้งสมดุกําหนด

พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์

โรคเอดส์
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 สนุขั -- การเลีย้ง.
 สนุขั -- โรค. 
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 พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์
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  นําคํา หรอื กลุม่คําไปตรวจสอบ กบั คูม่อืทีใ่ช ้
  ทําเครือ่งหมายทีห่วัเรือ่งทีเ่ลอืกใช ้
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  เลอืกคําใหม่
    ถา้หาคําทีเ่ลอืกเป็นหวัเรือ่งไมพ่บในคูม่อืกําหนดหวัเรือ่ง    

ใหพ้จิารณาคําใหม ่เชน่ คําทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื ใกลเ้คยีงกบั
เนือ้หานัน้ 

    โดยใชข้ัน้ตอนขา้งตน้จนกวา่จะไดห้วัเรือ่งทีต่รงกบัเนือ้หาตาม
ความตอ้งการ 
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  กําหนดหวัเรือ่งใหม ่
หากเนือ้หาทีต่อ้งการ ไมม่ใีนคูม่อืกําหนดหวัเรือ่ง 

    ใหกํ้าหนดหวัเรือ่งขึน้เองได ้
ใหต้รงกบัเนือ้หาทีต่อ้งการ 
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีกํ่าหนดไว ้
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 หวัเร ือ่งตอ้งมคีวามสมัพนัธก์บัเลขหมู ่
เมือ่วเิคราะหเ์นือ้หาของทรัพยากรสารสนเทศ 
ใหกํ้าหนดเลขหมูแ่ละหวัเรือ่งของทรัพยากรสารสนเทศนัน้ไปพรอ้ม ๆ กนั
มจีดุรว่มกนัอยู ่คอื พจิารณาตามเนือ้หา
เลขหมูแ่ละหวัเรือ่งทีกํ่าหนดให ้ ตอ้งมคีวามสอดคลอ้ง หรอืสมัพันธก์นั 

 ถา้ทรพัยากรสารสนเทศน ัน้มเีนือ้หาหลายเรือ่ง
สามารถกําหนดหวัเรือ่งใหท้รัพยากรสารสนเทศนัน้ได ้
หลายหวัเรือ่ง แตห่วัเร ือ่งแรกจะตอ้งสมัพนัธก์บัเลขหมูเ่สมอ
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