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การกาํหนดหวัเรือ่งเพิม่เตมิ

 คําจากคูม่อืการกําหนดหวัเรือ่งไมเ่พยีงพอทีจ่ะใช ้
 บรรณารักษ์สามารถกําหนดคําขึน้ใชเ้ป็นหวัเรือ่งเพิม่เตมิได ้
 ศกึษาลกัษณะของคําทีกํ่าหนดเป็นหวัเรือ่งในคูม่อืทีใ่ช ้
 เขยีนหวัเรือ่งทีกํ่าหนดใหม ่เพิม่ลงไปในบญัชหีวัเรือ่ง

เรยีงตามลําดบัอกัษรตอ่จากคําเดมิทีม่อียู ่ 
 เขยีนเลขหมูแ่ละคําอธบิายขอบเขตของหวัเรือ่งใหมใ่หช้ดัเจน  

เพือ่จะไดนํ้าไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกและถกูตอ้ง
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หลกัการกาํหนดหวัเรือ่งเพิม่เตมิ 

 กําหนดหวัเรือ่งดว้ยคําหรอืวลใีหม ่ๆ 
 ใชศ้พัทท์างเทคนคิ 
 ใชคํ้าทีถ่กูตอ้งตามหลกัภาษา
 มคีวามหมายใกลเ้คยีงกบัเรือ่งทีต่อ้งการ
 กําหนดหวัเรือ่งโดยแปลจากหวัเรือ่งภาษาองักฤษ
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กาํหนดหวัเรือ่งดว้ยคาํหรอืวลใีหม ่ๆ 

 ใชคํ้าทีค่นทัว่ไปนยิมใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย
 เขา้ใจความหมายชดัเจน เป็นทีย่อมรับกนัในสงัคมปัจจบุนั ใช ้

แทนเนือ้เรือ่งทีต่อ้งการได ้
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ใชศ้พัทท์างเทคนคิ

 ใชศ้พัทเ์ทคนคิหรอืศพัทเ์ฉพาะทางวชิาการ 
 เป็นคําทีน่ยิมใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย เป็นทีย่อมรับในหมู่

นักวชิาการ โดยควรใชต้าม ศพัทบ์ญัญตัขิอง
ราชบณัฑติยสถาน 
 เทคโนโลยชีวีภาพ

--การปลกูถา่ย (--Transplantation)

ใชเ้ป็นหวัเรือ่งยอ่ยตามหลงัชือ่อวยัวะและเนือ้เยือ่ของรา่งกาย เชน่ 
ไต--การปลกูถา่ย
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ใชค้าํทีถ่กูตอ้งตามหลกัภาษา

× ไมใ่ชค้าํพดู หรอื คาํแสลง
 ใชคํ้าทีม่คีวามถกูตอ้งตามหลกัภาษา 
 ควรใชพ้จนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถานตรวจสอบการเขยีน

ใหถ้กูตอ้งตามอกัขระวธิี
 ทอฟฟ่ี   
 เทอรโ์มมเิตอร์
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มคีวามหมายใกลเ้คยีงกบัเร ือ่งทีต่อ้งการ

 เครือ่งแกง 
 บา้นดนิ
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กาํหนดหวัเรือ่งโดยแปลจากหวัเรือ่งภาษาองักฤษ

 ใหใ้ชคํ้าทีแ่ปลมาจากคูม่อืกําหนดหวัเรือ่งภาษาองักฤษเชน่ 
หวัเรือ่งของหอสมดุรัฐสภาอเมรกินั หรอืของ Sears List of 
Subject Headings การแปลนัน้ใหแ้ปลเทยีบเคยีงให ้
ถกูตอ้งตามหลกัของการใชภ้าษาดว้ย 
 การวิง่ออกกําลงักาย แปลจากคําวา่ (jogging)

 การพสิจูนอ์กัษร แปลจากคําวา่ (proof-reading)

 พลงังานลม แปลจากคําวา่ (wind power)

 ผา้ออ้ม แปลจากคําวา่ (diapers)
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หวัเรือ่งทีก่าํหนดเพิม่เตมิไดเ้อง

 คํานามทีใ่ชเ้ป็นชือ่เฉพาะตา่ง ๆ 
 ชือ่บคุคล และนติบิคุคล
 ชือ่วงศต์ระกลู
 ชือ่สถานทีท่างภมูศิาสตร์ (ใชต้ามทีป่รากฏในหนังสอื ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตร ีและประกาศของราชบณัฑติยสถาน เรือ่ง การกําหนด
ชือ่ทวปี ประเทศ เมอืงหลวง มหาสมทุร ทะเล และเกาะ และการเขยีน
ชือ่จังหวดั อําเภอ และกิง่อําเภอ) 
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ชือ่บคุคล 

 มักใชก้บัหนังสอืชวีประวตับิคุคล
 ผูม้ฐีานันดรศกัดิ ์บรรดาศกัดิ ์ใหนํ้าฐานันดรศกัดิ ์หรอื

บรรดาศกัดินั์น้ มาไวท้า้ยชือ่ ตามหลงัเครือ่งหมายจลุภาค ตาม
ดว้ยปีเกดิ ปีตาย
 เทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร,ี สมเด็จพระ, 2498- . 
 คกึฤทธิ ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538. 
 อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512. 
 มณีรัตน ์บนุนาค, ทา่นผูห้ญงิ
 กระมล ทองธรรมชาติ
 คลนิตนั, บลิล,์ ค.ศ. 1946-
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ชือ่วงศต์ระกลู

 ใชก้บัหนังสอืทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัประวตันิามสกลุหรอื เรือ่ง
เกีย่วกบัสกลุนัน้ ๆ โดยตรง ใชช้ือ่สกลุเป็นหวัเรือ่งยอ่ย 
ตามหลงัหวัเรือ่งนามสกลุ
 นามสกลุ -- จักรพันธ ์
 นามสกลุ -- บนุนาค



                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
13                                                                                        มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

ชือ่สถานทีท่างภมูศิาสตร์

 ใชต้าม ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีและประกาศของ
ราชบณัฑติยสถาน เรือ่ง การกําหนดชือ่ทวปี ประเทศ เมอืง
หลวง มหาสมทุร ทะเล และเกาะ และการเขยีนชือ่จังหวดั 
อําเภอ และกิง่อําเภอ 

 ชือ่ทางราชการของประเทศ รัฐ จังหวดั อําเภอ ตําบล 
  ไทย     นครปฐม    โพธาราม    ดอนยายหอม
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ชือ่สถานทีท่างภมูศิาสตร์

 กลุม่ประเทศ
 กลุม่ประเทศอาเซยีน   สหราชอาณาจักร

 ชือ่ตามลกัษณะภมูศิาสตร:์ ภเูขา หมูเ่กาะ  มหาสมทุร แมน้ํ่า 
เทอืกเขา เขือ่น ฯลฯ
  หมูเ่กาะสมิรัิน   เกาะตะรเุตา   แมน้ํ่าแมก่ลอง ดอยอนิทนนท์
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ชือ่สญัชาติ ชือ่ภาษา วรรณคดี  

 สญัชาต ิ-- ไทย 
 สญัชาต ิ-- เยอรมัน
======

 ภาษามคธ
 ภาษาญีปุ่่ น  
 ภาษาญีปุ่่ น – สํานวน
======

 วรรณคดจีนี 
 วรรณคดฝีร่ังเศส  
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ชือ่สงคราม ชือ่สนธสิญัญา  

 สงครามครเูสด
 สงครามเวยีตนาม, ค.ศ. 1911-1975. 
 สงครามอา่วเปอรเ์ชยี
======
 สนธสิญัญาปารสี  
 สนธสิญัญาสนัตภิาพ 
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ชือ่เชือ้ชาตแิละชนพืน้เมอืง  ชือ่เทศกาล พธิแีละวนัสาํคญั  

 แมว้
 เยา้
 กระเหรีย่ง
======

 วนัแม ่
 วนัลอยกระทง 
 เทศกาลกนิเจ
 พธิจีรดพระนังคลัแรกนาขวญั
 ตรยีัมปวาย
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ชือ่นติบิคุคลประเภทตา่ง ๆ 

 กรมควบคมุมลพษิ
 สมาคมคนรักชา้ง
 มลูนธิสิายใจไทย 
 บรษัิทการบนิไทย
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ชือ่อาคาร สวนสาธารณะ เรอืเดนิสมทุร 

 บกิเบน   
 สวนหลวง ร.9   
 ดสุติธาน ี  
 ซทีรานควนี 
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ชือ่คมัภรีต์า่ง ๆ ทางศาสนา 

 รวมทัง้วรรณกรรมทางศาสนาทีไ่มป่รากฏชือ่ผูแ้ตง่ ชือ่เทพเจา้
ในเทพปกรณัม 
 กรุอาน
 ไบเบลิ
 พระไตรปิฎก
 ฤคเวท
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สามานยนาม

 ชือ่พชื ชือ่สตัว ์

ตน้ไม ้ ผลไม ้ ผัก ดอกไม ้ สตัว์

ประดู่ กลว้ย แตงกวา กหุลาบ มา้

ฟ้าทะลายโจร มังคดุ ฟักทอง กลว้ยไม ้ สนัุข

สกั ละมดุ มะระ เฟ่ืองฟ้า สกุร

หนามพงุดอ ลําไย ผักกาด บานชืน่ โค
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สามานยนาม

 ชือ่โรค ชือ่กฬีา ชือ่เครือ่งดนตร ีชือ่เคมภีณัฑ ์ชือ่แรธ่าต ุชือ่อวยัวะ
สว่นตา่ง ๆ ของรา่งกาย 

ชือ่โรค ชือ่กฬีา ชือ่เครือ่งดนตรี ชือ่เคมภีณัฑ์ ชือ่แรธ่าตุ ชือ่อวยัวะ

ไขเ้ลอืดออก เซปักตะกรอ้ กลอง พลาสตกิ ดบีกุ ปอด

วัณโรค ฟตุบอล กตีาร์ สบู่ ทองคํา คอ

มะเร็ง เทนนสิ ขมิ ผงซกัฟอก ทองแดง จมกู

รดิสดีวงตา ยโูด ระนาด แอมโมเนยี แมงกานสี หวัใจ

ไขห้วัดนก มวย ซอดว้ง เทา้
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 ชือ่เครือ่งมอืเครือ่งใชป้ระเภทตา่ง ๆ
 โตะ๊ 
 เกา้อี ้
 เลือ่ย

 ชือ่การละเลน่ตา่ง ๆ
 มอญซอ่นผา้
 รรีขีา้วสาร 

สามานยนาม
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6XX รายการเพิม่หวัเร ือ่ง

 600 รายการเพิม่หวัเร ือ่งชือ่บคุคล
 610 รายการเพิม่หวัเร ือ่งชือ่นติบิคุคล 
 611 รายการเพิม่หวัเร ือ่งชือ่การประชุม
 630 รายการเพิม่หวัเร ือ่งชือ่เร ือ่งแบบฉบบั
 650 รายการเพิม่หวัเร ือ่งท ัว่ไป 
 651 รายการเพิม่หวัเร ือ่งทีเ่ป็นชือ่ทางภมูศิาสตร์
 653 คาํศพัทท์ ีไ่มไ่ดค้วบคมุ
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600 หวัเร ือ่งชือ่บคุคล 

 ตวับง่ชีต้วัที ่1 ประเภทของชือ่บคุคล
 0  ชือ่ตน้ หรอืเป็นชือ่ทีป่ระกอบดว้ยคํา วล ีอกัษรยอ่ ตวัเลข
 1  ชือ่สกลุ
 3  ชือ่ตระกลู หรอื วงศส์กลุ

 ตวับง่ชีต้วัที ่2 
 4  ไมร่ะบแุหลง่ทีม่าของหวัเรือ่ง

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                           หนา้ 26



600 หวัเร ือ่งชือ่บคุคล 

รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย
$a ชือ่บคุคล (NR) 
$b เลขกํากบัชือ่ (NR)
$c ตําแหน่ง ยศ บรรดาศกัดิ ์ฯลฯ (R)
$d ปีเกดิ ปีตาย (NR)
$q ชือ่เต็ม (NR)
$x หวัเรือ่งยอ่ยทัว่ไป (R)
$y หวัเรือ่งยอ่ยทีแ่บง่ตามยคุสมัย (R)
$z หวัเรือ่งยอ่ยชือ่ทางภมูศิาสตร ์(R)

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                           หนา้ 27

ตวัอยา่ง เขตขอ้มลู 600
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28                                                                                        มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

600 04 $aเบญจรัตน ์สทีองสกุ $xปาฐกถา. 

600 34 $aสกลุบนุนาค.

600 04 $aคกึฤทธ ์ปราโมช, $cม.ร.ว., $d2453-2538. $tไผแ่ดง.

600 14 $aเคนเนด,ี จอหน์ เอฟ., $d1917-1963.

600 04 $aสมเด็จพระอรยิวงคศ์าคตญาณ $q(วาศน ์สาสโน), 
$d2440-2531.



610 หวัเรือ่ง -- ชือ่นติบิคุคล

 ตวับง่ชีต้วัที ่1 ประเภทของชือ่นติบิคุคล
0   ชือ่หน่วยงานทีล่งรายการแบบกลบัคํา
1   ชือ่ตามกฎหมาย
2  ชือ่หน่วยงานทีล่งตามลําดบั (ไมก่ลบัคํา)

 ตวับง่ชีต้วัที ่2 
 4  ไมร่ะบแุหลง่ทีม่าของหวัเรือ่ง

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                           หนา้ 29

610 หวัเร ือ่ง -- ชือ่นติบิคุคล

รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย
$a ชือ่หน่วยงานใหญ ่หรอื ชือ่ตามกฎหมาย (NR)
$b ชือ่หน่วยงานรอง (R)
$c สถานทีจั่ดประชมุ (NR)                     

 $d ปีทีจั่ดประชมุ หรอืปีทีล่งนามในสนธสิญัญา (R) 
$x หวัเรือ่งยอ่ยทัว่ไป (R)
$y หวัเรือ่งยอ่ยทีแ่บง่ตามยคุสมัย (R)
$z หวัเรือ่งยอ่ยชือ่ทางภมูศิาสตร ์(R)        

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                           หนา้ 30



ตวัอยา่ง เขตขอ้มลู 610

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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610 24 $aมหาวทิยาลยัมหดิล $xนักศกึษา $xสถติ.ิ

610 24 $aกระทรวงการตา่งประเทศ $xการบรหิาร $xประวตั ิ

611 หวัเร ือ่ง -- ชือ่การประชุม 

 ตวับง่ชีต้วัที ่1 ประเภทของชือ่การประชมุ 
0   ชือ่หน่วยงานทีล่งรายการแบบกลบัคํา
1   ชือ่ตามกฎหมาย
2  ชือ่หน่วยงานทีล่งตามลําดบั (ไมก่ลบัคํา)

 ตวับง่ชีต้วัที ่2 
 4  ไมร่ะบแุหลง่ทีม่าของหวัเรือ่ง

 จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                           หนา้ 32



611 หวัเร ือ่ง -- ชือ่การประชุม 

รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย
$a ชือ่การประชมุ หรอื ชือ่ตามกฎหมาย (NR)
$c สถานทีจั่ดประชมุ (NR)
$d ปีทีจั่ดประชมุ (NR)
$e ชือ่การประชมุรอง (R)
$n เลขลําดบัตอน ครัง้ทีป่ระชมุ (R)
$q ชือ่การประชมุทีล่งรายการภายใตช้ือ่ตามกฎหมาย (NR)
$t ชือ่เรือ่งของงาน (NR)

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                           หนา้ 33

ตวัอยา่ง เขตขอ้มลู 611

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
34                                                                                        มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

611 24 $aเอเชยีนเกมส ์$n(ครัง้ที ่13 : $d2541 : $cกรงุเทพฯ) 
$xสถติ.ิ



630 หวัเร ือ่ง -- ชือ่เร ือ่งแบบฉบบั

 ตวับง่ชีต้วัที ่1 
ระบจํุานวนของอกัขระทีไ่มนั่บในการเรยีง ใชเ้ลข 0-9

 ตวับง่ชีต้วัที ่2 
 4  ไมร่ะบแุหลง่ทีม่าของหวัเรือ่ง

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                           หนา้ 35

630 หวัเร ือ่ง -- ชือ่เร ือ่งแบบฉบบั

รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย
$a ชือ่เรือ่งแบบฉบบั (NR)
$d ปีทีล่งนามในสนธสิญัญา (R)
$p ชือ่ตอน สว่นของงาน (R)
$v หวัเรือ่งยอ่ยตามรปูแบบการเขยีน (R)
$x หวัเรือ่งยอ่ยทัว่ไป (R)
$y หวัเรือ่งยอ่ยทีแ่บง่ตามยคุสมัย (R)
$z หวัเรือ่งยอ่ยชือ่ทางภมูศิาสตร ์(R)

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                           หนา้ 36



ตวัอยา่ง เขตขอ้มลู 630

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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630 04 $aอเิหนา $xประวตัแิละวจิารณ์

650 หวัเร ือ่ง -- ท ัว่ไป 

 ตวัที ่1 ระดบัของหวัเรือ่ง
# ไมม่ขีอ้มลูบอกระดบัความสําคญั
0 ทราบระดบัความสําคญั แตไ่มร่ะบุ
1 หวัเรือ่งหลกั หรอื หวัเรือ่งทีสํ่าคญั
2 หวัเรือ่งรอง

 ตวับง่ชีต้วัที ่2 
 4  ไมร่ะบแุหลง่ทีม่าของหวัเรือ่ง

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                           หนา้ 38



650 หวัเร ือ่ง -- ท ัว่ไป 

รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย
$a หวัเรือ่งทัว่ไป หรอื ชือ่ทางภมูศิาสตร ์(NR)
$c สถานทีข่องสถานการณ ์(NR) 
$d ปีทีเ่กดิสถานการณ ์(NR) 
$e คําทีแ่สดงความสมัพันธข์องหวัเรือ่ง (NR) 
$v หวัเรือ่งยอ่ยตามรปูแบบการเขยีน (R)
$x หวัเรือ่งยอ่ยทัว่ไป (R)
$y หวัเรือ่งยอ่ยทีแ่บง่ตามยคุสมัย (R)
$z หวัเรือ่งยอ่ยชือ่ทางภมูศิาสตร ์(R)

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                           หนา้ 39

ตวัอยา่ง เขตขอ้มลู 650

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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650 #4 $aกฬีา $xกตกิา.

650 #4 $aการพัฒนาชนบท $zไทย $xรวมเรือ่ง

650 #4 $aอนิเตอรเ์น็ต (ขา่ยงานคอมพวิเตอร)์



651 หวัเร ือ่ง --ชือ่ทางภมูศิาสตร ์

 ตวับง่ชีต้วัที ่1 ไมร่ะบ ุใหใ้ชช้อ่งวา่ง (#)
 ตวับง่ชีต้วัที ่2 

 4  ไมร่ะบแุหลง่ทีม่าของหวัเรือ่ง

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                           หนา้ 41

651 หวัเร ือ่ง -- ชือ่ทางภมูศิาสตร ์

รหสัเขตขอ้มลูยอ่ย
$a หวัเรือ่งชือ่ทางภมูศิาสตร ์(NR)
$v หวัเรือ่งยอ่ยตามรปูแบบการเขยีน (R)
$x หวัเรือ่งยอ่ยทัว่ไป (R)
$y หวัเรือ่งยอ่ยทีแ่บง่ตามยคุสมัย (R)
$z หวัเรือ่งยอ่ยชือ่ทางภมูศิาสตร ์(R)

จัดทําโดย รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม                           หนา้ 42



ตวัอยา่ง เขตขอ้มลู 651

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
43                                                                                        มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

651 #4 $aไทย $xประวตัศิาสตร ์$yกรงุศรอียธุยา, 1893-2310.

651 #4 $aแมน้ํ่าแมก่ลอง $xแงส่ ิง่แวดลอ้ม.

651 #4 $aสะพานพระราม 8 $xคา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้ง.


