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หนงัสอืชวีประวตั ิ

  มเีนือ้หาเกีย่วกบัประวตัขิองบคุคลทัง้ดา้นการงานและชวีติสว่นตวั
  ชวีประวตับิคุคลคนเดยีว
  รวมชวีประวตัิ
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ชวีประวตับิคุคลคนเดยีว

 ใชช้ือ่เจา้ของชวีประวตัเิป็นหวัเรือ่ง พรอ้มทัง้ระบปีุเกดิปีตายถา้ทราบ
 ชาวไทยทีเ่ป็นสามญัชน ใหใ้ช ้ชือ่และชือ่สกลุ ไมใ่ชค้าํนําหนา้ชือ่ :-  

นาย นาง ดร. นายแพทย ์อาจารย์
 ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยเ์ทพนม เมอืงแมน 

 เทพนม เมอืงแมน (ไมใ่ช ้ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทย ์)

 ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระสพ รัตนากร 
 ประสพ รัตนากร (ไมใ่ช ้ศาสตราจารย ์นายแพทย)์

 ร.ต.อ. ศาสตราจารย ์ดร. ปรุะชยั เป่ียมสมบรูณ ์
 ปรุะชยั เป่ียมสมบรูณ ์(ไมใ่ช ้ร.ต.อ. ศาสตราจารย ์ดร.)
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ลองทาํ

ศาสตราจารย ์พ.ต.อ.หญงิ ดร.พชัรา สนิลอยมา
ศาสตราจารย ์ชนิ อยูด่ ี
ศาสตราจารย ์นายแพทยว์จิารณ ์พานชิ
ศาสตราจารย ์ร.ต.ท.แสง มนวทิรู
รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทย ์นายแพทย ์ดร.สทิธชิยั  ทดัศรี
รองศาสตราจารย ์นาวาอากาศเอก นายแพทยเ์พิม่ยศ  โกศลพนัธุ ์
ศาสตราจารย ์นายสตัวแพทย ์ดร.อรรณพ  คณุาวงษก์ฤต 
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ชวีประวตับิคุคลคนเดยีว

 ใชช้ือ่เจา้ของชวีประวตัเิป็นหวัเรือ่ง ระบปีุเกดิปีตายถา้ทราบ
 บคุคลทีม่ฐีานนัดรศกัดิ ์บรรดาศกัดิ์

 จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453.

 ภมูพิลอดลุยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา, 2470-

 คกึฤทธิ ์ปราโมช, พล ต. ม.ร.ว., 2454-2538. 

 อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512. 

 แมน้มาส ชวลติ, คณุหญงิ, 2465-

 พรทพิย ์โรจนสนัุนท,์ คณุหญงิ
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พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั
 ปกเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ
พล.อ.หญงิ ศ. ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัร

ราชกมุารี
 จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกมุาร,ี สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้า
พลเรอืเอก นายแพทย ์หมอ่มเจา้ปสุาณ สวสัดวิตัน์
 ปสุาณ สวสัดวิตัน,์ ม.จ.
ศาสตราจารย ์ดร. ม.ร.ว. พฒุพิงศ ์วรวฒุ ิ
 พฒุพิงศ ์วรวฒุ,ิ ม.ร.ว.
ศาสตราจารย ์อบุาสกิา คณุรญัจวน อนิทรกาํแหง
 รญัจวน อนิทรกาํแหง, คณุ
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ชวีประวตัขิองชาวตา่งชาติ

 ลงนามสกลุ คัน่ดว้ย , ตามดว้ยชือ่ตน้ และ ชือ่กลาง 
 หากเป็นหนังสอืภาษาไทยใหใ้ชห้วัเรือ่งเป็นภาษาไทยโดยใช ้

หลกัการแปลงอกัษรโรมันเป็นอกัษรไทยของราชบณัฑติยสถาน           
 สําหรับปีเกดิปีตายของชาวตา่งประเทศ ถา้ไมไ่ดเ้ทยีบปีเกดิปีตาย

เป็นพทุธศกัราช ตอ้งใสคํ่าวา่ ค.ศ. ลงไปดว้ย เพือ่ใหแ้ตกตา่ง
จากปีเกดิปีตายของคนไทยซึง่ใชปี้พทุธศกัราช   ถา้ไมส่ามารถหา
ปีเกดิปีตายได ้กไ็มต่อ้งใส ่
 ยบิราน, คารลิ, ค.ศ.1883-1932.

 ฮติเลอร,์ อดอลฟ์, ค.ศ.1889-1945.

 Kennedy, Robert Fetzgerald, 1925-1968.

 Melvil, Dewey, 1851-1931.
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วลิเลยีม เชคสเปียร์
เฮอรเ์บริต์ อาร ์โคหล์
ดร. เจอร ีอนันคีตัต์
ศาสตราจารยเ์อ็ดเวริด์ เดอ โบโน
สตเีวน จอรจ์ เจอรร์ารด์
ยามาโมโตะ ทาเคชิ
Mark Twain
Richard Bachman
John Newman

 เชคสเปียร,์ วลิเลยีม
 โคหล์, เฮอรเ์บริต์ อาร์
 อนันคีตัต,์ เจอรี
 เดอ โบโน, เอ็ดเวริด์ 
 เจอรร์ารด์, สตเีวน จอรจ์ 
 ยามาโมโตะ, ทาเคชิ
 Twain, mark
 Bachman, Richard
 Newman, John
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รวมชวีประวตั ิ

 ไมเ่กนิ 3 คน ใชช้ือ่เจา้ของชวีประวตัแิตล่ะคนเป็นหวัเรือ่ง

 รวมชวีประวตัขิองบคุคลทัว่โลก ไมเ่นน้ประเทศ หรอื อาชพี 
หรอื เพศ ใชห้วัเรือ่งวา่  ชวีประวตั ิหรอื Biography
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รวมชวีประวตั ิ

 รวมชวีประวตัขิองบคุคลทีอ่ยูใ่นภมูภิาคหรอืประเทศเดยีวกนั 
ใชช้ือ่ภมูภิาคหรอืประเทศ เป็นหวัเรือ่งใหญ ่ตามดว้ยหวัเรือ่งยอ่ย 
ชวีประวตั ิหรอื Biography

หวัเร ือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ

ไทย -- ชวีประวตั ิ Asia -- Biography

มาเลเซยี -- ชวีประวตั ิ Arab countries -- Biography

ยโุรป -- ชวีประวตั ิ California -- Biography
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รวมชวีประวตั ิ

 รวมชวีประวตัขิองบคุคลในอาชพีใดอาชพีหนึง่ใหใ้ชช้ือ่อาชพีเป็น
หวัเรือ่งใหญ ่ แลว้ตามดว้ยหวัเรือ่งยอ่ย ชวีประวตั ิหรอื Biography

หวัเร ือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ

กว ี-- ชวีประวตั ิ Poets -- Biography

นักประพันธ ์-- ชวีประวตั ิ Authors -- Biography

วศิวกร -- ชวีประวตั ิ Engineer -- Biography
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รวมชวีประวตั ิ

 ถา้เป็นชวีประวตัริวมของบคุคลอาชพีเดยีวกนั ในประเทศใด
ประเทศหนึง่ ใหใ้ชช้ือ่ประเทศ ตามหลงัอาชพี แลว้จงึตอ่ดว้ย
คําวา่ ชวีประวตั ิ  ตวัอยา่งเชน่ 
 นักวทิยาศาสตร ์-- ไทย -- ชวีประวตั ิ

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
14                                                                                        มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

รวมชวีประวตั ิ

 รวมชวีประวตัขิองกลุม่บคุคล ใหพ้จิารณาใชคํ้าทีม่คีวามหมาย
แสดงชือ่กลุม่บคุคลนัน้เป็นหวัเรือ่งใหญ ่ แลว้ตามดว้ยหวัเรือ่งยอ่ย  
ชวีประวตั ิ หรอื Biography

หวัเร ือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ

ศลิปินแหง่ชาต ิ-- ชวีประวตั ิ Catholic Church -- Biography

เยาวชน -- ชวีประวตั ิ Religions -- Biography

ชาวเล -- ชวีประวตั ิ Woman -- Biography
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สรปุการกาํหนดหวัเรือ่งชวีประวตับิคุคล

กําหนด ชือ่เจา้ของประวตั ิ เชน่
คกึฤทธิ ์ปราโมช, ม.ร.ว.

กําหนด ทีช่ ือ่อาชพี  เชน่
นักการเมอืง--ชวีประวตัิ
นักประพันธ-์-ชวีประวตัิ
ศลิปินแหง่ชาต-ิ-ชวีประวตัิ

กําหนด ทีคํ่าวา่
ชวีประวตัิ

กําหนด ทีช่ ือ่ประเทศ  เชน่
ไทย--ชวีประวตัิ

สมเด็จพี ่สมเด็จนอ้ง

 ภมูพิลอดลุยเดช, -- พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหา, -- 2470-

 อานันทมหดิล, -- พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหา, -- 2468-2489

 กษัตรยิแ์ละผูค้รองนคร -- ไทย –
กรงุรัตนโกสนิทร์
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ชวีประวตัหิลวงพอ่จรัญ

 พระธรรมสงิหบรุาจารย ์(จรัญ 
ฐติธมฺโม), 2471-2559

 สงฆ ์-- ชวีประวตั ิ
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ราํลกึ 100 ปี พลตรหีลวงวจิติรวาทการ

 วจิติรวาทการ, -- พลตร ี
หลวง, -- 2441-2505
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ชวีประวตั ิอบัราฮมั ลงิคอลน์

 ลงิคอลน์, อบัราฮมั, 1809-1865
 ประธานาธบิด ี-- สหรัฐอเมรกิา
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ชวีประวตับิคุคลยานยนตโ์ลก 
โซอชิโิร ฮอนดา้

 ฮอนดา, โซอจิโิร, ค.ศ. 1906-
1991

 นักบรหิาร -- ญีปุ่่ น -- ชวีประวตั ิ
 อตุสาหกรรมยานยนต ์-- ญึปุ่่ น

 -- ประวตั ิ
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ชุมนมุชวีประวตั ิ

 ชวีประวตั ิ

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
21                                                                                        มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
22                                                                                        มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

หนงัสอืเกีย่วกบัภมูศิาสตร ์การทอ่งเทีย่วและแผนที ่

 หนงัสอืเกีย่วกบัภมูศิาสตรก์ารทอ่งเทีย่วแผนทีท่ ัว่ ๆ ไป   
ทีไ่มไ่ดเ้นน้ภมูภิาคใด ใชห้วัเรือ่ง
 ภมูศิาสตร ์
 ภมูศิาสตรก์ายภาพ 
 ภมูศิาสตรภ์มูภิาค 
 การทอ่งเทีย่ว 
 แผนที่
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หนงัสอืภมูศิาสตร์ แผนที่

 ภมูภิาคหนึง่ภมูภิาคใดหรอืประเทศใดประเทศหนึง่ใหใ้ชช้ือ่
ภมูภิาคทวปีประเทศ รัฐ หรอืจังหวดั เป็นหวัเรือ่งใหญต่ามดว้ย
หวัเรือ่งยอ่ย ภมูปิระเทศ แผนที่
 ลอนดอน -- แผนที่
 กรงุเทพฯ -- ภมูปิระเทศ 
 จนี -- ภมูปิระเทศ 
 ยโุรป -- ภมูปิระเทศ 
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หนงัสอืนําเทีย่ว 

 ภมูภิาคใดภมูภิาคหนึง่หรอืประเทศใดประเทศหนึง่ ใหใ้ชช้ือ่
ภมูภิาค ทวปี ประเทศ หรอื จังหวดัเป็นหวัเรือ่งใหญ ่ตามดว้ย
หวัเรือ่งยอ่ย ภมูปิระเทศและการทอ่งเทีย่ว
 ยโุรป -- ภมูปิระเทศและการทอ่งเทีย่ว
 ไทย -- ภมูปิระเทศและการทอ่งเทีย่ว 
 นครปฐม -- ภมูปิระเทศและการทอ่งเทีย่ว 



แผนที ่77 จงัหวดั เทีย่วท ัว่ไทย

 ไทย -- แผนที่
 ไทย -- ภมูปิระเทศและการ

ทอ่งเทีย่ว.
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ใครๆก็ไปเทีย่วฝร ัง่เศส

 ฝร่ังเศส – ภมูปิระเทศและ
การทอ่งเทีย่ว.

 ฝร่ังเศส -- แผนที่

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
26                                                                                        มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม



เกยีวโต เทีย่วสบายๆ สไตลค์นญีปุ่่ น

 เกยีวโต – ภมูปิระเทศและ
การทอ่งเทีย่ว.

 ญีปุ่่ น – ภมูปิระเทศและ
การทอ่งเทีย่ว.

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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ยโุรป เสน้ทางสายโรแมนตกิ

 ยโุรป -- ภมูปิระเทศและการ
ทอ่งเทีย่ว

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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เทีย่วเชยีงคาน

 เชยีงคาน – ภมูปิระเทศและ
การทอ่งเทีย่ว

 เลย -- ภมูปิระเทศและการ
ทอ่งเทีย่ว

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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หนงัสอืประวตัศิาสตร์

 หนังสอืประวตัศิาสตร ์และ หนังสอืทีอ่ธบิายถงึอดตีของชือ่
สถานที ่หรอื องคก์ร



                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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หนงัสอืประวตัศิาสตรท์ ัว่ไป 

 หนังสอืประวตัศิาสตรท์ั่วไป ทีไ่มไ่ดเ้นน้ภมูภิาคใดภมูภิาคหนึง่ใช ้
หวัเรือ่งวา่ ประวตัศิาสตร ์หรอื History และแบง่ยอ่ยไดต้ามยคุ
สมัย หรอืตามปี แลว้แตเ่นือ้หาของหนังสอื 

หวัเร ือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ

ประวตัศิาสตร ์-- สมัยโบราณ Ancient history

ประวตัศิาสตร ์-- สมัยใหม่ Modern history -- 1800-
1899

 และสามารถแบง่ยอ่ยตามวธิเีขยีนไดอ้กี
 ประวตัศิาสตร ์– การศกึษาและการสอน
 Modern history -– Study and teaching

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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หนงัสอืประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคหรอืประเทศ 

 ใหใ้ชช้ือ่ภมูภิาค ทวปี ประเทศ รัฐ หรอืจังหวดั เป็นหวัเรือ่งใหญ ่
 ใช ้ประวตัศิาสตร ์หรอื History เป็นหวัเรือ่งยอ่ย  และแบง่ยอ่ย

ไดต้ามยคุสมัยหรอืวธิเีขยีนอกี
 นครปฐม -- ประวตัศิาสตร์
 ไทย -- ประวตัศิาสตร ์-- กรงุธนบรุี
 ยโุรป -- ประวตัศิาสตร ์



แผนทีป่ระวตัศิาสตร์

 ไทย -- ประวตัศิาสตร์
 ไทย -- แผนที่

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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ประวตัศิาสตรช์าตไิทย

 ไทย -- ประวตัศิาสตร ์-- กรงุ
สโุขทยั, 1800-1900

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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ลา้นนา...เมือ่ตะวา

 ไทย--ประวตัศิาสตร-์-ลา้นนา
 เชยีงใหม ่-- ประวตัศิาสตร์

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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ประวตัศิาสตรพ์มา่ 
แผน่ดนิแหง่ความแตกแยก

 พมา่ -- ประวตัศิาสตร์

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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ประวตัศิาสตรอ์นิเดยี

 อนิเดยี--ประวตัศิาสตร์
 อนิเดยี--อารยธรรม

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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หนงัสอืทีอ่ธบิายถงึอดตีของชือ่สถานทีห่รอืองคก์ร

 ใหใ้ชห้วัเรือ่งยอ่ย ประวตั ิตามหลงัชือ่นติบิคุคล  ชือ่เรือ่งแบบ
ฉบบัของงานเขยีนอนัศกัดิส์ทิธิ ์ (คมัภรีข์องลทัธ ิ หรอืศาสนา
ตา่ง ๆ)  กลุม่บคุคล  กลุม่ชาตพัินธุ ์ และหวัเรือ่งเฉพาะดา้น
 มหาวทิยาลยัศลิปากร -- ประวตั ิ
 อตุสาหกรรม -- ประวตั ิ
 นามสกลุ – ประวตั ิ



72 ปี เกษตรศาสตร์

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์-- 
ประวตั ิ

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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ปฐมเหตรุถไฟ

 รถไฟ -- ไทย -- ประวตั ิ
 รถไฟ -- ประวตั ิ
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หนงัสอืพจนานกุรม  สารานกุรม และอภธิานศพัท์

 พจนานกุรม  เป็นหนังสอืทีร่วมคําทีม่อียูใ่นภาษานัน้ๆ บอก
รายละเอยีดตา่งๆของคํา เชน่ ความหมาย ตวัสะกด เสยีงอา่น 
ประวตัขิองคํา ชนดิของคํา คําเหมอืน คําตรงขา้ม คํายอ่ คํา
สแลง วธิใีชคํ้าพรอ้มตวัอยา่งประโยค เรยีงลําดบัตามอกัษร 

 พจนานกุรม ใชเ้ป็นหวัเรือ่งยอ่ยตามหลงัไดท้ัง้หวัเรือ่งเฉพาะ
ดา้นและหวัเรือ่งทีเ่ป็นชือ่ภาษา อาจมลีกัษณะเป็นพจนานุกรม
ภาษาเดยีว สองภาษาหรอืหลายภาษา 

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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หนงัสอืพจนานกุรม  สารานกุรม และอภธิานศพัท์

 สารานกุรม เป็นหนังสอืทีร่วบรวมความรูโ้ดยการบรรยายหรอื
อธบิายเรือ่งราวของสิง่ตา่งๆอยา่งละเอยีดกวา้งขวาง  อาจเป็น
ความรูเ้ฉพาะสาขาวชิาก็ได ้ จัดเรยีงตามลําดบัอกัษรของ
หวัขอ้เรือ่ง เชน่เดยีวกบัพจนานุกรม  หรอือาจจัดเรยีง
ตามลําดบัเนือ้เรือ่ง  

 สารานุกรม ใชเ้ป็นหวัเรือ่งยอ่ยตามหลงัหวัเรือ่งเฉพาะดา้น 



                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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หนงัสอืพจนานกุรม  สารานกุรม และอภธิานศพัท์

 อภธิานศพัท ์(glossaries,  vocabularies, etc.) เป็นบญัชี
รายชือ่คําของภาษาซึง่อาจจะเรยีงหรอืไมเ่รยีงตามลําดบั
ตวัอกัษร หรอือาจจะใหคํ้าจํากดัความ  หรอืไมใ่หคํ้าจํากดั
ความก็ได ้  

 อภธิานศพัท ์ใชเ้ป็นหวัเรือ่งยอ่ยตามหลงัหวัเรือ่งเฉพาะดา้น

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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หนงัสอืพจนานกุรมภาษา

 พจนานกุรมภาษาเดยีว คอืหนังสอืทีม่คํีาศพัทพ์รอ้มดว้ยคําอธบิาย
เป็นภาษาเดยีวกนั 

 ใหกํ้าหนดชือ่ภาษาเป็นหวัเรือ่งใหญ ่   
 ใชคํ้าวา่ พจนานุกรม หรอื Dictionaries เป็นหวัเรือ่งยอ่ย

หวัเร ือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ

ภาษาไทย -- พจนานุกรม English language -- Dictionaries

ภาษาองักฤษ -- พจนานุกรม French language -- Dictionaries



พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน

 ภาษาไทย -- พจนานุกรม

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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Merriam-Webster dictionary

 English language --
Dictionaries
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หนงัสอืพจนานกุรมภาษา

 พจนานกุรมสองภาษา คอืหนังสอืทีม่คํีาศพัทภ์าษาหนึง่และมี
คําอธบิายเป็นอกีภาษาหนึง่ ใหพ้จิารณากําหนดชือ่ภาษาแรกเป็นหวั
เรือ่งใหญ ่และใชคํ้าวา่ พจนานุกรม เป็นหวัเรือ่งยอ่ย แลว้ตามดว้ย
ชือ่ภาษาทีส่อง 

 พจนานุกรมไทยแปลเป็นองักฤษ  ใหห้วัเรือ่งวา่
 ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- องักฤษ 
 Thai language -- Dictionaries -- English 

 พจนานุกรมองักฤษแปลเป็นไทย ใหห้วัเรือ่งวา่ 
 ภาษาองักฤษ -- พจนานุกรม -- ไทย 
 English language -- Dictionaries -- Thai

พจนานกุรมภาพ จนี-ไทย

 ภาษาจนี -- พจนานุกรม --
ไทย

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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พจนานกุรมองักฤษ-ไทย

 ภาษาองักฤษ -- พจนานุกรม 
-- ไทย

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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หนงัสอืพจนานกุรมภาษา

 พจนานกุรมสามภาษา หมายถงึพจนานุกรมทีร่วมคําศพัทภ์าษาหนึง่ และ
มคํีาอธบิายคําศพัทเ์ป็น 2 ภาษา 

 ใหกํ้าหนดหวัเรือ่ง 2 หวัเรือ่ง คอืหวัเรือ่งแรกใหใ้ชช้ือ่ภาษาแรกเป็นหวัเรือ่ง
ใหญ ่ตามดว้ยหวัเรือ่งยอ่ยพจนานุกรม และตอ่ดว้ยชือ่ภาษาทีส่อง  สว่นหวั
เรือ่งทีส่องใหใ้ชช้ือ่ภาษาแรกตามดว้ยหวัเรือ่งยอ่ยพจนานุกรม ตอ่ดว้ยชือ่
ภาษาทีส่าม 

 พจนานุกรมภาษาไทย ฝร่ังเศส เยอรมัน ใชห้วัเรือ่งดงันี ้

หวัเรือ่งภาษาไทย หวัเรือ่งภาษาองักฤษ

ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ฝร่ังเศส Thai language -- Dictionaries -- French

ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- เยอรมัน Thai language -- Dictionaries -- German



ศพัทล์า่มญีปุ่่ น ไทย องักฤษ

 ภาษาญีปุ่่ น -- พจนานุกรม --
ไทย

 ภาษาญีปุ่่ น -- พจนานุกรม --
องักฤษ

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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พจนานกุรมไทย-จนี-องักฤษ

 ภาษาไทย -- พจนานุกรม --
จนี

 ภาษาไทย -- พจนานุกรม --
องักฤษ

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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หนงัสอืพจนานกุรมภาษา

 พจนานกุรมหลายภาษา เป็นพจนานุกรมทีร่วมคําศพัทใ์นภาษา
หนึง่และมคํีาอธบิายคําศพัทม์ากกวา่ 3 ภาษาขึน้ไป ใหใ้ชห้วัเรือ่งวา่ 

 พจนานุกรมหลายภาษา
 Polyglot dictionaries

พจนานกุรม ภาษาในอาเซยีน

 พจนานุกรมหลายภาษา

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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หนงัสอืพจนานกุรมเฉพาะวชิา

 ใหใ้ชช้ือ่วชิานัน้ ๆ เป็นหวัเรือ่งใหญ ่ตามดว้ยหวัเรือ่งยอ่ย 
พจนานุกรม 

หวัเร ือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ

การศกึษา -- พจนานุกรม    Education -- Dictionaries

วทิยาศาสตร ์-- พจนานุกรม Science -- Dictionaries

คอมพวิเตอร ์-- พจนานุกรม Computers -- Dictionaries

พจนานกุรมเคมี

 เคมี -- พจนานุกรม

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
56                                                                                        มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม



พจนานกุรมการบญัชี

 การบญัชี -- พจนานุกรม

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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สารานกุรมเยาวชนปลานํา้จดื

 ปลาน้ําจดื -- สารานุกรม

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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หนงัสอืวรรณคด ี

 หนังสอืทีเ่กีย่วกบัวรรณคด ีในดา้นหลกัการ ทฤษฎ ีลกัษณะรปูแบบ
คําประพันธ ์ ใหใ้ชช้ือ่วรรณคดชีาตนัิน้ ๆ เป็นหวัเรือ่ง 

หวัเรือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ

วรรณคดไีทย              Thai literature

วรรณคดจีนี               Chinese literature

วรรณคดฝีร่ังเศส French literature

                                                รศ.เบญจรัตน ์สทีองสกุ
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หนงัสอืวรรณคด ี

 หนังสอืมเีนือ้หาเกีย่วกบัวรรณคดทีีเ่ฉพาะเจาะจงลงไปในเรือ่งใด
เรือ่งหนึง่ หรอืเขยีนไปในแนวใดแนวหนึง่ กส็ามารถเตมิหวัเรือ่งยอ่ย
ใหช้ีเ้ฉพาะลงไปไดอ้กี
 วรรณคด ี-- พจนานุกรม    
 วรรณคดอีงักฤษ -- ประวตัแิละวจิารณ ์
 English literature -- History and criticism



วรรณคดฝีร ัง่เศส

 วรรณคดฝีร่ังเศส
 วรรณคดฝีร่ังเศส -- ประวตัแิละ

วจิารณ์
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ประวตัวิรรณคดจีนี

 วรรณคดจีนี -- ประวตั ิ
และวจิารณ์
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หนงัสอืวรรณคด ี

 หนังสอืทีก่ลา่วถงึลกัษณะการประพันธต์า่ง ๆ เชน่ วธิแีตง่กลอน      
วธิแีตง่ นวนยิาย วธิแีตง่บทละคร ฯลฯ ใหใ้ชช้ือ่เฉพาะของการ
ประพันธนั์น้เป็นหวัเรือ่ง

หวัเร ือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ
กวนีพินธ ์ Poetry

บทละคร Drama

นวนยิาย      Fiction

ความเรยีง Essays

กวนีพินธไ์ทย

 กวนีพินธไ์ทย
 การแตง่คําประพันธ์
 กลอน
 กาพย์
 โคลง
 กลบท
 ฉันท์
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ตวัเนือ้เร ือ่งของวรรณคดี

 วรรณคดทีกุประเภท ทีม่เีพยีงเรือ่งเดยีว ไมต่อ้งใหห้วัเร ือ่ง
 วรรณคดทีกุประเภททีร่วมผลงานของผูแ้ตง่หลายคน   มหีลายเรือ่ง

รวมกนั ใหใ้ชช้ือ่ของวรรณคดปีระเภทนัน้ ๆ เป็นหวัเรือ่งและใชห้วั
เรือ่งยอ่ย  รวมเรือ่ง หรอื Collected works

หวัเร ือ่งภาษาไทย หวัเร ือ่งภาษาองักฤษ

นวนยิาย -- รวมเรือ่ง Fiction -- Collected works

เรือ่งสัน้ -- รวมเรือ่ง Short stories -- Collected works

กวนีพินธ ์-- รวมเรือ่ง Poetry -- Collected

รวมเรือ่งส ัน้

 เรือ่งสัน้จนี -- รวมเรือ่ง
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หนงัสอืรวมเรือ่ง และ ปกณิกะ

 หนังสอืรวมเรือ่ง (Collections) เป็นหนังสอืทีม่บีทความหลาย
บทความ   หอสมดุรัฐสภาอเมรกินั  ไดกํ้าหนดการใชห้วัเรือ่ง
ยอ่ย รวมเรือ่ง กบังานตอ่ไปนี ้คอื 
 หนังสอืทีเ่ขยีนดว้ยตวัเอง (Autographs) 
 กฎบตัร (Charters) 
 บทละคร (Drama) 
 นวนยิาย (Fiction) 
 วรรณกรรม  (Literature) 
 ตน้ฉบบัตวัเขยีน (Manuscripts) 
 กวนีพินธ ์ (Poetry)  

 เรือ่งสัน้ -- รวมเรือ่ง
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 กวนีพินธ-์-รวมเรือ่ง
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หวงัวา่ นศ. จะสามารถคดิหวัเร ือ่งไดเ้อง


