
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและทักษะสารสนเทศทักษะสารสนเทศ

บทที่ 2บทท 2

ทรัพยาการสารสนเทศและการจัดเกบ็ทรพยาการสารสนเทศและการจดเกบ

อ  วารีพร  ศักดิ์สมบรณอ. วารพร  ศกดสมบูรณ



จุดประสงคจุดประสงคุุ

เพื่อใหทราบความหมายและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศเพอใหทราบความหมายและประเภทของทรพยากรสารสนเทศ

เพื่อใหทราบความหมายและประโยชนของการจดัหมวดหมูทรัพยากรู

สารสนเทศ

เพื่อใหเขาใจสัญลักษณของระบบการจัดหมวดหมระบบทศนิยมของดิวอี้เพอใหเขาใจสญลกษณของระบบการจดหมวดหมูระบบทศนยมของดวอ

เพื่อใหเขาใจวธิีการใหเลขเรียกหนังสือ

เพื่อใหเขาใจวธิีการจดัเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

เพื่อใหสามารถคนหาทรัพยากรสารสนเทศในสํานักวิทยบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ



เนื้อหาเนื้อหา
1. ความหมายของทรพัยากรสารสนเทศ

2. ประเภทของทรัพยาการสารสนเทศ  
วัสดุตีพิมพ

วัสดไมตีพิมพ
3. การจัดหมู

4 ั  ศ ิ ิ ี้

วสดุไมตพมพความหมาย

ประโยชน

4. การจดหมูระบบทศนยมของดวอ

5. เลขเรียกหนังสือ

6. สวนประกอบของเลขเรียกหนังสือ

7. การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ



ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ   ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ   

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถงึ  สื่อหรือวัสดที่ใชบันทึกขอมล ขาวสาร ทรพยากรสารสนเทศ หมายถง  สอหรอวสดุทใชบนทกขอมูล ขาวสาร 

ขอความที่ใหความรูที่มีคา ซึ่งแสดงออกโดยใชภาษา สัญลักษณ  

ภาพ และอื่นๆ ภาพ และอนๆ 



                ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ  

วัสดตีพิมพ วัสดตีพิมพ วัสดไมตีพิมพ วัสดไมตีพิมพ ุุ ุุ

วัสดุที่ผานกระบวนการพิมพ   

ไ   ั ื ิ่ ิ   ื่

วัสดุที่ไมอยูในรูปของวัสดุตีพิมพ     

ื่  ี่ไดแก    หนังสือ  สิงพิมพตอเนือง 

จุลสาร และ กฤตภาค 

สามารถสือความหมายของขอมูลที

บันทกึไวได โดยอาศัยภาพ เสียง 

สัญลักษณ รหัส ไดแก ตนฉบับตัวเขยีน สญลกษณ รหส ไดแก ตนฉบบตวเขยน 

โสตทัศนวัสดุ  วัสดุยอสวน และ สื่อ

อิเล็กทรอนิกสอเลกทรอนกส



                                  วัสดุตีพิมพประเภทที่ วัสดุตีพิมพประเภทที่ 1  1  หนังสือหนังสือุุ

หนังสอืบันเทิงคดี หนังสอืบันเทิงคดี หนังสอืสารคดีหนังสอืสารคดี

จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสาระ

 ี ึ้ โ ัความ บันเทงิหรือความเพลดิเพลิน

เปนสําคัญ     และเขียนขึ้นโดยอาศัย

ิ  ี ไ  

ความรู      และเขียนขึนโดยอาศัย

ขอเท็จจรงิ  ไดแก ตํารา  แบบเรียน   

หนังสืออางอิง  หนังสือทั่วไป    รายงานจินตนาการของผูเขียน  ไดแก นว

นิยาย  เรื่องสั้น  หนังสือสําหรับเด็ก  

ิ

หนงสออางอง  หนงสอทวไป    รายงาน

การวิจยั  วิทยานิพนธ  สิ่งพิมพรัฐบาล  

เอกสารการประชมทางวิชาการนทาน เอกสารการประชุมทางวชาการ



วัสดุตีพิมพประเภทที่ วัสดุตีพิมพประเภทที่ 22      สิ่งพิมพตอเนื่องสิ่งพิมพตอเนื่อง
สิ่งพิมพตอเนื่อง  หมายถึง  สิ่งพิมพที่ออกตอเนื่องกันตามเวลาทีก่ําหนด  ซึ่งอาจกําหนด 

เปนรายวัน ราย 7 วัน  รายเดือน หรือ สองเดือน  หกเดือน

 หรือหนึ่งป ไดแก หนังสือพิมพ วารสารและหนังสือรายป



สิ่งพิมพตอเนื่องประเภทที่ 1 หนังสือพิมพ 
เปนทรพัยากรสารสนเทศทีท่นัสมัยที่สุดเพราะสวนใหญจัดพิมพเผยแพรเปนรายวัน 

้ ้

หนงัสอืพิมพคณภาพหนงัสอืพิมพคณภาพ หนังสือพิมพประชานิยมหนังสือพิมพประชานิยม

เนื้อหาสาระเนนการเสนอขาวทกุประเภท  แบงเปน  2  ประเภท  ดังนี้

หนงสอพมพคุณภาพหนงสอพมพคุณภาพ หนงสอพมพประชานยมหนงสอพมพประชานยม

หนังสือพิมพคุณภาพ สวนใหญเสนอขาว หนังสือพิมพประชานิยม   เปน

ั ื ิ  ี่  ป ั ไ  ัหนัก    ไดแก   ไทยโพสต   ผูจัดการ  บาง

กองโพสต ประชาชาติธุรกิจ 

หนังสือพิมพทเีสนอขาวเบาเปนหลัก ไดรับ

ความนิยมจากประชาชนมาก เชน  ไทยรัฐ  

เดลินิวส คมชัดลึกเดลนวส คมชดลก



สิ่งพิมพตอเนื่องประเภทที่ สิ่งพิมพตอเนื่องประเภทที่ 22  วารสารหรือนิตยสารวารสารหรือนิตยสาร

สิ่งพิมพที่ออกตอเนื่องอยางสม่ําเสมอตามกําหนดระยะเวลา  เสนอเรื่องราว  ความรูที่

ทันสมัย    ทันตอเหตการณ    ประกอบดวยบทความทางวิชาการ   ซึ่งอาจเปนทนสมย    ทนตอเหตุการณ    ประกอบดวยบทความทางวชาการ   ซงอาจเปน

ผลการวิจัยใหม  การประดิษฐ   การคนพบเทคโนโลยีใหมๆ  ขอมูลความรูทางวชิาการ

ใหมๆ  ที่ยังไมเคยพิมพเผยแพรมากอน แบงเปน   3    ประเภท  ดังนี้ๆ

ว.ทั่วไปหรือนิตยสาร

ิ

วารสารเสนอขาวเชงิวิจารณ

วารสารวิชาการ



สิ่งพิมพตอเนื่องประเภทที่ สิ่งพิมพตอเนื่องประเภทที่ 33  หนังสือรายปหนังสือรายป

เปนสิ่งพิมพตอเนื่องอีกประเภทหนึ่ง มีการจัดพิมพ ออกประจําเปนสงพมพตอเนองอกประเภทหนง มการจดพมพ ออกประจา

ตอเนื่องกันทุกปเพื่อเสนอความรู ขอมูล ขาวสารใหม หรอื แจง

ผลงานของหนวยงาน        เชน  รายงานประจําป  รายงานผลการผลงานของหนวยงาน        เชน  รายงานประจาป  รายงานผลการ

ดําเนินการประจําป   และ รายงานกิจการประจําป



วัสดุตีพิมพประเภทที่ วัสดุตีพิมพประเภทที่ 3 3 จุลสารจุลสาร

เปนสิ่งพิมพขนาดเล็ก    มีเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบสมบูรณในเลม 

ี ไ  ิ   ื้ ปมีความหนาไมเกิน 60 หนา สวนมากเนือหาของจุลสารจะเปน

เรื่องที่อยูในความสนใจ ของประชาชนระยะเวลาหนึ่ง  และบางเรื่อง

ยังไมมีการพิมพเปนหนังสือเลม



วัสดุตีพิมพประเภทที่ วัสดุตีพิมพประเภทที่ 4 4 กฤตภาคกฤตภาค

เปนทรัพยากรสารสนเทศที่สถาบันบริการสารสนเทศจัดทําเอง โดย

ื ั ื  ํ ั ื ิ  ื ิเลือกตัดหรือถายสําเนา จากหนังสือพิมพ หรือวารสาร นิตยสาร 

เอกสารแผนพับ ปฏทิิน หรือ ภาพโฆษณา โดยเลือกเรื่องที่อยูใน

่ความสนใจของประชาชน หรือใหความรูทางวิชาการที่มีคุณคาใช

อางอิงได  หรือเปนขอมูลใหมที่มีคุณคาและไมปรากฎในสิ่งพิมพอื่นู ุ ฎ

ของสถาบันบริการสารสนเทศ  



วัสดุไมตีพิมพประเภทที่ วัสดุไมตีพิมพประเภทที่ 11  ตนฉบบัตัวเขียนตนฉบบัตัวเขียน

เปนลายมือผูเขียนหรือตนฉบบัของผูแตงกอนที่จะนําไปพมิพเผยแพร  เปน

ั ี่ ี   ึ  ป ั ิ  ัทรัพยากรสารสนเทศทีมีคณุคาตอการศึกษาดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

และประวัติผูเขียน ซึ่งตนฉบบัตัวเขียนมหีลายลักษณะ ดังนี้ 

จารึกโบราณ ตนฉบบัตัวเขยีนโบราณ ตนฉบบัตัวเขยีนรุนใหม

ไดแก    จารึกบนวัตถุ

  ึ
ไดแก    การเขียนบน เปนตนฉบับตัวเขียนของงาน

ตาง ๆ   เชน จารึก

บนดินเหนียว  จารึก

บนแผนทอง แผนเงิน 

กระดาษปาปรัส แพร 

ไหม หนังสัตว     ไมไผ  

ดานวรรณกรรม   ดาน

ประวัติศาสตร  ดนตรี    ศิลปะ    

เชน  ตนฉบับ นวนิยาย   บทบนแผนทอง แผนเงน 

หรือแผนโลหะอื่น 

และศิลาจารึก 

สมุดไทย  ใบลาน 
เชน  ตนฉบบ นวนยาย   บท

ละคร   บทกวี     จดหมายโตตอบ  

ตนฉบับของโนตเพลง   ภาพราง   

แบบรางของลวดลาย  เปนตน 



วัสดุไมตีพิมพประเภทที่ 2  โสตทัศนวัสดุ

เปนทรัพยากรสารสนเทศที่ชวยใหเขาใจเรื่องที่ซับซอนไดดีขึ้น  ไดแก ...เปนทรพยากรสารสนเทศทชวยใหเขาใจเรองทซบซอนไดดขน  ไดแก ...

       1)  วสัดุกราฟก

2)  วสัดแผนที่ 2)  วสดุแผนท 

3) ภาพ 

4) ภาพยนตร 

5)  โทรทัศนและวิดีทัศน 

6)  วสัดุบันทึกเสียง 

7)  วสัดสามมิติและของจริง  7)  วสดุสามมตและของจรง  



วัสดุไมตีพิมพประเภทที่ 3  วัสดุยอสวน

การถายยอสวนเอกสารหรือสิ่งพิมพตางๆ   ใหมีขนาดเล็กลงหลายๆ เทา โดยถายลง

 ฟ    ฟ   ื ั ั   ั   ี้ ี ั้ ิ ึ  โป   บนมวนฟลม แผนฟลม หรออดลงบนบตร  วสดุยอสวนนมทงชนดทบแสง และโปรงแสง 

ปจจุบันมีการถายยอสวนของหนังสือพิมพ วารสาร หรือ หนังสือทั้งเลมเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ  

ไมโครฟลมไมโครฟช

เปนการประหยัดเนื้อที่ของสถาบนับริการสารสนเทศ  และแกปญหาเอกสารชาํรุดเสียหายดวย 

ไมโครฟลมม

ไ โ ็ ็ ื่  ั  ไมโครแจคเกต เครืองอานวัสดุยอสวน



วัสดุไมตีพิมพประเภทที่ 4  สื่ออิเล็กทรอนิกส

เปนสื่อที่มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชทําใหสารสนเทศแพรกระจาย ได

รวดเร็ว จัดเก็บในรปสื่ออิเล็กทรอนิกสนี้สามารถจัดเกบ็ไวไดจํานวนมาก คนคืนไดรวดเรว จดเกบในรูปสออเลกทรอนกสนสามารถจดเกบไวไดจานวนมาก คนคนได

รวดเร็ว  ถูกตอง และสารสนเทศนั้นสามารถปรับปรงุ ใหทันสมัยไดตลอดเวลา 

ตัวอยางสื่อประเภทนี้  ไดแก น

ฐานขอมูลคอมพิวเตอร วารสารอิเล็กทรอนิกส



การจัดจําแนกทรัพยากรสารสนเทศตามเนื้อหาและมีการกําหนดการจดจาแนกทรพยากรสารสนเทศตามเนอหาและมการกาหนด

สัญลักษณแทนเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศนั้น เพื่อสะดวกตอการ

ใ  ั ็

ประโยชนของการจัดหมทรัพยากรสารสนเทศ

ใชและจัดเก็บ

ประโยชนของการจดหมูทรพยากรสารสนเทศ
     1. ทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนือ้หาเหมอืนกันหรือสาขาวิชาเดียวกันจะอยู

ใกลเคียงกันใกลเคยงกน

       2. สะดวกในการคนหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ

       3. ทําใหทราบจํานวนทรัพยากรสารสนเทศสาขาวิชาตางๆ ที่มีใน       3. ทาใหทราบจานวนทรพยากรสารสนเทศสาขาวชาตางๆ ทมใน

สถาบันบริการสารสนเทศวามีเพียงพอกับความตองการของผูใชหรือไม 

      4. สะดวกในการจัดเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศเมือ่เลิกใช       4. สะดวกในการจดเกบทรพยากรสารสนเทศเมอเลกใช 



ระบบการจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศระบบการจัดหมูทรัพยากรสารสนเทศ::  

ระบบทศนิยมของดวิอี้  เรียกยอๆ วาระบบ DDC หรือ DC มีลักษณะดงันี้ระบบทศนยมของดวอ  เรยกยอๆ วาระบบ DDC หรอ DC มลกษณะดงน

       1.  ผูคิดคนระบบ คือ เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) 

       2   แบงสรรพวิทยาการความรทั้งหลายออกตามเนื้อหาสาขาวิชา 10 หมวด       2.  แบงสรรพวทยาการความรทูงหลายออกตามเนอหาสาขาวชา 10 หมวด

วิชา

       3 สัญลักษณที่ใชแทนเนื้อหาเปนตัวเลขอารบิกใชเลขจํานวนเต็มเปน       3.สญลกษณทใชแทนเนอหาเปนตวเลขอารบกใชเลขจานวนเตมเปน

ตัวเลข 3  หลัก  และยังมีเลขทศนิยมเพือ่แบงเนื้อหาใหละเอียดยิ่งขึ้น

       4  เปนระบบการจัดหมที่นิยมอยางกวางขวาง เพราะสัญลักษณที่ใชเปน       4. เปนระบบการจดหมูทนยมอยางกวางขวาง เพราะสญลกษณทใชเปน

สัญลักษณ ที่เปนสากล เขาใจไดงาย



สัญลักษณที่ใชแทนเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศตามระบบทศนิยมของดิวอี้มีดังนี้

000   ความรูทั่วไป เบ็ดเตล็ด

              100   ปรัชญา จิตวทิยา

       200   ศาสนา       200   ศาสนา

300   สังคมศาสตร

             400   ภาษา             400   ภาษา

500   วิทยาศาสตรบริสุทธิ์

โ โ ี ื ิ  600 เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตรประยุกต

700   ศิลปะ

              800   วรรณคดี 

        900       ภมิศาสตร ทองเที่ยว ชีวประวัต ิและประวัติศาสตรู

                         ทั่วไป



เลขเรียกหนังสือ  (Call   Number)  เปนสัญลกัษณประจําหนังสือแตละเลม 

ใ  ี ั ื   ื่ ํ  ี่ใชเรียกแทนหนงสือแตละเลมเพือบอกตาแหนงที

อยูของหนังสือในหองสมุด ชวยใหผูใชหยิบ

หนังสือที่ตองการไดสะดวก  รวดเร็ว และชวยใหหนงสอทตองการไดสะดวก  รวดเรว และชวยให

เจาหนาทีจ่ัดเก็บหนังสือเรียงขึ้นชั้นไดถูกตอง

510

ด491ค



1. เลขหมู คือ  สัญลกัษณทีก่ําหนดขึ้นแทนเนื้อหาของหนังสือ    ู ญ

              ตามระบบการจัดหมูระบบใดระบบหนึ่งซึ่งหองสมุด

              เลือกใช     ซึ่งสวนใหญจะกําหนดใหเฉพาะหนังสือ

ี ํ ิ 
510

สารคดีตําราวิชาการตางๆ  

               เชน    510    แทนเนื้อหา    คณิตศาสตร ด491ค

สําหรับหนังสือประเภทใหความเพลิดเพลิน(บันเทิงคดี)หองสมุด

สวนมากจะกําหนดสัญลกัษณเปนตัวอักษรพิเศษแทนดังนี้สวนมากจะกาหนดสญลกษณเปนตวอกษรพเศษแทนดงน

น  หรือ  F, FIC - หนังสือนวนิยาย

ร.ส. หรือ S.C.   - หนังสือรวมเรื่องสั้นน

ย หรือ J, E   - หนังสือสําหรับเด็กและ

เยาวชน
ด422ค



สวนประกอบของเลขเรียกหนังสือ

2. เลขหนังสือ หรือ เลขผูแตง คือ ตวัอักษร หรือ ตัวเลข หรือ สญัลักษณู ญ

อื่นที่นํามาประกอบกับเลขหมู เพื่อใหหนังสือแตละชื่อเรื่องหรือแตละเลม

มีสัญลักษณเฉพาะไมซ้ํากัน  ประกอบดวยมสญลกษณเฉพาะไมซากน  ประกอบดวย

ั ั ั  ป2.1 อักษรตัวแรกจากรายการหลัก  ถาเปนคน

ไทยจะใชอักษร ตัวแรกของชื่อผูแตง  ถาเปนชาว

ตางประเทศจะใชอักษรตัวแรกของนามสกุลผู

แตง

510

ด422ค

เชน   ดารณี   ตัวอักษรที่นํามาคือ   “ด”

    William A  Nasaf ตัวอักษรที่นํามาคือ   “N”    William A. Nasaf ตวอกษรทนามาคอ   N



สวนประกอบของเลขเรียกหนังสือ

2.2 เลขประจําผูแตง คือ ตัวเลขทีก่ําหนดขึ้นอยางเปนระบบ ู

เพื่อใชกํากับตัวอักษรชื่อบุคคลที่เปนพยัญชนะเดียวกัน  ใหเห็น

ความแตกตาง  เชน  ดารณี         ด422

ํดํารง   ด491

Nars   N235

Nasaf N242 
658

Nasaf N242 
N242M

2.3  อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง   คืออักษรจากคําแรกของชื่อเรื่อง 

นํามาเติมตอจากเลขผูแตงเพื่อใหเปนสัญลกัษณเฉพาะลงไปอีกระดับหนึ่ง  

่ ้ ่เชน หนังสือชื่อ “คณิตศาสตรเบื้องตน” ตัวอักษรที่นํามาคือ   “ค”

สวนหนังสือชื่อ “The Marketing” ตัวอักษรที่นํามาคือ   “M”  

(ไมนับ A ti l th )(ไมนบ Article a an the)



สวนประกอบของเลขเรียกหนังสือ

3.     ปทีพ่ิมพ   คือ เลขของ พ.ศ. ที่พิมพหนังสืออกมาใน

กรณีที่หนังสือนั้นมกีารพิมพหลายครั้ง    เลขเรียกหนังสือ

แตละครั้งจะเหมือนกัน   หองสมุดจึงเพิ่มปพิมพใตบรรทัด
510

ด422ค ุ

ของเลขหมูหนังสือเพื่อใหแตกตางกัน
2541

4. สัญลักษณอื่นๆ ที่ลงเหนือเลขหมู  เชน  

อ   =   หนังสืออางอิงภาษาไทย

R หรือ REF  =  หนังสืออางอิงภาษาอังกฤษ 

วน หรือ วพ = วิทยานพินธภาษาไทย

DIS หรือ T   วิทยานิพนธภาษาอังกฤษ
อ

DIS หรอ T  =  วทยานพนธภาษาองกฤษ

เชน หนังสือชื่อ   สารานุกรมพฤกษศาสตร

       ผแตงชื่อ ดร.วิชัย  หริพาย

580.3

ว543สู



สวนประกอบของเลขเรียกหนังสือ

5. กรณีหนังสือมีหลายฉบับหรือระบับ (Copies) 

หนังสือภาษาไทยใช ฉ.2 ฉ.3 ฉ.4  . . .

หนังสือภาษาตางประเทศใช C.2 C.3 C.4  . . .

6  กรณีหนังสือมีหลายเลมจบ6. กรณหนงสอมหลายเลมจบ

หนังสือภาษาไทยใช ล.1 ล.2 ล.3 . . .

หนังสือภาษาตางประเทศใช V.1 V.2 V.3 . . .

591.51 591.51 591.51

ด491ส ด491ส

ฉ.2

ด491ส

ฉ.3

น น น

ด491ส

ล.1

ด491ส

ล.2

ด491ส

ล.3

591.51 591.51 591.51

ด491ส

ล.1

ด491ส

ล.1 ฉ.2

ด491ส

ล.1 ฉ.3



การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

1. การจดัเรียงทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ  มีการจัดเก็บแตกตาง

้กันตามประเภทวัสดุดังนี้

     1.1   การจัดเรียงหนังสือ     จัดเรียงหนังสือบนชั้นตามลําดับเลขเรียกหนงัสือ   ซึ่งมี

หลกัเกณฑการจัดเรียง ดังนี้

1)  ี ลํ ั ล ห  ล  ไปห1)  เรยงตามลาดบเลขหมูจากเลขนอยไปหา
มาก 150 156 170 297294.3

2)  ถาเลขหมูซ้ํากัน  จะจัดเรียงตามลําดบัอักษรชื่อผูแตงและเลขประจําผูแตง 

150 

ก145

150

 ก357

150 

น248

150  

ม785

150  

ม945



การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

3) ถาหนังสือที่มีเลขหมูเหมือนกัน ผูแตงที่ชื่อเหมือนกัน    จะจัดเรียงตามลําดับอักษรของชื่อ

่เรื่อง เชน
150     

ก145ค

150     

ก145ถ

150     

ก145ป

150     

ก145ว

150     

ก145อ

4)  หนังสือเรื่องเดียวกัน โดยผูแตงคนเดียวกัน ถามีหลายเลมจบ จะจัดเรียงตามลําดับเลมที่

ก145ค ก145ถ ก145ป ก145ว ก145อ

150     

ก145ค  

150     

ก145ค  

150     

ก145ค  

5)  หนังสือเรื่องเดียวกัน โดยผแตงคนเดียวกัน จะจัดเรียงตามลําดับเลขประจําฉบับ (ฉ)

ล.1 ล.2 ล.3

5)  หนงสอเรองเดยวกน โดยผูแตงคนเดยวกน จะจดเรยงตามลาดบเลขประจาฉบบ (ฉ)

150     

ก145ค  

150     

ก145ค  

150     

ก145ค  ก145ค  

ล.1

ก145ค  

ล.1 ฉ.2

ก145ค  

ล.1 ฉ.3



การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

1.2   การจัดเรียงวารสารและหนังสือพิมพ 

             1) การจัดเรียงวารสาร  สถาบันบริการสารสนเทศมีวิธีจัดเรียงดังนี้

                   1.1) จัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อวารสาร  จาก ก-ฮ  หรือ A–Z  เปน

วิธีการจัดเรียงวารสารทีน่ิยมที่สดุในสถาบันบริการสารสนเทศทัว่ไป  โดยจัดเรียงวารสาร

่ ้ฉบับปจจุบันไวที่ชั้นวารสารใหม สําหรับวารสารลวงเวลาจะจัดเรียงใสกลองวารสาร

ตามลําดับอักษรเชนเดียวกัน  จัดเรียงไวในแผนกวารสาร เชน

ครปริทรรศน บานและสวน อ ส ทเพื่อนเดินทางครุปรทรรศน บานและสวน อ.ส.ท.เพอนเดนทาง



การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

1 2) จัดหมตามระบบที่เปนสากลเชนเดียวกับการจัดหมหนังสือ  1.2) จดหมูตามระบบทเปนสากลเชนเดยวกบการจดหมูหนงสอ  

และจัดเรียงตามเลขเรียกหนังสือ (call number) เชนเดียวกัน

ป ิ ั วารสารครุปริทัศน หมวด  370

วารสารบานและสวน หมวด 720

วารสารเพื่อนเดินทาง หมวด 910

อนุสาร อ.ส.ท. หมวด   910ุ

370      720      910      910      370      

ค

720      

บ

910      

พ

910      

อ



การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

2)  การจัดเรียงหนังสือพิมพ  สาํหรับหนังสือพิมพฉบับใหมจัดใสไม2)  การจดเรยงหนงสอพมพ  สาหรบหนงสอพมพฉบบใหมจดใสไม

หนีบแขวนไวที่แทนวางหนังสือพิมพ สวนหนังสือพิมพฉบับลวงเวลา

ั ี ื่ ั ื ิ  ื ่  ใ จะจัดเรียงแยกตามชือหนังสือพิมพ      เมือตองการใชวารสารและ

หนังสือพิมพฉบับลวงเวลา ตองแจงใหเจาหนาที่สถาบันบริการ

สารสนเทศเปนผูหยิบให



การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

1.3  การจัดเรียงจุลสาร

       จลุสารเปนสิ่งพิมพขนาดเล็ก ไมุ

สามารถนําไปจดัเรียงรวมกับหนังสือได 

สถาบันบริการสารสนเทศโดยทั่วไปจะ

จดัแยกเก็บ โดยการกําหนด หัวเรื่อง 

ใหแก  จุลสารทุกฉบับ     แลวจัดเรียงจุลุ ุ ุ

สารใสไวในแฟมแขวนเรียงตามลําดับ

แฟมตามอักษรของหัวเรื่อง เรียงแฟมไว

ในตูเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก



การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

ั ี1.4  การจัดเรียงกฤตภาค

      กฤตภาค เปนสารนิเทศประเภทสื่อ

สิ่งพิมพชนิดชั่วคราว   เปนบทความหรือสงพมพชนดชวคราว   เปนบทความหรอ

เรื่องราวที่ตัดจากหนังสือพิมพเกา    ผนึกเกบ็

ไวสําหรับคนสารนิเทศบางประเภท    เมื่อมีไวสาหรบคนสารนเทศบางประเภท    เมอม

สารนิเทศในเรื่องนั้นๆ จัดพิมพเปนหนังสือ

หรือสิ่งพิมพทีถ่าวรแลว เรื่องราวความร ที่หรอสงพมพทถาวรแลว เรองราวความรู ท

จัดเก็บไวอาจทิ้งไปได                        การ

จัดเก็บกฤตภาคก็มีวิธีการจัดเกบ็

เชนเดียวกบัจุลสาร  คือ กําหนดหัวเรื่อง 

สําหรับกฤตภาคทกุแผน แลวจัดเก็บเขาแฟม

่แขวนเรียงลําดับอักษรของหวัเรื่องในตูเกบ็

เอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก 



การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ
ไ2.  การจดัเรียงทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไมตีพิมพ  

     วัสดุไมตีพิมพมีหลากหลายประเภท   ในสถาบันบริการสารสนเทศทั่วไปนยิมจัดเกบ็

โดยการแยกประเภทวัสดและกําหนดสัญลกัษณแทนประเภทของวัสดแตละประเภท    โดยการแยกประเภทวสดุและกาหนดสญลกษณแทนประเภทของวสดุแตละประเภท    

แลวจัดเรียงตามลําดับเลขทะเบียนของวัสดุแตละประเภท    และเมื่อตองการใชตองแจง

เจาหนาทีห่ยิบให 

      สัญลกัษณที่กําหนดแทนประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก

CT  =  แถบบันทึกเสียง VC  =  วีดิทัศน         TR  =  แผนโปรงใส

่ CD =  ซีดี MA  =  แผนที่ F   =  ภาพยนตร

MF  =  ไมโครฟลม MFE =  ไมโครฟช       SL  =  สไลด

SL

001

SL

002

SL

003

SL

004

SL

005

SL

006

VC VC VC VC VC VC

001 002 003 004 005 006


