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ประสบการณการทํางาน  รวมท้ังเปนการสรางผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงเช่ียวชาญ  ชํานาญ
การ เพื่อตอบสนองตอนโยบายของมหาวทิยาลัยและจักไดคงไวซ่ึงองคความรูในงานดานนี ้
                       ดังนั้นการรวบรวมองคความรูเร่ือง การเก็บและจัดช้ันวารสาร  จากผูปฏิบัติงานจริง 
ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  โดยใหบุคลากรเหลานั้นมีสวนรวมระดมสมอง  แสดงความ
คิดเห็น  พรอมเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน  และรวมกันสรุปวิธีการปฏิบัติงาน  ทําใหไดคูมือ 
ท่ีสมบูรณมากฉบับหนึ่งซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางใหผูท่ีไมเคยปฏิบัติงานนี้มากอนไดศึกษาและนํา
ความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  อันจะกอใหเกิดประโยชนแก
ผูใชบริการ  และหนวยงานอื่นหรือผูสนใจศึกษาเร่ืองนี้สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนตามท่ี
ประสงคตอไป 
          ผูจัดทําขอขอบคุณท่ีปรึกษาคณะทํางานฯ  (นางฐิติมา  กล่ินทอง)  ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา
และตรวจแกไข  และขอขอบคุณคณะทํางานฯ ทุกทานท่ีรวมมือรวมใจจนกระท่ังคูมือฉบับนี้สําเร็จลุลวง
ไปไดดวยด ี
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บทที่  1 
                                                                   บทนํา 
 
ความเปนมา 
  
 งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ สังกัดฝายบริการ มีหนาท่ีหลักไดแก บริการวารสารและ
หนังสือพิมพ บริการตอบคําถามและชวยการคนควา บริการยืมคืนวารสาร ทําดรรชนีวารสาร การบันทึก
ขอมูลดรรชนีวารสารลงฐานขอมูล   การเตรียมเย็บเลมวารสาร   การสงวารสารเย็บเลม   การประทับตรา
และการเปล่ียนปกวารสารฉบับใหมออกบริการ การเก็บวารสารลวงเวลา  การเก็บและการจัดช้ันวารสาร  
บริการจุลสาร  บริการฐานขอมูลวารสาร  บริการราชกิจจานุเบกษา  บริการกฤตภาค   เปนตน   
 การจัดเก็บและจัดช้ันวารสาร  ถือวามีความสําคัญมากอีกงานหนึ่งของงานบริการวารสารและ
หนังสือพิมพ   เพราะการเก็บและจัดวารสารข้ึนช้ันไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  จะชวยใหผูใชผูบริการ
เขาถึงวารสารฉบับท่ีตองการไดอยางสะดวก รวดเร็ว    และเกดิความพึงพอใจโดยผูปฏิบัติหนาท่ีจดัเก็บ
และจัดช้ันวารสารจะมี 2 ชวง ชวงแรกในเวลาราชการ  8.30-16.30 น.  (วันจันทร - ศุกร)  ผูปฏิบัติงาน
ไดแก  ลูกจางประจํางานบริการวารสารฯ   ชวงท่ี  2  ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   วันจันทร-ศุกร    
เวลา 16.30 -22.00  น. วันเสาร-อาทิตย  เวลา  09.00-19.30  น.  กลุมผูปฏิบัติงาน คือ พนักงานหองสมุด 
หรือเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
 การเก็บและจดัช้ันในเวลาราชการมักไมคอยมีปญหาเนือ่งจากผูปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ี
ประจํา  สวนนอกเวลาราชการผูปฏิบัติงานตองหมุนเวียนมาปฏิบัติหนาท่ีตามรายช่ือท่ีหอสมุดฯ          
จัดตารางไว  และเนื่องจากนับวันผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแมจะมีรายช่ือตองมาปฏิบัติงานวารสารฯ 
แตอาจมีภารกจิอ่ืนหรือไมถนัดท่ีจะมาปฏิบัติงานวารสารฯ  จึงมักจะมอบหมายใหเพือ่นรวมงานกลุม       
เดียวกันมาปฏิบัติงานแทน    

   ดังนั้น  เพื่อปองกันปญหาการปฏิบัติงานบริการวารสารนอกเวลาราชการ  ซ่ึงหนาท่ีเก็บและ
จัดช้ันวารสารเปนงานหนึ่งท่ีตองปฏิบัติอยางถูกตองอันจะมีผลตอการคนคืน หวัหนาหอสมุดฯ  จึงมี
ความประสงคใหมีคณะทํางานจัดทําคูมือการเก็บและจัดช้ันวารสารข้ึน  โดยระดมความคิดเห็นจาก
ผูปฏิบัติงาน ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการเพ่ือจัดทําเปนคูมือท่ีมีข้ันตอนการดําเนินการอยาง
เปนระบบ   
 คูมือฉบับนี้ถือเปนคูมือฉบับแรกท่ีเปนการดึงองคความรูจากตัวบุคคล  รวมถึงเทคนิคการ
ทํางานตางๆ  เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนัในการเก็บและการจัดช้ันไดอยางถูกตองตามหลักวิชาชีพอัน
จะกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วสําหรับผูใชบริการ และผูท่ีไมเคยปฏิบัติงานนี้มากอนเม่ือไดอานคูมือนี้
แลวจะสามารถทําหนาท่ีนี้ไดอยางถูกตอง 
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วัตถุประสงค 
 
 1.   เพื่อศึกษาข้ันตอนและวิธีการเก็บและจัดช้ันวารสาร  
 2.   เพื่อพัฒนาข้ันตอนและวิธีการเก็บและจดัช้ันวารสาร  
 3.   เพื่อจัดทําคูมือการเก็บและจดัช้ันวารสาร 
 
ตัวชี้วัด  
 
 ไดคูมือสําหรับใชเปนแนวทางการเก็บและจัดช้ันวารสาร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 
 กุมภาพนัธ -  พฤษภาคม  พ.ศ.  2553 
 
ขอบเขต 
 
 ครอบคลุมการปฏิบัติงานการเก็บและจัดช้ันวารสาร และหนังสือพิมพ ท้ังในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
 
 บุคลากรผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสรวมระดมพลังสมอง  มีการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ
การทาํงานของแตละคนพรอมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน  เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการจดัทําคูมือสําหรับผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงเม่ือศึกษาคูมือเลมนี้แลวสามารถปฏิบัติงานนี้ไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว   
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บทที่  2 
การเก็บและจัดชั้นวารสาร 

 
 การเก็บและจดัช้ันวารสาร มีส่ิงพิมพหลายประเภทท่ีเกีย่วของกับการเก็บและจัดช้ัน และได
นําเสนอตามลําดับหัวขอตอไปนี ้  
 1.   ความหมายของวารสารและหนังสือพิมพ 
 2.   การใหบริการวารสารและหนังสือพิมพ 
  2.1  ประเภทส่ิงพิมพท่ีเก็บและจัดช้ันวารสาร   

  2.2  วัสดุและอุปกรณ 
  2.3  ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน   
  2.3.1   การเก็บและจดัช้ันหนังสือพิมพรายวนัฉบับลวงเวลา 
       2.3.2   การเก็บและจดัช้ันหนังสือพิมพเย็บเลม 
       2.3.3   การเก็บและจดัช้ันนิตยสารบันเทิงฉบับปจจุบัน 
       2.3.4   การเก็บและจดัช้ันนิตยสารบันเทิงฉบับเยบ็เลม 
       2.3.5   การเก็บและจดัช้ันวารสารวชิาการภาษาไทยฉบับปจจุบัน 
       2.3.6   การเก็บและจดัช้ันวารสารวชิาการภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน 

        2.3.7   การเก็บและจดัช้ันวารสารเยบ็เลมภาษาไทย 
        2.3.8   การเก็บและจดัช้ันวารสารเยบ็เลมภาษาตางประเทศ 
 
1.  ความหมายของวารสารและหนังสือพิมพ 
 1.1  ความหมายของวารสาร   
                  วารสาร  คือ  ส่ิงพิมพท่ีพิมพเผยแพรเปนฉบับตอเนื่องสมํ่าเสมอ  โดยไมระบุระยะเวลาสิ้นสุด  
วารสารเปนส่ิงพิมพท่ีใหขาวทันสมัย รายงานความกาวหนาทางวิชาการ  กิจกรรมหรือผลงานในแขนง
วิชาใดวิชาหน่ึง  ภายในเลมมักเขียนดวยนกัเขียนหรือนักวิชาการหลายคน มีกําหนดออกเปนระยะๆ  มี
ท้ังประเภทรายสัปดาห รายปกษ  รายเดือน  ราย 2  เดือน  ราย 3 เดือน ราย 4 เดือน ราย 6 เดือน รายป 
เปนตน และมีเลขแสดงปท่ีฉบับท่ี  วัน เดือน ป  ของการออกส่ิงพิมพนัน้ๆ กํากับไว 
(มาลี ไชยเสนา 2542 : 145) 
           วารสารท่ัวไป  (General Periodical หรือ Magazine)  คือ วารสารท่ีเสนอเร่ืองท่ัวไปไม
เนนหนักดานใดดานหนึ่ง มุงใหคนท่ัวไปอานได  มักนยิมเรียกวา นิตยสาร วารสารประเภทน้ีมุงท่ีจะให
ความบันเทิงเปนหลัก  ตวัอยางวารสารประเภทนี้ ไดแก  กุลสตรี  ขวัญเรือน  แพรว  สกุลไทย ฯลฯ   
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  วารสารวิชาการ  (Journal)  เปนวารสารท่ีตีพิมพบทความทางวิชาการในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง
โดยเฉพาะ  ตีพิมพเปนระยะอยางสมํ่าเสมอและจะตองผานการตรวจคุณภาพบทความโดยผูรูในสาขาวิชานั้นๆ  
วารสารวิชาการเปนการนําเสนอผลงานคนควาวิจยัใหมหรือความเห็นทางวิชาการใหมๆ  
 1.2  ความหมายของหนังสือพิมพ  
  หนังสือพิมพ (Newspaper)  คือส่ิงพิมพท่ีออกตามระยะเวลาท่ีกําหนดอยางสมํ่าเสมอ
ติดตอกัน  มีลักษณะเปนกระดาษขนาดใหญ จํานวนหลายแผนพับ  ไมเย็บเลม  ไมมีปก สวนใหญใช
กระดาษขนาดประมาณ 40x50 เซนติเมตร  และมีจํานวนหนาประมาณ 16 - 20 หนา  เนื้อหาเปนการ
เสนอขาวใหมๆ  ท่ีนาสนใจท่ัวไป  เหตุการณปจจุบันตางๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ยัง
มีบทความ ขอคิดเห็นท่ีอยูในความสนใจของประชาชน และคอลัมนตางๆ มักมีกําหนดออกเปนรายวัน
หรือรายสัปดาหก็ได  (มาลี ไชยเสนา 2542 : 153 อางถึงใน สีปาน ทรัพยทอง 2533 : 493)                                             
 การดําเนนิงานวารสาร ของหอสมุดพระราชวงัสนามจันทร แบงหนาท่ีกันดังนี้ คือ  
การบอกรับ จดัซ้ือจัดหา การขอรับบริจาค การลงทะเบียน เปนความรับผิดชอบของงานจัดหา สังกัด        
ฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   เม่ืองานจัดหาลงทะเบียนวารสารในระบบแลวจะพิมพ
รายการวารสารท่ีลงทะเบียนแลวสงใหงานบริการวารสารฯ พรอมตัวเลม  
                      
2.  การใหบริการวารสาร 
 การใหบริการวารสารและหนังสือพิมพ  เปนความรับผิดชอบของงานบริการวารสารและ
หนังสือพิมพ  สังกัดฝายบริการ  เร่ิมต้ังแตการตรวจรับตัวเลมจากงานจัดหาโดยตรวจสอบกับรายการ
ลงทะเบียนท่ีแนบมากับตัวเลมวาถูกตองไหม  เมื่อตรวจสอบวาถูกตองแลวลงช่ือรับวารสารในแบบ
รายการสงวารสารคืนใหงานจัดหา  และเกบ็รายการฉบับสําเนาไวท่ีงานบริการวารสารฯ 1 ชุด  หลังจาก
นั้นเจาหนาท่ีวารสารจะดําเนนิการประทับตรา แลวนําไปเปล่ียนปก  เม่ือผูใชบริการหยิบตัวเลมจากช้ัน
วารสารมาใช ไมวาจะเปนวารสารฉบับปจจุบัน  (อยูในปกใส)  ท้ังวารสารวิชาการและนิตยสารบันเทิง 
หรือวารสารเยบ็เลม  หลังจากนั้นเจาหนาท่ีก็จะดําเนนิการเก็บและจดัข้ึนช้ันวารสารตามประเภทนั้นๆ  
 วารสารและนิตยสารท่ีใหบริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร  มีการใหรหสัประจํา
วารสารแตละชื่อตามช่ือวารสาร ซ่ึงอาจถือไดวาเปนหองสมุดแหงแรกท่ีใหรหัสวารสารเรียงตามช่ือ
ของวารสาร เพื่อจะไดสะดวกในการทาํงานนับต้ังแตผูทําหนาท่ีจัดหาวารสาร ผูใหบริการวารสาร  
ผูจัดเก็บและจัดเรียงข้ึนช้ัน  รวมถึงผูใชบริการดวย 
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 2.1  ประเภทของส่ิงพิมพท่ีตองเก็บและจัดชั้น  งานบริการวารสารฯ 
                       ส่ิงพิมพท่ีงานบริการวารสารฯ  ใหบริการและตองดําเนินการเก็บและจัดข้ึนช้ันแยก
ประเภทส่ิงพิมพไดดังนี้   

          1.  หนังสือพิมพฉบับลวงเวลา   
          2.   หนังสือพิมพเย็บเลม     
          3.   นิตยสารบันเทิงฉบับปจจุบัน  (อยูในปกพลาสติกใส) 

                        4.   นิตยสารบันเทิงเย็บเลม   
         5.   วารสารวิชาการภาษาไทย   ภาษาตางประเทศ    
                 (ฉบับปจจุบัน   อยูในปกพลาสติกใส) 
          6.   วารสารเย็บเลมภาษาไทย  
          7.   วารสารเย็บเลมภาษาตางประเทศ 

 
 2.2  วัสดุและอุปกรณ   
                 วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการเก็บและจัดช้ันวารสาร  รวมถึงหนังสือพิมพ ไดแก  รถเข็น  
ซ่ึงมี 2 แบบ  คือ รถเข็นแบบแบน และรถเข็นแบบที่มี 2 ขาง  เพื่อสะดวกตอการเก็บและ  จัดช้ันวารสาร
ตามประเภทของส่ิงพิมพ  เชน รถเข็นแบบแบน  เหมาะสําหรับใชเก็บและจัดวารสารฉบับปจจุบัน  
(ปกใส)   และหนังสือพิมพ   สวนรถเข็นแบบ 2 ขาง  เหมาะสําหรับใชเก็บและจัดวารสารเย็บเลม   
 
 

  
รถเข็นแบบแบน รถเข็นแบบ 2 ขาง 
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       2.3   ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
                        การเก็บและจัดช้ันส่ิงพมิพแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี ้

                2.3.1   การเก็บและจัดชั้นหนงัสือพมิพรายวันฉบบัลวงเวลา 
                                        หนังสือพิมพท่ีหอสมุดฯ ใหบริการ ณ อาคาร ม.ล.ปน มาลากุล ช้ัน 2     
      ท่ีหอสมุดฯ บอกรับ  มีดงันี้คือ 
    1.  กรุงเทพธุรกิจ    
    2.  ขาวสด  
    3.  คม ชัด ลึก 
    4.  เดลินิวส 
    5.  ไทยโพสต 
    6.  ไทยรัฐ 
    7.  แนวหนา 
    8.  โพสตทูเดย 
    9.  ผูจัดการรายวัน 
    10.  มติชน 
    11.  สยามกีฬา 
    12.  สยามรัฐ 
                    13.  BANGKOK POST 
                   14.  NATION  

                            
 

 
หนังสือพิมพฉบับปจจุบันบริการในแปนไม 
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           หนังสือพิมพของฉบับเม่ือวานนี้   ซ่ึงถอดออกจากแปนไมเม่ือมีฉบับวัน
ปจจุบันมาแทนท่ีใหนํามาใสท่ีไมแขวนหนังสือพิมพ  โดยช้ันไมแขวนหนงัสือพิมพจะมีปายติดวา 
“หนังสือพิมพฉบับเม่ือวาน”  
 

  

ชั้นไมแขวนฉบับเม่ือวาน ชั้นไมแขวนฉบับเม่ือวาน 
 

   หนังสือพิมพฉบับท่ีถอดออกจากไมแขวน  เม่ือมีฉบับเม่ือวานนีม้าแทนท่ี
หนังสือพิมพท่ีถอดออกจากไมแขวนนีจ้ะนําไปเก็บท่ีช้ันวางหนังสือพิมพฉบับลวงเวลา  ท่ีเรียงตามช่ือ
หนังสือพิมพ   โดยท่ีช้ันวางนี้จะมีช่ือหนังสือพิมพแตละชื่อติดไวชัดเจน 
 

   
   ชั้นหนงัสือพิมพลวงเวลา  สําหรับวางหนังสือพิมพท่ีถอดมาจากไมแขวนฉบับเม่ือวาน 
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   วิธีการเก็บและจัดชั้นหนังสือพิมพลวงเวลา 
   1.  เก็บหนังสือพิมพฉบับลวงเวลานํามาวางบนรถเข็น (ชนิดแบน)  โดยเก็บจาก 3 จุด  
คือ  โตะอานท่ีผูใชไมใชแลว   จุดท่ีผูใชบริการใหความรวมมือนําไปวางไวภายหลังใชเสร็จแลว      และ
จุดตางๆ ท่ีผูใชนําไปวางไว 

 

  
เก็บจากโตะอาน เก็บตามจุดตาง ๆ 

 
   2.  ถาหนังสือพิมพฉบับลวงเวลา (ฉบับเม่ือวาน) ท่ีอยูในไมแขวน ใหนําไปวางไวท่ีช้ัน
ไมแขวนหนังสือพิมพนัน้ หรือถาเปนหนังสือพมิพรายสะดวกกจ็ัดวางไวท่ีไมแขวนหนังสือพิมพราย
สะดวก 
 
 
 
        
 

           ชั้นหนงัสือพิมพฉบับเม่ือวาน                                    ชั้นหนงัสือพิมพรายสะดวก 
 
 

                                  
  

ชั้นไมแขวนหนังสือพมิพฉบับเม่ือวาน     ชั้นไมแขวนหนังสือพิมพรายสะดวก                
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   3.    ถาเปนหนังสือพิมพฉบับลวงเวลาท่ีไมอยูในไมแขวนใหแยกหนังสือพิมพตามช่ือ
หนังสือพิมพ   เชน กรุงเทพธุรกิจ  ขาวสด  คมชัดลึก  เดลินิวส  ฯลฯ  จัดวางบนช้ันเหล็กตามช่ือหนังสือพิมพ
โดยไมตองเรียงตามวันท่ีของหนังสือพิมพ         
 
 

  
ชั้นหนงัสือพมิพลวงเวลา ชั้นหนงัสือพมิพลวงเวลา 

 
 

                              2.3.2   การเก็บและจัดชั้นหนงัสือพมิพเย็บเลม 
                           หนังสือพิมพฉบับลวงเวลา  เม่ือบริการท่ีช้ันหนังสือพิมพฉบับลวงเวลาครบ
คร่ึงเดือน  (วนัท่ี 1-15  จะนํามาเย็บรวมเลมทุกวันท่ี 18 ของเดือนนัน้,  หนังสือพมิพฉบับวันท่ี 16-30  
หรือ 16-31 ของเดือน จะนํามาเย็บรวมเลมทุกวันท่ี  3 ของเดือนใหม )  เม่ือเย็บเลมแลวนํามาใหบริการท่ี
หองหนังสือพมิพเย็บเลม  ช้ัน 3 อาคาร ม.ล.ปน มาลากุล 
 

  

  
การเย็บรวมเลมหนังสือพิมพ หนังสือพิมพท่ีเย็บเลมแลว 
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                               วิธีการเก็บและจัดชั้นหนังสือพิมพเยบ็เลม   เก็บจากโตะอานท่ีผูใชนําออกมาใช  
และตามจดุตางๆ ท่ีผูใชนํามาวางไว  รวมถึงบริเวณใกลเคียงท่ีถายเอกสารซ่ึงผูใชอาจนําไปถายเอกสาร
และวางไว   เม่ือเก็บแลวใหนํามาจัดข้ึนช้ันท่ีหองหนังสือพิมพเย็บเลมตามปายชื่อหนังสือพิมพท่ีระบุไว 
 

  

 

 
 

 
หองเก็บหนังสือพิมพเย็บเลม ชั้นวางหนงัสือพิมพเย็บเลม 

 
                             2.3.3   การเก็บและจัดชั้นนิตยสารบันเทิงฉบับปจจุบัน 
                                        หอสมุดฯ ไดจดัแยกนิตยสารบันเทิงไวตางหากแยกจากวารสารวิชาการเพ่ือให
ผูใชบริการท่ีประสงคจะพักผอนหยอนใจ และตองการอานเฉพาะนิตยสารบันเทิง  มีความสะดวกใน
การหยิบใชและเขาถึงไดงาย  จัดมุมนั่งอานไวโดยเฉพาะ และมีบรรยากาศแบบสบาย ๆ  
 

 
ตัวอยางนิตยสารบันเทิง 
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                                  วิธีการเก็บและจัดชั้นนิตยสารบันเทิงฉบับปจจุบัน 
                                   1. เม่ือผูใชบริการหยิบนิตยสารบันเทิงไปนั่งอานบริเวณใกลเคียงท่ีจัดไวใหและ
ไมไดนํามาเกบ็คืนท่ี  ผูทําหนาท่ีเก็บและจัดช้ันจะดําเนินการเก็บนติยสารบันเทิงฉบับปจจุบันจากจุด
ตางๆ  เชน  โตะอานท่ีผูใชไมใชแลว   จุดท่ีผูใชบริการใหความรวมมือนําไปวางไวภายหลังใชเสร็จ
เรียบรอยแลว  เชน ใสไวในรถเข็น   และเกบ็จากจุดตางๆท่ีผูใชนําไปวางไว 
 

   
เก็บตามโตะอาน เก็บตามจุดท่ีจัดใหวาง เก็บตามจุดตางๆ 

 

                                       2.  นํานิตยสารบันเทิงฉบับปจจุบันมาแยกตามขนาดของรูปเลม  (ท่ีตวัเลมไมติด
รหัสวารสาร)   ติดแตช่ือนิตยสารที่กึ่งกลางปกพลาสติกดานลาง  ขนาดรูปเลมแบงได ดังนี้   
                           2.1  ขนาดมาตรฐาน (ขนาดกระดาษ A4)  เชน กุลสตรี  ขวัญเรือน ฯลฯ 
จัดเรียงข้ึนบนชั้นสําหรับนิตยสารบันเทิง (ช้ันเหล็ก)  โดยไมตองเรียงตามช่ือ และไมตองแยกภาษาไทย
หรือภาษาตางประเทศ 
   2.2  ขนาดใหญ  (ขนาดกระดาษ F4)   เชน   เนช่ันสุดสัปดาห  เสนทางเศรษฐี 
มติชนสุดสัปดาห   สยามรัฐสัปดาหวจิารณ   เทคโนโลยีชาวบาน  บางกอก  ฯลฯ 

  
นิตยสารบันเทิง (ขนาดมาตรฐาน) นิตยสารบันเทิง (ขนาดใหญ) 
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3.  นํานิตยสารบันเทิงขนาดมาตรฐาน  จดัเรียงข้ึนบนช้ันสําหรับนติยสารบันเทิง  (ช้ันเหล็ก)  
โดยไมตองเรียงตามช่ือ และไมตองแยกภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 

 

  
เรียงนิตยสารบันเทิงขนาดมาตรฐานข้ึนชั้น 

 
4. นํานิตยสารบันเทิงขนาดใหญ จัดวางบนช้ันเหล็กตามช่ือท่ีระบุไว  เชน สกุลไทย  

มติชนสุดสัปดาห  เทคโนโลยีชาวบาน  เนช่ันสุดสัปดาห  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ ฯลฯ 

 

  
เรียงนิตยสารบันเทิงขนาดใหญขึ้นชั้นตามชื่อ 

 
***ถาพบวารสารวิชาการ (มีรหัสวารสารติดไวบนปกพลาสติกเหนือขอบลางดานซาย) บนช้ัน

นิตยสารบันเทิงใหนําออกจากช้ันไปเก็บไวท่ีช้ันพักเพื่อนาํไปจัดข้ึนช้ันวารสารวิชาการตอไป 
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รายชื่อนติยสารและวารสารบันเทิงฉบับปจจุบัน 
 

1.  กรังดปรีซ 
2.  การศึกษาอัพเกรด 
3.  กินรี 
4.  กุลสตรี 
5.  ขวัญเรือน 
6.  ฅ คนแมกกาซีน 
7.  ความรูคือประทีป 
8.  คูหูเดินทาง 
9.  งานฝมือ 
10.  จุลสารธรรมสัมพันธ 
11.  ชองทางทํามาหากิน 
12.  ชายคาอาศรม 
13.  ชีวจิต 
14.  ซีเคร็ต 
15.  ดิฉัน 
16.  ตวยตูน 
17.  ตวยตูนพิเศษ 
18.  เทคโนโลยีชาวบาน 
19.  เท่ียวรอบโลก 
20.  เนช่ันจูเนียร 
21.  บางกอก 
22.  ผาสุก 
23.  พลอยแกมเพชร 
24.  เพื่อนเดนิทาง 
25.  แพรว 
26.  ฟอรมูลา 
27.  ฟว 
28.  มติชนสุดสัปดาห 
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29.  แมบาน 
30.  ยูพลัส 
31.  รมพยอม 
32.  รักลูก 
33.  ราชดําเนิน 
34.  รีดเดอรไดเจสท (ฉบับภาษาจีน) 
35.  รีดเดอรไดเจสท (ฉบับภาษาอังกษ) 
36.  รีดเดอรไดเจสท สรรสาระ 
37.  เรือนตะวัน 
38.  เลมโปรด 
39.  สกุลไทย 
40.  สตารซอคเกอร 
41.  สยามรัฐสดาหวิจารณ 
42.  สีสันสัตวเล้ียง 
43.  เสนทางเศรษฐี 
44.  หญิงไทย 
45.  หมอชาวบาน 
46.  อนุสาร อสท. 
47.  อานเอาเร่ือง 
48.  ไอเก็ตอิงลิช 
49.  A DAY 
50.  B.A.D. MAGAZINE 
51.  BIOSCOPE 
52.  BMW MAGAZINE 
53.  DAYBED 
54.  DECORATION GUIDE 
55.  EDUZONE JOURNAL 
56.  ELLE DECORATION 
57.  FILM AND STARS 
58.  FOODSTYLIST 
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59.  FOTO VIDEO DIGITAL 
60.  FOTOINFO 
61.  FREE FORM 
62.  GM 
63.  GO GENIUS 
64.  HI-CLASS 
65.  HOBBY ELECTRONICS 
66.  KITCHEN 
67.  LIVING ECT 
68.  OUT OF HOME MAGAZINE 
69.  PLAYON 
70.  POSITIONING 
71.  SAWASDEE 
72.  THAIZEIT 
73.  TRIPS 
74.  WALLPAPER 
75.  WAY 

 
               2.3.4   การเก็บและจัดชั้นนติยสารบันเทิงฉบับเย็บเลม 
                  นิตยสารบันเทิงฉบับลวงเวลา  เม่ือรวมไดจํานวนและขนาดท่ีเหมาะสม  หรือ

เม่ือจํานวนเลม  ครบเดือนแลวทั้งปกษแรก  ปกษหลัง   เจาหนาท่ีงานบริการวารสารฯ จะดําเนินการเย็บ
รวมเลมแบบงาย คือ เจาะรู  แลวเยบ็ดวยดายขาว นํามาวางบริการท่ีช้ันไมนิตยสารบันเทิงเย็บเลม  

  
           นิตยสารบันเทิงรวมเย็บเลมอยางงาย นิตยสารบันเทิงฉบับปจจุบัน 
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                  นิตยสารบันเทิงเย็บเลม  วางบริการท่ีช้ันไมใกลกับช้ันนิตยสารบันเทิงฉบับ
ปจจุบัน  มีช่ือนิตยสารแตละช่ือติดไวท่ีช้ันเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ 

 

  
ชั้นวางนติยสารบันเทิงฉบับเย็บเลม นิตยสารบันเทิงฉบับเย็บเลม (เรียงตามชื่อ) 
 

หมายเหต ุ :  นิตยสารบันเทิงใหบริการฉบับยอนหลังเปนเวลา 1 ป  หลังจากนั้นงานบริการวารสารฯ 
                    จะทํารายการเสนอหัวหนาหอสมุดฯ  เพื่อขออนุมัติมหาวทิยาลัยฯ จําหนายออก  

     
    วิธีการเก็บและจัดชั้นนติยสารบันเทิงฉบับเย็บเลม 

              1.  เม่ือผูใชบริการหยิบนิตยสารบันเทิงฉบับเย็บเลมไปใชและไมไดนํามาเก็บ
คืนท่ีเดิม  ใหเก็บนิตยสารบันเทิงเย็บเลมจากโตะอานท่ีผูใชไมใชแลว   จุดท่ีผูใชบริการใหความรวมมือ
นําไปวางไวเม่ือใชเสร็จเรียบรอยแลว เชน รถเข็นท่ีวางไวขางช้ันวารสาร และจุดตางๆท่ีผูใชนําไปวางไว 
 

 

 

 
เก็บตามโตะอาน เก็บตามจุดท่ีจัดใหวาง เก็บตามจุดตางๆ 
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    2.  แยกนิตยสารบันเทิงเย็บเลมตามช่ือวารสาร  เชน  กุลสตรี ขวัญเรือน  
 

                     
 

แยกนิตยสารบันเทิงตามชื่อ 
 

                    3.  นํานิตยสารบันเทิงเย็บเลม จัดวางบนช้ันไมตามช่ือนิตยสารท่ีระบุไว   
โดยไมตองเรียงตามฉบับท่ี  เดือน ป ของวารสาร)   

 

 
จัดนิตยสารบนัเทิงเย็บเลมขึ้นชั้นตามชื่อท่ีระบุไว 
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      2.3.5  การเก็บและจัดชั้นวารสารวิชาการภาษาไทยฉบับปจจุบัน   
                         วารสารวิชาการฉบับปจจุบัน (อยูในปกพลาสติกใส)  ใหบริการแบบช้ันเปด   

ท่ีช้ัน 3 อาคาร ม.ล.ปน มาลากุล  โดยมีรหสัวารสารติดบนปกใสดานลางซายมือ  และมีช่ือวารสารติดอยู
เหนือขอบดานลางของปกใส ท่ีช้ันวางวารสารวิชาการนี้มีปายแขวนแสดงไวอยางชัดเจน แยกเปน
วารสารวิชาการภาษาไทย  และวารสารวิชาการภาษาตางประเทศ   

 
 

  
  

ชั้นวารสารวชิาการภาษาไทย ชั้นวารสารวชิาการภาษาตางประเทศ 
 

                การจัดเรียงวารสารวิชาการฉบับปจจุบัน  งานบริการวารสารฯ  ไดจัดทํา
หมายเลขประจําช้ันวารสารไวดวย  โดยแยกเลขประจําช้ันวารสารวิชาการภาษาไทย  (ปายสีขาว)   และ
วารสารวิชาการภาษาตางประเทศ  (ปายสีฟา)    
 

  
 

หมายเลขประจําล็อควารสารวิชาการภาษาไทย 
 

หมายเลขประจาํล็อควารสารวิชาการภาษาตางประเทศ 
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      การเรียงลําดับวารสารจะเรียงตามรหัสวารสารซ่ึงประกอบดวยอักษรนาํของ
ช่ือวารสารตามดวยตัวเลข  ตั้งแตอักษร ก-ฮ   โดยแบงจาํนวนวารสารท่ีจัดเรียงข้ึนช้ันใหเหมาะสมแตละ
ล็อค   วารสารอยูล็อคใดท่ีปกใสของวารสารก็จะพิมพหมายเลขประจําล็อคติดไวท่ีมุมซายดานบนของ
ปกใสนั้น   เพื่ออํานวยสะดวกตอการจัดเรียงข้ึนช้ันของเจาหนาท่ีซ่ึงเม่ือเห็นตัวเลขก็จะรูไดทันทีวา
วารสารนี้จะตองจัดเรียงข้ึนช้ันในล็อคใด    แลวเรียงวารสารตามรหัสวารสารอีกทีหนึ่ง 

 

  
  

หมายเลขประจําชั้น (ตัวอยางล็อคท่ี 1) หมายเลขประจําชั้นท่ีปกใส 
 
    วิธีการเก็บและจัดชั้นวารสารวิชาการภาษาไทยฉบับปจจุบัน 
    1. เม่ือผูใชบริการหยิบวารสารวิชาการฉบับปจจุบันไปใชและไมไดนาํมาเก็บ
คืนท่ีเดิม       ใหเก็บโดยเกบ็จากโตะอานท่ีผูใชไมไดใชแลว  จุดท่ีผูใชบริการใหความรวมมือนําไปวาง
ไวภายหลังใชเสร็จเรียบรอยแลว เชน ช้ันพกัวารสาร  รถเข็น   หรือจุดอ่ืน ๆ ท่ีผูใชนําไปวางไว 
 

   
เก็บจากโตะอาน เก็บตามจุดท่ีจัดไวให เก็บตามจุดตาง ๆ 
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                2. นําวารสารวิชาการฉบับปจจุบันแยกประเภทเปน  วารสารภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ ภาษาเยอรมัน  ฝร่ังเศส  ภาษาญ่ีปุน  
 

 
 

แยกวารสารเปนภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 
 
          3.  นําวารสารวิชาการมาแยกตามกลุมหมายเลขท่ีติดไวมุมบนของปกใส  
(ปกพลาสติก)  เชนกลุมหมายเลข 1, 2, 3, 4........ 
 

  
แยกวารสารตามกลุมหมายเลข กลุมวารสารล็อคท่ี 4 
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                 4.  จากนั้นนําวารสารที่แยกกลุมตามตัวเลขประจําล็อควารสารแลวมาเรียงตาม
รหัสวารสาร  โดยเรียงจากซายไปขวา ดังนี ้ 
 

  
  

เรียงวารสารตามรหัสวารสาร เรียงวารสารตามรหัสวารสาร 
 

                 กลุมหมายเลขและรหัสวารสารวิชาการภาษาไทย 
 

กลุมหมายเลข (ล็อคท่ี) รหัสวารสารท่ีเรียงอยูประจําล็อค 
1 ก1 - ก83 
2 ก834 -ข898 
3 ค43 - ค617 
4 ค676 - จ3584 
5 จ442 - จ84 
6 ช33 - ด72 
7 ท627 - ธ728 
8 น65ม9 - บ616 
9 บ692 - ผ684 
10 ผ76 - ฟ62 
11 ฟ645 - ม333 
12 ม611 - ม94 
13 ร42 - ล914 
14 ว243 - ว6ก635 
15 ว6ก63524 - ว6ก75 
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16 ว6ข56 - ว6ค94 
17 ว6จ27 - ว6ท953 
18 ว6ธ41 - ว6บ637 
19 ว6ป54 - ว6พ682 
20 ว6ภ63 - ว6ม735 
21 ว6ย6 - ว6ว6351 
22 ว6ว66738 - ว6ว6738 
23 ว6ว67383 - ว6ว6784 
24 ว6ว6793 - ว6ส172 
25 ว6ส2724 - ว6ส6552 
26 ว6ส656 - ว6ส833 
27 ว6ห54 - ว6591 
28 ว66509 - ส284 
29 ส34 - ส654 
30 ส6642 - ส682 
31 ส7205 - อ65 
32 อ66 - อ76 
33 อ77 - ฮ78 

                     

         5.  จัดเรียงวารสารตามรหัสวารสารที่เรียงไว  (การจดัเรียงวารสารจะเรียงตาม
รหัสวารสาร   รหัสวารสารประกอบดวยอักษรนําของช่ือวารสาร ตามดวยตัวเลข  รหัสวารสารเทียบตาม
จํานวนเลขแตละหลัก)  โดยเรียงจากซายไปขวา  ดังนี ้
          กลุมหมายเลข 1 (ล็อคท่ี 1) จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ก453   ก53  ก635   ก690   ก711   ก712   ก713   ก715   ก734   ก83   
         กลุมหมายเลข 2 (ล็อคท่ี 2) จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ก834  ก835  ก91  ข651  ข6632   ข67   ข671  ข6919  ข7ช44   ข7พ63  ข898 
                        กลุมหมายเลข 3 (ล็อคท่ี 3) จดัเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ค43   ค465   ค492   ค537   ค5614   ค5615   ค5618   ค563   ค574   ค60   ค617 
                        กลุมหมายเลข 4  (ล็อคท่ี 4)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ค676   ค742   ค75   ค782   ง53  จ34395  จ3484  จ3584 
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                                             กลุมหมายเลข 5  (ล็อคท่ี 5)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
จ442  จ664  จ7ก42  จ7ข56  จ7ค94  จ7ธ45  จ7ว65  จ7ส3  จ742  จ72  จ84 
                       กลุมหมายเลข 6 (ล็อคท่ี 6) จดัเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ช33   ช58   ช61   ช644   ช645   ซ63   ซ66   ซ673   ซ73   ซ74  ณ63   ด666   ด72 
                       กลุมหมายเลข 7 (ล็อคท่ี 7)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ท627  ท628  ท726  ท87  ท9  ท9653  ธ42  ธ433  ธ47  ธ65  ธ7002  ธ728  
                       กลุมหมายเลข 8  (ล็อคท่ี 8)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
น65ม9  น65ล42  น65ล5  น65ล52  น65ว63  น65ส4  น65ส44  น65อ71  น66  น663  น664  น726  
บ4390  บ616 
                       กลุมหมายเลข 9  (ล็อคท่ี 9)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
บ692  บ695  บ6963  บ82  บ84  บ97  ป353  ป432  ป433  ป427  ป621 ป65  ผ43  ผ684 
                       กลุมหมายเลข 10  (ล็อคท่ี 10)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ผ76  ผ778  พ34  พ61  พ686  พ691  พ692  พ6944  พ697  พ74  พ77  พ85  พ874  พ889  ฟ52   
ฟ564  ฟ572  ฟ62 
                       กลุมหมายเลข 11  (ล็อคท่ี 11)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ฟ645  ฟ65  ฟ68  ฟ85  ฟ923  ฟ924  ฟ938  ฟ97  ภ627  ม32  ม333 
                       กลุมหมายเลข 12  (ล็อคท่ี 12)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ม611  ม663  ม743  ม75  ม85  ม852  ม853  ม860  ม864  ม895  ม90  ม94 

                  กลุมหมายเลข 13  (ล็อคท่ี 13)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ร42  ร622  ร643  ร644  ร647  ร6885  ร7  ร87  ล65  ล6583  ล78  ล914 
                       กลุมหมายเลข 14  (ล็อคท่ี 14)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ว243  ว247  ว25  ว26  ว581  ว6ก36  ว6ก43  ว6ก45  ว6ก46  ว6ก621  ว6ก624  ว6ก625  ว6ก6325  
ว6ก6333  ว6ก6334  ว6ก6355  ว6ก635 
        กลุมหมายเลข 15  (ล็อคท่ี 15)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ว6ก63524  ว6ก6353  ว6ก63537  ว6ก6354  ว6ก6355  ว6ก63705  ว6ก63745  ว6ก63904  ว6ก6391  
ว6ก7  ว6ก72  ว6ก74  ว6ก75 
          กลุมหมายเลข 16  (ล็อคท่ี 16)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ว6ข56  ว6ข64  ว6ข6415  ว6ข64153  ว6ข652   ว6ข6523  ว6ค33  ว6ค45  ว6ค492  ว6ค495  
ว6ค496  ว6ค55  ว6ค94 
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        กลุมหมายเลข 17  (ล็อคท่ี 17)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ว6จ27  ว6ฉ26  ว6ซ3  ว6ด92  ว6ต45  ว6ต46  ว6ท43  ว6ท66  ว6ท672  ว6ท677  ว6ท9  ว6ท92  
ว6ท93  ว6ท953 
        กลุมหมายเลข 18  (ล็อคท่ี 18)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ว6ธ41 ว6ธ42  ว6ธ54 ว6น61  ว6น632  ว6น656  ว6น66  ว6บ45  ว6บ46  ว6บ47  ว6บ636 ว6บ637 
        กลุมหมายเลข 19  (ล็อคท่ี 19)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ว6ป54  ว6พ48  ว6พ498  ว6พ63  ว6พ633  ว6พ637  ว6พ642  ว6พ643  ว6พ644  ว6พ648  ว6พ665  
ว6พ727  ว6พ73  ว6พ682 
        กลุมหมายเลข 20  (ล็อคท่ี 20)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ว6ภ63  ว6ภ64  ว6ภ5  ว6ม22  ว6ม222  ว6ม23  ว6ม372  ว6ม378  ว6ม5552  ว6ม5554  ว6ม57       
ว6ม6795  ว6ม735 
        กลุมหมายเลข 21  (ล็อคท่ี 21)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ว6ย6  ว6ย63  ว6ย47  ว6ร35  ว6ร46  ว6ร623  ว6ร65  ว6ร6595  ว6ร944  ว6ล9  ว6ล83  ว6ว624     
ว6ว626  ว6ว63  ว6ว6351  ว6ว6378  ว6ว6722  ว6ว723 
        กลุมหมายเลข 22  (ล็อคท่ี 22)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ว6ว66738  ว6ว67223  ว6ว672511  ว6ว672512   ว6ว67258   ว6ว672582   ว6ว67259   ว6ว6727    
ว6ว67310  ว6ว6733  ว6ว67340  ว6ว67341  ว6ว67342   ว6ว67345  ว6ว67346  ว6ว67348        
ว6ว673511  ว6ว6738 
        กลุมหมายเลข 23  (ล็อคท่ี 23)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ว6ว67383  ว6ว67384  ว6ว67402  ว6ว675  ว6ว67501  ว6ว6751  ว6ว6753  ว6ว6773  ว6ว6775 
ว6ว6783  ว6ว6784 
        กลุมหมายเลข 24  (ล็อคท่ี 24)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ว6ว6793  ว6ว6795  ว6ว68  ว6ว69  ว6ว696  ว6ว7  ว6ว762573  ว6ศ624  ว6ศ625  ว6ศ6813  
ว6ศ682  ว6ศ718  ว6ศ742  ว6ศ745  ว6ส162  ว6ส17  ว6ส172 
        กลุมหมายเลข 25  (ล็อคท่ี 25)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ว6ส2724  ว6ส284  ว6ส295  ว6ส301  ว6ส303  ว6ส624  ว6ส6263  ว6ส629  ว6ส6552  
        กลุมหมายเลข 26  (ล็อคท่ี 26)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ว6ส656  ว6ส657  ว6ส661  ว6ส665  ว6ส676  ว6ส677  ว6ส684  ว6ส686  ว6ส69  ว6ส74  ว6ส77 
 ว6ส833 

     กลุมหมายเลข 27  (ล็อคท่ี 27)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ว6ห45  ว6ห56  ว6ห57  ว6อ25  ว6อ62  ว6อ623  ว6อ3754  ว653  ว655  ว6580  ว6581  ว6591 
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        กลุมหมายเลข 28  (ล็อคท่ี 28)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ว66509  ว66515  ว6653  ว6738  ว675  ว72   ศ45   ศ66   ส23   ส284 
        กลุมหมายเลข 29  (ล็อคท่ี 29)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ส34   ส44   ส45   ส453   ส633   ส636   ส6373   ส63732   ส6374   ส642   ส648   ส654 

     กลุมหมายเลข 30  (ล็อคท่ี 30)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ส6642   ส66427   ส6646   ส664637  ส66466   ส6661  ส6664   ส66713   ส66816   ส6684    
ส668505  ส6686  ส682 

    กลุมหมายเลข 31  (ล็อคท่ี 31)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
ส7205  ส7225  ส7355  ส74   ส856  ห464  อ61  อ62   อ625   อ633   อ647   อ65 
       กลุมหมายเลข 32  (ล็อคท่ี 32)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
อ66  อ666  อ6722  อ675  อ6774   อ6775  อ682  อ683  อ688  อ689  อ712   อ72   อ7302   อ732   
  อ74  อ76 
        กลุมหมายเลข 33  (ล็อคท่ี 33)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
อ77   อ7754   อ777  อ7771 อ785  อ786  อ788  อ82  อ843  ฮ45  ฮ64   ฮ78 
 
                          2.3.6   การเก็บและจัดชั้นวารสารวิชาการภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน 
                                      ข้ันตอนการเก็บและการจัดช้ันวารสารวิชาการภาษาตางประเทศเหมือนการเก็บ
และการจดัช้ันวารสารวิชาการภาษาไทย  อาจมีแตกตางบาง ดังน้ี 
                      1. นําวารสารวชิาการภาษาตางประเทศแยกตามภาษา  เชน  ภาษาอังกฤษ     
ภาษาฝร่ังเศส  ภาษาเยอรมัน 
 

   
วารสารภาษาอังกฤษ วารสารภาษาฝร่ังเศส วารสารภาษาเยอรมัน 
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                              2.  แยกวารสารตามกลุมหมายเลขท่ีมุมซายดานบนของปกใส  (ปกพลาสติก)   
 

 
วารสารแยกตามกลุมหมายเลข 

  
    จากนั้นนําวารสารท่ีแยกกลุมตามตัวเลขประจําล็อควารสารแลวมาเรียงตาม
รหัสวารสาร  (การจัดเรียงวารสารจะเรียงตามรหัสวารสาร   รหัสวารสารประกอบดวยอักษรนําของช่ือ
วารสาร ตามดวยตัวเลข  รหสัวารสารเทียบตามจํานวนเลขแตละหลัก)  โดยเรียงจากซายไปขวา  ดงันี้ 
 
                                           กลุมหมายเลขและรหัสวารสารวิชาการภาษาตางประเทศ 
 

กลุมหมายเลข (ล็อคท่ี) รหัสวารสารท่ีเรียงอยูประจําล็อค 

1 A11 - A535 

2 A725 - A885 

3 A89153 - C686 

4 D30 - E438 

5 E46 - F62 

6 F67 - J6A213 

7 J6C76 - J6P54 

8 J6R44 - K34 

9 L375 - M62 
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10 N37 - P746 

11 R32 - S642 

12 T23 - T4717 

13 T477 - Y47 

14 A795 - N62 (ฝร่ังเศส) 

15 A703 - M626 (เยอรมัน) 

15  S47  ( ญ่ีปุน) 

 
3. จัดเรียงวารสารตามรหัสวารสาร  ถาเปนภาษาตางประเทศท่ีเปนภาษา 

อ่ืนๆใหเรียงตอทายวารสารภาษาอังกฤษ   เชน วารสารภาษาเยอรมัน  (ติดสติกเกอรสีเหลือง)     
ภาษาฝร่ังเศส   (ติดสติกเกอรสีชมพู)   ภาษาญ่ีปุน (ติดสติกเกอรสีขียว)    
                  กลุมหมายเลข 1  (ล็อคท่ี  1)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
A112   A1124   A30   A33   A4521  A535     
                 กลุมหมายเลข 2  (ล็อคท่ี  2)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้          
A725   A732   A80  A8738  A8782  A8783  885 
                 กลุมหมายเลข 3  (ล็อคท่ี  3)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้       
A89153   B53   B85   B873   C547   C686 
                 กลุมหมายเลข 4  (ล็อคท่ี  4)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
D30   D432   D55  D625  E331  E335  E34   E381  E438 
                 กลุมหมายเลข 5  (ล็อคท่ี  5)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
E46   E47   E83   E853   E87055  E87056   E91   F423   F62 
                 กลุมหมายเลข 6  (ล็อคท่ี  6)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
F67   H563   I5335   I58045   I58054   J264   J266   J6A213 
                 กลุมหมายเลข 7  (ล็อคท่ี  7)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
J6C76   J6E31   J6E35   J6E36   J6E523   J6E58   J6M52   J6M58   J6P54 
                 กลุมหมายเลข 8  (ล็อคท่ี   8)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้       
J6R44   J6S44   J6S62   J6T476   K34 
                 กลุมหมายเลข 9  (ล็อคท่ี  9)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
L3355   L375   L5588   L615   M24   M314   M340   M45   M62 
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                กลุมหมายเลข 10 (ล็อคท่ี  10)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้    
N37   N48   P12   P185   P344   P595   P623   P6233   P683   P746 
                กลุมหมายเลข 11 (ล็อคท่ี  11)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้        
R32   R35   S1073   S33   S372   S554   S555   S617   S6213   S638   S642 
                กลุมหมายเลข 12 (ล็อคท่ี  12)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   
T23   T255   T32   T4614   T4615   T4715   T4717   T472 
                กลุมหมายเลข 13 (ล็อคท่ี  13)  จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้       
T477   T53   Y47 
                กลุมหมายเลข 14  (ล็อคท่ี 14)  (ภาษาฝร่ังเศส)   ติดสติกเกอรสีชมพู 
จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้   A7957   D434   E181   E182   F7   L37   M3   N62   
                      กลุมหมายเลข 15  (ล็อคท่ี  15)  (ภาษาเยอรมัน)  ติดสติกเกอรสีเหลือง 
จัดเรียงวารสารตามลําดับรหัสวารสารดังนี้    A703   D433   M626  
                กลุมหมายเลข 15  (ล็อคท่ี  15)  (ภาษาญ่ีปุน)  ติดสติกเกอรสีเขียว 
รหัสวารสาร   S47   (มีเพียงช่ือเดียว) 
 
    4.  จากนั้นนําวารสารที่เรียงตามรหัสวารสารไวเรียบรอยแลว  ท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศจัดข้ึนช้ันวารสารปจจุบัน (ปกใส)   
 
หมายเหตุ   :    หากพบวาวารสารท่ีช้ันเรียงผิดใหจดัเรียงใหมใหถูกตองดวย    
 

              2.3.7  การเก็บและจัดชั้นวารสารเย็บเลมภาษาไทย 
                       วารสารวิชาการเม่ือมาครบตามจํานวน  และจัดทําดรรชนีวารสารเรียบรอยแลวก็

นํามารวมเย็บเลมโดยจํานวนเลมปลีกเม่ือรวมเย็บเลมตองกะขนาดใหเหมาะสมไมใหตัวเลมท่ีจะเยบ็เลม
นั้นหนาเกิน  2 นิ้ว  เพื่อสะดวกตอการนํามาถายเอกสาร  และตองคํานงึถึงความเหมาะสมกับจํานวนเลม
ของวารสารในป พ.ศ. นัน้ๆ  เชน วารสารรายเดือน มี 12 เลม / ป  การรวมเย็บเลม  อาจจะเปน 3 ฉบับ 
รวมเย็บเปน 1 เลม  ก็จะไดวารสารเย็บเลม 4  เลมใน 1 ป  หรือ 4  ฉบับ รวมเย็บเปน 1 เลม ก็จะได
วารสารเย็บเลม 3 เลมใน 1 ป  

                      วารสารฉบับเย็บเลม ใหบริการในระบบชัน้เปด  ผูใชสามารถคนหาไดจาก 
ช้ันวารสารเยบ็เลม ซ่ึงจัดเรียงตามช่ือและรหัสวารสาร  โดยแยกวารสารเย็บเลมภาษาไทย และวารสาร
เย็บเลมภาษาตางประเทศ 
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           เม่ือผูใชบริการหยิบวารสารเย็บเลมมาใชแลว  เจาหนาท่ีจะเก็บและนําไปจัด 
ช้ันโดยมีข้ันตอน ดังนี ้

                      วิธีการเก็บและจัดชั้นวารสารเย็บเลมภาษาไทย     เก็บจากโตะอานท่ีผูใชไมใช 
แลว    จากจุดท่ีผูใชบริการใหความรวมมือนําไปวางไวภายหลังใชเสร็จเรียบรอยแลว ณ จุดท่ีจัดไวให  
เชน  รถเข็น  และจากจดุตางๆ ท่ีผูใชนําไปวางไว 
 

   
เก็บตามโตะอาน เก็บตามจุดท่ีจัดไวให เก็บตามจุดตางๆ 

                       
                       1.  นําวารสารเย็บเลมภาษาไทยท่ีเก็บจากจดุตางๆ  มาไวท่ีช้ันพักวารสาร    

เย็บเลมภาษาไทย 
 

 
                                                      ชั้นพักวารสารภาษาไทย 
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          2.  นําวารสารท่ีมีเลขรหัสวารสารกลุมใกลเคียงกันมาใสบนรถเข็น 
             (ถาวารสารท่ีช้ันพักมีจํานวนนอยใหนํามาใสรถเข็นท้ังหมด เพือ่จัดเรียงไปพรอมกัน) 

  

   นําวารสารจากชั้นพักใสรถเข็นเพื่อนําไปจัด        เรียงวารสารในรถเข็นตามรหัสวารสาร 
        

                            3.  จัดเรียงวารสารในรถเข็น (รถเข็นแบบ  2 ขาง)  เรียงตามอักษร ก-ฮ 
                   4.  จัดเรียงตัวเลมวารสารตามรหัสวารสาร  เชน   ก1   ก128   ก20   ก38     ก45 
ข180  ข198  ข20  ข213   ( การจัดเรียงรหัสวารสารจะเทียบตามจํานวนเลขทีละตัวจากหลักหนวย   
หลักสิบ  หลักรอย  หลักพัน  หลักหม่ืน  เรียงจากนอยไปหามาก  เชน   
    ก128  มากอน  ก82   ถึงแมวาเลข 128 จะมากกวา 82      
    ข610  มากอน  ข 65   ถึงแมวา  65  จะนอยกวา  610   

              5.  เม่ือเรียงรหัสวารสารเรียง  ป พ.ศ. จากนอยไปหามาก  เรียงตามลําดับ 
เลมท่ี  จากนอยไปหามาก  โดยเรียงจากซายไปขวา เชน   
 

ก128 ก128 ก128 ก128 ข85 ข85 ค563 ค563 
2544 2545 2545 2545 2549 2550 2544 2544 
 ล.1 ล.2 ล.3   ล.1 ล.2 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 เรียงวารสารตามรหัสวารสาร และเรียงตามป พ.ศ. (พ.ศ. เกาไปหาใหม) 
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              6.  เม่ือจัดเรียงวารสารตามรหัสวารสารท่ีรถเข็นเรียบรอยแลวกน็ําวารสารที่ 
จัดเรียงนั้นข้ึนช้ันวารสารตามรหัสวารสาร  ก-ฮ   (ในขณะท่ีนําวารสารจัดเขาช้ันถาพบวารสารเรียงผิดท่ี
หรือวางอยูขางช้ันใหนํามาจดัเรียงเขาช้ันใหถูกตองดวย) 

                     7.  ถาพบวารสารชํารุด   เชน  สันชํารุด  สันเลอะเลือนมองไมชัดเจน  ตัวเลม 
ฉีกขาดใหดึงตัวเลมออกจากชั้นเพื่อดําเนินการแกไขตอไป 

8. หากพบวาช้ันวารสารแนนเกินไปไมสามารถจัดวารสารเขาช้ันได   
 ควรขยายช้ันเพื่อความสะดวกในการจดัวารสารเขาช้ันตอไป   

 
 วารสารเย็บเลมภาษาไทยเรียงตามรหัสวารสารแตละแถว 

 

แถวท่ี รหัสวารสาร 
1 ก36 - ค49 
2 ค49 - ช62 
3 ช62 - น6401 
4 น6401 - ผ778 
5 ผ778 - ม896 
6 ม896 - ว52 
7 ว52 - ว6บ45 
8 ว6บ45 - ว6ว6793 
9 ว6ว6793 - ศ4405 
10 ศ4405 - ส6881 
11 ส6881 - ฮ97 
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                           2.3.8  การเก็บและจัดชั้นวารสารเย็บเลมภาษาตางประเทศ 
                       การเก็บและการจัดวารสารเย็บเลมภาษาตางประเทศ  มีข้ันตอนการเกบ็และการ
จัดช้ันเหมือนวารสารภาษาไทยเย็บเลม  คือ เก็บแลวจัดเรียงวารสารตามรหัสวารสาร A – Z     ไมตอง
แยกวารสารตามภาษาอ่ืนๆ  เหมือนข้ันตอนการเก็บและการจัดช้ันวารสารวิชาการภาษาตางประเทศ
ฉบับปจจุบัน  (ปกพลาสติกใส)   ท่ีตองแยกและเรียงวารสารภาษาอังกฤษกอนภาษาฝรั่งเศส  ภาษาญ่ีปุน 
 

 
ชั้นวารสารเยบ็เลมภาษาตางประเทศ 

                             

                             
    วิธีการเก็บและจัดชั้นวารสารเย็บเลมภาษาตางประเทศ   

                       1.  เก็บจากโตะอานท่ีผูใชไมใชแลว    จากจุดท่ีผูใชบริการใหความรวมมือ 
นําไปวางไวภายหลังใชเสร็จเรียบรอยแลว ณ จุดท่ีจดัไวใหผูใชนํามาวางไว  เชน  รถเข็น  และจากจุด
ตางๆ ท่ีผูใชนําไปวางไว 
 

   
เก็บจากโตะอาน เก็บจากจุดท่ีจัดไวให เก็บจากจุดอ่ืนๆ 
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     2.  นําวารสารเย็บเลมภาษาตางประเทศที่เก็บจากจุดตางๆ  มาไวท่ีช้ันพัก
วารสารเย็บเลมภาษาตางประเทศ  หากวารสารท่ีเก็บมีจํานวนนอยไมตองนําข้ึนช้ันพัก ใหเรียงยอยใน
รถเข็นแลวนําไปจัดข้ึนช้ัน 
 

 
วารสารเย็บเลมเก็บไวที่ชั้นพัก ชั้นพักวารสารเย็บเลมตางประเทศ เรียงยอยในรถเข็นกอนจัดขึ้นชั้น 
              

    3.  จัดเรียงตัวเลมวารสารตามรหัสวารสาร  เชน      ( การจัดเรียงรหัสวารสาร
จะเทียบตามจาํนวนเลขทีละตัว   เรียงจากนอยไปหามาก  เชน   
 
A1 A38 A4 A6 A72 A9 B180 B20 B213 B35 

  
ภายใตรหัสวารสารเรียง ป  ค.ศ. จากนอยไปหามาก  (ค.ศ. เกา ไปหาใหม)  เชน      

A128 A128 

2001 2003 
 
                                เรียงลําดบัเลม (Volume) จากนอยไปหามาก   เชน          
 

A128 A128 A128 A128 A128 A128 A128 A128 

2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 

V.1 V.2 V.1 V.2 V.1 V.2 V.1 V.2 
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    4.  เม่ือจัดเรียงวารสารตามรหัสวารสารท่ีรถเข็นเรียบรอยแลวกน็ําวารสาร   
ท่ีจัดเรียงนั้นข้ึนช้ันวารสารตามรหัสวารสาร  A - Z    โดยเรียงจากซายไปขวา  บนลงลางแลวเรียงจาก
ซายไปขวาเหมือนเดิมทีละแถว   (ในขณะท่ีนําวารสารจัดเขาช้ันถาพบวารสารเรียงผิดท่ีหรือวางอยูขาง
ช้ันใหนํามาจดัเรียงเขาช้ันใหถูกตองดวย) 
 

  
เรียงตามรหัสวารสาร A-Z เรียงเขาชั้นจากซายไปขวา 

 
                     5.  ถาพบวารสารชํารุด   เชน  สันชํารุด  สันเลอะเลือนมองไมชัดเจน  ตัวเลม 

ฉีกขาดใหดึงตัวเลมออกจากชั้นเพื่อดําเนินการแกไขตอไป 
6. หากพบวาช้ันวารสารแนนเกินไปไมสามารถจัดวารสารเขาช้ันได   

 ควรขยายช้ันเพื่อความสะดวกในการจดัวารสารเขาช้ันตอไป   
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    วารสารเย็บเลมภาษาตางประเทศเรียงตามรหัสวารสารแตละแถว 
 

แถวท่ี รหัสวารสาร 
1 A112 - A5331 
2 A5331 - A892 
3 A892 - C367 
4 C367 - D6283 
5 D6283 - E86 
6 E86 - I5 
7 I5 - J6B52 
8 J6B52 - J6G48 
9 J6G48 - J6T41 
10 J6T41 - J6T464 
11 J6T464 - M899 
12 M899 - N68 
13 N68 - P423 
14 P423 - P76 
15 P76 - S38 
16 S38 - S85 
17 S85 - Z52 
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บทที่  3 
องคความรู และบรรยากาศของการจัดการความรู 

 
จากคําส่ังท่ี ศธ 0520.209(นฐ)/-  ลงวันท่ี  29 ธันวาคม  2552  ซ่ึงหอสมุด มีนโยบาย 

กําหนดใหตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือการจดัการความรูในหอสมุดข้ึน  ในการนี้คณะทํางานฯ การจดัการ
ความรูเร่ืองการเก็บและจดัช้ันวารสารไดดาํเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2553  ประธานคณะทํางานฯ ไดโทรศัพทถึงสมาชิกแตละคนใน 
กลุมท่ีปฏิบัติงานวารสารดานการเก็บและการจัดช้ันวารสารท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการโดย
ขอใหเขียนข้ันตอนการปฎิบัติงานการเก็บและการจดัช้ันวารสาร รวมถึงปญหาท่ีพบและแนวทางการ
แกไข  โดยขอใหสงท่ีประธานคณะทํางานฯ  ภายในวันท่ี  9  กุมภาพนัธ  2553 
  2.  วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2553   ประธานคณะทํางานฯ ไดโทรศัพทถึงหัวหนาฝาย/งาน  
เพื่อขออนุญาตใหสมาชิกในกลุมมาประชุมรวมกัน  ณ  หองทํางานวารสารอาคาร ม.ล.ปน มาลากุล  ช้ัน 
3   เม่ือสมาชิกมาพรอมกันแลว  ประธานคณะทํางานฯ  ไดนําเสนอขอมูลการเก็บและการจัดช้ันวารสาร
ของสมาชิกแตละคน  ซ่ึงสมาชิกในกลุมไดแสดงความคิดเห็นและอภิปรายกันอยางกวางขวาง  และ
ชวยกันปรับแก ข้ันตอนการปฏิบัติงานฯ จนไดข้ันตอนทีเ่ปนแนวทางเดียวกันและถูกตองตามหลัก
วิชาชีพและความเปนจริง  
             3.  วันท่ี 1-10  เมษายน 2553  ประธานคณะทํางานฯ  เร่ิมพิมพคูมือ การเก็บและจัดช้ัน
วารสาร   
  4.  วันท่ี  19 -29  เมษายน 2553  ประธานคณะทํางานฯ  พิมพแกไขและปรับปรุงเนื้อหา
ใหเหมาะสมยิง่ข้ึน 

5.  วันท่ี 26 เมษายน 2553  ( เวลา 14.00-15.30 น.)  ประธานคณะทํางานฯ  โทรศัพท 
ขออนุญาตจากหัวหนาฝาย / งาน ใหสมาชิกในกลุมมารวมพิจารณาขอมูลในคูมือ  การเก็บและจดัช้ัน
วารสาร  ท่ีจัดพิมพไวแลว  โดยสมาชิกในกลุมไดรวมแสดงความคิดเห็นและชวยกนัปรับขอมูล 
ใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

6.  วันท่ี 30 เมษายน 2553  ดาํเนินการถายรูปข้ันตอนการปฎิบัติงานการเก็บและจัดช้ัน 
วารสาร 
  7.  วันท่ี 30 เมษายน  2553  นําสงคูมือการเก็บและจัดช้ันวารสาร  ใหท่ีปรึกษา คณะ
ทํางานฯ  ตรวจแกไขเบ้ืองตน 
  8.  ท่ีปรึกษาคณะทํางานฯ ตรวจแกไขแลว  สงใหประธานคณะทํางานฯ นําไปพิมพ
ปรับแกขอมูลใหมพรอมใสรูปภาพประกอบการทํางานตามข้ันตอน 
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บรรยากาศการประชุมกลุมคณะทํางานฯ รวมระดมความรู ประสบการณ 
 
 
 
 



 41

บทที่  4 
สรุปปญหาและขอเสนอแนะ 

 
  การเก็บและจดัช้ันวารสาร  ปญหาท่ีพบคือช้ันวารสารไมเปนระเบียบ  มีวารสารตาง
หมวดหมูแทรกปนบนช้ันวางซอน ๆ กัน  และบางคร้ังอาจมีวารสารจดัอยูผิดที่  อาจเนื่องจากผูใชบริการ
ตองการซอนวารสารไวใชเฉพาะตัว  หรือผูใชบริการหยิบมาใชแลวนําไปเรียงบนช้ันใหผิดตําแหนง 
 
  ขอเสนอแนะ 
  1.  กอนการจดัเรียงวารสารข้ึนช้ัน ควรจัดเรียงวารสารท่ีบนช้ันใหเปนระเบียบและถูกตอง
กอนจัดแทรกหมวดหมูท่ีวางอยูใกลเคียงกนักอน  เม่ือพบวามีวารสารจัดเรียงผิดหมวดหมูควรดึงตัวเลม
ออกจากช้ันเพือ่นําไปจัดช้ันท่ีถูกตอง 
  2.   ตองมีการซักซอมความเขาใจระหวางผูปฏิบัติงานท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการใน
การจัดช้ันวารสารตามหลักเกณฑท่ีถูกตอง   
                3.  ตองมีการตรวจช้ันวารสารอยางสมํ่าเสมอ        
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บรรณานุกรม 
 
 
มาลี  ไชยเสนา.  การจัดเก็บและการคนคืนสารนิเทศ.  อุบลราชธานี : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  
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รายชื่อท่ีปรึกษาและคณะทํางาน 

 

ท่ีปรึกษา 

 
    นางฐิติมา  กล่ินทอง  
  
คณะทํางานการจัดการความรู 
   
 1.  นางศิริญญา           ฐากุลวีรนันท                   หัวหนาคณะทํางาน 
 2. นางสาวกอบกลุ     ชาวเฉียง                        คณะทํางาน 
 3. นางวาสนา            พุมประทุม                    คณะทํางาน 
 4. นางอารี                  ปยะรัตนวัฒน               คณะทํางาน 
 5. นายพงศสิน            จารุธนโรจนทวี            คณะทํางาน 
 6. นายสมคิด               เท่ียงธรรม                    คณะทํางาน        

 
ผูจดบันทึกและเรียบเรียง 
             นางศิริญญา  ฐากุลวีรนันท 
 
ผูใหขอมูล 
              1.    นางสาวกอบกลุ        ชาวเฉียง                     

นางวาสนา            พุมประทุม                          2.  
  3.  นางอารี                  ปยะรัตนวัฒน                
  4.  นายพงศสิน            จารุธนโรจนทวี             
  5.   นายสมคิด               เท่ียงธรรม    
      
ผูแสดงภาพประกอบ 

นายพงศสิน  จารุธนโรจนทว ี 
 นางสาวกอบกลุ  ชาวเฉียง 
 
ผูถายภาพ 

นางศิริญญา  ฐากุลวีรนันท            




	ปกหน้า
	ปกใน
	คำนำ
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 การเก็บและจัดชั้นวารสาร
	บทที่ 3 องค์ความรู้ และบรรยากาศของการจัดการความรู้
	บทที่ 4 สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ปกหลัง



