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งานหอสมุด 

มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

 
คู่มือห้องสมุดและการสืบค้น 
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การจัดหมู่หนังสือ : 

 

หมายถึง การแยกหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือความสะดวก

ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร ค้ น ห า  แ ล ะ เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ ใ น ก า ร จัด เ ก็ บ 

การจดัแยกหนงัสือมีหลายวิธี เช่น แบ่งตามเนือ้หา หรือเนือ้เร่ือง 

แบ่งตามลกัษณะและสีของปก แบ่งตามอกัษรช่ือผู้แต่ง แบ่งตาม

ขนาดรูปเล่ม แต่วิธีท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบนั และถือว่าเป็น

การจดัระบบหมู่ท่ีดี คือ การจดัแยกตามเนือ้หา หรือเนือ้เร่ือง ซึ่ง

จะทําให้หนงัสือท่ีมีเนือ้หาเดียวกนัอยู่รวมกนั และเนือ้หาสมัพนัธ์

กันอยู่ ใก ล้กัน  และใ ช้สัญลักษณ์แทนเนื อ้หาของหนัง สือ 
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ระบบการจัดหมู่หนังสือ  : 

ระบบการจดัหมวดหมูห่นงัสือ 

 

หอสมดุ มหาวิทยาลยัเนชัน่ใช้การจดัหมวดหมูห่นงัสือระบบห้องสมดุ

รัฐสภาอเมริกนั (Library of Congress Classification) หรือเรียกยอ่วา่ 

ระบบ L.C เป็นระบบท่ีใช้ตวัอกัษรผสมตวัเลขเป็นสญัลกัษณ์ ตัง้แต ่A-

Z ยกเว้น IOWXY ผสมตวัเลขอาราบคิแทนเนือ้หาของหนงัสือนัน้ ๆ 

ดงันี ้
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 A             ความรู้ทัว่ไป  (General Works) 
 B             ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา  (Philosophy  Psychology, Religion) 

 C             ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ (Auxiliary Sciences of History) 

 D             ประวตัิศาสตร์ทัว่ไป และประวตัิศาสตร์โลกเก่า  (History : General and Old  World) 

E-F          ประวตัิศาสตร์ : อเมริกา  (History : America) 

G             ภมูศิาสตร์ โบราณคดี  นนัทนาการ  (Geography, Antropology, Recreation) 

H             สงัคมศาสตร์  (Social Sciences) 

J              รัฐศาสตร์  (Political Science) 

K             กฎหมาย  (Law) 

L             การศกึษา (Education) 

M            ดนตรี (Music and Books on Music) 

N             ศิลปกรรม (Fine Arts) 

P              ภาษาและวรรณคดี  (Philology and  Literatures) 

Q             วิทยาศาสตร์  (Science) 

R             แพทยศาสตร์  (Medicine) 

S              เกษตรศาสตร์ (Agriculture) 

T             เทคโนโลยี  (Technology) 

U             ยทุธศาสตร์ (Military Science) 

V             นาวิกศาสตร์ (Naval Science) 

Z             บรรณานกุรม และบรรณารักษศาสตร์ (Bibliography, Library Science) 
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สว่นหนงัสือประเภทนวนิยาย เร่ืองสัน้ ทางห้องสมดุไมนิ่ยมให้

เลขหมู ่แตม่กัใช้อกัษรยอ่ดงันี ้

นวนิยายท่ีพิมพ์เป็นภาษาไทยใช้ “น” หรือ “นว” แทนเลขหมู ่

นวนิยายท่ีพิมพ์เป็นภาษาองักฤษใช้ “Fic”(Fiction) 

เร่ืองสัน้ ภาษาไทยใช้ “รส.” ภาษาองักฤษใช้ S.C. (Short 

Stories Collection) 
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เลขเรียกหนังสือ (Call Number) ประกอบด้วย  : 

- เลขหมูห่นงัสือ (Classification Number) 

- อกัษรตวัแรกของช่ือผู้แตง่ท่ีเป็นคนไทย หรืออกัษรตวั

แรกของช่ือสกลุผู้แตง่ท่ีเป็นคนตา่งประเทศ 

- เลขประจําตวัผู้แตง่ 

- อกัษรตวัแรกของช่ือหนงัสือ   

ตวัอยา่ง เช่น 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

G                 

155 

.T5 

ก677ส 
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การจัดเรียงหนังสือบนชัน้  : 
1.การเรียงหนงัสือบนชัน้ จะเรียงตามเลขเรียกหนงัสือ 

(Call Number) และเรียงจากซ้ายไปขวา บนลงลา่ง 

และจากตวัอกัษร  หมวด A-Z 

 

 
 
 

2. หนงัสือหลายเล่มท่ีมีเลขหมู่เดียวกนั จะเรียงตาม

ดับอักษรตัวแรกของช่ือผู้ แต่งท่ีเป็นคนไทย หรือ 

อกัษรตวัแรกของช่ือสกลุผู้แตง่ท่ีเป็นคนตา่งประเทศ 

G                 

155 

.T5 

ก677ส 

G                 

155 

.T5 

ต677ส 
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3. ถ้าเลขหมูห่นงัสือ และอกัษรยอ่ของผู้แตง่เหมือนกนั 

จะเรียงตามเลขประจําตวัผู้แตง่และอกัษรตวัแรกของ

ช่ือหนงัสือ ตามลําดบั เช่น 
 

G                 

155 

.T5 

ก677ส 

G                 

155 

.T5 

ก800ส 
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4. หนงัสือท่ีมีเลขหมูเ่ดียวกนั แตพ่ิมพ์คนละปี หรือคน

ละครัง้จะเรียกตามปีพิมพ์ก่อนหลงัตามลําดบั 

 
 
 G                 

155 

.T5 

ก677ส 

2553 

G                 

155 

.T5 

ก677ส 

2554 



Page 10 

การสืบค้นฐานข้อมลู 

1. กําหนดคําค้น คือ เม่ือต้องการเร่ืองอไร ให้สรุปความงามคิดเราเอง เป็นคํา หรือ

วลี และคําท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต้องการค้นข้อมลูเก่ียวกบัโรคเอดส์ คําท่ีเก่ียวข้องและ

สมัพนัธ์กนั คือโรคติดตอ่ โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ เราสามารถนําคําศพัท์เหลา่นี ้

มาใช้ในการสืบค้นข้อมลูได้ในปนระเภทของหวัเร่ือง 

2. ศกึษาวิธีการค้นหาข้อมลูจากฐานข้อมลู เช่นจากโปรแกรม จากคูมื่อการค้น 

คําแนะนําการใช้ ซึง่ติดตัง้ไว้ข้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือจากแผนกบริการตอบ

คําถาม และช่วยการค้นคว้า 

3. พิจารณาเลือกใช้ประเภทของเคร่ืองมือ ให้ตรงกบัประเภทของข้อมลู เช่นต้องการ

ค้นหาข้อมลูประเภทหนงัสือ เร่ืองเก่ียวกบั การเพิ่มผลผลติ แตไ่มท่ราบช่ือผู้แตง่ 

และช่ือหนงัสือ ผู้ใช้ห้องสมดุต้องค้นหาข้อมลูจากฐานข้อมลูหนงัสือ โดยค้นจากหวั

เร่ือง หรือ คําสําคญั เช่นเดียวกบัการค้นบตัรรายการ 
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สืบค้นรายการออนไลน์ (Online Public Access 

Catalog - OPAC) 
 

เป็นเคร่ืองมือช่วยค้นหาและชีแ้หลง่ทรัพยากรสารสนเทศให้กบัผู้ใช้ใน

การค้นหา หนงัสือ บทความวารสาร โสตทศันวสัด ุรายงานการวิจยั 

วิทยานิพนธ์ ฯลฯ และค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดจิิทลั ซึง่

มีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชัว่โมง บนเครือขา่ย

อินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทําได้ดงันี ้
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การสืบค้นสามารถทาํได้ดังนี ้

1) สืบค้นแบบง่าย เป็นการสืบค้นท่ีผู้ใช้ใสคํ่าค้นท่ีต้องการหรือคํา

สําคญั 

2) สืบค้นแบบละเอียด เป็นการสืบค้นท่ีผู้ใช้ สามารถจํากดั หรือ

ขยายขอบเขตของการสืบค้น เพ่ือได้ผลลพัธ์ท่ีตรงกบัความต้องการ

มากขึน้ โดยสามารถสืบค้นจาก ช่ือเร่ือง ผู้แตง่ หวัเร่ือง ISBN/ISSN 

ประเภทวสัด/ุมีเดีย ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สถานท่ีจดัเก็บ 

และสามารถเลือกภาษาการแสดงผล ในรายการเลือกภาษา ซึง่

สามารถเลือกการแสดงภาษาไทย และองักฤษ 
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ภาพตัวอย่างหน้าจอสืบค้น : ระบบ SENAYAN 
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ภาพตัวอย่างหน้าจอสืบค้นขัน้สูง : 
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      ภาพตัวอย่างหน้าจอระบบสืบค้นรายการออนไลน์ 
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      ภาพตัวอย่างหน้าจอระบบสืบค้นรายการออนไลน์ 
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ระเบียบการยืมทรัพยากร 
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จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. 

หยุดวันเสาร์-อาทติย์ 

หยุดวันนักขัตฤกษ์ 

 
 
 
 

เวลาทาํการ 
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- แตง่กายสภุาพ 

- แสดงบตัรประจําตวัในการเข้าใช้ห้องสมดุทกุครัง้ 

- เคารพตอ่สถานท่ี สํารวมกิริยา ไม่สง่เสียงดงั ไม่ปฏิบติัตนเป็นท่ี

รบกวนผู้ อ่ืน 

- ห้ามนําอาหาร เคร่ืองด่ืมเข้าห้องสมดุ อนญุาตเฉพาะนํา้เปลา่

เท่านัน้ 

- ห้ามสบูบหุร่ี และเลน่การพนนัในห้องสมดุ 

- ไม่ฉีก ทําลาย หรือกระทําการใด ๆ ท่ีทําให้สิ่งพิมพ์ หรือ ทรัพย์สิน

ของห้องสมดุชํารุดเสียหาย 

 - ไม่นําทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมดุโดยไม่ได้ยืมตาม

ระเบียบ หรือโดยไม่ได้รับอนญุาต 

- งดใช้บตัรของผู้ อ่ืนยืมหนงัสือ มิฉะนัน้จะถกูตดัสิทธิการยืม 

- หนงัสือท่ีหยิบออกจากชัน้แล้วไม่ต้องเก็บเข้าท่ี ให้วางไว้ท่ีจดุพกั

หนงัสือ 

ข้อปฏิบัตสิาํหรับผู้ใช้ห้องสมุด 
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ตดิต่อ  

โทร. ภายใน 170 

 

เวบ็ไซต์สาํหรับสืบค้นรายการออนไลน์ 

 

http://library.nation.ac.th/library 
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