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ปรับปรุงครั้งที่ ๑ 
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จัดท าโดย นายสวัสดิ์ อุราฤทธ์ิ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ 
สอบทานโดย อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 



ค าน า 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชเพชรบุรีในฐานะที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการให้บริการความรู้ และการศึกษาค้นคว้าทั่วไปอย่างกว้างขวางแก่คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และประชาชนทุกระดับแล้ว ยังท าหน้าที่เป็นแหล่งกลางในการเก็บรวบรวมสิ่งพิมพ์ทุก
ประเภท ดังนั้นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจึงเป็นภารกิจส าคัญของส านักวิทยบริการฯ มีภารกิจ
และหน้าที่ในการด าเนินงาน คัดเลือก จัดหา และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เพื่อ
ให้บริการศึกษาค้นคว้า จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา และการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อให้เป็นองค์ความรู้แก่บุคลากรในมห าวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในหน่วยงานอื่น สามารถน าหลักการและวิธีการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ตามความเหมาะสม 

ส านักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะอ านวยประโยชน์
แก่เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องได้ตามสมควร 
 
 

 นายสวัสดิ์ อุราฤทธ์ิ 
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
   หน้า 
 

วัตถุประสงค์         ๑ 
ขอบเขต          ๑ 
ค าจ ากัดความ         ๒ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ        ๒ 
มาตรฐานคุณภาพงาน        ๓ 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน        ๔ 
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน       ๕ 
เอกสารอ้างอิง         ๖ 
แบบฟอร์มที่ใช้         ๖ 
ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน/ฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติ     ๗ 

  นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
  เกณฑ์การคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 
  ระบบงานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

- การจัดการงบประมาณ (Account Management)  
- ระเบียนส านักพิมพ์ / ร้านค้า (Vendor)  
- การท าใบรายการสั่งซื้อทรัพยากร (Basket) 
- การลงรายการรบัทรัพยาการ (Receiving orders) ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ 

(Invoices) 
- การเสนอแนะการจัดซื้อหนังสือของผู้ใช้ (Managing suggestions) 
- การทวงถามรายการสั่งซื้อ (Claims & Late Orders) 

ข้อเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน/      ๓๘ 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน   

ภาคผนวก         ๓๙ 
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ชื่อคู่มือ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในด าเนินงานด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เพ่ือเป็นคู่มือมือในการปฏิบัติงานด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของบรรณารักษ์ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. จัดหา จัดเก็บรักษา และเผยแพร่วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  การศึกษา การ
สอน การวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

4. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งประเภทสิ่งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร  โสตทัศนวัสดุ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของอาจารย์  นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

5. รวบรวมสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยและเรื่องที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 
6. วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในวงเงินงบประมาณที่

ได้รับ 

 
ขอบเขต 
 การจัดหาหรือการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ แบ่งได้เป็น 4 วิธีคือ การซื้อ การได้
เปล่า การแลกเปลี่ยน และการผลิตขึ้นเอง การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศก่อนน าออกบริการทรัพยากร
สารสนเทศที่ประเมินคุณค่าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการ
ด าเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้งานเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ  

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสารและสื่อความรู้ภายใต้ขอบเขตสาขาวิชาของ
สถาบันโดยด าเนินการตามค าขอของอาจารย์ จากการเสนอบันทึกให้อาจารย์พิจารณา  เสนอและคัดเลือก 
ด าเนินการจัดซื้อหลังจากได้รับอนุมัติให้จัดซื้อรายการที่ตรวจสอบรายการบรรณานุกรม ราคาและส านักพิมพ์ โดย
ใช้จ่ายจากกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจากสถาบันฯ  

ขั้นตอนท างานนี้เป็นขั้นตอนการท างานซึ่งครอบคลุมงานเกี่ยวกับการส ารวจความต้องการการจัดซื้อ   
การจัดจ้างทรัพยากรทั้งหมดในส านักวิทยบริการฯ 
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ค าจ ากัดความ 
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง วิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาและเพ่ิมเติมทรัพยากรสารสนเทศใน

ห้องสมุด ใน 2 ลักษณะ คือ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน และการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน
สาขาวิชาต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้นั้น มี 5 วิธี 
ได้แก่ การจัดซื้อ การขอรับบริจาค การแลกเปลี่ยน การบอกรับและการผลิตหรือจัดท าขึ้นเอง  

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ที่มีการบันทึกและประมวลผลใน
รูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) หมายถึง สารสนเทศประเภทต่างๆ ที่มีการบันทึกไว้
ในสื่อประเภทต่างๆ โดยน าเสนอด้วยอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว  อาจเรียกชื่อว่าเป็นทรัพยากรห้องสมุด 
(Library resources) หรือวัสดุห้องสมุด (Library materials) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  1) สื่อสิ่งพิมพ์ 2) สื่อ
โสตทัศน์ 3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

กระบวนการการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ : เสนอ ติดตามและพิจารณาผลการด าเนินงาน 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : ท าหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 
บรรณารักษ์ : ท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าแบบส ารวจ , ส ารวจและศึกษาความต้องการของ

ผู้ใช้บริการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการ , รวบรวมรายชื่อเพ่ือขออนุมัติจัดซื้อ และด าเนินการประสาน
ร้านค้าเพ่ือจัดซื้อต่อไป 

ผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : หน้าที่รับผิดชอบในการ
เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ  
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มาตรฐานคุณภาพงาน 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard) เ พ่ือให้การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักวิทยบริการฯ จึงได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถสร้างผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ของงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ มีการก าหนดจุดควบคุมการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนที่ส าคัญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละจุดควบคุมจะมีข้อก าหนดที่ส าคัญให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ
ตาม และข้อก าหนดเหล่านี้ จะถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
เหล่านั้นจะถูกก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการกระบวนการการการให้บริการห้องสมุด 
ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการ โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้ 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

วัน ชั่วโมง นาที 
1. ส ารวจความต้องการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด 

 
15 

   

2 .  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
รวบรวมรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศ  

  180 - มีการตรวจสอบรายการหนังสือ/วารสาร/ สื่อฯ ที่จะ
จัดซื้อ จัดหากับของที่มีอยู่เดิมก่อนการจัดซื้อทุกครั้ง 

3 .  ก า ร จั ดห าทรั พย าก ร
สารสนเทศ 

45   - สามารถจัดซื้อ/จัดหาหนังสือ/วารสาร/สื่อฯ ได้ตรง
ความต้องการของผู้รับบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 

4. การขออนุมัติ/การเบิกจ่าย  15    
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ            กิจกรรม      ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
1. บรรณารักษ์        ผู้ใช้บริการ 
 
 
2. บรรณารักษ์        ผู้จ าหน่วย / หน่วยงานต่าง 
 
 
3. บรรณารักษ์        ผู้จ าหน่วย / หน่วยงานต่างๆ 
 
 
4. บรรณารักษ์        ผู้จ าหน่วย / หน่วยงานต่างๆ 
 
 
5. บรรณารักษ์        ส านักงานเลขานุการ 
 
6. บรรณารักษ์                       งานท ารายการและวิเคราะห์หมวดหมู่ 
 
 
 
เวลาการด าเนินงานไม่เกิน 45 วัน 60 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 

    เร่ิมต้น 

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ( 15 วัน) 

ไม่มี 

ถูกต้อง 

ส่งสื่อทรัพยากรและใบส่งมอบสารสนเทศ 
(15 นาที) 

จบ 

ตรวจสอบและรวบรวม
รายชื่อสื่อสารสนเทศ  

( 180 นาที) 

ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ (15 วัน) 

ตรวจรับสือ่
ทรัพยากร 30 นาท ี

แจ้งผู้เสนอ 

ไม่ถูกต้อง 

มี 

แจ้งผู้จ าหน่าย 

การขออนุมัติ/การเบิกจ่าย (15 วัน) 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 5 จาก 45 

 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้    

1.1 จัดท าแบบส ารวจความต้องการด้านการจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของ ส านักวิทยบริการฯ 
1.2 ประสานคณาจารย์ นักศึกษาหรือผู้ใช้บริการ เพ่ือขอความร่วมมือในการเสนอแนะทรัพยากร

สารสนเทศที่ต้องการให้จัดซื้อ/จัดหาเข้าห้องสมุด และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการในการกรอกแบบฟอร์มการ
ส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพ่ือจะได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการมากที่สุด 

1. แบบฟอร์มการแนะน าและเสนอหนังสื่อ หรือแนะน าผ่านเว็บไซต์หรือ e-mail หรือการการ
รวบรวมรายชื่อสื่อทรัพยากรแล้วให้คณาจารย์แต่ละคณะ สาขาวิขา ได้คัดเลือกและแนะน าเข้าห้องสมุด 
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบรายชื่อและรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ โดยน ารายชื่อหนังสือไปตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อนกับฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX  
    2.1 กรณีท่ีมีในฐานข้อมูล ให้แจ้งกลับไปยังผู้เสนอว่า มีในห้องสมุดแล้ว เลขเรียกสื่อและจัดเก็บที่ไหน 
    2.2 กรณีไม่มีก็ด าเนินการจัดหา และเมื่อจัดหามาแล้วก็ให้แจ้งกลับไปยังผู้เสนอหรือผู้แนะน าสื่อเข้า
ห้องสมุดด้วย 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดหา มี 2 รูปแบบ 
   3.1 การสั่งซื้อโดยการประสานงานกับผู้จ าหน่าย/ตัวแทนจ าหน่ายหรือส านักพิมพ์ต่างๆ  โดยการโทรศัพท์ 
หรือติดต่อทาง e-mail หรือโทรสาร เพ่ือขอใบเสนอราคาและด าเนินการตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
  1. ขออนุมัติจัดซื้อ และด าเนินการจัดซื้อ ประกอบด้วย ขั้นตอนย่อย ดังนี้   

1. ท าบันทึกเสนอขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
2. ผู้อ านวยการส านักฯ ลงนามอนุมัติ  
3. ด าเนินการจัดซื้อ  
4. ตรวจรับพัสดุ (ทรัพยากรสารสนเทศ) ที่จัดซื้อ 

    3.2 การขอรับบริจาค โดยการท าหนังสือถึงหน่วยงานนั้นๆ เพ่ือขอรับบริจาคสื่อทรัพยากร 
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจรับ  ต้องตรวจสอบความถูกต้องทั้งจ านวนและตัวเล่มให้ตรงกับใบส่งของทรัพยากรสารนิเทศ 
     4.1 กรณีสื่อครบถ้วน ถูกต้อง ให้ลงลายมือชื่อรับของ 
      4.2 กรณีที่หนังสือไม่ครบ หรือมีปัญหาให้ติดต่อผู้จ าหน่ายและส่งสื่อคืน เพ่ือให้ผู้จ าหน่ายส่งสื่อ
อันใหม่มาให้ 
ขั้นตอนที่ 5 การขออนุมัติตั้งเบิก-จ่าย โดยน าใบส่งของไปให้ฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการตั้งเบิกต่อไป 
ขั้นตอนที่ 6 ส่งสื่อทรัพยากรสารนิเทศให้งานพัฒนาทรัพยากรฯ พร้อมใบส่งมอบทรัพยากรสารนิเทศเพ่ือให้บริการ 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 6 จาก 45 

 

เอกสารอ้างอิง 
 1. คู่มือการใช้งาน MATRIX (สวก.SD-IT-SM-001) 
 2. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการเงิน งบประมาณ ระเบียบและข้อบังคับ  (สวก.SD-001) 
 3. คู่มือการให้บริการงานการเงิน  (สวก.SD-003) 

4. แบบฟอร์มแนะน าและเสนอหนังสือคัดเลือก เข้าห้องสมุด (สวก.F-001) 
 5. แบบฟอร์มการขออนุมัติ  (สวก.F-003) 
 6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  (สวก.SD-010) 
 7. ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  เรื่อง การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  (สวก.QP-QMR-004) 
 8. ใบสั่งซื้อ   (สวก.F- 002) 
 9. ใบเบิกพัสดุ   (สวก.F- 004) 
          10. ใบตรวจรับพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  (สวก.F-ACQ-005) 
          11. ทะเบียนผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  (สวก.F-ACQ-007) 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้ 

1. แบบฟอร์มแนะน าและเสนอหนังสือคัดเลือก เข้าห้องสมุด (สวก.F-ACQ-001) 
    2. ใบสั่งซื้อ   (สวก.F-ACQ-002) 

3. แบบฟอร์มการขออนุมัติ  (สวก.F-ACQ-003) 
 4. ใบเบิกพัสดุ   (สวก.F-ACQ-004) 
          5. ใบตรวจรับพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  (สวก.F-ACQ-005) 
 
การควบคุมเอกสาร 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 7 จาก 45 

 

ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน/ฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติ  
 

1. นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยหน่วยพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่จัดหาสื่อทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน
การสอน การศึกษาค้นคว้า วิจัย ครอบคลุมหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังจัดหาสื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นิสิต ข้าราชการ 
พนักงาน รวมทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของ
หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะด าเนินการจัดหาสื่อทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่ง
หมายถึง หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล สื่อโสตทัศน์ รวมทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E- Book) ที่มีเนื้อหาทางด้าน
วิชาการ และเพ่ือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการและความบันเทิง เช่น หนังสือประกอบการเรียน การสอน 
หนังสือสารคดี หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ นวนิยาย และวรรณกรรมเด็ก เป็นต้น 
  

2. งบประมาณ 
2.1 ส านักฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ในหมวดวัสดุต ารา โดยมี

อัตราส่วนในการจัดสรรเงินงบประมาณส าหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ 
วารสาร ฐานข้อมูล และสื่อโสตทัศน์ เท่ากับ 55 : 31 : 10 : 4 

2.2 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ส านักฯ จะด าเนินการจัดซื้อ หนังสือประกอบการเรียน
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนังสือเพ่ือส่งเสริมความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ 
  

3. การคัดเลือกสื่อทรัพยากรสารสนเทศ 
3.1 สื่อทรัพยากรสารสนเทศจะได้รับการคัดเลือกจากคณาจารย์ประจ าภาควิชาต่าง ๆ รวมทั้ง

บรรณารักษ์พิจารณาคัดเลือกตามหลักสูตรการศึกษาของแต่ละคณะวิชา ตลอดจนตามความต้องการของ
คณาจารย์ นิสิตและพนักงานมหาวิทยาลัย 

3.2 การจัดหาสื่อทรัพยากรสารสนเทศของส านักฯ จะขอความร่วมมือจากคณาจารย์พิจารณา
คัดเลือกสื่อทรัพยากรสารสนเทศจากร้านตัวแทนจ าหน่ายหนังสือ จากองค์กรที่ให้บริจาคสื่อทรัพยากรสารสนเทศ
หรือ จากร้านค้าที่น าสื่อทรัพยากรสารสนเทศมาให้คัดเลือก รวมทั้งการคัดเลือกจากรายการหนังสือ ซึ่งส านักฯ จะ
ส่งไปยังภาควิชาเป็นระยะ ๆ อีกด้วย 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 8 จาก 45 

 

3.3 รายการสื่อทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละภาควิชาหรือคณะ ส านักหอสมุดจะท าการ
รายงานผลแจ้งไปยังภาควิชา / คณะ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

3 .4 การเสนอสื่อทรัพยากรสารสนเทศให้ส านักหอสมุดจัดซื้อผ่านทางช่องทางต่างๆ 
ส านักหอสมุดจะท าการตรวจสอบรายการหนังสือดังกล่าว และแจ้งผลการเสนอแนะกลับไปยังผู้เสนอแนะทุกราย 
หากได้รับข้อมูลที่อยู่ส าหรับการติดต่อกลับ 
  

4. ประเภทของการจัดหา 
การจัดหาหนังสือมี 3 ลักษณะ ได้แก่ - การจัดซื้อ - การได้รับบริจาคหรือได้รับเปล่า - การแลกเปลี่ยน 

4.1 การจัดซื้อ 
4.1.1 ส านักฯ จะด าเนินการจัดซื้อหนังสือซึ่งคัดเลือกจากภาควิชาหรือคณะ โดย 

คณาจารย์เป็นผู้คัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม หรือให้ทันก่อนการปิดงบประมาณประจ าปี 
4.1.2 หนังสืออ้างอิงที่มีอยู่ในรูปของ ซีดี-รอม (CD-ROM) จะได้รับการพิจารณาจัดหา

ทดแทนสื่อสิ่งพิมพ์ถ้าหากมีราคาถูกกว่า 
4.1.3 สื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จะได้รับการจัดซื้อ ได้แก่ สื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ยัง

ไม่มีให้บริการในส านักหอสมุด หรือมีให้บริการแต่มีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ 
4.1.4 สื่อทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศ โดยปกติจะจัดซื้อเพียง 1-2 เล่ม/ชื่อ

เรื่อง 
4.1.5 สื่อทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยประเภทสารคดี บันเทิงคดี หนังสืออ่าน 

ประกอบ จัดซื้อจ านวน 1-3 เล่ม/ชื่อเรื่อง หากเป็นหนังสือต าราเรียนหรืออ่านประกอบทางด้านวิชาการ จัดซื้อ
จ านวน 3-5 เล่ม/ชื่อเรื่อง 

4.1.6 หนังสือชื่อเรื่องใดหากมี 2 ลักษณะ เช่น ปกแข็ง และปกอ่อน โดยมีราคาแตกต่าง
กัน ส านักฯ จะพิจารณาจัดซื้อฉบับที่มีราคาถูกกว่าเสมอ ยกเว้นแต่เฉพาะหนังสือลักษณะพิเศษเท่านั้น อาทิ 
หนังสือพระราชนิพนธ์ เป็นต้น 

4.1.7 การจัดซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศจากตัวแทนจ าหน่าย จะพิจารณาร้านค้าที่มี 
การเสนอราคายุติธรรม มีความซื่อสัตย์ ส่งของถูกต้อง ตรงต่อเวลา และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

4.1.8 การจัดซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศ ส านักฯ จะด าเนินการเป็นระยะๆ อย่างต่อ 
เนื่องตลอดปีงบประมาณ  

4.1.9 สื่อทรัพยากรสารสนเทศเก่าที่ปัจจุบันไม่สามารถจัดหาหรือหาซื้อได้ เมื่อ
ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความต้องการใช้สื่อทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว ส านักฯ จะด าเนินการขอถ่ายส าเนาเอกสาร 
จากสถาบันอ่ืน โดยการยืมระหว่างห้องสมุดเพื่อการให้บริการ  
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4.2 การได้รับบริจาคหรือได้รับเปล่า  
4.2.1 ส านักฯ จะรับสื่อทรัพยากรสารสนเทศบริจาคที่ไม่มีเงื่อนไขในการบริจาค  

หากผู้บริจาคให้บริจาคโดยมีเงื่อนไข จะต้องน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ทุกครั้ง  
4.2.2 สื่อทรัพยากรสารสนเทศบริจาคที่ได้รับทั้งจากหน่วยงานหรือส่วนบุคคล  

ส านักฯ จะท าการคัดเลือก ประเมินคุณค่าและพิจารณาจัดให้บริการในห้องสมุด โดยปกติจ านวน 1-3 เล่ม / ชื่อ
เรื่อง หากส านักฯ ได้รับสื่อทรัพยากรสารสนเทศแต่ละชื่อมีจ านวนมากเกินความต้องการ รวมทั้งระดับ สาขา 
เนื้อหาของหนังสือไม่เหมาะสมในการให้บริการ ส านักฯ จะท าการคัดเลือกเพ่ือบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
ต่อไป  

4.2.3 วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ภาคนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้องด าเนินการ
จัดหาเพื่อให้บริการ อย่างน้อย 2 เล่ม/ ชื่อเรื่อง  
 

4.3 การแลกเปลี่ยน  
ส านักฯ จะท าการแลกเปลี่ยนหนังสือกับสถาบันอ่ืน ๆ ในลักษณะสิ่งพิมพ์ประเภท

เดียวกัน เช่น วิทยานิพนธ์ หรือลักษณะอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นคราว ๆ  ไป ทั้งนี้จะยึดถือ
ผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการที่จะได้รับ ร่วมถึงความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดเป็นส าคัญ 
 

เกณฑ์การคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 
1. ด้านเนื้อหา   
  1.1 เนื้อหาของหนังสือต้องเหมาะสมกับระดับอุดมศึกษา ซึ่งตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน  

1.2 งานวิจัย/ต าราของอาจารย์มหาวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
และอยู่ในดุลพินิจของบรรณารักษ์ผู้คัดเลือกหนังสือ 

1.3 หนังสือที่ไม่พิจารณาเข้าห้องสมุด 
        1.3.1 หนังสือภาษาต่างประเทศท่ีมี Edition เก่ากว่า Edition ที่มีอยู่ในห้องสมุด 
        1.3.2 หนังสือที่ซ้ ากับที่มีในส านักหอสมุด และตรวจสอบพบว่าไม่มีการใช้หนังสือชื่อเรื่องดังกล่าว  
2. ด้านกายภาพของหนังสือ   
  2.1 สภาพรูปเล่มของหนังสือต้องไม่ช ารุดเสียหาย 

2.2 ไม่ใช่หนังสือท่ีถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ  
2.3 หนังสือชื่อเรื่องใดหากมี 2 ลักษณะ เช่น ปกแข็ง และปกอ่อน โดยมีราคาแตกต่างกัน ส านักหอสมุด 

จะ พิจารณาจัดซื้อฉบับที่มีราคาถูกกว่าเสมอ ยกเว้นแต่เฉพาะหนังสือลักษณะพิเศษเท่านั้น อาทิ หนังสือ พระราช
นิพนธ์ เป็นต้น   
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3. ปีพิมพ ์   
  3.1 หนังสือก าหนดปีพิมพ์  ภาษาไทย ไม่เกิน 10 ปี  และ ภาษาต่างประเทศ ไม่เกิน 10 ปี  

3.2 หนังสือทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี  
        3.2.1 หนังสือภาษาไทยก าหนดปีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี  
        3.2.2 หนังสือภาษาอังกฤษก าหนดปีพิมพ์ไม่เกิน 10 ปี 

3.3  หนังสือด้านคอมพิวเตอร์  
         3.3.1 หนังสือภาษาไทยก าหนดปีพิมพ์ไม่เกิน 3 ปี  
         3.3.2 หนังสือภาษาอังกฤษก าหนดปีพิมพ์ ไม่เกิน 5 ปี   
  
4. จ านวนที่จัดซื้อ   
  4.1 หนังสือภาษาไทย ชื่อเรื่องละไม่เกิน 3 เล่ม 
       4.2 หนังสือภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 เล่ม 

4.3 หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ ชื่อเรื่องละ 1 เล่ม  
4.4 สื่อโสตทัศนวัสดุ ราคาไม่เกิน 500 บาท จ านวน 2 ชุด  
4.5 หนังสือจัดพิมพ์โดยมูลนิธิ/องค์กรการกุศล ให้ขออนุมัติก่อนจัดซื้อ 
4.6 หนังสือสารานุกรม (Encyclopedia) ให้ขออนุมัติก่อนจัดซื้อ 
4.7 สิ่งพิมพ์พิเศษ  

        4.7.1 จุลสาร / มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ชื่อเรื่องละ 3 เล่ม 
        4.7.2 พระราชบัญญัติต่าง ๆ ชื่อเรื่องละ 3 เล่ม  
        4.7.3 ประมวลกฏหมาย ชื่อเรื่องละ 3 เล่ม  
        4.7.4 ราชกิจจานุเบกษา แผนกกฤษฏีกา จ านวน 1 ชุด  
        4.7.5 ค าพิพากษา ฉบับปี พ.ศ. 2485 –ปัจจุบัน จ านวน 1 ชุด  
        4.7.6 หนังสือหรือค าอธิบายกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ครบทุกลักษณะวิชาในหลักสูตร ลักษณะ
วิชาละ 3 เล่ม   
        
  หมายเหตุ : ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของบรรณารักษ์ผู้คัดเลือกหนังสือ   
2. ระบบงานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Subsystems) 
 ระบบงานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเป็นระบบงานส าหรับการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
ประกอบด้วย การควบคุมงบประมาณการจัดซื้อ (Account), การท ารายการจัดซื้อ (Purchase Order), การลง
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รายการรับทรัพยากร (Receipt), การลงรายการใบแจ้งหนี้ (Invoice), และการจัดเก็บระเบียนข้อมูลส านักพิมพ์/
ร้านค้า หรือตัวแทนจ าหน่าย (Vendor)  
 ระบบงานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีฟังก์ชั่นในการท างานหลัก ๆ ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. การจัดการงบประมาณ (Account Management)  
2. ระเบียนส านักพิมพ์ / ร้านค้า (Vendor)  
3. การท าใบรายการสั่งซื้อทรัพยากร (Basket) 
4. การลงรายการรับทรัพยาการ (Receiving orders) การลงรายการใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ (Invoices) 
5. การเสนอแนะการจัดซื้อหนังสือของผู้ใช้ (Managing suggestions) 
6. การทวงถามรายการสั่งซื้อ (Claims & Late Orders) 

 

1. การจัดการงบประมาณ (Account Management) 
 การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรของห้องสมุดในแต่ละปีจะมีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโดยจะ
มีการจัดซื้อแบ่งตามงบประมาณต่าง ๆ เพื่อท ารายการจัดซื้อทรัพยากร เพื่อให้สามารถควบคุมงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย และสามารถตรวจเช็คค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อในแต่ละงบประมาณได้  
 การสร้างงบประมาณในฐานข้อมูลสามารถแบ่งโครงสร้างเป็นงบประมาณต่าง ๆ ในลักษณะลดหลั่นแบบ 
Hierarchical ได้หลายระดับของงบประมาณ 
 

1.1 การสร้างงบประมาณหลัก จะต้องสร้างภายใต้การท างานของ Administration 
  1.1.1 จาก http://sb.pbru.ac.th หน้า Home --> เลือก Administration  

  
1.1.2 ปรากฏหน้าจอส าหรับการตั้งค่าในระบบงานต่าง ๆ ภายใตร้ะบบงาน Acquisition parameter คลิกท่ี 
Budget   
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1.1.3 เข้าสู่หน้าจอ Budgets administration คลิกท่ีปุ่ม New budget เพ่ือเข้าไปเพิ่มเงินงบประมาณ
รวมของห้องสมุดที่ได้รับเป็นงบประมาณหลัก 

 
 
1.1.4 จะปรากฏหน้าจอส าหรับใส่รายละเอียดข้อมูลงบประมาณ ได้แก่  

 Start date  วัน เดือน ปี ที่เริ่มงบประมาณ 
 End date   วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดงบประมาณ 
 Description  ชื่องบประมาณ 
 Total amount  จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมด 
 Make budget active ท าเครื่องหมายเพ่ือเปิดใช้งบประมาณปีปัจจุบัน 
 Lock budget  ท าเครื่องหมายเพ่ือปิดการใช้งบประมาณ 

 เมื่อท าการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณครบแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Save เพ่ือท าการบันทึกงบประมาณนั้น ๆ 
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1.2 การสร้างงบประมาณย่อย (Add fund) 
1.2.1 การสร้างงบประมาณย่อยให้คลิกที่ปุ่ม Action ที่งบประมาณหลัก จะปรากฏฟังก์ชั่นให้เลือก คลิกที่ฟังก์ชั่น 
Add fund  
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1.2.2 ปรากฏหน้าจอส าหรับการใส่รายละเอียดข้อมูลงบประมาณย่อย ได้แก่ รหัสงบประมาณ (Fund 
code), ชื่องบประมาณ (Fund name), จ านวนเงินงบประมาณ (Amount), จ านวนเงินที่ต้องการให้เตือน
เมื่อมีการใช้ไปถึงค่าที่ต้องการก าหนด โดยสามารถก าหนดเป็นจ านวนเงินหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
งบประมาณนั้น ๆ (Warning at % หรือ Warning at amount) อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อใส่รายละเอียดข้อมูล
เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม Submit บันทึกข้อมูล 
 

 
 

1.2.3 จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่องบประมาณย่อย ประกอบด้วย รหัสงบประมาณย่อย, ชื่องบประมาณ
ย่อย และจ านวนเงินงบประมาณ เป็นต้น 

 
  
หมายเหตุ : หากต้องการสร้างงบประมาณย่อยเพ่ิมให้ท าตามข้ันตอนที่ 2 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 15 จาก 45 

 

 
 
1.3. การแก้ไขงบประมาณ (Edit) 

 คลิกท่ีปุ่ม Action ของงบประมาณที่ต้องการแก้ไข จะปรากฏหน้าจองบประมาณให้แก้ไขข้อมูลและคลิก
ปุ่ม Submit เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
 
1.4. การลบงบประมาณ (Delete)  
 1.4.1 คลิกท่ีปุ่ม Action ของงบประมาณท่ีต้องการลบและคลิกท่ี Delete 

 
  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 16 จาก 45 

 

 
1.4.2 จะปรากฏ Pop up เตือนก่อนที่จะลบงบประมาณ  

 Yes, delete เป็นการยืนยันการลบ  
 No, do not delete เป็นการปฏิเสธการลบ 

 
 
1.5. การ Copy ข้อมูลงบประมาณเพื่อสร้างข้อมูลงบประมาณของปีถัดไปโดยไม่ต้องสร้างข้อมูลใหม่ 

1.5.1 จากหน้า Home --> เลือก 
Administration 
1.5.2 คลิกท่ี Budget 
1.5.3 คลิกท่ีปุ่ม Action ที่งบประมาณ
หลัก คลิกท่ี Duplicate เพ่ือที่จะ 
Copy ข้อมูลงบประมาณไปยัง
งบประมาณใหม่ของปีถัดไป 

 
 

1 . 5 . 4  ป ร า ก ฏ ห น้ า จ อ  Duplicate budget ร ะ บุ
รายละเอียดข้อมูลของงบประมาณปีถัดไป ได้แก่ วันเดือน
ปีที่เริ่ม ถึงวันที่สิ้นสุดงบประมาณ ชื่องบประมาณของปี
ถั ด ไป  เลื อก  Mark the original budget as inactive 
จากนั้นคลิกปุ่ม Save change 

 
1.5.5 ในหน้าจอ Budget administration จะปรากฏ
รายชื่องบประมาณใหม่ของปีถัดไป และงบประมาณเดิมจะย้ายไปจัดเก็บที่ Inactive budgets 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 17 จาก 45 

 

 

2. ระเบียนส านักพิมพ์/ร้านค้า (Vendor) 
 การสร้างระเบียนส านักพิมพ์ / ร้านค้า (Vendor) ส าหรับการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล ได้แก่ ชื่อ
ส านักพิมพ์, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, ส่วนลด, ทีอ่ยู่และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้, ระยะเวลาในการจัดส่ง, ข้อมูลหมาย
เหตุ ฯลฯ  
 
2.1 การสร้างระเบียนส านักพิมพ์ / ร้านค้า 

2.1.1 จากหน้า Home เลือกเมนู Acquisition  
2.1.2 สร้างระเบียนข้อมูลส านักพิมพ์โดยคลิกที่ปุ่ม New Vendor  
 

 
 

2.1.3 ปรากฏหน้าจอส าหรับกรอกรายละเอียดข้อมูลส านักพิมพ์ / ร้านค้า ได้แก่ ชื่อส านักพิมพ์ / ร้านค้า, ที่อยู่
ทีส่ามารถติดต่อได้, ชื่อบุคคลที่สามาถติดต่อได้, อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้, ส่วนลด และระยะเวลาในการจัดส่ง 
เป็นต้น 

   
 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 18 จาก 45 

 
 

2.1.4 บันทึกระเบียนข้อมูลจัดเก็บลงในฐานข้อมูลโดยการคลิกปุ่ม Save จะปรากฏหน้าจอระเบียนข้อมูลส านักพิมพ์ 

 
 
2.2 การสืบค้นระเบียนข้อมูลส านักพิมพ์ 

2.2.1 เมน ูHome เลือกเมนู Acquisition 
2.2.2 จะปรากฏช่องสืบค้น ให้ระบุชื่อส านักพิมพ์ / ร้านค้าที่ต้องการสืบค้นจากนั้นคลิก Search 

 
 

2.2.3 ปรากฏหน้าจอแสดงรายชื่อส านักพิมพ์ / ร้านค้า และข้อมูล Basket ที่ท ารายการสั่งซื้อ คลิกทีช่ื่อ
ส านักพิมพ์ / ร้านค้า เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการแสดงระเบียนข้อมูล 
 

 
 

2.2.4 ปรากฏหน้าจอการแสดงระเบียนข้อมูลส านักพิมพ์และมีปุ่มฟังก์ชั่นในการท างาน ได้แก่ 
 New   สร้างระเบียนข้อมูลส านักพิมพ์ / ร้านค้า 
 Edit vendor  แก้ไขระเบียนข้อมูลส านักพิมพ์ / ร้านค้า 
 Delete vendor  ลบระเบียนข้อมูลส านักพิมพ์ / ร้านค้า 

 
2.3. การปรับปรุงแก้ไขระเบียนข้อมูลส านักพิมพ์ (Edit vendor) 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 19 จาก 45 

 

2.3.1 จากหน้าจอระเบียนข้อมูลส านักพิมพ์ ให้คลิกท่ี Edit vendor 

 

 
2.3.2 เมื่อท าการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Save 

 
 
2.4 การลบระเบียนข้อมูลส านักพิมพ์ (Delete vendor) 

2.4.1 จากหน้าจอระเบียนข้อมูลส านักพิมพ์ ให้คลิกท่ี Delete vendor 

 
 
 
 
 
 

2.4.2 ระบบจะถามให้ยืนยันการลบอีกครั้ง คลิก OK เพ่ือยืนยันการลบ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 20 จาก 45 

 

 
 

3. การท ารายการสั่งซื้อ (Basket) 
 การท ารายการสั่งซื้อเป็นการลงรายการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในใบรายการสั่งซื้อประกอบด้วย
ข้อมูล ชื่อเรื่อง, ราคา, งบประมาณ, ส่วนลด, ส าหรับสั่งซื้อจากส านักพิมพ์ ตัวแทนจ าหน่าย และร้านค้า ซึ่งรายการ
สั่งซื้อ (Purchase order) อาจจะมีอย่างน้อยหนึ่งรายการหรือมากกว่า ฟังก์ชั่นในการท ารายการสั่งซื้อประกอบไป
ด้วย การเพิ่มรายการสั่งซื้อ, การแก้ไข, การสืบค้น, และการลบ เป็นต้น 
 
3 การสร้างรายการสั่งซื้อ (Basket) มีข้ันตอนการท างาน ดังนี้ 

3.1 จากหน้า Home --> เลือกเมนู Acquisition  

 
 

 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 21 จาก 45 

 

3.2 สืบค้นระเบียนส านักพิมพ์ที่ต้องการท ารายการสั่งซื้อโดยระบุชื่อส านักพิมพ์ลงในช่อง Vendor search เพ่ือ
สืบค้น 

 
 
3.3 ปรากฏหน้าจอรายชื่อส านักพิมพ์ที่สืบค้น ท า
การสร้างรายการสั่งซื้อโดยคลิกท่ี New basket ที่
รายชื่อส านักพิมพ์นั้น ๆ 

 
 
 

3.4 กรอกรายละเอียดใน Basket ได้แก่ Basket 
name, Billing place, Delivery place, Vendor 
จากนั้นnคลิกปุ่ม save 

 
 
 

3.5 ปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลของ 
Basket ที่ห้องสมุดท าการสร้าง ในหน้าจอนี้จะมีปุ่ม
ฟังก์ชั่นการท างานด้านบน Basket ของส านักพิมพ์
นั้น ๆ ประกอบไปด้วยปุ่มการท างานต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 22 จาก 45 

 
 

 Add to basket   เพ่ิมรายการสั่งซื้อ 
 Edit basket   แก้ไข Basket 
 Delete this basket  ลบ Basket 
 Close this basket      ปิดการสั่งซื้อใน Basket นี้ 
 Export this basket as CSV  Export รายการสั่งซื้อออกมาเป็นไฟล์ CSV  

 
3.6 การเพ่ิมรายการสั่งซื้อสามารถคลิกไดท้ี่ปุ่ม 
Add to basket จะปรากฏหน้าจอ Add order 
to basket ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นส าหรับการเลือก
ระเบียนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 

 
 From an existing record   เพ่ิมจากการสืบค้นระเบียนข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
 From a suggestion   เพ่ิมจากระเบียนที่มีการเสนอแนะให้มีการสั่งซื้อ 
 From a subscription   เพ่ิมจากระเบียนที่ท าการ Subscription ไว้ 
 From a new (empty) record  เพ่ิมจากการสร้างระเบียนใหม่ 
 From an external source  เพ่ิมจากการสืบค้นจากฐานข้อมูลอื่น ๆ 
 From a staged file   เพ่ิมจากไฟล์ข้อมูล 
 From titles with highest hold ratios เพ่ิมจากระเบียนที่มีการจองมากท่ีสุด 

 

ตัวอย่าง เพ่ิมจากการสืบค้นระเบียนข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล เช่น สืบค้นค าว่า “ceramic” 
 

3.7 จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการให้เลือกระเบียนข้อมูลที่จะท ารายการสั่งซื้อ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Order ชื่อ
เรื่องนั้น ๆ จะถูกดึงเข้าไปในรายการสั่งซื้อ (Basket) 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 23 จาก 45 

 

 
3.8 จะปรากฏหน้าจอ New order ใส่รายละเอียดในการจัดซื้อ (Acquisition detail) ได้แก่ จ านวนที่
สั่งซื้อ งบประมาณที่ใช้ ราคาต่อเล่ม ส่วนลด จากนั้นคลิกปุ่ม Save 

 

 
 

3.9 รายการที่สั่งซื้อจะเข้าไปปรากฏอยู่ในรายการสั่งซื้อ (Basket)  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 24 จาก 45 

 

 

 
 
3.10 ในกรณีที่ต้องการสั่งซื้อมากกว่า 1 รายการให้ท าตามขั้นตอนที่ 1.6 – 1.9 ตามล าดับ เพื่อให้อยู่ในรายการ
สั่งซื้อเดียวกัน (Basket) 

 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 25 จาก 45 

 

 การเ พ่ิมรายการสั่ งซื้อโดยการเ พ่ิมจาก
ระเบียนที่มีการเสนอแนะให้มีการสั่งซื้อ 
(From a suggestion) ซึ่งเป็นรายการที่ผู้ใช้
ได้ท าการเสนอแนะให้มีการสั่งซื้อโดยคลิกที่ 
From a suggestion จะปรากฏรายการที่มี
การเสนอแนะทั้ งหมด หากต้องการท า
รายการสั่งซื้อให้คลิกท่ีปุ่ม Order 

 

 
 

 การเ พ่ิมรายการสั่ งซื้ อ โดยการ เ พ่ิมจาก
ระเบียนที่ท าการ Subscription ไว้ (From a 
subscription) โ ด ย ค ลิ ก ที่  From a 
subscription ท าการค้นหารายการที่ท าการ 
Subscription ไว้ หากต้องการท ารายการ
สั่งซื้อให้คลิกที่ปุ่ม Order 

 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 26 จาก 45 

 

 การเพ่ิมรายการสั่งซื้อโดยการเพ่ิม
จากการสร้างระเบียนใหม่ (From a 
new (empty) record) โดยคลิกที่ 
From a new (empty) record ท า
การกรอกข้อมูลของระเบียนที่
ต้องการจะซื้อ จากนั้นคลิก Save 

 
 
 
 
 

 การเพ่ิมรายการสั่งซื้อโดยการเพ่ิมจาก
การสืบค้นจากฐานข้อมูลอื่น ๆ ผ่าน
โปรโตคอล Z39.50 / SRU (From 
an external source) โดยคลิกที่ 
From an external source แล้วท า
การสืบค้น เมื่อเจอรายการที่ต้องการ
แล้วให้คลิกท่ี Order 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 27 จาก 45 

 

 
 

 

 
 การเพ่ิมรายการสั่งซื้อโดยการเพ่ิม

จากไฟล์ข้อมูล (From a staged 
file) โดยคลิกที่ From a staged 
file แล้วท าการเลือกไฟล์ที่ได้ท า
การ import MARC เข้าสู่ระบบ 
โดยคลิกที่ Add orders 

 
 การเพ่ิมรายการสั่งซื้อโดยการเพ่ิม

จากระเบียนที่มีการจองมากที่สุด 
(From titles with highest hold ratios) โดยคลิกที่ From titles with highest hold ratios แล้วท า
การเลือกรายการที่มีการจองมากที่สุดที่ต้องการ โดยคลิกที่ 1 to order 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 28 จาก 45 

 

 

 
 

3.11 เมื่อเพ่ิมรายการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกท่ีปุ่ม Close this basket เพ่ือปิดการท ารายการสั่งซื้อ (Basket) 

 
 
1.12 ปรากฏหน้าจอเพ่ือยืนยันการปิดรายการสั่งซื้อ คลิกปุ่ม Yes, close เพ่ือยืนยันการปิดรายการสั่งซื้อ Basket 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 29 จาก 45 

 

 
 

 
 

4. การลงรายการรับทรัพยากร (Receiving orders) 
 การลงรายการรับทรัพยากรเป็นขั้นตอนการลงรายการเมื่อได้รับตัวเล่มหนังสือและใบส่งของเรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งการลงรายการรับทรัพยากรจะต้องท าข้ันตอนการปิดใบรายการสั่งซื้อ (Close this basket) ก่อนจึงจะสามารถ
ท ารายการลงรับทรัพยากรได้ ฟังก์ชั่นในการลงรายการรับทรัพยากรประกอบด้วย การเพ่ิม, ปรับปรุง / แก้ไข, 
เรียกดู และลบรายการรับของทรัพยากร  
 

4.1 จากหน้า Home –> เลือกเมนู Acquisition สืบค้นชื่อส านักพิมพ์จากช่องการสืบค้น Vendor คลิก 
Submit หรือสืบค้นที่ฟังก์ชั่น Manage orders ก็ได้เช่นกัน 

 
 

 
1.1 จะปรากฏหน้าจอของส านักพิมพ์ที่จะท าการลงรายการรับทรัพยากร คลิกท่ีปุ่ม Receive shipment 
เพ่ือท าการลงรายการรับ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 30 จาก 45 

 

 
 

1.2 จะปรากฏหน้าจอ Receive a new shipment ลงรายการ Invoice โดยกรอกรายละเอียด ได้แก่ เลขท่ี 
Invoice  วันที่ได้รับทรัพยากรที่สั่งซื้อ จากนั้นคลิกปุ่ม next 

 
1.3 จะปรากฏหน้าจอ Receipt summary แสดงรายการที่ได้สั่งซื้อ จากนั้นให้ท ารายการรับทรัพยากรโดยคลิกท่ี 
Receive ด้านขวามือของรายการที่จะลงรับ 

 
 

1.4 จะปรากฏหน้าจอการลงรายการตัวเล่ม (Receipt Item) ใส่รายละเอียดของ Item จากนั้นคลิกปุ่ม Add item 
ด้านขวามือจะปรากฏหน้าจอรายละเอียดการลงรับตัวเล่มจากรายการสั่งซื้อ เช่น จ านวนเล่มที่ลงรายการรับ 
จ านวนที่สั่งซื้อท้ังหมด เป็นต้น 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 31 จาก 45 

 

 
 

1.5 เมื่อท าการลงรายการรับครบแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save เพ่ือบันทึกการลงรายการรับทรัพยากร 

 
 

1.6 ปรากฏหน้าจอ Receipt summary อีกครั้ง และคลิกที่ Receive ตามข้ันตอนข้อ 1.3 – 1.5 จนครบทุก
รายการ 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 32 จาก 45 

 

1.7 ปรากฏหน้าจอแสดงรายการที่ได้รับทั้งหมด คลิกท่ีปุ่ม Finish receiving 

 
1.8 ปรากฏหน้าจอ Invoice detail แสดงเลขที่ Invoice, รายการทรัพยากรที่จัดซื้อ, ราคา, จ านวนเล่มและ
งบประมาณท่ีใช้จ่าย 

 
 
2. การสืบค้นรายการ Invoice และการแก้ไขรายการรับทรัพยากร 

2.1 จากเมนู Acquisition คลิกท่ี Invoice 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 33 จาก 45 

 

2.2 กรอกเลขท่ี Invoice ที่ช่องการสืบค้น Invoice คลิก Search 

 
 

2.3 หน้าจอจะปรากฏรายการ Invoice ที่ท าการสืบค้น 

 
 

2.4 ปรากฏหน้าจอ Invoice detail หากต้องการแก้ไขการลงรับทรัพยากรให้คลิกที่ Go to receipt page 
 

 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 34 จาก 45 

 

2.5 คลิกท่ี Cancel receipt ด้านขวามือของรายการที่ต้องการแก้ไข     

 
 

5. การเสนอแนะการสั่งซื้อ (Suggestion Management) 
การเสนอแนะการสั่งซื้อทรัพยากรสามารถเสนอแนะการสั่งซื้อได้จากหน้าจอการสืบค้น OPAC โดยผู้ที่สามารถ

ท าการแนะน าการสั่งซื้อได้จะต้องเป็นสมาชิกกับทางสมุด 
 

5.1 จากเมนู Acquisition คลิกท่ี Suggestions จะปรากฏหน้าจอ Suggestions management 

 
 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 35 จาก 45 

 

5.2 หากต้องการแนะน าให้มีการสั่งซื้อให้คลิกท่ีปุ่ม New purchase suggestion ระบุรายละเอียดข้อมูลที่
เสนอแนะในการสั่งซื้อ ได้แก่ ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ เป็นต้น และคลิกที่ปุ่ม Submit suggestion 

            
 

5.3 ระบุรายละเอียดที่จะเสนอแนะให้มีการสั่งซื้อ เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ เป็นต้น จากนั้นคลิก 
Submit your suggestion 

 
5.4 ปรากฏหน้าจอ Suggestions management แสดงรายการทีม่ีการเสนอแนะอยู่ในสถานะ Pending      

 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 36 จาก 45 

 

5.5 สามารถตรวจเช็ครายการที่มีการเสนอแนะก่อนที่จะตัดสินใจในการจัดซื้อโดยการก าหนดสถานะให้
ทรัพยากร ได้แก่ 

    

 Pending  รอการตรวจสอบ 
 Accept  ยอมรับการเสนอแนะ 
 Checked  อยู่ในระหว่างการตรวจเช็ค  
 Rejected  ไม่ยอมรับการเสนอแนะ 

 

6. การทวงถามทรัพยากรล่าช้า (Claim & Late Order) 
 การทวงถามทรัพยากรที่ได้ท าการสั่งซื้อไปแล้วและมีการเกินระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับตามท่ีได้
ก าหนดไว้ ระบบจะมีฟังก์ชั่นในการตรวจเช็คในแต่ละรายการ และท ารายการทวงถามเพ่ือติดตามจากผู้จัด
จ าหน่าย ส านักพิมพ์ / ร้านค้า  
 6.1. จากหน้า Home --> Acquisition และคลิกทีเ่มนู Late order 
 

 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 37 จาก 45 

 

6.2 จะปรากฏรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 
 

6.3 สามารถตรวจเช็ครายการที่มีการสั่งซื้อ และยังไม่ได้รับได้จากการสืบค้นโดยระบุข้อมูลได้จาก 

 
 

 Order Date    จ านวนวันที่เกินก าหนดระยะเวลาการส่ง 
 Estimated delivery date from  ช่วงวันที่ต้องมีการจัดส่ง เริ่มที่... 
 To      ช่วงสิ้นสุดทีต่้องมีการจัดส่ง 
 Vendor     ส านักพิมพ์ 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 38 จาก 45 

 

6.4 ปรากฏข้อมูลรายการที่ยังไม่ได้รับตามวัน เดือน ปี ที่ได้ระบุในการกรองการสืบค้น 

 
 
5. สามารถพิมพ์รายชื่อของรายการที่ยังไม่ได้รับโดยการคลิกท่ี Export as CSV หรือหากต้องการให้มีการส่ง email ไป
แจ้งเตือนทางส านักพิมพ์ให้คลิกที่ Claim order 

 
 

 
 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 39 จาก 45 

 

ข้อเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
  

1) ปัญหาอุปรรค   
 ร้านค้า บริษัท หรือส านักพิมพ์ บางแห่งให้ราคาสูง ท าให้มีปัญหาในคัดเลือก และต่อรองราคา 

และขั้นตอนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศมีหลายขั้นตอนท าให้การจัดซื้อล่าช้า  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  
 จัดท าเกณฑ์ก าหนดราคากลางแจ้งร้านค้า บริษัท หรือส านักพิมพ์  ก่อนการจัดโครงการ PBRU 

Book fair 
 
2) ปัญหาอุปสรรค   

การบริจาคทรัพยากรสารสนเทศบางส่วนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักวิทยบริการฯ ก าหนดไว้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  

  จัดท าเกณฑก์ารรับบริจาคใหเ้ป็นลายลักษณ์อักษร 
 

3) ปัญหาอุปสรรค   
มีการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศแต่ไม่มีการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ การคัดเลือกหนังสือ

ของอาจารย์และนักศึกษาบางส่วน ไม่ได้คัดเลือกหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน แต่ยังมีผลการประเมิน
ของส านักวิทยบริการฯ ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

แนวทางแก้ไขปัญหา    
ท าการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้คัดเลือกทรัพยากรฯ ทราบ เพ่ือกระตุ้นการยืม-คืน ทรัพยากร 

สารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 40 จาก 45 

 

ภาคผนวก 
 

แบบฟอร์มแนะน าและเสนอหนังสือคัดเลือก เข้าห้องสมุด (สวก.F-ACQ-001) 
 

ผู้เสนอ  ..................................................................... สาขาวิชา  .................................................................. 
คณะ  ........................................................................  วันที่ .......................................................................... 
E-mail  .....................................................................    โทรศัพท์..................................................... .................. 

 

หมายเหตุ   1. หนังสือภาษาไทย 1 ชื่อเรื่อง สั่งได้ไม่เกิน 3 เล่ม  
     2. หนังสือภาษาต่างประเทศ 1 ชื่อเรื่อง สั่งได้ 1 เล่ม               
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

        โทร. 032-493200-6 ต่อ 1109, 032-493271  
หรือ คุณสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ โทร. 032-493200-6 ต่อ 1517 

E-mail : library-office@mail.pbru.ac.th, sawat.ura@mail.pbru.ac.th 
เว็บไซต์ส านักฯ : http://arit.pbru.ac.th 

ล าดับ ชื่อเร่ือง ผู้แต่ง ปีพิมพ ์ จ านวน(เล่ม) ราคา(บาท) 

      
      
      
      
      

      
      

      
      

      
      
      



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 41 จาก 45 

 

 แบบฟอร์ม ใบสั่งซ้ือ   (สวก.F-ACQ-002) 

 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 42 จาก 45 

 

แบบฟอร์มการขออนุมัติ  (สวก.F-ACQ-003) 
รายละเอียดของพัสดุที่จะขออนุมัติ ซื้อ/จ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 

2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 43 จาก 45 

 

ใบเบิกพัสดุ   (สวก.F-ACQ-004)  

 
 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 44 จาก 45 

 

ใบตรวจรับพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535 (สวก.F-ACQ-005) 
 

 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หมายเลขเอกสาร : สวก.M-CA-002 
แก้ไขคร้ังท่ี :  1 วันที่เร่ิมใช้ : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หน้า 45 จาก 45 

 

ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการจัดหาเข้าห้องสมุด 
 
 
 

                                     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที ่   สวก. 035/61                                        วันที่  27  พฤษภาคม  2561 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการจัดหาเข้าห้องสมุด  
 
เรียน  คณบดีคณะ.............................................................. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มแนะน าและเสนอหนังสือคัดเลือก เข้าห้องสมุด 
 

ด้วย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นแหล่งสนันสนุนการ
เรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ที่ประกอบด้วยสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัย ครอบคลุม สอดคล้องกับ
หลักสูตร เพียงพอ และตรงความต้องการของผู้ใช้ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง ฉะนั้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลความรู้ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็นและทันสมัยให้เพิ่มมากขึ้น           

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการ
สอน หนังสือตรงกับความต้องการสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและมีปริมาณที่เพียงพอ ส านัก
วิทยบริการฯ จึงขอให้ท่านแจ้งอาจารย์ในคณะของท่านทราบและเสนอรายการหนังสือในแบบฟอร์มเสนอซื้อ
หนังสือ/สื่อเข้าห้องสมุด หรือเสนอรายชื่อหนังสือออนไลน์และดูรายการหนังสือได้ที่หน้าเว็บไซต์ของส านักฯ 
www.arit.bru.ac.th  ตั้งแตว่ันที่ 10 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
 

               (อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ)  
                   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 




