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คำนำ
คู่มือปฏิบั ติงานหลักเล่มนี้จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
ซึ่งเป็ น เอกสารแสดงเส้ น ทางการทางานหลั กตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้ นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอน
การดาเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทาง
แก้ ไขปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะในการปฏิ บั ติ งาน โดยคู่ มื อ ปฏิ บั ติ งานหลั ก มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง
ในการปฏิบั ติงาน เพื่อช่วยให้ ห น่ วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ ผู้ ปฏิบัติงานใหม่
สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทาให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธี
จัดซื้อ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทราบถึ ง ขั้ น ตอน วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ บุ ค ลากร
ของหน่ ว ยงานให้ ส ามารถปฏิ บั ติ งานทดแทนกั น ได้ และสามารถบู ร ณาการความรู้ที่ ได้รับ กั บ การ
ปฏิ บั ติงานจริ งเพื่ อลดข้อ ผิ ดพลาดในกระบวนการด าเนิ นการที่ จะเกิดขึ้นในการปฏิ บัติงานหากมี
ข้อบกพร่องประการใดผู้จัดทาต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และจะพัฒนาระบบการดาเนินงานต่างๆ ของงาน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธีการจัดซื้อ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ท้ า ยนี้ ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ให้ ค วามรู้ แ ละค าแนะน าด้ ว ยดี ต ลอดมา และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่ง ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองผู้ อานวยการส านั กวิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ และหั ว หน้าส านักงาน
ผู้อานวยการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เป็นกาลังใจ
ให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ
กุมภาพันธ์ 2564
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
โครงสร้างงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธีจัดซื้อ
ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1.1 จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
1.2 การสารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
2.1 เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
2.2 ขั้นตอนการสืบค้นเพื่อหารายการทรัพยากรสาร
2.3 ขั้นตอนการใส่คาสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ
2.4. ขั้นตอนการแสดงผลการสืบค้น
2.5 ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลของรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 3 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 4 การขออนุมัติเพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ

๑
1
3
3
4
6
7
11
12
16
17
24
24
26
31
32
32
33
34
35
36
37
38
45
46
47

2

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ขั้นตอนที่ 5
5.1
5.2
5.3
5.4

ดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง ด้วยระบบบัญชี 3 มิติ
ขั้นตอนการทารายการขออนุญาตซื้อ/จ้าง
การเข้าสู่โปรแกรมการขออนุญาตจัดซื้อด้วยระบบบัญชี 3 มิติ
การบันทึกข้อมูลการขออนุญาตซื้อ/จ้าง
การกรอกรายละเอียดลงในระบบการบันทึกข้อมูล
บันทึกการขออนุญาตซื้อ/จ้าง
5.5 หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง
5.6 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
5.7 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจัดเอกสารใบขออนุมัติเบิกเงิน
5.8 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใบงบหน้าสาคัญเบิกเงิน
5.9 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใบตรวจรับ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 7 ลงรับรายการทรัพยากรสารสนเทศ ในระบบฐานข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
7.1 การเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
7.2 ผลลัพธ์หน้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
7.3 การเริ่มเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
7.4 การเข้าสู่ระบบการลงรับรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 8 ส่งต่อให้กับงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประสานงาน
ของทรัพยากรสารสนเทศเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 9 แจ้งข้อมูลกลับไปยังผู้ที่เสนอ/แนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ประวัติผู้เขียน
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สารบัญภาพ
ภาพที่
1 แบบบันทึกข้อความการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
2 การแนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทาง E-mail
3 การแนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บไซต์สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 การแนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศผ่านทาง Application Line
5 การแนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศผ่านแบบฟอร์ม
6 ป้ายประชาสัมพันธ์ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ในงานสัปดาห์ห้องสมุด & IT Fair
7 อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแนะนาหนังสือ
เข้าห้องสมุดในงานสัปดาห์ห้องสมุด & IT Fair
8 การ Login เข้าสู่ระบบการใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILX
9 การสืบค้นเพื่อหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ
ในสานักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 การตรวจสอบข้อมูลของรายการทรัพยากรสารสนเทศ
11 การแสดงผลการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มี
ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
12 การแสดงผลการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ที่มีอยู่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
13 รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จัดพิมพ์เพื่อส่งให้กับสานักพิมพ์
14 เอกสารใบเสนอราคาจากสานักพิมพ์หรือตัวแทนจาหน่าย
15 แบบฟอร์มคาร้องเกี่ยวกับงานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง )
16 การติดตั้งโปรแกรมโดยผ่าน http://3dgf.aru.ac.th
17 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3D
18 ไอคอนระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3D
19 การเข้าสู่ระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี 3 มิติ
20 การเข้าสู่โปรแกรมการซื้อ/จ้าง ระบบ จ้าง Grow Finance
Management Information System (ระบบบัญชี 3 มิติ)
21 การเข้าสู่โปรแกรมการซื้อ/จ้าง ระบบ ด้วยรหัสกิจกรรม
22 การบันทึกข้อมูลการขออนุญาตซื้อ/จ้าง ลงในระบบบัญชี 3 มิติ
23 การบันทึกข้อมูลบันทึกการซื้อจ้าง ลงในระบบบัญชี 3 มิติ
24 แบบฟอร์มการบันทึกหนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง แบบ PS1

หน้า
25
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42
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48
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สารบัญภาพ
ภาพที่
25 การเข้าสู่ระบบโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จ้าง ด้วยระบบ
Grow Finance Management Information System (3D)
ขั้นตอนการทารายการใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
26 การเลือกยอดงบประมาณที่จะดาเนินการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
27 หน้าต่างการแสดงหน้าจอ การพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อ/จ้าง
28 การบันทึกข้อมูลลงในเอกสารการสั่งซื้อ/จ้าง
29 การเข้าสู่โปรแกรมบันทึกข้อมูลเอกสารใบขออนุมัติเบิกเงิน ด้วยระบบ
Grow Finance Management Information System (3D)
30 หน้าต่างการแสดงหน้าจอ การเลือกยอดเงินที่ต้องการ
การบันทึกใบขอเบิกเงิน แบบ กง.1
31 ภาพหน้าต่างการแสดงหน้าจอ การบันทึกใบขอเบิกแบบ กง.1
32 เอกสารใบขออนุมัติเบิกเงิน แบบ กง.1/2
33 ภาพหน้าต่างการแสดงหน้าจอ เพื่อที่จะทาการเข้าไปที่เอกสาร
ใบงบหน้าสาคัญเบิกเงิน
34 ภาพหน้าต่างการแสดงหน้าจอ การบันทึกใบงบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน
35 เอกสารงบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน
36 ภาพหน้าต่างการแสดงหน้าจอ เพื่อที่จะทาการเข้าไปที่เอกสารใบตรวจรับ
37 หน้าต่างการแสดงหน้าจอ การเลือกยอดเงินที่ต้องการ
การบันทึกเอกสารใบตรวจรับ
38 ภาพหน้าต่างการแสดงหน้าจอ เพื่อที่จะทาการเข้าไปที่เอกสารใบตรวจรับ
39 การบันทึกข้อมูลเอกสารใบตรวจรับ เป็น ไฟล์ Microsoft Word
40 แบบฟอร์มการตรวจรับรายการทรัพยากรสารสนเทศ
41 แบบฟอร์มการทวงถามรายการทรัพยากรสารสนเทศ
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สารบัญภาพ
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ส่วนที่ ๑
บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตั้ ง อยู่ เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรี ดี พ นมยงค์
ต า บ ล ป ร ะ ตู ชั ย อ า เภ อ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า จั งห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า ๑ ๓ ๐ ๐ ๐
โทรศัพท์ ๐–๓๕๒๗–๖๕๕๕-๙ โทรสาร ๐–๓๕๓๒-๒๐๗๖ ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครู
เมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘ ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญ
อนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ๑ – ๒ – ๓ แต่เพิ่มวิชาครู
พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการ
ดาเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้น สอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนัก
เพนียดแห่งเดียว
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัด
ครู มู ล ประจ าจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ชื่ อ ว่ า “โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตาบล
หัวแหลม โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียน
ประกาศนี ย บั ต รจั งหวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครูส ตรี ป ระกาศนี ย บั ต รจั งหวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เปิ ด ท าการสอน เมื่ อ วัน ที่ 1 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2479 เป็ น โรงเรีย นฝึ ก หั ด ครู
ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่
ที่บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตาบลหอรัตนไชย
บริเวณหอพักอู่ทองในปัจจุบัน
พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
พ .ศ . 2 4 9 7 ก อ งก า ร ฝึ ก หั ด ค รู ได้ รั บ ก า ร ย ก ฐ า น ะ เป็ น ก ร ม ก า ร ฝึ ก หั ด ค รู
เมื่อวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝึกหัดครู
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี
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พ.ศ.2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 96 หมู่ 2
ถนนปรีดี พนมยงค์ ตาบลประตู ชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้
ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
เข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทาการผลิตครูหลายระดับ
พ.ศ.2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม.
หรือ พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาฟิสิกส์)
พ.ศ.2519 เริ่ ม ใช้ ห ลั กสู ต รสภาการฝึ กหั ด ครู พ.ศ. 2519 เปิ ดสอนระดั บ ป.กศ.สู ง
หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ., ป.ป., ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง, ป.วส., ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ.2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ.
และ ป.ป.
พ.ศ.2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ.2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.)
หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ.2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคง
เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อมๆ กัน
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครู
ว่า สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พ.ศ.2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ.2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ.2540 เริ่ ม เปิ ด สอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา 2 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รครุศ าสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
พ.ศ.2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547
เริ่มมีผลบังคับใช้ทาให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาส
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ผลิตและพัฒ นาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นภายในปี 2564
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิ ต บั ณ ฑิ ตที่มีค วามรู้คู่คุณ ธรรม ส านึกในความเป็น ไทย มีความรักและผู กพั นต่ อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่ าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิ ตบั ณ ฑิ ต ดังกล่ าว จะต้ องให้ มีจ านวนและคุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ แผนการผลิ ตบั ณ ฑิ ต ของ
ประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ
4. เรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ งของผู้ น าชุ มชน ผู้ น าศาสนา และนั ก การเมื อ ง
ท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ้ า น และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่ อส่ งเสริม ให้ เกิ ดการจั ดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ จากทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจั ย ส่ งเสริม และสื บ สานโครงการอัน เนื่อ งมาจากแนวพระราชด าริ ในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ให้ ก ารศึ ก ษา ส่ งเสริ ม วิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ท าการสอน วิ จัย ให้ บ ริก ารวิช าการ
แก่สั งคม ปรับ ปรุง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม ผลิ ตครู และ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และ
โดยเฉพาะให้ มี อ านาจและหน้ า ที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาของมหาวิท ยาลั ย
เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงกาหนดนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับ
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ
อัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
3. เป็ น ศูน ย์ก ลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒ นธรรม เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้าน
การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชี พชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. สนับ สนุ น ร่วมมือ พัฒ นาคุณภาพของมหาวิทยาลั ยให้ส ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ และการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. สนั บ สนุ น พั ฒ นาถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ที่ เหมาะสม เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน
อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
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10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พพระนครศรีอยุธยา
สานักงานอธิการบดี

กองกลาง
งานบริหารงานทั่วไป
งานการเงิน
งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ
งานช่วยอานวยการ
ผู้บริหาร

งานตรวจสอบ
ภายใน
งานทรัพยากรบุคคล
งานนิติการ
งานบริการและ
ฝึกอบรม
งานบริหารทรัพย์สิน
และจัดหารายได้

งานบัญชี
งานพัสดุ
งานสื่อสารองค์กร
งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์

ศูนย์หนังสือ

คณะครุศาสตร์

กองนโยบายและ
แผน

กองบริการ
การศึกษา

กองพัฒนา
นักศึกษา

งานบริหารงาน
ทั่วไป
งานติดตามและ
ประเมินผล

งานบริหารงาน
ทั่วไป
งานทะเบียนและ
ประมวลผล

งานประกัน
คุณภาพ
งานแผนงานและ
งบประมาณ

งานบัณฑิตศึกษา

งานวิเทศสัมพันธ์

ศูนย์สหกิจศึกษา

งานบริหารงาน
ง
ทั่วไป
งานบริการและ
สวัสดิการ
นักศึกษา
งานพัฒนา
นักศึกษา
งานให้คาปรึกษา
แนะแนว
การศึกษา และ
อาชีพ

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ
โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ภาษาและ
การศึกษา
นานาชาติ

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

คณะวิทยาการ
จัดการ

สานักงานคณบดี

สานักงานคณบดี

งานบริหารงาน
ทั่วไป
งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงาน
ทั่วไป
งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา

สานักงาน
ผู้อานวยการ
งานบริหารงาน
ทั่วไป
งานบริการ
วิชาการ
งานวิจัย

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน

งานบริหารวิชาการและพัฒนา
การเรียนการสอน

งานยุทธศาสตร์

งานบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา

โรงเรียนสาธิต
มัธยม
โรงเรียนประถม
สาธิต
โรงเรียนสาธิต
ปฐมวัย
ศูนย์การศึกษา
พิเศษ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ศูนย์พัฒนาครู
ผู้บริหาร และ
บุคลากร
ทางการศึกษา

สานักงาน
คณบดี
งานบริหารงาน
ทั่วไป

สานักงาน
คณบดี

ภาควิชา
มนุษศาสตร์

ภาควิชา
สังคมศาสต
ร์

งานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา
งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการ
สอน
งานบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

งานบริหารงาน
ทั่วไป
งานบริการและ
พัฒนานักศึกษา

ภาควิชา
วิทยาศาสต
ร์
งานบริหารงาน
ทั่วไป

สถาบันอยุธยา
ศึกษา
สานักงาน
ผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานศิลปวัฒนธรรม
และสิง่ แวดล้อม
งานอยุธยาศึกษา
หอศิลป์จงั หวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์

สานักวิทยบริการ
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สานักงาน
ผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
งานบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานบริหารระบบ
สารสนเทศ
งานพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ
งานพัฒนาระบบ
และวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิทยวิชาการ

งานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการ
สอน
งานบัณฑิตศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์
ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์
ศูนย์สะเต็มศึกษา
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ประวัติสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการในอดีตเป็นห้องสมุดของโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยามีพัฒนาการ
ตามลาดับ ดังนี้
พ.ศ.2509 โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา ย้ า ยมาอยู่ ที่ 96 ถนนโรจนะ
ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน ต่อมา
ได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ห้องสมุดตั้งอยู่ที่
อาคาร 2 ชั้น 2 และต่อมาได้ต่อเติมอาคารชั้นล่างเป็นที่ตั้งของห้องสมุด
พ.ศ.2511 โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู ได้ย้ายเข้ามารวมกับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
จึงได้รวมหนังสือของห้องสมุดเข้าด้วยกัน
พ.ศ.2512 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดสอนนักศึกษาภาคค่าเพิ่มเติม นอกเหนือ
จากการเปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ จึงได้ขยายต่อเติมห้องสมุดออกในแนวกว้าง เพื่อให้มีพื้นที่บริการ
นักศึกษาที่เพิ่มจานวนมากขึ้น
พ.ศ.2515 เริ่มก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น ใช้งบประมาณแผ่นดินใน
การก่อสร้างรวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินจานวน 2 ล้านบาทและใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารหอสมุดกลาง”
พ.ศ. 2517 ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 2 มาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง และเปิดให้บ ริการ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นมา
พ.ศ.2527 พระราชบั ญ ญัติวิทยาลั ยครู (ฉบับที่ 2) ได้กาหนดให้ห้ องสมุดมีฐานะเป็น
ฝ่ายหอสมุด สังกัดสานักส่งเสริมวิชาการ
พ.ศ.2533 ได้ เริ่ ม ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ดั ช นี ว ารสาร โดยใช้ โ ปรแกรม
CDS/ISIS จัดการฐานข้อมูล
พ.ศ.2534 ได้เริ่มพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือขึ้นอีกหนึ่งฐานพร้อมทั้งให้บริการ
สื บ ค้ น OPAC (Online Public Access Catalog) ดั ช นี ว ารสารและบรรณานุ ก รมหนั ง สื อ จาก
คอมพิวเตอร์ควบคู่กับการใช้บัตรรายการ
พ.ศ.2538 พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ.2538 (ฉบั บ ร่ า ง) ได้ เปลี่ ย นฐานะ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้ฝ่ายหอสมุดเป็น “สานัก
วิทยบริการ” ได้บริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ (ฉบับร่าง) ระยะเวลาหนึ่ง
พ.ศ.2540 ได้เริ่มดาเนินการก่อสร้างอาคารสานักวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ
4 ชั้น รูปแบบของอาคารได้ปรับเปลี่ยนจากแบบของกองอาคารสถานที่ สานักงานสภาสถาบัน โดย
ออกแบบให้มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร ข้อบังคับเกี่ยวกับการสร้างอาคารในพื้นที่โครงการมรดกโลก
ลักษณะอาคารได้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในแนวราบมากขึ้น ใช้งบประมาณก่อสร้าง จานวน 33.8 ล้านบาท
และค่าวัสดุครุภัณฑ์ประจาอาคารจานวน 12 ล้านบาท
พ.ศ.2543 ได้ น าระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ VTLS (Visionary Technology in Library
Solution) เข้ ามาจั ด การฐานข้ อมู ล แทนโปรมแกรม CDS/ISIS และได้ พั ฒ นางานบริ การยืม –คื น
สิ่งพิมพ์เป็น ระบบยืม –คืน ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้พัฒ นาฐานข้อมูลบรรณานุกรม
หนังสือ ให้สามารถสืบค้นหนังสือของสานักวิทยบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และปลายปี
เดียวกันนี้ได้เปิดใช้อาคารสานักวิทยบริการหลังใหม่ โดยต่อเชื่อมโยงอาคารใหม่เข้ากับอาคารเดิม
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ทาให้มีพื้นที่บริการและพื้นที่ใช้สอยได้เต็มตามมาตรฐานห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ยังมีประโยชน์และ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและบทบาทของสานักวิทยบริการรับใช้สถาบัน ชุมชน และท้องถิ่น
ได้ตามวัตถุประสงค์
พ.ศ.2545 ได้จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการห้องอยุธยาศึกษา
พร้อมฐานข้อมูลอยุธยาศึกษา ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พ.ศ.2546 ได้จัดทาเว็บไซต์เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการ
เรียนรู้ สาหรับให้บริการครูอาจารย์ทางด้านการเรียนการสอนและกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม
และให้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Full text ในเว็บไซต์นี้ได้เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นและฐานข้อมูล
ต่างๆ สืบค้นได้ รวมทั้งมีบทความการศึกษาที่เกี่ยวข้องอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว
พ.ศ.2547 เปลี่ยนจากสถาบันฯ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตาม พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พ.ศ.2548 เป็นสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
จั ดตั้ งส่ ว นราชการในมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธยา กระทรวงศึก ษาธิการ พ.ศ.2548
(กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศวันที่ 8
มีนาคม 2548 เล่มที่ 122 ตอน 20 ก หน้าที่ 35)
พ.ศ.2561 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จานวน 2 เครื่อง,
จั ด หาระบบเครื อ ข่ ายไร้ ส าย 1 ระบบ, จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ก ล้ อ งวงจรปิ ด 1 ระบบ, จั ด หาครุภั ณ ฑ์
คอมพิว เตอร์ จานวน 2 รายการได้ทาความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ยการใช้โปรแกรม
อักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ทาความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล Gale
และEBSCO กลุ่ มมหาวิทยาลัยราชภัฏทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒ นา
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ.2562 จัดหาระบบเครือข่าย (ระยะที่ 1) เป็นจานวน 1 ระบบ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
สารองไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง จัดซื้ออุปกรณ์ เครือข่าย จานวน 2 รายการ จัดซื้อเครื่อ งปรับอากาศ
จานวน 10 เครื่อง และเพิ่มหลอดประหยัดไปแบบกระตุก
พ.ศ.2563 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พั ฒ นาห้ อ งมิ นิ เธี ย ร์ เตอร์
ห้องบริการสื่อมัลติมีเดีย และได้รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี 2508-ปัจจุบัน
พ.ศ.2508 - 2548 นางไพลิน
ศรีสะอาด
พ.ศ.2549 -2552 นายจิรศักดิ์
ชุมวรานนท์
พ.ศ.2553 - 2556 นายชัยพฤกษ์
ชูดา
พ.ศ.2557 – 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู
บุญญานุวัตร
พ.ศ.2560 –ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา
แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
มุ่ ง สร้ า งระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ทั น สมั ย เพื่ อ เป็ น กลไกผลั ก ดั น สู่ ก ารเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย อั จ ฉริย ะ (Smart University) และห้ อ งสมุ ด สี เขี ย ว (Green Library) ภายในปี พ.ศ.
2564
พันธกิจ
1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
2. ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
3. การให้บริการคุณภาพสูง (High Quality Service)
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
Smart University)
กลยุทธ์ 1 พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
กลยุทธ์ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ 4 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ 5 ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ์ 6 ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
กลยุทธ์ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University
กลยุทธ์ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลยุทธ์ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลยุทธ์ 11 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University
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เอกลั ก ษณ์ ค่ า นิ ย มองค์ ก ร นโยบายการบริ ห ารงานของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เอกลักษณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค่านิยมองค์กร
มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ
นโยบายการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์
4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library)
5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning)
6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
จากการที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการ
พั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ งจากอดี ต สู่ ปั จจุ บั น ท าให้ มี ก ารบริห ารงานที่ เป็ น ระบบและเป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง
ผู้บริหารขององค์กรจะให้ความตระหนักและยอมรับว่ามีความจาเป็นจะต้องใช้ โครงสร้างองค์กรมา
เป็นเครื่องมือในการจัดการ เพื่อรองรับการดาเนินงานและการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่
อย่างจากัดให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ แผนเชิงกลยุทธ์ และนโยบาย องค์กร จึงจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า นอกจากนี้การจัดลาดับความสาคัญของอานาจ เพื่อการ
ควบคุมให้การดาเนินงานเกิดความราบรื่น บุคลากรจะต้องมีความรับผิดชอบมีวินัย ในการทางานสูง
เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังโครงสร้างการบริหารงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล

งานบริหาร
ระบบสารสนเทศ

งานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งานวิทยวิชาการ

งานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ

ผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหารงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
งานพั ฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ
เพื่ อจั ดหาทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภท หนั งสื อ ภาษาไทย หนั งสื อภาษาต่างประเทศ หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Book) โสตทัศนวัสดุและฐานข้อมูล ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสู ตรการเรียน
การสอน การวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและตรงกับความ
ต้องการของผู้ ใช้บ ริการ ตลอดจนมีการวางแผนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้ ได้ ในส่ วนที่
เหมาะสมเป็ น ไปตามเป้ าหมายและนโยบายที่กาหนดไว้ รวมถึงกระบวนการในการวางแผนและ
ดาเนิ น การ เกี่ยวกับ การสร้ างเสริ มทรัพยากรสารสนเทศของห้ องสมุดทั้งในด้านคุณ ลั กษณะและ
จานวน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งยังมีการวิเคราะห์และประเมินอย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบ
ว่าทรัพยากรห้องสมุดที่มีอยู่นั้นสามารถสนองความต้องการผู้ใช้ได้ดีเพียงไร ถ้าพบข้อบกพร่องจะได้
ทาการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมีความสาคัญดังต่อไปนี้
1. มีการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานบริการประสบความสาเร็จ
3. ทาให้เกิดความร่วมมือในองค์กร
4. เป็นงานที่สาคัญของสถาบันบริการสารสนเทศ
5. มีที่ปรึกษาพิเศษสาหรับการทางานนี้โดยเฉพาะ

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีขั้นตอนหลัก 6 ประการ คือ
1. การศึ ก ษาผู้ ใ ช้ คื อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ว่ า มี
ความต้องการสารสนเทศในลักษณะอย่างไร เพื่อจะได้นาข้อมูลนั้น ๆ ไปประกอบการจัดหา ซึ่งวิธีการ
ศึกษาผู้ใช้ ได้แก่
1.1 ศึกษาสถิติการยืม
1.2 ส่งแบบสอบถาม
1.3 การศึกษาการอ้างถึง
2. จัดทานโยบาย คือ การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ และพิจารณาจัดทาเป็น
นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในงานต่อไป ทั้งนี้นโยบายจะต้อง
สอดคล้องกับสภาพของห้องสมุดด้วย
3. การคัดเลือก คือ การพิจารณาคัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการในห้องสมุด
โดยคานึงถึงนโยบาย และวัตถุประสงค์ของห้องสมุด ซึ่งการคัดเลือกนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
3.1 บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน
3.2 ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ
3.3 อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร
4. การจัดหา คือ วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งโดยทั่วไปมี 3 วิธี
คือ
4.1 การจัดซื้อ คือ จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ เป็นวิธีที่ใช้มากที่สุด โดย
ห้องสมุดจะจัดซื้อจากผู้จาหน่ายต่าง ๆ
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4.2 การแลกเปลี่ ย น คื อ การจั ดหาทรัพ ยากรสารสนเทศด้ว ยการแลกเปลี่ ยนกั น
ระหว่างหน่วยงาน หรือ เป็นสิ่งพิมพ์ซ้า หรือไม่ตรงกับนโยบายห้องสมุด ก็นาไปทาการแลกเปลี่ยนกัน
กับหน่วยงานอื่น ๆ
4.3 การขอรั บ บริ จ าค คื อ การที่ บ รรณารั ก ษ์ ท าการขอรั บ บริ จ าคสิ่ ง พิ ม พ์ จ าก
สานักพิมพ์ หรือหน่ วยงานที่มีการบริจาคแก่ห้ องสมุด หรือขอรับบริจาคหนังสือที่จัดพิมพ์ เนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ
5. การคัดออกหรือจาหน่ายออก คือ การคัดเลือกเอาทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ได้ใช้แล้ว
ออกจากห้องสมุด หรือเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ล้าสมัย
6. การประเมิ น ทรั พ ยากรสารสนเทศ คื อ กระบวนการที่ จ ะได้ ข้ อ มู ล ว่ า ทรั พ ยากร
สารสนเทศที่ มี อ ยู่ ทั้ งหมดได้ ต อบสนองความต้ อ งการ หรื อ เป็ น ไปตามนโยบายหรื อ ไม่ สรุ ป คื อ
ความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ทาให้เกิดการศึกษาผู้ใช้อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้ได้สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป
ดังนั้ น จึ งได้กาหนดโครงสร้างของงานพัฒ นาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่ อเป็นกรอบและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 6 หน่วย ดังนี้
1. หน่ ว ยจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ มี ห น้ าที่ จั ด หาทรัพ ยากรสารสนเทศ ทั้ งวัส ดุ
ประเภทตีพิ มพ์ และไม่ตี พิมพ์ มีกระบวนการจัดซื้อ การขออภินั นทนาการ หรือการแลกเปลี่ ยน
ทรั พ ยากรสารสนเทศ เพื่ อ ให้ ท รั พ ยากรสารสนเทศมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การเรีย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์ นักศึกษา และยังมี
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลายหลายเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั่วไป โดยมีกระบวนการ
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังนี้
1.1 การรับทราบนโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดนั้นจัดทาขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับองค์องค์กร งบประมาณ
พื้นที่ในการจัดเก็บ
1.2 การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ต้องมีการสารวจความต้องการ หรือสอบถาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการในการคัดเลือกเพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความต้องการ และ
เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เนื่องจากทุกวันนี้ทรัพยากรสารสนเทศมีราคาสูง
1.3 การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ จัดทาขึ้นเพื่อให้ทราบว่าทรัพยากรสารสนเทศ
ที่จัดหามามีการใช้หรือไม่ ถ้าไม่มีควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศ
ถูกใช้งานอย่างคุ้มค่ ามากที่สุด อีกทั้งยังมี การประเมินทรัพยากรสารสนเทศที่มีความล้าสมัย หรือมี
หลายฉบับเพื่อดาเนินการจาหน่ายออกเนื่องจากพื้นที่ในการจัดเก็บมีพื้นที่จากัด เป็นต้น
2. หน่วยวิเคราะห์และลงรายการ มีห น้าที่วิเคราะห์ และกาหนดหมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศตามแบบทศนิยมของดิวดี้ (D.C.C) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ขนาดกลางใช้กันมากในปัจจุบัน โดยมีกระบวนการในการปฏิบัติงานดังนี้
2.1 ตรวจสอบรายการซ้ าของทรั พ ยากรสารสนเทศในฐานข้ อ มู ล ระบบห้ อ งสมุ ด
อัตโนมัติ MATRIX ILS
2.2 วิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ และกาหนดเลขหมู่และหัวเรื่อง
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2.3 บันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบของรายการ Marc 21
ความสาคัญของการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพ ยากรสารสนเทศ เพื่อจัดหมวดหมู่เนื้อหาของ
หนังสือที่เป็นประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน ง่ายต่อการใช้บริการ มีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ซึ่งมีความสาคัญต่อผู้ใช้บริการอย่างมาก ในการเข้าถึงข้อมูลทาให้
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและเข้าถึงรายการได้ตรงกับความต้องการ
3. หน่ ว ยเทคนิ ค มี ห น้ า ที่ เตรี ย มความพร้ อ มและเพิ่ ม ความแข็ ง แรงต่ อ การใช้ งาน
ของทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกให้บริการ เริ่มตั้ งแต่การประทับตราหนังสือ การเจาะเล่มหนังสือ
การฝั งแถบแม่ เหล็ ก การติ ด สั น ตาราง การห่ อปกพลาสติ ก การติ ด บั ต รซองก าหนดส่ ง จนออก
ให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ยื ด อายุ ก ารใช้ ง านทรั พ ยากรสารสนเทศให้ น านยิ่ ง ขึ้ น และยั ง เป็ น การอ านวย
ความสะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอีกด้วย
4. หน่ วยจดหมายเหตุ มี ห น้ าที่ จั ดหา คัด เลื อ ก ประทั บ ตรา ลงทะเบี ยน วิเคราะห์
กาหนดหมวดหมู่ และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS พิมพ์สันตาราง
ติ ด สั น ตาราง ตลอดจนการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารสามารถสื บ ค้ น และเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากร
สารสนเทศประเภทจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยได้ โดยมีกระบวนการในการปฏิบัติงานดังนี้
4.1 การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภท
จดหมายเหตุ โดยมีการดาเนินการขอรับบริจาค ขอความอนุเคราะห์ และการจัดซื้อ
4.2 การลงทะเบี ย นทรั พ ยากรสารสนเทศ การด าเนิ น การลงทะเบี ย นทรัพ ยากร
สารสนเทศ ประเภทจดหมายเหตุ เป็ น ขั้ น ตอนที่ ด าเนิ น การต่ อ จากการจั ด ซื้ อ จั ด หาทรัพ ยากร
สารสนเทศ และพิจารณาทรัพยากรสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ทาการคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศ
แล้วนาทรัพยากรสารสนเทศมาดาเนินการประทับตรา ลงทะเบียน และกาหนดหมวดหมู่
4.3 ตรวจสอบรายการซ้ าของทรัพ ยากรสารสนเทศในฐานข้ อมู ล ระบบห้ องสมุ ด
อัตโนมัติ MATRIX ILS เป็นสิ่งสาคัญในการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศว่ามีแล้วหรือไม่ ถ้ามีแล้วจะทารายการต่อทะเบียนแต่ถ้าไม่ มีข้อมูลต้องทาการวิเคราะห์
รายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่
4.4 วิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ และหัวเรื่อง ต้องคานึงถึงการสืบค้นข้อมูล
ของผู้ใช้บริการอย่างสม่าเสมอ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่จะปรากฏในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ
MATRIX ILS ทาให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.5 บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรสารสนเทศ ในรู ป แบบของรายการ Marc 21
เป็ น รายละเอีย ดของหนั งสื อ วารสาร สื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ เอกสารจดหมายเหตุ ได้จัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบ เพื่อใช้อธิบาย จาแนก สืบค้น และแลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระของรายการที่ต้องการ
4.6 สแกนหน้ า ปก และ Upload ในระบบฐานข้ อ มู ล อั ต โนมั ติ MATRIX ILS
ซึ่งคานึงถึงความชัดเจนและความถูกต้องของภาพปกทรัพยากรสารสนเทศกับรายการที่มีอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลอัตโนมัติ MATRIX ILS
4.7 ตรวจสอบการเชื่ อมโยงของข้อ มูล หน้ าปกทรัพยากรสารสนเทศ หลั งจากที่ มี
การ Upload หน้าปกทรัพยากรสารสนเทศขึ้นฐานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS แล้วต้องมี
การตรวจสอบการเชื่อมโยงของข้อมูลว่าแสดงผลรายการถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

15

4.8 กระบวนการทางเทคนิ ค มี ก ารด าเนิ น การพิ ม พ์ แ ละติ ด สั น ตาราง ซึ่ งในการ
ดาเนินงานคานึงถึงความถูกต้องของสันตารางกับทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนั้น มีการประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถปรับปรุงในการดาเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพขึ้น
5. หน่วยวิทยานิพ นธ์และสิ่งพิ มพ์รั ฐบาล มีห น้าที่ห ลั กเหมือนกับงานวิเคราะห์ และ
กาหนดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
MATRIX ILS เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น และเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้
6. หน่วยห้องสมุดมนุษย์ มีหน้าที่ จัดทาและรวบรวมองค์ความรู้ที่มีก ารถ่ายทอดจาก
ผู้มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญ หรือประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ โดยมีการถ่ายทาและบันทึกในรูปแบบ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี การบั น ทึก ข้อมู ล ในรูป แบบของไฟล์ อิเล็ กทรอนิ กส์ ล งในระบบห้ อ งสมุ ด
อั ต โนมั ติ MATRIX ILS ด้ ว ย และยั ง มี ก ารจั ด นิ ท รรศการห้ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต พร้ อ มห้ อ งสมุ ด มนุ ษย์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้วย
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ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธีจัดซื้อ
การจั ด ท าคู่ มื อ เรื่ อ ง การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศโดยวิ ธี จั ด ซื้ อ เพื่ อ มุ่ ง เน้ น การ
ปฏิบัติงานสาหรับบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จะมุ่งเน้นการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และดาเนินการด้วย
วิธีก ารจั ด ซื้ อ เป็ น วิธี ห ลั ก โดยจะด าเนิ น การ พิ จารณา วิ เคราะห์ คั ด เลื อ กและจัด หาทรัพ ยากร
สารสนเทศประเภทหนั งสื อ ในการจั ดหาทรัพ ยากรสารสนเทศประเภทหนั งสื อ จะต้ องค านึ งถึ ง
หลักสูตร สาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปิดการเรียนการสอน รวมทั้งยังส่งเสริม
และสนั บสนุ นทรัพยากรสารสนเทศให้ กับคณาจารย์ ภ ายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้สาหรับการจัดทา
ผลงาน เพื่อให้ได้ตาแหน่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือให้มี
หลากหลาย เหมาะสม และมี ค วามทั น สมั ย เพื่ อให้ ผู้ ใช้ บ ริการได้รับ บริการสารสนเทศที่ ถู กต้ อ ง
เหมาะสม รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด การดาเนินงานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศจะน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ า นคอมพิ ว เตอร์ เข้ า มาช่ ว ยในการสื บ ค้ น คั ด เลื อ ก
การตัดสินใจ การจัดหา เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ๆ ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
คาจากัดความเบื้องต้น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น แหล่ ง รวบรวมข้ อมู ล แหล่ งเรีย นรู้ท รัพ ยากรสารสนเทศด้ว ยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา
ค้น คว้า โดยยึ ดผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ พั ฒ นาความรู้ท างด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ แก่ คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไป
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition) หมายถึงวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาและ
เพิ่มเติมทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ตรงกับ
ความต้องการ ถูกต้อง รวดเร็วและทันสมัย
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง วัสดุที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ
ทุกสาขาวิชา ประโยชน์ของทรัพยากรสารสนเทศ ให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นหลักฐานอ้างอิง
ประกอบการค้น คว้า เสริมสร้างสติปัญ ญาท าให้ มีความคิดสร้างสรรค์ และวิสั ยทัศน์อันกว้างไกล
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ทันโลก ทันเหตุการณ์ และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ สามารถนาความรู้ที่ได้จากทรัพยากรสารสนเทศมา
พัฒนาตนเอง ในด้านต่าง ๆ ทาให้ประสบผลสาเร็จในการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภทและลักษณะทรัพยากรสารสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. วัสดุตีพิมพ์
2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ หรือโสตทัศนวัสดุ
1. วัส ดุ ตี พิ ม พ์ คื อ สิ่ งพิ ม พ์ ที่ มี ก ารบั น ทึ ก ความรู้ ความคิ ด ของมนุ ษ ย์ น ามารวบรวม
เป็ นเล่ม ให้ ผู้อ่านได้ศึกษาค้น คว้าและใช้อ้างอิง เช่น ตาราวิชาการ หนังสืออ้างอิง ปริญญานิพนธ์
หนังสือบันเทิงคดี สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เป็นต้น
2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ หรือโสตทัศนวัสดุ คือ วัสดุที่ให้ความรู้ความคิดผ่านทางตาทางหู ทาให้
เกิ ด ความเข้ าใจในการเรี ย นรู้ ได้ เร็ ว ขึ้ น ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ใช้ เสี ย งเป็ น สื่ อ ในการถ่ า ยทอด
สารสนเทศ ได้แก่ แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง หรือเทปบันทึกเสียง แผ่นดิสก์ วิดีทัศน์ ซีดีรอม เป็นต้น
กระบวนการการจั ด หา (Process) หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ซึ่งให้ ได้มาของ
ทรั พ ยากรสารสนเทศเพื่ อ ใช้ ในการบริ ก ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การสารวจความต้ องการทรั พ ยากรสารสนเทศจากผู้ ใช้ บริ การ หมายถึง การรับ ฟั ง
ความต้องการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการต้องการ เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา
มีการใช้อย่างคุ้มค่า และตรงกับความต้องการมากที่สุด
การคัด เลื อกทรั พ ยากรสารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมที่ท าให้ ห้ องสมุดสามารถจัดหา
ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ มี คุ ณ ค่ า สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รที่ มี ก ารเรีย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย
การวิจัย การศึกษาค้นคว้า และความต้องการของผู้ใช้บริการ
การจัด ซื้อทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการหรือ วิธีการต่างๆ เพื่อใหไดมา
ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ
การประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง วิธีการที่ใช้เพื่อพิจารณาตัดสินคุณค่า
ของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการอย่างละเอียดถี่ถ้วน ว่ามีข้อดีหรือข้อบกพร่องอย่างไร และมี
คุณค่ามากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
เข้าไว้บริการห้องสมุด
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ความสาคัญของการประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ
ก่อนที่จะตัดสินใจจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นเข้าห้องสมุด ควรมีการประเมินคุณค่า
ก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรนั้นๆ ได้ผ่านการคัดเลือกและประเมินคุณค่าอย่างรอบคอบแล้วว่า
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่การจัดหาเข้าห้องสมุดอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ
1. ทรัพยากรนั้นมีข้อดีและข้อบกพร่องอย่างไร
2. ทรัพยากรนั้นมีคุณค่าและประโยชน์มากน้อยเพียงใด
3. ทรัพยากรนั้นเหมาะสมแก่ใคร
4. ทรัพยากรนั้นควรจัดหาเข้าห้องสมุดหรือไม่
5. ประโยชน์ของการประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ
6. เป็นแนวทางในการเลือกและจัดหาทรัพยากรเข้าห้องสมุด
7. ใช้ประโยชน์ในการแนะนาผู้ใช้ห้องสมุด
8. เป็นแนวทางในการเปรียบเทียบระดับคุณค่า
9. ทาให้รู้จักทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ
10. หลักการประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ
11. หลักในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
1. รู้จักใช้เครื่องมือในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
2. ทราบวัตถุประสงค์และนโยบายการเลือกและการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
3. ทราบวิธีการอ่านหนังสือเพื่อประเมินคุณค่า
4. ทราบวิธีการบันทึกผลการประเมินคุณค่า
เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ
1. ผู้จัดทา ความน่าเชื่อถือของผู้จัดทาเป็นข้อหนึ่งที่ควรพิจารณาโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพ
และชื่อเสียงของบุคคลเหล่านั้นที่เป็นผู้เขียนหรือสานักพิมพ์
2. ขอบเขตของเนื้อหา ควรพิจารณาว่ามีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนหรือไม่
3. ความเหมาะสมกับกาลเวลา หรือความทันสมัย ควรพิจารณาดูว่าทรัพยากรสารสนเทศนั้น
จัดพิมพ์เมื่อใด ให้พิจารณาปีพิมพ์ล่าสุด
4. ระดับ ผู้อ่าน การจัดทาทรัพยากรสารสนเทศนั้นมีขอบเขตเนื้อหา วิธีการเขียนเหมาะสม
สาหรับผู้อ่านระดับใด ผู้เขียนต้องการให้งานที่แต่งขึ้นตรงกับความสนใจของผู้อ่านหรือไม่
5. การเรี ย บเรี ย งเนื้ อ หา ผู้ ใ ช้ ส ามารถเข้ า ถึ ง เนื้ อ เรื่ อ งได้ ง่ า ยและรวดเร็ ว โดยมี ส ารบั ญ
บรรณานุกรม และดรรชนีที่เหมาะสมกับการเรียบเรียงตามลาดับอักษร
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6. รูป แบบ เป็ น ส่ วนประกอบที่ส าคัญ อย่างหนึ่งที่ควรพิ จารณา โดยเฉพาะวัส ดุไม่ตีพิมพ์จะ
พิจารณาจากเทคนิคและวิธีการผลิต โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพที่มีมาตรฐานสูงทนทานต่อการใช้
งาน สาหรับสิ่งตีพิมพ์ควรพิจารณากระดาษที่จัดพิมพ์ ตลอดจนการเย็บเล่มมีภาพประกอบที่
ชัดเจน มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โสตทัศนวัสดุมีคุณภาพของเสียงและภาพชัดเจน
7. ลั กษณะพิ เศษอื่น ๆ ทรั พ ยากรสารสนเทศบางประเภทถึงจะมี ลั กษณะคล้ ายกัน แต่ จะมี
ลักษณะพิเศษอื่นๆ ที่เป็นลักษณะเด่น

การคัดหนังสือออก หมายถึง การเคลื่อนย้ายหนังสือจากบนชั้นที่อยู่เดิมไปไว้ที่ห้องเก็บ
หนังสือเก่า หรือจาหน่า ยออกไปจากห้องสมุด หรือให้บริจาคแก่หน่วยงานอื่นที่ต้องการ โดยมี
สาเหตุมาจาก
1. หนังสือชารุด ฉีกขาด หน้าหายไปไม่ครบ ไม่สามารถจะซ่อม หรือใช้ประโยชน์อีกต่อไปได้
2. ความล้าสมัย มีหนังสือบางประเภท เช่น ข้อมูลทางสถิติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทาให้
หนังสือที่พิมพ์ออกมาในปี ก่อนไม่ทันสมัย
3. เน้นที่ในการจัดเก็บ เนื่องจากห้องสมุดมีเนื้อที่จากัด แต่มีหนังสือเป็นจานวนมาก และจัดหา
เข้ามาเพิ่มเติมอยู่เสมอ จึงจาเป็นต้องพยายามคัดหนังสือที่ไม่ต้องการออกจากห้องสมุด เช่น
หนังสือที่ไม่เคยถูกยืมออก เป็นต้น
4. นักศึกษาทาหนังสือของทางห้องสมุดหาย
วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ส่วนใหญ่มี 5 วิธี ได้แก่
1. การจัดซื้อ
การจัดซื้อเป็นวิธีการหลักที่ใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันสารสนเทศ
มากกว่าวิธีการอื่น เนื่ องจากเป็ น วิธีการที่ทาให้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความต้องการ
มากที่สุด โดยปกติแล้ว การสั่งซื้อมี 2 วิธี คือ การสั่งซื้อโดยตรงกับผู้ผลิ ต และการสั่ งซื้อโดยผ่าน
ตัวแทนจาหน่าย
2. การจัดหาโดยวิธีได้เปล่า
การจั ด หาโดยวิ ธี ไ ด้ เ ปล่ า เป็ น วิ ธี ก ารจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศอี ก วิ ธี ก ารหนึ่ ง
นอกเหนื อ จากการจั ด ซื้ อ ด้ ว ยงบประมาณ โดยบรรณารั ก ษ์ จ ะท าการติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ จ าคจาก
แหล่ ง ต่าง ๆ ที่ ผ ลิ ต สารสนเทศเพื่ อการเผยแพร่ หรือแหล่ งที่ ผ ลิ ต สารสนเทศโดยไม่ มี น โยบาย
จัดจาหน่าย (หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ มูลนิธิ บริษัท สานักพิมพ์ และ
ผู้ มี จิ ต ศรั ท ธา)ทรั พ ยากรสารสนเทศเหล่ านี้ ถึ งแม้ ว่าห้ องสมุ ด จะมี งบประมาณในการจั ดซื้ อ ก็ ไม่
สามารถซื้อได้ เช่น หนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ
3. การแลกเปลี่ยน
การแลกเปลี่ ย นเป็ น วิ ธี ก ารจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ป ระหยั ด งบประมาณหรื อ
เสี ย ค่าใช้จ่ายน้ อยอีกวิธีการหนึ่ ง และในขณะเดียวกันก็เป็น การลดปริมาณทรัพยากรสารสนเทศ
ที่มีมากจนเกินความจาเป็นและไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วย
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4. การบอกรับเป็นสมาชิก
การบอกรับ เป็น สมาชิก (Subscription) เป็นวิธีการจัดหาวารสารและหนังสื อพิมพ์ของ
สถาบันสารสนเทศส่ว นใหญ่ ซึ่งจะกาหนดระยะเวลาการเป็นสมาชิกไว้แน่นอน เช่น 1 ปี หรือ 2 ปี
เมื่อครบกาหนด สถาบันสารสนเทศจะต้องแจ้งความจานงขอบอกรับต่อ (renew) หรือเลิกบอกรับ
(cancel) เป็นสมาชิก
5. การทาสาเนา
การท าส าเนา เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น สารสนเทศ เนื่ อ งจาก
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอย่างจากัดแต่ต้องการจะเผยแพร่ให้แก่สถาบันอื่นๆ หรือ สถาบันที่ต้องการ
ทาการขอยืมเอกสารชิ้นนั้ น ๆ มาทามาทาการถ่ายสาเนาเก็บไว้ในสถาบันสารสนเทศของตนและ
ส่งคืนเอกสารให้แก่สถาบันเจ้าของเอกสารนั้น ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับจากโครงการแลกเปลี่ยน
ระหว่างห้องสมุด จากสมาชิกในโครงการแลกเปลี่ยนมีทั้งสถาบันสารสนเทศในและต่างประเทศ ได้แก่
หนังสือตารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ
ดั ง นั้ น การจั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ ง ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานการจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศโดยวิธีการจัดซื้อ บรรณารักษ์จึงจาเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกระบวนการบริ การ
ทรัพยากรสารสนเทศเป็นอย่างดี เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์
ครบถ้วน ซึ่งประกอบ ด้วยขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ดังนี้
1. กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธีการจัดซื้อ
1.1 จัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1.2 สารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ
1.3 วิเคราะห์และคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
1.4 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1.5 ขออนุมัติและจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
2. การจัดซื้อ/จ้างทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบบัญชี 3 มิติ
3. รับรายการทรัพยากรสารสนเทศ
3.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
4. สร้างรายการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
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แผนภูมิขั้นตอนการดาเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธีการจัดซื้อ
เริ่ม
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

สารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ

ตรวจสอบรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศใน
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด
อัตโนมัติ MATRIX ILS

มี

ไม่มี
ขั้นตอนที่ 3

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 4

ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 5

ดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง
ด้วยระบบบัญชี 3 มิติ

ต่อ
แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการดาเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธีการจัดซื้อ

จบ
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ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
และตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ
มี

ขั้นตอนที่ 7

ไม่มี

ลงรับรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ
Matrix ILS

ทวงถาม

ส่งต่อให้กับงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ 8

ประสานงานขอทรัพยากรสารสนเทศ
เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 9

แจ้งข้อมูลกลับไปยังผู้ที่เสนอ/แนะนา
รายการทรัพยากรสารสนเทศ

จบ
แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการดาเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยวิธีการจัดซื้อ (ต่อ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีหน้าที่ด้านการดาเนินการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศประเภทหนังสือ ดาเนินการจัดหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศ
ให้ ครอบคลุ มสาขาวิช าที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลั ย เพื่อให้ บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา
บุ คลากรในมหาวิท ยาลั ย รวมทั้งชุมชนภายนอก วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้ องสมุด
ส่วนใหญ่มี 5 วิธี ได้แก่ 1.วิธีการจัดซื้อ 2.การจัดหาโดยวิธีได้เปล่า 3.การแลกเปลี่ยน 4.การบอกรับ
เป็นสมาชิก 5.การทาสาเนา ซึ่งในส่วนของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารด าเนิ น งานด้ ว ยวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ เป็ น หลั ก โดยมี ก ารส ารวจ สอบถาม
ความต้องการจากผู้ใช้บริการ พิจารณาจากข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญ หลัก 2 ประการ คือ งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรสาหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการ
1.1 การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มี
นโยบายจั ด สรรงบประมาณในการจั ด หาทรัพ ยากรสารสนเทศให้ กั บ สาขาวิ ช า และด าเนิ น การ
วางแผนการดาเนินงานในการจัดหาทรั พยากรสารสนเทศ โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศให้ในแต่ละสาขาวิชาเท่าๆ กัน สาขาวิชาละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ต่อ 1 ปี การศึกษา เพื่ อให้ อาจารย์ นักศึกษา ได้เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ จะใช้ในการ
ดาเนินการประกอบการเรียนการสอน โดยงานพัฒนาจะดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความแจ้ง จานวน
เงินงบประมาณที่จัดสรรให้ ไปยังในแต่ละคณะ สาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษา ได้ มี
ส่วนร่วมในการเสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน และตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด โดยให้เสนอแนะผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่ทางสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีได้แจ้งไว้ เช่น แบบฟอร์มการเสนอรายชื่อหนังสือ , Application Line, Facebook,
E-mail, และเว็บไซต์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในบันทึกข้อความจะแจ้งให้
ทราบถึ งงบประมาณที่ จั ด สรรให้ แต่ ล ะสาขาวิ ช า ช่ องการการเสนอแนะและระยะเวลาของการ
เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แบบบันทึกข้อความการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

ภาพที่ 1 บันทึกข้อความการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
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1.2 การสารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ
การสารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ จะดาเนินการตามช่องทางต่าง ๆ ที่แจ้ง
ไปยั ง สาขาวิ ช า เช่ น แบบฟอร์ ม เสนอรายชื่ อ หนั ง สื อ Application Line, Facebook, E-mail,
เว็บไซต์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทาง E-mail ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การแนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทาง E-mail
ภาพที่ ๒ การแนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทาง E-mail
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การแนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การแนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บไซต์สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพที่ 3 การแนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บไซต์
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การแนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศผ่าน Application Line ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การแนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศผ่านทาง Application Line
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การแนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศผ่านแบบฟอร์มที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้จัดไว้ให้ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การแนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศผ่านแบบฟอร์ม
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การแนะนาทรัพยากรสารสนเทศในงานสัปดาห์ห้องสมุด & IT Fair
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยจัด
กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด & IT Fair เป็นประจาทุกปี และได้เชิญศูนย์หนังสือ สานักพิมพ์ต่าง ๆ
หนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาต่างประเทศ ให้มาจัดแสดงหนังสื อเพื่อให้เห็นรูปเล่มจริง เพื่อให้
อาจารย์ บุ คลากร และนั กศึกษา และผู้ ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
เข้าห้องสมุดเพื่อให้ตรงกับการเรียนการสอน และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังภาพที่ 6-7

ภาพที่ 6 ป้ายประชาสัมพันธ์ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดในงานสัปดาห์ห้องสมุด & IT Fair
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อาจารย์และนักศึกษา ร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดในงานสัปดาห์ห้องสมุด & IT Fair

ภาพที่ 7 อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแนะนาหนังสือเข้าห้องสมุด
ในงานสัปดาห์ห้องสมุด & IT Fair
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา
1. อาจารย์และนักศึกษา ไม่เสนอรายการทรั พยากรสารสนเทศตามระยะเวลาที่กาหนด
ทาให้การจัดซื้อและการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2. รายการทรัพยากรสารสนเทศมีปีพิมพ์ที่เก่าเกินไป ไม่มีจาหน่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. พิจารณาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศให้ สอดคล้ องกับสาขาวิชาที่มีการเรียน
การสอน เหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการ ตามแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่กาหนดไว้
2. ท าการยื ม ทรั พ ยากรสารสนเทศจากห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น มาท าการ Scan
เพื่อจัดทาเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ข้อเสนอแนะ
1. กาหนดระยะเวลาการเสนอแนะนาทรัพยากรสารสนเทศให้มากกว่าเดิม
2. มี ก ารประสั ม พั น ธ์ ในช่ อ งทางต่ าง ๆ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เน้ น ย้ าหรื อ เตื อ นให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร
ได้ทราบเป็นระยะ
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ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ
MATRIX ILS
เมื่อได้รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศจากอาจารย์ นักศึกษา ที่ได้แนะนามาแล้ว จะนาเลข
ISBN ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อผู้แต่ง ตรวจสอบข้อมูลด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
ว่ามีให้บริการแล้วหรือไม่ เพื่อลดการจัดซื้อซ้าซ้อน จะดาเนินการตามกระบวนการต่อไป
การเข้ า สู่ ร ะบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ MATRIX ILS เพื่ อ ตรวจสอบรายการทรั พ ยากร
สารสนเทศ ดังภาพที่ 8
2.1. เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ผ่านทาง Web Browser
ที่ https://staff.aru.ac.th  Username  Password  LibraryLogin
1. Username
=
ใส่ชื่อสมาชิก
2. Password
=
ใส่รหัสสมาชิก
3. Library
=
กาหนดการเข้าถึงห้องสมุดที่เป็นสมาชิก
4. Login
=
การเข้าระบบ

1
2
3
4
ภาพที่ 8 การ Login เข้าสู่ระบบการใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILX
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2.2 ขั้นตอนการสืบค้นเพื่อหารายการทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี เมื่อ
Login ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS เข้าสู่ระบบการทางานแล้วจะปรากฏหน้าจอหลักในการ
ทางาน โดยเลือกที่ Search the Catalog เพื่อทาการสืบค้นข้อมูล ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 การสืบค้นเพื่อหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ
ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.3 ขัน้ ตอนการใส่คาสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS เมื่อต้องการสืบค้นจะใช้ เลข ISBN ชื่อเรื่องหนังสือ
หรือชื่อผู้แต่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะระบุเลข ISBNของหนังสือ เพื่อทาการตรวจสอบข้อมูลรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่ามีให้บริการแล้ว
หรือไม่ ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 การตรวจสอบข้อมูลของรายการทรัพยากรสารสนเทศ
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2.4 ขั้นตอนการแสดงผลการสืบค้น
เมื่อทาการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ ถ้าในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
MATTIX ILS ไม่มีข้อมูลจะปรากฏ ดังภาพที่ ๑๑

ภาพที่ 11 การแสดงผลการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ไม่มีในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
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2.4 ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลของรายการทรัพยากรสารสนเทศ
การสื บ ค้น รายการทรัพ ยากรสารสนเทศในระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ถ้ามี
ข้อมูลรายการทรัพ ยากรสารสนเทศอยู่ในระบบแล้ วจะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูล ประกอบด้ว ย
ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ ปีที่พิมพ์ จานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการอยู่ในสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 การแสดงผลการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ที่มีอยู่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
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ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา
เมื่ อ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารมี ก ารแนะน ารายการทรัพ ยากรสารสนเทศ บางครั้ งมี ก ารระบุ ข้ อ มู ล
ของรายการทรัพยากรสารสนเทศไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง มีความผิดพลาด ทาให้การจัดซื้อไม่ตรงกับ
ความต้องการ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ติ ด ต่ อ ประสานงานกลั บ ไปยั ง ผู้ เสนอรายการทรั พ ยากรสนเทศ เพื่ อ ขอข้ อ มู ล
ของรายการทรัพยากรสารสนเทศให้มีความถูกต้องและชัดเจน
2. จัดทาแบบฟอร์มการแนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุม
3. ให้ผู้ที่เสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศระบุข้อมูลเพิ่มขึ้น เช่น เลข ISBN ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มรายละเอียดในแบบฟอร์มการเสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับ
มีความถูกต้องและชัดเจนขึ้น
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ขั้นตอนที่ 3 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ปั จ จุ บั น ทรั พ ยากรสารสนเทศมี ก ารผลิ ต เป็ น จ านวนมาก มี เ นื้ อ หาที่ ห ลากหลาย
ทั้งในรูปแบบตีพิมพ์และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจะต้องจัดหา
และคัดเลือกให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และ
สนับสนุนการจัดทาผลงาน งานวิจัย ให้กับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลที่สนใจ ในการจัดหา
ทรัพ ยากรสารสนเทศ จะต้อ งน าปั จจัยหลาย ๆ อย่างมาประกอบและช่ว ยตัดสิ น ใจในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ เช่น เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน สานักพิมพ์หรือผู้จัดจาหน่ายมีความน่าเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ
วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้นั้นวิธีที่ใช้เป็นส่วนใหญ่
มี 5 วิธี ได้แก่ การจัดซื้อ การขอและรับบริจาค การแลกเปลี่ยน การบอกรับ และการผลิต หรือจัดทา
ขึ้นเอง
1. การจัดซื้อ การจัดซื้อเป็นวิธีที่ห้องสมุดใช้ในการจัดหามากที่สุด วิธีการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศทั่วไปที่ห้องสมุดนิยมใช้ ได้แก่ การสั่งซื้อแบบรายย่อย (Single order) การสั่งซื้อแบบรวม
(Grouped order) การสั่งซื้อแบบประจา (Standing order) การสั่งซื้อแบบเสนอให้เลือก (Blanket
approval order) และการสั่งซื้อแบบให้ตัวแทนเลือกให้ (Block order)
2. การขอและรั บ บริ จ าค การขอและรั บ บริ จ าคทรั พ ยากรสารสนเทศเป็ น วิ ธี ห นึ่ ง
ที่บรรณารักษ์ควรให้ความสาคัญเช่นเดียวกับการจัดซื้อ เนื่องจากมีทรัพยากรสารสนเทศจานวนมาก
ที่มีคุณค่าและไม่มีวางจาหน่าย แต่ผู้ผลิตยินดีที่จะบริจาคเพื่อเป็นวิทยาทาน และยังเป็นการประหยัด
งบประมาณของห้องสมุดวิธีหนึ่ง บรรณารักษ์จึงควรติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเพื่อได้ติดต่อ
ขอรับบริจาคทรัพยากรนั้นๆ
3. การแลกเปลี่ยน วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศกันระหว่าง
ห้องสมุด คือ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีจาหน่ายโดยทั่วไป เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
สิ่งพิมพ์ของห้องสมุดหรือหน่วยงานที่สังกัด รายงานการประชุมหรือสัมมนา รายงานประจาปี เป็นต้น
ซึ่งทรั พ ยากรสารสนเทศที่ จ ะแลกเปลี่ ยนดั งกล่ าวห้ อ งสมุ ดมี ซ้าเป็ น จานวนมากเกิน ความจ าเป็ น
หรือไม่ตรงกับความต้องการของห้องสมุด
4. การบอกรั บ การบอกรับ เป็ น วิ ธีจั ด หาวิ ธี ห นึ่ งซึ่ งนิ ย มใช้ กั บ ทรั พ ยากรสารสนเทศ
ที่มี การปรับปรุงสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่ วารสาร และฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เช่น บทความวารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม เอกสารอื่น ๆ
เป็นต้น การบอกรับกระทาโดยการเป็นสมาชิกของสานักพิมพ์/ผู้ผลิต หรือตัวแทนจาหน่าย / บริษัท
ผู้ให้บริการ
5. การผลิตหรือจัดทาขึ้นเองห้องสมุด จาเป็นต้องมีการผลิตทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้
บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดผลิตหรือจัดทาขึ้น ได้แก่ กฤตภาค รูปภาพ ดัชนี
บรรณานุกรม จุลสาร วารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของห้องสมุด สาเนาเอกสาร วัสดุย่อส่วน วิ ดิทัศน์
ซีดีรอม ดีวิดี ฯลฯ รวมทั้งการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประหยัดเนื้อที่จัดเก็บ หรือ
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เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ลักษณะ
พิเศษ เช่น หนังสือหายาก ต้นฉบับตัวเขียน เป็นต้น ห้องสมุดจะให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
ในรูปแบบของแผ่นซีดีรอม แผ่นดีวิดี หรือฐานข้อมูลออนไลน์ที่เป็น Web-base application
สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสานเทศจะใช้วิธีการจัดซื้อเป็ นหลั ก ดังนั้น เมื่อได้
รายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีการแนะนามา แล้วนามาตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ
จากระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ MATRIX ILS ถ้ า ไม่ มี ให้ บ ริ การในส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก็จะทาการจัดพิมพ์รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดซื้อ โดยจะดาเนินการจัดส่ง
ให้กับสานักพิมพ์ ศูนย์หนังสือ หรือตัวแทนจาหน่าย ที่ได้ติดต่อประสานงานไว้ ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จัดพิมพ์เพื่อส่งให้กับสานักพิมพ์
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ภาพที่ 13 รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จัดพิมพ์เพื่อส่งให้กับสานักพิมพ์ (ต่อ)

41

ภาพที่ 13 รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จัดพิมพ์เพื่อส่งให้กับสานักพิมพ์ (ต่อ)
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เมื่อได้จัดส่ งรายชื่อให้ กับส านักพิมพ์ห รือตัวแทนจาหน่ายแล้ ว ส านักพิมพ์ห รือตัวแทน
จาหน่ายจะจัดทาเอกสารใบเสนอราคาจัดส่งกลับมา เพื่อนามาแนบเรื่องการขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ในเอกสารใบเสนอราคาจะประกอบด้ว ย 1.ชื่ อส านั กพิ มพ์ ห รือชื่อ ตัว แทนจาหน่ าย
2.ที่ อ ยู่ ข องส านั ก พิ ม พ์ ห รือ ตั ว แทนจาหน่ าย 3.เลขที่ ผู้ เสี ยภาษี ส านั ก พิ ม พ์ ห รือ ตัว แทนจ าหน่ าย
4.วันที่เสนอราคา 5.รายละเอียดของรายการทรัพยากรสารสนเทศ 6.ราคาต่อหน่วย 7.จานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 เอกสารใบเสนอราคาจากสานักพิมพ์หรือตัวแทนจาหน่าย
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ภาพที่ 14 เอกสารใบเสนอราคาจากสานักพิมพ์หรือตัวแทนจาหน่าย (ต่อ)
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ภาพที่ 14 เอกสารใบเสนอราคาจากสานักพิมพ์หรือตัวแทนจาหน่าย (ต่อ)
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ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา
การพิมพ์รายการของทรัพยากรสารสนเทศ บางครั้งพิมพ์ข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง
ทาให้การหารายการทรัพยากรสารสนเทศมีความผิดพลาด ไม่ตรงกับความต้องการ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ตรวจสอบข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนจัดส่งให้ กับสานักพิมพ์ห รือตัวแทน
จาหน่าย
ข้อเสนอแนะ
แจ้งสานักพิมพ์หรือตัวแทนจาหน่ายให้ตรวจสอบข้อมูลของเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง
ก่อนที่จะนาเสนอมาด้วย
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ขั้นตอนที่ 4 การขออนุมัติเพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
เมื่อได้เอกสารใบเสนอราคาจากสานักพิมพ์ห รือตัวแทนจาหน่ายแล้ว จะนามาตรวจสอบ
รายละเอียดต่างๆ ของใบเสนอราคา เช่น ผู้แต่ง ชื่อเรื่องหนังสือ ราคา และจานวนเล่มที่ได้สั่ งไป
เมื่อตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้ว จะดาเนินการเขียนแบบฟอร์มคาร้องเกี่ยวกับงานพัสดุ (การจัดหา
จัดซื้อจัดจ้าง) โดยจะระบุข้อมูลรายละเอียด เช่น วันที่ เรียนเสนอต่อผู้มีอานาจอนุมัติ ชื่อผู้ขออนุญาต
จานวนรายการ จานวนเล่ม จานวนเงิน ผู้จัดจาหน่าย ลงชื่อผู้ขออนุญ าต และแนบใบเสนอราคา
เพื่ อ น าเสนอให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมและอนุ ญ าตในการจั ด ซื้ อ การจั ด ซื้ อ
ในแต่ ล ะครั้ งจะมี ก ารจั ด ซื้ อ ทุ ก ไตรมาส หนึ่ ง ไตรมาสจะมี ก าหนดระยะเวลา 3 เดื อ น ในหนึ่ ง ปี
งบประมาณจะต้ อ งจะซื้ อ 4 ไตรมาส การจั ด ซื้ อ จะต้ อ งค านวณงบประมาณ จ านวนตั ว เล่ ม
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ และประเภทงบประมาณที่จัดซื้อ ดังภาพที่ 15

ภาพที่ 15 แบบฟอร์มคาร้องเกี่ยวกับงานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง)
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ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา
การเขียนแบบฟอร์มการขออนุญาตการจัดซื้อ งบประมาณที่ใช้ จานวนรายการ จานวน
เล่มและจานวนเงิน ไม่ตรงกับใบเสนอราคา
แนวทางการแก้ไขปัญหา
เพิ่มความรอบครอบ และตรวจสอบข้อมูลก่อนจะนาเสนอผู้บริหาร
ข้อเสนอแนะ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนที่จะขออนุญาตจัดซื้อ
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ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง ด้วยระบบบัญชี 3 มิติ
การบันทึกข้อมูลขอจัดซื้อ/จ้าง/อนุมัติเบิก คือขั้นตอนการบันทึก ข้อมูลลงในระบบบัญชี
3 มิ ติ เพื่ อขออนุ ญ าตและจั ด ท าเอกสาร ซื้ อ/จ้ าง หรือ ขออนุ มั ติ เบิ ก ค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ซึ่ งข้ อมู ล
ที่ถูกบั น ทึ กจะอยู่ ในระบบฐานข้อมูล ในการปฏิบั ติงานของส่ ว นที่เกี่ยวข้องในล าดับต่อไป ดังนั้ น
เมื่อผ่ านกระบวนการส ารวจความต้องการ คัดเลื อก จัดหา และขออนุมัติการจัดซื้อจากผู้ บริห าร
เรี ย บร้อ ยแล้ ว จึ งจะดาเนิ น การจั ดซื้ อทรัพ ยากรสารสนเทศด้ ว ยระบบบั ญ ชี 3 มิ ติ ประกอบด้ ว ย
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการทารายการขออนุญาตซื้อ/จ้าง
2. ขั้นตอนการจัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
3. ขั้นตอนการทารายการขออนุมัติเบิกเงิน
4. ขั้นตอนการทารายการใบงบหน้าสาคัญเบิกเงิน
5. ขั้นตอนการจัดทารายการใบตรวจรับ
5.1 ขั้นตอนการทารายการขออนุญาตซื้อ/จ้าง
จากการที่ได้ดาเนิ น การในขั้นตอนของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และได้รวบรวม
เอกสารใบเสนอราคาเกี่ยวกับ การขออนุญ าตจัดซื้อเสนอต่อผู้บริห ารเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว ขั้นตอน
ต่อไปคือขั้นตอนการดาเนินการบันทึกการซื้อ/จ้าง ด้วยระบบบัญชี 3 มิติ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
5.1.1 การเข้าสู่ระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี 3 มิติ
เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี 3 มิติ ผู้ดาเนินการจะต้อง
มี ก ารด าเนิ น การติ ด ตั้ ง โปรแกรมก่ อ น ซึ่ ง จะเป็ น การติ ด ตั้ ง ในครั้ ง แรกเท่ า นั้ น โดยผ่ า นทาง
http://3dgf.aru.ac.th ดังภาพที่ 16

ภาพที่ 16 การติดตั้งโปรแกรมโดยผ่าน http://3dgf.aru.ac.th
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เมื่อดาเนินการเข้าสู่ http://3dgf.aru.ac.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างของ
ขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรมบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี 3 มิติ ขึ้น ให้ ผู้ต้องการใช้
โปรแกรมดังกล่าว ดาเนินการเลือกการติดตั้งโปรแกรมให้เหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งาน
อยู่แล้วดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ โดยการติดตั้งโปรแกรม ซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ
บนระบบปฏิบัติการ 64bit) ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3 มิติ
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เมื่อดาเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3 มิติ เป็น
ที่เรียบร้อยแล้วจะแสดงไอคอนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 18

ภาพที่ 18 ไอคอนระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3 มิติ
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การเข้าสู่ระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี 3 มิติ
เข้ า สู่ ร ะ บ บ บ ริ ห า ร งบ ป ร ะ ม า ณ ก า ร เงิ น แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี 3 มิ ติ ผ่ า น ท า ง
http://3dgf.aru.ac.th โดยใส่ รหัสผู้เข้าใช้ และรหัสผ่าน
1.
2.
3.
4.

คลิกเลือกที่ไอคอน
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
คลิกเลือก

=
= รหัสผู้เข้าใช้ระบบ
= รหัสผ่านผู้เข้าใช้ระบบ
ดังภาพที่ 19

ภาพที่ 19 การเข้าสู่ระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี 3 มิติ
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5.2

การเข้าสู่โปรแกรมการขออนุญาตจัดซื้อด้วยระบบบัญชี 3 มิติ
เมื่ อ เข้ า สู่ ร ะบบบริ ห ารงบประมาณการเงิ น และการบั ญ ชี 3 มิ ติ จะปรากฏหน้ า ต่ า ง
โปรแกรมบั น ทึ กการซื้ อ/จ้ าง Grow Finance Management Information System (ระบบบั ญ ชี
3 มิต)ิ ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลในการดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง คือ
1. คลิกเลือกแท็บ บันทึกซื้อ/จ้าง
2. เลือกแท็บการบันทึก Form PS1 (วัสดุ) ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 การเข้าสู่โปรแกรมการขออนุญาตจัดซื้อด้วยระบบบัญชี 3 มิติ
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5.3 การบันทึกข้อมูลการขออนุญาตซื้อ/จ้าง
เมื่อจะทาการบันทึกข้อมูลการขออนุญาตการจัดซื้อ จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. พิ ม พ์ ร หั ส กิ จ กรรม 12 หลั ก โดยงบประมาณที่ ใ ช้ จั ด ซื้ อ มี ง บประมาณดั ง นี้
งบประมาณแผ่ น ดิน งบ กศ.บป (โครงการจัดการศึกษาส าหรับ บุคลากรประจาการ) งบประมาณ
บก.ศ. (เงินบารุงการศึกษาภาคปกติ) งบบัณฑิต งบ ป.บัณฑิต ในส่วนของการจัดหารายการตัวอย่างนี้
จะใช้งบประมาณ บ.กศ.(เงินบารุงการศึกษาภาคปกติ) ซึ่งจะใช้รหัสกิจกรรมคือ 203201020221
ดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 การเข้าสู่โปรแกรมการซื้อ/จ้าง ระบบ ด้วยรหัสกิจกรรม
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5.4 การกรอกรายละเอียดลงในระบบการบันทึกข้อมูลบันทึกการขออนุญาตซื้อ/จ้าง แบบ PS1
หลังจากการดาเนินการเข้ารหัสกิจกรรมการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศแล้ว จะต้องกรอก
ละเอียดข้อมูลในระบบดังนี้
1. ความประสงค์ = ซื้อ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ = นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
3. เหตุผล
= รายละเอียดในการจัดซื้อ เช่น จานวนรายชื่อ จานวนเล่ม
และจานวนเงินในการจัดซื้อในแต่ละครั้ง
4. วันที่
= ระบบจะขึ้นให้ตามวันที่ที่ทาการบันทึกข้อมูลขออนุญาตซื้อ/จ้าง
5. หมวดเงิน
= ให้เลือก 213140 วัสดุการศึกษา
6. ผู้ต้องการใช้ = นางสาวนัยนา เพียรคงทอง (ระบบจะขึ้นไว้ให้)
7. เหตุผลผู้ใช้
= เพื่อให้บริการอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป
8. กรรมการซื้อจ้าง = นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
9. กรรมการตรวจ = 1.นางทัศนี สุทธิวงศ์
2.นางละเอียด รามคุณ
3.นางสาวเมตตา สังข์ทอง
10. VAT
= ในระบบจะขึ้น 7% ให้ดาเนินการแก้ไขเป็น 0%
เมื่อทาการบันทึกข้อมูลแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 22

ภาพที่ 22 การบันทึกข้อมูลการขออนุญาตซื้อ/จ้าง ลงในระบบบัญชี 3 มิติ
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เมื่อทาการกรอกข้อมูลรายละเอียดแล้วให้คลิก (เพิ่มรายการ) จะปรากฏหน้าจอ แล้วจึงทา
การกรอกข้อมูลลงในระบบบัญชี 3 มิติ
1. รายการ
= รายละเอียดของการจัดซื้อ
2. หน่วยนับ
= ชุด (ST)
3. รหัส GPSC
= บริการจัดการ : การจัดการวัสดุ
4. รหัสผู้ขาย
= เลขผู้เสียภาษีอากร
5. ราคากลาง
= ให้ใส่ 0
6. จานวน
= คือจานวนหนังสือที่สั่ง (ใบเสนอราคา 1 ชุด)
7. ราคา/หน่วย = คือจานวนเงินยอดสุทธิ
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วทาแล้วจึงทาการกด
ดังภาพที่ 23

1
2
3
4
5
6

ภาพที่ 23 การบันทึกข้อมูลบันทึกการซื้อจ้าง ลงในระบบบัญชี 3 มิติ

7
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5.5 หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง
หลังจากได้ดาเนินการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ มการบันทึกหนังสือขออนุญาตซื้อ/
จ้างแบบ PS1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นจะปรากฏเป็นหนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง เพื่อนาเสนอ
ให้กับผู้บริหารอนุญาตจัดซื้อและดาเนินต่อไป ดังภาพที่ 24

ภาพที่ 24 แบบฟอร์มการบันทึกหนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง แบบ PS1
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ภาพที่ 24 แบบฟอร์มการบันทึกหนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง แบบ PS1(ต่อ)
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5.6 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เมื่ อ ด าเนิ น การท ารายการขออนุ ญ าตซื้ อ /จ้ า ง เป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว หลั ง จากนั้ น
จึงดาเนินการจัดทาใบรายการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ดังนี้
5.6.1 การบันทึกข้อมูลขออนุญาตซื้อ/จ้าง แบบ PS1 (ทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง)
เมื่อเข้าสู่ระบบการเข้าระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี 3 มิติแล้ว จะปรากฏ
หน้าต่างโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จ้างระบบ Grow Finance Management Information System
ซึ่งจะเป็นระบบฐานข้อมูลในการดาเนินการบันทึกซื้อ/จ้าง
1) คลิกเลือกที่แท็บบันทึกการซื้อ/จ้าง
2) เลือกการบันทึก Form PS1 (วัสดุ) ดังภาพที่ 25
1
2

ภาพที่ 25 การเข้าสู่ระบบโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จ้าง ด้วยระบบ 3 มิติ
Grow Finance Management Information System
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เมื่อเข้าสู่หน้าต่างของการบันทึกข้อมูลการจัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ให้เลือกยอดงบประมาณ
ที่ต้องการจัดทาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ดังภาพที่ 26

ภาพที่ 26 การเลือกยอดงบประมาณที่จะดาเนินการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
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5.6.2 เมื่อเลือกยอดงบประมาณที่ต้องการจะบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง แล้ว จะปรากฏ
หน้าต่าง ดังในภาพ แล้วให้เลือกที่ (พิมพ์ใบสั่งซื้อสั่ง/จ้าง)
ดังภาพที่ 27

ภาพที่ 27 หน้าต่างการแสดงหน้าจอ การพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อ/จ้าง

61

5.6.3 ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดลงในระบบการบันทึกข้อมูลบันทึกการจัดทาเอกสาร
ใบสั่งซื้อ/จ้างหลังจากทาการคลิ กที่
แล้วจะปรากฏหน้าเอกสารเป็นไฟล์ Microsoft
word จะทาการกรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ ดังภาพที่ 28
1) ข้อมูลผู้ขาย
= ชื่อสานักพิมพ์หรือตัวแทนจาหน่าย ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ เลขประจาตัวผู้เสียอากร
2) รายการ
= รายการและจานวนทรัพยากรสารสนเทศ
3) กาหนดจานวนวันส่งมอบ = จานวนวันที่กาหนดส่งรายการทรัพยากร
สารสนเทศ เช่ น 30 วั น / 45 วั น / 60
วัน/ ๙๐ วัน
4) วันครบกาหนดส่ง
= วันครบกาหนดส่ง แล้วแต่จะกาหนดวันส่งของ
30 วัน/ 45 วัน/ 60 วัน/ ๙๐ วัน
5) สถานที่ส่งมอบ
= สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ระยะเวลารับประกัน
= ไม่ต้องระบุ
7) ค่าปรับการส่งมอบเกินกาหนด =วันละ 100 บาท
8) ผู้สั่งซื้อ
= หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
9) ผู้ขาย
= ผู้จัดการ
10) พยาน
= เจ้าหน้าที่ของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาพที่ 28 การบันทึกข้อมูลลงในเอกสารการสั่งซื้อ/จ้าง
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ภาพที่ 28 การบันทึกข้อมูลลงในเอกสารการสั่งซื้อ/จ้าง (ต่อ)
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เมื่อทาการกรอกรายละเอียดของข้อมูล เสร็จเรียบร้อยแล้ ว จึง ทาการบัน ทึกข้อมูล แล้ ว
ดาเนิ น การ Save ข้อมูล เป็ น ไฟล์ PDF. เพื่อไม่ให้ เอกสารมีความคลาดเคลื่อน แล้ วจึงดาเนินการ
จัดส่งเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสานักพิมพ์หรือตัวแทนจาหน่าย เพื่อให้ดาเนิ นการจัดพิมพ์
เอกสารแล้วลงลายมือชื่อตรงผู้ขาย แล้วนาส่งกลับมาให้กับผู้ที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายดาเนินการต่อ
5.7 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจัดเอกสารใบขออนุมัติเบิกเงิน
กรณี การจั ด ซื้อ/จ้ าง จะต้องมี การดาเนิ น การบั น ทึกข้ อมูล เอกสารใบขออนุมั ติเบิ กเงิน
ทุกครั้ง ตามระบบดังนี้
5.7.1 การเข้ า สู่ โ ปรแกรมการซื้ อ จ้ า งระบบ (3D) Grow Finance Management
Information System Logon by นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
1. คลิกเลือก บันทึกใบขอเบิก
2. คลิกเลือก ใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง) ดังภาพที่ 29

ภาพที่ 29 การเข้าสู่โปรแกรมบันทึกข้อมูลเอกสารใบขออนุมัติเบิกเงิน ด้วยระบบ(3D)
Grow Finance Management Information System
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จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมการการบันทึก ใบขอเบิกเงิน แบบ กง.1 แล้วตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่
2. แล้วจึงเลือกที่จานวนเงินที่จะทาการบันทึกใบขอเบิกเงิน ดังภาพที่ 30

ภาพที่ 30 หน้าต่างการแสดงหน้าจอ การเลือกยอดเงินที่ต้องการ
การบันทึกใบขอเบิกเงิน แบบ กง.1
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เมื่อได้เลือกจานวนเงินที่ต้องการจัดทาเอกสาร การบันทึกใบขอเบิกเงิน แบบ กง.1 แล้วจะ
ปรากฏหน้าต่างดังนี้ ให้เลือกที่
ดังภาพที่ 31

ภาพที่ 31 ภาพหน้าต่างการแสดงหน้าจอ การบันทึกใบขอเบิกแบบ กง.1
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เมื่อดาเนินการจัดพิมพ์เอกสารใบ กง.1 แล้วจะปรากฏเป็นไฟล์เอกสาร Microsoft Word
ดังภาพที่ 32

ภาพที่ 32 เอกสารใบขออนุมัติเบิกเงิน แบบ กง.1/2
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5.8 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใบงบหน้าสาคัญเบิกเงิน
กรณี ก ารจั ดซื้อ/จ้ าง จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเอกสารใบงบหน้ า ใบส าคัญ เบิ กเงินตาม
ระบบดังนี้
5.8.1 ก า ร เข้ า สู่ โป ร แ ก ร ม ก า ร ซื้ อ จ้ า ง ร ะ บ บ Grow Finance Management
Information System (3D) Logon by นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
1. คลิกเลือก บันทึกใบขอเบิก
2. คลิกเลือก ใบ งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน ดังภาพที่ 33

ภาพที่ 33 ภาพหน้าต่างการแสดงหน้าจอ เพื่อที่จะทาการเข้าไปที่เอกสารใบงบหน้าสาคัญเบิกเงิน

69

จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมการบันทึก งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน แล้วตามขั้นตอนดังนี้
1. วันที่ขอเบิก
= จะขึ้นเองอัตโนมัติ
2. ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอเบิก
= นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
3. ตาแหน่ง ผู้ขอเบิก
= บรรณารักษ์
4. ประเภทงบประมาณ
= จะขึ้นเองอัตโนมัติ
5. หมวดเงิน
= จะขึ้นเองอัตโนมัติ
6. จานวนเงินรวม
= จะขึ้นเองอัตโนมัติ
7. จานวนเงินที่ขอเบิก
= จะขึ้นเองอัตโนมัติ
แล้วจึงทาการ
ดังภาพที่ 34

1
2
3
4
6

5
7

ภาพที่ 34 ภาพหน้าต่างการแสดงหน้าจอ การบันทึกใบงบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน
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เมื่อทาการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แล้วจะปรากฏเป็นไฟล์เอกสาร Microsoft Word
ดังภาพที่ 35

ภาพที่ 35 เอกสารงบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน
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5.9 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใบตรวจรับ
กรณีการจัดซื้อ/จ้าง จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเอกสารใบตรวจรับ ตามระบบดังนี้
5 .9 .1 ก าร เข้ าสู่ โป รแ ก ร ม ก าร ซื้ อ จ้ างร ะ บ บ Grow Finance Management
Information System (3D) Logon by นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
1. คลิกเลือก บันทึกการซื้อจ้าง
2. คลิกเลือก การบันทึก Form PS1 (วัสดุ) ดังภาพที่ 36

ภาพที่ 36 ภาพหน้าต่างการแสดงหน้าจอ เพื่อที่จะทาการเข้าไปที่เอกสารใบตรวจรับ
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จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมการการบันทึก แล้วดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่
2. แล้วจึงเลือกที่จานวนเงินที่จะทาการบันทึกเอกสารใบตรวจรับ ดังภาพที่ 37

ภาพที่ 37 หน้าต่างการแสดงหน้าจอ การเลือกยอดเงินที่ต้องการ การบันทึกเอกสารใบตรวจรับ
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เมื่ อ ท าการเลื อ กจ านวนที่ ต้ อ งการบั น ทึ ก เอกสารใบตรวจรับ แล้ ว จะปรากฏหน้ า จอ
โปรแกรมการบันทึกหนังสือขออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS แล้วจึงเลือกที่
ดังภาพที่ 38

ภาพที่ 38 ภาพหน้าต่างการแสดงหน้าจอ เพื่อที่จะทาการเข้าไปที่เอกสารใบตรวจรับ
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เมื่อทาการ
ดังภาพที่ 39

แล้วจะปรากฏเป็นไฟล์เอกสาร Microsoft Word

ภาพที่ 39 การบันทึกข้อมูลเอกสารใบตรวจรับ เป็น ไฟล์ Microsoft Word
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ภาพที่ 39 การบันทึกข้อมูลเอกสารใบตรวจรับ เป็น ไฟล์ Microsoft Word (ต่อ)

76

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา
1. การบันทึกรายละเอียดของข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น จานวนรายการ จานวนเล่ม จานวน
เงินที่ใช้ในการจัดซื้อ การเลือกใช้งบประมาณในการจัดซื้อ
2. ทารายการผิดขั้นตอน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ต้องตรวจสอบข้อมูลและขั้นตอนของการลงรายการผ่านระบบบัญชี 3 มิติ ให้ถูกต้องก่อน
ทาการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง
ข้อเสนอแนะ
ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาเอกสารและกระบวนการในการปฏิบัติงานให้เข้าใจก่อนที่จะบันทึก
ข้อมูลลงในระบบบัญชี 3 มิติ
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ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ
เมื่อดาเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น เมื่อสานักพิมพ์
หรื อ ตั ว แทนจ าหน่ า ยน าทรั พ ยากรสารสนเทศมาส่ งที่ ง านพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ ส านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว จึงมีการตรวจสอบเบื้องต้น แล้วจึงดาเนินการตามขั้นตอน
ดั ง ต่ อ ไปนี้ การตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และตรวจรั บ ทรั พ ยากรสารสนเทศ รายการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้ดาเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ตรวจรับลงในแบบฟอร์ม โดยในแบบฟอร์ม
จะระบุ ข้อมูล ประกอบด้วย 1.ลาดับที่ 2.เลข ISBN 3.ชื่อเรื่อง 4. จานวนทรัพยากรสารสนเทศที่
สั่งซื้อ 5.ราคาจาหน่าย และช่องตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพที่ 40

ภาพที่ 40 แบบฟอร์มการตรวจรับรายการทรัพยากรสารสนเทศ
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ภาพที่ 40 แบบฟอร์มการตรวจรับรายการทรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ)
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เมื่ อ ด าเนิ น การตรวจเช็ ค ตามขั้ น ตอนเป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ ว บรรณารัก ษ์ จ ะด าเนิ น การ
ตรวจสอบตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้ความละเอียดในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น เช่น ตรวจสอบว่า
ทรัพยากรที่ทางสานักพิมพ์หรือตัวแทนจาหน่ายที่จัดส่งมา ตัวเล่มและภายในตัวเล่มชารุด หรือไม่
ฉีกขาดหรือไม่ เนื้อหาตัวอักษรในเล่มมีความชัดเจนและจานวนหน้ามีความครบถ้วนหรือไม่
ในกรณี ที่ ท างส านั ก พิ ม พ์ ห รือ ตัว แทนจาหน่ ายจัด ส่ งทรัพ ยากรสารสนเทศไม่ค รบตาม
จานวนรายการ หรือจานวนเล่มที่สั่ง ผู้ที่ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จะมีการทวงถาม
โดยมีวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. จดหมายทวง การทวงด้ ว ยจดหมายวิ ธี ก ารนี้ จ ะเป็ น วิ ธี ที่ ใช้ เวลามากแต่ เป็ น การ
ทวงถามที่ มี ห ลั ก ฐาน สามารถตรวจสอบได้ โดยมี แ บบฟอร์ ม การทวงถามส่ ง ไปยั งส านั ก พิ ม พ์
หรือตัวแทนจาหน่าย ประกอบด้วย 1.วันที่ 2.เรื่อง 3.เรียน 4.รายชื่อผู้ทวงถาม 5.ชื่อสานักพิมพ์
6.เลข ISBN 7.ผู้แต่ง 8.ชื่อเรื่อง 9.จานวน ดังภาพที่ 41

ภาพที่ 41 แบบฟอร์มการทวงถามรายการทรัพยากรสารสนเทศ
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2. โทรศัพท์ การทวงด้วยวิธีการโทรศัพท์เป็นวิธีการที่รวดเร็ว ใช้ ทวงในกรณีที่มีรายการ
ทวงแบบจานวนไม่มากและเร่งด่วน ซึ่งเมื่อทวงทางโทรศัพท์แล้ว ควรทาเป็นจดหมายทวงส่งไปอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบภายหลัง
3. Application line เป็นวิธีการทวงที่รวดเร็วและสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย
4. อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นวิธีการทวงทีส่ ะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถทวง
จานวนรายการที่มากได้ ดังภาพที่ 42

ภาพที่ 42 การติดตามทวงรายการทรัพยากรสารสนเทศทาง Application line
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ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้สั่งไป บางครั้งในสต๊อกสินค้าหมด ทาให้สานักพิมพ์ต้องรอสินค้า
จึงทาให้การจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศมีความล่าช้า
แนวทางแก้ไข
ก่อนจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ให้สานักพิมพ์ช่วยเช็คสต๊อกสินค้าให้ทราบจานวนแน่นอน
ข้อเสนอแนะ
แจ้งสานักพิมพ์ให้ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศว่ามีทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใน
สต๊อกมีจานวนตามที่ต้องการหรือไม่ แล้วให้แจ้งยืนยันกลับมาก่อนจัดซื้อ

82

ขั้นตอนที่ 7 ลงรับรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ
MATRIX ILS
การลงรั บ รายการทรั พ ยากรสารสนเทศ ในระบบฐานข้อมู ล ห้ องสมุ ดอัตโนมั ติ Matrix
เป็ น การบั น ทึ ก ข้อมูล รายละเอีย ดของตัว รายการทรัพยากรสารสนเทศและยังเป็น การตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนอีกครั้ง ตามที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ โดยรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการจัดหามา จะถูกนามาบันทึกลงรายการ ลงในระบบฐานข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และ
เป็ น ข้ อ มู ล ในการสื บ ค้ น ของงานจั ด หาทรัพ ยากรสารสนเทศ ว่ามี รายการทรัพ ยากรสารสนเทศ
ให้บริการในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วหรือไม่ ตามขั้นตอนดังนี้
7.1 การเข้ า สู่ ร ะบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ MATRIX ILS เพื่ อ ลงรายการทรั พ ยากร
สารสนเทศ ดังภาพที่ 43
เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ผ่านทาง Web Browser ที่
https://staff.aru.ac.th Username  Password  LibraryLogin
1) Username
=
ใส่ชื่อสมาชิก
2) Password
=
ใส่รหัสสมาชิก
3) Library
=
กาหนดการเข้าถึงห้องสมุดที่เป็นสมาชิก
4) Login
=
การเข้าระบบ

1
2
3
4
ภาพที่ 43 การ Login เข้าสู่ระบบการใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
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7.2 ผลลั พ ธ์ ห น้ า ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ MATRIX ILS แสดงระบบงานย่ อ ย
ของระบบที่บรรณารักษ์ผู้ใช้ระบบต้องทราบ
เมื่อดาเนินการเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะปรากฏ
หน้าต่างของการเข้าใช้งาน คือ
1) Circulation
= การจัดการระบบงานยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
2) Patrons
= ข้อมูลสมาชิก
3) Advanced search = ระบบการสืบค้นแบบเชี่ยวชาญ
4) Lists
= คาที่ผู้ใช้กาหนดขึ้น
5) Authorities
= การจัดการรายการหลักเช่น ผู้รับผิดชอบหัวเรื่อง
6) Cataloging
= การจัดการการลงรายการบรรณานุกรม
7) Serials
= วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
8) Acquisition
= งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
9) Report
= การจัดการสถิติ
10) Tools
= เครื่องมือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
11) Administration = การกาหนดค่าต่างๆ ในระบบ
12) About Platform = การกล่าวถึง Version ของระบบ ดังภาพที่ 44
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ภาพที่ 44 ผลลัพธ์หน้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
แสดงระบบงานย่อยของระบบ Matrix ILS
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7.3 การเริ่ม เข้ าสู่ ร ะบบห้ องสมุ ดอั ตโนมัติ MATRIX ILS การลงรายการรั บ รายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
เมื่ อ เข้ า สู่ ร ะบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ MATRIX ILS เพื่ อ ลงรายการทรั พ ยากรสารสนเทศ
คลิกเลือกที่
ดังภาพที่ 45

ภาพที่ 45 การเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
ในการลงรับรายการทรัพยากรสารสนเทศ
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7.4 การเข้าสู่ระบบการลงรับรายการทรัพยากรสารสนเทศ
เมื่อเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS จะต้องสร้างรายการของผู้ขาย ว่ารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ดาเนินการจัดซื้อมาแล้วนั้น เป็นของสานักพิมพ์หรือตัวแทนจาหน่ายอะไร
โดยคลิกเลือกที่ +New vender ดังภาพที่ 46

ภาพที่ 46 การเพิ่มชื่อสานักพิมพ์หรือตัวแทนจาหน่าย
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จะปรากฏหน้าจอสาหรับกรอกรายละเอียดข้อมูลสานักพิมพ์ /ร้านค้า ได้แก่ ชื่อสานักพิมพ์
/ร้านค้า, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้, ชื่อบุคคลที่ส ามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล ที่ติดต่อได้
ส่วนลด และระยะเวลาในการจัดส่ง แล้วจึงทาการ Save ข้อมูล ดังภาพที่ 47

ภาพที่ 47 ตารางการบันทึกข้อมูลชื่อสานักพิมพ์หรือตัวแทนจาหน่าย
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ภาพที่ 47 ตารางการบันทึกข้อมูลชื่อสานักพิมพ์หรือตัวแทนจาหน่าย (ต่อ)
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ภาพที่ 47 ตารางการบันทึกข้อมูลชื่อสานักพิมพ์หรือตัวแทนจาหน่าย (ต่อ)
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เมื่อทาการกรอกข้อมูลผู้ขายแล้ว จึงทาการ Save แล้วจะปรากฎหน้าจอที่แสดงชื่อผู้ขาย
ดังต่อไปนี้ แล้วคลิกเลือกที่ + New basket ดังภาพที่ 48

ภาพที่ 48 การแสดงหน้าจอเมื่อบันทึกข้อมูลผู้ขายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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เมื่ อ ท าการคลิ ก ที่ + New basket แล้ ว จะปราฏหน้ า จอเพื่ อ ให้ ก รอกข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
เช่น เลขใบเสนอราคา หรือเลขใบส่งของ หรือจะใส่หมายเหตุ เพิ่มเติม แล้วจึงทาการ Save ข้อมูล
ดังภาพที่ 49

ภาพที่ 49 การแสดงหน้าจอเมื่อบันทึกข้อมูลเลขทีใ่ บเสนอราคา
หรือเลขที่ใบส่งของ หรือหมายเหตุเพิ่มเติม
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เมื่อทาการ Save ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอ แล้วให้คลิ กเลือกที่ +Add to
Basket ซึ่งเป็นช่องทางการเข้าสู่โปรแกรมการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพที่ 50

ภาพที่ 50 การแสดงหน้าจอช่องทางที่จะเข้าไปบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ
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เมื่อคลิกเลือกที่ +Add to Basket จะปรากฏหน้าจอ Add order to basket คลิกเลือก
ที่ From a new (empty) record เพื่อจะเข้าไปบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพที่ 51

ภาพที่ 51 การแสดงหน้าจอช่องทางที่จะเข้าไปบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ
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เมื่อดาเนินการเข้าสู่ระบบ From a new (empty) record เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะปรากฏ
หน้าต่างการแสดงระบบงานย่อยของระบบที่บรรณารักษ์ผู้ใช้ระบบต้องทราบดังนี้
1. Title
=
ชื่อเรื่อง
2. Author
=
ชื่อผู้แต่ง
3. Publisher
=
สานักพิมพ์
4. Edition
=
จานวนฉบับ
5. Publication year =
ปีที่พิมพ์
6. ISBN
=
เลขมาตรฐานสากลประจาหนังสือ
7. Series
=
ชุด
8. Quantity
=
จานวน
9. Fund
=
งบประมาณที่ใช้
10. Currency
=
สกุลเงิน
11. Vendor price
=
ราคาจาหน่าย
12. Discount
=
เปอร์เซ็นต์ที่ลดราคา
13. Retail price
=
ราคาขาย(ระบบจะขึ้นให้อัตโนมัติ)
14. Internal note
=
บันทึกเพิ่มเติม
15. Vendor note
=
หมายเหตุ
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เมื่อกรอกข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศลงในระบบเรียบร้อยแล้ว จึงทาการ Save
ข้อมูลลงในระบบ ดังภาพที่ 52

๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ภาพที่ 52 ตารางการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ

96

๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒
๑๓

๑๔
๑๕

ภาพที่ 52 ตารางการบันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ)
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ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา
การบันทึกรายละเอียดของข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น จานวนรายการ จานวนเล่ม เปอร์เซ็น ต์
ส่วนลด ราคา งบประมาณและไตรมาสที่ใช้ในการจัดซื้อ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ทบทวนและตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้องก่อนทาการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง
ข้อเสนอแนะ
ศึกษาข้อมูลและเพิ่มความรอบครอบในการกรอกรายละเอียดของข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น
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ขั้นตอนที่ 8 ส่งต่อให้กับงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประสานงานขอทรัพยากรสารสนเทศ
เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
เมื่องานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ดาเนินการตรวจรับและตรวจสอบรายการทรัพยากร
สารสนเทศ ในการตรวจสอบทรั พ ยากรสารสนเทศต้ อ งมี ค วามรอบคอบและมี ค วามละเอี ย ด
เพราะในบางครั้งพบว่าภายในตัวเล่มมีสภาพที่ชารุด ตัวหนังสือมีความเลอะเลือน ภายในเล่มมีการ
ฉีกขาด ซึ่งถ้าหากว่าไม่สั งเกตจะมองไม่เห็ นในส่ว นที่ช ารุด พร้อมทั้งดาเนิ นการลงรายการข้อมูล
ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS เรียบร้อย จึงดาเนินการจัดส่งรายการทรั พยากรสารสนเทศ
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงทะเบียนรายการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อนาไปประทับตรา สานัก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสารสนเทศเพื่ อ แสดงความเป็ น เจ้ า ของ หลั งจากกระบวนการ
ลงทะเบียนเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งรายการทรัพยากรสารสนเทศให้กับบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบงาน
วิเคราะห์รายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังภาพที่ 53

ภาพที่ 53 รายการทรัพยการสารสนเทศที่ได้ดาเนินการรับและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
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ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา
ปีที่พิมพ์รายการทรัพยากรสารสนเทศและจานวนเล่มไม่ตรงตามรายการใบเสนอราคา
ที่สั่งซือ้
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ตรวจสอบข้อมูลของรายการทรัพยากรสารสนเทศก่อนตรวจรับ
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบและตรวจรับรายการทรัพยากรสารสนเทศ
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ขั้นตอนที่ 9 แจ้งข้อมูลกลับไปยังผู้ที่เสนอ/แนะนารายการทรัพยากรสารสนเทศ
เมื่อบรรณารักษ์ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะ
ส่งต่อรายการทรัพยากรสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเทคนิค เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
งานเข้าเล่มหนังสือใหม่ เพื่อให้ตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศมีความคงทนยิ่งขึ้น เมื่อดาเนินการเข้าเล่ม
ทรัพยากรสารสนเทศเสร็จ เรียบร้อยแล้ว บรรณารักษ์ที่มีห น้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศจะนา
รายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีการแนะนามาตามช่องทางต่างๆ แจ้งกลับไปยังผู้ที่เสนอรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพที่ 54

ภาพที่ 54 การแจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ดาเนินการเสร็จแล้วผ่านหน้าเว็บไซต์
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แจ้งรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วยบันทึกข้อความ ดังภาพที่ 55

ภาพที่ 55 การจัดทาบันทึกข้อความแจ้งกลับไปยังผู้เสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศ
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ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา
เนื่ อ งจากได้ ก าหนดวั น ให้ อ าจารย์ ห รือ นั ก ศึ ก ษา มารับ รายการทรัพ ยากรสารสนเทศ
ตามวันที่กาหนดไว้ โดยจะอานวยความสะอาดจัดเก็บรายการทรัพยากรสารสนเทศ ไว้ที่เคาน์เตอร์
บริ ก ารยื ม -คื น ชั้ น 1 เมื่ อ ถึ งก าหนดเวลาอาจารย์ ห รือ นั ก ศึ ก ษา ไม่ ม ารั บ ทรัพ ยากรสารสนเทศ
ตามเวลาที่กาหนด ทาให้ไม่มีพื้นที่จัดเก็บ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ไม่ต้องกาหนดวันรับรายการทรัพยากรสารสนเทศ โดยนารายการทรัพยากรสารสนเทศ
ขึ้นชั้นเพื่อจัดเก็บเข้าหมวดหมู่เลย
ข้อเสนอแนะ
เมื่ออาจารย์หรือนักศึกษามาหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้แนะนามา จะมีเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือในการค้นคว้าหารายการทรัพยากรสารสนเทศที่แนะนา
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวนัยนา เพียรคงทอง

วัน เดือน ปีเกิด

27 ตุลาคม 2519

ที่อยู่ปัจจุบัน

62/1 ซอยป่ามะพร้าว หมู่ 3 ตาบลไผ่ลิง
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ)
สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ

ที่ทางานปัจจุบัน

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

