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คูมือปฏิบัติงานหลักเลมนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
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สวนที่ 1
บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูเลขที่ 96 หมู 2 ถนนปรีดีพนมยงค ตําบล
ประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท 0-3527-6555-9
โทรสาร 0-3523-2076 กอตั้งมาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทาน
ทรัพย จํานวน 30,000 บาท ใหกอสรางโรงเรียนฝกหัดครูเมืองกรุงเกา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448
ตั้ง อยูบริเวณหลัง พระราชวัง จันทรเกษม สอนวิชาสามัญ อนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึก ษา 1-2-3
แตเพิ่มวิชาครู
พ.ศ.2458 ไดมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการ
ดําเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ.2467 ไดจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้น สอนวิชากสิกรรมที่ตําหนักเพนียด
พ.ศ.2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝกหัดครูเมืองกรุงเกาไปรวมอยูในโรงเรียนฝกหัดครูมูลตําหนัก
เพนียดแหงเดียว
พ.ศ.2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝกหัดครูมูลตําหนักเพนียด จึงเปนโรงเรียนฝกหัด
ครู มู ล ประจํ า จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ชื่ อ ว า “โรงเรี ย นฝ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ.2479 ยายโรงเรียนฝกหัดครูมูลจากตําหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตําบล
หัวแหลม โดยแยกเปนโรงเรียนฝกหัดครูชายและโรงเรียนฝกหัดครู สตรีเปลี่ยนชื่อใหมเปนโรงเรียน
ประกาศนีย บัตรจัง หวั ดพระนครศรีอ ยุธยา และโรงเรียนฝก หั ดครูส ตรีป ระกาศนีย บั ตรจั ง หวั ด
พระนครศรีอ ยุธ ยา เป ด ทํา การสอน เมื่อ วัน ที่ 1 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2479 เป นโรงเรีย นฝก หัด ครู
ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจํา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ.2484 ยายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝกหัดครูชายยายไปอยู
ที่บริเวณขางวัดวรโพธิ์ตรงที่เปนโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝกหัดครูสตรียายไปอยูที่ ตําบลหอรัตนไชย บริเวณหอพักอูทองในปจจุบัน
พ.ศ.2491 โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดเปลี่ยนชื่อเปน
โรงเรียนฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2497 กองการฝ ก หัด ครูไ ด รับ การยกฐานะเป น กรมการฝ ก หั ด ครู เมื่อ วั นที่ 29
กันยายน
พ.ศ.2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใชร ะบบการฝก หัดครูแบบ 2-2-2 ของกรมการฝกหัดครู
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 เขาเรียนตอ 2 ป
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พ.ศ.2509 โรงเรียนฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ยายมาอยู ณ ที่ปจจุบัน เลขที่ 96 หมู 2
ถนนปรีดีพนมยงค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดยก
ฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเขา
กับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทําการผลิตครูหลายระดับ
พ.ศ.2517 เริ่มเปดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ป จากผูมีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม.
หรือ พ.ม. เปดปแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึก ษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชา
ฟสิกส)
พ.ศ.2519 เริ่มใชหลักสูตรสภาการฝกหัดครู พ.ศ. 2519 เปดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร
2 ป จากผูมีวุฒิเดิม ป.กศ., ป.ป., ม.ศ.5 และเปดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ป จากผูมีวุฒิ
เดิม ป.กศ.สูง, ป.วส., ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ.2523 เปดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ป รับจากผูมีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ.
และ ป.ป.
พ.ศ.2524 เริ่มใชหลักสูตรสภาการฝกหัดครู พ.ศ.2524 เปดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.)
หลักสูตร 4 ป รับจากผูมีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ.2528 เริ่ม เปดหลัก สูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพรอมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคง
เปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป และ 2 ป พรอมๆ กัน
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูวา
สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535
พ.ศ.2538 ยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญ ญัติส ถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ.2538 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ.2540 เริ่มเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
พ.ศ.2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมี
ผลบังคับใชทําใหเปลี่ยนแปลงสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
แหลงเรียนรูภูมิปญญา พัฒนาการทองเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นําความรู สูการพัฒนาทองถิ่น สานศิลปมรดกโลก
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เปนศูนยกลางการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเปนผูนําดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม
ของทองถิ่นภายในป 2564
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณ ธรรม สํานึก ในความเปนไทย มีความรัก และผูกพันตอ
ทองถิ่นอีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิต ดัง กลาว จะตองใหมีจํา นวนและคุณภาพสอดคลองกับ แผนการผลิตบัณฑิตของ
ประเทศ
3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น และของชาติ
4) เรียนรูและเสริม สรางความเข ม แข็ง ของผูนําชุม ชน ผูนํา ศาสนา และนัก การเมือง
ทองถิ่นใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคก ร
ปกครองทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
7) ศึก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยีพื้ น บ า น และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อสง เสริมใหเ กิดการจัดการ การบํารุงรัก ษาและการใชป ระโยชนจ ากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
8) ศึก ษา วิจัย สง เสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดํา ริ ในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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เปาประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย
เปาประสงคของมหาวิทยาลัย
ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแก
สังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริม
วิทยฐานะครู
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (1) แหงพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะ
ใหมีอํานาจและหนาที่ (1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการศึกษา
การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงกําหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1) เรงรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ยกระดับสู
ความเปนเลิศ และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2) สงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความตองการของสัง คม และ
สามารถแขงขันไดในระดับกลุมประชาคมอาเซียน
3) เปนศูนยกลางการบริการ และเผยแพรขอมูล ดานศิลปวัฒ นธรรม เพื่อสงเสริม การ
ทองเที่ยว ที่เปนเอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกโลก อยางยั่งยืน
4) สงเสริมการสรางเครือขายของการพัฒนาศักยภาพครู ผูบริหารและบุคลากรทางดาน
การศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีคุณภาพ
5) สนับสนุน รวมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหส ามารถเปนแหลง เรียนรูที่มี
คุณภาพ และการใหบริการทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
6) สนับสนุน พัฒนาถายทอดเทคโนโลยีที่เ หมาะสม เพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นสูภูมิปญญาสากล
7) สงเสริม สนับสนุนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่น ชุมชน อยาง
คุมคา เพื่อใหเกิดการจัดการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม พัฒนาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน
8) สนับสนุน พัฒนาการสรางความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล
โดยใชหลักธรรมาภิบาล และนําวิธีการบริหารจัดการแนวใหมมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9) เรงรัดใหมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดานการสอนและการวิจัยสูระดับสากล
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10) เรงรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่น
สามารถแขงขันไดในระดับสากล
11) สงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ดานภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน

โครงสรางการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองนโยบายและ

คณะครุศาสตร
สํานักงานคณบดี

สํานักงานคณบดี

งานบริหารงาน

งานบริหารงาน

งานบริหารงาน

งานบริหารงาน

งานบริหารงาน

งานการเงิน

งานติดตามและ
ประเมินผล

งานทะเบียนและ
ประมวลผล

งานกิจการสภา
มหาวิ ทยาลัยและ
คณะกรรมการ

งานบริการและ
สวัสดิการ

งานประกัน

งานบัณฑิตศึก ษา

งานพัฒนา

งานบัณฑิตศึก ษา

งานชวยอํานวยการ
ผูบริหาร

งานแผนงานและ
งบประมาณ

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน

โรงเรียนสาธิต

งานตรวจสอบ

งานวิเทศสัมพันธ

ศูนยสหกิจศึกษา

งานใหคําปรึกษา
แนะแนว
การศึกษา และ
อาชีพ

งานนิติการ
งานบริการและ
ฝกอบรม
งานบริหารทรัพยสิน
และจัดหารายได

งานบัญชี
งานพัสดุ

งานยุทธศาสตร

งานฝกประสบการณ
วิชาชีพและสหกิจศึกษา

โรงเรียนประถม

ศูนยสงเสริมและพัฒนา
การท องเที่ยว

คณะวิทยาศาสตรและ

สถาบันอยุธยา
สํานักงาน
งานบริหารงานทั่ วไป
งานศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม
งานอยุธยาศึกษา
หอศิลปจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ศูนยทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สํานักวิทยบริการ
และ
เทคโนโลยี
สํานักงาน
งานบริหารงานทั่ วไป
งานบริการ
ทรัพยากร
งานบริการ
เทคโนโลยี
งานบริหารระบบ
สารสนเทศ
งานพัฒนา
ทรัพยากร
งานพัฒนาระบบ
และวิเคราะหขอมูล

ศูนยการศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและ

ศูนยพัฒนาครู
ผูบริหาร และ
บุคลากร

สํานักงาน
งานบริหารงาน
ทั่วไป

ภาควิชา
สังคมศาสตร

งานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการ
งานบัณฑิตศึก ษา

สํานักงาน

ภาควิชา
มนุษศาสตร

งานสื่อสารองคกร

ศูนยหนังสือ

งานวิจัย

งานบัณฑิตศึก ษา

งานบริการและพัฒนา

งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปตย

งานบริการ

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน

งานบริหารวิชาการและพั ฒนา
การเรียนการสอน

โรงเรียนสาธิต

โครงการจัดตั้ง
ศูนยภาษาและ
การศึกษา
นานาชาติ

งานบริหารงาน

งานบริการและพัฒนา

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ

สํานักงาน

กองพัฒนา

กองบริการ

งานบริหารงานทั่ วไป

งานทรัพยากรบุคคล

สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

คณะวิทยาการ

งานบริหารงาน
ทั่วไป
งานบริการและ
พัฒนานั กศึกษา

ภาควิชา
วิทยาศาสตร
งานบริหารงาน
ทั่วไป

ภาควิชา
วิทยาศาสตรประยุกต

งานวิทยวิช าการ

งานบริหารงาน
ทั่วไป

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการ
งานบัณฑิตศึก ษา
ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ศูนยศึกษาดาราศาสตร
ศูนยสะเต็มศึกษา
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ประวัติสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการในอดีตเปนหองสมุดของโรงเรียนฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยามีพัฒนาการ
ตามลําดับ ดังนี้
พ.ศ.2509 โรงเรีย นฝก หัด ครูพระนครศรี อยุธยา ยายมาอยูที่ 96 ถนนโรจนะ ตําบล
ประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนสถานที่ตั้งปจจุบัน ตอมาไดยก
ฐานะโรงเรียนฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเปนวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา หองสมุดตั้งอยูที่อาคาร
2 ชั้น 2 และตอมาไดตอเติมอาคารชั้นลางเปนที่ตั้งของหองสมุด
พ.ศ.2511 โรงเรียนสตรีฝกหัดครู ไดยายเขามารวมกับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงได
รวมหนังสือของหองสมุดเขาดวยกัน
พ.ศ.2512 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ไดเปดสอนนักศึกษาภาคค่ําเพิ่มเติม นอกเหนือ
จากการเปดสอนนักศึกษาภาคปกติ จึงไดขยายตอเติมหองสมุดออกในแนวกวาง เพื่อใหมีพื้นที่บริการ
นักศึกษาที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น
พ.ศ.2515 เริ่มกอสรางอาคารหอสมุดเปนอาคารเอกเทศ 2 ชั้น ใชงบประมาณแผนดินใน
การกอสรางรวมคาครุภัณฑเปนเงินจํานวน 2 ลานบาทและใชชื่ออาคารวา “อาคารหอสมุดกลาง”
พ.ศ. 2517 ยายหองสมุดจากอาคาร 2 มาอยูที่อาคารหอสมุดกลาง และเปดใหบ ริการ
ตั้งแตเดือนสิงหาคม เปนตนมา
พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ไดกําหนดใหหองสมุดมีฐานะเปนฝาย
หอสมุด สังกัดสํานักสงเสริมวิชาการ
พ.ศ.2533 ไดเริ่มใชคอมพิวเตอรพัฒนาฐานขอมูลดัชนีวารสาร โดยใชโปรแกรม CDS/ISIS
จัดการฐานขอมูล
พ.ศ.2534 ไดเริ่มพัฒนาฐานขอมูลบรรณานุกรมหนังสือขึ้นอีกหนึ่งฐานพรอมทั้งใหบริการ
สืบคน OPAC (Online Public Access Catalog) ดัชนีวารสารและบรรณานุกรมหนัง สือจาก
คอมพิวเตอรควบคูกับการใชบัตรรายการ
พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 (ฉบับราง) ไดเปลี่ยนฐานะวิทยาลัย
ครูพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และใหฝายหอสมุดเปน “สํานักวิท ย
บริการ” ไดบริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ (ฉบับราง) ระยะเวลาหนึ่ง
พ.ศ.2540 ไดเริ่มดําเนินการกอสรางอาคารสํานักวิทยบริการหลังใหม เปนอาคารเอกเทศ
4 ชั้น รูป แบบของอาคารไดป รับ เปลี่ยนจากแบบของกองอาคารสถานที่ สํานัก งานสภาสถาบั น
โดยออกแบบใหมีความสูง ไม เ กิน 12 เมตร ขอบัง คั บ เกี่ยวกับ การสรางอาคารในพื้นที่โ ครงการ
มรดกโลก ลักษณะอาคารไดเพิ่มพื้นที่ใชสอยในแนวราบมากขึ้น ใชงบประมาณกอสราง จํานวน 33.8
ลานบาท และคาวัสดุครุภัณฑประจําอาคารจํานวน 12 ลานบาท
พ.ศ.2543 ไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS (Visionary Technology in Library
Solution) เขามาจัดการฐานขอมูลแทนโปรแกรม CDS/ISIS และไดพัฒนางานบริการยืม–คืน สิ่งพิมพ
เปนระบบยืม–คืน ที่ควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดพัฒนาฐานขอมูลบรรณานุกรมหนังสือ ให
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สามารถสืบคนหนังสือของสํานักวิทยบริการผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตได และปลายปเดียวกันนีไ้ ด
เปดใชอาคารสํานักวิทยบริการหลังใหม โดยตอเชื่อมโยงอาคารใหมเขากับอาคารเดิม ทําใหมีพื้นที่
บริการและพื้นที่ใชสอยไดเต็มตามมาตรฐานหองสมุดระดับอุดมศึกษา ยัง มีประโยชนและสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจและบทบาทของสํานักวิทยบริการรับใชสถาบัน ชุมชน และทองถิ่นไดตาม
วัตถุประสงค
พ.ศ.2545 ไดจัดทําขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปดบริการหองอยุธยาศึกษา
พรอมฐานขอมูลอยุธยาศึกษา ผูใชสามารถสืบคนไดจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
พ.ศ.2546 ไดจัดทําเว็บ ไซตเ ครือขายครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการ
เรียนรู สําหรับใหบริการครูอาจารยทางดานการเรียนการสอนและกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุม
และใหบริการฐานขอมูลวิทยานิพนธ Full text ในเว็บไซตนี้ไดเชื่อมโยงเว็บไซตอื่นและฐานขอมูล
ตางๆ สืบคนได รวมทั้งมีบทความการศึกษาที่เกี่ยวของอยูในเว็บไซตดังกลาว
พ.ศ.2547 เปลี่ยนจากสถาบันฯ เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตาม พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พ.ศ.2548 เปนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้ ง สว นราชการในมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธยา กระทรวงศึก ษาธิ ก าร พ.ศ.2548
(กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศวันที่ 8
มีนาคม 2548 เลมที่ 122 ตอน 20 ก หนาที่ 35)
พ.ศ.2561 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จํานวน 2 เครื่อง,
จัด หาระบบเครือ ขา ยไรส าย 1 ระบบ, จัด หาครุ ภัณ ฑก ลอ งวงจรปด 1 ระบบ, จั ดหาครุภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการไดทําความรวมมือกับ จุฬาลงกรณม หาวิท ยาลัยการใชโปรแกรม
อักขราวิสุทธิ์ เปนระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ทําความรวมมือการใชฐานขอมูล Gale
และ EBSCO กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนา
เครือขายหองสมุดสีเขียว ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาหองสมุดสีเขียว
รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ.ศ.2562 จัดหาระบบเครือขาย (ระยะที่ 1) เปนจํานวน 1 ระบบ จัดซื้อครุภัณฑเครื่อง
สํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อ ง จัดซื้ออุปกรณเครือ ขาย จํานวน 2 รายการ จัดซื้อเครื่อ งปรับอากาศ
จํานวน 10 เครื่อง และเพิ่มหลอดประหยัดไปแบบกระตุก
พ.ศ.2563 สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พั ฒ นาห อ งมิ นิ เ ธี ย ร เ ตอร
หองบริการสื่อมัลติมีเดีย และไดรับการตรวจประเมินหองสมุดสีเขียว
ผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตป 2508-ปจจุบัน
พ.ศ.2508 - 2548
นางไพลิน
ศรีสะอาด
พ.ศ.2549 -2552
นายจิรศักดิ์
ชุมวรานนท
พ.ศ.2553 - 2556
นายชัยพฤกษ
ชูดํา
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พ.ศ.2557 – 2560
พ.ศ.2560 –ปจจุบัน

ผูชวยศาสตราจารยธนู
ผูชวยศาสตราจารยสาโรช

บุญญานุวัตร
ปุริสังคหะ

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา
แหลงรวมภูมิปญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน
มุง สรางระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศใหทันสมัย เพื่อเปนกลไกผลัก ดันสูก ารเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และหองสมุดสีเขียว (Green Library) ภายในป พ.ศ.2564
พันธกิจ
1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ
3. เปนศูนยกลางการเรียนรูที่ทันสมัย
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น
เปาประสงค
1. มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
2. หองสมุดสีเขียว (Green Library)
3. การใหบริการคุณภาพสูง (High Quality Service)
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
(Smart University)
กลยุทธ 1 พัฒนาทองถิ่นในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย
กลยุทธ 2 ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูจากมหาวิทยาลัยสูทองถิ่น
กลยุทธ 3 สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ 4 สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตครู
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ 5 ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ 6 ยกระดับคุณภาพการใหบริการ
กลยุทธ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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กลยุทธ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยสู Smart University
กลยุทธ 9 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลยุทธ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลยุทธ 11 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู Green University
เอกลักษณ คานิยมองคกร นโยบายการบริหารงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกลักษณ
เปนแหลงเรียนรูสารสนเทศดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
คานิยมองคกร
มีจิตบริการ ซื่อสัตย สรางสรรค มีคณ
ุ ภาพ
นโยบายการบริหารงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาเครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย
3. พัฒนาหองสมุดมนุษย
4. พัฒนาหองสมุดอัจฉริยะ (Smart Library)
5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning)
6. พัฒนาหองสมุดสีเขียว (Green Library)
จากการที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมีการ
พั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งจากอดี ต สู ป จ จุ บั น ทํ า ให มี ก ารบริ ห ารงานที่ เ ป น ระบบและเป น รู ป ธรรม
ซึ่งผูบริหารขององคกรจะใหความตระหนักและยอมรับวามีความจําเปนจะตองใช โครงสรางองคกรมา
เปนเครื่องมือในการจัดการ เพื่อรองรับการดําเนินงานและการเชื่อมโยงการใชทรัพยากรตางๆ ที่มีอยู
อยางจํากัดใหเ ปนไปตามวัตถุประสงค แผนเชิงกลยุท ธ และนโยบาย องคกร จึงจะสามารถบรรลุ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพที่ดีก ว า นอกจากนี้การจัดลําดับความสํา คัญของอํานาจ เพื่อการ
ควบคุมใหการดําเนินงานเกิดความราบรื่น บุคลากรจะตองมีความรับผิดชอบมีวินัย ในการทํางานสูง
เพื่อการบรรลุเปาหมาย ดังโครงสรางการบริหารงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะหขอมูล

แผนภูมิที่ 2 โครงสรางการบริหารงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งานวิทยบริการ

งานบริหาร
ระบบสารสนเทศ

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ

ผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางการบริหารงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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จากโครงสรางการบริหารงานของสํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งใหความสําคัญตองานบริการเพื่อใหเปนองคกรบริการที่มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร ดังนั้นจึงไดกําหนดโครงสรางของงานคืองานบริการทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานแบงออกเปน 2 หนวย ดังนี้
1. หนวยบริการยืม-คืน มีหนาที่ใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศแกอาจารย
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป บริการทําบัตรสมาชิก บริการตอบคําถามและชวยคนควา ตรวจสอบการ
เขาออกของผูใชบริการ
2. หนวยบริการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ซึง่ งานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใหบริการวารสารและหนังสือพิมพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ และบริการที่เกี่ยวของอื่นๆ ดังนี้
2.1 บริการวารสารและหนังสือพิมพฉบับปจจุบันและฉบับลวงเวลา
2.2 บริการกฤตภาคและจุลสาร
2.3 บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลวารสาร
2.4 ใหบริการงานวิจัย และวิทยานิพนธ
ดังโครงสรางงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ แผนภูมิที่ 3

โครงสรางงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

หนวยบริการยืม – คืน

หนวยบริการวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนือ่ ง

แผนภูมทิ ี่ 3 โครงสรางงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

สวนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
เรือ่ ง กระบวนการบริการวารสารและสิง่ พิมพตอ เนื่อง
การจัดทําคูมือ เรื่อง กระบวนการบริก ารวารสารและสิ่ง พิมพตอเนื่องนี้ เพื่อมุงเนนการ
ปฏิบัติงานสําหรับบรรณารักษที่ปฏิบัติงานในสวนของงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง โดยดําเนินการ
คือ ทําการพิจารณา วิเคราะห คัดเลือกและจัดหา จัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ที่มีลักษณะ
เดียวกันใหมีเนื้อหาครอบคลุม ทุก สาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งมีการใหบริการที่หลากหลาย และมีการดําเนินการจัดเก็บที่เปนระบบ เพื่อใหผูใช
ไดรับ บริก ารสารสนเทศที่ถูก ตอง เหมาะสม และรวดเร็ว ตรงกับความตองการของผูใชมากที่สุด
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศดานคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดเก็บและใหบริการ ซึ่งการบริการ
วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ฉบับปจจุบันใหบริการอยูบริเวณชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร สวน
วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องฉบับลวงเวลาใหบริการอยูบริเวณชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร เวลา
ทําการ คือ วันจันทร–ศุกร เปดใหบริการเวลา 8.30–16.30 น. วันเสาร–อาทิตย เปดใหบริการเวลา
8.30–16.30 น.
คําจํากัดความเบื้องตน
สํานักวิท ยบริก าร คือ สวนงานหองสมุดของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ เปนแหลง เรียนรูท รัพยากรสารสนเทศดวยเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มีหนาที่สนับสนุนงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา
คนควา โดยยึดผูเ รียนเปนสําคัญ พัฒ นาความรูท างดานเทคโนโลยีส ารสนเทศใหแก คณาจารย
บุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไป
การบริการ (Service) คือ งานบริการดานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องที่สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการ เริ่มตั้งแตการสรางบรรยากาศ เชิญชวน ใหเขาไปใชบริการที่มีก ารจัดอาคารสถานที่
ภายในใหสวยงาม มีระเบียบ จัดชั้นวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องไวใหเปนระเบียบเรียบรอย และมี
อุปกรณ (คอมพิวเตอร) ใชสําหรับชวยในการสืบคนขอมูล ไดอยางรวดเร็ว
กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนและวิธีการซึ่งใหไดมาของวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
เพื่อใชในการบริการ ของหนวยบริการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การจัดหา คือ วิธีก ารตางๆ เพื่อใหไดมาและเพิ่มเติมวารสารและสิ่งพิม พตอเนื่องของ
สํานักวิทยบริการ และเปนที่ตองการของผูใชบริการตามนโยบายและวัตถุประสงคของสํานักวิท ย
บริการ
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ตัวแทนจําหนาย คือ ตัวแทนจัดหาวารสาร เปนคําที่ใชเรียกตัวแทนในการจัดหาวารสาร
โดยจัดวารสารจําหนายเปนชุด (Package) ใหแกหองสมุด หรือสถาบันบริการสารสนเทศประเภท
ตางๆ ทําหนาที่เ ปนตัวกลางในการจัดหาวารสารและสิ่ง พิม พตอเนื่อง โดยจะทํา ขอตกลงกั บ
สํานักพิมพหรือผูผลิตเปนจํานวนมาก เพื่อเสนอรายชื่อวารสารเปนกลุมแบบเหมารวมและเสนอขาย
ใหหองสมุดโดยจําหนายเปนชุด (Package) ซึ่งบรรณารักษจะเปนผูคัดรายชื่อวารสารที่ไดจากการ
สํารวจสงใหกับตัวแทนจําหนายดําเนินการตอ
สิ่ง พิม พตอเนื่อง (Serials) คือ สิ่งพิมพ ที่มีลัก ษณะเปนฉบับ ขนาดกลาง มีการพิมพออก
เผยแพรอยางตอเนื่อง โดยออกแบบใหมีการระบุฉบับ ตามลําดับวัน เดือน ป และมีกําหนดออกไม
แนนอนหรือ มีกําหนดออกตามวาระที่แนนอน ไดแก รายวัน มีกําหนดออกทุก วัน รายสัปดาห มี
กําหนดออกทุกสัปดาห รายปกษ มีกําหนดออกทุก 2 สัปดาห/1 ครั้ง รายเดือนมีกําหนดออกทุก
เดือน/1 ครั้ง ราย 3 เดือน มีกําหนดออกทุก 3 เดือน/1 ครั้ง รายป มีกําหนดออกทุกป เปนตน โดย มี
วัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขาวสาร ความรูที่ทันสมัย หรือความเคลื่อนไหวใหมๆ ซึ่งแบงออกเปน 5
ประเภท ดังนี้
1. วารสารและหนังสือพิมพ
2. หนังสือรายป
3. เอกสารทีผ่ ลิตตอเนื่อง มีหมายเลขเรียงลําดับ
4. เอกสารฉบับเพิ่มเติมและจัดทําขึน้ ในกรณีพิเศษ
5. เอกสารอื่นๆ
เพื่อใหการดําเนินงานของบรรณารักษ ในสวนของงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึง จัดทําคูมือเรื่องกระบวนการ
บริการวารสารและสิ่ง พิม พตอเนื่อง ซึ่งจะเปนขั้นตอนและกระบวนการในสวนของวารสารและ
หนังสือพิมพ เปนหลัก ดังนี้
วารสาร (Periodicals) คือ เปนสิ่งพิมพที่นําเสนอสาระความรูในรูปของบทความ โดยแบง
ออกเปนคอลัมนตางๆ ในวารสารฉบับหนึ่งประกอบดวยคอลัมน และแตละฉบับจะใหรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อวารสาร เลมที่ ฉบับที่ ปที่พิมพวารสาร และเลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSNInternational Standard Serial Number)
ประเภทของวารสาร แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. วารสารทั่วไป (General Periodical หรือ Magazine) คือวารสารที่เสนอเรื่องทั่วไป
ไมเนนหนักดานใดดานหนึ่ง มุงใหคนทั่วไปอานได มักเรียกวานิตยสาร วารสารประเภทนี้มุงที่จะให
ความบันเทิงเปนหลัก ตัวอยางวารสารประเภทนี้ เชน บานและสวน ทีวีพูล ฯลฯ
2. วารสารวิชาการหรือวารสารเฉพาะวิชา (Professional Periodical หรือ Journal) คือ
วารสารที่ตีพิมพบทความทางวิชาการในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ ผูเขียนและผูอานประจําเปน
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บุคคลที่อยูในวงการนั้นหรือมีความสนใจในวิชาการสาขานั้นๆ เชน วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
วารสารหองสมุด ฯลฯ
3. วารสารที่มีลักษณะกึ่งวิชาการหรือวารสารเชิงวิจารณ (Review Journal) คือมีลักษณะ
ผสมผสานระหวางวารสารทั้งสองประเภท วารสารประเภทนี้มุงใหคนทั่วไปอานได ประกอบดวย
บทความหลายบทความแตกตางจากวารสารทั่วไปคือเนนไปในดานใดดานหนึ่ง โดยเฉพาะ เช น
นิตยสารสารคดี เที่ยวรอบโลก
หนังสือพิมพ (New paper) เปนสิ่งพิมพที่มุงเนนนําเสนอขาวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใหม
เหตุการณบานเมือง ขาวสังคม เศรษฐกิจ บันเทิง และการศึกษา หนังสือพิมพจะมีกําหนดออกเปน
รายวัน และบางฉบับอาจเพิ่มเปนรายสัปดาห หนังสือพิมพจะมีสวนประกอบที่สําคัญ ไดแก พาดหัว
ขาว สรุปขาว รายละเอียดของขาวซึ่งบางขาวอาจจะมีภาพประกอบอยูดวย
ประเภทของหนังสือพิมพ หนังสือพิมพแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. หนังสือพิมพทั่วไป เปนหนังสือพิมพที่มุงนําเสนอขาวสาร ความรูทั่วไป ประกอบดวย
สาระขาวสารทุกดาน เชน ไทยรัฐ มติชน ขาวสด คมชัดลึก แนวหนา และสยามรัฐ
2. หนังสือพิมพเฉพาะเรื่อง เปนหนังสือพิมพที่มุงเนนนําเสนอเรื่องราว ขาวสารเฉพาะดาน
เชน หนัง สือ พิม พส มัครดว น (เปน หนั ง สือ พิม พที่ เ กี่ ยวกับ การรับ สมั ครงงาน) สยามกี ฬา (เป น
หนังสือพิมพที่นําเสนอขาวกีฬา) ฐานเศรษฐกิจ (เปนการนําเสนอขาวเศรษฐกิจ)
ประโยชนของวารสารและหนังสือพิมพ
1. ทําใหผูอานทราบความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงและความเปนไปในสังคมดวย
การเสนอขาวสารต างๆ ทั้ง ขาวเศรษฐกิจ สั ง คม การศึก ษา การเมือ ง บุ คคล ศิล ปวัฒ นธรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง
2. ทําใหผูอานไดรับความรู สามารถใชเปนแหลงศึกษาคนควา และอางอิงไดดวยการ
เสนอบทความทางวิชาการ ความรูที่มาจากการคนควาวิจัย การคนคิดในสาขาวิชาตางๆ อันเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ มีความยากงายตั้งแตระดับพื้นฐาน
ไปจนถึงระดับสูงและลึกซึ้ง สิ่งสําคัญที่สุดของความรูจากวารสารมี 2 ประเภท คือเปนความรูใหม
ทันสมัย และถือวาเปนความรูจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Source) ซึ่งเปนความรูที่นาเชื่อถือ
3. ทําใหผูอานเกิดความคิดและมีทัศนะที่กาวไกล ดวยการเสนอบทวิเคราะห บทวิจารณ
ความคิดตอเรื่องราว สถานการณ และปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมแงมุมตางๆ
4. ทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันในสังคม ในหนวยงาน ในชาติ หรือในระหวางชาติดวย
การประชาสัมพันธชี้แจง รายงานของหนวยงานตางๆ ใหทราบเรื่องที่ควรทราบดวยกันและเกิดความ
เขาใจตรงกัน
5. ทําใหผูอานไดรับความบันเทิงเริงรมย การพักผอนหยอนใจจากการอาน ดวยการเสนอ
เรื่องบันเทิงและสารคดีตางๆ
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6. ชวยสงเสริมธุรกิจการคา ใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดวยการเสนอโฆษณาสินคา
และบริการ
ดัง นั้นการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการบริก ารวารสารและสิ่ง พิม พตอเนื่อง
บรรณารักษจึงจําเปนตองมีพื้นฐานความเขาใจเกี่ยวกระบวนการบริการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
เปนอยางดี เพื่อนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานไดอยางถูกตอง สมบูรณ ครบถวน ซึ่งประกอบ
ดวยขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ ดังนี้
1. กระบวนการจัดหาวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
1.1 สํารวจความตองการของผูใชบริการ
1.2 คัดเลือกวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
1.3 การจัดหาวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
1.4 ขออนุมัติและจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
2. การจัดซื้อ/จางวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องผานระบบ 3D
3. รับวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
3.1 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน
3.2 ประทับตราวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
4. สรางระเบียนและลงทะเบียนวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
5. การจัดเก็บและการจัดชั้นบริการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
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แผนผังกระบวนการบริการวารสารและสิง่ พิมพตอเนือ่ ง
เริม่
ขัน้ ตอนที่ 1

กระบวนการจัดหาวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
1.1 สํารวจความตองการของผูใ ชบริการ
1.2 คัดเลือกวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
1.3 การจัดหาวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
1.4 ขออนุมตั แิ ละจัดซือ้ วารสารและ
สิง่ พิมพตอ เนือ่ ง

ขัน้ ตอนที่ 2

การจัดซือ้ /จางวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
ผานระบบ 3D
2.1 ขัน้ ตอนการทํารายการขออนุญาตซือ้ /จาง
2.2 ขัน้ ตอนการทํารายการใบสัง่ ซือ้
2.3 ขัน้ ตอนการทํารายการในใบยืมเงิน
ทดรองราชการ
2.4 ขัน้ ตอนการลงรายการทํางบหนา
ใบสําคัญเบิกเงิน
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2.5 ขัน้ ตอนการลงรายการใบตรวจรับ
ขัน้ ตอนที่ 3

รับวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง

3.1 ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ครบถวน

ไมถูกตอง

3.2 ประทับตราวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง

ขัน้ ตอนที่ 4

สรางระเบียนและลงทะเบียน
วารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
4.1 การสรางระเบียนวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
ดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ ILS
4.2 การลงทะเบียนวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง

ขัน้ ตอนที่ 5

การจัดเก็บและการจัดชัน้ บริการวารสาร
และสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
5.1 วารสารฉบับปจจุบนั

ทวงถาม

19

5.2 วารสารฉบับลวงเวลา
5.3 หนังสือพิมพฉบับปจจุบนั
5.4 หนังสือพิมพฉบับลวงเวลา
จบ
แผนผังที่ 1 กระบวนการบริการวารสารและสิง่ พิมพตอเนื่อง
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ขัน้ ตอนที่ 1 กระบวนการจัดหาวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
งานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องมีหนาที่จัดหาสิ่งพิมพตอเนื่องเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอนการศึกษาคนควาวิจัย ใหครอบคลุมหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่ทําการเปดสอน
ซึ่ง สิ่ ง พิ ม พต อเนื่องที่ดํ าเนิ นการจั ดหาเข ามาเพื่ อใหบ ริ ก ารในสํา นัก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้น หมายถึง วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง มี 2 วิธี ไดแก การจัดซื้อและการขอรับบริจาค/
ขอรับอภินันทนาการ ซึ่งในสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดําเนินงานดวย
วิธีการจัดซื้อเปนหลัก ซึ่งมีการจัดหาวารสารมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1.1 สํารวจความตองการของผูใชบริการ
การสํารวจความตองการใชวารสารจากผูที่ใชบริการ ประกอบดวยคณาจารย นักศึกษา
บุคลากร และบุคคลทั่วไป นั้นจะทําใหไดวารสารที่ตรงกับความตองการใชงานมากที่สุด โดยเฉพาะ
คณาจารย และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลภายนอก เชน อาจารยอาวุโส เจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
และประชาชนทั่วไป ที่สามารถเลือกรายการวารสารที่ตรงกับสาขาวิชาของตนเอง เพื่อนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัย หรือนําไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งการไดมาของวารสารสิ่งพิมพ
ตอเนื่องนั้น ไดจากการทําการสํารวจดวยแบบสํารวจความตองการของผูใชบริการโดยใหผูใชบริการ
เสนอชื่อสิ่งพิมพตอเนื่องที่ตองการกับเจาหนาที่/แบบฟอรมเสนอสิ่งพิมพตอเนื่อง ซึ่งจะประกอบดวย
ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ รายชื่อสารสาร/นิตยสารที่ตองการ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบความ
ตองการของชื่อวารสารหรือนิตยาสารวาตรงตามเนื้อหาในรายวิชาตางๆ ที่ม หาวิทยาลัยเปดสอน
หรือไม เพื่อตรวจสอบความซ้ําซอนของวารสารหรือนิตยสารที่มีอยูแลว เพื่อการจัดหาวารสารหรือ
นิตยสารที่อาจมีการจัดทําขึ้นใหม หรือเปนความตองการใหมของผูรับบริการ ดังตัวอยางภาพที่ 1
แบบฟอรมการเสนอรายชือ่ วารสาร/นิตยสาร/เพือ่ การเรียนการสอน
ของอาจารย นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
ชื่อ………………………………………………………..สกุล……………………………………………………………………..
สาชาวิชา………………………………………………คณะ…………………………………………………………………….
บุคคลทั่วไป ตําแหนง…………………………….หนวยงาน…………………………………………………….……….
รายชื่อวารสาร/นิตยสารที่ตองการ………………………………………………………………………………………..
ภาพที่ 1 แบบฟอรมการเสนอรายชื่อวารสาร/นิตยสาร/เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ชองทางการทําแบบสํารวจตามแบบฟอรมนั้น ผูใหบริการจะวางไวที่เคานเตอรบริการ
ยืม-คืน บริเวณชั้น 1 และเคานเตอรงานบริการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องบริเวณชั้น 2 อาคารบรรณ
ราชนครินทร ซึ่งจะมีกลองตอบรับการสํารวจวางไวในบริเวณเดียวกัน เพื่อใหผูใชบริการดําเนินการ
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กรอกแบบสํารวจแลวใสในกลองนั้นไดเลย โดยงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องจะเก็บแบบสํารวจ
นั้นมาทําการวิเคราะห ตรวจสอบ ทุกวันที่ 1 ของเดือนแลวนําแบบสํารวจที่ไดมาทําการตรวจสอบ
รายการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง กับระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS วาวารสารและสิ่งพิมพ
ต อ เนื่ อ งนั้ น มี อ ยู ใ นระบบหรื อ ไม หากแสดงรายการในระบบ หมายความว า มี ใ ห บ ริ ก ารแล ว
หากตรวจสอบแลวไมพบรายการ หมายความวายังไมมีใหบริการ ก็จะดําเนินการตามกระบวนการ
ตอไป
การเขาสูร ะบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS เพื่อตรวจสอบรายการวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่อง ดังตัวอยางภาพที่ 2
1. เขาสูระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ผานทาง Web Browser
ที่ https://staff.aru.ac.th Username  Password  LibraryLogin
1. Username

=

ใสชื่อสมาชิก

2. Password

=

ใสรหัสสมาชิก

3. Library

=

กําหนดการเขาถึงหองสมุดทีเ่ ปนสมาชิก

4. Login

=

การเขาระบบ

1
2
3
4
ภาพที่ 2 การเขาสูร ะบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
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2. ขั้นตอนการคนหาวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
ดังตัวอยางภาพที่ 3
ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือก Serials

ขั้นตอนที่ 2 ใสเชื่อวารสารและสิ่งพิมพตอเนือ่ งที่ตอ งการคนหาแลวคลิก Submit

ขั้นตอนที่ 3 แสดงการคนหาวารสารและสิ่งพิมพตอเนือ่ งมีอยูในฐานขอมูล

ขั้นตอนที่ 4 แสดงการคนหาวารสารและสิ่งพิมพตอเนือ่ งที่ไมมีอยูในฐานขอมูล

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการคนหาวารสารและสิง่ พิมพตอ เนื่องจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
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1.2 คัดเลือกวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
ในปจ จุ บันวารสารนิตยสารมีก ารผลิตเปนจํา นวนมากมีเ นื้อหาหลากหลายทั้ง ใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพและไมตีพิมพ การจัดหาวารสารนิตยสารตองจัดหาและคัดเลือกใหสอดคลองกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน การฝกอบรมและการวิจัยเพื่อสนับสนุนใหอาจารยนักศึกษาและบุคลากร
ของสถานศึก ษาคนควาและวิจัยอยางกวางขวางและลึกซึ้ง บรรณารัก ษที่ทําหนาที่จัดหาวารสาร
นิตยสารจําเปนตองพิจารณากอนจะจัดหามาไวบริการในหองสมุดโดยพิจารณาจากสวนประกอบ
ตางๆ ดังนี้
1.2.1 เนื้อหาของวารสารนิตยสารมีความสอดคลองตรงกับหลักสูตรการเรียนการ
สอน การวิจัยของสถานศึกษา ตรงกับความตองการของผูใชบริการโดยเฉพาะอาจารย นักศึกษาและ
นักวิจัยและมีเนื้อหาที่สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน ตรวจสอบโดยฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS หากมีชื่อในฐานขอมูลแลว
จะไมดําเนินการจัดซื้อเพิ่มเพราะมีใหบริการอยูแลว กรณีที่ไมมีจะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดซื้อ
และดําเนินการตรวจสอบจากรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอน มีเนื้อหาในวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
ใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาสาระของการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชา ดังตัวอยางภาพที่ 4
รายชือ่ วารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ งทีส่ าํ นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการ
ลําดับที่
ชือ่ วารสาร
วารสารฉบับภาษาไทย
1.
A day
2.
BAZAAR
3.
BrandAge
4.
GM
5.
GM WATCH
6.
GOURMET&CUISINE
7.
Grand Prix Magazine
8.
Hello
9.
Howe รายเดือน
10.
Kazz Magazine
11.
M&C แมและเด็ก
12.
Off Road
13.
Overdrive
14.
What Hi Fi
15.
การเงินธนาคาร
16.
เกษตรผสมผสาน
17.
เกษตรหมุนเวียน
ภาพที่ 4 วารสารและหนังสือพิมพที่สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการ

24
ลําดับที่
ชือ่ วารสาร
18.
ไกเกงโกยเงิน
19.
ขายหัวเราะ รายปกษ
20.
เคหการเกษตร
21.
ชีวจิต
22.
สตารซอคเกอร รายสัปดาห
23.
ตวย'ตูน พอกเก็ต
24.
ตวย'ตูน พิเศษ
25.
เทคโนโลยีชาวบาน
26.
แปลก SPECIAL
27.
เพื่อนไกชน
28.
แพรว
29.
นักเลงมอเตอรไซค
30.
นักเลงรถ
31.
นักเลงรถกระบะ
32.
บานและสวน
33.
ฟอรมลู า
34.
มอเตอรไซค
35.
ยานยนต
36.
ศิลปวัฒนธรรม
37.
สมุนไพรธรรมชาติ
38.
สมุนไพรรักษาโรค
39.
สัตวน้ํา
40.
สัตวบก
41.
สาวดอกไมฯ
42.
หนูหิ่นอินเตอร
43.
อาวุธปน
44.
เอนเตอรเทน
45.
(แอด) KITCHEN
วารสารวิชาการ
46.
นิตยสารศิลปากร
47.
วชิราวุธานุสรณสาร
48
วารสาร "ชออินทนิล"
49.
วารสาร AG-BIO PERDO Newsletter มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน
ภาพที่ 4 วารสารและหนังสือพิมพที่สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการ (ตอ)

25
ลําดับที่
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

ชือ่ วารสาร
วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน
วารสารกรมบังคับคดี
วารสารกรมประชาสัมพันธ
วารสารกองทัพไทย
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
วารสารกําลังใจ
วารสารเกษมบัณฑิต
วารสารขาวกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ฟาสวย น้ําใส
วารสารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วารสารงานวิจัยและพัฒนา
วารสารจดหมายขาวกรมราชเลขานุการในพระองค
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วารสารที่ดิน
วารสารเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน มทร.พระนคร
วารสารธรรมศาสตร
วารสารนนทรี
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วารสารบัณฑิตวิจัย
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
วารสารบางกอก Economy
วารสารปาริชาต
วารสารผูตรวจการแผนดิน
วารสารพัฒนศาสตร วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ
วารสารพัฒนาสังคมและชุมชน
วารสารพิฆเนศวรสาร
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยปาริฉัตร
วารสารเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ บงกช โรงเรียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา
วารสารมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมนุษยศาสตรวิชาการ

ภาพที่ 4 วารสารและหนังสือพิมพที่สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการ (ตอ)
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ลําดับที่
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

ชือ่ วารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
วารสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วารสารรูสมิแล
วารสารโรคและภัยสุขภาพ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วารสารวิชาการ "ศิลปกรรมสาร"
วารสารวิชาการ มนุษยและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย
วารสารวิชาการเกษตร
วารสารวิชาการขาว
วารสารวิชาการชายนเทค มรภ.ภูเก็ต
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารวิชาการศรีปทุม
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
วารสารวิชาการหอสมุดแหงชาติ
วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วารสารวิทยาการจัดการ
วารสารวิทยาศาสตร มศว.
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
วารสารสงเสริมทันตสุขภาพ "เพื่อฟนที่คุณรัก"
วารสารสถานการณตลาดแรงงาน

ภาพที่ 4 วารสารและหนังสือพิมพที่สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการ (ตอ)
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ลําดับที่
ชือ่ วารสาร
1116.
วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน
117.
วารสารสมาคมสงเสริมการวิจัย
118.
วารสารสังคมศาสตรวิชาการ
119.
วารสารสานสรางสังคม
120.
วารสารสาระภัย Disaster Profile
121.
วารสารสํานักงาน ป.ป.ส.
122.
วารสารอัยการ
123.
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
124.
วารสารวิจัยวัฒนธรรม (Research on Culture)
125.
วิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
126.
อนุสาร อ.ส.ท.
127.
อนุสารอุดมศึกษา
128.
วารสารสาระภัย Disaster Profile
วารสารฉบับภาษาตางประเทศ
143.
bloomberg businessweek
144.
business traveller
145.
Discover
146.
forbes asia
147.
foreign affairs
148.
fortune
149.
harvard business review
150.
lnterior design
151.
national geocdarhic
152.
popular mechanic
153.
popular science
154.
scientific American
155.
the economist
156.
TIME
157.
travel + leisure
ภาพที่ 4 วารสารและหนังสือพิมพที่สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการ (ตอ)
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รายชือ่ หนังสือพิมพทสี่ าํ นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการ
ลําดับที่
หนังสือพิมพ
1.
กรุงเทพธุรกิจ
2.
ขาวสด
3.
ฐานเศรษฐกิจ
4.
เดลินิวส
5.
ไทยโพสต
6.
ไทยรัฐ
7.
แนวหนา
8.
ประชาชาติธุรกิจ
9.
มติชน
10.
สยามกีฬา
11.
Bangkok Post
ภาพที่ 4 วารสารและหนังสือพิมพที่สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการ (ตอ)
1.2.2 ราคามีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ
1.2.3 จํานวนวารสารนิตยสารมีความครอบคลุมทุกสาขาวิชาและมีสัดสวนที่สมดุลกัน
1.2.4 ผูผลิต/ผูจัดทํา/ตัวแทนจําหนายมีความนาเชื่อถือ
1.2.5 มีกําหนดออกที่แนนอนมีความสม่ําเสมอ
1.2.6 ทําใหผูอานไดรับความบันเทิงเริงรมยการพักผอนหยอนใจจากการอานดวย
การเสนอเรื่องบันเทิงและสารคดีตางๆ
1.3 การจัดหาวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
1.3.1 บอกรับ โดยตรงจากสํานั ก พิม พ กรณี ที่สํา นัก พิ ม พนั้ นมี ก ารผลิต วารสาร
หลากหลายชื่อเรื่อง และกรณีที่เ ปนฐานขอมูล อิเ ล็ก ทรอนิก ส โดยมีการเสนอรายชื่อวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่องที่ตองการใหกับสํานักพิมพ เพื่อทําใบเสนอราคามายังงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนือ่ ง
เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป
1.3.2 บอกรับ ผ า นตั ว แทนจํ า หน า ย ป จ จุ บัน สํ า นัก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ บอกรั บ ผ า นตั ว แทนจํ า หน า ย ซี เ อ็ ด บุ ค ส เซ็ น เตอร แ ละร า นแผงหนั ง สื อ ครู เ จี๊ ย บ
(ทางชางเผือก) จัดซื้อจัดหา 1 เดือนตอครั้ง โดยแจงรายชื่อวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องที่ตองการ
จัดซื้อใหกับตัวแทนจําหนายทุกวันที่ 1 ของเดือน เพื่อใหตัวแทนจําหนายสงใบเสนอราคามายังงาน
วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป ในสวนของวารสารภาษาตางประเทศ
จะทําการบอกรับกับตัวแทนจําหนายบริษัท Magazines International โดยใชวิธีการตออายุสมาชิก
1 ปตอครั้ง
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1.3.3 ขอรับบริจาค/ขอรับอภินันทนาการ โดยสวนมากจะเปนวารสารวิชาการ จดหมาย
ขาวและจุลสารมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ หนวยงานตางๆ ที่ผลิตวารสารหรือจากบุคคลสงวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
อภินันทนาการใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีโดยตรง เชน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม องคกร
ตางๆ และ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศติดตอขอรับบริจาควารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ไปยัง
หนวยงานที่ผลิตวารสารนั้นๆ โดยจากความตองการของคณาจารยที่แจงมา หรือเห็นวาเปนวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่องที่มีคุณคา สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน บรรณารักษจะทําการติดตอหนวยงาน
ผูผลิตวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง เพื่อขอรับบริจาคหรือทําหนังสือขอรับบริจาคอยางเปนทางการ และเมื่อ
ดําเนินการดังกลาวเรียบรอยแลว งานธุรการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะทําการตอบรับ และ
ทําหนังสือขอบคุณถึงหนวยงานหรือบุคคลที่บริจาคให เพื่อแจงใหหนวยงานที่จัดสงวารสารทราบวาสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับแลว และเปนการแจงความประสงคที่ขอจะรับวารสารตอไป
1.4 ขออนุมตั แิ ละจัดซือ้ วารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
1.4.1 จัดทํารายละเอียดของวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง เพื่อจัดเตรียมงบประมาณ
ในการสั่งซื้อ ดังนี้ 1) เช็คจํานวนวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องที่ตองการ 2) เช็คราคาของวารสาร
และสิ่งพิมพตอเนื่อง 3) คํานวณเงินตอหนวยของวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ดังตัวอยางภาพที่ 5
ที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

จํานวน/ฉบับ
8
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2

รายการ
วารสารสตารซอคเกอร รายสัปดาห
วารสารเอนเตอรเทน
นิตยสารขายหัวเราะ รายปกษ
นิตยสารหนูหิ่นอินเตอร
นิตยสารอาวุธปน
นิตยสารมอเตอรไซค
นิตยสารบานและสวน
นิตยสารศิลปวัฒนธรรม
นิตยสาร Grand Prix Magazine
นิตยสารแพรว
วารสาร M&C แมและเด็ก
วารสารการเงินธนาคาร
นิตยสารเคหการเกษตร
วารสารนักเลงรถ
วารสาร What Hi Fi
นิตยสาร GM
นิตยสารตวยตูน พอกเก็ต
นิตยสารเทคโนโลยีชาวบาน
นิตยสารสัตวน้ํา

หน่ วยละ
25
35
20
20
100
100
120
120
70
100
70
80
70
80
90
70
150
50
70

จํานวนเงิน
200.00
140.00
40.00
40.00
200.00
200.00
240.00
240.00
140.00
200.00
140.00
160.00
140.00
160.00
180.00
140.00
300.00
200.00
140.00

ภาพที่ 5 รายละเอียดของวารสารและสิ่งพิมพตอเนือ่ ง เพือ่ จัดเตรียมงบประมาณในการสัง่ ซื้อ

30
ที
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
รวม

จํานวน/ฉบับ
2
2
2
2
8
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
113

รายการ
วารสารยานยนต
วารสารนักเลงรถกระบะ
วารสารนักเลงมอเตอรไซค
วารสาร GM WATCH
วารสารแปลก SPECIAL
นิตยสาร Off Road
นิตยสารเพื่อนไกชน
นิตยสารตวยตูน พิเศษ
นิตยสารชีวจิต
วารสาร BrandAge
วารสาร GOURMET&CUISINE
นิตยสาร a day
นิตยสารไกเกงโกยเงิน
นิตยสาร Kazz Magazine
วารสารสัตวบก
วารสาร Hello
วารสาร (แอด) KITCHEN
นิตยสารเกษตรผสมผสาน
นิตยสาร Howe รายเดือน
นิตยสารเกษตรหมุนเวียน
วารสารสมุนไพรธรรมชาติ
นิตยสาร Overdrive
นิตยสารฟอรมลู า
สมุนไพรรักษาโรค
Hello
สาวดอกไมฯ
Hello
BAZAAR

หน่ วยละ
90
80
70
100
30
80
50
100
60
90
90
150
50
150
70
120
75
60
120
40
60
79
90
60
200
20
350
100

จํานวนเงิน
180.00
160.00
140.00
200.00
240.00
160.00
200.00
200.00
240.00
180.00
180.00
300.00
100.00
300.00
140.00
240.00
150.00
120.00
240.00
80.00
120.00
158.00
90.00
120.00
400.00
40.00
700.00
200.00
8,778.00

ภาพที่ 5 รายละเอียดของวารสารและสิ่งพิมพตอเนือ่ ง เพือ่ จัดเตรียมงบประมาณในการสัง่ ซื้อ (ตอ)
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1.4.2 ขอใบเสนอราคาจากสํานักพิมพ/ตัวแทนจําหนาย เพื่อแนบเรื่องอนุมัตจิ ัดซื้อ
ในการจัดหาวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเปนวิธีหลัก
คือ การจัดซื้อจากตัวแทนจําหนายตางๆ นั้น จะตองขอใบเสนอราคาจากตัวแทนจําหนายซึ่ง จะ
ประกอบดวย 1. ชื่อรานตัวแทนจําหนาย 2. ที่อยูตัวแทนจําหนาย 3. เลขที่ผูเสียภาษีของตัวแทน
จําหนาย 4. วันที่เสนอราคา 5. ชื่อ ที่อยูผูสั่งซื้อ 6. รายละเอียดในการเสนอราคา คือ ลําดับที่ จํานวน/
ฉบับ รายการ หนวยละ จํานวนเงิน และจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 7. ลงนามผูเสนอราคา ดังตัวอยาง
ภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ใบเสนอราคาจากตัวแทนจําหนาย
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ภาพที่ 6 ใบเสนอราคาจากตัวแทนจําหนาย (ตอ)
เมื่ อได ใบเสนอราคาเรี ยบรอ ยจะดํ าเนิ นการจั ด ทํา ใบขออนุ มัติ จั ดซื้ อ ซึ่ ง แบบฟอร ม
ประกอบดวยหัวขอที่ตองกรอกขอมูล คือ 1. วันที่ขออนุญาต 2. เรื่องที่จะขออนุมัติ วาเปนการจัดซื้อ
หรือ จัดจาง 3. เรียน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. เปนวัสดุหรือครุภัณฑ 5. งบประมาณที่ใชเปนใชงบประมาณอะไร เชน งบประมาณแผนดิน, งบ บกศ., งบ กศ.บป.,
งบบัณฑิต และงบอื่นๆ 6. โครงการพัฒนามาตรฐานความรู ผูประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน
รายการอะไรที่ตองการจัดหาหรือจัดซื้อจัดจาง 7. ลงชื่อผูขออนุญาต ดังตัวอยางภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 แบบฟอรมคํารองเกี่ยวกับงานพัสดุ (การจัดหา การจัดซือ้ จัดจาง ฯลฯ)
1.4.3 ดําเนินการจัดซื้อตามที่ไดรับการอนุญาต
1.4.4 เช็ครายการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องวาตรงกับการขอจัดซื้อและใบเสนอ
ราคาหรือไม โดยการนําวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องนั้นมาตรวจสอบรายการ ราคา ใหตรงกับใบขอ
จัดซื้อและใบเสนอราคาทีละรายการจนครบทุกรายการ
1.4.5 ชําระเงินคาวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องกับตัวแทนจําหนาย จะแบงออกเปน
2 วิธี คือ 1) ชําระโดยเช็คสั่งจายในนามของตัวแทนจําหนายโดยตรง คือเมื่องานวารสารและสิ่งพิมพ
ตอเนื่อง ดําเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อเสร็จ สิ้น งานพัส ดุของสํานักวิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะดําเนินการตรวจสอบและสง การเบิก จายเงินไปยัง มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป หลังจากนั้นงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง จะไป
รับ เช็คกับ ฝายการเงิน ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่สั่ง จายเปนชื่อของตัวแทน
จํ า หน า ยโดยตรง ดั ง นั้ น งานวารสารและสิ่ ง พิ ม พ ต อ เนื่ อ งต อ งไปรั บ เช็ ค จากฝ า ยการเงิ น ของ
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มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แลวนําเช็คดัง กลาวไปโอนเขาบัญ ชีของตัวแทนจําหนาย
2) ชําระดวยเงินสดจะดําเนินการโดยเมื่องานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง ดําเนินการในขั้นตอนการ
จัดซื้อเสร็จสิ้น งานพัสดุของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดําเนินการตรวจสอบและ
สงการเบิกเงินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
เชนกัน หลังจากนั้นงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง จะไปรับเช็คกับฝายการเงิน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อไปดําเนินการเบิกเงินสดจากธนาคารแลวไปจายใหกับตัวแทนจําหนาย
ตอไป
ปญหา แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะ
ปญหา
1. ใบเสนอราคาจํานวนเงินไมตรงกับจํานวนของวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
2. พบวาวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องบางฉบับเลิกผลิตกะทันหันทําใหการใชงบประมาณ
ไมเปนตามวัตถุประสงค
3. พบวาตัวแทนจําหนายหรือบริษัทที่ผลิตวารสารและสิ่งพิมพเลิกกิจการทําใหวารสาร
และสิ่งพิมพตอเนื่องขาดหายไป ณ เวลานั้น
แนวทางการแกไขปญหา
1. ตองตรวจสอบเอกสารกอนนําเสนอผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกครั้งหากผิดพลาดจะถูกฝายพัสดุคืนเรื่องกลับแกไขใหมจะทําใหเกิดความลาชา
2. ตองรายงานใหผูบริหารทราบและดําเนินการจัดหาวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องที่มี
เนื้อหาคลายกันมาทดแทน
3. รายงานใหผูบริห ารทราบโดยดวนและในขณะเดียวกันตองดําเนินการจัดหาตัวแทน
จําหนายหรือบริษัทอื่นมาทดแทนใหเร็วที่สุด สวนวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องที่ขาดหายไปตองจัดหา
มาทดแทนยอนหลังใหครบถวน
ขอเสนอแนะ
การจัดหาวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องตองละเอียดรอบคอบ ตั้งแตการคัดเลือกหาตัวแทน
จําหนาย การขอใบเสนอราคาจนจบกระบวนการจัดหาตองตรวจสอบทุกขั้นตอนตามระเบียบของงาน
พัสดุเพื่อความรวดเร็วในการดําเนินงานขั้นตอนตอไป
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ขั้นตอนที่ 2 การซื้อ/จางวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องผานระบบ 3D
การบั น ทึ ก ขอจั ด ซื้ อ /จ า ง/อนุ มั ติ เ บิ ก คื อขั้ น ตอนการบั น ทึ ก ข อ มู ล ในระบบบั ญ ชี 3D
เพื่อจัดทําเอกสารการจัดซื้อ /จาง หรือขออนุมัติเ บิกคาใชจายตางๆ ซึ่ง ขอมูลที่ถูก บันทึก จะเปน
ฐานขอมูล ในการปฏิบัติงานของสวนที่เกี่ยวของในลําดับตอไป ดังนั้น เมื่อผานกระบวนการสํารวจ
ความตองการ คัดเลือก จัดหา และอนุมัติการซื้อจากผูบริหารเรียบรอยแลว จึงดําเนินการจัดซื้อ
วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องผานระบบ 3D ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นตอนการทํารายการขออนุญาตซื้อ/จาง
2.2 ขั้นตอนการทํารายการใบสั่งซื้อ
2.3 ขั้นตอนการทํารายการใบยืมเงินทดรองราชการ
2.4 ขั้นตอนการลงรายการทํางบหนาใบสําคัญเบิกเงิน
2.5 ขั้นตอนการลงรายการใบตรวจรับ
2.1 ขั้นตอนการทํารายการขออนุญาตซื้อ/จาง
จากที่ ได ดํา เนิน การในขั้ น ตอนของการจัด หาวารสารและสิ่ง พิม พ ตอ เนื่ องเป น ที่
เรียบรอยแลว และไดทําเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตซื้อ เสนอตอผูบริหารเปนที่เรียบรอย ขั้นตอน
ตอไปคือการดําเนินการบันทึกการซื้อ/จางในระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี 3D โดยมี
ขั้นตอน คือ
2.1.1 การเขาสูระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี 3D
เมื่ อ ต อ งการเข า สู ร ะบบบริ ห ารงบประมาณการเงิ น และการบั ญ ชี 3D
ผูดําเนินการจะตองมีก ารดําเนินการติดตั้งโปรแกรมกอน ซึ่ง จะเปนการติดตั้งในครั้ง แรกเทานั้น
โดยผานทาง http://3dgf.aru.ac.th ดังตัวอยางภาพที่ 8

ภาพที่ 8 การติดตั้งโปรแกรมโดยผาน http://3dgf.aru.ac.th
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เมื่ อ ดํ า เนิ น การเข า สู http://3dgf.aru.ac.th เปน ที่ เ รี ยบร อ ยแล ว จะปรากฏ
หนาตางของขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรมบริหารงบประมาณการเงินและการบัญ ชี 3D ขึ้น ใหผู
ตองการใชโปรแกรมดังกลาว ดําเนินการเลือกการติดตั้งโปรแกรมใหเหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใชงานอยู แลวดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว (งานวารสารและสิ่งตอเนื่องจะดําเนินการติดตั้ง
โปรแกรม ซื้อ-จาง และเบิกจายงบประมาณ บนระบบปฏิบัติการ 64bit) ดังตัวอยางภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3D
เมื่อดําเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3D
เปนทีเ่ รียบรอยแลวจะแสดงไอคอนที่หนาจอคอมพิวเตอร ดังตัวอยางภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ไอคอนระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี 3D
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เมื่อดําเนินการติดตั้งโปรแกรม ระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี 3D
เปนทีเ่ รียบรอยแลว หลังจากนั้นดําเนินการเขาสูร ะบบคือ รหัสผูใช  รหัสผาน
1. คลิกเลือกที่ไอคอน
2. รหัสผูใช

= รหัสผูใชระบบ

3. รหัสผาน

= รหัสผานของผูใชระบบ

4. คลิกเลือก

ดังตัวอยางภาพที่ 11

ภาพที่ 11 การเขาสูร ะบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี 3D
2.1.2 เขาสูโ ปรแกรมบันทึก การซื้อ /จางระบบ Grow Finance Management
Information System (3D) Logon by นายจิรทีปต นอยดี
เมื่อเขาสูระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี 3D แลวจะเห็นหนาตาง
โปรแกรมบันทึกการซื้อ/จางระบบ Grow Finance Management Information System (3D)
Logon by นายจิรทีปต นอยดี ซึ่งจะเปนระบบฐานขอมูลในการดําเนินการบันทึกซื้อ/จาง คือ
1. คลิกเลือกแท็บ บันทึกการซื้อ/จาง
2. เลือกแท็บการบันทึก Form PS1 (วัสดุ) ดังตัวอยางภาพที่ 12
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1
2

ภาพที่ 12 เขาสูโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จางระบบ Grow Finance Management Information
System (3D)
2.1.3 การบันทึกหนังสือขออนุญาตซือ้ /จาง แบบ PS1
เมื่อเขาทํารายการบันทึกซื้อ/จางเรียบรอยแลวดําเนินการตอไป ดังนี้
1. พิมพรหัสกิจกรรม 12 หลัก 203201020321 หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง
(รหัสนีจ้ ะเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนงบประมาณ) ซึง่ เปนเงินบํารุงการศึกษา ประเภทของหมวดเงินคือวัสดุ
การศึกษา
2. เมื่อเลือกรหัสกิจกรรม 12 หลักเปนที่เรียบรอยแลว จะดําเนินการคลิกเลือก
เพื่อกรอกรายละเอียดของรายการตางๆ ดังตัวอยางภาพที่ 13
2
1

ภาพที่ 13 การบันทึกหนังสือขออนุญาตซื้อ/จาง แบบ PS1
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2.1.4 การกรอกรายละเอียดลงในกรอบการบันทึกหนังสือขออนุญาตซือ้ /จาง แบบ
PS1
หลังจากดําเนินการเขารหัสกิจกรรมหนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง
เรียบรอยแลวจะเกิดหนาตางที่จะตองกรอกรายละเอียดทั้งหมด ตัวอยางรายการขอมูล ดังนี้
1. ความประสงค

= ซื้อ

2. เจาหนาที่พสั ดุ

= นายจิรทีปต นอยดี (ระบบจะขึ้นไวให)

3. เหตุผล

= รายละเอียดในการซื้อ เชน จํานวนรายการ จํานวนฉบับ

4. กรรมการซื้อจาง

= นายจิรทีปต นอยดี

5. กรรมการตรวจ

= 1. นางทัศนี สุทธิวงศ 2. นางละเอียด รามคุณ
3. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พงึ่

6. วันที่

= ระบบจะขึ้นใหตามวันที่ทที่ ําการบันทึกหนังสือขออนุญาตซือ้ /จาง

7. หมวดเงิน

= 213140 วัสดุการศึกษา

8. ผูตองการใช

= นายจิรทีปต นอยดี (ระบบจะขึ้นไวให)

9. เหตุผลผูใช

= เพื่อใหบริการอาจารย นักศึกษา เจาหนาที่และบุคคลทั่วไป

10. VAT

= ในระบบจะขึ้น 7.00% ใหดําเนินการแกไขเปน 0.00

11. คลิกเลือกทีเ่ พิ่มรายการ =

12 คลิกเลือกที่

=

เพื่อพิมพรายการที่ตองการซื้อ/จาง
ประกอบดวย ชื่อรายการ หนวยนับ ราคากลาง
จํานวน ราคา รวมเงิน รหัส GPSC ชื่อรหัส GPSC
รหัสผาน (ผูทํารายการซื้อ/จาง) ชื่อผูขาย หมวดเงิน
เมื่อทํารายการครบทุกรายการจะปรากฏ
รายการขอมูลที่กรอกไปทัง้ หมด ดังตัวอยางภาพที่ 14
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ภาพที่ 14 การกรอกรายละเอียดลงในกรอบการบันทึกหนังสือขออนุญาตซื้อ/จาง แบบ PS1
2.1.5 หนังสือขออนุญาตซือ้ /จาง
หลังจากไดดําเนินการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมการบันทึกหนังสือ
ขออนุญาตซื้อ/จาง แบบ PS1 เปนที่เรียบรอยแลวตอจากนั้นจะปรากฏเปนหนังสือขออนุญาตซื้อ
เพื่อนําเสนอผูบริหารอนุญาตและดําเนินการตอไป ดังตัวอยางภาพที่ 15
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form : กพด001/1

เลขที่การตัดยอด 00002140

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หนังสือขออนุญาตซือ้ /จาง
วันที่………………………………
เรียน คณบดี/ผอ.สถาบันฯ/ผอ.สํานักฯ
ดวยขาพเจา นายจิรทีปต นอยดี เจาหนาที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความประสงค [X] ซื้อ [ ] จาง [ ] จัดทําเอง จํานวน 14 รายการ
โดยมีเหตุผลและความจําเปน หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง (หนังสือพิมพ) จํานวน 14 รายการ 418 ฉบับ

หมวดประเภทเงิน

[X] คาวัสดุ ประเภท วัสดุการศึกษา
[ ] คาครุภัณฑ ประเภท

[ ] คาใชสอย
[ ] คาที่ดินและสิ่งกอสราง

บันทึกของเจาหนาที่
ไดตรวจสอบแลว [ ] วัตถุประสงคและการขอใชเงิน ตรงตามแผนการใชเงิน ประเภทเงิน และแผนงาน/โครงการ ที่ไดรบั อนุมัติ

[ ] รายการที่ขอซื้อ/จาง เปนไปตามระเบียบราชการ
เห็นสมควรอนุมัติ [ ] จัดซื้อวัสดุ [ ] จัดซื้อครุภัณฑ [ ] จัดจาง
โดยใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560
โดยใชวิธี [ ] ประกาศเชิญชวนทั่วไป [ ] เฉพาะเจาะจง [ ] คัดเลือก [ ] e-market [ ] e-bidding
โดยใชเงิน ดังตอไปนี้
ประเภทงบประมาณ
[ ] เงินงบประมาณแผนดิน รหัส
[X] เงินนอกงบประมาณ งบ บกศ.
[ ] เงินรับฝาก [ ] อื่น
แผนงาน P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม ผลผลิต
งาน/โครงการ 00401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาด Smart University
โครงการ พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบ บ.กศ.)
กิจกรรม หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง รหัส 203201020321 ครั้งที่ 7
ยอดคงเหลือยกมา 176,908.00 บาท จายครั้งนี้ 6,300.00 บาท ยอดคงเหลือยกไป 170,608.00 บาท
และสมควรเสนอใหบุคคลตอไปนี้เปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง และเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจาง/
ตรวจรับพัสดุในงานกอสราง
คณะกรรมการจัดซือ้ – จาง
บุคคลตอไปนีเ้ ปนกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. นายจิรทีปต นอยดี
1. นางทัศนี สุทธิวงศ
ประธานกรรมการ
2. 2. นางละเอียด รามคุณ
กรรมการ
3. 3. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
กรรมการ

เห็นสมควรอนุมัติตามเสนอ
……….……….(รองคณบดี, ผอ./ผูไดรบั มอบหมาย)
…………/…………………../…………………
[ ] อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ…………………….………….……เจาหนาที่ ………../………...../…….….
(นายจิรทีปต นอยดี)
ลงชื่อ……………………………หัวหนาเจาหนาที่ ………../………...../…….….
(นางสาวเพลินตา โมสกุล)

[ ] ไมอนุมัติ
ลงชื่อ………………………………………..…..คณบดี/ผอ.สถาบันฯ/ผอ.สํานักฯ
…………../…………………../…………...

ภาพที่ 15 แบบฟอรมการบันทึกหนังสือขออนุญาตซื้อ/จาง แบบ PS1
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รายละเอียดของพัสดุ/ครุภณ
ั ฑทจี่ ะขอ [X] ซื้อ [ ] จาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
เหตุผลที่ตองดําเนินการ : เพื่อใหบริการอาจารย นักศึกษาเจาหนาที่ และบุคคลทั่วไป
ลําดับที่

รายการ
ชนิด/ขนาด/ลักษณะ
ปริมาณงานทีจ่ ะซือ้ /จาง

ราคากลางหรือ
ราคาซือ้ หลังสุด
หนวยละ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ไทยรัฐ
เดลินิวส
มติชนรายวัน
ขาวสด
แนวหนา
สยามกีฬา
ไทยโพสต
กรุงเทพธุรกิจ
บางกอกโพสต
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห
ทีวีพูล
บางกอกโพสต

ขอดําเนินการครัง้ นี้
จํานวนหนวย

หนวยละ

62.00
10.00
62.00
10.00
62.00
10.00
62.00
10.00
31.00
20.00
31.00
20.00
31.00
15.00
23.00
20.00
4.00
40.00
9.00
25.00
9.00
25.00
4.00
50.00
1.00
35.00
27.00
30.00
ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) .00%
(หกพันสามรอยบาทถวน)
รวมเงิน

ลงชื่อ......………………………………………… ผูขอ
อนุญาต
(นายจิรทีปต นอยดี)
……………./…………..…./……….……..

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

เหตุผลความ
จําเปน
รวมเงิน
620.00
620.00
620.00
620.00
620.00
620.00
465.00
460.00
160.00
225.00
225.00
200.00
35.00
810.00
0.00
6,300.00

ผูตรวจ …………………………………………หัวหนาเจาหนาที่
(นางสาวเพลินตา โมสกุล)
……………./…………..…./……….……..
กรณีซื้อ-จาง ครุภัณฑ หรือ ซอมแซมครุภัณฑ

อนุมัติใหดําเนินการได และทําใหถูกตองตาม
ระเบียบ
[ ] อนุมัติ
[ ] ไมอนุมัติ
…………………………..…………………
คณบดี / ผอ. สถาบัน / สํานัก
……………./…………..…./……….…

ไดตรวจสอบแลว …………………………..… เจาหนาที่ (พัสดุกลาง)
(………………………………….)
……………./…………..…./……….
กรณีจางปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสราง หรือปรับปรุงระบบไฟฟา
ไดตรวจสอบแลว …………….………….. เจาหนาที่ (งานวิศวกรรมฯ)
(……………………………………….)
……………./…………..…./……….……..

ภาพที่ 15 แบบฟอรมการบันทึกหนังสือขออนุญาตซื้อ/จาง แบบ PS1 (ตอ)
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2.2 ขั้นตอนการทํารายการใบสั่งซื้อ
เมื่ อดํ า เนิ นการทํ า รายการขออนุ ญ าตซื้อ /จ า ง เปน ที่เ รี ยบรอ ยแล ว ตอ จากนั้น จะ
ดําเนินการทํารายการใบสั่งซื้อ ดังนี้
2.2.1 การบันทึกหนังสือขออนุญาตซือ้ /จาง แบบ PS1 (ทําใบสัง่ ซือ้ )
เมื่อเขาสูระบบการเขาสูระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี 3D แลว
จะเห็นหนาตางโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จางระบบ Grow Finance Management Information
System (3D) Logon by นายจิรทีปต นอยดี ซึ่งจะเปนระบบฐานขอมูลในการดําเนินการบันทึ ก
ซื้อ/จาง คือ
1. คลิกเลือกที่แท็บบันทึกการซื้อ/จาง
2. เลือกการบันทึก Form PS1 (วัสดุ) ดังตัวอยางภาพที่ 16

1
2

ภาพที่ 16 เขาสูโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จางระบบ Grow Finance Management Information
System (3D) ขั้นตอนการทํารายการใบสัง่ ซื้อ
2.2.2 การใสรหัสกิจกรรมของการทํารายการใบสั่งซื้อ
เมื่อเขาสูหนาตางของการบันทึก หนังสือขออนุญาตซื้อ/จางแบบ PS1 เรียบรอยแลว
กอนจะทํารายการจะตองดําเนินการ ดังนี้
1. ใสรหัสกิจกรรม = รหัสของหนังสือพิมพและสิง่ พิมพตอ เนื่อง
2. คลิกเลือก

ดังตัวอยางภาพที่ 17
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2
1

ภาพที่ 17 การใสรหัสกิจกรรมหนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง
2.2.3 กรอกรายละเอียดในใบสัง่ ซือ้
เมือ่ ทําการกรอกรหัสกิจกรรมเรียบรอยแลวจะแสดงหนาตางใหใสรายละเอียด
ในใบสั่งของทุกชองตามคําอธิบายตอไปนี้
1. เจาหนาที่พสั ดุ

= ผูรับผิดชอบในการเบิก (นายจิรทีปต นอยดี)

2. เหตุผล

= สิ่งพิมพตอเนื่อง (หนังสือพิมพ จํานวน 14 รายการ)

3. กรรมการซื้อจาง = ผูรับผิดชอบในการซือ้ (นายจิรทีปต นอยดี)
4. กรรมการตรวจ

= ผูที่ทําหนาที่ตรวจรับ (นางทัศนี สุทธิวงศ
นางละเอียด รามคุณ นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง)

5. หมวดเงิน

= กรอกหมวดเงินที่ตองการเบิก (วัสดุการศึกษา)

6. ผูตองการใช

= ผูที่ทําการเบิก (นายจิรทีปต นอยดี)

7. เหตุผลผูใช

= เหตุผลที่ตองการเบิก เชน เพื่อใหบริการ อาจารย
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

8. คลิกเลือกพิมพใบสัง่ ซื่อ/จาง

ดังตัวอยางภาพที่ 18

45

5
1

6
7

2
3
4
8

ภาพที่ 18 การกรอกรายละเอียดใบสั่งซือ้
2.2.4 แบบฟอรมใบสัง่ ซือ้
เมื่อดําเนินการกรอกรายละเอียดใบสัง่ ซื้อครบถวนทุกรายการ เมื่อคลิกพิมพ
ใบสั่งซื้อจะไดแบบฟอรมใบสัง่ ซื้อเพื่อแนบใบขออนุญาตซื้อ เสนอผูบ ริหารตอไป ดังตัวอยางภาพที่ 19
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 หมู 2 ถนนปรีดพี นมยงค ตําบลประตูชยั อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-3527-6555, 0-3532-2081 โทรสาร. 0-3535-2081

ใบสัง่ ซือ้
ผูขาย : ทางชางเผือก 1 โดยนางสาวนภสินธุ กลิ่นบํารุง
เลขที่
บกศ.บส 000000012
ที่อยู : 98 หมูท ี่ 2 ตําบลสามกอ อําเภอเสนา
เอกสาร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท…….…………..…….. โทรสาร…………..………………
วันที่
________________
รหัสประจําตัวผูเสียภาษี : 3141200030277
ตามที่ทานไดเสนอราคาไวตอสวนราชการ ตามใบเสนอราคาเลขที.่ .................ลงวันที่.......................
สวนราชการไดรบั ราคาและตกลงซือ้ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการ

ไทยรัฐ
เดลินิวส
มติชนรายวัน
ขาวสด
แนวหนา
สยามกีฬา
ไทยโพสต
กรุงเทพธุรกิจ
บางกอกโพสต
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห
ทีวีพูล
บางกอกโพสต

ราคาตอหนวย

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
20.00
15.00
20.00
40.00
25.00
25.00
50.00
35.00
30.00

จํานวนหนวย

62.00
62.00
62.00
62.00
31.00
31.00
31.00
23.00
4.00
9.00
9.00
4.00
1.00
27.00

ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) .00%
ตัวอักษร (หกพันสามรอยบาทถวน)

ภาพที่ 19 แบบฟอรมใบสั่งซือ้

รวมเงิน

จํานวนเงิน

620.00
620.00
620.00
620.00
620.00
620.00
465.00
460.00
160.00
225.00
225.00
200.00
35.00
810.00
0.00
6,300.00
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การสั่งซื้อภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. กําหนดการสงมอบพัสดุภายใน.....................วัน นับจากวันทีผ่ ูขายไดรับใบสั่งซื้อ
2. ครบกําหนดสงมอบวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
3. สถานที่สง มอบ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ระยะเวลารับประกัน........................วัน/เดือน/ป ครบกําหนดวันที่ (.........../................../..............)
5. สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20/วัน
ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรบั มอบ หรือสงมอบไมถูกตอง แตในกรณีทสี่ ั่งซือ้ ของเปนชุดจะคิดคาปรับ
เปนจํานวนเงินวันละ..100...........บาท
6. สวนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไมรบั มอบพัสดุ ถาปรากฏวาพัสดุนั้นมีลักษณะไมตรงตามรายการ
ที่ระบุไวในใบสั่งซื้อกรณีนี้ผูขายจะตองดําเนินการแกไขเปลีย่ นใหมใหถูกตองตามใบสั่งซื้อทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผูสั่งซื้อ
(....นางสาวเพลินตา โมสกุล...)
ตําแหนง...หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ..........
วันที.่ ................................................................

ลงชื่อ.......................................................ผูขาย
(.......................................................)
ตําแหนง............................................................
วันที.่ ................................................................

ลงชื่อ.......................................................พยาน
(......นางพรทิพย เดชรอด................)
วันที.่ ................................................................

ลงชื่อ.......................................................พยาน
(นางสาวอัญชรีพร เหลืองธรรมชาติ)
วันที.่ ................................................................

ภาพที่ 19 แบบฟอรมใบสั่งซือ้ (ตอ)
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2.3 ขั้นตอนการทํารายการใบยืมเงินทดรองราชการ
กรณีการจัดซื้อ/จางในครั้งใดที่ตองมีการยืมเงินทดรองราชการตองทําใบสัง่ ซือ้ จาก
ขั้น ตอนการทํา รายการใบสั่ ง ซื้อ เสร็ จ สมบูร ณ หลั ง จากผู บ ริห ารอนุญ าตให สั่ง ซื้ อ ผู จัด ซื้ อต อ ง
ดําเนินการทําในขั้นตอนขอยืมเงินทดรองราชการในระบบ ดังนี้
2.3.1 เขาสูโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จางระบบ Grow Finance
Management Information System (3D) Logon by นายจิรทีปต นอยดี โดยผูทําการบันทึก
จะตองเขาระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี 3D แลวดําเนินการในขั้นตอนตอไปคือ
1. คลิกเลือกแท็บบันทึกใบขอเบิก
2. เลือกใบยืมเงิน (ทดรองราชการ) ดังตัวอยางภาพที่ 20

1

2

ภาพที่ 20 เขาสูโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จางระบบ Grow Finance Management Information
System (3D) ขั้นตอนการทํารายการใบยืมเงินทดรองราชการ
2.3.2 หนาตางใบยืมเงินทดรองราชการ
เมื่อดําเนินการเขาสูโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จางระบบ Grow Finance
Management Information System (3D) เรียบรอยแลวจะปรากฏหนาตางใหบันทึกรายการแต
ละรายการทีจ่ ะยืมเงินทดรองราชการโดยการคลิกเลือก
ดังตัวอยางภาพที่ 21
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ภาพที่ 21 แบบฟอรมการเพิ่มรายการใบยืมเงิน
2.3.3 กรอกรายละเอียดการยืมเงินทดรองราชการ
เมื่อดําเนินการเพิม่ รายการที่ตองการยืมเงินทดรองราชการเรียบรอยแลว
ตองดําเนินการกรอกรายละเอียดการยืมเงินทดรองราชการตอไป คือ
1. หมายเลขบัตรประชาชน

= จะเปนหมายเลขบัตรประชาชนของผูยืมเงินทดรองราชการ
(ระบบจะขึ้นให)

2. ชื่อผูยืม

= จะเปนรายชื่อผูท ี่ขอยืมเงินทดรองราชการ (ระบบจะขึ้นให)

3. ตําแหนง

= บรรณารักษ (ตําแหนงของผูยมื เงินทดรองราชการ)

4. สังกัด (สํานัก/คณะ)

= สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบจะขึ้นให)

5. ชื่อผูค้ําประกัน

= ไมตองกรอก

6. เพื่อเปนคาใชจายในการ

= บอกรายละเอียด เชน หนังสือพิมพ จํานวน/ฉบับ

7. ชวงเวลาดําเนินการ

= ใสวันที่/เดือน/ป ทีจ่ ายชําระเงิน

8. ประเภทงบประมาณ

= ระบบจะขึ้นเองตามโครงการที่ตงั้ ไว

9. คลิกเลือกเพิม่ รายการ

=

ดังตัวอยางภาพที่ 22
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ภาพที่ 22 การกรอกรายละเอียดการยืมเงินทดรองราชการ
2.3.4 รายการขอมูลยืมเงินทดรองราชการ
หลังจากเพิ่มรายการขอมูลในรายการยืมเงินทดรองราชการแลวจะปรากฏ
หนาตางแสดงผลรายละเอียดของการยืมเงินทดรองราชการ เพื่อจะทําแบบฟอรมสัญญายืมเงินตอไป
1. คลิกเลือกที่บันทึกพิมพสญ
ั ญา
2. คลิกเลือกที่

ดังตัวอยางภาพที่ 23
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2

1
ภาพที่ 23 รายการขอมูลยืมเงินทดรองราชการ
2.3.5. แบบฟอรมสัญญายืมเงิน
เมื่อทํารายการกรอกขอมูลในรายการยืมเงินทดรองราชการครบถวนจะได
แบบฟอรม สัญ ญายืม เงินนั้น หลัง จากนั้นทําการเสนอขออนุมัติจ ากผูบ ริห าร แลวสง ใหฝายพัส ดุ
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป ดังตัวอยางภาพที่ 24
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1/2

สัญญาการยืมเงิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยื่นตอ………………………………………………………….................

เลขที่………………………..
00A00239,__________ ,เงินรายได
วันครบกําหนด
………………………………………

ขาพเจา นายจิรทีปต นอยดี
ตําแหนง บรรณารักษ
สังกัด คณะ/ศูนย/สํานัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม/หนวยงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความประสงคขอยืมเงินจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.
เพื่อเปนคาใชจายในการ สิ่งพิมพตอเนื่อง (หนังสือพิมพ) จํานวน 14 รายการ 418 ฉบับ (วารสาร)
จํานวน 51 รายการ 122 ฉบับ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ป)
สิ่งพิมพตอเนื่อง (หนังสือพิมพ) จํานวน 14 รายการ 418 ฉบับ
สิ่งพิมพตอเนื่อง (วารสาร) จํานวน 51รายการ 122 ฉบับ
(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นหาพันแปดรอยเกาสิบแปดบาทถวน) รวมเงิน (บาท)

6,300.00
9,598.00
15,898.00

ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการและจะนําใบสําคัญคูจายที่ถูกตองพรอมทั้ง
เงินเหลือจาย (ถามี) สงใชภายในกําหนดไวในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง คืนภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับเงินยืม
นี้ ถ าขาพเจาไมส งตามกําหนด ข าพเจายินยอมใหหักเงินเดือน คาจาง เบี้ย หวัด บําเหน็จ บํานาญ หรื อเงินอื่ นใดที่
ขาพเจาจะพึงไดรับจากทางราชการ ชดใชจํานวนเงินที่ยืมไปจนครบถวนไดทันที
ลงชื่อ…………………..……………………….ผูยมื
( นายจิรทีปต นอยดี )

ลงชื่อ........................................................ผูค้ําประกัน
(-)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เสนอ…………………………………………………………………………..
ไดตรวจสอบแลวเห็นสมควรอนุมัติใหยืมเงินตามสัญญาฉบับนี้ได จํานวน 15,898.00 บาท
ลงชื่อ………………………………………ผูตรวจ
ลงชื่อ…………………………………………..
(
)
(หัวหนางานการเงิน)
วันที…่ ……………………………………….
วันที่…………………………………………
คําอนุมตั ิ
อนุมัติใหยืมตามเงื่อนไขขางตนไดเปนเงิน 15,898.00 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันแปดรอยเกาสิบแปดบาทถวน)
ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติ
(ผูชวยศาสตราจารยสาโรช ปุริสังคหะ)

วันที่………………………………………….

ใบรับเงิน
ไดรับเงินยืมจํานวน 15,898.00 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันแปดรอยเกาสิบแปดบาทถวน)
ไปเปนการถูกตองแลว
ลงชื่อ………………………………………ผูรับเงิน
วันที่………………………………………….
( นายจิรทีปต นอยดี)

ภาพที่ 24 แบบฟอรมสัญญายืมเงิน หนา 1
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รายการสงใชเงินยืม
เลขที.่ ...............................
รายการ
ครัง้ ที่ วันเดือนป เงินสดหรือใบสําคัญ จํานวนเงิน

คงคาง

ลายมือชือ่ ผูร บั

ภาพที่ 24 แบบฟอรมสัญญายืมเงิน หนา 2 (ตอ)

ใบรับเลขที่
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2.4 ขั้นตอนการลงรายการทํางบหนาใบสําคัญเบิกเงิน
หลังจากดําเนินการทําขอมูลการยืมเงินทดรองราชการเปนที่เรียบรอยแลวจะตอง
ดําเนินการในขั้นตอนของการลงรายการทํางบหนาใบสําคัญเบิกเงิน คือ
2.4.1 เขาสูโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จางระบบ Grow Finance
Management Information System (3D) Logon by นายจิรทีปต นอยดี โดยผูทําการบันทึก
จะตองเขาระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี 3D แลวดําเนินการในขั้นตอนตอไป คือ
1. คลิกเลือกที่แท็บบันทึกใบขอเบิก
2. เลือกใบงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน ดังตัวอยางภาพที่ 25
1

2

ภาพที่ 25 เขาสูโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จางระบบ Grow Finance Management Information
System (3D) ขั้นตอนการลงรายการทํางบหนาใบสําคัญเบิกเงิน
2.4.2 การสรางรายการงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน
หลั ง จากเข า สู โ ปรแกรมเข า สู โ ปรแกรมบั น ทึ ก การซื้ อ /จ า งระบบ Grow
Finance Management Information System (3D) ขั้นตอนการลงรายการทําใบงบหนาใบสําคัญ
เบิกเงินแลวจะปรากฏหนาตางของการใหลงรายการ คือ
1. วันที่ขอเบิก

= ระบบจะขึ้นให

2. ชื่อ – นามสกุล ผูขอเบิก = นายจิรทีปต นอยดี (ชื่อผูทําขอเบิก)
3. ตําแหนง ผูขอเบิก
4. คลิกเลือกที่เพิ่มรายการ

= บรรณารักษ (ตําแหนงผูขอเบิก)
ดังตัวอยางภาพที่ 26
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ภาพที่ 26 ฟอรมการลงรายการทํางบหนาใบสําคัญเบิกเงิน
2.4.3 การกรอกขอมูลรายการใบยืมเงิน
หลังจากไดทําการกรอกรายการงบหนาใบสําคัญเบิกเงินเรียบรอยแลวก็จะ
ปรากฏหนาตางของการกรอกขอมูลรายการใบยืมเงิน คือ
1. เลขที่ตัดยอด

= ตรวจสอบความถูกตอง (ระบบขึ้นให)

2. รหัสกิจกรรม

= ตรวจสอบความถูกตอง (ระบบขึ้นให)

3. หมวดรายจาย

= ตรวจสอบความถูกตอง (ระบบขึ้นให)

4. รายการคําอธิบาย

= ตรวจสอบความถูกตอง (ระบบขึ้นให)

5. จํานวน/จํานวนเงินที่ขอเบิก/จํานวนใบสําคัญ = ตรวจสอบความถูกตอง (ระบบขึ้นให)
6. คลิกเครื่องหมาย  ในชองหักลางเงินยืม
7. ชื่อผูรับเงิน

= นายจิรทีปต นอยดี (ผูรับเงินยืม)

8. บัญชีคาวัสดุ

= ระบบขึ้นให

9. เลขที่ใบยืมเงิน

= คลิก

10. คลิกเลือกตกลง

เพื่อคนหาเลขที่ใบยืมเงิน

ดังตัวอยางภาพที่ 27
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ภาพที่ 27 การกรอกขอมูลใบยืมเงินทดรองราชการ
2.4.4 การบันทึกรายการใบยืมเงิน
หลังจากดําเนินการกรอกขอมูลใบยืมเงิน เสร็จตามขั้นตอนเปนที่เรียบรอยแลว
จะปรากฏหนาตางใหตรวจสอบขอมูล หรือเพิม่ ขอมูล เชน ตรวจสอบการหักลางเงินยืมวาถูกตองหรือ
ถาไมถูกตองใหกลับไปแกไข หลังจากนั้นจะดําเนินการในสวนของการบันทึกรายการ คือ
1. คลิกเลือกรายการที่แสดง
2. คลิกเลือกบันทึกพิมพ

ดังตัวอยางภาพที่ 28
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2
1

ภาพที่ 28 ฟอรมบันทึกรายการใบยืมเงินทดรองราชการ
2.4.5 การรายงานงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน
เมือ่ ดําเนินการเลือกรายการแลวทําการบันทึกพิมพ จะปรากฏหนาตาง
ของแบบฟอรมงบหนาใบสําคัญเบิกเงินสามารถที่จะสั่งพิมพแลวนําเสนอผูบริหารและดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไป ดังตัวอยางภาพที่ 29
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งบหนาใบสําคัญเบิกเงิน

เลขที่อางอิง 00B01297

ใบเบิกที.่ .............................................................. สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
.
วันที่ ____ เดือน _______ พ.ศ. ________
ขาพเจาขออนุญาตจายเงินตามรายการในใบสําคัญคูจา ยและหลักฐานการจายซึง่ แนบมาดวยรวม
1 ฉบับ เปนจํานวนเงิน 2,759.00 บาท (สองพันเจ็ดรอยหาสิบเกาบาทถวน) ขาพเจาขอรับรองวาไดดําเนิน
การตามระเบียบของทางราชการถูกตองแลว และเปนการจายเพื่อกิจการของสวนราชการ
ผูเบิกเงิน
................................................
(นายจิรทีปต นอยดี)
ตําแหนง บรรณารักษ
ประเภท งบ บกศ.

หมวด คาตอบแทนใชสอยวัสดุ

ใบสําคัญที่

รายการจาย

จํานวนเงิน

รวมเงิน

หมายเหตุ

1

สิ่งพิมพตอเนื่อง (วารสาร)
จํานวน 28 รายการ 28 ฉบับ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
(มหาชน)

2,759.00

2,759.00 เลขทีต่ ัดยอด
00001106,
บย.117/00
(2,759.00)

รวมเงินหรือยอดยกไป

2,759.00

2,759.00

ตรวจถูกตองแลว ควรอนุญาตใหจายได
จายเงินแลว
ลงชื่อ.........................................................ผูตรวจ ลงชื่อ................................................................ผูจายเงิน
(.......................................................)
(............................................................)
ตําแหนง.......................................................
ตําแหนง.............................................................
วันที…่ …………/…………………….……./………….…
ไดรับเงินถูกตองครบถวนแลว
ใบสําคัญตามรายละเอียดขางตนนี้ ขาพเจาได
รับทราบตามที่กรรมการเสนอตามระเบียบพัสดุ
ลงชื่อ.........................................................ผูรับเงิน
และการจางแลวอนุญาตใหจายได
(.......................................................)
วันที…่ …………/…………..…………./………….…
............................................................
คณบดี/ผอ.สถาบันฯ/ผอ.สํานักฯ

ภาพที่ 29 แบบฟอรมงบหนาใบสําคัญเบิกเงิน
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2.5 ขั้นตอนการลงรายการใบตรวจรับ
เมื่อดําเนินการทํางบหนาใบสําคัญเบิกเงินเสร็จเปนที่เรียบรอยแลวหลังจาก
นั้นจะเปนขั้นตอนของการลงรายการใบตรวจรับ โดยการเขาสูโ ปรแกรมบันทึกการซื้อ/จางระบบ
Grow Finance Management Information System (3D) Logon by นายจิรทีปต นอยดี แลว
ดําเนินการ ดังนี้
2.5.1 การเขาสูโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จางระบบ Grow Finance
Management Information System (3D) Logon by นายจิรทีปต นอยดี แลวดําเนินการในสวน
ของขั้นตอนการลงรายการใบตรวจรับ คือ
1. คลิกเลือกที่แท็บบันทึกการซื้อจาง
2. เลือกการบันทึก Form PS1 (วัสดุ) ดังตัวอยางภาพที่ 30

1
2

ภาพที่ 30 เขาสูโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จางระบบ Grow Finance Management Information
System (3D) ขั้นตอนการลงรายการใบตรวจรับ
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2.5.2 การกรอกขอมูลรหัสกิจกรรมและคนหาขอมูล
เมื่อเขาสูเขาสูโปรแกรมบันทึกการซื้อ/จางระบบ Grow Finance
Management Information System (3D) ขั้นตอนการลงรายการใบตรวจรับ จะปรากฏหนาตาง
ของการทํารายการใบตรวจรับ ตองดําเนินการกรอกรายละเอียด คือ
1. รหัสกิจกรรม = ใสรหัสกิจกรรมที่ตองการทํารายการ
2. คลิกเลือก

=

เพื่อคนหารายการที่จะทําใบตรวจรับ

3. คลิกเลือกที่

=

เพื่อใหระบบดําเนินการตอไปในขั้นตอน
ของการคาหา

4. คลิกเลือกที่

=

เพื่อเลือกเลขตัดยอดและจํานวนเงิน
ที่ตองการทําการตรวจรับ

5. คลิกเลือกทีพ่ ิมพใบตรวจรับ =
1

ดังตัวอยางภาพที่ 31

2

4
5

3

ภาพที่ 31 ขอมูลรายการใบตรวจรับ
2.5.3 การทําฟอรมรายการใบตรวจรับพัสดุ
เมื่ อ ดํ า เนิ น การกรอกข อ มู ล รายการใบตรวจรั บ เป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว จะ
ดําเนินการในขั้นตอนของการทําแบบฟอรมรายการใบตรวจรับพัสดุ ซึ่งระบบจะสรางแบบฟอรมให
ดังตัวอยางภาพที่ 32
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Form:PS3-1

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ใบตรวจรับพัสดุ
หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที_่ _______เดือน_______พ.ศ. ________
ไดรับของจาก หจก./บริษัท/ราน/บุคคลธรรมดา ทางชางเผือก 1 โดยนางสาวนภสินธุ กลิ่นบํารุง
ที่อยู 98 ม.2 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท……………084-338-8350…………………………………เลขประจําตัวผูเสียภาษี 3141200030277
ตามใบสั่งซื้อ/จาง/สัญญาซื้อขาย เลขที่ บกศ.บส 150000008 ลงวันที่ ………………. (งบ บกศ.)
ตามใบสงของ/ใบเสร็จรับเงิน เลมที่.........เลขที่..... BIL07/6312..............ลงวันที่……………………......
ดังรายการตอไปนี้
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการ

ราคา/
หมาย
รวมเงิน
หนวย
เหตุ
(ชื่อ,ยี่หอ,ลักษณะ,ขนาดฯลฯ)
ไทยรัฐ
เลม
62.00 10.00
620.00
เดลินิวส
เลม
62.00 10.00
620.00
มติชนรายวัน
เลม
62.00 10.00
620.00
ขาวสด
เลม
62.00 10.00
620.00
แนวหนา
เลม
23.00 20.00
460.00
สยามกีฬา
เลม
31.00 20.00
620.00
ไทยโพสต
เลม
31.00 15.00
465.00
กรุงเทพธุรกิจ
เลม
23.00 20.00
460.00
บางกอกโพสต
เลม
27.00 30.00
810.00
บางกอกโพสต
เลม
4.00 40.00
160.00
ฐานเศรษฐกิจ
เลม
10.00 25.00
250.00
ประชาชาติธุรกิจ
เลม
9.00 25.00
225.00
มติชนสุดสัปดาห
เลม
4.00 50.00
200.00
ทีวีพูล
เลม
1.00 35.00
35.00
ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) .00%
0.00
ตัวอักษร (หกพันหนึ่งรอยหกสิบหาบาทถวน) รวมเปนเงิน 6,165.00
พัสดุตามรายการขางบนนี้
1. ไดทําการตรวจรับเมือ่ ....................................................................................................................
2. ไดตรวจนับและทดลองพัสดุ/ครุภัณฑ/สิ่งของประกอบถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว
3. ไดเชิญผูชํานาญการมาปรึกษาหารือดวย คือ....................................................................................
4. ไดมอบไวแกเจาหนาที่ คือ.....นายจิรทีปต นอยดี..............................................................................
./ 5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจ……
ภาพที่ 32 แบบฟอรมใบตรวจรับพัสดุ หนา 1
หนวยนับ จํานวน
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2
5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจและเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลวจึงขอรายงานตอคณบดี/
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง
ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ ไดรับพัสดุตามรายการขางตนจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแลว
(นางทัศนี สุทธิวงศ)
.ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นางละเอียด รามคุณ)

ลงชื่อ............................................ เจาหนาที่
(นายจิรทีปต นอยดี)

ลงชื่อ.........................................กรรมการ
……….../….……./.……….
(นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง)

ลงชื่อ.....................................ผูรับพัสดุ/ผูรับของ
(นายจิรทีปต นอยดี)
………../…….…../…………

ลงชื่อ.........................................หัวหนาเจาหนาที่
(นางสาวเพลินตา โมสกุล)
………../…………/………....
ทราบ
ลงชื่อ..................................................
คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก
………../…………/…..……..

ภาพที่ 32 แบบฟอรมใบตรวจรับพัสดุ หนา 2 (ตอ)
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ปญหา แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะ
ปญหา
1. พิมพชื่อรายการที่ตองการจัดหาไมถูกตอง
2. พิมพรายการหนวยนับ วัตถุประสงค จํานวนเงิน เหตุผลไมถูกตอง
3. ทํารายการผิดขั้นตอนที่กําหนด
แนวทางการแกไขปญหา
ตองตรวจสอบขั้นตอนของการลงรายการผานระบบ 3D ใหถูกตองกอนการบันทึกทุกครั้ง
ถาผิดพลาดตองรีบแจงเจาหนาที่ฝายพัสดุเพื่อลบขอมูลของรายการที่ไมถูกตอง และตองแกไขรายการ
ใหมจะทําใหงานเกิดความลาชา
ขอเสนอแนะ
ผูปฏิบัติงานตองศึกษาเอกสารและกระบวนการในการปฏิบัติงานใหเขาใจกอนลงมือปฏิบตั ิ
เขาระบบ 3D
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ขัน้ ตอนที่ 3 รับวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
เมื่อดําเนินการบอกรับวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องเรียบรอยแลว หลังจากนั้นจะทําการ
ตรวจสอบ และการติดตามทวงถามวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องที่บอกรับ นั้น เปนการเช็ควารสาร
และสิ่ง พิม พ ตอเนื่องที่บ อกรับ จากตั วแทนจําหน ายวาสง มาใหสํานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศถูกตอง ครบถวน ตามรายการที่จัดซื้อ/จาง ตามกําหนดเวลา จึงมีการตรวจสอบเบื้องตน
กอนดําเนินการในขั้นตอนตอไป คือ
3.1 ตรวจสอบความถูกตองครบถวน ตัวแทนจําหนายจะดําเนินการรวมสงวารสารมา ยัง
สํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศเปนรอบ 1 เดือน จะสง 1 ครั้ง แลวบรรณารักษงาน
วารสารและสิ่งพิม พตอเนื่องที่จ ะดําเนินการโดยกรอกในแบบฟอรมตรวจเช็ควารสารจากตัวแทน
จําหนาย ประกอบดวย
1. วัน/เดือน/ป ที่เช็ครายการ
2. ลําดับที่
3. จํานวน/ฉบับ
4. รายการคือชื่อวารสารที่บอกรับจากตัวแทนจําหนาย
5. ราคาหนวยละ
6. จํานวนเงิน
7. เช็ครายการวา “มา” หรือ “ไมมา”
8. หมายเหตุ คือตามกําหนดระยะเวลาที่วารสารออก ดังตัวอยางภาพที่ 33

ภาพที่ 33 ใบตรวจเช็ครายการวารสาร
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ภาพที่ 33 ใบตรวจเช็ครายการวารสาร (ตอ)
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ภาพที่ 33 ใบตรวจเช็ครายการวารสาร (ตอ)

67
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ในสวนของหนัง สือพิมพ ตัวแทนจําหนายจะดําเนินการสงหนังสือพิมพมายัง สํานักวิท ย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น รายวั น และหลั ง จากนั้น บรรณารัก ษ งานวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่องจะดําเนินการโดยกรอกในแบบฟอรมตรวจเช็คหนัง สือพิม พจ ากตัวแทนจําหนาย
ประกอบดวย 1. วัน/เดือน/ป ที่เช็ครายการ 2. รายการหนังสือพิมพ 3. จํานวน/ฉบับ 4. เช็ครายการ
วา “มา” หรือ “ไมมา” 5. หมายเหตุ ดังตัวอยางภาพที่ 34

ภาพที่ 34 ใบตรวจเช็ครายการหนังสือพิมพ
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เมื่อดําเนินการตรวจเช็คตามขั้นตอนเบื้ องตนเปนที่เ รีย บรอยแลวบรรณารัก ษ จ ะ
ดําเนินการในรายกรณี คือ วารสารและสิ่ ง พิม พตอเนื่องมาถึง สํานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศเรีย บรอ ยแลว และวารสารและสิ่ง พิม พตอ เนื่องที่ ยัง มาไมถึง สํ านัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการดังนี้
1. กรณีที่ว ารสารและสิ่ง พิม พตอ เนื่อ งมาถึง สํา นัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนที่เรียบรอยแลว
การตรวจสอบวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง หากดําเนินการรับวารสารและสิ่งพิมพ
ตอเนื่องมาจากตัวแทนจําหนายที่มาถึงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ จะดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1.1 เปดซองหรือแกะหอเอกสาร วารสารและสิ่ง พิม พตอเนื่องที่สํานัก วิท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับมาจากตัวแทนจําหนายสงใหซึ่งโดยสวนใหญจะใสซองหรือหอหุม
สงตรงถึงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตัวอยางภาพที่ 35

ภาพที่ 35 ซองวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องที่สงมายังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ตรวจสอบความเรียบรอยของตัวเลมทั้งภายในและภายนอกหากเรียบรอยดี
จะรวบรวมดําเนินการขั้นตอไป หากพบวาบกพรอง เชน บางหนายังไมไดตัดควรใชใบมีดคมๆ ตัดออก
บางหนากลับกันหรือขาดหายไปไมสามารถแกไขไดใหสงกลับไปเปลี่ยนกับตัวแทนจําหนายที่บอกรับ
และควรแยกวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องเหลานี้เพื่อรอดําเนินการสงคืนตัวแทนจําหนายแกไขหรือ
เปลี่ยนใหม
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2. วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องที่ยังมาไมถึงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การตรวจสอบวารสารและสิ่ง พิม พตอเนื่อง หากดําเนินการรับ วารสารและสิ่งพิม พ
ตอเนื่องมาจากตัวแทนจําหนายแลวแตบางสวนยัง ไมไดสง มาถึง สํานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศตามกําหนดเวลา จะดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. จดหมายทวง การทวงดวยจดหมายอาจเปนวิ ธีที่ใชเ วลา แต เ ปนการทวงที่ มี
หลักฐานสามารถตรวจสอบได และใชในกรณีที่มีรายการทวงเปนจํานวนมาก เชน ทําแบบฟอรมการ
ทวงถามสํ า หรั บ วารสารและสิ่ ง พิ ม พ ต อ เนื่ อ งที่ ยั ง มาไม ถึ ง ตามกํ า หนดเวลาเป น จํ า นวนมาก
ประกอบดวย 1. วัน เดือน ป ที่ทําการทวงถาม 2. เรื่อง 3. เรียน 4. ชื่อบุคคลที่ทําการทวงถาม 5. ตัวแทน
จําหนาย 6. รายการของวารสารที่ติดตามทวงถาม ดังตัวอยางภาพที่ 36

แบบฟอรมการทวงถามวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่………………เดือน………………………….พ.ศ……………
เรื่อง ………………………………………..…………………..
เรียน ……………………………………………………………
ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว)………………………………………………….ฝาย……………………………
ซึ่งไดทําการสัง่ ซื้อวารสารและสิ่งพิมพตอเนือ่ งจาก……………………………………………………………………..
ตรวจสอบพบวามีวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องยังมาไมครบตามจํานวน ดังตอไปนี้
ลําดับที่
ชื่อวารสารและสิง่ พิมพตอเนื่อง
ปที่ ฉบับที่ เดือน/พ.ศ. หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)…………………………………………ผูติดตามทวงถาม
ตําแหนง……………………………………….
ภาพที่ 36 แบบฟอรมการทวงถามวารสารและสิง่ พิมพตอเนือ่ งดวยจดหมาย
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2. โทรศัพท การทวงโทรศัพทเ ปนวิธีก ารที่รวดเร็ว ใชในกรณีที่มีรายการทวงเปน
จํานวนไมมากและเรงดวน ซึ่งเมื่อทวงทางโทรศัพทแลว ควรทําเปนจดหมายทวงสงไปอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบในภายหลัง
3. โทรสาร วิธีนี้ก็รวดเร็วเชนเดียวกันกับการทวงทางโทรศัพทและใชในกรณีเรงดวน
และมีรายการทวงที่ไมมากเกินไป
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail, line, Facebook) เปนวิธีที่สะดวกรวดเร็วและ
ประหยัด แตไมถือวาเปนทางการ สามารถใชในกรณีที่เ รง ดวน ไมจํากัดจํานวนวารสารที่ จะทวง
เพราะสามารถสง รายการที่แนบไปดวยกัน แตควรมีการทําจดหมายทวงไปอีกครั้ง หนึ่ง เชน การ
ติ ด ตามทวงถามวารสารภาษาต า งประเทศโดยใช ก ารทวงถามทางไลน กั บ บริ ษั ท Magazines
International ดังตัวอยางภาพที่ 37

ภาพที่ 37 การติดตามทวงถามทางไลน

72
ในการทวงนั้น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเลือกใชวิธีใดก็ไดขึ้นอยู
กับความสะดวกและเหมาะสมกับสถานการณ แตทุกวิธีควรจัดทําใหมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได
วามีการทวงไปแลว และตองติดตามผลการทวงหรือมีการทวงซ้ําจนกวาจะไดรบั ตัวเลม
3.2 ประทับตราวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
เมื่อรับวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง บรรณารักษทําการตรวจสอบตามขั้นตอนของ
การตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว หลังจากนั้นจะดําเนินการประทับตราวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
ดังนี้
การประทับตราวารสาร
1. ประทับตราวารสารทุกหนาที่มุมดานขวา หางจากขอบบน 1 นิ้วและหางจากขอบ
มุมดานขวา 1 นิ้ว
2. ประทับตราที่สันวารสารทั้ง 3 ดานที่บริเวณกึ่ง กลางของสันวารสาร ตราที่ใช
ประทับคือตราสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอยางเดียว ดังตัวอยางภาพที่ 38
1 นิ้ว
1 นิ้ว

ภาพที่ 38 การประทับตราวารสาร

73
การประทับตราหนังสือพิมพ
1. การประทับตราหนังสือพิมพประทับตราที่หนาปกบริเวณชื่อของหนังสือพิมพที่
บริเวณมุมดานขวา
2. ประทับตราที่หนาสุดทายของหนังสือพิมพ มุมขวาบน โดยหางขอบบนและขอบ
ขวาดานละ 1 นิ้วตราที่ใชประทับคือ ตราสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอยางเดียว
ดังตัวอยางภาพที่ 39
1 นิ้ว
1 นิ้ว

ภาพที่ 39 การประทับตราหนังสือพิมพ
ปญหา แนวทางการไขแกปญหา และขอเสนอแนะ
ปญหา
เจาหนาที่ของตัวแทนจําหนายเปลี่ยนหนาที่การปฏิบัติงาน เมื่อบรรณารักษทําการติดตาม
ทวงถามวารสารและสิง่ พิมพตอเนื่องทําใหเกิดความลาชา และตรวจสอบพบวารายชื่อวารสารไมตรง
กับใบเสนอราคา ไมสามารถติดตอเจาหนาทีร่ ับผิดชอบได
แนวทางการแกไขปญหา
ใหเลือกชองทางการติดตอที่เร็วที่สุด เชน โทรศัพท ไลน ตองมีชองทางติดตอกับตัวแทน
จําหนายโดยตรง
ขอเสนอแนะ
ควรหาตัวแทนจําหนายที่ใกลที่สุดเพื่อสะดวกและรวดเร็ว เวลาติดตามทวงถามควรมี
หลักฐานการทวงถามที่สามารถตรวจสอบได
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ขั้นตอนที่ 4 สรางระเบียนและการลงทะเบียนวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
การสร า งระเบีย นและการลงทะเบีย นวารสารและสิ่ ง พิ ม พ ต อเนื่ อ ง เปน การบั น ทึ ก
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับวารสารทุกฉบับและยังเปนการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนอีกครั้ง
ตามที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับ โดยวารสารที่ไดผานกระบวนการจัดหามา
หรือไดรับบริจาคมาแลว จะถูกนํามาสรางระเบียนและลงทะเบียนวารสารใหม ซึ่งสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS มาใชในการลงทะเบียน เพื่อ
เปนขอมูลในการสืบ คนของผูใชบริการใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามขั้นตอน
ดังนี้
4.1 การสรา งระเบีย นวารสารและสิ่ง พิม พ ตอ เนื่ อ งด ว ยระบบห อ งสมุ ด อัต โนมั ติ
MATRIX ILS
ในการสร างระเบีย นวารสารและสิ่ง พิม พตอเนื่อง ดําเนินการเมื่อมีว ารสารและ
สิ่ง พิม พตอเนื่องใหมที่ไมมีในฐานขอมูล จึงจําเปนตองดําเนินการสรางระเบียนเพื่อใหมีขอมูล ใน
ฐานขอมูล ดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS เพื่อสรางความสะดวก รวดเร็วในการคนหาของ
ผูใชบริการ ซึ่งในการสรางระเบียนวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง บรรณารักษจําเปนตองมีความรูเรื่อง
พื้นฐานเกี่ยวกับ MARC 21 ประกอบดวย ซึ่ง MARC (Machine Readable Catalog) หมายถึง การ
ทํารายการบรรณานุกรมเพื่อใหคอมพิวเตอรอานไดเปนรูปแบบและหลักเกณฑที่พัฒนาสําหรับจัดเก็บ
รายการใหเปนฐานขอมูลในคอมพิวเตอร โดยที่หลักการทํารายการเชนเดิมก็ยังคงใชอยู เพียงแตเมื่อ
จัดเก็บขอมูลดวย MARC ขอมูลภายในระเบียน หรือภายในบัตรรายการจะถูกแยกออกเปนสวนๆ
เรียกวา เขตขอมูล และมีรหัสเขตขอมูล ภายในแตละเขตขอมูลจะถูกแปลงเปนสวนยอยๆ เรียกวาเขต
ขอมูลยอย เชนขอมูลเกี่ยวกับชื่อบุคคล แบงยอยเปนเขตขอมูลชื่อ นามสกุล ปเกิด ปตาย แตละเขต
ขอมูลมีเลขกํากับเขตขอมูล เรียกวา รหัสเขตขอมูล หรือหมายเลขเขตขอมูล และมีรหัสเขตขอมูลยอย
ที่ใชแทนเนื้อหาที่เครื่องรูจัก การที่จะทราบไดวาขอมูลสวนใดใชรหัสเขตขอมูลและเขตขอมูลยอยใดได
บางนั้น ขึ้นอยูกับการกําหนดเนื้อหาการทํารายการที่แตละแหงกําหนดขึ้น ดวยเหตุนี้ MARC ของแต
ละแหงอาจมีบางสวนที่เหมือนกันหรือบางสวนที่ตางกันบาง แตสวนใหญแลวจะเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังตัวอยางภาพที่ 40
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รูปแบบ MARC 21 สําหรับการลงรายการวารสาร
Tag
001

Indicators
-

รายละเอียด
เปน tag กําหนดประจําตัวเลม เปนหนังสือหรือวารสาร เชน วารสาร
ขึ้นตนดวย j หนังสือขึ้นตนดวย b
เปน fixed field ซึ่งมีทั้งหมด 39 element (0-39)
เลขมาตรฐานสากลสําหรับวารสาร (ISSN)
รหัสภาษา (language) (ระบุภาษาที่สองของสื่อ)
เลขเรียกวารสาร, Call number (เฉพาะของวารสาร)
รายการหลัก – ชื่อบุคคล (Main Entry – Personal Name)
รายการหลัก – ชื่อบุคคล ((Main Entry – Corporate Name)
ชื่อเรื่องและการแจงความรับผิดชอบ (Title and Statement of
Responsibility)
ชื่อเรื่องที่แตกตางเปน (Varying Form of Title)
ชื่อเรื่องแตกตางภาษาไทย
ชื่อเรื่องแตกตางภาษาอังกฤษ
พิมพลกั ษณ (Publication, Distribution, Etc)
บรรณารักษ (Physical Description)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับทรัพยากรสารสนเทศ
รายการเพิ่มหัวเรือ่ ง – หัวเรือ่ งทั่วไป (Subject Added Entry –
Topical Term)

008
022
041
090
100
110
245

-

-

246

-

-

260
300
508
650

-

-

651

-

-

หัวเรืองทางภูมิศาสตร์

773
850
942
999

-

-

Tag ที่กําหนด ชื่อวารสาร ปที่ ฉบับที่ วัน เดือน ป หนาที่จัดทํา
สถานที่จัดเก็บ
ประเภทของทรัพยากร
ผูบันทึก

ภาพที่ 40 รูปแบบ MARC 21 สําหรับการลงรายการวารสาร
เมื่อเขาใจในระบบของการลงรายการวารสารเปนอยางดีแลว บรรณารักษหรือผูปฏิบัติก็
ดําเนินการเขาสูโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS เพื่อดําเนินการสรางระเบียนและลงทะเบียน
วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง คือ
4.1.1 การเขาสูระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
เขาสูระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ผานทาง Web Browser ที่
https://staff.aru.ac.th  Username  Password  Library  Login
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1. Username

=

ใสชื่อสมาชิก

2. Password

=

ใสรหัสสมาชิก

3. Library

=

กําหนดการเขาถึงหองสมุดทีเ่ ปนสมาชิก

4. Login

=

การเขาระบบ ดังตัวอยางภาพที่ 41

1
2
3
4
ภาพที่ 41 การเขาสูร ะบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
4.1.2 ผลลัพธหนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS แสดงระบบงานยอยของ
ระบบทีบ่ รรณารักษผใู ชระบบตองทราบ
เมื่อดําเนินการเชาสูระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS เปนที่เรียบรอย
แลวจะปรากฏหนาตางของการเขาใชงาน คือ
1. Circulation
= การจัดการระบบงานยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
2. Advanced search = ระบบการสืบคนแบบเชี่ยวชาญ
3. Lists

= คําที่ผูใชกําหนดขึ้น

4. Cataloging

= การจัดการการลงรายการบรรณานุกรม

5. Authorities

= การจัดการรายการหลัก เชน ผูร ับผิดชอบ หัวเรื่อง เปนตน

6. Serials

= วารสารและสิง่ พิมพตอ เนื่อง

7. Acquisition

= การเขาถึงเครื่องมือ

8. Report

= การจัดการสถิติ

9. Tools

= เครื่องมือการใชงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS

10. Administration

= การกําหนดคาตางๆ ในระบบ

11. About Platform = การกลาวถึงเวอรชั่นของระบบ ดังตัวอยางภาพที่ 42
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1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
11

ภาพที่ 42 ผลลัพธระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
4.1.3 การเริม่ เขาสูร ะบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ในการสรางระเบียนวารสาร
และสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
เมือ่ เขาสูร ะบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ในการสรางระเบียนวารสาร
และสิง่ พิมพตอเนื่องแลวดําเนินการสรางระเบียนตอไปคือ คลิกเลือกที่ Cataloging ดังตัวอยางภาพที่ 43

ภาพที่ 43 การเริม่ เขาสูระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ในการสรางระเบียนวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่อง
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4.1.4 การเริม่ เขาสูร ะบบการสรางระเบียนวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
เมื่อเขาสูร ะบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ในการสรางระเบียน
วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องเรียบรอยหลังจากนั้นจะเริม่ เขาสูการสรางระเบียน คือ
1. คลิกเลือกที่ New record
2. คลิกเลือกที่ Serials ดังตัวอยางภาพที่ 44

1

2

ภาพที่ 44 การเริม่ เขาสูร ะบบการสรางระเบียนวารสารและสิ่งพิมพตอเนือ่ ง
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4.1.5 เริม่ กําหนดปของวารสารทีจ่ ะสรางระเบียน
เมื่อเริ่มเขาสูการสรางระเบียนเรียบรอยแลว ขั้นตอไปคือจะตองมีการ
กําหนดออกของปวารสารที่จะนํามาสรางระเบียน คือ
1. คลิกเลือกที่
2. คลิกเลือกที่
ดังตัวอยางภาพที่ 45

1
2

ภาพที่ 45 เริ่มกําหนดปของวารสารทีจ่ ะสรางระเบียน
4.1.6 การกรอกขอมูลปทกี่ าํ หนดออกของวารสาร
เมื่อเขาสูห นาตางการกําหนดออกของปวารสารที่จะสรางระเบียนเปนที่
เรียบรอยแลวหลังจากนั้นจึงดําเนินการกรอกรายละเอียด คือ
1. ใสปที่กําหนดออกของวารสาร
2. คลิกเลือกที่ Save

ดังตัวอยางภาพที่ 46
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ภาพที่ 46 แสดงปที่กําหนดออกของวารสาร
4.1.7 การกรอกขอมูลผาน Work form ในระบบ Tag ที่ 022
เมื่อดําเนินการใสปที่กําหนดวารสารออกแลว ขั้นตอนตอไปคือการใสเลข
มาตาฐานสากลสําหรับวารสาร (ISSN) คือ
1. เลือก Work form ในระบบ Tag ที่ 022
2. ใสเลข ISSN ใสชอง \a ของวารสารของเลมวารแตละเลมที่เราลง
ระเบียน ดังตัวอยางภาพที่ 47

ภาพที่ 47 การกรอกขอมูลผาน Work from ในระบบ Tag ที่ 022
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4.1.8 การกรอกขอมูลผาน Work from ในระบบ Tag ที่ 090
เมื่อดําเนินการกรอกขอมูลผาน Work from ในระบบ Tag ที่ 022 เสร็จ
สิ้นแลว หลังจากนั้นจะดําเนินการกรอกขอมูลใน Work from ในระบบ Tag ที่ 090 ตอไป คือ
1. เลือก Work from ในระบบ Tag ที่ 090
2. กรอกคําวา วารสาร ในชอง \a ซึ่งเปน Call number (เฉพาะวารสาร)
ดังภาพตัวอยางที่ 48

ภาพที่ 48 การกรอกขอมูลผาน Work from ในระบบ Tag ที่ 090
4.1.9 การกรอกขอมูลผาน Work from ในระบบ Tag ที่ 245
เมื่อดําเนินการกรอกขอมูล Work from ในระบบ Tag ที่ 090 เปนที่
เรียบรอยแลวจะดําเนินในขั้นตอไป คือ
1. เลือก Work from ในระบบ Tag ที่ 245
2. ใสชื่อวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในชอง \a สายสัมพันธ
ขาว-ทอง ดังตัวอยางภาพที่ 49
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ภาพที่ 49 การกรอกขอมูลผาน Work from ในระบบ Tag ที่ 245
4.1.10 การกรอกขอมูลผาน Work from ในระบบ Tag ที่ 650 และ 651
เมื่อดําเนินการกรอกขอมูลใน Work from ในระบบ Tag ที่ 245 เปนที่
เรียบรอยหลังจากนั้นจะดําเนินการกรอกใน Work from ในระบบ Tag ที่ 650 และ 651 คือ
1. เลือก Work from ในระบบ Tag ที่ 650 ใสหัวเรื่องประเภททั่วไป
ในชอง \a วัฒนธรรม
2. เลือก Work from ในระบบ Tag ที่ 651 ใสหัวเรื่องทางภูมศิ าสตร
ในชอง \a ไทย และในชอง \x ประเพณี
3. เลือก Work from ในระบบ Tag ที่ 651 ใสหัวเรื่องทางภูมศิ าสตร
ในชอง \a ไทย และในชอง \x ภูมิศาสตรการทองเที่ยว ดังตัวอยางที่ 50
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ภาพที่ 50 การกรอกขอมูลผาน Work from ในระบบ Tag ที่ 650 และ Tag ที่ 651
4.1.11 การกรอกขอมูลผาน Work from ในระบบ Tag ที่ 942
เมื่อดําเนินการกรอกขอมูลใน Work from ในระบบ Tag ที่ 650 และ
Work from ในระบบ Tag ที่ 651 เปนที่เรียบรอยแลวหลังจากนั้นจะดําเนินการกรอกขอมูลใน
Work from ในระบบ Tag ที่ 942 คือ
1. เลือก Work from ในระบบ Tag ที่ 942
2. คลิกเลือกที่ Required
3. เลือกประเภทของทรัพยากร Journal
4. คลิกเลือกที่

ดังตัวอยางภาพที่ 51
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ภาพที่ 51 การกรอกขอมูลผาน Work from ในระบบ Tag ที่ 942
4.1.12 แสดงขอมูลของวารสารและ Record # 157164
เมื่อดําเนินการกรอกขอมูลใน Work from ในระบบ Tag ที่ 942 เปนที่
เรียบรอยแลวหลังจากนั้นระบบจะแสดง Items for สายสัมพันธ ขาว – ทอง (Record # 157164)
ดังตัวอยางภาพที่ 52

ภาพที่ 52 หนาตางขอมูลของวารสารและ Record # 157164
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4.1.13 แสดงหนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS จะบอกระบบงานยอยที่
ดําเนินการในขัน้ ตอนตอไป
เมื่อดําเนินการในสวนขอมูลของวารสารและ Record # 157164 เปนที่
เรียบรอยแลวจะดําเนินการเขาระบบอีกครั้งเพื่อทําในขั้นตอนตอไป คือ
คลิกเลือกที่ Serials

ดังตัวอยางภาพที่ 53

ภาพที่ 53 แสดงหนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
4.1.14 แสดงการกรอกขอมูลดวย Record ของวารทีส่ รางระเบียน
เมื่อดําเนินการเขาสูระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS เปนที่เรียบรอย
แลวจะนําเลข Record # 157164 นั้นมาใสเพื่อดําเนินการในขั้นตอไป คือ
1. นําเลข Record # 157164 หรือชื่อวารสารที่สรางระเบียนแลวมาใส
2. คลิกเลือกที่

1

ดังตัวอยางภาพที่ 54

2

ภาพที่ 54 การกรอกขอมูลดวย Record ของวารสารทีส่ รางระเบียน
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4.1.15 การเขาขอมูล New subscription ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
เมื่อดําเนินการในขั้นตอนของการกรอกเลข Record เปนที่เรียบรอยแลว
หลังจากนั้นจะดําเนินการในขั้นตอน New subscription เพื่อเริ่มขั้นตอนการทํา Location (ที่อยูของ
วารสารนั้นๆ) คือ
1.คลิกเลือกที่ New
2. คลิกเลือกที่ New subscription

ดังตัวอยางภาพที่ 55

1

2

ภาพที่ 55 การเขาขอมูล New subscription ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
4.1.16 การเลือกขอมูล ARU Library ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
เมื่อดําเนินการในสวนของการเขาสู New subscription ในระบบหองสมุด
อัตโนมัติ MATRIX ILS เปนที่เรียบรอยแลวหลังจากนั้นจะดําเนินการในสวนของการสราง Location
(ที่อยูของวารสารนั้นๆ) วาวารสารนั้นอยูที่ใด คือ
1. คลิกเลือกที่ Library
2. คลิกเลือก ARU Library (วารสารอยูทสี่ ํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) ดังตัวอยางภาพที่ 56
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ภาพที่ 56 การเลือกขอมูล ARU Library ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
4.1.17 การเลือกขอมูล Location ของวารสาร (เจาะจงวาอยูอ าคารไหน ชัน้ ไหน
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เมื่อดําเนินการในสวนของ Location สถานที่อยูของวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนือ่ งเรียบรอยแลวหลังจากนั้นจะดําเนินการระบุเจาะจงวาอยูอาคารไหน ชั้นไหน
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
1. คลิกเลือกที่ Location
2. คลิกเลือกที่ วารสาร/B.2fir2 (แสดงวาวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องฉบับ
นี้อยูที่ชั้น 2 อาคาร 2 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ดังตัวอยางภาพที่ 57
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ภาพที่ 57 การเลือกขอมูล Location ของวารสาร
4.1.18 การเลือกขอมูล Item type
เมื่อดําเนินการในสวนของบอกแหลงทีอ่ ยู บอกตําแหนงที่อยูข องวารสาร
และสิง่ พิมพตอ เนื่องเปนที่เรียบรอยแลวหลังจากนั้นจะดําเนินการในสวนของ Item type เพื่อระบุวา
เปนวารสารและสิง่ พิมพตอเนื่อง คือ
1. เลือกที่ Item type
2. คลิกเลือกที่ Journal ดังตัวอยางภาพที่ 58

1
2
ภาพที่ 58 การเลือกขอมูล Item type
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4.1.19 การบันทึกรายการ
เมื่อดําเนินการในสวนของ Item type เปนทีเ่ รียบรอยแลวหลังจากนั้นจะ
ดําเนินการบันทึกรายการ Item type ตอไป คือ
1. คลิกเลือกที่ Next
2. คลิกเลือกที่

ดังตัวอยางภาพที่ 59

2

1
ภาพที่ 59 การบันทึกรายการ Item type
4.1.20 บันทึกขอมูลรายละเอียดของการสรางระเบียน
เมื่อดําเนินการในสวนของการบันทึกรายการ Item type เรียบรอยแลว
ขั้นตอนตอไปจะทําการบันทึกขอมูลรายละเอียดของการสรางระเบียน คือ
1. First issue publication date = วัน เดือน ป พ.ศ. ที่เริ่มกําหนดออกของวารสาร
เชน จะสรางระเบียนวารสารของป 2563 เริม่ ใส
ขอมูลในระบบตั้งแตเดือนแรกของป ดังนี้
01/01/2020
2. Frequency

= กําหนดออกของวารสาร เชน รายเดือน ราย 3 เดือน

3. Subscription end date

= วัน เดือน ป พ.ศ. ของวารสารที่จะสรางระเบียน
เดือนสุดทายของป เชน 31/12/2020
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4. Locale

= เปลี่ยนตามประเภทของวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนือ่ ง เชน ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ

5. Begin swith

= ปที่ ฉบับที่ เดือน ที่วารสารเริ่มกําหนดออก

6. คลิกเลือกที่ Test prediction pattem

ดังตัวอยางภาพที่ 60

1
2
3
4
5

6

ภาพที่ 60 การบันทึกขอมูลรายละเอียดของการสรางระเบียน
4.1.21 แสดงรายการขอมูลวารสารทีส่ รางระเบียน
เมื่อดําเนินการในสวนของการบันทึกขอมูลรายละเอียดของการสราง
ระเบียนเปนที่เรียบรอยแลว หลังจากนั้นจะดําเนินการในขั้นตอนของการแสดงรายการวารสารทีส่ ราง
ระเบียน คือ
1. แสดงรายการที่สรางระเบียนวารสาร
2. คลิกเลือกที่ Save subscription
ดังตัวอยางภาพที่ 61
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ภาพที่ 61 แสดงรายการขอมูลวารสารทีส่ รางระเบียน
4.1.22 แสดงรายการทีส่ รางระเบียนสําเร็จ
เมื่อดําเนินการในขั้นตอนแสดงรายการขอมูลวารสารทีส่ รางระเบียน เปนที่
เรียบรอยแลวเปนอันวาสรางระเบียบสําเร็จ ดังตัวอยางภาพที่ 62

ภาพที่ 62 รายการทีส่ รางระเบียนสําเร็จ
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4.2 การลงทะเบียนวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
เมื่อดําเนินการสรางระเบียนวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องเปนที่เรียบรอยแลวหลังจาก
นั้นจะทําการลงทะเบียนวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องในขั้นตอนตอไป คือ
4.2.1 การเริม่ เขาสูร ะบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ในการลงทะเบียนวารสาร
และสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
การเริ่มเขาสูขั้นตอนของการลงทะเบียนวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องนั้นจะ
ตองเริ่มเขาสูระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS กอนดําเนินการในขั้นตอไป คือ คลิกเลือกที่
Serials
ดังตัวอยางภาพที่ 63

ภาพที่ 63 การเริม่ ลงทะเบียนวารสารและสิ่งพิมพตอเนือ่ ง
4.2.2 การกรอกชือ่ วารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ งทีต่ อ งการลงทะเบียน
เมื่อดําเนินการเขาสูระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS เรียบรอยแลว
หลังจากนั้นจะดําเนินการกรอกรายชื่อวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องที่ตองการลงทะเบียน คือ
1. ใสชื่อวารสารที่ตองการลงทะเบียน
2. คลิกเลือกที่

ดังตัวอยางภาพที่ 64

93

ภาพที่ 64 การกรอกชื่อวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องที่ตองการลงทะเบียน
2.2.3 การหาขอมูลของวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ งทีต่ อ งการลงทะเบียน
เมื่ อดํ าเนิ นการในส วนของการกรอกชื่อ วารสารและสิ่ ง พิ ม พ ต อเนื่อ งที่
ตองการลงทะเบียนเปนที่เรียบรอยแลวหลังจากนั้นจะดําเนินการหาขอมูลวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
ที่ตองการลงทะเบียน เพื่อไปดําเนินการในขั้นตอนของการใสเลขบารโคดประจําเลมของวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่องที่ลงทะเบียน คือ คลิกเลือกที่ Issues
ดังตัวอยางภาพที่ 65

ภาพที่ 65 การหาขอมูลของวารสารและสิ่งพิมพตอเนือ่ งที่ตอ งการลงทะเบียน
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4.2.4 เลือกขอมูลวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ งเพือ่ ดําเนินการลงเลขบารโคดประจํา
เลมของวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
เมื่อดําเนิน การในสวนของการหาขอมูล วารสารและสิ่ง พิ ม พตอเนื่องที่
ต อ งการลงทะเบี ย นเป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว หลั ง จากนั้ น จะดํ า เนิ น การเลื อ กข อ มู ล วารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่อง เพื่อทําการลงเลขบารโคด คือ
1. เลือกคลิก Arrived
2. คลิกเลือกที่

ดังตัวอยางภาพที่ 66

1

2
ภาพที่ 66 เลือกขอมูลวารสารและสิ่งพิมพตอเนือ่ งเพื่อดําเนินการลงเลขบารโคดประจําเลมของ
วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง
4.2.5 การลงเลขบารโคดของวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
เมื่อดําเนินการเลือกขอมูลของวารสารและสิ่งพิมพตอเนือ่ งเพื่อนํามาลงเลข
บารโคดเรียบรอยแลวหลังจากนั้นจะดําเนินการลงเลขบารโคด คือ
1. ใสเลขบารโคดใหตรงกับ ปที่ /ฉบับที่/เดือน/พ.ศ. ของวารสารและ
สิ่งพิมพตอเนือ่ งที่ตองการลงทะเบียน
2. คลิกเลือกที่
ดังภาพตัวอยางที่ 67
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1

2

ภาพที่ 67 การใสเลขบารโคดของวารสารและสิง่ พิมพตอเนือ่ ง
4.2.6 แสดงผลการลงทะเบียนวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ งสําเร็จ
เมื่อดําเนินการในสวนของลงเลขบารโคดเปนที่เรียบรอยแลวหลังจากนั้นจะ
แสดงรายการวารสารและสิ่งพิมพตอเนือ่ งพรอมเลขบารโคด แสดงวาการลงทะเบียนนั้นสําเร็จ
ดังตัวอยางภาพที่ 68

ภาพที่ 68 ผลการลงทะเบียนวารสารและสิ่งพิมพตอเนือ่ งสําเร็จ
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ปญหา แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะ
ปญหา
มีการลงรายการผิดแบบฟอรมและขั้นตอนดําเนินการในแตละแบบฟอรมของระบบ หองสมุด
อัตโนมัติ MATRIX ILS ทําใหเกิดการลาชาในการดําเนินงาน
แนวทางการแกไขปญหา
ตองทําความเขาใจแถบเครื่องมือในระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS เพราะชุดคําสั่งจะ
เปนภาษาอังกฤษ ถายังไมเขาใจในขั้นตอนควรปรึกษาผูควบคุมระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
โดยตรง
ขอเสนอแนะ
ตองมีชองทางการติดตอกับผูควบคุมระบบหองสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS เปนการเฉพาะ
ซึ่งจะทําใหสะดวกและรวดเร็วตอการดําเนินงานและแกไขปญหาตางๆ
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ขัน้ ตอนที่ 5 การจัดเก็บและการจัดชัน้ บริการวารสารและสิง่ พิมพตอ เนือ่ ง
การบริการวารสารและหนังสือพิมพของงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่หลักไดแก บริการวารสารและหนังสือพิมพ บริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา บริการยืมคืนวารสาร ทําดรรชนีวารสาร การบันทึกขอมูลดรรชนีวารสารลงฐานขอมูล
การเตรียมเย็บเลมวารสาร การสงวารสารเย็บเลม การประทับตรา และการเปลี่ยนเลมวารสารฉบับ
ใหมออกบริการ การเก็บวารสารลวงเวลา การเก็บและการจัดชั้นวารสาร บริการจุลสาร บริการฐาน
ขอมูลวารสาร บริการราชกิจจานุเบกษา บริการกฤตภาค เปนตน ซึ่งการจัดเก็บและจัดชั้นวารสาร
ถือวามีความสําคัญมากอีกงานหนึ่งของงานบริการวารสารและหนังสือพิมพ เพราะการเก็บและจัด
วารสารขึ้นชั้นไดอยางรวดเร็วและถูกตอง จะชวยใหผูใชบริการเขาถึงวารสารฉบับที่ตองการไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจสูงสุด ในการจัดเก็บและจัดชั้นวารสารมีดําเนินการ โดยแบง
ออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
5.1 วารสารฉบับปจจุบนั
วารสารฉบับปจจุบันของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดใหบริการอยูท ี่อาคารบรรณราชนครินทร บริเวณชั้น 1 ของอาคาร โดยมี
การดําเนินการจัดชั้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาวารสารใหแกผูใชบริการ ใหมีความสะดวก
รวดเร็ว ผูใหบริก ารงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องจึงไดจัดทําระบบการจัดเก็บ /จัดเรียงวารสาร
ภาษาไทย และวารสารภาษาตางประเทศ ดังตัวอยางภาพที่ 69
การใชพยัญชนะเปนสัญลักษณเพือ่ การจัดชัน้ วารสาร
ชื่อวารสาร
วารสารภาษาไทยขึ้นตนดวยพยัญชนะ ก-ฮ
วารสารภาษาตางประเทศ ขึ้นดวย A-Z
วารสารวิชาการ วิจัย จากมหาวิทยาลัยตางๆ
ทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ

อักษรยอ/สัญลักษณ
ก-ฮ
A-Z
ก-ฮ , A-Z

ภาพที่ 69 การใชพยัญชนะเปนสัญลักษณเพือ่ การจัดชั้นวารสาร
1. วารสารภาษาไทย จัด ใหบ ริก ารในระบบชั้นเปด ผูใ ชบ ริก ารสามารถค นหา
วารสารไดดวยตนเอง โดยวารสารภาษาไทยจัดเรียงตามลําดับอักษร ก-ฮ และ A-Z กรณีชื่อวารสาร
เปนภาษาต างประเทศ จัดเรียงตามลํา ดับ อัก ษร เชน การเงิ นการธนาคาร, ขายหัว เราะ, เคหการเกษตร ฯลฯ เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ตอการคนหาของผูใชบริการ
2. วารสารภาษาตางประเทศ จัดใหบ ริก ารในระบบชั้นเปด ผูใชบ ริการสามารถ
คนหาวารสารไดดวยตนเอง โดยวารสารภาษาตางประเทศ จัดเรียงตามลําดับอักษร A-Z อักษร เชน
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Bloomberg businessweek, business traveler, Discover, forbes asia ฯลฯ เพื่อใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ตอการคนหาของผูใชบริการ
3. ติดหมายเลขกํากับวารสารที่ตูสําหรับใหบริการ จํานวน 6 ตูๆ ละ 50 ชื่อเรื่อง
โดยวารสารภาษาไทยจะจัดเรียงตามลําดับอักษร ก-ฮ และ A-Z กรณีชื่อวารสารเปนภาษาตางประเทศ
จัดเรียงตามลําดับอักษร
4. ไดมีการจัดแยกประเภทของวารสารสําหรับการใหบริการไว ดังนี้ วารสารบันเทิง
วารสารวิชาการ และวารสารภาษาตางประเทศ ดังตัวอยางภาพที่ 70

ภาพที่ 70 ชั้นใหบริการวารสารฉบับปจจุบัน
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5.2 วารสารฉบับลวงเวลา
วารสารลวงเวลาของสํานัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดใหบริการที่อาคารบรรณราชนครินทร บริเวณชั้น 2 มีการดําเนินการ
ใหบริการแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. วารสารลวงเวลาที่อยูภายใน 1 ป ปจจุบันแบบไมเย็บเลมมีการดําเนินการ คือจัด
ใหบ ริก ารในระบบชั้นปดในตูไม หากผูใชบ ริก ารตองการคนหาวารสารฉบับ ลวงเวลาตองติดตอ
เคานเตอรบริการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง เพื่อแจงความตองการคนควาวารสารนั้นๆ ซึ่งวารสาร
ฉบับลวงเวลาดังกลาวจะมีการจัดเรียงไวในตูไม โดยจะเรียงลําดับตัวอักษร ก-ฮ วารสารที่มีชื่อหมวด
พยัญชนะขึ้นตนเหมือนกันจะไวตูเดียวกัน เชน ตู “ก” ประกอบ การเงินการธนาคาร กุลสตรี เกษตร
สวนชื่อวารสารที่เปนภาษาตางประเทศ จะมีการจัดเรียงไวในตูไมจะเรียงลําดับตัวอักษร A-Z เพื่อให
เกิดความสะดวก รวดเร็ว ตอการคนหาของผูใหบริการ ดังตัวอยางภาพที่ 71

ภาพที่ 71 การจัดเก็บวารสารลวงเวลาภายใน 1 ป
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2. วารสารลวงเวลาที่ยอนหลังตั้งแต 1 ป ขึ้นไปจะเปนวารสารเย็บเลมมีการใหบริการ
ในระบบชั้นเปด ที่ตูประหยัดพื้นที่ ผูใชบริก ารสามารถคนควาวารสารไดดวยตนเอง โดยวารสาร
ภาษาไทยจัดเรียงตามลําดับอักษร ก-ฮ และ A-Z กรณีชื่อวารสารเปนภาษาตางประเทศ จะมีตูให บริการ
ทั้งหมด 6 ตู ในแตละตูจะแบงออกเปนตูซอยเล็กๆ อยู 9 ตู ในแตละตูเล็กๆ จะมีการติดหมายเลขกํากับ
เชน ตูที่ 1 คือ 1/1 ถึง 1/9 ตูที่ 2 คือ 2/1 ถึง 2/9 เปนตน และจะติดรายชื่อของวารสารที่อยูในตูแตละตู
ไวดานลางของตัวเลขกํากับตู เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ตอการคนหาของผูใชบริการ ดังตัวอยาง
ภาพที่ 72

ภาพที่ 72 ตูประหยัดพื้นที่สําหรับการจัดเก็บวารสารลวงเวลาตั้งแต 1 ปขึ้นไป
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5.3 หนังสือพิมพฉบับปจจุบัน
หนัง สือพิม พฉบับ ปจ จุ บันของสํา นัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะใหบ ริก ารที่อาคารบรรณราชนครินทร ที่บ ริเ วณชั้น 1
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเนื่องจากบริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารจัดมุมเปนที่พักผอน
ใหกับผูใชบริการ ดําเนินการโดยใหบริการบนชั้นวางหนังสือพิมพแบบไมเสียบ จัดเปน 3 แถว เพื่อ
ความเหมาะสมกับพื้นที่บริการ ซึ่งในแตละวันจะมีหนังสือพิมพใหบริการจํานวน 11 ฉบับ คือ กรุงเทพ
ธุรกิจ ขาวสด ฐานเศรษฐกิจ เดลินิวส ไทยโพสต ไทยรัฐ แนวหนา ประชาชาติธุรกิจ มติชน สยาม
กีฬา และ Bangkok Post ดังตัวอยางภาพที่ 73

ภาพที่ 73 ชั้นบริการหนังสือพิมพฉบับปจจุบัน
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เพื่อใหการบริการหนังสือพิมพฉบับปจจุบันทันตอการใหบริการในแตละวัน งานวารสารและ
สิ่ง พิม พตอเนื่อง จึง ได กําหนดผู รับ ผิดชอบนําหนัง สือพิม พออกบริ ก าร โดยจัดทําเปนตารางเวร
จัดเตรียมหนังสือพิมพบริการประจําเดือน ซึ่งใน 1 ปจะจัดตาราง 2 ครั้ง เชนในปพ.ศ. 2563 มีการจัด
ตารางเวรปฏิบัติงาน จัดเตรียมหนังสือพิมพบริการ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม–14 มิถุนายน
2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน–31 ธันวาคม 2563 ผูปฏิบัติงานในตารางเวรจะประกอบดวย
เจาหนาที่ทุกคนที่อยู ในสวนของงานหองสมุด ตองมาปฏิบัติงานตามตารางเวรกอนเวลา 8.30 น.
เพื่อใหทันกับการบริการของผูมาใชบริการ ตามตารางเวรปฏิบัติงานจัดเตรียมหนังสือพิมพบริการ
ครั้งที่ 2 ดังตัวอยางภาพที่ 74
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ตารางเวรปฏิบตั งิ าน จัดเตรียมหนังสือพิมพบริการ (สําหรับเจาหนาที)่
เดือนมิถนุ ายน – ธันวาคม 2563
วันที่

ลําดับที่

รายชือ่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.

น.ส.กัลยา จันทรโชติ
นายจิรทีปต นอยดี
นางนภารัตน จําเนียร
น.ส.นัยนา เพียรคงทอง
นางพรทิพย เดชรอด
น.ส.พัชราภร ตอดอก
น.ส.เมตตา สังขทอง
น.ส.ยุวธิดา เข็มปญญา
นางยุพิน กิจที่พึ่ง
น.ส.รสสุคนธ คําสอน
นางละเอียด รามคุณ
นางศศินันท เลาประเสริฐ
นางศิริพร แจมจํารัส
นางศิริรัตน โพธิวงศ
นายสมชาย เพ็ญสุข
นายอรรถสิทธ กิจที่พึ่ง
น.ส.อัจฉริยะณัฐ จันทรสิงห
น.ส.อัญชรีพร เหลืองธรรมชาติ
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1 ต.ค. 63
2 ต.ค. 63
5 ต.ค. 63
6 ต.ค. 63
7 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63
12 ต.ค. 63
13 ต.ค. 63
14 ต.ค. 63
15 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63

12 พ.ย.63
13 พ.ย. 63
16 พ.ย. 63
17 พ.ย. 63
18 พ.ย. 63
19 พ.ย. 63
20 พ.ย. 63
23 พ.ย. 63
24 พ.ย. 63
25 พ.ย. 63
26 พ.ย. 63
27 พ.ย. 63
30 พ.ย. 63
1 ธ.ค. 63
2 ธ.ค. 63
3 ธ.ค. 63
4 ธ.ค. 63
7 ธ.ค. 63

8 ธ.ค. 63
9 ธ.ค. 63
10 ธ.ค. 63
11 ธ.ค. 63
14 ธ.ค. 63
15 ธ.ค. 63
16 ธ.ค. 63
17 ธ.ค. 63
18 ธ.ค. 63
21 ธ.ค. 63
22 ธ.ค. 63
23 ธ.ค. 63
24 ธ.ค. 63
25 ธ.ค. 63
28 ธ.ค. 63
29 ธ.ค. 63
30 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 63

103

ภาพที่ 74 ตารางเวรปฏิบัตงิ านจัดเตรียมหนังสือพิมพบริการ (สําหรับเจาหนาที)่

19 ต.ค. 63
20 ต.ค. 63
21 ต.ค. 63
22 ต.ค. 63
23 ต.ค. 63
26 ต.ค. 63
27 ต.ค. 63
28 ต.ค. 63
29 ต.ค. 63
30 ต.ค. 63
2 พ.ย. 63
3 พ.ย. 63
4 พ.ย. 63
5 พ.ย. 63
6 พ.ย. 63
9 พ.ย. 63
10 พ.ย. 63
11 พ.ย. 63
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5.4 หนังสือพิมพฉบับลวงเวลา
หนัง สือพิม พ ฉบับ ลวงเวลาของสํ านัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุธ ยา ใหบ ริก ารที่อ าคารบรรณราชนคริน ทร ที่บ ริ เ วณชั้น 2
ใหบริการที่ชั้นเหล็ก หากผูใชบริการตองการคนควาหนังสือพิมพฉบับลวงเวลา ตองติดตอเคานเตอร
บริการวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง เพื่อแจงความตองการคนควาหนังสือพิมพนั้นๆ เชน หนังสือพิมพ
ลวงเวลานั้นจะมีระยะเวลาในการเก็บคือหากเกินระยะเวลา 2 ป จะทําการจําหนายออก (หนังสือ
พิมพตั้ง แตวันที่ 1 มกราคม 2563–31 ธันวาคม 2563 จะเก็บใหบริการถึง 31 ธันวาคม 2564)
หนังสือพิมพฉบับลวงเวลาจะจัดเรียงตามชื่อเรื่อง/ป/พ.ศ. เรียงตามตัวอักษร ก-ฮ เชน
1. หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ เดือนมกราคม กุมภาพันธ มีนาคม ฯลฯ ดังตัวอยาง
ภาพที่ 75
2. หนังสือ พิมพขาวสด เดือนมกราคม กุมภาพันธ ฯลฯ ดังตัวอยางภาพที่ 76
3. หนังสือ พิมพไทยโพสต เดือน กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน ฯลฯ ดังตัวอยาง
ภาพที่ 77

ภาพที่ 75 การจัดเก็บหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
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ภาพที่ 76 การจัดเก็บหนังสือพิมพขาวสด

ภาพที่ 77 การจัดเก็บหนังสือพิมพไทยโพสต
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เมื่อผูปฏิบัตงิ านดําเนินการจัดเก็บหนังสือพิมพลวงเวลาแตละชื่อหนังสือพิมพ และแยกตาม
เดือนเปนที่เรียบรอยแลว หากมีผูใชบริการรองขอ ผูป ฏิบัติงานสามารถทีจ่ ะมาจัดหาเพื่อใหบริการได
อยางรวดเร็ว เพราะไดมกี ารจัดเปนระบบ ดังตัวอยางภาพที่ 78

ภาพที่ 78 การจัดเก็บหนังสือพิมพฉบับลวงเวลาภาพรวม
ปญหา แนวทางการแกไขปญหา และขอเสนอแนะ
ปญหา
1. วารสารในชั้นไมตรงกับปายชื่อที่แสดง
2. หนังสือพิมพฉีกขาดและหลุดออกจากเลมขณะใหบริการ
3. นักศึกษาหาวารสารและหนังสือพิมพไมพบ
แนวทางการแกไขปญหา
1. บรรณารักษหรือผูป ฏิบัติงานวารสารและสิง่ พิมพตอเนื่องตองจัดชั้นเปนประจําทุกวัน
พรอมตรวจเช็คตัวเลมวาอยูในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม ถาสลับตําแหนงตองแกไขใหถูกตอง
2. หนังสือพิมพตองเย็บตรงกลางสันโดยใชเครือ่ งเย็บกระดาษ เพื่อปองกันการฉีกขาดและ
หลุดแยกออกจากตัวเลม
ขอเสนอแนะ
บรรณารักษหรือผูปฏิบัตงิ านวารสารและสิง่ พิมพตอเนื่องตองตามเก็บวารสารในพื้นที่ตางๆ
เชน ตามชั้นอื่นๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโตะอาน ตามซอกมุมตางๆ
แลวนํามาขึ้นชั้นบริการในชั้นที่ขาดหายไป
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ประวัตผิ เู ขียน
ชื่อ – นามสุกล

นายจิรทีปต นอยดี

วัน เดือน ป เกิด

6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515

ที่อยูปจ จุบัน

บานเลขที่ 58 หมู 6 ตําบลบานนา อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาบริหารธุรกิจ
(การบริหารทรัพยากรมนุษย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตําแหนงหนาที่ปจ จุบัน บรรณารักษ ระดับปฏิบัติการ
ที่ทํางานปจจุบัน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

