
                     แนวปฏิบัติในการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนกิส์ 
                      ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ความเป็นมาของการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์       
  ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 
โดยเริ่มต้นจัดหาฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ CD-ROM เพ่ือมุ่งเน้นให้บริการแก่คณาจารย์และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ด้วยการจัดหาฐานข้อมูลทางด้านการศึกษาเป็นหลัก ได้แก่ ERIC และ Dissertation Abstract  
ต่อมามีการพัฒนาโปรแกรม CDS/ISIS เพ่ือจัดเก็บข้อมูลบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
   เมื่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) เริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามากขึ้นเป็นล าดับ ตัวแทนของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ที่ร่วมเป็นเครือข่ายห้องสมุดจึงมีข้อตกลงในการพิจารณาการบอกรับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการจัดหา
โปรแกรมเพ่ือสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใช้งานร่วมกันระหว่างสถาบัน ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ส านักพิมพ์ต่างประเทศจ านวนมากได้เริ่มขยายฐานการผลิตสิ่งพิมพ์ทั้ง
วารสารและหนังสือสู่การผลิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มจากรายเล่มจนกระทั่งรวบรวมเป็นฐานข้อมูลทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการทั้งแบบสหสาขาวิชาและเฉพาะสาขาวิชา 
  ส านักหอสมุดกลางจึงปรับตัวให้ก้าวทันกับสภาพแวดล้อมการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการ 
ที่ประกอบไปด้วยนิสิตและบุคลากร รวมถึงความต้องการและพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเปลี่ยน
รปูแบบไปจากท่ีต้องเดินทางมายังห้องสมุดด้วยตนเอง กลายมาเป็นการค้นคืนและเข้าถึงจากสถานที่ใดก็ได้  
ผ่านทางอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ส านักหอสมุดกลางจึงจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีเพ่ือจัดหาทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของผู้รับบริการมาโดยตลอด และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทที่จัดหา 
จะผ่านการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถค้นคืนและเข้าถึงผ่านทางระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
ของส านักหอสมุดกลางที่เรียกว่า “SWUDiscovery” ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ (http://library.swu.ac.th/th/) 
 
จุดประสงคใ์นการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
           เพ่ือพัฒนาคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม 
การเรียนการสอน และวิจัย ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าแก่ นิสิตและบุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไป 
 
 
การจัดให้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์  
  ส านักหอสมุดกลางจัดให้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ บนเว็บไซต์ 
(http://lib.swu.ac.th/) ใน 2 ช่องทาง ดังนี้ 
  1. สืบค้นผ่านเครื่องมือ SWUDiscovery : ผู้รับบริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดได้
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ทุกประเภท รวมถึงบทความอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องมือสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดกลางที่เรียกว่า SWUDiscovery  

       
 
  2. เข้าใช้งานโดยตรงที่เมนู Databases : ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอ้างอิง และอ่ืนๆ ทั้งแบบที่บอกรับเป็นสมาชิกและแยกซ้ือขาดเป็น
รายเล่ม แบบทดลองใช้ และแบบเข้าใช้จากแหล่งได้เปล่า ได้ที่เมนู Databases โดยสามารถเลือกใช้งานทั้งแบบไล่
เรียงตามล าดับอักษร และการไล่เรียงตามกลุ่มสาขาวิชา พร้อมรายละเอียดและวิธีการใช้ 
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  ทั้งนี้ส าหรับการเข้าใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักหอสมุดกลางให้บริการนั้น ผู้รับบริการ
จะต้องเข้าใช้ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย กรณีอยู่นอกเครือข่าย จะต้องท าการเชื่อมต่อนอกเครือข่าย 
CLVPN หรอืท าการ log in ด้วยบัวศรีไอดี หรือ User ID (ส าหรับบางฐานข้อมูลที่เปิดให้ผู้รับบริการลงทะเบียน 
หรือ ส านักพิมพ์ให้ User ID เฉพาะ) 

 
 
 
 
 
 
การใช้จ่ายงบประมาณส าหรับการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
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  ส านักหอสมุดกลางใช้ใช้งบประมาณประจ าปีในการบอกรับ/จัดซื้อ และใช้วิธีการบอกรับ/จัดซื้อจาก
ส านักพิมพ์โดยตรง/ตัวแทนจ าหน่าย หรือในลักษณะภาคีความร่วมมือ 
 กรณีเป็นฐานข้อมูลออนไลน์เฉพาะสาขาที่คณะ/ส านัก/สถาบัน ต้องการเสนอให้ส านักหอสมุดกลาง
บอกรับหรือจัดซื้อ จะต้องท าบันทึกถึงผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางภายในเดือนพฤษภาคม เพ่ือเตรียมการ 
ขอตั้งงบประมาณส าหรับการจัดหาในปีงบประมาณถัดไป  *ทั้งนี้ ส านักหอสมุดกลางจะขอให้คณะ/ส านัก/สถาบัน 
จ่ายเงินสนับสนุนงบประมาณสมทบเป็นจ านวนครึ่งหนึ่งของค่าบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ดังกล่าวด้วย 
 
วิธีการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
  ส านักหอสมุดกลางจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภท ดังนี้ 
  1. พัฒนาขึ้นเอง ประกอบด้วย 
    1.1 ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์: ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
   1.2 คลังสถาบัน (SWU IR): คลังทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บผลงานหรือผลผลิตที่เป็นลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยโดยคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต หรือสมาชิกในประชาคม มศว ในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ หนังสือ งานวิจัย 
สื่อการสอน เอกสาร บทความ ภาพ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหรืออ่ืนๆ โดยใช้โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) ในการ
จัดการข้อมูล 
   1.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (SWU ejournals): ทั้งวารสารของภาควิชา คณะ หน่วยงาน และของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
   1.4 หนังสือ/เอกสารอ่ืนๆ: น าหนังสือ/เอกสารต่างๆ ที่ห้องสมุดให้บริการและไม่ผิดลิขสิทธิ์มาแปลงเป็น
ดิจิทัล 
  2. บอกรับ/จัดซื้อ ผ่านตัวแทน/ส านักพิมพ์ โดยทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดให้บริการมีหลายประเภท 
เช่น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอ้างอิง ข้อมูลบรรณานุกรมและการอ้างถึง ข่าว วีดิทัศน์ 
คลิป เป็นต้น โดยในส่วนของการจัดหาในรูปแบบการบอกรับเป็นฐานข้อมูลออนไลน์นั้น แบ่งออกได้ ดังนี้ 
    2.1 เข้าใช้ตามสิทธิหรือความตกลงร่วมมือในกลุ่มความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดย
ฐานข้อมูลที่จัดให้บริการสามารถแบ่งตามประเภท ได้ดังนี้ (รายชื่อฐานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี) 
 
 
 
 
 

ประเภททรัพยากร ฐานข้อมูล ตัวแทน/ผู้รวบรวมจ าหน่าย 
วารสาร/

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
1. Academic Search Complete Ebsco Information Service 
2. ACM Digital Library Book Promotion&Service 
3. American Chemical Society Journal: ACS Book Promotion&Service 
4. Computer & Applied Science Complete Ebsco Information Service 
5. Emerald Management Emerald Publishing Limited 
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7. IEEE/IEE Electronic Library (IEL) Book Promotion&Service 
8. ScienceDirect eJournal Elsevier 
9. SpringerLink-Journal Book Promotion&Service 

ปริญญานิพนธ์ 10. Proquest Dissertation&Theses: Fulltext Book Promotion&Service 
บทคัดย่อและการ

อ้างถึง 
11. Web of Science Book Promotion&Service 

 
  2.2 บอกรับ/จัดซื้อเอง โดยฐานข้อมูลออนไลน์และโปรแกรมสนับสนุนการค้นคว้าทีส่ านักหอสมุดกลาง
ด าเนินการจัดหานั้น สามารถแบ่งตามประเภท ได้ดังนี้ (รายชื่อฐานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี) 

ประเภททรัพยากร ฐานข้อมูล ตัวแทน/ส านักพิมพ์ 
ฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์/
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

1. ASCE Library Book Promotion&Service 
2. CINAHL Complete Ebsco Information Service 
3. Education Research Complete 
4. Communication & Mass Media Complete 
5. H.W.Wilson 
6. SAGE Journal Book Promotion&Service 
7. Taylor & Francis Online : Sport, Leisure &  
   Tourism 

Ebsco Information Service 

ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

8. eBook Academic Collection Ebsco Information Service 
9. SAGE Knowledge BookNet Co., LTD. 
10. ScienceDirect eBooks Elsevier 

 
 
 

ประเภททรัพยากร ฐานข้อมูล ตัวแทน/ส านักพิมพ์ 
ฐานข้อมูลอ้างอิง 
บทคัดย่อ /อ่ืนๆ 

11. Access Pharmacy New Knowledge 
Information Co., LTD. 

12. iQNewsClip Infoquest Limited 
13. Passport : Euromonitor International BookNet Co., LTD. 
14. SCOPUS Elsevier 
15. World Global Style Network (WGSN) WGSN 

โปรแกรม 1. EndNote Book Promotion&Service 
2. Turnitin  
1. Cambridge Books Online New Knowledge 

Information Co., LTD. 



6 
 

หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

แบบซื้อขาดแยกชื่อ 

2. eBook Collection Ebsco Information Service 
3. Taylor & Francis eBook BookNet Co., LTD. 

 
    3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   3.1 แหล่งได้เปล่า (Open access) ทั้งของส านักพิมพ์และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีทั้งแหล่งที่ 
เน้นให้บริการแบบให้เปล่า และแหล่งที่มีบริการแบบให้เปล่าเพียงบางส่วน: ค้นหาแหล่งจากอินเทอร์เน็ต ศึกษา 
พิจารณาแหล่งที่เป็นเชิงวิชาการและน่าเชื่อถือ และรวบรวมมาให้บริการ 
   3.2 ทดลองใช้จากส านักพิมพ์ต่างๆ :  
    1) ตัวแทน/ส านักพิมพ์เปิดให้ทดลองใช้เพ่ือแนะน าสินค้าและเพ่ือห้องสมุดพิจารณาเพ่ือบอกรับ/
จัดซื้อ  
    2) หาแหล่งเองจากเว็บไซต์ของส านักพิมพ์ต่างๆ  

         ทั้งนี้การจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เป็นความรับผิดชอบของบรรณารักษ์จัดหาในการด าเนินการจัดซื้อ/
บอกรับตามรายการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้วด้วยวิธีการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
 
 
 
 
 

ประเภทของทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส ์
  ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทีส่ านักหอสมุดกลางด าเนินการจัดหา มี 2 รูปแบบ ได้แก่  
  1. การบอกรับเป็นฐานข้อมูลหรือเป็นกลุ่มทรัพยากรตามกลุ่มสาขา (Collection) ซึ่งส านักหอสมุด
กลางจะเน้นการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการครอบคลุมสหสาขาวิชาเป็นหลัก เนื่องจากสามารถใช้ได้
อย่างกว้างขวางทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลวารสาร หนังสือ เอกสารอ้างอิง คลิปข่าว และอ่ืนๆ 
       กรณีเป็นฐานข้อมูลออนไลน์เฉพาะสาขาท่ีคณะ/ส านัก/สถาบัน ต้องการเสนอให้ส านักหอสมุดกลาง
บอกรับหรือจัดซื้อ จะต้องท าบันทึกถึงผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางเพ่ือเตรียมการขอตั้งงบประมาณส าหรับการ
จัดหาในปีงบประมาณถัดไป  *ทั้งนี้ ส านักหอสมุดกลางจะขอให้คณะ/ส านัก/สถาบัน จ่ายเงินสนับสนุนงบประมาณ
สมทบเป็นจ านวนครึ่งหนึ่งของค่าบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ดังกล่าวด้วย ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อการใช้จ่าย
งบประมาณ 
  2. การบอกรับ/จัดซื้อแบบแยกชื่อ ได้แก่                 
   2.1 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กรณีเป็นวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการบอกรับแยกเป็นรายชื่อนั้น จะพิจารณาตามการน าเสนอของอาจารย์ ในนามคณะ/
ส านัก/สถาบัน ทั้งนี้ให้คณะ/ส านัก/สถาบัน ท าบันทึกถึงผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง ภายในเดือนพฤษภาคม 
เพ่ือเตรียมการขอตั้งงบประมาณส าหรับการจัดหาในปีงบประมาณถัดไป 
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   2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กรณีเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่แยกซ้ือเป็นรายชื่อนั้น จะพิจารณาตามการน าเสนอของอาจารย์ในนาม คณะ/ส านัก/สถาบัน  
ผ่าน ระบบเสนอซื้อหนังสือ CLBS บนเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง (http://clbs.swu.ac.th/bookorder/)   
 
  นอกจากนี้ ส านักหอสมุดกลางยังพิจารณาจัดหาโปรแกรมที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าต่างๆ มาให้บริการ
ด้วย เช่น โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรมและการอ้างอิง ได้แก่ โปรแกรม EndNote และโปรแกรม
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ได้แก่ โปรแกรม Turnitin เป็นต้น    
 
ขอบเขตของเนื้อหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหา 
  ส านักหอสมุดกลางจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 
  1. สหสาขาวิชา หมายถึง ข้อมูลที่ครอบคลุมข้ามสาขาวิชาต่างๆ หรือสามารถใช้ได้หลายสาขาวิชา ซ่ึง
ส านักหอสมุดกลางจะเน้นการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิชานี้เป็นหลัก 
  2. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลที่ครอบคลุมในกลุ่มสาขาที่ประกอบด้วย
หลักสูตรของคณะต่างๆ เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัย 
โพธิวิชชาลัย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
และบัณฑิตวิทยาลัย 
  3. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง ข้อมูลที่ครอบคลุมในกลุ่มสาขาที่ประกอบด้วย
หลักสูตรของคณะต่างๆ เช่น คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม    
  4. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หมายถึง ข้อมูลที่ครอบคลุมในกลุ่มสาขาท่ีประกอบด้วยหลักสูตร 
ของคณะต่างๆ เช่น คณะกายภาพบ าบัด คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพลศึกษา  
คณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์   
 
ขั้นตอนการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส ์
  1. รวบรวมรายชื่อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
   วิธีการในการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ท าได้โดย 1) ศึกษาความต้องการ/ข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช ้ 2) ส านักพิมพ์/ตัวแทนมาน าเสนอ และ 3) ศึกษาแนวโน้มหรือข้อมูลของทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ในปัจจุบัน    
  2. การพิจารณาคัดเลือก/ยกเลิกบอกรับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์  
          เพ่ือพิจารณาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและวิจัย และเพ่ือควบคุมงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ
ในแต่ละปีงบประมาณ     
   ผู้ที่มีส่วนในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ บรรณารักษ์งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้บริหาร

http://clbs.swu.ac.th/bookorder/
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ส านักหอสมุดกลาง บรรณารักษ์งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงบรรณารักษ์ประสานงานอาจารย์ที่เป็น
ตัวแทนสาขาวิชา  
   2.1 การพิจารณาคัดเลือก พิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
     2.1.1 ด้านหลักสูตร: ติดตามหลักสูตรที่เปิดใหม่ของมหาวิทยาลัย 
               2.1.2 ด้านฐานข้อมูลออนไลน์และผู้ให้บริการ:  
                1) ด้านเนื้อหา: ก) ครอบคลุมการเรียนการสอนและวิจัยตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ข) ปีพิมพ์
มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย/ปรับเนื้อหาเพิ่มเติมตลอดเวลา (ไม่มีข้อจ ากัดในการเข้าดู/จัดกระท ากับเอกสารฉบับ
เต็ม เช่น วารสารไม่ติด Embargo (ระยะเวลาที่ส านักพิมพ์ระบุไว้เพื่อบอกผู้อ่านวารสารอิเล็กทรอนิกส์ว่า ไม่อนุญาตใหเ้ข้าถึง 
fulltext เพื่อรักษาผลประโยชน์อนัพึงมีของส านักพิมพ์) หรือ หนังสือไม่ติด DRM: Digital Right Management (ซอฟต์แวร์
การจัดการสิทธ์ิด้านดิจิทัล เช่น การดาวน์โหลดไฟล์ การแชร์ การเขา้ดูไดเ้ฉพาะบางส่วนหรือตามเวลาที่ก าหนดเท่าน้ัน))  
ค) เนื้อหามีคุณภาพ มาจากแหล่งวิชาการหรือความเชี่ยวชาญที่เชื่อถือ และ ง) มีข้อมูลฉบับเต็ม (กรณีเป็น
ฐานข้อมูลวารสาร/หนังสือ/อ่ืนๆ ที่ต้องใช้เอกสารฉบับเต็ม)  
                  2) ด้านการใช้งาน: ก) ค้นคืนได้สะดวก รวดเร็ว ผลการค้นคืนสนองความต้องการของผู้ใช้ ข) การ
แสดงผลหน้าจอง่ายต่อการท าความเข้าใจ มีคู่มือหรือเครื่องมือช่วยในการใช้ และ ค) มีการปรับปรุง Platform ที่
เอ้ือต่อการใช้งานได้ง่าย ทันสมัย และตอบสนองเครื่องมือ/ระบบปฏิบัติการต่างๆ  
                  3) ด้านผู้ขาย/ตัวแทนจ าหน่าย: ก) มีความถนัดทางสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และมีชื่อเสียงได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง  ข) จัดระยะเวลาให้ทดลองใช้ พร้อมคู่มือและ/หรือสาธิตวิธีการใช้งาน และ ค) บริการหลัง
การขาย/ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาข้อขัดข้อง           
                  4) ด้านราคา: การเสนอราคาหลายรูปแบบให้เลือก ทั้งนี้สามารถตรวจสอบราคาในกลุ่มภาคีความ
ร่วมมือเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ 
    5) ด้านสิทธิและข้อตกลง: ก) การจัดกระท ากับข้อมูลที่ค้นคืนได้โดย save, print, e-mail   
ข) รองรับการใช้งานผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัย และระบบการระบุตัวตนของผู้ใช้ (บัวศรีไอดี)   
ค) การเข้าถึงแบบไม่จ ากัดผู้ใช้ในเวลาเดียวกัน  ง) การเข้าดูสถิติการใช้งาน  จ) มีการท าสัญญาเป็นลายลักษณ์
อักษร และ ฉ) อ่ืนๆ เช่น การคงการบอกรับ (Maintain Print) กรณีท่ีเป็นวารสาร 
     6) ด้านสถิติการใช้: พิจารณาสถิติการใช้ ปัญหาการใช้ ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลใหม่หรือฐานข้อมูล
ที่มีอยู่เดิม เพื่อดูว่าคุ้มค่าหรือเหมาะสมในการบอกรับ/จัดซื้อ 
               2.1.3 ด้านงบประมาณ: วางแผนการจัดสรรงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับกับจ านวนฐานข้อมูลที่
บอกรับ  
   2.2 การพิจารณายกเลิกบอกรับ  
          ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับ ท าให้จะต้องมีการพิจารณายกเลิกบอกรับหรือคัดออกทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท 
โดยมีแนวทางประกอบกัน ดังนี้ 
               2.2.1 สถิติการใช้งานของทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาทรัพยากรที่มีสถิติการใช้น้อย  
    2.2.2 ลักษณะการให้บริการของทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดให้บริการแล้ว แต่มีลักษณะการ
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ให้บริการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีตกลงหรือพบปัญหาต่างๆ เช่น บริการหลังการขาย หรือความสามารถของผู้ขาย
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบ เป็นต้น  
                2.2.3  น าเสนอรายการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับไปให้อาจารย์ในสาขาวิชา/หลักสูตร
พิจารณาว่าเป็นที่ต้องการหรือใช้ประโยชน์หรือไม่: กรณีเป็นฐานข้อมูลเฉพาะสาขา และวารสารที่บอกรับแบบแยก
ชื่อ 
 
    2.2.4 ประเมินการพิจารณายกเลิกบอกรับหรือคัดออกทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม ว่ามี
ความเหมาะสมต่อการให้บริการต่อไปหรือไม่ เพื่อปรับปรุงคลังทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมและเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการต่อไป เช่น พิจารณาดูภาพรวมของกลุ่มสาขาวิชาที่ครอบคลุม โดยเน้นทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาเป็นหลัก นอกจากนี้อาจพิจารณาถึงสัดส่วนที่เหมาะสมของประเภทของ
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหา เช่น หนังสือ วารสาร หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 
 3. ด าเนินการบอกรับ/จัดซื้อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์  
   3.1 ประสานส านักพิมพ์/ตัวแทนเพ่ือขอเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบอกรับ/จัดซื้อ ได้แก่  
ก) ใบเสนอราคา (Quotation)  ข) เอกสารแสดงคุณลักษณะ (TOR)  ค) จดหมายที่แสดงการเป็นตัวแทนจ าหน่าย
เจ้าเดียวในประเทศไทย (กรณีราคาเกิน 100,000 บาทและเป็นบริษัทตัวแทนในประเทศไทย)  ง) เอกสารสัญญา 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
   3.2 จัดท าเอกสารยื่นต่องานพัสดุเพื่อด าเนินการบอกรับ/จัดซื้อ ได้แก่  ก) รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ  ข) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค) บันทึกข้อความขอให้ด าเนินการจัดซื้อหรือจ้างด าเนินการเบิก-จ่าย  และ ง) ใบแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ (ในกรณีท่ีมีการช าระเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ) 
   3.3 งานพัสดุด าเนินการทางการเงินในระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ของมหาวิทยาลัย 
จนถึงการช าระเงินค่าบอกรับ/จัดซื้อต่อไป  
  4. ตรวจรับและตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
   ด าเนินการตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์แต่ละรายชื่อ กรณีที่เป็นการบอกรับฐานข้อมูล
ออนไลน์ซึ่งมีรายการทรัพยากรจ านวนมาก สามารถใช้วิธีการสุ่มตรวจได้     
     5. ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์  
       5.1 น าทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบสืบค้นของส านักหอสมุดกลาง ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบ Single 
Search ที่เรียกว่า Primo หรือ SWUDiscovery โดยการด าเนินการใน 2 ระบบ ได้แก่ 
    5.1.1 ลงทะเบียน (Activate) เข้าระบบบริหารจัดการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (SFX Link 
Resolver): ด าเนินการกับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นฐานข้อมูลและแบบแยกเป็นรายชื่อ ทั้งที่บอกรับ/จัดซื้อ
โดยส านักหอสมุดกลาง มศว ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มศว และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
    5.1.2 น าเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบ Aleph: ด าเนินการกับทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์เฉพาะที่เป็นการบอกรับ/จัดซื้อแบบแยกเป็นรายชื่อ  
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  5.2 น าทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเมนู Databases บนเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง 
(https://lib.swu.ac.th/index.php/databases/online-databases-th) เพ่ือให้สามารถเข้าใช้งานแบบไล่เรียง
รายชื่อ พร้อมกับให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์แต่ละรายการ รวมถึงแนะน าวิธีการใช้งาน  
  6. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้  
   6.1 แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ให้บรรณารักษ์และผู้บริหารห้องสมุดได้รับทราบ
ทางอีเมล  
   6.2 จัดท าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ค ป้าย/โปสเตอร์ เป็นต้น  
   6.3 แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ไปยังคณาจารย์แต่คณะ ผ่านทางบรรณารักษ์
ประสานงาน  
   6.4 ประสานส านักพิมพ์และหรือฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีมีการจัดอบรมแนะน าการใช้
งานหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาค้นคว้า รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการใช้
อ่ืนๆ เช่น กิจกรรมตอบค าถามชิงรางวัล เป็นต้น 
   6.5 ประสานกับส านักพิมพ์/ตัวแทน กรณีพบปัญหาในการใช้งานทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 
  7. รวบรวมสถิติการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับ/จัดซื้อ และค่าใช้จ่ายต่อครั้ง (Cost pre Use)   
   7.1 รวบรวมทุก 3 เดือน เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือดู
แนวโน้มการใช้และเพ่ือส่งเสริมการใช้    
   7.2 จัดท ารายงานราย 9 เดือน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบอกรับต่อหรือยกเลิกบอกรับ
ส าหรับปีงบประมาณถัดไป 
   7.3 จัดท ารายงานสรุปประจ าปีงบประมาณ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านัก
หอสมุดกลางจัดให้บริการ 

 
 

                                                                                  
              ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
                                                                  ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                                                                                                                   ตุลาคม 2560 
                                                                                               ปรับปรุงครั้งที่ 2 ตุลาคม 2562 
                                                                                            ปรับปรุงครั้งที่ 3 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 

https://lib.swu.ac.th/index.php/databases/online-databases-th
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริม่ตน้ 
 

รวบรวมรายการฐานข้อมูลเพื่อพิจารณา
บอกรับในแต่ละปีงบประมาณ 

 

1. ราคาฐานข้อมูลที่บอกรับเดิม / ราคา  
    และรายละเอียดของฐานข้อมูลใหม ่
    (ถ้ามี) 
2. ผลพิจารณาจากคณะเร่ืองการต่ออายุ 
    การบอกรับฐานขอ้มูลเฉพาะทาง 
3. ปริมาณการใช้/ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังรอบ  
    9 เดือนของฐานข้อมูลที่บอกรับเดิม  
    หรือของฐานขอ้มูลใหม่ (ถา้มี) 
 

 เสนอผู้บริหารและบรรณารักษ์ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

 

ไม่ต่ออายุการบอกรับ 

 

ต่ออายกุารบอกรับ/บอกรับฐานข้อมูลใหม่ 

 

Deactivate  
ออกจากระบบ SFX  

จัดท าสรุปรายการฐานข้อมลูและการ
ใช้งบประมาณจดัหาทรัพยากร

อิเล็กทรอนิกส์ประจ าปีงบประมาณ 

ขออนุมัติจัดซื้อ/บอกรับ 

ตรวจรับ 

บริหารจดัการ 
ทางเทคนิค 

Activate เข้าระบบ SFX 

น าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์  
(เมนู Databases) 

รวบรวมปริมาณการใช้
และค านวณค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้ง ราย 3 เดือน และ
จัดท าสรุปรายงานราย

ปีงบประมาณ 
 

จบ 
 

ส่งเสริมการใช้ 

ตรวจสอบ/ประสานบริษัท
กรณีพบปัญหาการเข้าใช้ 

น าข้อมูลลงจากเว็บไซต์  
(เมนู Databases) 

1. ประสานส านักพิมพ์และงานส่งเสรมิผู้ใช้ในการ 
    จัดอบรม/กิจกรรม และการท าประชาสมัพันธ์   
2. แจ้งข่าวสารไปยังอาจารย์บรรณารักษ์ และ 
    ผู้เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

 
 

 

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจความการใช้วารสาร/ 
รวบรวมรายชื่อวารสาร 

 

พิจารณาคัดเลือก 
- งบประมาณ 
- ราคา  
- หลักสูตรการเรียนการสอน 
- สถิติการใช้ 

ขออนุมัติจัดซื้อ/บอกรับใน
หลักการ 

ตรวจรับและจดัเตรียม
เอกสารเบิกจ่าย 

ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

จัดเก็บส าเนาการเบิกจ่าย 

การจัดการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

Activate / Deactivate 
 ในระบบ SFX 

 

สร้างฐานข้อมลูบรรณานุกรม 

จบ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : งานจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบการให้บริการรูปแบบ E 
และแหล่งจัดจ าหนา่ย 

มี ไม่ม ี

 
เปรียบเทยีบราคา 
กับฉบับพิมพ์ / 

ขอบเขตของการใช้งาน 
จัดซื้อฉบับพิมพ์ 

(ถ้ามี) 

ขออนุมัติจัดซื้อ 

ตรวจรับ 

บริหารจดัการ 
ทางเทคนิค 

ไม่ซื้อ ซื้อ 

จบ 
 

รายชื่อที่ผู้ใช้เสนอซื้อ 
 

รายชื่อจากส านักพิมพ์ 
 

แจ้งผู้เสนอซื้อ 

 คัดเลือกตามเงื่อนไข/วงเงินท่ีก าหนด 
ปีพิมพ์ สถิติการใช้ สาขาวิชา 

Activate เข้าระบบ SFX 

สร้างฐานข้อมลูบรรณานุกรม 

น ารายช่ือข้ึนเว็บไซต์ (เมนู Databases) 

รวบรวมปริมาณการใช้
ตามรอบปีงบประมาณ 

รวบรวมรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

เริ่มต้น 
 


