
 
มทร. ตะวันออก 

ส ำนักวิทยบรกิำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ       

(วิธีการจัดซื้อ/บอกรับ) 

 
รหัสเอกสำร 
2564.สวส.
302.02.001 

 
วันที่บงัคับใช ้

24/3/63 

 
เขียนโดย : นำงสำวสมพิศ  งำมประเสรฐิ 
ควบคุมโดย : รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยบริหำร 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนห้องสมุดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจขั้นตอนและกระบวนกำรกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ด้วยวิธีกำรจัดซื้อ/บอกรับ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและสอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ : ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศมำกกว่ำ 3.51 

ขอบเขตงาน : ขั้นตอนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยวิธีกำรจัดซื้อ/บอกรับ ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนส ำรวจควำมต้องกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรรวบรวมรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศที่เสนอแนะสั่งซื้อเข้ำห้องสมุด กำรตรวจสอบ
และพิจำรณำรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เสนอขออนุมัติจัดซื้อ พิจำรณำอนุมัติจัดซื้อ กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ 
กำรตรวจรับทรัพยำกรสำรสนเทศ และกำรรับทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ค าจ ากัดความ :  
 

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หมำยถึง วิธีกำรต่ำงๆ เพ่ือให้ได้มำและเพ่ิมเติมทรัพยำกรสำรสนเทศใน
ห้องสมดุ วิธีจัดหำโดยทั่วไป ได้แก่ กำรจัดซื้อ/บอกรับ 

การจัดซื้อ/บอกรับ หมำยถึง กำรจัดซื้อทรัพยำกรห้องสมุดโดยใช้งบประมำณแผ่นดิน 

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  สิ่งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วำรสำร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร : พิจำรณำลงนำมอนุมัตหินังสือบันทึกข้อควำมจัดซื้อ / จัดจ้ำง 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร/ผู้บังคับบัญชำที่ดูแลห้องสมุด : ทบทวนบันทึกข้อควำมและรำยละเอียดจัดซื้อ / 
จัดจ้ำง 
บรรณำรักษ์/เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด : ส ำรวจควำมต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรรวบรวมรำยชื่อทรัพยำกร
สำรสนเทศที่เสนอแนะสั่งซื้อเข้ำห้องสมุด กำรตรวจสอบและพิจำรณำรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เสนอขอ
อนุมัติจัดซื้อ กำรตรวจรับทรัพยำกรสำรสนเทศ และกำรรับทรัพยำกรสำรสนเทศ 
กรรมกำรตรวจรับพัสดุ : ตรวจควำมครบถ้วนเรียบร้อยของวัสดุที่ได้รับ 
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ : ด ำเนินกำรจัดซื้อ 

เอกสารอ้างอิง : 1. หลักกำรพิจำรณำคัดเลือกหนังสือของห้องสมุด 4 เขตพ้ืนที่  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบส ำรวจควำมต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2. แบบเสนอแนะหนังสือเข้ำห้องสมุดผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด 
3. บันทึกข้อควำมจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
4. ใบเสนอรำคำเพ่ือคัดเลือก 
5. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
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รหัสเอกสำร 
2564.สวส.
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วันที่บงัคับใช ้

24/3/63 

 
เขียนโดย : นำงสำวสมพิศ  งำมประเสรฐิ 
ควบคุมโดย : รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยบริหำร 
อนุมัติโดย : ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ำมี) 

6. ใบเสนอรำคำ 
7. ใบส่งของ 

เอกสารบันทึก : ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
1.บันทึกข้อควำมขอ
อนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

แฟ้มเอกสำรขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจ้ำง 

5 ปี เรียงตำมเลขที่หนังสือ
ออก 

2.แบบส ำรวจควำม
ต้องกำรทรัพยำกร

สำรสนเทศ 

งำนห้องสมุด แฟ้มเอกสำรแบบส ำรวจ
ควำมต้องกำรทรัพยำกร

สำรสนเทศ 

5 ปี เรียงตำมล ำดับกำรสั่งซ้ือ 

3.ระบบเสนอแนะ
หนังสือเข้ำห้องสมุดผ่ำน

เว็บไซต์ห้องสมุด 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ระบบเสนอแนะหนังสือ
เข้ำห้องสมุดผ่ำนเว็บไซต์

ห้องสมุด 

เร่ิมให้บริกำร 
ระบบจนถึงปัจจบุัน 

เรียงตำมล ำดับกำรสั่งซ้ือ 

 
 

  



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด
งาน 

ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
                       
 

   

1 บรรณำรักษ์/ 
เจ้ำหน้ำที่
ห้องสมุด 

 
 

 
 
 

ส ำรวจควำมตอ้งกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ ด้วยวธิีกำรตำ่งๆ  
- แบบส ำรวจควำมต้องกำร  
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- แบบเสนอแนะหนังสือเข้ำ
ห้องสมุดผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด 

30 วัน 1. บันทึกข้อควำมเสนอแนะทรัพยำกร 
2. แบบส ำรวจควำมต้องกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
3. แบบเสนอแนะหนังสือเขำ้ห้องสมุด
ผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด 
4. ใบเสนอรำคำเพื่อคัดเลือก 

2 บรรณำรักษ์/
เจ้ำหน้ำที่
ห้องสมุด 

 
 

 
 

รวบรวมรำยชือ่ทรัพยำกร
สำรสนเทศที่เสนอแนะสั่งซ้ือเข้ำ
ห้องสมุด 

5 วัน 1. แบบส ำรวจควำมต้องกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
2. แบบเสนอแนะหนังสือเขำ้ห้องสมุด
ผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด 
3. ใบเสนอรำคำเพื่อคัดเลือก 

3 บรรณำรักษ์/
เจ้ำหน้ำที่
ห้องสมุด 

 
 

ตรวจสอบและพิจำรณำ 
รำยกำรทรัพยำกร 

                สำรสนเทศ 

ตรวจสอบและพิจำรณำรำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
จัดหา ในกรณีที่ไม่มีทรัพยำกร
สำรสนเทศ, จ ำนวนไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร, มีเน้ือหำเหมำะสม
ทันสมัย สอดคล้องกับหลกัสูตร
และงบประมำณ เป็นต้น  
ไม่จัดหา ในกรณีที่มีทรัพยำกร
สำรสนเทศเพียงพอแล้ว, เนื้อหำไม่
เหมำะสม เป็นต้น 

5 วัน 
 
 
 

1. แบบส ำรวจควำมต้องกำร ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
2. แบบเสนอแนะหนังสือเขำ้ห้องสมุด
ผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด 
3. ใบเสนอรำคำเพื่อคัดเลือก 
4. ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ
5. หลักกำรพจิำรณำคัดเลือกหนังสือของ
ห้องสมุด 4 เขตพื้นที ่

4 บรรณำรักษ์/ 
รองผู้อ ำนวย 

กำรฝ่ำย
บริหำร/

ผู้บังคับบัญชำ 

 
 

จัดท ำหนังสือบันทึกขอ้ควำม
จัดซื้อ/จัดจ้ำง โดยผ่ำนรองที่
ก ำกับ/ผู้บังคับบัญชำที่ดูแลงำน
ห้องสมุด 

3 วัน 1. บันทึกข้อควำมจัดซื้อ/จัดจำ้ง 
2. ใบเสนอรำคำ 
 

6 ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทย
บริกำร 

 
 
               

 

ผู้อ ำนวยกำรพจิำรณำลงนำม
หนังสือบันทึกข้อควำมจัดซื้อ/จัด
จ้ำง 
อนุมัติ ด ำเนินกำรจัดซ้ือ 
ไม่อนุมัติ  ให้ทบทวน ตรวจสอบ
และพิจำรณำรำยกำรหนังสืออีก
ครั้ง แล้วน ำเสนอใหม่อีกครั้ง 

ตำม
กระบวนกำร
เสนออนุมัติ 

1. บันทึกข้อควำมจัดซื้อ/จัดจำ้ง 
2. ใบเสนอรำคำ 

7 เจ้ำหน้ำที่งำน
พัสด ุ

 
 

                 
 
 

เจ้ำหน้ำที่งำนพัสด ุด ำเนินกำร
จัดซื้อตำมระเบียบพัสด ุ

ตำม
กระบวนกำร

พัสดุ 
 

 

1. ใบจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
 
 

   
 
 

  

รวบรวมรำยชือ่ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

เร่ิมต้น 

ส ำรวจควำมตอ้งกำร 
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

เสนอขออนุมัติจัดซ้ือ 

จัดหำ 

ไม่จัดหำ 

ด ำเนินกำรจัดซ้ือ 

2 1 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

พิจำรณำอนุมัติจัดซ้ือ 



ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด
งาน 

ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

   
 
 

  

8 กรรมกำร
ตรวจรับวัสด ุ

 
 

          ตรวจรับทรพัยำกรสำรสนเทศ 

กรรมกำรตรวจรับพัสดุตรวจสอบ 
ครบถ้วน ด ำเนินกำรในขั้นตอนรับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ไม่ครบถ้วน กลับไปยังขั้นตอนกำร
จัดซื้อ 

30 นำที 
 
 

 

1. ใบส่งของ 
2. ทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดหำ 

9 
 
 
 

บรรณำรักษ์/
เจ้ำหน้ำที่
ห้องสมุด 

 
 

ด ำเนินกำรรับทรัพยำกร
สำรสนเทศที่ถูกต้อง 

30 นำที 1. ทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดหำ 

   
 

 

   

 

 

จบ 

รับทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ครบถ้วน 

ไม่ครบถ้วน 

2 1 


