การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มำ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยเริ่มต้นจัดหำฐำนข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ CD-ROM เพื่อมุ่งเน้นให้บริกำรแก่คณำจำรย์และ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ ด้วยกำรจัดหำฐำนข้อมูลทำงด้ำนกำรศึกษำเป็นหลัก ได้แก่ ERIC และ Dissertation
Abstract ต่อมำมีกำรพัฒนำโปรแกรม CDS/ISIS เพื่อจัดเก็บข้อมูลบทคัดย่อปริญญำนิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ
เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (ทบวงมหำวิทยำลัย) เริ่มเข้ำมำมีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำมำกขึ้นเป็นลำดับ ตัวแทนของห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำที่ร่วมเป็นเครือข่ำยห้องสมุดจึงมีข้อตกลงในกำรพิจำรณำกำรบอกรับทรัพยำกรสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรหำโปรแกรมเพื่อสร้ำงฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งำน
ร่วมกันระหว่ำงสถำบัน ประกอบกับควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีส่งผลให้สำนักพิมพ์ต่ำงประเทศจำนวนมำก
ได้เริ่มขยำยฐำนกำรผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งวำรสำรและหนังสือสู่กำรผลิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มจำกรำยเล่ม
จนกระทั่งรวบรวมเป็นฐำนข้อมูลทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ให้บริกำรทั้งแบบสหสำขำวิชำและเฉพำะสำขำวิชำ
สำนักหอสมุดกลำงจึงปรับตัวให้ก้ำวทันกับสภำพแวดล้อมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้รับบริกำรที่ประกอบไปด้วยนิสิตและบุคลำกร รวมถึงควำมต้องกำรและพฤติกรรมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่
เปลี่ยนรูปแบบไปจำกที่ต้องเดินทำงมำยังห้องสมุดด้วยตนเอง กลำยมำเป็นกำรค้นคืนและเข้ำถึงจำกสถำนที่ใดก็ได้
ผ่ำนทำงอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ำย สำนักหอสมุดกลำงจึงจัดสรรงบประมำณในแต่ละปีเพื่อจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรมำโดยตลอด และทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ทุกประเภทที่จัดหำจะผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ผู้รับบริกำรสำมำรถค้นคืนและเข้ำถึงผ่ำนทำงระบบสืบค้นที่
เรียกว่ำ SWUDiscovery บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลำง (http://library.swu.ac.th/th/)

จุดประสงค์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อพัฒนำคลังทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้มีควำมเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน และวิจัย ตลอดจนกำรศึกษำค้นคว้ำแก่ นิสิตและบุคลำกร รวมถึงประชำชนทั่วไป

การใช้จ่ายงบประมาณ
สำนักหอสมุดกลำงใช้งบประมำณแผ่นดินและงบรำยได้ซึ่งได้รับกำรจัดสรรเป็นงบประมำณของ
สำนักหอสมุดกลำงในกำรจัดซื้อ/บอกรับทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีบอกรับ/จัดซื้อจำก
สำนักพิมพ์/ตัวแทนแห่งเดียว หรือในลักษณะภำคีควำมร่วมมือ
กรณีเป็นทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เฉพำะสำขำที่ทำงคณะ/สำนัก/สถำบัน ต้องกำรเสนอให้
สำนักหอสมุดกลำงบอกรับหรือจัดซื้อนั้น จะพิจำรณำให้คณะสนับสนุนงบประมำณสมทบค่ำบอกรับฐำนข้อมูล
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ทั้งนี้ให้ทำงคณะ/สำนัก/สถำบัน ทำบันทึกถึงผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดกลำงภำยในเดือนพฤษภำคมเพื่อเตรียม
กำรตั้งงบประมำณสำหรับกำรจัดหำในปีงบประมำณถัดไป

วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
สำนักหอสมุดกลำงใช้วิธีกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ตำมวิธีกำรจัดหำ
โดยทั่วไป ดังนี้
1. กำรบอกรับ/จัดซื้อผ่ำนตัวแทน/สำนักพิมพ์
2. กำรเข้ำใช้ตำมสิทธิหรือข้อตกลงตำมภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
3. กำรพัฒนำคลังทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเอง เช่น ปริญญำนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
คลังสถำบัน (SWU IR) วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ของมหำวิทยำลัย (SWU ejournals) และหนังสือ/เอกสำรต่ำงๆ
ที่นำมำแปลงเป็นดิจิทัล (ที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์)
4. กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จำกแหล่งได้เปล่ำ (Open access) รวมทั้งหน่วยงำนภำครัฐ
และภำคเอกชน
ทั้งนี้กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เป็นควำมรับผิดชอบของบรรณำรักษ์งำนจัดหำในกำร
ดำเนินกำรจัดซื้อ/บอกรับตำมรำยกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกแล้วด้วยวิธีกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ว่ำด้วยกำรพัสดุ

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทจี่ ัดหำ มี 2 รูปแบบ ได้แก่
1. การบอกรับเป็นฐานข้อมูลหรือเป็นกลุ่มทรัพยากรตามกลุ่มสาขา (Collection) ซึง่ สำนักหอสมุดกลำงจะเน้นกำรบอกรับฐำนข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริกำรครอบคลุมสหสำขำวิชำเป็นหลัก เนื่องจำกสำมำรถใช้ได้
อย่ำงกว้ำงขวำงทั่วไป ไม่ว่ำจะเป็นฐำนข้อมูลวำรสำร หนังสือ เอกสำรอ้ำงอิง คลิปข่ำว และอื่นๆ
2. การบอกรับ/จัดซื้อแบบแยกชื่อ ได้แก่
2.1 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกำรบอกรับแบบแยกรำยชื่อ ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ
โดยพิจำรณำตำมกำรนำเสนอของทำงคณะ/สำนัก/สถำบัน (ทำบันทึกถึงผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดกลำงภำยใน
เดือนพฤษภำคมของทุกปี)
2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแยกซื้อเป็นรำยเล่ม ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ โดยพิจำรณำ
ตำมกำรนำเสนอของอำจำรย์ (ผ่ำนช่องทำงกำรเสนอซื้อหนังสือของสำนักหอสมุดกลำงหรือระบบ CLBS) และกำร
เข้ำถึงได้ในวงกว้ำง
นอกจำกนี้ สำนักหอสมุดกลำงยังพิจำรณำจัดหำโปรแกรมกำรจัดกำรทำงบรรณำนุกรมและกำรอ้ำงอิงมำ
ให้บริกำรด้วย เช่น โปรแกรมเอ็นด์โน้ต เป็นต้น
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ขอบเขตของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหา
สำนักหอสมุดกลำงจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหำครอบคลุมสำขำวิชำ/หลักสูตร
ที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน และวิจัย ซึ่งสำมำรถจำแนกออกเป็น
กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
1. สหสาขาวิชา หมำยถึง ข้อมูลที่ครอบคลุมข้ำมสำขำวิชำต่ำงๆ หรือสำมำรถใช้ได้หลำยสำขำวิชำ
2. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมำยถึง ข้อมูลที่ครอบคลุมในกลุ่มสำขำที่ประกอบด้วย
หลักสูตรของคณะต่ำงๆ ดังนี้ คณะมนุษยศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ คณะเศรษฐศำสตร์
วิทยำลัยนำนำชำติเพื่อศึกษำควำมยั่งยืน สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ
สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้ และบัณฑิตวิทยำลัย
3. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมำยถึง ข้อมูลที่ครอบคลุมในกลุ่มสำขำที่ประกอบด้วย
หลักสูตรของคณะต่ำงๆ ดังนี้ คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำรเกษตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิทยำลัยนวัตกรรมสื่อสำรสังคม
4. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หมำยถึง ข้อมูลที่ครอบคลุมในกลุ่มสำขำที่ประกอบด้วยหลักสูตร
ของคณะต่ำงๆ ดังนี้ คณะกำยภำพบำบัด คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ คณะพลศึกษำ
คณะแพทยศำสตร์ และคณะเภสัชศำสตร์

การพิจารณาบอกรับ/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
กำรพิจำรณำบอกรับ/จัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
บรรณำรักษ์ที่รับผิดชอบงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด ผู้บริหำรสำนักหอสมุดกลำง หรือคณะกรรมกำร
ประจำสำนักหอสมุดกลำง รวมถึงบรรณำรักษ์ประสำนงำน อำจำรย์ซง่ึ เป็นตัวแทนคณะ/สำนัก/สถำบันต่ำงๆ โดย
พิจำรณำคัดเลือกตำมควำมจำเป็นที่ต้องใช้ในบริบทของมหำวิทยำลัยโดยภำพรวม
สำนักหอสมุดกลำงมีแนวทำงกำรประเมิน และกำรพิจำรณำคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ดังนี้
1. แนวทางการประเมินทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคัดกรองทรัพยำกรสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร/สำขำวิชำของมหำวิทยำลัย รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนและ
วิจัยเป็นหลัก และเพื่อควบคุมงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำมำรถพิจำรณำ
ประเมินในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1.1 ด้านหลักสูตร: ประสำนงำนกับอำจำรย์ในหลักสูตรหรือรำยวิชำที่เปิดใหม่ หรือควำมต้องกำร
เพิ่มเติม
1.2 ด้านผู้รับบริการ: สำรวจควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริกำร
แต่ละกลุ่ม และจัดเก็บสถิติกำรใช้งำน
1.3 ด้านทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์: ก) ศึกษำรำยละเอียดจำกผู้ขำย กำรนำเสนอข้อมูล
กำรสำธิตวิธีกำรใช้งำน และแหล่งอ้ำงอิงกำรบอกรับภำยในประเทศ และ ข) มีกำรทดลองใช้ฐำนข้อมูลก่อนกำร
บอกรับในระยะเวลำที่เหมำะสม สถิติช่วงกำรทดลองใช้ รวมทั้งประเมินควำมยำกง่ำยในกำรใช้งำน
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1.4 ด้านงบประมาณ: วำงแผนกำรจัดสรรงบประมำณตำมวงเงินที่ได้รับกับจำนวนฐำนข้อมูลที่
บอกรับ และประมำณวงเงินที่ได้รับกับจำนวนฐำนข้อมูลที่จำเป็นต้องยุติกำรบอกรับหรือที่ต้องมีกำรจัดหำเพิ่มเติม
2. การพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พิจำรณำจำกสิ่งต่อไปนี้ประกอบกัน ได้แก่
2.1 ด้านเนื้อหา: ก) ครอบคลุมกำรเรียนกำรสอนและวิจัยตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัย ข) ปีพิมพ์
มีควำมเป็นปัจจุบัน ทันสมัย/ปรับเนื้อหำเพิ่มเติมตลอดเวลำ (ไม่มีข้อจำกัดในกำรเข้ำดู/จัดกระทำกับเอกสำรฉบับ
เต็ม เช่น วำรสำรไม่ติด Embargo (ระยะเวลำที่สำนักพิมพ์ระบุไว้เพื่อบอกผู้อ่ำนวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ
ไม่อนุญำตให้เข้ำถึงเอกสำรฉบับเต็ม เพื่อรักษำผลประโยชน์อันพึงมีของสำนักพิมพ์) หรือหนังสือไม่ติด DRM:
Digital Right Management (ซอฟต์แวร์กำรจัดกำรสิทธิ์ด้ำนดิจิทัล เช่น กำรดำวน์โหลดไฟล์ กำรแชร์ กำรเข้ำดู
ได้เฉพำะบำงส่วนหรือตำมเวลำที่กำหนดเท่ำนั้น)) ค) เนื้อหำมีคุณภำพ มำจำกแหล่งวิชำกำรหรือควำมเชี่ยวชำญ
ที่เชื่อถือ ตรวจสอบได้ และ ง) มีข้อมูลฉบับเต็ม (กรณีเป็นฐำนข้อมูลวำรสำร/หนังสือ/อื่นๆ ที่ต้องใช้เอกสำรฉบับ
เต็ม)
2.2 ด้านการใช้งาน: ก) ค้นคืนได้สะดวก รวดเร็ว มีเทคนิคกำรสืบค้นหลำยรูปแบบ ผลกำรค้นคืน
สนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ ข) กำรแสดงผลหน้ำจอง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจ มีคู่มือหรือเครื่องมือช่วยในกำรใช้
และ ง) มีกำรปรับปรุง Platform ที่เอื้อต่อกำรใช้งำนได้ง่ำย ทันสมัย และตอบสนองเครื่องมือ/ระบบปฏิบัติกำร
ต่ำงๆ
2.3 ด้านผู้ขาย/ตัวแทนจาหน่าย: ก) มีควำมถนัดทำงสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง และมีชื่อเสียงได้รับกำร
ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง ข) จัดระยะเวลำให้ทดลองใช้ พร้อมคู่มือและ/หรือสำธิตวิธีกำรใช้งำน และ ค) บริกำร
หลังกำรขำย/ควำมรวดเร็วในกำรแก้ปัญหำข้อขัดข้อง
2.4 ด้านราคา: มีกำรเสนอรำคำหลำยรูปแบบให้เลือก ทั้งนี้สำมำรถตรวจสอบรำคำในกลุ่มภำคีควำม
ร่วมมือเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจ
2.5 ด้านสิทธิและข้อตกลง: ก) กำรจัดกระทำกับข้อมูลที่ค้นคืนได้โดยบันทึกผล พิมพ์ผล หรืออีเมล
ข) รองรับกำรใช้งำนผ่ำนระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย และกำรระบุตัวตนของผู้ใช้ (บัวศรีไอดี) ค) กำรเข้ำถึง
แบบไม่จำกัดผู้ใช้ในเวลำเดียวกัน ง) กำรจัดกำรสถิติกำรใช้งำน จ) กำรทำสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษร และ
ฉ) อื่นๆ เช่น กำรคงกำรบอกรับ (Maintain Print) กรณีที่เป็นกำรฐำนข้อมูลวำรสำร
2.6 ด้านสถิติการใช้: พิจำรณำสถิติกำรใช้ ปัญหำกำรใช้ หรือควำมพึงพอใจ (หำกมีกำรสำรวจ)
ไม่ว่ำจะเป็นฐำนข้อมูลใหม่หรือฐำนข้อมูลที่มีอยู่เดิม เพื่อดประเมินควำมคุ้มค่ำหรือเหมำะสมในกำรบอกรับ/จัดซื้อ

การพิจารณาคัดออกทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ในแต่ละปีงบประมำณ สำนักหอสมุดกลำงจะพิจำรณำคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้
สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับ ทำให้อำจจะต้องมีกำรพิจำรณำคัดออกทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์บำง
ประเภทหรือบำงกลุ่มสำขำวิชำที่จัดให้บริกำรอยู่เดิม โดยพิจำรณำเป็นรำยฐำนข้อมูลหรือวำรสำรที่บอกรับแยกแต่
ละชื่อ ซึง่ มีแนวทำงในกำรพิจำรณำคัดออกประกอบกัน ดังนี้
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1. พิจำรณำจำกสถิติกำรใช้งำนของทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท โดยเลือกที่มีสถิติ
กำรใช้น้อย
2. พิจำรณำจำกกำรให้บริกำรของทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ีลักษณะกำรให้บริกำรที่ไม่เป็นไป
ตำมเงื่อนไขที่ตกลงหรือพบปัญหำต่ำงๆ เช่น บริกำรหลังกำรขำย หรือควำมสำมำรถของผู้ขำยในกำรแก้ไขปัญหำ
ต่ำงๆ ที่พบ เป็นต้น
3. ผลกำรพิจำรณำจำกคณะ/สำนัก/สถำบัน หรืออำจำรย์ ในกรณีที่เป็นฐำนข้อมูลเฉพำะสำขำ หรือ
วำรสำรเฉพำะสำขำที่บอกรับแบบแยกชื่อ ว่ำยังคงเป็นที่ต้องกำรหรือใช้ประโยชน์หรือไม่
4. พิจำรณำคัดออกทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยภำพรวม ว่ำมีควำมเหมำะสมต่อกำรให้บริกำร
ต่อไปหรือไม่ เพื่อปรับปรุงคลังทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมำะสมและเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริกำร เช่น พิจำรณำดูภำพรวมของกลุ่มสำขำวิชำที่ครอบคลุม โดยเน้นทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่
ครอบคลุมสหสำขำวิชำเป็นหลัก นอกจำกนี้อำจพิจำรณำถึงสัดส่วนที่เหมำะสมของประเภทของทรัพยำกร
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหำ เช่น หนังสือ วำรสำร หรือทรัพยำกรอ้ำงอิงอื่นๆ เป็นต้น
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
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