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ส่วนที่ 1 
แนะน ำระบบ 

 
1. การเข้าใช้งานระบบ 
 ระบบ CMRUL-AS สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ที่ https://www.lib.cmru.ac.th/acqusition/main  
หรือเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ส านักหอสมุดที่ https://www.lib.cmru.ac.th จากนั้นเลือก Book Suggestion  
 

 
ภาพที่ 1.1 หน้าจอเว็บไซตส์ านักหอสมุดและระบบแนะน าหนังสือออนไลน ์

 
ให้ท าการคลิกที่ ผู้ดูแลระบบ จะปรากฎหน้าจอเข้าสู่ระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ จากนั้นท าการกรอก 

Username และ Password และท าการ เลือกปีงบประมาณที่จะท าการจัดการจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ 

 
ภาพที่ 1.2 หน้าจอเข้าสู่ระบบ CMRUL-AS  
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ภาพที่ 1.3 หน้าจอหลักระบบ CMRUL-AS 

 
2. ส่วนประกอบของหน้าจอของระบบ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  

2.1 เมนูบน แสดงช่ือหน่วยงานและข้อมูลผู้ใช้ระบบ โดยในส่วนข้อมลูผู้ใช้ระบบจะมเีมนูย่อยได้แก่  
(1) ข้อมูลผู้ใช้ระบบ แสดงข้อมลูการบันทึกรายการสั่งซื้อของผู้ใช้ระบบแบ่งตามปีงบประมาณ  
(2) เปลี่ยนรหสัผ่าน ผู้ใช้งานระบบสามารถเปลีย่นรหสัผา่นของตนเองได้จากเมนูนีโ้ดย 
(3) ออกจากระบบ 

2.2 เมนูหลัก ประกอบด้วยเมนยู่อยดังนี้ 
(1) Dashboard แสดงภาพรวมในการใช้งบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 
(2) ค้นหาเพื่อจัดการ จัดการข้อมลูการสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ 
(3) รายการแนะน าออนไลน์ ปรับปรุงรายการแนะน าออนไลน ์
(4) คัดเลือกหนังสือ 
(5) น าเข้าและส่งออกข้อมูล 
(6) รายงานการสั่งซื้อ 
(7) จัดการข้อมูล 

2.3 หน้าจอแสดงผล 
 
 

 
 

 

 

 

1 

3 

2 
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ส่วนที่ 2  
กำรค้นหำและจัดกำรข้อมูลกำรสั่งซ้ือ 

 
1. การค้นหารายการในระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ 
 ก่อนการบันทึกข้อมูลรายการสั่งซือ้เข้าสู่ระบบเจ้าหนา้ที่จ าเป็นจะตอ้งตรวจเช็คว่ารายการสั่งซื้อนั้นมกีาร
ซ้ าซ้อนกันกับรายการที่มีอยู่แล้วหรือไม่โดยสามารถค้นหารายการในห้องสมุดอัตโนมัตไิด้จากเมนู ค้นหาเพื่อจัดการ 
จากนั้นเลือก ค้นหารายการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยสามารถเลือกเขตข้อมลูที่จะสืบค้นได้ 

 
ภาพที่ 2.1 หน้าจอการค้นหารายการในห้องสมุด 

 
เมื่อไดผ้ลลัพธ์การค้นหาแล้วสามารถกรองรายการได้เพิ่มเติมโดยการกรอกข้อความเพิ่มเติมลงในช่อง 

Search ระบบจะปรบัผลลัพธ์ตามข้อความที่กรอกเข้าไปโดยอัตโนมตัิ 

 
ภาพที่ 2.2 ผลลัพธ์การค้นหาข้อมลูในระบบห้องสมุด 
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2. การค้นหาผูส้ั่งซื้อ 
 การค้นหาผู้สั่งซื้อท าได้จาเมนู ค้นหาเพื่อจัดการ จากนั้นเลือก ค้นหาผู้สั่งซื้อ โดยสามารถเลือกเขตข้อมูลที่
จะสืบค้นได้ เช่น รหสันักศึกษา รหัสบัตรประชาชน และชื่อ 

 
ภาพที่ 2.3 หน้าจอการค้นหาผูส้ั่งซื้อ 

 
เมื่อไดผ้ลลัพธ์การค้นหาแล้วสามารถกรองรายการได้เพิ่มเติมโดยการกรอกข้อความเพิ่มเติมลงในช่อง 

Search ระบบจะปรบัผลลัพธ์ตามข้อความที่กรอกเข้าไปโดยอัตโนมตัิ 

 
ภาพที่ 2.4 ผลลัพธ์การค้นหาข้อมลูผูส้ั่งซื้อ 

 

 
ภาพที่ 2.5 ข้อมูลของผู้สั่งซื้อ 

  
 เมื่อพบรายช่ือผูส้ั่งซื้อแล้วคลิกท่ีช่ือผู้สั่งซื้อ จะปรากฏข้อมลูผูส้ั่งซื้อและภายในข้อมูลผู้สั่งซื้อมเีมนูย่อย
ภายในใหจ้ัดการได้แก่ 
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2.1 การพิมพ์แบบฟอร์มคัดเลือกรายการ  
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากผู้สั่งซื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เบอร์โทรศัพท์และอีเมล ไม่ต้องกรอก

ข้อมูลลงไป โดยต้องเลือกสาขาห้องสมุดและหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ ใส่จ านวนแบบฟอร์มคัดเลือกที่
ต้องการ จากนั้นกด Preview  

 
ภาพที่ 2.6 บันทึกข้อมูลเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มคัดเลือก 

 
เมื่อกด Preview จะปรากฏแบบฟอร์มคัดเลือกแสดงข้อมูล และจ านวนที่ได้กรอกไว้  ให้ท าการ

ตรวจสอบข้อมูลหากไม่ถูกต้องให้กดย้อนกลับเพื่อแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นให้คลิกขวาเพื่อท าการสั่งพิมพ์  
และเมื่อสั่งพิมพ์เสร็จแล้วให้ท าการบันทึกรายการโดยการคลิก บันทึกใบรายการ 

  
ภาพที่ 2.7 การสั่งพิมพ์แบบฟอร์มคัดเลือก  

 

 
ภาพที่ 2.8 แบบฟอร์มคัดเลือกหนงัสือ 
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2.2 เพิ่มรายการสั่งซื้อ 
ในกรณีที่ลืมบันทึกใบรายการคัดเลือกหนังสือแต่มีการพิมพ์ใบสั่งซื้อไปแล้วสามารถเพิ่มรายการสั่งซื้อ

ได้จากเมนูนี้ โดยกรอกข้อมูลจากใบรายการคัดเลือกที่ได้รับมาตามค าแนะน าด้านข้างจากนั้นท าการบันทึก หรือ
สามารถเพิ่มรายการสั่งซื้อนอกงานสัปดาห์หนังสือ (CMRU Lirary fair) ได้ 

 
ภาพที่ 2.9 ฟอร์มเพิ่มรายการสั่งซือ้ 

 
2.3 ประวัติการสั่งซื้อ 

หลังจากท าการเพิ่มรายการสั่งซื้อแล้วสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อของผู้สั่งซื้อได้ โดยเลือกที่
เมนู ประวตัิการสั่งซื้อระบบจะแสดงรายการสั่งซื้อท้ังหมดของผูส้ั่งซือ้ท่านนั้น 

 
ภาพที่ 2.10 แสดงประวัติการสั่งซือ้ 
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2.4 ประวัติการสั่งซื้อแบบออนไลน์ 
นอกจากประวัติการสั่งซื้อปกติแลว้สามารถดูประวัติการสั่งซื้อแบบออนไลน์ได้จากเมนูนี้ 

 
ภาพที่ 2.11 แสดงประวัติการสั่งซือ้แบบออนไลน ์

 
3. การค้นหาแบบฟอร์มคดัเลือก  

หลังจากพิมพ์ใบคัดเลือกรายการให้ผู้สั่งซื้อน าไปคัดเลือกหนังสือภายในงาน CMRU Library fair และผู้
สั่งซื้อได้ส่งใบรายการคัดเลือกคืนให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะท าการค้นหาแบบฟอร์มคัดเลือก เพื่อท าการบันทึก
รายการสั่งซื้อโดยการไปท่ีเมนูค้นหาเพื่อจัดการ > ค้นหาแบบฟอร์มคัดเลือก  

 
ภาพที่ 2.12 ฟอร์มค้นหาแบบฟอร์มคัดเลือก 

 
กรอกหมายเลขแบบฟอร์ม เสร็จแล้วกด Submit โดยต้องกรอกข้อมลูให้ครบทุกตัวป้องกันการกรอกข้อมูล

ผิดแบบฟอรม์  

 
ภาพที่ 2.13 ผลลัพธ์การค้นหาแบบฟอร์มคัดเลือก 
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 ผลลัพธ์ที่แสดงออกมาจะบอกช่ือผู้ขอใบรายการและสถานะการบันทึกรายการลงในระบบหากได้ท าการ
บันทึกรายการสั่งซื้อไปแล้วจะไม่สามารถบันทึกซ้ าได้ ท าการคลิกท่ีหมายเลขเพื่อท าการบันทึกรายการสั่งซื้อต่อไป 

 
ภาพที่ 2.14 ฟอร์มบันทึกรายการสั่งซื้อจากการค้นหาแบบฟอร์มคดัเลือกหนังสือ 

 
4. การค้นหารายการสั่งซื้อ 
 ผู้ปฏิบัติงานสามรถค้นหารายการสั่งซื้อเพื่อแก้ไขและลบข้อมลูการสัง่ซื้อได้ในกรณีทีร่ายการทรัพยากรยัง
ไม่ได้รับการจัดหา โดยสามารถเลอืกเขตข้อมูลในการค้นหา ไดแ้ก่ หมายเลข ISBN ช่ือทรัพยากร และชื่อผู้แต่ง 
จากนั้นกด Submit  

 
ภาพที่ 2.15 ฟอร์มค้นหารายการสั่งซื้อ 

 
 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การค้นหาพร้อมบอกรายละเอียดและสถานการณ์จัดหา หากต้องการแก้ไขคลิกที่
เครื่องหมาย  หรือหากต้องการลบให้คลิกท่ีเครื่องหมาย  

 
ภาพที่ 2.16 ผลลัพธ์การค้นหารายการสั่งซื้อ 
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5. จัดการค่าวารสารและหนังสือพิมพ์ 
 การบันทึกค่าวารสารและหนังสือพิมพ์รายเดือนตามปีงบประมาณ ที่เมนูค้นหาเพื่อจัดการ จากนั้นเลือก 
จัดการค่าวารสารและหนังสือพิมพ์  จากหน้าจอนี้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบรายการวารและ
หนังสือพิมพ์ประจ าเดือนได้ หากต้องการแก้ไขให้คลิกเครื่องหมาย หรือหากต้องการลบให้คลิกท่ีเครื่องหมาย  

 
ภาพที่ 2.17 หน้าจอการจัดการวารสารและหนังสือพิมพ์ในปีงบประมาณ 

 

 หากต้องการเพิ่มรายการให้คลิก เพิ่มรายการ จะปรากฏฟอร์มบันทึกรายการ ท าการกรอกข้อมูลให้ครบ
ทุกช่องจากนั้นท าคลิก บันทึก 

 
ภาพที่ 2.18 ฟอร์มบันทึกค่าวารสารและหนังสือพิมพ ์
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ส่วนที่ 3 
รำยกำรแนะน ำออนไลน์ 

 
1. การปรับปรุงรายการแนะน าออนไลน ์
 รายการสั่งซื้อออนไลน์สามารถจัดการได้ที่ เมนู รายการแนะน าออนไลน์ โดยสังเกตรายการคงเหลือใน
ระบบจากตัวเลขที่ปรากฏตรงเมนู หน้าจะแสดงวันที่ รายการทรัพยากร ผู้เสนอ และสถานะของการจัดหา จากนั้น
กดเลือกรายการที่ต้องการปรับปรุง 

 
ภาพที่ 3.1 หน้าจอรายการแนะน าออนไลน ์

 
 ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบรายการสั่งซื้อออนไลน์ที่เข้ามาว่าซ้ าในระบบห้องสมุดอัตโนมัติหรือไม่  จากนั้น
ท าการตรวจสอบรายการว่ามีค าที่พิมพ์ผิดหรือไม่พร้อมทั้งปรับปรุงราคา จ านวนเล่มในการจัดหา และภาษาของ

ทรัพยากร ให้ถูกต้องจากนั้นท ากด  หากไม่ท าการปรับปรุงจะไม่สามารถแก้ไขสถานะของรายการสั่งซื้อ
ออนไลน์ได้ 

 
ภาพที่ 3.2 ฟอร์มปรับปรุงรายการสั่งซื้อออนไลน ์

หากต้องการพิมพ์รายการแนะน าออนไลน์สามารถกดปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่างการพิมพ์ขึ้นมาให้

จัดการและสั่งพิมพ์ 
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2. การปรับปรุงสถานะรายการสั่งซื้อออนไลน์ 
หลังจากปรับปรุงรายการจะสามารถเปลี่ยนสถานะส่งไปคัดเลือกต่อไป โดยวิธีการเปลี่ยนสถานะท าได้โดย

การกดปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ท าการเลือกสถานะให้เป็น ส่งคัดเลือก จากนั้นกด บันทึก ระบบ
จะท าการย้ายรายการนี้ให้บรรณารักษ์คัดเลือกเข้าสู่ห้องสมุดต่อไป หรือถ้าหากรายการนี้หน่วยงานไม่สามารถจัดหา
ให้ได้สามารถบอกเหตุผลในการจัดหาครั้งนี้ได้โดยการกรอกข้อความในช่องเหตุผลเนื่ องจากเหตุใด เมื่อผู้ใช้บริการ
เข้าใช้ระบบจะได้ทราบสถานะและเหตุผลหากไม่สามารถจัดหาให้ได้ 

 
ภาพที่ 3.3 การปรับปรุงสถานะรายการสั่งซื้อออนไลน์  
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ส่วนที่ 4  
กำรคัดเลือกหนังสือ 

 
 การคัดเลือกหนังสือจะเป็นข้ันตอนหลังจากการบันทึกรายการสั่งซื้อ ก่อนท่ีจะท าการคัดเลือกผูเ้ขียนจะ
อธิบายสัญลักษณ์ที่จะแสดงในระบบในช่วงของการคัดเลือกรายการดังนี ้

สัญลักษณ ์ ควำมหมำย 

 มีรายการซ้ า 

 มีข้อความจากผู้บันทึกหรือมีบันทกึพิเศษ 

 รายการนีไ้ดร้ับการอนุมตัิซื้อ 

 มีลิงค์เชื่อมโยงจากร้านค้า 

 MARC ของรายการทรัพยากร 
ตารางที่ 4.1 สัญลักษณ์ในระบบและความหมาย 

 
1. การคัดเลือกจากรายการซ้ า 
 กรณีการคัดเลือกจากรายการซ้ าจะท าหลังจากได้ท าการบันทึกรายการสั่งซื้อภายในงาน CMRU Library 
fair จนครบแล้ว โดยการเลือกเมน ูคัดเลือกหนังสือ > งานสัปดาห์หนังสือ > รายการซ้ า 

 
ภาพที่ 4.1 รายการสั่งซื้อท่ีซ้ ากัน 

  
จากนั้นท าการกดรายการที่หมายเลข ISBN เพื่อตรวจสอบราคา รายการใดที่ราคาขายต่ ากว่าจะได้รับการ

คัดเลือก การเลือกรายการท าได้โดยการเอาเครื่องหมาย  ออก จากนั้นคลิก บันทึก ระบบจะท ำกำรปรบัรำคำ
ยอดกำรคดัเลอืกอัตโนมัติ 

 
ภาพที่ 4.2 การคัดเลือกจากรายการซ้ า 



13 

2. การคัดเลือกรายการตามหลักสตูร 
กรณีการคัดเลือกตามหลักสูตรท าได้โดยการเลือกที่เมนู คัดเลือกหนงัสือ > งานสัปดาห์หนังสือ > ตาม

หลักสตูร 

 
ภาพที่ 4.3 รายการหลักสูตรที่สั่งซือ้ทรัพยากร 

 
ท าการเลือกหลักสตูรปริญญาที่ต้องการคัดเลือกโดยการคลิกท่ีช่ือปริญญา จากนั้นคลิกเลือกหลักสูตร 

 
ภาพที่ 4.4 การเลือกรายการจากการคัดเลือกรายการตามหลักสตูร 

 
การเลือกรายการท าได้โดยการเอาเครื่องหมาย  ออก จากนั้นคลิก บันทึก ระบบจะท าการปรับราคา

ยอดการคัดเลือกอัตโนมัติ โดยให้ยอดเงินของแต่ละหลักสูตรเป็นไปตามนโยบายการจัดหาในแต่ละปีงบประมาณ 
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3. การคัดเลือกรายการตามร้านคา้ 
กรณีการคัดเลือกตามร้านค้าท าได้โดยการเลือกที่เมนู คัดเลือกหนังสือ > งานสัปดาห์หนังสือ > ตาม

ร้านค้า 

 
ภาพที่ 4.5 รายการร้านคา้ที่ไดร้ับการสั่งซื้อ 

  
คลิกเลือกร้านค้าท่ีต้องการคัดเลือกระบบจะท าการแสดงรายการสั่งซื้อของร้านค้านั้น ๆ 

 
ภาพที่ 4.6 การคัดเลือกรายการตามร้านค้า 

การเลือกรายการท าไดโ้ดยการเอาเครื่องหมาย  ออก จากนั้นคลกิ บันทึก ระบบจะท าการปรับราคา
ยอดการคดัเลือกอัตโนมัติ  
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4. การคัดเลือกจากรายการสั่งซื้อออนไลน ์
กรณีการคัดเลือกจากรายการสั่งซือ้ออนไลน์ท าไดโ้ดยการเลือกที่เมนู คัดเลือกรายการ > ช่องทางออนไลน์ 

> คัดเลือกรายการ 

 
ภาพที่ 4.7 การคัดเลือกจากรายการสั่งซื้อออนไลน ์

 
การเลือกรายการท าไดโ้ดยการเอาเครื่องหมาย  ออก จากนั้นคลกิ บันทึก ระบบจะท าการปรับราคา

ยอดการคดัเลือกอัตโนมัติ  
 
5. การส่งออกใบรายการสั่งซื้อ 

5.1 การส่งออกใบรายการสั่งซื้อตามร้านค้า 
หลังจากคัดเลือกรายการเสร็จแล้วถึงขั้นตอนท่ีจะต้องส่งออกรายการสั่งซื้อเพื่อส่งให้ร้านค้าเพื่อให้

ร้านค้ายืนยันราคาและตอบกลับ การคัดเลือกโดยขั้นตอนการส่งออกรายการสั่งซื้อใช้เมนู คัดเลือกรายการ > งาน
สัปดาห์หนังสือ > ตามรา้นค้า จะปรากฏรายการร้านค้าท่ีได้รับการสั่งซื้อ 

 
ภาพที่ 4.7 รายการร้านคา้ที่ไดร้ับการสั่งซื้อ 
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สังเกตในช่อง หลังคัดเลือก ของแต่ละร้านค้า คลิกตัวเลขในคอลัมน์ ALL เพื่อเลือกรายการของร้านคา้นั้น
ทั้งหมด หรือเลือกตัวเลขในคอลัมน์ TH เพื่อเลือกรายการภาษาไทย หรือเลือกตัวเลขในคอลมัน์ EN เพื่อเลือก
รายการภาษาอังกฤษ  

 
ภาพที่ 4.8 รายงานตามร้านค้าหลงัคัดเลือก 

 

ระบบจะแสดงรายงานตามร้านค้าหลังคัดเลือก  และให้ท าการคลิกท่ีปุ่ม  เพื่อส่งออกไฟล์ใบ
รายการสั่งซื้อ จากนั้นเลือกที่จัดเกบ็แล้วกด Save จะไดไ้ฟล์ใบรายการสั่งซื้อท่ีอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel 

 
ภาพที่ 4.9 การบันทึกไฟล์รายการสั่งที่ออกจากระบบ 

 

 
ภาพที่ 4.10 ตัวย่างใบรายการสั่งซื้อ 
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5.2 การส่งออกใบรายการสั่งซื้อจากช่องทางการแนะน าออนไลน ์

ในกรณีการแนะน าสั่งซื้อทางออนไลน์แตกต่างจากการส่งออกตามร้านค้า เนื่องจากไม่สามารถระบุร้าน
ร้านที่จะเสนอราคาตั้งแต่ต้นท าให้ต้องส่งออกใบสั่งซื้อ เพื่อส่งให้ทางร้านค้าได้เสนอราคาเข้ ามา วิธีการส่งออกใบ
รายการสั่งซื้อคือ ไปที่เมนูคัดเลือก > ช่องทางออนไลน์ > รายการที่ได้รับคัดเลือก  

 
ภาพที่ 4.11 รายการออนไลน์ท่ีไดร้ับการคดัเลือก 

 

จะปรากฏรายการออนไลน์ท่ีไดร้ับการคัดเลือก  และให้ท าการคลิกท่ีปุ่ม  เพื่อส่งออกไฟล์ใบ
รายการสั่งซื้อ จากนั้นเลือกที่จัดเกบ็แล้วกด Save จะไดไ้ฟล์ใบรายการสั่งซื้อท่ีอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel 

  
ภาพที่ 4.12 การบันทึกไฟล์รายการสั่งที่ออกจากระบบ 

 
ภาพที่ 4.13 ตัวย่างใบรายการสั่งซื้อจากการสั่งซื้ออนไลน ์
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ส่วนที่ 5  
กำรน ำเข้ำและปรับปรุงข้อมูล 

 

 หลังจากที่ส่งออกใบรายการสั่งซื้อจากระบบแล้วผู้ปฏิบัติงานจะส่งไฟล์ใบรายการสั่งซื้อให้กับร้านร้านทาง
อีเมล เมื่อร้านค้าได้รับใบรายการสั่งซื้อจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของรายการทุกรายการในใบรายการสั่งซื้อ หาก
ผิดต้องแก้ไขให้เรียบร้อยจากน้ัน ส่งไฟล์ที่ได้รับการแก้ไขกลับคืนให้ส านักหอสมุดทางอีเมล ในรูปแบบไฟล์ Excel (.xls) 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องน าไฟล์ที่ได้รับมาน าเข้าสู่ระบบเพื่อปรับปรุงข้อมูลการสั่งซื้อของร้านค้าให้ถูกต้อง ก่อนการน าเข้า
ระบบต้องท าการเตรียมไฟล์ก่อโดยการเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วลบส่วนบนและส่วนล่างของไฟล์ให้เหลือแต่ตารางดังภาพ
ตัวอย่าง 

 
ภาพที่ 5.1 ไฟล์ที่ไดร้ับการจดัเตรยีมแล้ว 

 

1. น าเข้ารายการยืนยันการสั่งซื้อ 

 เมื่อได้รับไฟล์ยืนยันจากจากร้านมาแล้วไปที่เมนู น าเข้าและปรับปรุงข้อมูล > น าเข้ารายการยืนยันการสั่งซื้อ  

 
ภาพที่ 5.1 ฟอร์มน าเข้ารายการยนืยันการสั่งซื้อ 
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 เลือกช่ือร้านค้าให้ถูกต้อง จากนั้นกรอกเลขที่ใบเสนอราคา หากไม่ทราบให้กรอกปีงบประมาณตามด้วย
เลขไตรมาส เลือกวันเดือนปีท่ีน าเข้า จากนั้นเลือกไฟล์ แล้วคลิก View  

 
ภาพที่ 5.2 การกรอกรายละเอียดในฟอร์มน าเข้ารายการยืนยันการสั่งซื้อ 

 

 จากนั้นระบบจะท าการประมวลผลจากใบรายการและแสดงผลให้ทราบ ให้ท าการตรวจสอบตัวเลขจ านวน
เล่ม ราคา ว่ามีความถูกต้องหรือ จากนั้นคลิก Update เพื่อปรับปรุงข้อมูล 
  

 
ภาพที่ 5.3 การปรับปรุงรายการสัง่ซื้อ 
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2. น าเข้ารายการเสนอราคา 

 รายการเสนอราคาคือรายการที่ไม่ได้ผ่านการสั่งซื้อจากผู้ใช้บริการ หรืออาจเป็นการสั่งซื้อเข้าหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งจ านวนหลายรายการ โดยจะมีการคัดเลือกรายการซ้ าจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาแล้ว ไฟล์ที่น าเข้า
จะต้องอยูใ่นรูปแบบไฟล์ Excel (.xls) และมีรายละเอียดของรายการทรัพยากรตามตัวอย่างที่ก าหนด 

 
ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างไฟล์รายการเสนอราคา 

 

 ในกรณีน าเข้ารายการเสนอราคา จะน าเข้ารายการเสนอราคาของ หนังสือ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และ e-Books 

จากเมนูน าเข้าและปรับปรุงข้อมูล > น าเข้ารายการเสนอราคา จากนั้นกรอกรายละเอียดในฟอร์มให้เรียบร้อย และ
ท าการเลือกไฟล์ที่ต้องการน าเข้าจากนั้นคลิก View เพื่อท าการประมวลผล  

 
ภาพที่ 5.5 ฟอร์มน าเข้ารายการเสนอราคาและตัวอย่างการกรอกข้อมูลในฟอร์ม 

 

 เมื่อระบบท าการประมวลผลแล้วจะแสดงผลออกมาให้ท าการตรวจเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นคลิก Update 

 
ภาพที่ 5.6 การปรับปรุงรายการเสนอราคา 
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3. ประวัติการน าเข้ารายการ 

 ผู้ปฏิบัติงานสามารถดรูายการน าเข้าย้อนหลังไดจ้ากเมนนู าเข้าและปรับปรุงข้อมูล > ประวัติการน าเขา้
รายการ ระบบจะแสดงรายการที่ได้น าเข้าระบบภายในปีงบประมาณที่เลือก 

 

 
ภาพที่ 5.7 แสดงประวัติการน าเขา้รายการ 

 
 โดยเราสามารถดูรายการภายในเลขท่ีใบเสนอราคาได้ โดยการคลิกท่ีเลขท่ีใบเสนอราคาที่ต้องการ ระบบ
จะท าการแสดงผลรายการน าเข้าของเลขท่ีใบเสนอราคานั้นให้ท่านทราบ 

 
ภาพที่ 5.8 แสดงรายการทรัพยากรที่น าเข้าภายในใบเสนอราคา 
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ส่วนที่ 6 
รำยงำนกำรสั่งซ้ือทรัพยำกร 

 
 หลังจากท าการน าเข้ารายการทรพัยากรและจัดการค่าวารสารและหนังสือพิมพ์แล้ว ท่านสามารถดยูอด
การสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศจากระบบได้จากเมนูรายงานการสั่งซื้อทรัพยากรและเมนยู่อยดังนี ้
1. รายงานการสั่งซื้องานสปัดาห์หนังสือ 

1.1 รายงานตามหลักสตูร 
 เรียกดูรายงานได้จากเมนู รายงานการสั่งซื้อทรัพยากร > งานสัปดาห์หนังสือ > ตามหลักสูตร และสามารถ
เลือกดูรายการภายในหลักสูตรได้โดยการคลิกเลือกหลักสูตรตามล าดับ ระบบจะแสดงยอดรายการทรัพยากรของ
หลักสูตรแยกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศพร้อมทั้งยอดเงิน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ รายการคัดเลือก 
รายการซื้อส าเร็จและรายการค้างซื้อ 

 
ภาพที่ 6.1 รายงานยอดสั่งซื้อตามหลักสตูร 

 
1.2 รายงานตามร้านค้า 

 เรียกดูรายงานได้จากเมนู รายงานการสั่งซื้อทรัพยากร > งานสัปดาห์หนังสือ > ตามร้านค้า ระบบจะแสดง
ยอดรายการทรัพยากรของร้านค้าแยกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศพร้อมท้ังยอดเงิน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ รายการคัดเลือก รายการซื้อส าเร็จและรายการค้างซื้อ 

 
ภาพที่ 6.2 รายงานยอดสั่งซื้อตามร้านค้า 
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2. รายงานการสั่งซื้อจากรายการแนะน าออนไลน ์
 เรียกดูรายงานได้จากเมนู รายงานการสั่งซื้อทรัพยากร > ช่องทางออนไลน์ ระบบจะแสดงยอดรายการ
ทรัพยากรแยกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศพร้อมทั้งยอดเงิน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ รายการคัดเลือก 
รายการซื้อส าเร็จและรายการค้างซื้อ 

 
ภาพที่ 6.3 รายงานยอดสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ 

 
3. รายงานการสั่งซื้อแบบพิเศษ 

เรียกดูรายงานได้จากเมนู รายงานการสั่งซื้อทรัพยากร > การจัดหาแบบพิเศษ ระบบจะแสดงยอดรายการ
ทรัพยากรรอบไตรมาสแยกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศพร้อมท้ังยอดเงิน  

 
ภาพที่ 6.4 รายงานยอดสั่งซื้อแบบพิเศษ 

 
4. สรุปการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

เรียกดูรายงานได้จากเมนู รายงานการสั่งซื้อทรัพยากร > สรุปการซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ระบบจะแสดง
ยอดรายการทรัพยากรรอบไตรมาสแยกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศพร้อมท้ังยอดเงิน  

 
ภาพที่ 6.5 สรุปยอดการสั่งซื้อทรพัยากรสารสนเทศ 
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โดยภายในไตรมาสจะมีสรุปยอดการซื้อของสาขาห้องสมุดแยกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศพร้อมทั้ง
ยอดเงิน 

 
ภาพที่ 6.6 สรุปยอดการสั่งซื้อทรพัยากรสารสนเทศภายในไตรมาส 

 

และภายในสาขาห้องสมุดจะมีสรุปยอดการซื้อจ าแนกประเภททรัพยากรแยกภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศพร้อมท้ังยอดเงิน 

 
ภาพที่ 6.7 สรุปยอดการสั่งซื้อทรพัยากรสารสนเทศภายในไตรมาสตามสาขาห้องสมดุ 
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