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ประกาศมหาวิทยาลัยฟาร์ อสี เทอร์ น
เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสํ านักวิทยบริการ
_________________________________________
ํ
สํานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้กาหนดนโยบาย
และวิธีการดําเนินการ
จัดซื้ อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้ อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเป็ นไป
่
ด้วยความสะดวก เรี ยบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43 (13) แหงพระราชบั
ญญัติสถาบัน
้ ม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ
่ วย นโยบายการจัดซื้ อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสํานัก
จึงเห็นสมควรออกประกาศวาด้
วิทยบริ การ เพือ่ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์ในการจัดซื้ อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1. เพื่อจัดซื้ อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทั้ งสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อ
่
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีปริ มาณไมน้่ อยกวาเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
่
่ ที่เปิ ดสอน
ปี พุทธศักราช 2544 โดยคํานึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และสัดสวนในสาขาวิ
ชาตางๆ
และมีการวิจยั ในมาหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทยบริ การให้เป็ นศูนย์ขอ้ มูลด้าน
ิ
่ มและสนับสนุนวิสยั ทัศน์ของ
บริ หารธุรกจและการเป็
นผูป้ ระกอบการ อันจะเป็ นการสงเสริ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็ นสถาบันการศึกษาทางด้านธุรกจิ และผลิตบัณฑิตที่มีลกั ษณะของความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
ข้อ 2 ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่จดั ซื้ อจัดหา
2.1 หนังสื อ เรี ยงลําดับความสําคัญในการสัง่ ซื้ อดังนี้
2.1.1 หนังสื อตําราประกอบการเรี ยนการสอนตามกระบวนวิชาที่เปิ ด
สอนในมหาวิทยาลัย
่
ี่ อง หรื อเสริ ม
2.1.2 หนังสื ออานประกอบการสอน
หรื อมีเนื้ อหาเกยวข้
ความรู ้ในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
2.1.3 หนังสื ออ้างอิงประกอบการค้นคว้า
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ี่ ั
2.1.4 หนังสื อความรู ้เกยวกบการพั
ฒนาการเรี ยนการสอน การวิจยั ของ
คณาจารย์ และการพัฒนาการดําเนินงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
2.1.5 หนังสื อที่มีเนื้ อหาด้านการบริ หารธุรกจิ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
2.1.6 หนังสื อสารคดีทว่ั ไป
2.1.7 หนังสื อบันเทิงคดี
ี่ องกบสาขาวิ
ั
ชาที่เปิ ดสอนและสอดคล้องกบั
2.2 วารสารวิชาการที่มีเนื้ อหาเกยวข้
วิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็ นสถาบันการศึกษาด้านการบริ หาร และผลิตบัณฑิตที่มีลกั ษณะ
ของความเป็ นผูป้ ระกอบการ ซึ่งอาจอยูใ่ นรู ปของสื่ อสิ่ งพิมพ์ หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้ งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
ความเหมาะสมของงบประมาณ และระดับความต้องการของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
ี่ องกบสาขาวิ
ั
ั สยั ทัศน์
2.3 นิตยสารที่มีเนื้ อหาเกยวข้
ชาที่เปิ ดสอนและสอดคล้องกบวิ
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็ นสถาบันการศึกษาด้านการบริ หาร และผลิตบัณฑิตที่มีลกั ษณะของ
ความเป็ นผูป้ ระกอบการ ซึ่งอาจอยูใ่ นรู ปของสื่ อสิ่ งพิมพ์ หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้ งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
ความเหมาะสมของงบประมาณ และระดับความต้องการของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
2.4 หนังสื อพิมพ์
2.5 ผลงานวิจยั และวิทยานิพนธ์
2.6 เอกสารและสิ่ งพิมพ์ของรัฐบาล
2.7 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า
ของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ี ่ ดซื้ อจัดหา
ข้อ 3 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศท◌◌จั
สํานักวิทยบริ การจะจัดซื้ อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด
ระดับอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พุทธศักราช 2544 ดังนี้
3.1 หนังสื อตําราประกอบการสอน
่
จํานวนนักศึกษาระหวาง
10 – 100 คน
่ ิ
5 เลม่
หนังสื อภาษาไทย ไมเกน
่ ิ
หนังสื อภาษาอังกฤษ ไมเกน
1 เลม่
่
จํานวนนักศึกษาระหวาง
100 –1,000 คน
่ ิ
หนังสื อภาษาไทย ไมเกน
10 เลม่
่ ิ
2 เลม่
หนังสื อภาษาอังกฤษ ไมเกน
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่
3.2 หนังสื ออานประกอบการสอน
หรื อมีเนื้ อหาเสริ มหลักสูตรที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัย
่
จํานวนนักศึกษาระหวาง
่ ิ
หนังสื อภาษาไทย ไมเกน
่ ิ
หนังสื อภาษาอังกฤษ ไมเกน
่
จํานวนนักศึกษาระหวาง
่ ิ
หนังสื อภาษาไทย ไมเกน
่ ิ
หนังสื อภาษาอังกฤษ ไมเกน
3.3 หนังสื อสารคดีและบันเทิงคดีทวั่ ไป
่
จํานวนนักศึกษาระหวาง
่ ิ
หนังสื อภาษาไทย ไมเกน
่ ิ
หนังสื อภาษาอังกฤษ ไมเกน
่
จํานวนนักศึกษาระหวาง
่ ิ
หนังสื อภาษาไทย ไมเกน
่ ิ
หนังสื อภาษาอังกฤษ ไมเกน

10 –100 คน
3 เลม่
1 เลม่
100 – 1,000 คน
5 เลม่
1 เลม่
10 – 100 คน
2 เลม่
1 เลม่
100 – 1,000 คน
4 เลม่
1 เลม่

่
ข้อ 4 สัดสวนงบประมาณสํ
าหรับการจัดซื้ อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ํ
่
สํานักวิทยบริ การ จะกาหนดสั
ดสวนงบประมาณในการจั
ดซื้ อจัดหาทรัพยากร
่ ๆ เป็ นประจําทุกปี การศึกษา ดังนี้
สารสนเทศประเภทตาง
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
1 หนังสื อตําราประกอบการสอน
่
และหนังสื ออานประกอบการสอน
2. วารสารและนิตยสารประกอบการสอน
3. หนังสื อพิมพ์
ิ ่ส่ งเสริ มและ
4. หนังสื อและวารสารด้านบริ หารธุรกจที
สนับสนุนวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย
5. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์**
6. ฐานข้อมูลออนไลน์**
7. หนังสื อ และนิตยสารเพื่อสันทนาการ

สั ดส่ วนต่ องบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรร
ร้อยละ 50
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3
ร้อยละ 10
ร้อยละ 7
ร้อยละ 25
ร้อยละ 2

** ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถ
่
ปรับลดสัดสวนตามงบปร
ะมาณที่ได้รับในแตปี่ การศึกษา
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ข้อ 5 วิธีการเสนอซื้ อทรัพยากรสารสนเทศ
่
5.1 การเสนอซื้ อทรัพยากรสารสนเทศระหวางภาคเรี
ยน สํานักวิทยบริ การ
จะดําเนินการขออนุมตั ิซ้ือ เดือนละ 2 ครั้ ง ในทุกวันที่ 5 และวันที่ 20 ของเดือน
ผูม้ ีสิทธิเสนอซื้ อทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ อาจารย์ และบุคลากรโดยเสนอ
่
่ ๆ ดังนี้
ซื้ อทรัพยากรสารสนเทศ ได้จากชองทางตาง
่
บไซต์ของ
1) กรอกแบบฟอร์มเสนอซื้ อหนังสื อออนไลน์ผานทางเว็
สํานักวิทยบริ การ
่
เล็กทรอนิกส์
2) เสนอซื้ อผานทางจดหมายอิ
4) กรอกแบบฟอร์มเสนอซื้ อหนังสื อด้วยตนเอง ณ สํานักวิทยบริ การ
5.2 การเสนอซื้ อทรัพยากรสารสนเทศที่ร้านค้านํามาแสดง ณ สํานักวิทยบริ การ
ํ
่ ่ ดภาคเรี ยน
กาหนดภาคเรี
ยนละ 1 ครั้ ง ในชวงกอนเปิ
ผูม้ ีสิทธิเสนอซื้ อ ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และมีหลักเกณฑ์
ในการเสนอซื้ อ ดังนี้
1) อาจารย์ และบุคลากร
งบประมาณ
่
- หนังสื อตํารา และหนังสื ออานประกอบการเรี
ยน
่ งบประมาณ จํานวนร้อยละ 80 ของจํานวน
อาจารย์เสนอซื้ อในสัดสวน
งบประมาณที่จดั สรรไว้สาํ หรับการเสนอซื้ อทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสื อตําราและหนังสื อ
่
อานประกอบการเรี
ยนที่ร้านค้านํามาแสดงประจําภาคเรี ยน ของสาขาวิชาที่ตนสังกดั กรณี ที่
่
ใ่ นงบประมาณ
บุคลากรเสนอซื้ อจะพิจารณาจากเนื้ อหาของทรัพยากรสารสนเทศวาควรอยู
ของสาขาวิชาใด
- หนังสื อเพื่อสันทนาการ
่ งบประมาณ จํานวนร้อยละ 30 ของจํานวน
เสนอซื้ อในสัดสวน
งบประมาณที่จดั สรรไว้สาํ หรับการเสนอซื้ อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสันทนาการที่ร้านค้า
นํามาแสดงประจําภาคเรี ยน
การพิจารณาอนุมตั ิซ้ือ
- สํานักวิทยบริ การจะรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่อาจารย์และ
บุคลากรเสนอซื้ อ เสนอให้คณะกรรมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทยบริ การพิจารณา
่
ความเหมาะสมกอนขออนุ
มตั ิจัดซื้ อ
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2) นักศึกษา
งบประมาณ
่
- หนังสื อตํารา และหนังสื ออานประกอบการเรี
ยน
่ งบประมาณจํานวนร้อยละ 20 ของจํานวน
เสนอซื้ อในสัดสวน
งบประมาณที่จดั สรรไว้สาํ หรับการเสนอซื้ อทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสื อตํารา
่
และหนังสื ออานประกอบการเรี
ยน ที่ร้านค้านํามาแสดงประจําภาคเรี ยน ของสาขาวิชา
่ ิ เลม่ละ 500 บาท
ที่ตนสังกดั โดยสามารถเสนอซื้ อทรัพยากรสารสนเทศที่มีราคาไมเกน
่ ิ 3 เลม่
และเสนอซื้ อได้คนละไมเกน
- หนังสื อเพื่อสันทนาการ
่ งบประมาณ จํานวนร้อยละ 70 ของจํานวน
เสนอซื้ อในสัดสวน
งบประมาณที่จดั สรรไว้สาํ หรับการเสนอซื้ อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสันทนาการที่ร้านค้า
่ ิ เลม่ละ 300
นํามาแสดงประจําภาคเรี ยน โดยสามารถเสนอซื้ อทรัพยากรสารสนเทศที่มีราคาไมเกน
่ ิ 3 เลม่
บาท และเสนอซื้ อได้คนละไมเกน
การพิจารณาอนุมตั ิซ้ือ
- สํานักวิทยบริ การจะรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่นกั ศึกษา
เสนอซื้ อ เสนอให้คณะกรรมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทยบริ การพิจารณา
่
ความเหมาะสมกอนขออนุ
มตั ิจดั ซื้ อ
ข้อ 6 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมตั ิซ้ือ
่
6.1 คุณคาของทรั
พยากรสารสนเทศ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ั
1) จัดซื้ อทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกบสาขาวิ
ชาที่เปิ ดสอน และ
ั สยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์ในการ
มีการวิจยั ในมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกบวิ
จัดซื้ อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในข้อ 1
2) จัดซื้ อทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้ อหาถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย
่ นพิษภัยตอสั
่ งคม และขัดตอศี
่ ลธรรมของประชาชน
ไมเป็
่ ่ ด แตไมจํ
่ ่ าเป็ นต้องจัดซื้ อ
3) จัดซื้ อทรัพยากรสารสนเทศที่มีฉบับพิมพ์ใหมลาสุ
ทุกครั้ งที่มีการพิมพ์ใหม่ หากมีการเพิ่มเติมเนื้ อหาเพียงเล็กน้อย
่ ่ ิ 5 ปี ยกเว้นทรัพยากร
4) จัดซื้ อทรัพยากรสารสนเทศที่มีปีพิมพ์เกาไมเกน
่
สารสนเทศนั้น มีความจําเป็ นตอการเรี
ยนการสอน การวิจยั และยังไมมี่ การตีพิมพ์ในปี พิมพ์ใหม่
6.2 จํานวนของทรัพยากรสารสนเทศ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1) จัดซื้ อทรัพยากรสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดระดับอุดมศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พุทธศักราช 2544 ดังรายละเอียดในข้อ 3
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2) ทรัพยากรสารสนเทศภาษาอังกฤษ จะไมจั่ ดซื้ อฉบับซํ้ า ยกเว้นอาจารย์แจ้ง
ความจําเป็ นของทรัพยากรนั้ นที่มีต่อการเรี ยนการสอน และการวิจยั
่ ิ 5 เลม่ ยกเว้นอาจารย์
3) ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย จัดซื้ อฉบับซํ้ า ไมเกน
แจ้งจํานวนนักศึกษาที่ตอ้ งใช้ทรัพยากรสารสนเทศนั้ นประกอบการเรี ยน มีจาํ นวนเกนิ 100 คน
่ ิ 10 เลม่
จึงสามารถจัดซื้ อเพิม่ ได้ แต่ไมเกน
6.3 ราคาของทรัพยากรสารสนเทศ
1) ทรัพยากรสารสนเทศที่อาจารย์ และบุคลากรสัง่ ซื้ อตามข้อ 5.1 และข้อ
ิ ่ 1,500 บาท ให้คณบดีตน้ สังกดลงนามรั
ั
5.2 ที่มีราคาเกนเลมละ
บรองความจําเป็ นในการ
สัง่ ซื้ อทรัพยากรสารสนเทศเลม่ นั้ น ๆ เพื่อนํามาประกอบหลักเกณฑ์พจิ ารณาอนุมตั ิซ้ือ ดังนี้
ั
- เป็ นทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกบสาขาวิ
ชาที่เปิ ดสอนและ
ั สยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์ในการ
มีการวิจยั ในมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกบวิ
จัดซื้ อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในข้อ 1
- มีทรัพยากรสารสนเทศชื่อเรื่ องอื่นในสํานักวิทยบริ การที่มีหวั เรื่ อง
(Subject) เดียวกนั น้อยกวา่ 10 ชื่อเรื่ อง
- ไมมี่ ทรัพยากรสารสนเทศชื่อเรื่ องอื่นที่มีหวั เรื่ อง (Subject) เดียวกนั
่ าหนายต
่ ามร้านค้าทัว่ ไป
ที่ราคาถูกกวาจํ
่
2) จัดซื้ อทรัพยากรสารสนเทศในแตละประเภทให้
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
่
ั
และสัดสวนสมดุ
ลกบงบประมาณ
ที่จดั สรรให้ ถ้างบประมาณมีจาํ กดัจะจัดซื้ อทรัพยากรสารสนเทศ
่ นอันดับแรก
่
รายการที่มีความสําคัญ และจําเป็ นโดยตรงตอการเรี
ยนการสอน และการวิจยั กอนเป็
่ ซึ่งมีราคาถูกกวา่
3) การจัดซื้ อทรัพยากรสารสนเทศจะพิจารณาจัดซื้ อปกออน
่
กอนเสมอ
่
ข้อ 7 การคัดเลือกผูจ้ ดั จําหนาย
่ หรื อผูแ้ ทนจําหนาย
่ โดยพิจารณาปัจจัยสําคัญ
สํานักวิทยบริ การคัดเลือกผูจ้ ดั จําหนาย
3 ประการ
7.1 ความรวดเร็ วในการจัดสง่ และการสง่
่
7.2 สวนลดของราคา
่ เป็ นตัวแทน
7.3 การให้บริ การ ความถูกต้องในการจัดหาเอกสารสิ่ งพิมพ์ที่ตนไมได้
่
จําหนาย
ํ
ข้อ 8 กาหนดระยะเวลาการได้
รับทรัพยากรสารสนเทศที่สงั่ ซื้ อ
8.1 กรณี ที่หนังสื อนั้ นมีขายในจังหวัดเชียงใหม่ จะใช้เวลาประมาณ 15 วัน หลังจาก
่
สงใบขอซื
้ อถึงฝ่ ายจัดซื้ อ
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8.2 กรณี ที่หนังสื อนั้ นต้องสัง่ ซื้ อจากร้านในกรุ งเทพมหานคร และเป็ นหนังสื อที่ร้าน
่
มีอยูแ่ ล้ว จะใช้เวลาประมาณ 25 วัน หลังจากสงใบขอซื
้ อถึงฝ่ ายจัดซื้ อ
่
8.3 กรณี ที่หนังสื อนั้ นต้องสัง่ จากตางประเทศ
จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน หลังจาก
่
สงใบขอซื
้ อถึงฝ่ ายจัดซื้ อ
ข้อ 9 การแจ้งเมื่อได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่สงั่ ซื้ อ
สํานักวิทยบริ การจะแจ้งไปยังผูเ้ สนอซื้ อทันทีที่สาํ นักวิทยบริ การดําเนินการ
กระบวนการทางเทคนิคเรี ยบร้อยแล้ว

ั
ประกาศ ณ วันที่ 21 กนยายน
2552

---------------------------------------ิ พฒั น์ สุ วรรณชิน)
(ดร. กตติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

