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บทคัดย่อ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นําระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน (Senayan) มาใช้ใน
งานจัด หาทรั พยากรสารสนเทศ ซึ่ งมี การปฏิบั ติงานร่ วมกับ ระบบห้อ งสมุ ดอั ตโนมั ติ Koha ใน Module อื่ น ๆ
หลังจากใช้งานระบบเสนายัน ทําให้ทราบปัญหาจากการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน คณะทํางานจึงได้ศึกษาการใช้งาน Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha เพื่อ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ จากนั้ น ห้ อ งสมุ ด สาขาทั้ ง 9 แห่ ง ของหอสมุ ด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเริ่มใช้ Acquisition Module อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมี
วัต ถุ ประสงค์ เ พื่อ เพิ่ มประสิท ธิ ภาพและลดความผิ ด พลาดในการปฏิ บั ติง าน จากเดิ ม ที่ต้ อ งใช้ 2 ระบบในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่ง Acquisition Module สําหรับงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วยการ
บริหารจัดการงบประมาณ การเสนอสั่งซื้อ (Book Suggestion) การจัดการการสั่งซื้อ การตรวจสอบความซ้ําซ้อน
การติดตามสถานะของหนังสือ (Book Tracking) และรายงานสถิติ (Report) จากการประเมินผลการใช้งานที่ผ่าน
มานั้น ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่
ได้รับอย่างแม่นยํา รวมไปถึงผู้รับบริการที่เสนอสั่งซื้อหนังสือ ยังสามารถทราบผลการจัดซื้อได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คําสําคัญ: งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ABSTRACT
Thammasat University Library has used the Senayan Library Management System
to supply information resources, integrated with the Koha Automatic Library System in other
modules. After using the Senayan system, helps to identify any problems from using that effect on
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working. Thus, the purpose of this study was the use of Acquisition Module to improve and develop
information resource acquisition. All 9 branches, Thammasat university library officially use
Acquisition Module on April 1, 2019 with the objective of increasing efficiency and reducing
operational errors previously, worked with 2 operational systems. For Acquisition of printed
information resources that composed of budget management, book suggestion, order
management, cyclic redundancy check, tracking, and statistics reports. The results of evaluation
found that staff can be able to work more efficiency and also manage the budget precisely.
Including patrons who suggest books, can also quickly know the purchasing results.
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บทนํา
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คือ การดําเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ไ ด้มาซึ่งทรัพยากร
สารสนเทศ ซึ่งวิธีจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยทั่วไป ได้แก่ การจัดซื้อ/บอกรับ การขอรับบริจาค การได้รับบริจาค
การแลกเปลี่ยน และการผลิตขึ้นเอง ในที่นี้จะกล่าวถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยวิธีการจัดซื้อ/บอกรับ
เนื่ อ งจากมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง บประมาณ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น งานของหอสมุ ด แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหอสมุดฯ มี 2 หน่วยงานหลัก ที่ดําเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ งาน
จัด การทรัพ ยากรสารสนเทศ และห้อ งสมุด สาขา ซึ่ง งานจั ดการทรัพ ยากรสารสนเทศรั บผิ ดชอบในการจัด หา
ฐานข้อมูลออนไลน์ วารสารทั้งฉบับพิมพ์และออนไลน์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน หรือเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัย ส่วนห้องสมุดสาขารับผิดชอบในการจัดหาหนังสือทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (ขวัญชนก สถาพรพิบูลย์, 2560)
ในปี พ.ศ. 2555 เป็นช่วงเวลาที่หอสมุดฯ ยังคงใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon ซึ่งเป็ น
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ในการดําเนินงาน โดยระบบงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition module) ยังไม่
ถูกนํามาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบอย่างชัดเจน ความไม่
พร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน และนโยบายการจัดหาแบบรวมศูนย์ที่ทําให้มีปริมาณงานจํานวนมาก เกินกว่าที่
บุ ค ลากรงานจั ด หาจะดํ า เนิ น การได้ ค รบถ้ ว นตามฟั ง ก์ ชั น การทํ า งานของระบบ เป็ น ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
หอสมุดฯ จึงได้นําระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน (Senayan) มาประยุกต์ใช้ในการบันทึกและตรวจสอบรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดสาขาแต่ละแห่งจัดหาเข้ามา
ต่อมาเมื่อหอสมุดฯ เปลี่ยนแปลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบ Horizon มาเป็นระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ที่เป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์หรือวินโดวส์ ระบบ
จัดการฐานข้อมูลใช้ MySQL หรือ PostgreSQL ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งในส่วนของระบบและส่วน
ของผู้ใช้งานระบบ มีซอฟต์แวร์บริการเว็บเป็น Apache ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัสและไม่คิด
ค่าลิขสิทธิ์ ประกอบด้วย 5 ระบบงาน คือ (1) ระบบงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (2) ระบบงานทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ (3) ระบบงานควบคุมวารสาร (4) ระบบงานยืม-คืน และ (5) ระบบงานสืบค้นสารสนเทศ
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ออนไลน์ เบื้องต้นในเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ ได้มอบหมายให้มีตรวจสอบแก้ไข
รายการข้อมูลที่ไ ม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล (Cleansing Data) โดยการลบรายการข้อมูลที่ไ ม่มีตัวเล่มจริงใน
ห้องสมุดออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้บริการของผู้ใช้ และการตรวจสอบเพื่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ (จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน, 2553)
ดั ง นั้ น เมื่ อ เริ่ ม ต้ น ใช้ ง านระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ Koha ก็ ยั ง ไม่ มี ก ารใช้ ร ะบบงานพั ฒ นา
ทรัพยากรสารสนเทศ สืบเนื่องจากนโยบายของหอสมุดฯ ณ ขณะนั้นยังคงไม่ต้องการให้มีการสร้างระเบียนข้อมูลที่
เกิดจากการสั่งซื้อในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ด้วยเกรงว่าหากเปิดให้ใช้งาน จะเกิดปัญหาเช่นเดิมอีก คือ มีการ
สร้างระเบียนข้อมูลแล้ว แต่เมื่อไม่ได้รับตัวเล่มจากผู้แทนจําหน่าย จะไม่มีการดําเนินการลบข้อมูลออกจากระบบ
เมื่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสื บ ค้ น ก็ จ ะพบข้ อ มู ล หนั ง สื อ แต่ ไ ม่ มี ตั ว เล่ ม ให้ บ ริ ก าร อี ก ทั้ ง บุ ค ลากรในการจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศยังขาดความรู้ ความสามารถในการสร้างรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน จึงยังคงต้องใช้งานโมดูล
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของระบบจัดการห้องสมุดเสนายันต่อไป
ทั้งนี้จากการประเมินผลการใช้งานระบบเสนายันในช่วงปีต้นปี พ.ศ. 2560 พบปัญหาจากการใช้
งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เกิดจากความไม่เสถียรของระบบ เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดในการค้นหาทรัพยากร
และสั่งซื้อหนังสือซ้ําซ้อนกัน และที่เกิดจากการไม่บูรณาการระบบงานเป็นหนึ่งเดียว ทําให้ไ ม่สามารถควบคุม
ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นหอสมุดฯ จึงเริ่ม
ทดลองใช้งาน Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha โดยมีการปรับใช้ระบบและมีการเพิ่ม
ฟังก์ชันการติดตามสถานะของหนังสือ (Book Tracking) ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน โดยเริ่มใช้งานจริง ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2562 แบ่งแยกการจัดซื้อหนังสือตามห้องสมุดสาขาทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ หอสมุดปรีดี พนมยงค์, หอ
สมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์, ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์, ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี, ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์, ห้องสมุด
ศาสตราจารย์ ดิ เ รก ชั ย นาม, ห้ อ งสมุ ด ศาสตราจารย์ สั ง เวี ย น อิ น ทรวิ ชั ย , ห้ อ งสมุ ด คณะวารสารศาสตร์ แ ละ
สื่อสารมวลชน และห้องสมุดบุญชู ตรีทอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการใช้งาน Acquisition Module
ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่าง
แท้จริง ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะประเมินผลการใช้งาน Acquisition Module เพื่อนําผลการศึกษาไปปรับปรุงและ
พัฒนางานต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการใช้งาน Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
การศึกษาการใช้งาน Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha มีขั้นตอนและ
วิธีการดําเนินงาน ดังนี้
1. การวางแผนการดําเนินงาน
หอสมุดฯ จัดตั้งคณะทํางาน จัดทําแผนปรับปรุงการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดําเนินการ 4 เดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มกราคม 2561 โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการใช้งานระบบจัดการ
ห้องสมุดเสนายัน (Senayan) เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวางแผนและพัฒนาปรับปรุงต่อไป โดยสรุปได้ ดังนี้
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1.1 ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ไม่มีความเสถียรภาพในการใช้งาน
1.2 ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ต้องทํางานร่วมกันกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha โดย
การทํางาน 2 ระบบ เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
1.3 ระบบจั ด การห้ อ งสมุ ด เสนายั น ไม่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การงบประมาณการจั ด ซื้ อ
ทรัพยากรสารสนเทศได้
1.4 ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ไม่สามารถติดตามสถานะของหนังสือได้
1.5 ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน ไม่สามารถส่ง E-mail อัตโนมัติให้กับผู้รับบริการ

ภาพที่ 1 ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน (Senayan)

ภาพที่ 2 การลงรายการเพื่อใช้ในการตรวจสอบความซ้ําซ้อนในระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน
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2. ศึกษาการใช้งาน Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha
คณะทํ า งาน ศึ ก ษาการใช้ ง าน Acquisition Module เป็ น ระยะเวลา 9 เดื อ น ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ 2561 - ตุลาคม 2561 โดยบริษัท ปันสาร เอเชีย จํากัด ผู้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ให้กับ
หอสมุด แห่ งมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ แนะนํา การใช้ง านพื้ นฐานของ Acquisition Module และคณะทํา งาน
ดําเนินการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในขณะนั้นกับ Acquisition Module และศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
ระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 การเสนอสั่งซื้อจากผู้รับบริการ (Book Suggestion)
2.2 การตรวจสอบความซ้ําซ้อนของหนังสือ
2.3 การบริหารจัดการงบประมาณ
2.4 การติดตามสถานะหนังสือ (Book Tracking)
2.5 รายงานสถิติ (Report)

ภาพที่ 3 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha

ภาพที่ 4 Acquisition Module ของ Koha
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ภาพที่ 5 ระบบจัดการคําขอของผูใ้ ช้บริการ
3. เตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน Acquisition Module
หลังจากมีการปรับปรุง ระบบ Acquisition Module ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ได้มีการจัดอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานจัดหาฯ ทุกห้องสมุดสาขา เพื่อให้ทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหัวข้อการจัดอบรม ดังนี้
3.1 การตรวจสอบและแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์
3.2 การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์
3.3 การใช้งาน Acquisition Module

ภาพที่ 6 การเตรียมความพร้อมในการใช้งาน Acquisition Module
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4. ทดลองการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ในฐานข้อมูลเพื่อการฝึกปฏิบัติงาน (Train
database: TrainDB)
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจั ด หาฯ เริ่ ม ทดลองใช้ ง าน Acquisition Module ในฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การฝึ ก
ปฏิบัติงาน (TrainDB) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 โดยทดสอบการใช้งาน
สรุปปัญหาที่พบ และดําเนินการปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานอีกครั้ง
5. เริ่มใช้งาน Acquisition Module และจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
คณะทํางานจัดทําเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
2562 - มีนาคม 2562 และห้องสมุดสาขาทั้ง 9 แห่ง เริ่มใช้งาน Acquisition Module ในวันที่ 1 เมษายน 2562
หลังจากเริ่มใช้งานแบบเต็มรูปแบบ ผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและกระบวนการทํางานต่าง ๆ
และได้ดําเนินการแก้ไขและปรับปรุง
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
จากการที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ศึกษาและนํา Acquisition Module ของ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha มาใช้งานนั้น ทําให้กระบวนการจัดหาฯ มีการทํางานอย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และช่วยประหยัดเวลาในการดําเนินงาน ตั้งแต่กระบวนการเสนอซื้อที่
ผู้ใช้บริการสามารถเสนอซื้อผ่าน OPAC ของระบบ Koha ผู้ใช้บริการทราบสถานะจัดหาของตนเอง การแจ้งผลการ
ดําเนินการผ่านทางอีเมลโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการพิจารณาสั่งซื้อ การดําเนินการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของหนังสือ
ภายในห้ อ งสมุ ด สามารถตรวจสอบได้ ง่ า ยขึ้ น จากเดิ ม ที่ ต้ อ งตรวจสอบจากหลายระบบ การบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณทําได้อย่างสะดวก สามารถตรวจสอบยอดเงินที่สั่งซื้อหนังสือ ยอดเงินที่สั่งจ่ายหนังสือ รวมถึงยอดเงิน
คงเหลือ การติดตามสถานะของหนังสือสามารถติดตามได้อย่างสะดวก ตั้งแต่สถานะสั่งซื้อ สถานะรับเข้าห้องสมุด
สถานะส่งให้งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สถานะส่งหนังสือให้งานบริการ และสถานะหนังสือพร้อมให้บริการ
รวมไปถึงการสร้างรายงานสถิติต่าง ๆ ของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น รายการคงค้าง รายการตะกร้าที่ยัง
ไม่ปิด รายการการดําเนินงานต่าง ๆ สามารถทําได้อย่างสะดวก ดังตาราง
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ตารางเปรี ย บเที ย บการใช้ ง านระบบจั ด การห้ อ งสมุด เสนายั น กั บ ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ Koha ในการจั ด หา
ทรัพยากรสารสนเทศ
กระบวนงาน
Book Suggestion

ระบบจัดการห้องสมุดเสนายัน
1. ดํ า เนิ น การร่ ว มกั บ ระบบห้ อ งสมุ ด
อัตโนมัติ Koha
2. ต้องแจ้งผลการจัดซื้อหนังสือผ่าน Email ด้วยตนเอง
การตรวจสอบความ
ตรวจสอบความซ้ําซ้อนจากทั้ง 2 ระบบ
ซ้ําซ้อนของหนังสือ
คือ ระบบเสนายัน และ Koha ซึ่งระบบ
เสนายันไม่มีความเสถียรภาพ การค้นหา
รายการบรรณานุกรมทํางานไม่ถูกต้อง
ส่งผลให้เกิดการจัดซื้อซ้ํา
การบริหารจัดการ
ไม่ ส ามารถตรวจสอบงบประมาณที่
งบประมาณ
จัดซื้อหนังสือได้
การติดตามสถานะหนังสือ ไม่ ส ามารถติ ด ตามสถานะการจั ด ซื้ อ
(Book Tracking)
หนังสือได้
รายงานสถิติ (Report)
การตรวจสอบงานค้างใน
ระบบ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha
1. ดําเนินการได้ด้วยระบบเดียว
2. ระบบสามารถแจ้งผลการจัดซื้อได้
อัตโนมัติ
ตรวจสอบได้ในระบบเดียว

แ ส ด งร า ย ก า ร งบ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
ตรวจสอบได้ง่ายและชัดเจน
มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ ในทุ ก
ขั้นตอน จึงสามารถติดตามสถานะการ
จัดซื้อได้
ในการจัดทํารายงานสถิติ ผู้ปฏิบัติงาน ระบบสามารถสร้ า งรายงานสถิ ติ จ าก
ต้องรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นด้วยตนเอง ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลได้อัตโนมัติ
ไม่ ส ามารถตรวจสอบ Late order ใน ตรวจสอบ Late order ในระบบได้
ระบบได้ ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง
โดยตรง

ภาพที่ 7 การตรวจสอบรายการคงค้างในระบบ
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ภาพที่ 8 รายการรายงานของ Acquisition Module
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาการใช้งาน Acquisition Module สามารถเป็นแนวทางการศึกษาในการนํา
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เข้าสู่กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อไปได้เพื่อ
สะดวกต่อการบริหารจัดการงบประมาณมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน Acquisition Module กับห้องสมุดอื่น ๆ ที่ใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่แตกต่างกันออกไป เพื่อเก็บรวบรวมข้อดี ข้อด้อยของแต่ละระบบ มาปรับปรุงและพัฒนา
Acquisition Module ของหอสมุดฯ ต่อไป
การนําไปใช้ประโยชน์
1. มีการใช้งาน Acquisition Module ครบทุกฟังก์ชัน ซึ่งจากผลการดําเนินพบว่าสามารถทําให้
การปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้ปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ศึกษาและเรียนรู้งานร่วมกัน อันนํามาซึ่งโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ และการถ่ายทอดความรู้
3. โอกาสในการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้องยิ่งขึ้น
รายการอ้างอิง
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