
จากการทีไ่ดป้ฏบิตังิาน Acquisition module นี้มาเป็นเวลา 1 ปี ไดเ้ห็นถงึการปรับปรงุเปลีย่นแปลงการทํางานนีม้า

โดยตลอด ดังนัน้ จงึขอเขยีนขัน้ตอนการทํางานในโมดลูนีข้ ึน้มาอกีครัง้ ซึง่นับวา่เป็นโมดลูแรกเริม่ของการทํางาน

ในหอ้งสมดุ เกีย่วกบัการจัดซือ้ จัดหา และระบบการทําบญัช ีงบประมาณของหอ้งสมดุ สําหรับศนูยบ์รรณ

สารสนเทศ มหาวทิยาลัยหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิใชร้ะบบ WorldShare Management Services (WMS) ซึง่มี

ฟังกช์ัน่ในการใชง้าน Acquisition module โดยมขีัน้ตอนการทํางานประกอบดว้ยสว่นของ Budgets โดยสามารถ

จัดสรรงบประมาณในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศใหก้บัคณะตา่งๆ มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560  และมกีารพัฒนางาน

มาอยา่งตอ่เนื่องในขัน้ตอนการทํางาน Acquisitions ซึง่ไดเ้คยเขยีนขัน้ตอนการทํางานนีม้าแลว้ครัง้หนึง่ ดังนัน้จงึ

ขอแสดงขัน้ตอนงานตัดงบประมาณ Invoice อกีครัง้ เพือ่ใหเ้ห็นงานทีม่กีารเปลีย่นแปลง ความละเอยีด ชดัเจน 

กระชบั มากยิง่ขึน้ อกีครัง้ดังนี้

 

 
รปูที ่1. แสดงตัวอยา่งบางสว่นของงบประมาณคณะ ปี 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 



โดยมขีัน้ตอนการทํางานดังนี ้

        1. ขัน้ตอนการสรา้งใบ Invoice 

            - คลกิที ่Acquisition module 

            - คลกิที ่Invoice และกดเลอืกที ่New Invoice  

 

 

รปูที ่2 . แสดงขัน้ตอนการสรา้ง New Invoice 

 

กรอกรายละเอยีดใน New Invoice  

ชอ่งที ่1 Invoice Number 

ชอ่งที ่2 Vender 

ชอ่งที ่3 Invoice date 

ชอ่งที ่4 Tax Handing  

เมือ่ลงรายละเอยีดเสร็จ กด save 

 

สรา้ง new invoice 



 

รูปท่ี 3. แสดงการลงรายการ Add New Invoice 

 

เมือ่ save เสร็จ จะปรากฎรายการดังนี ้(ในขัน้ตอน new invoice นี้ยังคงเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง) 

      - ปรากฎ เลขที ่Invoice 601208691       

      - ชอ่ง Total มสีถานะเป็น 0.00 

      - ชอ่ง Items Qty มสีถานะเป็น 0          

      - ชอ่ง Payment status มสีถานะเป็น Open 

      - ชอ่ง Vender ปรากฎชือ่รา้นคา้นัน้ๆ      

      - ชอ่ง Invoice Date วันทีทํ่าการตัดงบประมาณ 

 

เพมิ Tax Handing 



 
 

รปูที ่4. แสดงการสรา้ง New Invoice เสร็จสมบรูณ์ 

 

2. ขัน้ตอนการรับหนังสอื คลกิไปที ่receive and invoice ใสข่อ้มลูดังนี ้

    - Action ใหเ้ลอืก receive & invoice 

    - ใส ่vender รา้นคา้ทีจั่ดซือ้ 

    - ใสเ่ลขที ่invoice number รา้นคา้  

    - เมือ่ลงรายละเอยีดเสร็จเรยีบรอ้ยให ้คลกิไ◌าํปที ่View Items  

 

     



 

รปูที ่5. แสดงผลการลงรายการ Receive & Invoice 

   

รปูที ่6. ภาพแสดงการคน้หาตัวเลม่เพือ่ทําการ Receive 

ในขัน้ตอนการ Receive นี้ สามารถเรยีกคน้หาตัวเลม่นัน้ๆมาทําการรับไดห้ลายทาง ซึง่แตกตา่งจากเมือ่กอ่น คน้ได ้

แตช่ือ่หนังสอืเทา่นัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ตัวเลม่ทีเ่ป็นหนังสอืภาษาจนี เชน่คน้จาก  keyword, ISBN, Title, bib 

no. เป็นตน้ ดังตัวอยา่ง 

ใส ่Action ไดเ้ลย 

ไมม่ ีoutstanding 

 

 

คน้ไดห้ลาย menu 



 

 

รปูที ่7. คน้หาตัวเลม่ จากเลข ISBN 

 

รปูที ่8. คน้หาตัวเลม่ จาก Title 

Search เลข  ISBN 

Search Title 



 

รปูที ่9. คน้หาตัวเลม่ จากเลข bib no. 

เมือ่ตรวจสอบรายละเอยีดใหต้รงกบัตัวเลม่ของหนังสอืเลม่นัน้ๆ เชน่ bib no.,ชือ่เรือ่ง เรยีบรอ้ยแลว้จงึใสเ่ลข 

Barcode ใหถ้กูตอ้งกบัตัวเลม่ 

 

รปูที ่10. แสดงการใส ่Barcode หนังสอื
 

Search bib 

 

 Barcode  



  

รปูที ่11. แสดงผลการ receive เสร็จสมบรูณ์ในใบสง่ของเลขที ่601208691 จํานวน 53 รายการ 

 

 

 

3. ขัน้ตอนการตัดงบประมาณ 

    - ไปที ่Invoice แลว้ใหค้ลกิไปทีช่อ่ง Invoice no.601208691 เพือ่ทําการตัดงบประมาณคณะ 

   

receive รวมทังหมด 

53 รายการ 

เลขท ีInvoice 



รปูที ่12. แสดงหนา้จอ Invoice 

    - เมือ่คลกิใบสง่ของเลขที ่601208691 หนา้จอจะปรากฎดังนี ้คลกิไปที ่Pay เพือ่ทําการตัดงบประมาณ 

 

รปูที ่13. แสดงเลขที ่Invoice Number (INV-2018-291-1) จาก Custom Fields  

 
รปูที ่14. แสดงรายการการตัดงบประมาณศบส. จํานวน  3,887.00 บาท 

 

 invoice number 

คลกิไปท ีPay เพอื

ทําการจา่ยเงนิ 



 

รปูที ่15. แสดงผลยนืยันการจา่ยเงนิของศบส. 

และสถานะการจา่ยเงนิ Invoice number 601208691 เรยีบรอ้ยแลว้ 


