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บทคัดยอ  

            ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุด เปนระบบท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใหการ แลกเปลี่ยนวัน

ปฏิบัติงานหองสมุดมีความสะดวก ลดระยะเวลาการดําเนินการใหนอยลง ลดปริมาณการใชกระดาษในการกรอก

แบบฟอรมท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชในการขออนุมัติเพ่ือขอวันปฏิบัติงานหองสมุด ระบบดังกลาวถูกพัฒนาข้ึนดวยภาษา 

PHP และ AngularJS เช่ือมโยงกับฐานขอมูล MySQL ซึ่งเปนฐานขอมูลตารางปฏิบัติงานหองสมุด โดยเจาหนาท่ี

ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ผลจากการใชโปรแกรมระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุด พบวา ศูนย

บรรณสารฯ มีปริมาณการใชกระดาษในการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุดลดลงรอยละ 71.94 และผลประเมิน

ความพึงพอใจตอระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุดของพนักงานผูตอบแบบประเมินท่ีเคยใชระบบ พบวา 

พนักงานสวนใหญมีความพึงพอใจตอระบบในภาพรวมในระดับมาก (x�= 4.38) 

 

คําสําคัญ: ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุด 

 
ABSTRACT  

  The work schedule changing system for SUT Library staff was developed for the 

convenience of changing the work schedule of all SUT library staff members.  It helps make the 

time for changing the work schedule to be shorter and reduce the amount of paper used as forms 

for administrative and managerial. The system was developed with the PHP scripting language and 

AngularJS which were toolsets for building the framework.  It was linked to the MySQL database 

which was a work schedule database of the SUT Library.  After the system has been employed, it 

was found that the amount of paper decreased by 71.94 percent. From the satisfaction survey, it 

was found that most of the respondents were satisfied with the system as a whole at a high level 

(x� = 4.38). 



Keyword: WORK SCHEDULE CHANGING SYSTEM 

 

 

บทนํา  
  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเปนหนวยงานท่ีใหบริการดานหองสมุดและบริการสื่อการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การเปดใหบริการหองสมุดมี 3 ลักษณะ ไดแก 1. ชวงระหวางเปดภาคการศึกษา 

เปดใหบริการทุกวัน วันจันทรถึงวันศุกรเปดใหบริการตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 20.00 น. ในวันเสารถึงวัน

อาทิตยเปดใหบริการตั้งแตเวลา 09.00 น. – 17.00 น. และปดใหบริการในวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

2. ชวงระหวางสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา เปดใหบริการทุกวัน วันจันทรถึงวันศุกรเปดใหบริการตัง้แต

เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 24.00 น. ในวันเสารถึงวันอาทิตยและวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย เปดใหบริการ

ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 24.00 น. และ 3. ชวงระหวางปดภาคการศึกษา วันจันทรถึงวันศุกรเปดใหบริการตั้งแตเวลา 

08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และปดใหบริการวันเสารถึงวันอาทิตยและวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

จะเห็นไดวาชวงระหวางเปดภาคการศึกษาและชวงระหวางสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา ศูนยบรรณสาร

และสื่อการศึกษา มีระยะเวลาการเปดใหบริการหองสมุดสูงสุดจํานวน 11 ช่ัวโมง 30 นาที  

  ดังน้ัน ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จึงกําหนดใหการปฏิบัติงานบริการหองสมุดเปนแบบ

เหลื่อมเวลา โดยในชวงระหวางเปดภาคการศึกษา ในแตละวันพนักงานปฏิบัติงานตามเวลาปกตติั้งแตเวลา 08.30 น. 

ถึงเวลา 16.30 น. แตจะมีพนักงานจํานวน 3 คน ตองปฏิบัติงานเวลาตั้งแตเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. และ

ในชวงระหวางสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษาจะมีพนักงานอีก 2 คน ตองปฏิบัติงานเวลาตั้งแตเวลา 20.00 

น. ถึงเวลา 24.00 น. ซึ่งในแตละภาคการศึกษาจะตองมีการกําหนดตารางวันปฏิบัติงานและรายช่ือผูปฏิบัติงานใน

แตละวันไวกอนเปดภาคการศึกษา ในชวงระหวางเปดภาคการศึกษาและชวงระหวางสอบกลางภาคและปลายภาค

การศึกษา หากพนักงานไมสามารถปฏิบัติงานตามตารางท่ีกําหนดไวและตองการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน พนักงาน

จะตองกรอกแบบฟอรมเปลี่ยนวันปฏิบัติงานท่ีเปนกระดาษ ปญหาท่ีพบคือ การนําสงเอกสารแบบฟอรมท่ีเปน

กระดาษไปใหผูท่ีตองการเปลี่ยนวันปฏิบัติงานดวยลงนาม จากน้ันนําสงตอไปใหหัวหนาฝายบริการสารสนเทศเพ่ือ

ขอลงนามอนุมัติ ในกรณีเปลี่ยนวันปฏิบัติงานชวงระหวางสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา หลังจากหัวหนา

ฝายบริการสารสนเทศลงนามแลวจะตองนําแบบฟอรมเปลี่ยนวันปฏิบัติงานเสนอใหผูอํานวยการลงนามอนุมัติดวย

เน่ืองจากมีเงินรายไดเขามาเก่ียวของจึงจะถือวาการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ซึ่งข้ันตอนดังกลาวคอนขางใช

เวลานานในการสงมอบเอกสาร และในแตละภาคการศึกษาท่ีผานมาพบวา มีการใชกระดาษในการแลกเปลี่ยนวัน

ปฏิบัติงานเปนจํานวนมาก ประกอบกับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา กําลังอยูในระหวางการดําเนินโครงการ

หองสมุดสีเขียว ฝายบริหารงานท่ัวไปซึ่งมีหนาท่ีในการบันทึกขอมูลการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานศูนยบรรณ

สารและสื่อการศึกษาลงระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย รวมกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝายบริการสารสนเทศ

จึงไดดําเนินการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุดข้ึน เพ่ือชวยลดระยะเวลา ลดข้ันตอนการนําสง

เอกสาร ลดปริมาณการใชกระดาษในการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน และชวยลดการสัมผัสใกลชิดระหวางพนักงานท่ี

แลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานกันในชวงของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกดวย 

  ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุด ดําเนินการพัฒนาระบบข้ึนดวยภาษา PHP และ 

AngularJS เช่ือมโยงกับฐานขอมูล MySQL ซึ่งเปนฐานขอมูลตารางปฏิบัติงานหองสมุด โดยเจาหนาท่ีของศูนย



บรรณสารและสื่อการศึกษา กอนการเปดใชงานจริงไดมีการจัดอบรมใหกับพนักงานท่ีตองปฏิบัติงานบริการหองสมุด 

และหลังจากไดนํามาใชงานจริงเมื่อตนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนยบรรณสารฯ มีปริมาณการใชกระดาษในการ

แลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุดลดลงรอยละ 71.94 มีการประเมินความพึงพอใจของพนักงานตอระบบระบบ

แลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุด ผลการประเมินพบวา พนักงานศูนยบรรณสารศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มี

ความพึงพอใจในระดับมาก 

 

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุด ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  

ใหสะดวกข้ึนและลดระยะเวลาดําเนินการ 
 2. เพ่ือเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการบริหารจัดการของศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา 
 3. เพ่ือลดปริมาณการใชแบบฟอรมท่ีจัดทําข้ึนดวยกระดาษ ประหยัดงบประมาณ 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 1. วางแผนการดําเนินการ 
 

รายละเอียดการดําเนินการ 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

Q2 Q3 Q4 Q1 

1.1 ประชุมหารือระหวางฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ฝายบริหารงานท่ัวไป และฝายบริการสารสนเทศ 

    

1.2 วิเคราะหความตองการระบบจากท่ีประชุมและ

เตรียมการออกแบบฐานขอมูล 
    

1.3 พัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศ     
1.4 ทดสอบระบบกับผูใชงานระบบ     
1.5 อบรมผูใชงานระบบ     
1.6 เปดใชงานระบบ     

 
 
 
  2.  ประชุมกับฝายบริการสารสนเทศเพ่ือกําหนดความเง่ือนไขสําหรบัการเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน

และสามารถสรุปความตองการของระบบไดดังน้ี 

 2.1 ระบบตองสามารถเปลี่ยนวันปฏิบัติงานได 

 2.2 ระบบตองสามารถเปลี่ยนวันปฏิบัติงานยอนหลังได 

 2.3 ระบบตองสามารถระบุวันหยุดทําการในระบบได 



   2.4 ระบบตองมีการอนุมตัิ โดยเรยีงตาม ผูขอเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน => ผูใหเปลีย่นวัน

ปฏิบัติงาน => หัวหนาฝายบริการสารสนเทศ => เจาหนาท่ีผูดูแลระบบ MIS ศูนยบรรณสารฯ 

   2.5 ระบบตองสามารถกําหนดผูเปลี่ยนวันปฏิบัติงานตามเง่ือนไขได 

    2.5.1 บรรณารักษ ตองสามารถเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน กับบรรณารักษเทาน้ัน 
    2.5.2 บรรณารักษฝายบริการสารสนเทศ สามารถเปลี่ยนวันปฏิบัติงานกับ

บรรณารักษจากฝายอ่ืนได ในกรณีท่ีวันปฏิบัติงานน้ันมีเจาหนาท่ีฝายบริการสารสนเทศ 2 คนเทาน้ัน  

    2.5.3 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานหองสมุด ไมสามารถเปลี่ยนวันปฏิบัติงานกับ 

บรรณารักษได 
    2.5.4 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานหองสมุดฝายบริการสารสนเทศ สามารถเปลี่ยน

วันปฏิบัติงานกับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานหองสมุดฝายบริการสารสนเทศได  
    2.5.5 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานหองสมุดฝายบริการสารสนเทศ สามารถเปลี่ยน

วันปฏิบัติงานกับเจาหนา ท่ีปฏิ บัติงานหองสมุดจากฝายอ่ืนได ในกรณี ท่ี วันปฏิบัติงานน้ันมีบรรณารักษ 

ฝายบริการสารสนเทศและเจาหนาท่ีฝายบริการสารสนเทศรวมเปน 2 คนเทาน้ัน 

    2.5.6 ในกรณีพิเศษ เชน การปฏิบัติงานในสถานการณไมปกติ เปนตน

บรรณารักษฝายบริการสารสนเทศ สามารถเปลี่ยนวันปฏิบัติงานกับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานหองสมุดฝายบริการ

สารสนเทศได  
  3. ระบบตองสามารถแจงผลการอนุมัติแบบ real time ผานทาง email ดังน้ี 

 3.1 Email ถึงผูใหเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน เมื่อมีผูขอเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน

 
  3.2 Email ถึงหัวหนาฝายบริการสารสนเทศ เมื่อผูใหเปลี่ยนวันปฏบัิติงานอนุมัต ิ



 
  3.3 Email ถึงผูขอและผูใหเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน เมื่อหัวหนาฝายบริการสารสนเทศอนุมัติ 

 
 

 

ผลการดําเนินการ  

 1. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุด เริ่มเปดใชงานเมื่อตนปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สามารถเขาใชงานผานระบบ MIS ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา (https://archive.sut.ac.th/e-duty/)  

จากน้ัน Login เขาใชงาน  

 



 
 

  2. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุด มลีําดับข้ันตอนการทํางานตามแผนผังดังตอไปน้ี 
 

 
  3. การใชงานสําหรับผูขอเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน 

   3.1 เลือกเมนู แลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน จากน้ันเลือกเมนูยอย เพ่ิมขอมูลเปลี่ยนวัน

ปฏิบัติงาน 



 
 

   3.2 กรอกรายละเอียด เหตุผลการเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน เลือกวันท่ีตองการเปลี่ยน

รายช่ือผูท่ีจะปฏิบัติงานแทน และวันท่ีจะปฏิบัติงานแทนผูใหเปลี่ยน  

 
 

  

 

 

 

 

1 
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   3.4 การติดตามผลการพิจารณาการเปลีย่นวันปฏิบัติงาน เลือกเมนู รายการขอเปลี่ยน

วันปฏิบัติงาน ระบบจะแสดงสถานะการอนุมัตจิากผูใหเปลี่ยน และจากหัวหนาฝายบริการสารสนเทศ 

 

 

   

 

 

  4. การใชงานสําหรับผูใหเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน 

   4.1 เลือกเมนู ผูขอเปลี่ยนวันปฏิบัติงานกับฉัน จากน้ันเลือกเมนูยอย รายการขอมูล 

ผูขอเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   4.3 ระบบจะแสดงขอมูลการเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน และผลการอนุมัติจากผูใหเปลี่ยน

วันปฏิบัติงาน 

1 

2 



 
 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน  

  1. สรุปผล 

   1.1 ผลการเปรียบเทียบปริมาณการใชกระดาษในการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กอนเปดใชระบบ) และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หลังเปดใชระบบ) 

 

 การแลกเปลี่ยนเวรปฏิบัติงาน 

จํานวนกระดาษท่ีใช (แผน) 

ปงบประมาณ  

พ.ศ  2563 

ปงบประมาณ 

 พ.ศ. 2564 

1. การแลกเปลี่ยนเวรเลื่อมเวลา 12.00 น. – 20.00 น. 87 0 

2. การแลกเปลี่ยนเวรปฏิบัติงานถึง 24.00 น. 40 34 

3. การแลกเปลี่ยนเวรกรณีพิเศษ 12 5 

รวม 139 39 

 
   ผลการเปรียบเทียบปริมาณการใชกระดาษในการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานระหวาง

ปงบประมาณ พ.ศ  2563 (กอนเปดใชระบบ) และปงบประมาณพ.ศ. 2564 (หลังเปดใชระบบ) พบวา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ  2563 มีการใชกระดาษในการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานรวมท้ังสิ้นจํานวน 139 แผน หลังเปดใช

ระบบในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการใชกระดาษในการการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานรวมท้ังสิ้น จํานวน 39 แผน 

จะเห็นไดวาปริมาณการใชกระดาษในการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลง จาก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 100 แผน คิดเปน รอยละ 71.94 

 

 

 

   1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน มีดังน้ี 

 



ความพึงพอใจตอระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน 𝐱𝐱� S.D. แปลผล 

ดานการใชงานระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน    

1. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานมีความงายตอการใชงาน 4.21 0.71 มาก 

2. ขอมูลตารางปฏิบัติงานในระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานมีความถูกตอง 4.42 0.51 มาก 

3. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานมีการแจงเตือนผานอีเมลเมื่อมีการขอ

เปลี่ยนวันปฏิบัติงาน 

4.47 0.51 มาก 

4. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานมีการแจงเตือนผานอีเมลเมื่อมีการอนุมัติ

การเปลีย่นวันปฏิบัติงาน 

4.21 0.92 มาก 

รวม 4.33 0.56 มาก 

ดานขั้นตอนการทํางาน    

1. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานชวยลดข้ันตอนการทํางาน 4.37 0.60 มาก 

2. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานเพ่ิมความสะดวกในการเปลีย่นวัน

ปฏิบัติงาน 

4.42 0.61 มาก 

3. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานชวยลดทรัพยากรกระดาษ 4.58 0.51 มากท่ีสุด 

รวม 4.46 0.51 มาก 

รวมท้ังหมด 4.38 0.52 มาก 

    

   พนักงานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาท่ีเคยใชระบบแลกเปลี่ยนวันปฏบัิติงาน

หองสมุดมีความพึงพอใจตอระบบในภาพรวม ในระดับมาก (x� = 4.38) เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ในดาน

การใชงานระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวขอ ในดานข้ันตอนการทํางาน 

พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก (x� = 4.46)  โดยหัวขอท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ระบบแลกเปลี่ยน

วันปฏิบัติงานชวยลดทรัพยากรกระดาษ (x� = 4.58) 

 

  2. ขอเสนอแนะ 

  เสนอะแนะใหพัฒนาระบบใหรองรับการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานถึง 24.00 น. ท่ียังตองใช

กระดาษอยูเน่ืองจากตองผานการพิจารณาจากผูอํานวยการเสียกอนและรองรับการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานกรณี

พิเศษ เชน การแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานไปภาคการศึกษาถัดไป เปนตน เพ่ือลดปริมาณการใชกระดาษในสวนน้ี

ตอไป 

 

 

 

 

  3. การนําไปใชประโยชน 



  ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุดเปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการ

แลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุดใหมีความสะดวกมากข้ึนดวยระบบออนไลน เพ่ือลดระยะเวลาการดําเนินการ

แลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุดใหนอยลง และลดปริมาณการใชกระดาษในการแลกเปลีย่นวันปฏบัิติงานหองสมุด

ของพนักงานศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งหลังจากศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาเริ่มเปดใชงานระบบ 

ทําใหการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุดมีความสะดวกมากข้ึน ใชเวลาในการดําเนินการนอยลง และสามารถชวย

ลดปริมาณการใชกระดาษในการการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุดในลักษณะการเปลี่ยนวันปฏิบัติงานเลื่อม

เวลาไดจริงจนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีในชวงของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

การใชระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานหองสมุดยังชวยลดการสัมผัสลดความเสี่ยงและรักษาระยะหางเพ่ือความ

ปลอดภัยจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกดวย 

 

รายการอางอิง 

พิศิษฐ บวรเลิศสุธี. (2560). ตัวอยาง code DataTable + PHP + mysqli (ฟรี code). สืบคน 17 

เมษายน 2563, จาก https://devbanban.com/?p=1946 

เรียนรู angularjs javascript framework. (2557). สืบคน 20 เมษายน 2563, จาก https://www. 

ninenik.com/content.php?arti_id=514 

AngularJS คืออะไร? + เริ่มตนใชงาน. (2558). สืบคน 20 เมษายน 2563, จาก https://devahoy 

.com/blog/2015/05/getting-started-angular-js/ 

Datepicker ภาษาไทย. (2562).  สืบคน 21 เมษายน 2563, จาก https://medium.com/@aekaw 

itniyomsuk/datepicker-ภาษาไทย-aa0ea71cc974 

PHP MySQL Search Data Paging/Paginat ion (mysqli ) .  (2557) .  สืบคน 21 เมษายน 

2563, จาก  https://www.thaicreate.com/php/php-mysql-mysqli-search-paging.html 

 


