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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน
กำรวิจัยของมหำวิทยำลัย และกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชมสังคม เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุผล
ตำมภำรกิจ จึงได้จัดทำโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อให้บริกำร ได้แก่ โครงกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศใน
เชิงรุกที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่เกิดจำกกำรรับฟังและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
โครงกำรส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ โครงกำรจัดฝึกอบรมหัวข้อต่ำง ๆ โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและ
กำรใช้ทรัพยำกรห้องสมุด โครงกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงกำรห้องสมุดชุมชน เป็นต้น
และเพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรเป็นไปอย่ำงคล่องตัว เกิดประสิทธิภำพและสร้ำงประสิทธิผล ผู้พัฒนำ
ระบบจึงทบทวนขั้นตอนและกระบวนงำนเพื่อพัฒนำเครื่องมือที่อำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงกำร โดยใช้ชื่อผลงำนว่ำ “กำรบริหำรโครงกำรด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ” ทีช่ ่วยให้
ผู้รับผิดชอบโครงกำรต่ำง ๆ สำมำรถประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก อำทิ กำรประสำน
เตรียมห้องประชุมและกำรจัดเลี้ยงรับรอง กำรสำรองที่จอดรถ ช่องทำงสื่อสำรกับบุคลำกรในกำรขอ
ควำมร่วมมือเรื่องต่ำง ๆ ช่องทำงประชำสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักหอสมุดให้ผู้ใช้บริกำรและบุคลำกร
ห้องสมุดได้รับทรำบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งขยำยควำมสำมำรถของระบบให้ประมวลผล
อัตโนมัติ และพิมพ์เป็นเอกสำรอ้ำงอิงตำมระเบียบทำงกำรเงินสำหรับกำรเบิกจ่ำยและกำรบริหำร
โครงกำร โดยสำมำรถจัดเก็บข้อมูลต่ำง ๆ เป็นคลังข้อมูลสำหรับนำมำวิเครำะห์ในมิติต่ำง ๆ เพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับกำรบริหำรโครงกำรที่ลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ และลดข้อผิดพลำด
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Abstract
Kasetsart University library has mission to support the studying, teaching
and researching, as well as providing academic services to the social community. To
achieve the mission, KU Library developed many projects to serve the library users
such as proactive information resources acquisition that conformed to stakeholder’s

voice and engagement, information literacy promotion, reading and library
information resources usage promotion, preservation of art and culture, community
library. For more flexible, effective and efficient operation, the system developer had
reviewed the procedures of work operation to develop tools to facilitate the project
owners. The tool is called “Integrated Activity Calendar” to help project owners to
coordinate with those who involved in project operation such as meeting room and
refreshment preparation, car park reservation. It is the channel to communicate to
those whose supports in need, an electronic channel to communication to library
users and staff about the library activities. Moreover, it is also extended the system
capabilities to automatic processing and provide document printed out according to
the format required by financial department in disbursement and project
management. The data collected in the system can be analyzed in various
dimensions in order to add value to project management by reducing the process,
time and errors.
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บทนา
แต่เดิมสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีระบบจองใช้ห้องประชุมและ
ห้องฝึกอบรมภำยในหน่วยงำน เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ที่มีควำมประสงค์จองใช้ห้อง ซึง่ ระบบ
เดิมเป็นตำรำงให้เลือกได้ 2 รอบเวลำเฉพำะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ คือ เวลำ 08.30-12.00 น. และเวลำ
13.00-16.30 น. ไม่สำมำรถจองใช้ห้องประชุมวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ ปัจจุบัน
ควำมต้องกำรใช้ห้องประชุม เปลี่ยนแปลงจำกเดิมเพิ่มมำกขึ้น คือ ควำมประสงค์ใช้ห้องประชุม
เพียงช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง เช่น 08.30-10.00 น. หรือ 09.00-10.30 น. เป็นต้น รวมถึงมี
ควำมประสงค์จองใช้ห้องประชุม วันเสำร์และวันอำทิตย์ด้วย นอกจำกนี้ กำรจองใช้ห้องประชุม
ผ่ำนระบบเดิมกำหนดสิทธิ์เฉพำะบคลำกรซึ่งเป็นผู้แทนของแต่ละฝ่ำยเพื่อเข้ำระบบจองใช้ห้องประชุม
ได้เท่ำนั้น โดยต้องได้รับกำรยืนยันสิทธิ์กำรใช้ห้องประชุมจำกผู้รับผิดชอบที่ดูแลห้องประชุมใน
ระบบก่อน ที่ระบุสถำนะแจ้งว่ำ “ยืนยัน” ผู้จองใช้ห้องประชุมจึงต้องตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้รับกำรยืนยัน
ในระบบก่อนเข้ำใช้ห้องประชุม
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2555 ดร.อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประกำศนโยบำยคุณภำพ โดย 2 ใน 4 เรื่อง คือ กำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ระบบคุณภำพทุกฝ่ำยงำนอย่ำงต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร โดยให้มีกำรปรับปรุงเพื่อพัฒนำงำน อีกทั้ง
กำรมุ่งเน้นกำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว ตรงควำมต้องกำร สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร
ผู้พัฒนำระบบซึ่งนำทีมโดยนำงสำวธนำภรณ์ ฉิมแพ ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ซึง่ มี

หน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนกลำงกำรบริหำรโครงกำรต่ำง ๆ ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติ
กำรสำนักหอสมุด จึงได้ทบทวนขั้นตอนและกระบวนงำนที่รับผิดชอบ ดำเนินกำรพัฒนำระบบเพื่อ
เป็นเครื่องมือให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรประสำนงำนร่วมกัน
จำกกำรศึกษำระบบเดิมทีม่ ีใช้งำนและกำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้รับผิดชอบโครงกำร
ต่ำง ๆ พบว่ำระบบที่ใช้อยู่ไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรได้ และกำรบริหำรโครงกำรใน
ปัจจุบันมีรำยละเอียดขั้นตอนและเอกสำรเพิ่มมำกขึ้น กำรประสำนงำนเพื่อบริหำรโครงกำรจะต้อง
ดำเนินงำนหลำยช่องทำงกับหลำยบุคคล อีกทั้ง กำรรับนโยบำยจำกผู้บริหำรในกำรพัฒนำเครื่องมือ
สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรทำงำนได้อย่ำงคล่องตัว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ และลด
ข้อผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้น อีกทั้งกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้ให้เหมำะสมเพื่อกำรพัฒนำ
งำนที่นำสู่กำรสร้ำงควำมพึงพอใจ กำรพัฒนำที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับนำมำวิเครำะห์ในมิติต่ำง ๆ เช่น
จำนวนกิจกรรมที่จัดตำมช่วงเวลำ จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมแยกตำม
ประเภทประชุม อบรม สัมมนำ เป็นต้น
ผลงำน “กำรบริหำรโครงกำรด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ” เริ่มใช้งำนและ
มีกำรบันทึกข้อมูลในระบบครั้งแรกในวันที่ 4 พฤษภำคม 2559 และมีกำรปรับปรุงพัฒนำเรื่อยมำ
จนถึงปัจจุบัน โดยกำรพัฒนำระบบใช้หลักวงจรคุณภำพ PDCA ตั้งแต่กำรทบทวนขั้นตอนเดิม
กำรศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรพัฒนำ (ปัญหำ ควำมต้องกำร กระบวนกำรพัฒนำปรับปรุงงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่นำมำปรับใช้ เป็นต้น) กำรประชุมวิเครำะห์ร่วมกันของทีมงำน กำรวำงแผน
เพื่อใช้เป็นกรอบกำรผลิตผลงำน กำรทดสอบระบบเพื่อควำมพร้อมใช้ กำรทดลองใช้จริงในช่วงเวลำ
หนึ่ง กำรรับฟังข้อมูลป้อนกลับจำกผู้ใช้งำน กำรปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลำด และกำรพัฒนำต่อยอด
เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับกำรบริหำรโครงกำร โดยรวมกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรจะต้อง
ประสำนงำนเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรบริหำรโครงกำรไว้ในที่เดียวกัน ได้แก่ กำรจอง
ห้องประชุม กำรประสำนจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม กำรประสำนกำรจัดเลี้ยง
กำรประสำนจองที่จอดรถ เป็นต้น ช่วยลดข้อผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรจัดทำเอกสำรทำง
รำชกำรให้เป็นไปตำมรูปแบบกำรร่ำงหนังสือตำมระเบียบสำรบรรณ ตลอดจนกำรคำนวณค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดเลี้ยงตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยงำนคลังและพัสดุ โดยกำรพัฒนำเป็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ที่ประมวลผลได้อัตโนมัติ อันเป็นช่องทำงสื่อสำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมที่สำนักหอสมุดจัดขึ้นได้อีก
ด้วย ทำให้ผู้ใช้ได้รับทรำบและจัดเวลำกำรเข้ำร่วมกิจกรรมได้ก่อนล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสม อีกทั้ง
บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประจำแต่ละเคำน์เตอร์ได้รับรู้ ทันเหตุกำรณ์ ทำให้บุคลำกรสำมำรถ
แจ้งข้อมูลและตอบคำถำมกับผู้ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง ส่งผลให้ผู้ใช้มีควำมพึงใจในบริกำรของเจ้ำหน้ำที่
มำกขึ้น เช่น กำรแจ้งบอกสถำนที่อำคำร/ ห้องที่จัดกิจกรรม เป็นต้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถนำ
ผลประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจองใช้ห้องประชุมเป็นรำยครั้ง ได้แก่ ผลควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
บริกำรห้องประชุม กำรจัดเตรียมสถำนที่/ โสตทัศนูปกรณ์ กำรใช้บริกำรจัดเลี้ยงรับรอง กำรสำรอง
ที่จอดรถ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนบริหำรโครงกำรสำนักหอสมุดที่ลดขั้นตอน
ลดระยะเวลำ ลดข้อผิดพลำด และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับงำนที่รับผิดชอบ
2. เพื่อพัฒนำระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จที่สร้ำงควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงกำรต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพที่สร้ำงควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ผู้พัฒนำระบบจึงทบทวน
ขั้นตอนและกระบวนงำนที่รับผิดชอบ และได้พัฒนำเครื่องมือที่อำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบ
โครงกำรต่ำง ๆ โดยดำเนินกำรดังนี้
1. ศึกษำระบบอำนวยควำมสะดวกแบบเดิม เพื่อพัฒนำระบบใหม่ ซึ่งพบว่ำระบบเดิม
มีข้อจำกัด คือ กำรเลือกใช้ห้องประชุมได้เพียง 2 รอบเวลำ โดยให้สำมำรถเลือกได้ทุกวันตำมเวลำที่
ต้องกำรเป็นช่วงทุก ๆ 30 นำที เพื่อควำมคุ้มค่ำกำรใช้ทรัพยำกร (ห้องประชุม) และป้องกันกำรจองซ้ำ
โดยระบบ ซึง่ ระบบจะประมวลผลและแจ้งแก่ผู้จองทรำบ และยังช่วยลดปัญหำข้อผิดพลำดจำก
กำรยืนยันโดยผู้ดูแลห้องประชุม ทำให้เป็นกำรเปิดกว้ำงแก่บุคลำกรทุกคนมีสิทธิ์จองใช้ห้องประชุม
เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลำกำรทำงำน
2. ศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหัวหน้ำโครงกำรต่ำง ๆ
หรือผู้รับผิดชอบจัดทำโครงกำร โดยได้พัฒนำให้ระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จสำมำรถจัดพิมพ์
เอกสำรตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยกำรขอจัดเลี้ยงรับรองที่ถูกต้องจำกข้อมูลที่กรอกและประมวลผล
อัตโนมัติ (จำนวนที่จัดเลี้ยง x อัตรำเบิกจ่ำยตำมระเบียบ) กำรสำรองที่จอดรถผ่ำนระบบกรณีรับรอง
วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม อันอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรและเป็น
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในงำนพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนประสำนโครงกำรของสำนักหอสมุด
3. ดำเนินงำนตำมนโยบำยผู้บริหำรที่ต้องกำรคลังข้อมูลเก็บสถิติเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์
ในมิติต่ำง ๆ คือ กำรรำยงำนผลจำนวนโครงกำร จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/ กิจกรรมโดยแยกตำม
ประเภทกิจกรรม ตำมช่วงเวลำ เป็นต้น
4. ปรับปรุงกระบวนงำนที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นกำรลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ
ลดข้อผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้น คือ
4.1 กำรกำหนดให้ระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมงำนได้อย่ำงเหมำะสม ได้แก่ ส่งแจ้งผู้ดูแลห้องประชุมเพื่อจัดเตรียมสถำนที่
โสตทัศนูปกรณ์ ส่งแจ้งงำนจัดเลี้ยงประกอบกับเอกสำรที่จัดพิมพ์ตำมระเบียบ ส่งแจ้งงำนอำคำรเพื่อ
กำรสำรองที่จอดรถ เป็นต้น ส่งแจ้งกลับบุคลำกรผู้ที่จองใช้ห้องประชุม เพื่อเป็นกำรยืนยันกำรจองใช้
และข้อมูลในระบบถูกต้อง และส่งแจ้งผู้ประสำนงำนกลำงกำรทำโครงกำรและดูแลระบบ (นำงสำว
ธนำภรณ์ ฉิมแพ) เพื่อใช้สอบทำนกำรทำงำนของระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.2 กำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรผ่ำนระบบปฏิทินกิจกรรมฯ
โดยกำหนดให้ทุก ๆ กิจกรรมที่มีกำรจองใช้ห้องประชุม จะต้องประเมินผลควำมพึงพอใจหลังกำรใช้
บริกำรในหัวข้อที่ขอรับบริกำร คือ กำรจองใช้ห้อง กำรประสำนกำรจัดเลี้ยง และกำรเตรียมสำรอง

ที่จอดรถ และหำกยังไม่ประเมินผลหลังใช้บริกำร ในครั้งต่อไปที่จะจองใช้ห้องประชุม ระบบ
จะกำหนดให้ต้องประเมินผลก่อนและเข้ำสู่ระบบกำรจองใช้ฯ ต่อไป ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถำมต่ำง ๆ
ได้แก่ คำถำมด้ำนกระบวนกำร/ ขั้นตอน “ควำมเหมำะสมของช่องทำงกำรประสำนงำนและ
กำรให้บริกำร” ด้ำนคุณภำพ “กำรให้บริกำรมีคุณภำพและตรงควำมต้องกำร” และ “ควำมถูกต้อง
ในกำรประมวลผล” เป็นต้น
5. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้ใช้งำน ในกำรให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนตำมควำมต้องกำรและสภำพกำรณ์ปัจจุบัน
โดยดำเนินกิจกรรมรับฟังเสียงผู้ใช้งำนต่อเนื่องประจำทุกปี ดังนี้
- วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กำรจัดทำโครงกำรและ
เงินทดรองรำชกำร” เพื่อรับทรำบควำมต้องกำรเพื่อให้ได้แนวคิดในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน
- วันที่ 26-27 กรกฎำคม 2559 จัดอบรมใช้งำนระบบสำรสนเทศสำหรับกำรปฏิบัติงำน
“ระบบปฏิทินกิจกรรมสำนักหอสมุด” เพื่อแนะนำและสอนวิธีกำรใช้งำนเครื่องมือบริหำรโครงกำร
ที่พัฒนำขึ้น
- วันที่ 26 ตุลำคม 2560 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กำรบริหำรโครงกำรของ
สำนักหอสมุด” ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่มีวัตถุประสงค์ที่สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน และเป็นกำรชี้แจง
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ปรับปรุงกระบวนงำนที่สร้ำงควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรระยะที่ 2 คือ
กำรขยำยควำมสำมำรถซึ่งเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับงำนที่รับผิดชอบ
- ครั้งล่ำสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2561 ซึ่งเป็นกำรชี้แจงทำควำมเข้ำใจกำรใช้
เครื่องมือสำหรับผู้รับผิดชอบโครงกำรซึ่งเป็นบุคลำกรใหม่ และเพื่อรับฟังข้อมูลเสียงผู้ใช้งำน

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน “กำรบริหำรโครงกำรด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบ
เบ็ดเสร็จ” พัฒนำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำรต่ำง ๆ ของ
สำนักหอสมุด ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้รับผิดชอบโครงกำรและบุคลำกรห้องสมุดทุกฝ่ำยที่ให้แนวคิด
และข้อมูลป้อนกลับ เป็นผลให้ควำมสำมำรถของเครื่องมือในกำรทำงำนแบบเบ็ดเสร็จนี้ สอดคล้อง
ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับผิดชอบโครงกำร อีกทั้งเป็นกำรขยำยควำมสำมำรถที่สร้ำงควำมสะดวก
และคล่องตัว เพิ่มมูลค่ำเพิ่มในกำรจัดทำเอกสำรที่ถูกต้องตำมระเบียบทำงรำชกำร กำรบริหำร
โครงกำรและกำรเบิกจ่ำยโครงกำร ประมวลผลข้อมูลอย่ำงอัตโนมัติ และยังมีคลังจัดเก็บข้อมูลสำหรับ
ผู้บริหำรประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนอีกด้วย

กำรสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบปฏิทินกิจกรรม เป็นผลให้ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรมีผลควำมพึงพอใจต่อระบบปฏิทินกิจกรรมทีร่ ะดับดี ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจำกปีก่อน โดยใน
รอบปีงบประมำณ 2561 มีค่ำเฉลี่ยที่ 4.31 (n = 336) และในรอบปีงบประมำณ 2560 มีค่ำเฉลี่ย
ที่ 4.25 (n = 346) สำหรับค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อกำรออกแบบและควำมเสถียรของระบบที่ระดับดี
ค่ำเฉลี่ย รอบปีงบประมำณ 2560 (n = 493) ที่ค่าเฉลี่ย 4.26 และ รอบปีงบประมำณ 2561
(n = 490) ที่ค่าเฉลี่ย 4.24
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
รอบปีงบประมาณ 2560
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ถึง
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560

ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ
ปฏิทินกิจกรรมและข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
รอบปีงบประมาณ 2561
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึง
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561

ผลการประเมินความพึงพอใจระบบ
ปฏิทินกิจกรรมและข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง

สรุปผลการดาเนินงาน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการบริหารโครงการเดิม หลายช่องทาง หลายรูปแบบ
ขั้นตอนเดิมมีหลำยขั้นตอน และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องทำงำนร่วมกันหลำยคน จึงอำจ
เกิดข้อผิดพลำดได้ง่ำย

2. ขั้นตอนการบริหารโครงการด้วยระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ
ขั้นตอนใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีมำช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ และลดข้อผิดพลำด
http://kulc.lib.ku.ac.th/icalen/home.php

3. การประเมินผลความพึงพอใจ
กำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อระบบปฏิทินกิจกรรม กำรให้บริกำรต่ำง ๆ คือ กำรบริกำร
ห้องประชุม กำรจัดเลี้ยงรับรอง กำรสำรองที่จอดรถ อีกทั้งกำรออกแบบและควำมเสถียรของระบบ
ปฏิทินกิจกรรม รำยกิจกรรมและตำมช่วงเวลำที่ต้องกำร

การนาไปใช้ประโยชน์
- ลดขั้นตอนในกำรทำงำนจำกเดิม 7 ขั้นตอน 7 เรื่อง เหลือเพียง 1 ขั้นตอน (เรื่อง)
ผ่ำนระบบปฏิทินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่ แต่เดิมที่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบต่ำง ๆ หลำยระบบและ
หลำยขั้นตอน เช่น ระบบจองห้องประชุม ระบบปฏิทินกิจกรรม กำรประสำนงำนจะต้องประสำนกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำโครงกำร และต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งในกำรประสำนแต่ละเรื่อง เช่น ประสำน
จัดเลี้ยง ประสำนจัดสถำนที่ ประสำนสำรองที่จอดรถ เป็นต้น
- ลดระยะเวลำในกำรทำงำนจำกเดิมประมำณ 1-2 ชั่วโมง มำเป็นเพียง 3-5 นำที
ที่แต่เดิมต้องติดต่อประสำนงำนหลำยช่องทำง ปัจจุบันใช้ระบบเป็นเครื่องมือในกำรทำงำนอัตโนมัติ
ประสำนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เป็นวิธีกำรทำงำนแบบเบ็ดเสร็จขั้นตอนเดียว (One Stop Service)
สื่อสำรผ่ำนช่องทำงเดียวแต่ประสำนได้ครอบคลุมเพื่อกำรบริหำรโครงกำร
- ลดควำมผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้น โดยกำหนดเป็นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ
มำตรฐำนที่เป็นไปตำมระเบียบสำรบรรณ และมีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตำมระเบียบทำงกำรเงิน
กำรเบิกจ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรโครงกำร
- สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม โดยสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรใช้ระบบปฏิทินกิจกรรม
แบบเบ็ดเสร็จ ที่เป็นเครื่องมืออำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนำ
ปรับปรุงกระบวนงำน พร้อมคลังจัดเก็บข้อมูลสถิติที่สำมำรถเรียกข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อประกอบกำร
ตัดสินใจ มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำงำนต่อไป
- เป็นช่องทำงประชำสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดได้รับทรำบข้อมูลกิจกรรมที่ห้องสมุด
จัดกิจกรรม สำมำรถจัดสรรเวลำเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมเวลำที่สะดวกตำมต้องกำร
- เป็นช่องทำงสื่อสำรข้อมูลให้กับบุคลำกรรับทรำบ เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริกำรใน
รำยละเอียดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จัดขึ้น อันเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร

- ระดับค่ำคะแนนกำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรรวมถึงปัญหำและ
ข้อเสนอแนะที่นำสู่กำรพัฒนำปรับปรุงงำนที่รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะ
1. กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน “กำรบริหำรโครงกำรด้วยระบบปฏิทินกิจกรรม
แบบเบ็ดเสร็จ” ควรมีกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของสำนักหอสมุดตำมกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม และนโยบำยกำรบริหำรงำนที่เปลี่ยนแปลง
ไปตำมรอบเวลำ จึงควรมีกำรทบทวนขั้นตอนและกระบวนงำนเป็นประจำทุกปี และควรทำก่อนรอบ
ปีงบประมำณเพื่อให้ใช้งำนได้ทันก่อนเริ่มปีงบประมำณต่อไป
2. สำนักหอสมุดควรสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงกระบวนงำนอื่น ๆ ซึ่งสำมำรถนำรูปแบบ
กำรปรับปรุงกระบวนงำนเช่นนี้ เป็นต้นแบบ เพื่อให้กำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของสำนักหอสมุดมี
กำรพัฒนำต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง
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