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บทคัดย่อ  
            ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้การ แลกเปลี่ยนวัน
ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความสะดวก ลดระยะเวลาการด าเนินการให้น้อยลง ลดปริมาณการใช้กระดาษในการกรอก
แบบฟอร์มที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการขออนุมัติเพื่อขอวันปฏิบัติงานห้องสมุด ระบบดังกล่ าวถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา 
PHP และ AngularJS เช่ือมโยงกับฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลตารางปฏิบัติงานห้องสมุด โดยเจ้าหน้าที่
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผลจากการใช้โปรแกรมระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด พบว่า ศูนย์
บรรณสารฯ มีปริมาณการใช้กระดาษในการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุดลดลงร้อยละ 71.94 และผลประเมิน
ความพึงพอใจต่อระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุดของพนักงานผู้ตอบแบบประเมินที่เคยใช้ระบบ พบว่า 

พนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวมในระดับมาก (x̅= 4.38) 
 

ค าส าคัญ: ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด 

 

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 

(x̅ = 4.38). 
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บทน า  
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านห้องสมุดและบริการสื่อการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การเปิดให้บริการห้องสมุดมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. ช่วงระหว่างเปิดภาคการศึกษา 
เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 20.00 น. ในวันเสาร์ถึงวัน
อาทิตย์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. และปิดให้บริการในวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
2. ช่วงระหว่างสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดให้บริการตั้งแต่
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 24.00 น. ในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย เปิดให้บริการ
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 24.00 น. และ 3. ช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และปิดให้บริการวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
จะเห็นได้ว่าช่วงระหว่างเปิดภาคการศึกษาและช่วงระหว่างสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา มีระยะเวลาการเปิดให้บริการห้องสมุดสูงสุดจ านวน 11 ช่ัวโมง 30 นาที  
  ดังนั้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงก าหนดให้การปฏิบัติงานบริการห้องสมุดเป็นแบบ
เหลื่อมเวลา โดยในช่วงระหว่างเปิดภาคการศึกษา ในแต่ละวันพนักงานปฏิบัติงานตามเวลาปกตติั้งแต่เวลา 08.30 น. 
ถึงเวลา 16.30 น. แต่จะมีพนักงานจ านวน 3 คน ต้องปฏิบัติงานเวลาตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. และ
ในช่วงระหว่างสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษาจะมีพนักงานอีก 2 คน ต้องปฏิบัติงานเวลาตั้งแต่เวลา 20.00 
น. ถึงเวลา 24.00 น. ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องมีการก าหนดตารางวันปฏิบัติงานและรายช่ือผู้ปฏิบัติงานใน
แต่ละวันไว้ก่อนเปิดภาคการศึกษา ในช่วงระหว่างเปิดภาคการศึกษาและช่วงระหว่างสอบกลางภาคและปลายภาค
การศึกษา หากพนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามตารางที่ก าหนดไว้และต้องการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน พนักงาน
จะต้องกรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนวันปฏิบัติงานที่เป็นกระดาษ ปัญหาที่พบคือ การน าส่งเอกสารแบบฟอร์มที่เป็น
กระดาษไปให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนวันปฏิบัติงานด้วยลงนาม จากนั้นน าส่งต่อไปให้หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศเพื่อ
ขอลงนามอนุมัติ ในกรณีเปลี่ยนวันปฏิบัติงานช่วงระหว่างสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา หลังจากหัวหน้า
ฝ่ายบริการสารสนเทศลงนามแล้วจะต้องน าแบบฟอร์มเปลี่ยนวันปฏิบัติงานเสนอให้ผู้อ านวยการลงนามอนุมัติด้วย
เนื่องจากมีเงินรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องจึงจะถือว่าการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ซึ่งข้ันตอนดังกล่าวค่อนข้างใช้
เวลานานในการส่งมอบเอกสาร และในแต่ละภาคการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า มีการใช้กระดาษในการแลกเปลี่ยนวัน
ปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก ประกอบกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินโครงการ
ห้องสมุดสีเขียว ฝ่ายบริหารงานทั่วไปซึ่งมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษาลงระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายบริการสารสนเทศ
จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุดขึ้น เพื่อช่วยลดระยะเวลา ลดขั้นตอนการน าส่ง
เอกสาร ลดปริมาณการใช้กระดาษในการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน และช่วยลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างพนักงานท่ี
แลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานกันในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกด้วย 
  ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด ด าเนินการพัฒนาระบบขึ้นด้วยภาษา PHP และ 
AngularJS เช่ือมโยงกับฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลตารางปฏิบัติงานห้องสมุด โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์



บรรณสารและสื่อการศึกษา ก่อนการเปิดใช้งานจริงได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานท่ีต้องปฏิบัติงานบริการห้องสมุด 
และหลังจากได้น ามาใช้งานจริงเมื่อต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์บรรณสารฯ มีปริมาณการใช้กระดาษในการ
แลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุดลดลงร้อยละ 71.94 มีการประเมินความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบระบบ
แลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด ผลการประเมินพบว่า พนักงานศูนย์บรรณสารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มี
ความพึงพอใจในระดับมาก 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
ให้สะดวกขึ้นและลดระยะเวลาด าเนินการ 
 2. เพื่อเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 
 3. เพื่อลดปริมาณการใช้แบบฟอร์มที่จัดท าขึ้นด้วยกระดาษ ประหยัดงบประมาณ 
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 1. วางแผนการด าเนินการ 
 

รายละเอียดการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
Q2 Q3 Q4 Q1 

1.1 ประชุมหารือระหว่างฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป และฝ่ายบริการสารสนเทศ 

    

1.2 วิเคราะห์ความต้องการระบบจากที่ประชุมและ
เตรียมการออกแบบฐานข้อมูล 

    

1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ     

1.4 ทดสอบระบบกับผู้ใช้งานระบบ     

1.5 อบรมผู้ใช้งานระบบ     

1.6 เปิดใช้งานระบบ     

 
 
 
  2.  ประชุมกับฝ่ายบริการสารสนเทศเพื่อก าหนดความเงื่อนไขส าหรบัการเปลี่ยนวันปฏิบตัิงาน

และสามารถสรุปความต้องการของระบบได้ดังนี ้

 2.1 ระบบต้องสามารถเปลี่ยนวันปฏิบัติงานได้ 
 2.2 ระบบต้องสามารถเปลี่ยนวันปฏิบัติงานย้อนหลังได้ 
 2.3 ระบบต้องสามารถระบุวันหยุดท าการในระบบได้ 



   2.4 ระบบต้องมีการอนุมัติ โดยเรียงตาม ผู้ขอเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน => ผู้ให้เปลี่ยนวัน

ปฏิบัติงาน => หัวหน้าฝา่ยบริการสารสนเทศ => เจ้าหนา้ที่ผู้ดูแลระบบ MIS ศูนย์บรรณสารฯ 

   2.5 ระบบต้องสามารถก าหนดผู้เปลี่ยนวันปฏิบตัิงานตามเงื่อนไขได ้

    2.5.1 บรรณารักษ์ ต้องสามารถเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน กับบรรณารักษ์เท่านั้น 

    2.5.2 บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ สามารถเปลี่ยนวันปฏิบัติงานกับ

บรรณารักษ์จากฝ่ายอื่นได้ ในกรณีที่วันปฏิบัติงานน้ันมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการสารสนเทศ 2 คนเท่านั้น  

    2.5.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด ไม่สามารถเปลี่ยนวันปฏิบัติงานกับ 

บรรณารักษ์ได้ 

    2.5.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุดฝ่ายบริการสารสนเทศ สามารถเปลี่ยน

วันปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานห้องสมุดฝ่ายบริการสารสนเทศได้  

    2.5.5 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุดฝ่ายบริการสารสนเทศ สามารถเปลี่ยน

วันปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุดจากฝ่ายอื่นได้ ในกรณีที่วันปฏิบัติงานนั้นมีบรรณารักษ ์

ฝ่ายบริการสารสนเทศและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการสารสนเทศรวมเป็น 2 คนเท่านั้น 

    2.5.6 ในกรณีพิเศษ เช่น การปฏิบัติงานในสถานการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ สามารถเปลี่ยนวันปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุดฝ่ายบริการ

สารสนเทศได้  

  3. ระบบต้องสามารถแจ้งผลการอนุมัติแบบ real time ผ่านทาง email ดังนี ้

 3.1 Email ถึงผู้ให้เปลี่ยนวันปฏิบตัิงาน เมื่อมีผู้ขอเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน

 
  3.2 Email ถึงหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ เมื่อผู้ให้เปลี่ยนวันปฏบิัติงานอนุมัติ 



 
  3.3 Email ถึงผู้ขอและผู้ให้เปลี่ยนวันปฏิบัติงาน เมื่อหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศอนุมัติ 

 
 
 
ผลการด าเนินการ  
 1. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด เริ่มเปิดใช้งานเมื่อต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ MIS ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (https://archive.sut.ac.th/e-duty/)  
จากนั้น Login เข้าใช้งาน  

 



 
 

  2. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด มลี าดับขั้นตอนการท างานตามแผนผังดังต่อไปนี้ 
 

 
  3. การใช้งานส าหรับผู้ขอเปลี่ยนวนัปฏิบัติงาน 

   3.1 เลือกเมนู แลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน จากนั้นเลือกเมนูย่อย เพิ่มข้อมูลเปลี่ยนวัน

ปฏิบัติงาน 



 
 
   3.2 กรอกรายละเอียด เหตุผลการเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน เลือกวันที่ต้องการเปลี่ยน

รายชื่อผู้ที่จะปฏิบัติงานแทน และวันท่ีจะปฏิบัติงานแทนผู้ให้เปลี่ยน  

 
 

  
 
 

   3.3 จากนั้นคลิกปุ่ม   ระบบจะแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนวันปฏิบตัิงาน 

และสถานะ รอการอนมุัติ จากผู้ให้เปลี่ยนวันปฏิบัติงาน และหัวหนา้ฝ่ายบริการสารสนเทศ  หากต้องการแก้ไข

รายละเอียด ให้คลิกท่ีปุ่ม  และแกไ้ขให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกปุ่ม    
 

1 
2 



 
 

   3.4 การติดตามผลการพิจารณาการเปลีย่นวันปฏิบตัิงาน เลือกเมนู รายการขอเปลี่ยน

วันปฏิบัติงาน ระบบจะแสดงสถานะการอนุมัตจิากผู้ใหเ้ปลี่ยน และจากหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ 

  สัญลักษณ์ หมายถึง รอการอนุมัติ  

  สัญลักษณ์ หมายถึงอนุมัติแล้ว  

   
 
 
  4. การใช้งานส าหรับผู้ใหเ้ปลี่ยนวนัปฏิบัติงาน 

   4.1 เลือกเมนู ผู้ขอเปลี่ยนวันปฏิบัติงานกับฉัน จากนั้นเลือกเมนูย่อย รายการข้อมูล 

ผู้ขอเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน 

 



 
 

   4.2 ตรวจสอบรายละเอียด และอนุมัติการเปลี่ยนวันปฏิบัติงานโดยคลิกท่ีปุ่มอนุมัติ   

   (หลังจากอนุมัติแล้ว จะไมส่ามารถแก้ไขข้อมูลได้) 
 

 
 
 
 
 
 

   4.3 ระบบจะแสดงข้อมูลการเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน และผลการอนุมัติจากผู้ให้เปลี่ยน

วันปฏิบัติงาน 

1 

2 



 
 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์  
  1. สรุปผล 
   1.1 ผลการเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษในการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน
ระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก่อนเปิดใช้ระบบ) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หลังเปิดใช้ระบบ) 
 

 การแลกเปลี่ยนเวรปฏิบัติงาน 

จ านวนกระดาษท่ีใช้ (แผ่น) 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ  2563 

ปีงบประมาณ 

 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 

 

   ผลการเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษในการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ  2563 (ก่อนเปิดใช้ระบบ) และปีงบประมาณพ.ศ. 2564 (หลังเปิดใช้ระบบ) พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ  2563 มีการใช้กระดาษในการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นจ านวน 139 แผ่น หลังเปิดใช้
ระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการใช้กระดาษในการการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น จ านวน 39 แผ่น 
จะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้กระดาษในการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลง จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 100 แผ่น คิดเป็น ร้อยละ 71.94 
 
 
 
   1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบตัิงาน มีดังนี้ 
 



ความพึงพอใจต่อระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน �̅� S.D. แปลผล 

ด้านการใช้งานระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน    
1. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานมีความง่ายต่อการใช้งาน 4.21 0.71 มาก 

2. ข้อมูลตารางปฏิบัติงานในระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบตัิงานมีความถูกต้อง 4.42 0.51 มาก 
3. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่อมีการขอ
เปลี่ยนวันปฏิบัติงาน 

4.47 0.51 มาก 

4. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานมีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลเมื่อมีการอนุมัติ
การเปลีย่นวันปฏิบตัิงาน 

4.21 0.92 มาก 

รวม 4.33 0.56 มาก 

ด้านขั้นตอนการท างาน    
1. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานช่วยลดขั้นตอนการท างาน 4.37 0.60 มาก 

2. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานเพิ่มความสะดวกในการเปลีย่นวัน
ปฏิบัติงาน 

4.42 0.61 มาก 

3. ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานช่วยลดทรัพยากรกระดาษ 4.58 0.51 มากที่สุด 
รวม 4.46 0.51 มาก 

รวมท้ังหมด 4.38 0.52 มาก 

    
   พนักงานของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่เคยใช้ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน

ห้องสมุดมีความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวม ในระดับมาก (x̅ = 4.38) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ในด้าน
การใช้งานระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ ในด้านขั้นตอนการท างาน 

พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 4.46)  โดยหัวข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ระบบแลกเปลี่ยน

วันปฏิบัติงานช่วยลดทรัพยากรกระดาษ (x̅ = 4.58) 
 
  2. ข้อเสนอแนะ 
  เสนอะแนะให้พัฒนาระบบให้รองรับการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานถึง 24.00 น. ที่ยังต้องใช้
กระดาษอยู่เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาจากผู้อ านวยการเสียก่อนและรองรับการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานกรณี
พิเศษ เช่น การแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานไปภาคการศึกษาถัดไป เป็นต้น เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในส่วนนี้
ต่อไป 
 
 
 
 
  3. การน าไปใช้ประโยชน์ 



  ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติ งานห้องสมุดเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการ
แลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุดให้มีความสะดวกมากขึ้นด้วยระบบออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาการด าเนินการ
แลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุดให้น้อยลง และลดปริมาณการใช้กระดาษในการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุด
ของพนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งหลังจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเริ่มเปิดใช้งานระบบ 
ท าให้การแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุดมีความสะดวกมากขึ้น ใช้เวลาในการด าเนินการน้อยลง และสามารถช่วย
ลดปริมาณการใช้กระดาษในการการแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุดในลักษณะการเปลี่ยนวันปฏิบัติงานเลื่อม
เวลาได้จริงจนถึงปัจจุบัน นอกจากน้ีในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
การใช้ระบบแลกเปลี่ยนวันปฏิบัติงานห้องสมุดยังช่วยลดการสัมผัสลดความเสี่ยงและรักษาระยะห่างเพื่อความ
ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกด้วย 
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