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บทคดัยอ่

โดย นางสาวธนาภรณ ์ฉิมแพ

สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นหน่วยงานสนบัสนนุการเรียน การสอน การวิจยัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และการใหบ้ริการวิชาการแก่ชมุชม

สงัคม จากภารกิจดงักลา่วสง่ผลใหมี้การใชท้รพัยากรเชิงพ้ืนท่ีสว่นกลาง ไดแ้ก่ หอ้งประชมุ หอ้งฝึกอบรม และหอ้งสมัมนา เพ่ือรองรบัการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการขบัเคล่ือน

หรอืยกระดบัผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบติัการ และแผนยทุธศาสตรท่ี์กําหนดไว ้รวมทัง้เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก 

ดงันัน้ นวตักรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม (Activities Calendar System)” ท่ีเกิดข้ึนจากผลการวิเคราะหปั์ญหาของการดําเนินงาน และการบรูณาการความร ูร้ะหว่าง

หน่วยงานภายใน เพ่ือม ุ่งส ูก่ารแกไ้ขปัญหา และพฒันาคณุภาพของการบรหิารจดัการทรพัยากรเชิงพ้ืนท่ีใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ทัง้น้ีจากการประเมินผลตามตวัช้ีวดัความสําเร็จ พบว่า นวตักรรม “ระบบปฏิทินกิจกรรม” สามารถตอบสนองเป้าหมายของความสําเร็จท่ีกําหนดไวไ้ดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยบคุลากรทัง้ภายในและภายนอกท่ีประกอบดว้ยบคุลากรระดบัผ ูบ้ริหารและระดบัปฏิบติัการมีทศันคติท่ีดีต่อการดําเนินงานของระบบและการใหบ้ริการ รวมทัง้ 

มีสถิติปรมิาณการใชง้านทรพัยากรเชิงพ้ืนท่ีสว่นกลางเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียในภาพรวมสงูกว่าเกณฑท่ี์กําหนด 

และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงานในอนาคต จะมีการพฒันาระบบใหมี้ความสามารถในการแสดงมลูค่าของการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร        

เชิงพ้ืนท่ี รวมทัง้การพฒันาต่อยอดฟังกช์ัน่ระบบ เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดความผิดพลาดของการใชจ่้ายงบประมาณ โดยเช่ือมโยงการดําเนินงานระบบปฏิทินกิจกรรมกบั

ระบบสารสนเทศทางการเงิน (ERP) ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรต่์อไป

ABSTRACT

Kasetsart University Library is a unit supporting teaching and research of Kasetsart University and providing academic services to the community. The mission results in the use of central area resources such as meeting rooms, 

training rooms and seminars to support the operation of the project /activities. This will drive the performance according to the action plan and the strategic plan set forth. In addition it responds to the need of both internal and external departments. 

Therefore, an innovation of "Activities Calendar System" is needed. This innovations results from the analysis of problems of operations and the integration of knowledge between internal departments in order to solve the problem and improve the 

quality of spatial resource management to maximize benefits to the Kasetsart University Library. According to the evaluation of success indicators, it is found that "Activities Calendar System" can effectively meet the goals of the specified success. Both 

internal and external personnel consisting of management and operational personnel have a positive attitudes towards system operations and service provision. Moreover, the statistics of the utilization of resources is increased continuously. The overall

satisfaction score is higher than the specified criteria. To improve the efficiency of future operations, the system will be developed to be able to show the value of utilization of spatial resources. The system functions will also be extended to facilitate and 

to reduce budgeting errors by linking the operation of the "Activities Calendar System" with the financial information system (ERP) of Kasetsart University.



บทคดัยอ่ (ต่อ)

โดย นางสาวธนาภรณ ์ฉิมแพ

ระบบปฏิทินกิจกรรม

http://kulc.lib.ku.ac.th/icalen/home.php

อาคารสํานกัหอสมดุ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ความค ุม้ค่าการลงทนุ 

มลูค่าเพ่ิมของสาํนกัหอสมดุ

การใชป้ระโยชนต์ามวตัถปุระสงค ์

สถิติ / ความพึงพอใจ /

ความหลากหลายของกล ุม่

ผ ูร้บับรกิาร / การกลบัมาใชซ้ํ้า

ภาพลกัษณ์ / ทศันคติ /

ความเช่ือมัน่ของผ ูร้บับรกิารต่อ

การใหบ้รกิาร (การแกปั้ญหา/

การบอกต่อ)

การบรหิารจดัการทรพัยากรเชิงพ้ืนท่ี



บทนํา

โดย นางสาวธนาภรณ ์ฉิมแพ

ระยะ รายละเอียด

ระยะท่ี 1 ไดร้ะบบ    - การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

- การเปล่ียนแปลงรปูแบบการทาํงาน/การใหบ้ริการ

- ความตอ้งการของผูร้บับริการท่ีหลากหลาย สะทอ้นประสิทธิภาพ 

-- กระดาษ/หลายคน/หลายขัน้ตอน

-- ลา่ชา้/ไมม่ีระบบ/ไมม่ีความแมน่ยาํ/ตรวจสอบไมไ่ด ้

-- การใชป้ระโยชน/์รวดเร็ว/ถกูตอ้ง/เป็นระบบ 

พฒันาระบบ - KM การใช ้/ ทดลองใช ้/ เสียงสะทอ้น / พฒันาปรบัปรงุ 

ระยะท่ี 2 ประยกุตใ์ชเ้ขา้กบักระบวนการจดัการทรพัยากรเชิงพ้ืนท่ีสว่นกลาง
1. กระบวนการจดัสรรการใหบ้ริการทรพัยากรเชงิพ้ืนที่สว่นกลาง

2. กระบวนการทางการเงนิและบญัชี

3. กระบวนการวางแผนอตัรากาํลงั 

(การจดัเตรียมหอ้งประชมุ โสตทศันปูกรณ ์ที่จอดรถ ฯลฯ)

4. กระบวนการใหบ้ริการดา้นโภชนาการ

ซ่ึงกระบวนการจะเชือ่มโยงอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบ/วิเคราะหไ์ดต้ลอดเสน้ทาง

การปฏิบัตงิาน



อาคารสาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

โดย นางสาวธนาภรณ ์ฉิมแพ

อาคารช่วงเกษตศิลปการ
พ.ศ. 2523

อาคารเทพรตันวิ์ทยาโชติ
พ.ศ. 2549

จํานวน 3 ชัน้
พ้ืนท่ีใชส้อย 7,008.58 ตร.ม.

มลูค่าอาคาร 28,963,550 บาท

จํานวน 5 ชัน้
พ้ืนท่ีใชส้อย 14,967.01 ตร.ม.

มลูค่าอาคาร 175,650,000 บาท



ทรพัยากรเชิงพ้ืนท่ีสว่นกลาง

โดย นางสาวธนาภรณ ์ฉิมแพ

หอ้งประชมุขนาดเล็ก - ใหญ่ หอ้งบรรยายและฝีกอบรม

หอ้งประชมุแบบ Theatre 

หอ้งฝีกอบรม Computer

พ้ืนท่ีภายในและภายนอกอาคารสาํนกัหอสมดุทัง้ 2 อาคาร 

มีการใหบ้ริการในรปูแบบของหอ้งประชมุ ฝึกอบรม และสมัมนา จาํนวน 7 หอ้ง หอ้งจดัเล้ียงรบัรอง จาํนวน 3 หอ้ง

นอกจากนี ้ยงัมีพ้ืนท่ีโถงกิจกรรมและพ้ืนท่ีใชส้อยสว่นกลางอ่ืน ๆ  เชน่ ศาลาอนรุกัษพ์ลงังาน หอ้งสมดุในสวน เป็นตน้

หอ้ง Be Inspire หอ้งสมดุในสวนศาลาอนรุกัษพ์ลงังาน

ECO Library



วตัถปุระสงค์

โดย นางสาวธนาภรณ ์ฉิมแพ

1. เพ่ือพัฒนาปรับปรงุระบบและกระบวนการ

ใหบ้ริการทรพัยากรเชิงพ้ืนท่ีส่วนกลางของสํานกัหอสมดุ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

2. เพ่ือบรูณาการองค์ความร ู ้แนวปฏิบัติ และ

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในสํานักหอสมดุ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในทิศทางท่ีม ุ่ งส ู่การ

ตอบสนองต่อนโยบายคณุภาพ
3. เพ่ือสรา้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนา

ฐานขอ้มลูการใหบ้ริการทรพัยากรเชิงพ้ืนท่ีส่วนกลางของ

สาํนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์



ขัน้ตอนและวิธีการดําเนินงาน

โดย นางสาวธนาภรณ ์ฉิมแพ

การบรหิารจดัการ
เชิงพ้ืนท่ี

1. แสวงหาขอ้มลูท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสาเหต ุ

ปัจจยั และ
ผลกระทบ

2. รวบรวมขอ้มลู
อยา่งเป็นระบบ 

(จากขอ้ 1)

3. ระดมความ
คิดเห็น วางแผน 

กรอบแนวคิด

4. ประมวลผลและ
วิเคราะหข์อ้มลูเพ่ือ
หาความสมัพนัธ์

5. สรา้งสรรค์
นวตักรรม “ระบบ
ปฏิทินกิจกรรม” 
เพ่ือเป็นเครือ่งมือ

6. จดัทําค ู่มือและ
ถ่ายทอด นตอน 

ความสามารถของ
ระบบ

7. ประเมินผล
ความสําเรจ็ตาม

ตวัช้ีวดั

8. พฒันาปรบัปรงุ 
หรอื ต่อยอด

ความสามารถ
สนองต่อนโยบาย

ทศันคตใินทิศทางท่ีดตีอ่ระบบปฏิทินกิจกรรม
ท่ีเป็นเคร่ืองมือใหบ้ริการ

รอ้ยละของความถ่ีของการใชพ้ื้นท่ีสว่นกลาง 
(เพ่ิมขึน้ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 25)

ความพึงพอใจตอ่เคร่ืองมือ
“ระบบปฏิทินกิจกรรม” 

(ไมน่อ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00)

1

2

3



ขัน้ตอนและวิธีการดําเนินงาน (ต่อ)

โดย นางสาวธนาภรณ ์ฉิมแพ

ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ CRM

หลกัการ ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ CRM

1. การบรกิารสารสนเทศ ผูร้บับริการสามารถดาํเนนิการ หรือ ขอใชท้รพัยากรเชิงพ้ืนท่ีสว่นกลาง โดยผา่นระบบ

สารสนเทศยอ่ย ไดแ้ก ่ระบบการจองใชห้อ้งประชมุ-หอ้งจดัเลี้ยงรบัรอง-พ้ืนที่สว่นกลาง ระบบการ

จองใชโ้สตทศันปูกรณ ์ระบบการประสานงานเพ่ือเตรียมจดัเลี้ยงรบัรอง ระบบการสาํรองที่จอดรถ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ผูร้บับริการสามารถติดตาม ตรวจสอบสถานภาพของการดาํเนนิงาน และการขอรบั

บริการ ผา่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ (ระบบปฏิทินกิจกรรม) ไดต้ลอดเวลา



ขัน้ตอนและวิธีการดําเนินงาน (ต่อ)

โดย นางสาวธนาภรณ ์ฉิมแพ

หลกัการ ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ CRM

2. การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ์ ในปัจจบุนัการใหบ้ริการทรพัยากรเชิงพ้ืนท่ีสว่นกลางตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับริการ โดยมีระบบปฏิทินกิจกรรมเป็น

สว่นสนบัสนนุ ความสามารถหนึง่ของระบบไดก้าํหนดใหม้ีขึน้ เพ่ือการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์หรอื การจดัการ

ฐานขอ้มลูของผ ูร้บับรกิาร คือ ฟังกช์ัน่รายงานการใชร้ะบบ และ ฟังกช์ัน่รายงานผลประเมินความพึง

พอใจต่อการใชพ้ื้นท่ีสว่นกลางฯ ท่ีสามารถรวบรวมขอ้มลูและสถิตกิารเขา้รบับริการของลกูคา้ ท่ีมีความเป็นปัจจบุนั และ/

หรือ และสามารถตรวจสอบขอ้มลูยอ้นหลงัไดถึ้งในชว่งเร่ิมตน้ของการนาํเคร่ืองมือนี้มาใช ้

นอกจากนี ้ยงัมีการดาํเนนิการท่ีคูข่นานไปกบัการบริหารจดัการทรพัยากรเชิงพ้ืนท่ีฯ คือ การจดัการความร ูภ้ายใน

องคก์รภายใตห้วัขอ้/ประเด็นท่ีเกีย่วขอ้งกบัการใหแ้ละเขา้ถึงบรกิารทรพัยากรเชิงพ้ืนท่ีฯ โดยมีกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนประสบการณก์ารใหบ้ริการ การเขา้รบับริการ และความตอ้งการของผูร้บับริการร่วมกนั ทัง้นีเ้พ่ือพฒันาและ

ยกระดบัการสรา้งหรอืรกัษาสถานะภาพความสมัพนัธแ์ละระหว่างสํานกัหอสมดุ กบัผ ูร้บับรกิารทกุกล ุม่ให้

มีความต่อเน่ืองและยัง่ยนื รวมทัง้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและช่องทางในการแสวงหาผ ูร้บับรกิารรายใหม่ เพ่ือการ

ขยายฐานของลกูคา้ท่ีมีความหลากหลาย

การจดัการ
ฐานขอ้มลู

รายงาน
ประเมินผล

ความ                     
พึงพอใจ

รายงาน

การใช้
ระบบ



ขัน้ตอนและวิธีการดําเนินงาน (ต่อ)

โดย นางสาวธนาภรณ ์ฉิมแพ

หลกัการ ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ CRM

3. การบรหิารการ

บรกิารจากประสบการณ์

ของลกูคา้

การบริหารจดัการกระบวนการใหบ้ริการทรพัยากรพ้ืนที่สว่นกลาง คํานึงถึงการตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผ ูร้บับรกิาร ภายใตป้ระสบการณต์รง (Direct Experience) ของ

ลกูคา้ ที่สะทอ้นผา่นผลการประเมินความพึงพอใจของผ ูร้บับรกิาร และ การสื่อสาร

ทางตรงท่ีมีการดําเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผา่นมากระบวนการ

ใหบ้ริการมีการพฒันา ปรบัปรงุและเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ การปรบัปรงุรปูแบบ

เอกสารทางราชการอิเล็กทรอนกิส ์ตามระเบียบงานสารบรรณ การพฒันาความสามารถของระบบโดยการ

คาํนวณค่าใชจ้า่ยจดัเลี้ยงรบัรอง ตามระเบียบของกระทรวงการคลงั เป็นตน้



ขัน้ตอนและวิธีการดําเนินงาน (ต่อ)
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หลกัการ ความสอดคลอ้งกบัหลกัการ CRM

4. การออกแบบบรกิาร ระบบปฏิทินกิจกรรมที่ถกูนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมอืหนึง่ที่สนบัสนนุการบริหารจดัการ/ใหบ้ริการ

ทรพัยากรพ้ืนที่สว่นกลาง มีสว่นสาํคญัเป็นอย่างมากตอ่การปรบัปรงุ/เปลี่ยนแปลงรปูแบบการใหบ้ริการ 

รวมถึงขัน้ตอนของการดาํเนนิการ 

แต่เดิมการใชถึ้งการรบับรกิาร ประกอบดว้ย ขัน้ตอนหลกัจํานวน 8 ขัน้ตอน  และ

ใชเ้วลา ไมน่อ้ยกว่า 1-3 วนั

ในขณะที่ปัจจบุัน การเขา้ถึงการบริการ ผูร้บับริการสามารถเขา้ถึงการบรกิารโดยผา่นระบบ

ระบบปฏิทินกิจกรรม และไดร้บัทราบผลในเวลาไมเ่กิน 15 นาที ทัง้นีก้ารออกแบบการ

ใหบ้ริการนีผ้า่นการมีสว่นรว่มและบรูณาการองคค์วามร ูภ้ายในองคก์ร ร่วมกบัการ

ตระหนกัถึงหลกัการตอบสนองต่อความตอ้งการของผ ูร้บับรกิารเป็นหลกั

ลดขัน้ตอน ลดระยะเวลา สว่นรว่ม บรูณาการ สนองต่อความตอ้งการ
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ทศันคติท่ีดี
บคุคลภายในและภายนอก
ระดบัผ ูบ้รหิารและระดบัปฏิบติัการต่อการเนินงาน
ของระบบ และ การใหบ้รกิาร

สถิติการใชเ้พ่ิมข้ึน
ปรมิาณการใชง้านทรพัยากรเชิงพ้ืนท่ีสว่นกลางเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง

ความพึงพอใจสงูข้ึน
ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมสงูกว่า
เกณฑท่ี์กาํหนด

ความค ุม้ค่าการลงทนุ 

มลูค่าเพ่ิมของสาํนกัหอสมดุ

การใชป้ระโยชนต์ามวตัถปุระสงค ์

สถิติ / ความพึงพอใจ /

ความหลากหลายของกล ุม่

ผ ูร้บับรกิาร / การกลบัมาใชซ้ํ้า

ภาพลกัษณ์ / ทศันคติ /

ความเช่ือมัน่ของผ ูร้บับรกิารต่อ

การใหบ้รกิาร (การแกปั้ญหา/

การบอกต่อ)

สรปุผล อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ และการนําไปใชป้ระโยชน์

การบรหิารจดัการทรพัยากรเชิงพ้ืนท่ี
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KPI 1 ทศันคติในทิศทางท่ีดีต่อระบบปฏิทินกิจกรรมท่ีเป็นเครือ่งมือใหบ้รกิาร

การสมัภาษณบ์คุลากรภายในสํานกัหอสมดุ

1. ผ ูบ้รหิาร หวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้งาน

2. ผ ูป้ฏิบติังาน 

การสมัภาษณบ์คุลากรภายนอกสํานกัหอสมดุ

1. สํานกังานประกนัคณุภาพ

2. กองการเจา้หนา้ท่ี

สรปุผล อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ และการนําไปใชป้ระโยชน ์(ต่อ)

ผ ูใ้หบ้รกิาร ผ ูร้บับรกิาร

ประเด็นและทศันคติ

1) ความสะดวกในการเขา้ถึงการใหบ้ริการพ้ืนท่ีสว่นกลาง

2) ความถกูตอ้ง แมน่ยาํของการจดัเตรียมความพรอ้มดา้นบคุลากร 

เคร่ืองมือ และ/หรืออปุกรณ ์เพ่ือสนบัสนนุ และ/หรือตอบสนองตอ่

ความตอ้งการ 

3) ความสะดวก ความครบถว้น ถกูตอ้งของรปูแบบ และหรือการ

จดัเตรียม และหรือการดาํเนนิงาน ดา้นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

4) ความพรอ้มของบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ ในการ

ตอบสนองตอ่การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีอาจเกิดขึน้ในขณะท่ีรบั

บริการ 

5) ความคาดหวงัตอ่รปูแบบ และ/หรือกระบวนการของการใหบ้ริการ

ในอนาคต

ประเด็นและทศันคติ

1) ผลกระทบหรือประโยชนท่ี์ไดร้บั เมื่อปฏิบตังิานตามภารกิจรว่มกบัระบบปฏิทินกิจกรรม

2) การมีสว่นร่วมกบัการดาํเนนิงานตามระบบปฏิทินกิจกรรม 

- ลดปริมาณการใชก้ระดาษ

- ลดขัน้ตอน ลดความซํา้ซอ้น

- ลดขอ้ผิดพลาดทางเอกสารการเงนิ

- สะดวด รวดเร็ว เขา้ถึงไดต้ลอดเวลา

- วางแผนงาน/กิจกรรมไดล้ว่งหนา้

- มีขอ้มลูผูป้ระสานงานแตล่ะงาน

- ภาพลกัษณท่ี์ดีตอ่การใหบ้ริการ/ขา่วสารแก่

ผูร้บับริการในแตล่ะวัน

- นาํผลประเมินความพึงพอใจมาประเมินผลการ

ปฏิบตังิานของบคุลากร

ดา้นบคุลากร

- จิตบริการ สามารถประสานงานและใหบ้ริการดี 

- ความสามารถตอบคาํถามและแกไ้ขปัญหาไดด้ี

- éø∞¢∫ ßé≤æß/Øƒ¶Øæ¶éø∞è∫Œółß∞¡éø∞Œ¶À¥≤øœÆŁ¶ø¶
ดา้นเครือ่งมือและอปุกรณ์

- การจดัเตรียมเคร่ืองมือ/อปุกรณไ์ดค้รบถว้นตามท่ี

กาํหนดไว้

- เคร่ืองมือ/อปุกรณม์ีคณุภาพดี และมีความพรอ้ม

ตอ่การรองรบัการใหบ้ริการ
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ปี พ.ศ. จํานวน (ครัง้) รอ้ยละท่ีเพ่ิมข้ึน ค่าเฉล่ียรายเดือน (ครัง้)

2559 463 - 38.58

2560 677 114.03 56.42

2561 772 142.56 64.33

จํานวนครัง้ของการใชพ้ื้นท่ีเพ่ิมข้ึน มากกว่ารอ้ยละ 25 ต่อปี ระยะเวลารวมของการใชพ้ื้นท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ปี พ.ศ. เวลา เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ

2559 140 ชม. 30 นาที -

2560 3,095 ชม. 54 นาที* 2,103.49

2561 3,876 ชม. 25.20

ปี พ.ศ. คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียในภาพรวม จํานวนผ ูป้ระเมิน (คน)

2559 4.35 201

2560 4.22 510

2561 4.29 429

ประเมินผลความพึงพอใจของผ ูร้บับรกิารต่อระบบปฏิทินกิจกรรม 

KPI 2  รอ้ยละของความถ่ีของการใชพ้ื้นท่ีสว่นกลาง (เพ่ิมข้ึนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 25)

KPI 3 ความพึงพอใจต่อเครือ่งมือ “ระบบปฏิทินกิจกรรม” ไมน่อ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

สรปุผล อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ และการนําไปใชป้ระโยชน ์(ต่อ)



ความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการทรพัยากรเชิงเพ้ืนท่ี
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Man - ผ ูบ้รหิาร (นโยบายคณุภาพและการสนบัสนนุ) / บคุลากร (ทีมงานคณุภาพ)

Money - งบประมาณในการลงทนุ งบประมาณในการบํารงุรกัษา

Materiel – เครือ่งมือ อปุกรณต่์างๆ ท่ีใหบ้รกิาร และ สาํหรบัทํางาน

Management/Method – วิธีการ ขัน้ตอน การมีสว่นรว่ม การบรูณาการ 

4M’s
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นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ

สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

E-mail : tanaporn.c@ku.th

Spatial resources management under the information system and integration 
of cooperation between departments within the organization

...  ขอขอบคณุทกุท่าน  ...

สาํหรบัการใหโ้อกาสในการนําเสนอผลงาน และ 

รว่มใหข้อ้คิดเห็นในการแลกเปล่ียนเรยีนร ู้
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