
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา 
 

Over Time Management Information System 
 

สุชาภา โชติวีระวุฒิกุล, เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ 
 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

suchapa.ch@buu.ac.th 
hemmarat@go.buu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  
 ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการบริหารจัดการการจัดตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติของบุคลากร ช่วยลดเวลา
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินท่ีด าเนินการในส่วนค านวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติ
ให้แก่บุคลากร และการพิมพ์เอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน เอกสารขอเบิก
ค่าตอบแทน  ตรวจสอบตารางการปฏบิัติงาน และบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานได้ ระบบสารสนเทศบรหิารจัดการการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาแบ่งสิทธิ์การใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาของตัวเองได้ และสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ
บันทึกการปฏิบัติงานเพื่อให้หัวหน้าเวรและผู้บริหารทราบ กลุ่มที่สองคือหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน สามารถดู
รายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา และสามารถดูตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาของบุคลากรทั้งหมด
ได้ กลุ่มที่สามผู้จัดตารางปฏิบัติงานนอกเวลาสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ และสามารถจัดตารางการ
ปฏิบัติงานและอนุมัติค าขอเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาได้ พร้อมท้ังสามารถพิมพ์เอกสารการลงนามปฏิบัติงานของ
แต่ละวันได้ กลุ่มทีส่ี่คือฝ่ายการเงิน สามารถดูข้อมูลสรุปผลการปฏบิัติงาน และข้อมูลสรุปค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
เป็นรายเดือนและรายปีได้ พร้อมทั้งสามารถพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการเงินที่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้  

 
ค าส าคัญ: การจัดตารางนอกเวลา, ค่าล่วงเวลา, ระบบบริหารจัดการ, การปฏิบัติงานนอกเวลา  

 
ABSTRACT  
 An overtime management information system has been developed to aid 
overtime scheduling and reduce the burden of the financial officer in calculating the overtime 
payments as well as printing related documents including payment and payment request 
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documents. Moreover, this system is also used for checking schedules and recording working data. 
The rights to access the system can be divided into 4 groups of users. The first group is library staff 
who can check their own schedules and report their performances to the chief and administrator 
via the system.  The second group is chiefs who can see performance reports and overtime 
schedules of all library staff. The third group is schedulers who can deal with the basic information 
of the system, schedule and approve substitution requests. In addition, a scheduler can print daily 
signed documents. The fourth group is financial officers who can see performance results, monthly 
and annually payment data along with print payment documents according to Burapha university's 
disbursement regulations. 

 
Keyword: Overtime Scheduling, Overtime Payment, Management System 

 
บทน า 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และพื้นที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในการให้บริการช่วงวันปกติจะให้บริการตั้งแต่เวลา 
8.00 – 22.00 น. และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ซึ่งตั้งแต่ในช่วงเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 
เป็นช่วงนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ ซึ่งในแต่ละวันบุคลากรส านักหอสมุดจ าเป็นต้องผลัดเปลี่ยนเวลาหลายผลัดใน
การให้บริการ จึงเป็นภารกิจส าคัญของฝ่ายบริการในการจัดตารางการปฏิบัติงานนอกเวลา ฝ่ายการเงินที่ต้องท า
หน้าท่ีเบิกค่าล่วงเวลาให้แก่บุคลากร โดยที่ผ่านมา การจัดให้บุคลากรที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานมีความ
ยุ่งยากเนื่องจากจะต้องอาศัยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ประกอบกับหลังจากท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จะต้องน าส่งข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทน
ในเดือนนั้น ซึ่งในขั้นตอนของการตรวจสอบนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะต้องใช้ระยะเวลานานหลายวัน เนื่องจากต้อง
รวบรวมเอกสารหลักฐานทางการเงินเพื่อค านวณช่ัวโมงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนเพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องในการเบิกจ่าย ซึ่งการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel  ในการจัดตารางปฏิบัติงานและใช้ค านวณ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนั้น ท าให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนและข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิด
การค านวณผิดพลาด เอกสารไม่ครบถ้วนตามมา 

ดังนั้นผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกในบริหาร
จัดการข้อมูลการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับผู้จัดตารางปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลานี้ แบ่งส่วนของการพัฒนาออกเป็นหลายส่วน 
ได้แก่ การจัดตารางปฏิบัติงาน การลงเวลาปฏิบัติงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน ค านวณค่าตอบแทน และสรุปการ
เบิกค่าตอบ และระบบได้แบ่งสิทธิ์การใช้งานเป็น 4 กลุ่มได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน  หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  ผู้จัด
ตารางปฏิบัติงาน และฝ่ายการเงิน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ เริ่มต้นจาก
ผู้จัดตารางปฏิบัติงาน ด าเนินการจัดตารางการปฏิบัติงาน ส่วนผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน
ของตนเอง ส่วนของหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานปัญหา
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ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงในการบันทึกการปฏิบัติงาน ตรวจสอบรายชื่อของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ท่ีตนเอง
รับผิดชอบได้ ภายหลังจากการปฏิบัติงานภายในแต่ละเดือนได้สิ้นสุดลง ฝ่ายการเงินสามารถพิมพ์เอกสาร
ประกอบการอนุมัติ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการเบิกค่าตอบแทน และตรวจสอบข้อมูลสรุปการปฏิบัติงานได้
อีกด้วย  
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในส านักหอสมุด 
 2 .เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงลดความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล 
 3. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานย้อนหลังของแต่ละบุคคลแต่ละฝ่ายเพื่อการ
บริการจัดการในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  1. วางแผนการด าเนินงานและศึกษาข้อมูลการด าเนินงาน 
 ศึกษาการด าเนินงานรูปแบบเดิมที่จากผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดตารางปฏิบัติงานจัดตาราง
ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Word และพิมพ์ออกในรูปแบบของกระดาษเพื่อแจกให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานของตนเองจากเอกสารทีผู่้จัดตารางปฏิบัติงานมอบให้ ในกรณีมีการแทน
เวร ผู้ปฏิบัติงานต้องกรอกแบบฟอร์มกระดาษส าหรับการแทนเวร ส าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป Microsoft Excel ในการค านวณค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานและใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft 
Word การพิมพ์เอกสารลงนามการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานหรือ
รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงในสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน  
 จากการวิเคราะห์การด าเนินงานการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลารูปแบบเดิม พบว่า มี
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้ระยะเวลานาน รวมถึงมีการน าเอาโปรแกรม Microsoft Word มาใช้ในการจัดตารางการ
ปฏิบัติงาน และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค่าตอบแทน ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ จึงด าเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา 
 2. ออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบ  
 การออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอก
เวลา ได้เลือกใช้เครื่องมือ CodeIgniter Framework เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(CodeIgniter Rocks, 2019) เนื่องจาก CodeIgniter ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP จึงเป็น Framework ที่เหมาะ
ส าหรับพัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน มีขนาดเล็กและมีเครื่องมือที่ใช้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างสมบูรณ์ 
ท าให้ง่ายและสะดวกต่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2560) 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการท างานของระบบ 
 

   3. พัฒนาระบบ โดยแบ่งสิทธ์ิการใช้งาน 4 กลุ่มดังนี้  
 3.1 สิทธิ์การใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานของตัวเองและ
รายงานผลการปฏิบัติงานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถแจ้งผ่านระบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้หัวหน้าผู้ควบคุมรับทราบได้ ดังนี ้
 3.1.1 ตารางการปฏิบัติงาน ระบบจะแสดงเป็นรูปแบบปฏิทินการปฏิบัติงานของ 

ผู้ปฏิบัติงานคนนั้น ๆ โดยในปฏิทินจะแสดงเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 ตารางการปฏิบตัิงาน 
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 3.1.2 เมนูประวัติการปฏิบัติงาน ระบบจะแสดงรายการเป็นรายเดือนซึ่งในแต่ละเดือน
จะแสดงข้อมูลของจ านวนครั้ง (แต่ละครั้งจะระบุระยะเวลาในการปฏิบัติงาน) ที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นปฏิบัติงานแทนผู้อื่น 
และผู้อื่นปฏิบัติงานแทนตนเอง ดังภาพที่ 3 และเมื่อคลิกที่จ านวนครั้งในแต่ละเดือน ระบบจะแสดงข้อมูลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีการปฏิบัติงานแทนผู้อื่นและผู้อื่นปฏิบัติงานแทนดังภาพที่ 4 

 

 
 
ภาพที่ 3 เมนปูระวัติการปฏิบตัิงาน 
 

  
 
ภาพที่ 4 ข้อมูลการปฏิบตัิงานท่ีมกีารปฏิบัติงานแทนผู้อื่นและผู้อื่นปฏิบัติงานแทน 
 

 3.1.3 การเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานแทน ระบบจะแสดงข้อมูลรายการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 3 
ส่วน คือ ส่วนแรกของรายการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย หากต้องการขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือการปฏิบัติงานในวัน

ใดให้คลิกที่  ระบบจะแสดงข้อมูลของการปฏิบัติงานนั้น แสดงในภาพท่ี 5 ส่วนที่สองคือรายการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และรายการที่ขอเปลี่ยนรายช่ือการปฏิบัติงานที่รอการอนุมัติ ดังแสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 การเปลี่ยนผู้ปฏิบตัิงานแทน 
 

 
 
ภาพที่ 6 รายชื่อผู้รับผดิชอบการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นท่ี 
 

 3.1.4 การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถรายงานการ 
ปฏิบัติงานได้ในวันและช่วงเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ แสดงในภาพที ่7 เพื่อเก็บข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานให้อยู่ใน
ระบบ และท าให้ง่ายต่อการดูรายงานย้อยหลังได้ 
 

  
 

ภาพที่ 7 การบันทึกข้อมูลการปฏบิัติงาน 
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 3.2 สิทธ์ิการใช้งานของหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
สามารถดูรายการบันทึกการปฏิบัติงานทั้งหมดได้ดังภาพที่ 8  และสามารถดูรายละเอียดของรายงานแต่ละเรื่องได้
จากการคลิกท่ีช่ือเรื่องนั้น ๆ จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดของรายงานนั้นในตัวอย่างภาพที่ 9 
 

  
 
ภาพที่ 8 รายการบันทึกการปฏิบตัิงาน 
 

  
 
ภาพที่ 9 รายละเอียดของรายงาน 
 

 3.3 สิทธิ์การใช้งานของผู้จัดตารางปฏิบัติงาน ผู้จัดตารางปฏิบัติงานสามารถจัดการ
ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ส่วนของเมนูวันหยุด ส่วนของการตั้งค่าค่าตอบแทน เป็นต้น ผู้จัดตารางปฏิบัติงานยังสามารถจัด
ตารางการปฏิบัติงาน อนุมัติค าขอเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานแทนและพิมพ์เอกสารส าหรับลงนามปฏิบัติงานของแต่ละวันได้ 
  3.3.1 การจัดตารางการปฏิบัติงาน ระบบจะแสดงข้อมูลในลักษณะของปฏิทิน 
เพื่อให้การจัดการตารางปฏิบัติงานสามารถท าได้สะดวกขึ้น โดยเลือกช่ือกลุ่มปฏิบัติงานจากด้านซ้ายมือมาและคลิก
ที่วันท่ีในปฏิทิน ดังแสดงในภาพที่ 10   
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ภาพที่ 10 การจัดตารางการปฏิบตัิงาน 
 
 3.3.2 การพิมพ์เอกสารลงนามการปฏิบัติงาน  

 

  
 
ภาพที่ 11 พิมพ์เอกสารลงนามการปฏิบัติงาน 
 
 3.4 สิทธิ์การใช้งานของฝ่ายการเงิน สามารถดูรายงานสรุปการปฏิบัติงาน และสรุป
ค่าตอบแทนรายเดือน และรายปี พร้องทั้งสามารถพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการเงินได้ 
 3.4.1 เมนสูรุปการปฏิบัติงาน โดยสามารถเลือกดูจ านวนช่ัวโมงการการ 

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นรายปีและรายเดือนได้ ดังภาพท่ี 12 
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ภาพที่ 12 รายงานสรุปการปฏิบัตงิาน 
 
 3.4.2 เมนสูรุปค่าตอบแทน สามารถเลือกดูจ านวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ของบุคลกรที่ปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นรายปีและรายเดือนได้ ดังภาพท่ี 13 

 

  
 

ภาพที่ 13 รายงานสรุปค่าตอบแทน 
 
 3.4.3 พิมพ์เอกสารทางการเงิน เช่น ใบขออนุมัติ ใบขอเบิก และใบหลักฐานการเบิกเงิน 
ดังตัวอย่างในภาพที ่14 
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างหลักฐานทางการเงิน 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลและอภปิรายผล 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร
จัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา ซึ่งจากผลการด าเนินงาน พบว่า  
 1. ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการภายในส านักหอสมุด จากการสอบถามผู้ใช้งานระบบ พบว่า ตัวแทนผู้ใช้งานระบบ ทั้ง 4 กลุ่ม คือ  
1) ผู้ปฏิบัติงาน 2) หัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 3) ผู้จัดตารางปฏิบัติงานนอกเวลา และ 4) เจ้าหน้าที่การเงิน  
มีความพึงพอใจในระดับมากกับระบบสารสนเทศดังกล่าว เนื่องจากตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ระบบมีการใช้
งานง่ายและไม่ยุ่งยากซ้ าซ้อน 
  2. ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา ช่วยอ านวยความสะดวก
และลดระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน รวมถึงลดความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องและจัดเก็บเอกสารซึ่งอาจสูญหายได้ จากการด าเนินงานโดยน าระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ 
การปฏิบัติงานนอกเวลา มาใช้ในช่วงการปฏิบัติงานนอกเวลาระหว่างเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2562 พบว่า  
  2.1 ผู้จัดตารางการปฏิบัติงาน สามารถจัดตารางการปฏิบัติงานและลงนามอนุมัติค าขอ
เปลี่ยนเวรผ่านระบบได้ทันที 
 2.2 ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบตารางการ
ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย เปลี่ยนรายช่ือผู้ปฏิบัติงานแทน หรือหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานแทนกันและรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านทางระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

ปฏิบัติงานนอกเวลาได้ โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มลงในกระดาษหรือบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานลงในสมุด
บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
 2.3 ลดระยะเวลาการค านวณค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน ที่ปกติใช้เวลา
อย่างน้อย 7 วัน  หลังจากน าระบบนี้มาใช้ ฝ่ายการเงินสามารถเบิกค่าตอบแทนได้เร็วขึ้นโดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน ลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินในการต้องท าการตรวจสอบหลักฐานการเงิน และการพิมพ์เอกสารต่าง 
ๆ ลงได้ และระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

3. ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลา ให้ความสะดวกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานย้อนหลังของแต่ละบุคคล แต่ละฝ่าย เพื่อการบริการจัดการในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว จาก
เดิมที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสอบถามเจ้าหน้าที่การเงิน ในกรณีที่ไม่แน่ใจในวัน เวลาหรือต าแหน่งในการปฏิบัติงานนอก
เวลา ซึ่งหลังจากได้น าระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการการปฏิบัติงานนอกเวลามาใช้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
เข้าระบบเพื่อตรวจสอบหรือดูประวัติการปฏบิัติงานย้อนหลังได้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้งานระบบเป็นอย่างมาก  

การน าไปใช้ประโยชน ์
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา สามารถลดขั้นตอนการท างานของบุคลากรในการบริหาร 

จัดการการปฏิบตัิงานนอกเวลา ลดระยะเวลาในการเบิกคา่ตอบแทนและลดการใช้ทรัพยากรกระดาษลงได้ 
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