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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
 

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [ ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน    [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกจิ    [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ ………………ชีวิตท่ีลงตัวด้วยระบบ e-HR  …………………  
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู ้ 
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกบักำรบรหิำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน …………สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท).……………………… 
ที่อยู ่………………….924………… ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรงุเทพฯ…………………………… 
โทรศัพท์ ……02-3924021 …….. โทรสำร ………02-3817944…….  เว็บไซต์ ……www.ipst.ac.th… 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ) นางสาวจิรวดี  อ่ิมสกุล ต าแหน่ง …ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร……  
โทรศัพท ์………02-3924021 ต่อ 1218…….. ………….…  โทรสำร ……….02-3817944…………  
มือถือ …081-8375295…………    อีเมล …………jirai@ipst.ac.th………………. 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1)  กำรบรหิำรจัดกำรงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล มีควำมคล่องตัวมำกข้ึน ช่วยเอื้อและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ 
    ผู้บรหิำรและพนักงำน สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ทุกที่ ทกุเวลำ มีควำมรวดเร็วและเกิดควำมพงึพอใจในกำรใช้บริกำร   
2)  ลดข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำนให้ง่ำยข้ึน สั้นลง และเกิดประสิทธิภำพสงู 
3)  ลดปริมำณกระดำษที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
4)  ข้อมูลในระบบมีควำมป็นปัจจบุัน/Real time  
 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
 1. สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านระบบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล ท ำให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนทั้งผู้ให้บริกำร (เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลฯ) และผู้รับบริกำร (ผู้บริหำรและ
พนักงำนในองค์กร) เช่น ระบบอนุมัติกำรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม  โดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลฯ สำมำรถสร้ำง
หลักสูตรที่จะจัดอบรมผ่ำนระบบ ESS Training โดยเลือกกลุ่มเป้ำหมำย ระบุหัวข้อ ระยะเวลำในกำรอบรม และ
แจ้งพนักงำนทรำบผำ่น email พนักงำนรับข้อมูลได้ทันที โดยคลิ๊กเลือกลงทะเบียนในระบบ ESS Training ระบบจะ
ส่งต่อไปยังผู้บังคับบัญชำเพื่อคลิ๊กอนุมัติ และแจ้งช่ือผู้ลงทะเบียนกลับมำยังฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลฯ ใช้เวลำในกำร
ด ำเนินกำร ไม่เกิน 5 นำที ขณะเดียวกันฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลฯก็จะมีช่ือผู้ลงทะเบียนเข้ำอบรมอยู่ในระบบ สำมำรถ
จัดท ำใบลงทะเบยีนได้ทันที เมื่อเสร็จสิ้นกำรอบรม ข้อมูลกำรอบรมจะถูกบันทึกอยู่ในระบบ พนักงำนฝ่ำยทรัพยำกร 
 
บุคคลฯไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ ำ แตกต่ำงจำกวิธีกำรเดิมที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลฯต้องจัดท ำบันทึกข้อควำม และรอให้
พนักงำนตอบรับ   โดยผ่ำนผู้บังคับบัญชำเซ็นอนุญำต และส่งกลับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลฯ ซึ่งใช้เวลำ ค่อนข้ำงมำก 
อำจใช้เวลำเป็นสัปดำห์  
 2. สามารถลดการใช้กระดาษได้ 100 % เช่น ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จำกเดิมที่ต้องใช้
กระดำษในกำรจัดท ำแบบฟอร์ม เพื่อส่งให้พนักงำนทั้งองค์กรกรอกข้อมูล คนละไม่ต่ ำกว่ำ 8 แผ่น โดยยังไม่นับรวม
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เอกสำรที่พนักงำนจะต้องจัดท ำส่งผู้บังคับบัญชำเป็นรำยบุคคลเพื่อแนบกับแบบฟอร์มกำรประเมินด้วย  กำรปรับ
วิธีกำรมำใช้เป็นกำรประเมินผ่ำนระบบ จึงท ำให้ไม่ต้องใช้กระดำษในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแม้แต่แผ่นเดียว 
ทุกอย่ำงสำมำรถเสร็จสมบูรณ์ไดใ้นระบบ   
 

กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได ้   
  [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
             [ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 

 
บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง : ชีวิตท่ีลงตัวด้วยระบบ e-HR 
 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
  ด้วยค่ำนิยมหลักประกำรหนึ่งของสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คือ 
Innovation กำรส่งเสริมใหเ้กดินวัตกรรมในกำรท ำงำน ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กร โดยควำมร่วมมือกับ
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้ร่วมกันพัฒนำระบบกำรท ำงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล (e-HR) ข้ึน โดยมุ่งให้งำนด้ำน
ทรัพยำกรบุคคลทุกมิติสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริหำร และพนักงำนในองค์กรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อทั้งบุคคลและหน่วยงำน  
  กำรพัฒนำระบบ e-HR เริ่มต้นในปี 2560 โดยกำรสนับสนุนของผู้บริหำรที่ก ำกับดูแลฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กร  ผู้บริหำรที่ก ำกับดูแลฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนควำมร่วมมือของ
บุคลำกรทั้งสองฝ่ำย ที่ไดร้่วมกันวำงแผนด ำเนินงำน ช่วยกันคิด ออกแบบระบบใหส้ำมำรถรองรับและตอบสนองกำร
ด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล ทั้งในฐำนะที่เป็นผู้ดูแลระบบหลงับ้ำน และตอบสนองกับควำมต้องกำรของลูกค้ำคือ
พนักงำนในองค์กร  โดยให้พนักงำนสำมำรถเข้ำถึงระบบทรัพยำกรบุคคลได้ด้วยตนเอง (Employee Self Service) 
ระบบ e-HR เปิดใช้อย่ำงเป็นทำงกำรในปีงบประมำณ 2561 ตอบสนองกำรใช้งำนในระบบ Employee Self 
Service (ESS)  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ง ำ น ด้ ำ น  Personnel /Time Attendance /Payroll /Benefit /Training                   
และ Performance   
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 สสวท. เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี ทัง้ในและนอก
สถำนศึกษำ ให้นักเรียนพัฒนำตำมศักยภำพข้ึนเป็นประชำกรที่มีควำมรู้ นักวิชำชีพฐำนด ีและนักวิทยำศำสตร์ช้ันน ำ
ต่อไป 
 

ค่านิยม   : IPST --- ดัดแปลงมำจำกช่ือย่อของสถำบันฯ   
 I    หมำยถึง   Innovation   มุ่งมั่นสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
 P   หมำยถึง   Professionalism   ควำมซื่อตรงและควำมเป็นมืออำชีพ 
 S   หมำยถึง   Standard Reference กำรปฏิบัตอิย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
 T   หมำยถึง   Team Synergy  กำรท ำงำนเป็นทีม 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 
 

 กำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบ e-HR ถือเป็นกำรพฒันำงำนครั้งส ำคัญของกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกร
บุคคลใน สสวท. เนื่องจำกเป็นกำรปรับเปลี่ยนรปูแบบและวิธีกำรปฏิบัติงำนให้สั้นลง ง่ำยข้ึน ลดควำมซบัซ้อน              
และเพิม่ควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัตงิำนให้กบัทั้งผูบ้รหิำรและพนักงำนได้อย่ำงลงตัว 
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วิธีปฏิบัติท่ีระบบ e-HR ช่วยท าให้ชีวิตลงตัว  
 

ระบบ วิธีปฏิบัติท่ีท าให้ชีวิตลงตัว ประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้น 
Personnel  
(กำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล) 

พนักงำนสำมำรถด ำเนินกำรเพิ่มเติมแก้ไข
ข้อมูลตนเองได้เองในระบบ โดยฝ่ำย HR                
กดคลิ๊กอนุมัติในระบบ ข้อมูลจะถูกบันทึกใน
ระบบทันท ี

-ลดเวลำกำรปฏิบัตงิำน 
-ลดกระดำษในกำรส่งเอกสำร 
-ข้อมูล Real-time และเป็นปัจจุบัน 

Time Attendance  
(กำรจัดกำรข้อมูลเวลำเข้ำออก 
กำรลำ และค่ำล่วงเวลำ) 
 

ระบบเช่ือมโยงกบักำรสแกนลำยนิ้วมือเข้ำ
ออกงำน สำมำรถเช็ควันเวลำในกำรลงข้อมลู
ได้ทันที หำกลมืสแกนลำยนิ้วมือสำมำรถ        
ขออนุมัติผูบ้ังคับบัญชำลงเวลำผ่ำนระบบ 
รวมถึงระบบกำรลำทีส่ำมำรถท ำได้ทุกที่         
ทุกเวลำ อ ำนวยควำมสะดวกทัง้ผู้บริหำรและ
พนักงำน 

- รวดเร็ว สำมำรถอนุมัตกิำรลำของ
พนักงำนได้ทันที รองรบัทัง้กำรอนุมัติ
ผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์และทำงมือถือ 
- ลดข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำน 

Payroll  
(กำรจัดกำรและดูข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับเงินเดือน) 

สำมำรถเลือกดูข้อมลูเงินเดือนของตนเองได้
ผ่ำนทำงระบบ โดย สสวท. ได้ยกเลกิกำร 
Print out สลิปเงินเดือนแจกพนักงำน  

- ลดกำรใช้กระดำษ 100 % 
- ข้อมูลมีควำมปลอดภัยสูง และมี
ควำมเป็นส่วนตัว 

Benefit  
(กำรจัดกำรข้อมูลส่วนสวัสดิกำร
ต่ำงๆ ของพนักงำน) 

สำมำรถท ำเรือ่งเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลได้
อย่ำงรวดเร็ว พนักงำนท ำเรื่องผ่ำนระบบ 
ผู้บังคับบญัชำอนุมัติผ่ำนระบบ ฝ่ำยกำรเงิน
รับเรื่องและสำมำรถโอนเงินค่ำรักษำพยำบำล
เข้ำบัญชีธนำคำรของพนกังำนได้ทันท ี

- ลดข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำน 
- ใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรทีส่ั้นลง 
- พนักงำนพงึพอใจสูง เนื่องจำกได้รบั
กำรบริกำรที่รวดเร็ว ได้รับค่ำ
รักษำพยำบำลรวดเร็ว 

Training   
(จัดกำรข้อมูลส่วนของกำรเข้ำ
อบรมในแต่ละรุ่นกำรอบรม) 

ลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมอบรมได้อย่ำงรวดเร็ว 
รำยช่ือพนักงำนที่ลงทะเบียน สำมำรถ 
Printout ได้ทันที รวมทั้งส่งตอ่ข้อมลูไปยัง
กำรบันทึกฐำนข้อมลูในประวัต ิ

- ลดกำรใช้กระดำษในกำรแจ้งข้อมูล
ทั้งสง่ไปและรอตอบรับกลับ 
- ข้ันตอนกำรอนุมัตสิะดวกและรวดเร็ว 
- ข้อมูลในฐำนข้อมลูครบถ้วน ถูกต้อง 

Performance 
(จัดกำรข้อมูลกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของตนเองและ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ) 

สำมำรถท ำกำรประเมินผลทุกประเภทผ่ำน
ทำงระบบ กำรอนุมัตเิป็นทอดๆส่งต่อไปยงั
ผู้บริหำรในล ำดับตอ่ไปได้สะดวก รวดเร็ว 
ข้อมูลครบถ้วน ตลอดจนสำมำรถดผูลคะแนน
กำรประเมินย้อนหลงัได้ 

- ลดกำรใช้กระดำษ 100 % 
- สะดวก รวดเร็ว มีควำมเสถียรสูง 
- ข้ันตอนในกำรประเมินมีควำม
รวดเร็วมำกยิง่ข้ึน 

    

  กำรพัฒนำระบบ e-HR จึงนับเป็นกำรพัฒนำนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน โดยให้ควำมใส่ใจและให้
ควำมส ำคัญกับทรัพยำกรบุคคลในองค์กรเป็นหลัก นอกจำกนี้ยังเช่ือมโยงและสอดคล้องไปกับทิศทำงค่ำนิยมหลัก
ด้ำน Innovation ขององค์กร ตลอดจนท ำให้รูปแบบของกำรท ำงำนในองค์กรเปลี่ยนแปลงไป  เปลี่ยนแปลงไปเป็น
ชีวิตกำรท ำงำนยุคใหม่ที่ลงตัวด้วยระบบ e-HR 


