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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ชวีติทีล่งตวัดว้ยระบบ e-HR 

นําเสนอโดย  นางสาวจริวด ี อ ิม่สกลุ  
ผูอ้ํานวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและพฒันาองคก์ร 
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 บทสรุปของผูบริหาร 

ขอมูลเกี่ยวกับองคกรและหนวยงาน 

การเรียนรูความตองการและความคาดหวัง ของ "ลูกคาของกระบวนการที่นําเสนอ"  

กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  

กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม   

การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน และประโยชนที่ไดรับ 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข 

ความทาทายตอไป  

ปจจัยแหงความสําเร็จ และความยั่งยืน  

 

หัวขอนําเสนอ 
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1.บทสรุปของผูบริหาร 

ผลลัพธท่ีตองการ 
“ ใสใจ ใหความสําคัญกับทรพัยากรบุคคล เชือ่มโยงความสอดคลองไปกับทิศทางคานิยมหลัก 

ดาน Innovation  เปลี่ยนแปลงเปนชีวิตการทํางานยุคใหมที่ลงตัวดวยระบบ e-HR” 

สอดคลองกับแนวคิด TQA/PMQA 
• การเห็นคุณคาบุคลากร 

• การจัดการเพ่ือนวัตกรรม 

• การจัดการโดยใชขอมูลจริง 

• ความคลองตัว 

ชวีติทีล่งตวัดว้ยระบบ e-HR 
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สสวท. จัดต้ังขึ้น 16 มกราคม 

2515 ดําเนินการเก่ียวกับการ

จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

ภายใตความชวยเหลือ 

จาก UNDP 

2541 

เปนหนวยงานของรัฐในกํากับ

กระทรวงศึกษาธิการโดยมี

พระราชบัญญัติสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

 2561 

48 ป สสวท. มีหนาที่สงเสริม 

การจัดการเรียนการสอนทางดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา  

โดยเนนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) 

2.ขอมูลเก่ียวกับองคกรและหนวยงาน 
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             วิสัยทัศน  สสวท. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังใน

และนอกสถานศึกษา ใหนักเรียนพัฒนาตามศักยภาพขึ้นเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี และนักวิทยาศาสตรชั้นนํา

ตอไป 

 

             คานิยม    
             I    หมายถึง   Innovation    มุงม่ันสรางสรรคนวัตกรรม 

  P   หมายถึง   Professionalism   ความซ่ือตรงและความเปนมืออาชีพ 

  S   หมายถึง   Standard Reference  การปฏิบัติอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

  T   หมายถึง   Team Synergy  การทํางานเปนทีม 

2.ขอมูลเก่ียวกับองคกรและหนวยงาน 
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3. การเรียนรูความตองการและความคาดหวัง 
ของ "ลูกคาของกระบวนการที่นําเสนอ"  

ลูกคา     ผูบริหารและพนักงาน สสวท. จํานวน 350 คน 

ความตองการและความคาดหวังของลูกคา 
• เริ่มตนพัฒนาระบบ MIS เพ่ือใชในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

• ระบบใชเพ่ือบันทึกฐานขอมูลเทานั้น 

• ไมมีความเชื่อมโยงระหวางขอมูลรวมกัน 

• ยังใชกระดาษในการ Print out เพ่ือนําเสนอ 

• ไมไดชวยลดขั้นตอนในการทํางานใหลดลง  

• เปนการสื่อสารทางเดียว 

• ผูบริหารและพนักงานไมสามารถเรียกดูขอมูลเพ่ือใชงานไดเอง  

• ไมสะดวกในกรณีที่ผูบริหารและพนักงานตองการใชขอมูลอยางเรงดวน 

คําถาม 
1.จะแกปญหาเพ่ือตอบโจทยนี้อยางไร 

2.พัฒนาปรับปรุงแลวตองสงเสริมคานิยม

องคกรดาน Innovation 

3.ชีวิตผูบริหาร พนักงานและ HR ตองดีขึ้นดวย

ระบบ e-HR 
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3. การเรียนรูความตองการและความคาดหวัง 
ของ "ลูกคาของกระบวนการที่นําเสนอ"  

ป 2560  ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกันพัฒนาระบบ

การทํางานดานทรัพยากรบุคคล (e-HR) ขึ้น โดย

มุงใหงานดานทรัพยากรบุคคลทุกมิติสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริหาร และ

พนักงานในองคกรไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย 

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอทั้ งบุคคลและ

หนวยงาน  

ป 2561  เริ่มตนการใชงานอยางเปนทางการ 

• Personnel  

• Time Attendance  

• Payroll 

• Benefit  

• Training                   

• Performance  
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  

HR จัดทํา 

แบบฟอรม 

กลุมบริหาร  

กลุมวิชาการ  

กลุมอํานวยการ 

พนักงานบันทึก
ขอมูล แนบเอกสาร

ที่เก่ียวของ 

สงผูบริหารติดตัว 

ประเมิน 

สงผูกํากับ 

ประเมิน 

สงคืน HR รวบรวม 
/ Copy เอกสาร 

HR สรุปเขา 

ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณา
ตัดสิน 

HR แจงผล 

/Print out ใสซอง 

ตวัอยา่งการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  

ปญัหา 
ทีเ่กดิข ึน้ 

 

• ใชกระดาษทุกขั้นตอน  
     - จํานวนกระดาษที่ใชทําแบบฟอรม 4 รีม x 250 บาท x 2 ครั้งตอป เปนเงิน 2,000 บาท 
     - จํานวนกระดาษที่พนักงานแนบเปนผลงานประเมิน 7 รีม x 250 บาท x 2 ครั้งตอป  

       เปนเงิน 3,500 บาท 
     - คาซองเพ่ือใชแจงผลการปฏิบัติงาน  

     - คาหมึกพิมพและหมึกถายเอกสาร 
 

• ขั้นตอนการทํางาน 
     - HR ใชเวลาสิ้นเปลืองในการจัดทําแบบฟอรม จัดสงเอกสารและรวบรวมเอกสาร 

     - ผูบริหารใชเวลาในการอานขอมูลแจงผลการประเมิน และสงตอผูกํากับดูแล     

     - พนักงานใชเวลาในการจัดพิมพเอกสารเพ่ือสงผลงาน 

       ใชเวลาอยางนอย 3 สัปดาหในการรวบรวมผลการประเมิน 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม  

HR เปดฟอรมในระบบ 
พนักงานบันทึกขอมูล
แนบ File เอกสาร 

สงผูบริหารประเมิน สงผูกํากับประเมิน 

HR ดึงขอมูลจากระบบ  
นําขอมูลเขาที่ประชุม
พิจารณา 

HR แจงผลผานทาง
ระบบ 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม  

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม 

•   ใชกระดาษทุกขั้นตอน  • ไมใชกระดาษ 100% 

• คาใชจายในการซ้ือกระดาษ 5,500 บาทตอป • ไมมีคาใชจาย 

• พนักงาน HR 3 คน ชวยกันดําเนินการดานเอกสาร • พนักงาน HR 1 คนดําเนินการทุกขั้นตอน 

• ใชเวลาอยางนอย 3 สัปดาหในการรวบรวมผล • ใชเวลา 1 สัปดาหในการรวบรวมผล 

• ไมสามารถดูผลการประเมินในระบบครั้งท่ีผานมาได • สามารถดูขอมูลผลการประเมินในระบบได 

• เอกสารการประเมินจัดเก็บใสแฟม และตูเอกสาร • เอกสารการประเมินอยูในระบบ 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม  
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ความงา่ยของ 
การใชร้ะบบ 

ความเหมาะสม 
ของเมนใูชง้าน 

ขอ้มลูถกูตอ้ง 
ครบถว้น 

 ภาษา 
ชดัเจน 

ภาพรวม 
ระบบ 

3.08 

3.09 

3.11 

3.07 3.07 

ระดบัความ 
พงึพอใจ 

ประเด็นความพงึพอใจ 

ระดบั 3 ขึน้ไป 
หมายถงึ  

มคีวามพงึพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตีอ่การใชง้านระบบ e-hr  ปีงบประมาณ 2561 
ดา้นระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

 



5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ผลการประเมนิความพงึพอใจ ภาพรวมทกุระบบ e-hr   
ปีงบประมาณ 2561 

 

ชีวิตที่ลงตัวดวยระบบ e-HR 13 

รวดเร็ว ขอ้มลู 
ถกูตอ้ง 
ครบถว้น 

 ภาษา 
ชดัเจน 

ภาพรวม 
ระบบ 

ระดบัความ 
พงึพอใจ 

ประเด็นความพงึพอใจ 

3.15 

3.29 

3.02 3.04 

3.13 
3.09 

3.20 

3.38 

3.07 3.05 

3.18 
3.22 

3.10 
ระดบั 3 ขึน้ไป 

หมายถงึ  
มคีวามพงึพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก 

ความงา่ย 
ของระบบ 

ลด 
กระดาษ 

ใชง้าน 
ไมซ่บัซอ้น 

ปลอดภยั ขอ้มลู 
เป็น 

ปจัจบุนั 

 สะดวก ชอ่งทาง 
สอบถาม 

 คูม่อื 
เขา้ใจ 
งา่ย 

แกป้ญัหา 
รวดเร็ว 
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน  
และประโยชนที่ไดรับ 

ระบบ กอนปรับปรุง วิธีปฏิบัติที่ทําให 

ชีวิตลงตัว 

ประสิทธิผล 

ที่เกิดขึ้น 

Personnel  ไมมีระบบนี้ เม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงขอมูล พนักงาน

ตองสําเนาเอกสารสง HR 

พนักงานสามารถดําเนินการเพ่ิมเติมแกไขขอมูลตนเอง

ไดเองในระบบ โดยฝาย HR กดอนุมัติในระบบ ขอมูล

จะถูกบันทึกในระบบทนัท ี

-ลดเวลาการปฏิบัติงาน 

-ลดกระดาษในการสงเอกสาร 

-ขอมูล Real-time และเปน

ปจจุบัน 

Time 
Attendance  

  

มีการดําเนินการระบบ ESS 

แตแยกจาก e-HR  

ผูบริหารยังไมสามารถอนุมัติ

การลาผานทางมือถือ 

 

ระบบเชื่อมโยงกับการสแกนลายนิ้วมือเขาออกงาน 

สามารถเช็ควันเวลาในการลงขอมูลไดทันที หากลืม

สแกนลายนิ้วมือสามารถขออนุมัติผูบังคับบัญชาลง

เวลาผานระบบ รวมถึงระบบการลาที่สามารถทําไดทุกที่ 

ทุกเวลา อํานวยความสะดวกทั้งผูบริหารและพนักงา 

- รวดเร็ว สามารถอนุมัติการลา

ของพนักงานไดทันที รองรับทั้ง

การอนุมัติผานทางคอมพิวเตอร

และทางมือถือ 

- ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ชีวิตที่ลงตัวดวยระบบ e-HR 
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน  
และประโยชนที่ไดรับ 

ระบบ กอนปรับปรุง วิธีปฏิบัติที่ทําให 

ชีวิตลงตัว 

ประสิทธิผล 

ที่เกิดขึ้น 

Payroll  แจกสลิปเงินเดือน 

และพนักงานไมสามารถดู

เงินเดือนยอนหลังได  

สามารถเลือกดูขอมูลเงินเดือนของตนเองไดผานทาง

ระบบ โดย สสวท. ไดยกเลิกการ Print out สลิป

เงินเดือนแจกพนักงาน  

- ลดการใชกระดาษ 100 % 

- เลิกการใชสลิปเงินเดือน  

     (คากระดาษสลิปเงินเดือน  

      10,800 บาทตอป) 

-     ขอมูลมีความเปนสวนตัว 

Benefit  กรอกแบบฟอรมในกระดาษ

จัดพิมพ และแนบใบเสร็จสง

ผูบังคับบัญชา สงตอฝายการเงิน  

 

 

สามารถทําเรื่องเบิกจายคารักษาพยาบาลไดอยาง

รวดเร็ว พนักงานทําเรื่องผานระบบ ผูบังคับบัญชา

อนุมัติผานระบบ ฝายการเงินรับเรื่องและสามารถโอน

เงินคารักษาพยาบาลเขาบัญชีธนาคารของพนักงานได

ทันที 

-    ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

-     ใชเวลาดําเนินการที่สั้นลง 

-  พนักงานพึงพอใจ ไดรับการ     

       บริการที่รวดเร็ว ไดรับ 

       คารักษาพยาบาลรวดเร็ว 
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน  
และประโยชนที่ไดรับ 

ระบบ กอนปรับปรุง วิธีปฏิบัติที่ทําให 

ชีวิตลงตัว 

ประสิทธิผล 

ที่เกิดขึ้น 

Training   แจงชื่อผานแบบฟอรม 

HR ทํารายชื่อลงทะเบียน 

Printout และบันทึก

ขอมูลภายหลังอบรมอีก

ครั้ง 

ลงทะเบียนการเขารวมอบรมไดอยางรวดเร็ว รายชื่อ

พนักงานที่ลงทะเบียน สามารถ Printout ไดทันที  

รวมทั้งสงตอขอมูลไปยังการบันทึกฐานขอมูลในประวัติ 

- ลดการใชกระดาษในการแจง

ขอมูลทั้งสงไปและรอตอบรับกลับ 

- ขั้นตอนการอนุมัติสะดวกและ

รวดเร็ว 

- ขอมูลในฐานขอมูลครบถวน 

ถูกตอง 

Performance ประเมินผลผานทาง

แบบฟอรม สงเอกสารไป

ผูบริหารที่เก่ียวของ HR 

รวบรวม 

สามารถทําการประเมินผลทุกประเภทผานทางระบบ  

การอนุมัติเปนทอดๆสงตอไปยังผูบริหารในลําดับตอไป

ไดสะดวก รวดเร็ว ขอมูลครบถวน ตลอดจนสามารถดู

ผลคะแนนการประเมินยอนหลังได 

- ลดการใชกระดาษ 100 % 

- สะดวก รวดเร็ว เสถียร 

- ขั้นตอนในการประเมินมีความ

รวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน  
และประโยชนที่ไดรับ 

• การบริหารจัดการงานดานทรัพยากรบุคคล และดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีความคลองตัว

มากขึ้น ชวยเอื้อและอํานวยความสะดวกใหกับผูบริหารและพนักงาน เขาถึงไดงาย ทุกที่ ทุกเวลา  

     มีความรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจในการใชบริการ   

• ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหงายขึ้น สั้นลง และเกิดประสิทธิภาพสูง 

• ลดปริมาณกระดาษที่ใชในการปฏิบัติงาน  

• ขอมูลในระบบมีความเปนปจจุบัน/Real time  

ระดับองคกร 

• พัฒนาการทํางานรวมกันเปนทีมของฝาย HROD และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• กระตุนใหเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห และพัฒนางาน 

• สรางนวัตกรรมในการทํางานใหกับหนวยงานและองคกร 
ระดับบุคคล 
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7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข 

กวาจะถึงชีวิตที่ลงตัว แนวทางการแกปญหา 

• การเลือกระบบ e-hr ที่เหมาะสมกับองคกร • วิเคราะหความตองการ จัดทําโจทย เพ่ือใหระบบสามารถ

ตอบโจทยท่ีตองการใหได /customize  

• การสรางการรับรูและความเขาใจใหกับผูบริหาร

และพนักงาน 

• อบรมใหความรูความเขาใจ 

• จัดทําคูมือการใชงานอยางงาย 

• ประเมินและติดตามเพ่ือปรับปรุง 

• การดูแลใสใจลูกคาอยางตอเนื่อง • แกปญหาใหลูกคาทันทีเม่ือเกิดปญหา ไมละเลย 

• ประสานผูดูแลระบบอยางสมํ่าเสมอ 

• ทักษะของพนักงานฝาย HROD  • ประชุมเพ่ือสอบถามและแกปญหา 

• พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและแกปญหา 
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8. ความทาทายตอไป  

ความทาทายในอนาคต 

• ประเมินการใชงานรอบปงบประมาณ 2562 เปรียบเทียบปงบประมาณ 2561 

• การใชงานระบบใหเต็มศักยภาพ 

• ความครอบคลุมของงาน HROD ในทุกมิติและความเชื่อมโยงในการใชขอมูลถึงกัน 

• การปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการปรับปรุง e-hr อยางตอเนื่อง 

• ขอมูล Big Data ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

• พัฒนากระบวนการและระบบรวมกับงานสนับสนุนอ่ืนๆ เชน การเงินและบัญชี 

• พัฒนาระบบใหสนับสนุนงาน HROD เพ่ิมเติม เชน IDP , Career Path 

• การพัฒนาบุคลากรภายในฝายใหมีทักษะและกระบวนการคิดอยางมีนวัตกรรม 

 

ระยะสั้น 

 

 

 

ระยะยาว 
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9. ปจจัยแหงความสําเร็จ และความยั่งยืน  

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
• นโยบาย และผูนําใหการสนับสนุน ใหคําแนะนํา 

• การไดรับความรวมมือจากผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 

• การใสใจในการใหบริการและพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ  

• ความรวมมือในการทํางานรวมกันทั้งทีม HROD และระหวางหนวยงาน 

• การปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตอบสนองและแกปญหา  หาวิธีการใหมๆ 

      เพ่ือพัฒนางาน 
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 HROD Team 
 IT Team 
 Executive 
 Employee  
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