
รติยา วีระค า, เกรียงไกร ชัยมินทร์, จิราภรณ์ หาบุญ, ณัชชา สมปรารถนา
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



บทน ำ



แผนงาน (ระบบ e-Project)
ปี 2556-2557

บทน ำ

แผนเงิน (ระบบ e-Budget)
ปี 2555-2556

แผนคน (ระบบ e-HRM)
ปี 2559-2562

ระบบที่ 1
ระบบข้อมูลบุคลำกร

ระบบที่ 2
ระบบเดินทำงไป

ปฏิบัติงำน/รำชกำร

ระบบที่ 3
ระบบแสดงผลงำนของ

บุคลำกร 

ระบบที่ 4
ระบบแสดงควำมส ำเร็จของผลงำน 



เพื่อพัฒนาระบบ e-HRM และเชื่อมโยงข้อมูล แผนงาน แผนเงิน และแผนคน  
เข้ามาไว้ในระบบเดียวกัน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจ าปี 
- การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career Path)

เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรให้สนองต่อแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

วัตถุประสงค์

1

2

3



ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 

ระบบที่ 1
ระบบข้อมูลบุคลำกร

ระบบที่ 2 
ระบบเดินทำงไปปฏิบัติงำน/รำชกำร

ระบบที่ 3  
ระบบแสดงผลงำนของบุคลำกร 

ระบบที่ 4  
ระบบแสดงควำมส ำเร็จของผลงำน 

ศึกษาขั้นตอนระบบเดิม(ระบบมมอื)

ประชุมช้ีแจงนโยบาย

ออกแบบและพัฒนาระบบ

ทดลองใช้งานระบบ

ถ่ายทอดให้ความรู้/อบรม/KM

เริ่มใช้งานระบบและประเมนิผล

ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา

ประชุมพัฒนาต่อยอด

ออกแบบและพัฒนาระบบ

มีคณะกรรมการตรวจสอบและ
พิจารณาผลงาน พร้อมแจ้งผล

ก าหนดระดับการแสดงผลงาน

เริ่มใช้งานระบบ

น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ประชุมพัฒนาต่อยอด

ออกแบบและพัฒนาระบบ

เริ่มใช้งานระบบ

ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาอย่างต่อเนื่อง



ระดับกำรแสดงผลงำนและควำมส ำเร็จของผลงำน 

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

เข้าร่วมประชุมวิชาการ/สัมมนา/ฟังบรรยาย/ศึกษาดูงาน

น าความรู้ความเข้าใจที่ได้ระดับ 1 มาแลกเปลี่ยน/หารือกับผู้ร่วมงาน/ผูบ้ังคับบัญชาเพื่อพัฒนางาน/แก้ปัญหางาน
อย่างมีหลักฐานให้เห็นเชิงประจักษ์ เช่น จัดให้มีการประชุม/แลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมงาน เป็นต้น

น าความรู้ความเข้าใจที่ได้มาพัฒนางานตามนโยบายและเป้าหมายของส านักหอสมุดจนมีผลงานพัฒนาให้เห็นเชิงประจักษ์   
เช่น   นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมด้านการสนับสนุนงานเทคนิคห้องสมุด  พัฒนาโปรแกรม/ฐานข้อมูล  พัฒนาสื่อการสอน
ทักษะการแสวงหาสารสนเทศ  พัฒนาบริการใหม่  ท าวิจัย จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ เป็นต้น 

น าผลงานที่พัฒนาขึ้นไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ /นานาชาติ หรือการน าผลงานไปเผยแพร่ เช่น 
ได้รับเชิญไปบรรยาย/อบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ ได้รับการคัดเลือกให้ไปเป็นวิทยากรในเวทีวิชาการต่างๆ  เขียนบทความ
เผยแพร่ลงวารสาร เป็นต้น 

ได้รับรางวัลจากการพัฒนางานทั้งระดับส่วนงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ หรือได้รับรางวัลจากการน าเสนอผลงานในระดับชาติ /
ระดับนานาชาติ



ระบบที่ 2 ระบบกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน/รำชกำร

กำรท ำค ำขออนุมัติเดินทำง กำรขอใช้งบประมำณ e-Budget กำรรำยงำนกำรเดินทำง

ผู้เดินทางเข้าระบบท าค าขออนุมัติเดินทาง
ในระบบ e-HRM (T01-T04)

ส่งเอกสารเข้าหน่วยสารบรรณ (T01-T04+ต้นเรื่อง)

หัวหน้าฝ่าย/งาน/หน่วยพิจารณาเห็นชอบ

ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติ

หน่วยการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (T03)

หน่วยการเจ้าหน้าที่ Switched งบประมาณและ
ส่งคืนเอกสารให้ผู้เดินทางเพ่ือด าเนินการต่อ

ผู้เดินทางเข้าขอใช้งบประมาณในระบบ 
e-Budget

หัวหน้างานพิจารณาลงนามเอกสาร e-Budget

ส่งเอกสารเข้าหน่วยการเงินฯ 
(e-Budget+T02)

หน่วยการเงินฯตรวจสอบ

ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติ

หน่วยการเงินฯจ่ายเงินทดรองจ่ายให้ผู้เดินทาง
ตามยอดเงินที่ได้รับอนุมัติ

ผู้เดินทางเข้าระบบท ารายงานการเดินทาง
ในระบบ e-HRM (T06-T08)

ส่งเอกสารเข้าหน่วยการเงินฯ 
(T06-T08)+หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

หน่วยการเงินฯตรวจสอบ

หน่วยการเงินฯท าการเบิกงบประมาณและ
ล้างเงินยืมทดลองจ่าย

เดินทำงไปปฏิบัติงำน/รำชกำร



ผู้เดินทางเข้าระบบเพ่ือรายงานสรุปการ
ไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรมหรือดูงาน

รายบุคคล (T10)

ผู้เดินทางวางแผนเพ่ือพัฒนาตนเอง/
พัฒนางาน (T11)

ผู้เดินทางรายงานผลการพัฒนาตนเอง/
พัฒนางาน (T12)

คณะกรรมการพิจารณาผลงานและ
แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้เสนอผลงาน

ส ำหรับผู้เดินทำงส ำหรับบุคลำกรอื่น

บุคลากรรายงานผล
การพัฒนาตนเอง/พัฒนางาน

บุคลากรเข้าระบบ

ระบบที่ 4 ระบบแสดงผลงำนสู่ควำมส ำเร็จ

ผ่าน ไม่ผ่าน

ระบบที่ 3 ระบบกำรแสดงผลงำนบุคลำกร 

น าผลงานที่พัฒนาขึ้นไปน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติ/นานาชาติ 

หรือการน าผลงานไปเผยแพร่ 

ได้รับรางวัลจากการพัฒนางานทั้งระดับส่วนงาน/
มหาวิทยาลัย/ประเทศ หรือได้รับรางวัลจากการ
น าเสนอผลงานในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

บันทึกผลในระบบแสดงผลงานสู่ความส าเร็จ



สรุปผลและอภิปรำยผล

ผลส าเร็จของการพัฒนาระบบการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการจากระบบเดิม (ระบบเอกสาร) มาเป็นระบบฐานข้อมูล 1

ตรวจสอบ ค้นหา ตรวจสอบงานจากระบบ
ได้ทันทีที่ต้องการ

ลดขั้นตอนและลดระยะเวลา

ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน แม่นย า 
ทุกกระบวนการบนฐานข้อมูลเดียว

ติดตามข้อมูลเรื่องอนุมัติเดินทางได้ทุกวัน

ง่ายต่อการควบคุมงบประมาณประจ าปี

ผลส าเร็จ
ของระบบ



สรุปผลและอภิปรายผล

1. ผลส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน/รำชกำรจำกระบบเดิม (ระบบเอกสำร) มำเป็นระบบฐำนข้อมูล 

ข้อมูลเปรียบเทียบ ระบบเดิม
(ระบบเอกสาร)

ระบบฐานข้อมูล ผลส าเร็จ

ขั้นตอนกำรขออนุมัติเดินทำง 1. จัดท ำบันทึกข้อควำมเรื่องขออนุมัติ

เดินทำงไปปฏิบัติงำน/รำชกำรตำม

ระเบียบงำนสำรบรรณ

2. เขียนแบบฟอร์มประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย

ในกำรเดินทำง โดยกำรค ำนวณด้วยตนเอง

3. จัดท ำสัญญำยืมเงินทดรองจ่ำยทั้งตัว

จริงและส ำเนำ

4. เก็บเอกสำรไว้ในแฟ้มเอกสำร

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 14 นำที

1. กรอกข้อมูลกำรเดินทำงเฉพำะที่

เกี่ยวข้อง โดยระบบจะจัดรูปแบบหนังสือ

บันทึกข้อควำมให้อัตโนมัติ

2. ระบบค ำนวณค่ำใช้จ่ำยให้อัตโนมัติตำม

รำยกำรที่กรอก

3. เก็บข้อมุลกำรเดินทำงไว้ในฐำนข้อมูล

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 8 นำที

1. ลดขั้นตอนกำรด ำเนินกำร

2. ลดข้อผิดพลำดจำกกำรค ำนวณ

งบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

3. สำมำรถค้นหำข้อมูลกำรเดินทำงของ

บุคลำกรได้รวดเร็ว ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบันตลอดเวลำ

4.ลดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจำกเดิม 

6 นำที 



ข้อมูลเปรียบเทียบ ระบบเดิม
(ระบบเอกสาร)

ระบบฐานข้อมูล ผลส าเร็จ

ขั้นตอนกำรขอใช้งบประมำณ เข้ำขอใช้งบบประมำณผ่ำนระบบฐำนข้อมลูงำน

งบประมำณและกำรเงิน ของส ำนักหอสมุด (e-

Budget) โดยหน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่

เข้ำขอใช้งบบประมำณผ่ำนระบบ

ฐำนข้อมูลงำนงบประมำณและกำรเงิน 

ของส ำนักหอสมุด (e-Budget) โดยผู้

เดินทำง

1. ผู้เดินทำงสำมำรถตรวจสอบ

รำยละเอียดข้อมลูกำรเดินทำงด้วยตนเอง

ได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วนตำมกำร

เดินทำงจริง

2. แก้ปัญหำคอขวดจำกกำรท ำงำนโดย

หน่วยงำนเดียว

ขั้นตอนรำยงำนกำรเดินทำง 1. จัดแบบฟอร์มหลักฐำนกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 

2. จัดท ำใบเบิกค่ำใช้จ่ำย

3. จัดท ำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ถ้ำมี)

4. แนบหลักฐำน/ใบเสร็จรับเงิน

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 16 นำที

1. กรอกรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงตำมกำรจ่ำยจริง และระบบ

ค ำนวรให้อัตโนมัติ

2. ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยกรอกเฉพำะข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง

3. แบบฟอร์มหลักฐำนกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำย

และใบรับรองแทนใบเสร็จระบบดึงข้อมลู

จำกขั้นตอนกำรขออนุมัติเดินทำงอัตโนมัติ

4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 8 นำที

1. ลดขั้นตอนกำรด ำเนินกำร

2. ลดข้อผิดพลำดจำกกำรค ำนวณ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

3. สำมำรถจัดท ำรำยงำนกำรเดินทำงไป

รำชกำร/ไปปฏิบัติงำนส่งกำรเงินฯได้

ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด

4. ลดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจำกเดิม 

8 นำที



ข้อมูลเปรียบเทียบ ระบบเดิม
(ระบบเอกสาร)

ระบบฐานข้อมูล ผลส าเร็จ

สรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ดูข้อมูลค่ำใช้จ่ำยแต่ละรำยกำรระบบ
ฐำนข้อมูลงำนงบประมำณและกำรเงิน 
ของส ำนักหอสมุด 
(e-Budget)

ดูข้อมูลค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคล แยกตำม
สังกัด ตำมต ำแหน่ง ผ่ำนระบบฐำนข้อมูล
กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน/รำชกำร

สำมำรถดูข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
รำยบุคคล หรือแยกตำมสังกัด ตำม
ต ำแหน่ง ผ่ำนระบบฐำนข้อมูลกำรเดินทำง
ไปปฏิบัติงำน/รำชกำร



สรุปผลและอภิปรำยผล

ได้ระบบย่อย 4 ระบบ เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับวำงกำรพัฒนำบุคลำกร ทั้งแผนงำน-แผนเงิน-แผนคน รวมถึงกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำปี และเป็นข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบและกำรให้รำงวัล

2

ระบบที่ 1
ระบบข้อมูลบุคลำกร

ระบบที่ 2 
ระบบเดินทำงไป

ปฏิบัติงำน/รำชกำร

ระบบที่ 3  
ระบบแสดงผลงำนของ

บุคลำกร 

ระบบที่ 4  
ระบบแสดงควำมส ำเร็จ

ของผลงำน 

ระบบย่อย 
4 ระบบ



รายงานผล ระบบที่ 3  ระบบแสดงผลงานของบุคลากร 

ล าดับ ชื่อการพัฒนา รายชื่อบุคลากร ระดับ
การวางแผน

ระดับ
การรายงานผล

ประเภทการ
พัฒนา

การรายงานผล รายชื่อผลงาน ผลการพิจารณา
ผลงาน

1 กำรเตรียมควำมพร้อม
และพิจำรณำแนวทำง
ปฏิบัติส ำหรับกำร
ให้บริกำรยืมระหว่ำง
ห้องสมุดบนพื้นฐำน
สหบรรณำนุกรม (ILL 
on UC-TAL)

น.ส.ธันทิวำ ภักดีภัทรำกร
น.ส.สุรินทรำ หล้ำสกูล

ระดับ 1 ระดับ 1 จำกกำรเดินทำง
ไปปฏิบัติงำน/
รำชกำร

จัดส่งรำยงำนสรุปกำรไป
ประชุม สัมมนำ 
ฝึกอบรมหรือดูงำน 
ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

น ำนเสนอผลกำร
ประชุมครั้งนี้ ใน
ท่ีประชุม
คณะกรรมกำร
บริหำรประจ ำ
ส ำนักหอสมุด ใน
วันท่ี 14 มีนำคม 
2562 เวลำ 
9.00-16.30 น.



ล าดับ ชื่อการพัฒนา รายชื่อบุคลากร ระดับ
การวางแผน

ระดับ
การรายงานผล

ประเภทการ
พัฒนา

การรายงานผล รายชื่อผลงาน ผลการพิจารณา
ผลงาน

2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
พิเศษ หัวข้อ "Data 
Analytics with 
Pentaho BI, Weka, R, 
and Hadoop from 
Business Intelligence 
to Data Science" 
ระหว่ำงวันท่ี 19-24 
พฤศจิกำยน 2561 ห้อง 
Orchid4 ชั้น 11 
โรงแรม Jasmine 
สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

นำงวชิรำภรณ์ วงค์วำณิชภักดิ์ ระดับ 2 ระดับ 2 จำกกำรพัฒนำ
บุคลำกรภำยใน 
หรือน ำควำมรู้
และประสบกำรณ์
มำพัฒนำงำนจน
เกิดผลงำน

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่อง 
"กำรวิเครำะห์ข้อมูล
งำนวิจัยด้วยโปรแกรม
สถิติเพ่ือกำรวิจัย" 
วันท่ี 23-24 
พฤษภำคม 2562
ณ ห้องฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 
ส ำนักหอสมุด 



ล าดับ ชื่อการพัฒนา รายชื่อบุคลากร ระดับ
การวางแผน

ระดับ
การรายงานผล

ประเภทการพัฒนา การรายงานผล รายชื่อผลงาน ผลการพิจารณา
ผลงาน

3 พัฒนำระบบกำรแจ้ง
ควำมช ำรุดของพัสดุ
(CMUL WE CARE)

นำงจิรำภรณ์ หำบุญ
นำยปรำชญ์ สงวนศักดิ์
นำยพจน์ แสนคติ
นำยชำตรี พูลสุภำ

ระดับ 3 ระดับ 3 จำกกำรพัฒนำบุคลำกร
ภำยใน หรือน ำควำมรู้
และประสบกำรณ์มำ
พัฒนำงำนจนเกิดผลงำน

ระบบกำรแจ้งควำม
ช ำรุดของพัสดุ
(CMUL WE CARE)

ผ่ำนกำรพิจำรณำ
ผลจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำร
บริหำรประจ ำ
ส ำนักหอสมุดครั้ง
ท่ี 16/2562
วันพฤหัสบดี ท่ี 
10 ตุลำคม 2562 
และให้เปิดใช้งำน
ระบบตั้งแต่ เดือน 
ตุลำคม 2562



ล าดับ ชื่อการพัฒนา รายชื่อบุคลากร ระดับ
การวางแผน

ระดับ
การรายงานผล

ประเภทการพัฒนา การรายงานผล รายชื่อผลงาน ผลการพิจารณา
ผลงาน

4 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ข่ำยงำนห้องสมุด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 
เร่ือง "กำรสร้ำงงำนจำก
งำนประจ ำด้ำนห้องสมุด
และสำรสนเทศและกำร
เผยแพร่สู่ชุมชน"
ระหว่ำงวันท่ี 10-12 
มิถุนำยน 2562 
ณ ห้อง 5209 อำคำร
สัมมนำ1 ศูนย์สัมมนำ
และฝึกอบรม ม.สุโขทัย
ธรรมำธิรำช จ.นนทบุรี

น.ส.รติยำ วีระค ำ ระดับ 4 ระดับ 4 จำกกำรพัฒนำบุคลำกร
ภำยใน หรือน ำควำมรู้
และประสบกำรณ์มำ
พัฒนำงำนจนเกิดผลงำน

จัดท ำผลงำนเพ่ือ
น ำเสนอผลงำนกำร
ประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ PULINET 
ครั้งท่ี 10 (The 10th
PULINET National 
Conference : 
PULINET 2020) 
ระหว่ำงวันท่ี 8-9 
มกรำคม 2563 ณ  
โรงแรมบุรีศรีภู บูติก
โฮเต็ล อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ

e-HRM : ระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อ
สร้ำงบุคลำกร
ให้เป็นนักคิด
นักพัฒนำ

ผ่ำนกำรพิจำรณำ
ผลจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำร
บริหำรประจ ำ
ส ำนักหอสมุดครั้ง
ท่ี 18/2562
วันพฤหัสบดี ท่ี 7
พฤศจิกำยน 
2562



รายงานผล ระบบที่ 3  ระบบแสดงผลงานของบุคลากร 

ล าดับ รายชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ไฟล์เอกสาร
แนบ

ชื่องาน/การประชุม รางวัล/ความส าเร็จของผลงาน

1 กำรเพ่ิมสถิติกำรยืมหนังสือด้วยทฤษฎี
กำรตลำดหำงยำว

นำยธนะพันธุ์ กำรคนซื่อ กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งท่ี 9 
(The 9th PULINET National Conference : 
PULINET 2019) ภำยใต้แนวคิด Together We 
Share  
ระหว่ำงวันที่ 9-10 มกรำคม 2562 
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บำงแสน จังหวัด
ชลบุรี

รำงวัลน ำเสนอผลงำนระดับดีเด่น 
ประเภทบรรยำย กลุ่มกำรบริกำร
สำรสนเทศ กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ 
(CRM)

2 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงบรรณำนุกรมของ
ผลงำนวิชำกำรจำกฐำนข้อมูลสำกล 
(International Databases)  สู่ฐำนข้อมูล
ซึ่งใช้โปรแกรม DSpace ได้แบบอัตโนมัติ

นำยปรำชญ์ สงวนศักดิ์ 
น.ส.ดวงฤทัย ณ ทุ่งฝำย

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ PULINET ครั้งท่ี 9 
(The 9th PULINET National Conference : 
PULINET 2019) ภำยใต้แนวคิด Together We 
Share  
ระหว่ำงวันที่ 9-10 มกรำคม 2562 
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บำงแสน จังหวัด
ชลบุรี

รำงวัลน ำเสนอผลงำนระดับชมเชย 
ประเภทบรรยำย กลุ่มกำรจัดกำร
สำรสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(IT)



สรุปผลและอภิปรำยผล

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ  ผู้ใช้งานระบบได้ท าการประเมินผลจากแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์จากจ านวนผู้ใช้งานระบบทั้งหมด 
34 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1 

ผลประเมินความพึงพอใจโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.27 อยูใ่นเกณฑ์ระดับมาก 
3

4.56

4.09

4.16

การเข้าใช้ระบบจากฐานข้อมูล CMUL MIS โดยการ 
Log in ด้วยรหัสผ่าน e-mail เดียวกับของ

มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางและการรายงานการ
เดินทางในระบบ

การใช้งานระบบการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/
ราชการ

ผลการประเมินความพึงพอใจของการใช้งานระบบ

เร็วกว่าเดิม
87%

เท่าเดิม
13%

ช้ากว่าเดิม
0%

ความรวดเร็วในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ 
(เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ระบบเอกสารเดิม)



ข้อเสนอแนะ

ระบบที่ 2
ระบบเดินทำงไป

ปฏิบัติงำน/รำชกำร

ระบบที่ 3
ระบบแสดงผลงำนของ

บุคลำกร 

ระบบที่ 4
ระบบแสดงควำมส ำเร็จของ

ผลงำน 

ระบบ
ประเมินผลงำน

บุคลำกร
ประจ ำปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจ าปี

การพิจารณาความดคีวามชอบ
และการให้รางวัล

ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ

การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

เสริมสร้างความผูกพัน



กำรน ำไปใช้ประโยชน์

ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

SAR
EdPEX

หลักฐำนเชิงประจักษ์

หน่วยงำนอื่น น ำกรอบแนวคิดไปสร้ำงและพัฒนำให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรตนเองได้เป็นอย่ำงดี



HR
ผู้บริหำร

ที่ปรึกษำ

Programer

ผู้ใช้งาน

นักพัฒนา
CMUL

นักคิด

สนับสนุน

ผลักดัน

ให้ค าแนะน า

นักสร้าง

ยอมรับ

เข้าใจ

เห็นประโยชน์


