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บทคัดย่อ
e-HRM (แผนคน) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้ นเพื่ อสร้ างบุค ลากรของส านั กให้เ ป็ นนั กคิด นัก พั ฒ นา
เป็นระบบที่มีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบทุกขั้นตอน และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าไปรวมอยู่กับแผนงานหลัก 2 ด้าน
คือ แผนงาน (e-Project) และ แผนเงิน (e-Budget) ระบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ระบบ คือ ระบบที่ 1 ระบบ
ข้ อมู ล บุ ค ลากร ระบบที่ 2 ระบบเดิ นทางไปปฏิ บั ติ ง าน/ราชการ ระบบที่ 3 ระบบแสดงผลงานของบุ ค ลากร
ระบบที่ 4 ระบบแสดงความส าเร็จของผลงาน ผลจากการใช้ระบบฯ 1) ทาให้ได้ข้อมูลการด าเนิ นงานครบถ้ วน
ถูกต้อง ชัดเจน แม่นยาทุกกระบวนการบนฐานข้อมูลเดียวกัน และสามารถนามาใช้ประกอบการพิจารณาประเมิ นผล
งานบุคลากรได้อย่างยุติธรรม 2) ผู้เกี่ยวข้องทุกคนสามารถติดตาม ค้นหา ตรวจสอบงานจากระบบทันทีที่ต้องการ
3) ผู้รับผิดชอบสามารถติดตามเรื่องขออนุมัติเดิ นทางได้ทุ กวั น และง่ายต่อการควบคุ มเงินงบประมาณประจาปี
4) ลดขั้นตอน ระยะเวลา และข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 5) บุคลากรที่มีความรู้ ศักยภาพ และต้องการพัฒนา
ตนเอง มองเห็นเส้นทางที่องค์กรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

คาสาคัญ: e-HRM, ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร, การพัฒนาบุคลากร, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ABSTRACT
e-HRM (human resource planning) is an in-house software development for
human resource management and development. Its goal is to develop creativity with an
evidenced-based approach for the all human resource processes. This system is a part of Chiang
Mai University Library enterprise system along with e-Project (project planning) and e-Budget
(financial planning). The e-HRM composed of four different modules including 1.personnel profile
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information module, 2.traveling information 3.research and knowledge module and 4. the research
results and rewards module The enterprise human resource management was developed and
assessed with five positive comments, comparing to traditional approach, which are 1) high
accuracy and thoroughly of the personal information on a single database for further decision
making, 2) ease of use in search and query for human resource officers in real time, 3) ease to track
traveling budget along with fiscal financial plan, 4) low mistakes and short task durations, and
5) detailed career path for enthusiastic staff to develop themselves for their job promotions.

Keyword: e-HRM, Human Resource Development Database, Human Resource Development,
Chiang Mai University Library
บทนา
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและตั ด สิ น ใจ มี ค วามส าคั ญ มากต่ อ การบริ ห ารองค์ กร
เนื่ อ งด้ ว ยเป็ น ระบบที่ ช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รมี ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การและ
ตั ด สิ น ใจ และน าวิ เ คราะห์ เพื่ อ วางแผนพั ฒ นาองค์ ก รได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (บุ ญ อนั น ต์ ,2560, น. 358)
ดังนั้น สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้กาหนดแผนงานสาคัญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรมาตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 สานักหอสมุด จึงได้นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
มาใช้ในการ 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน (e-Project) แผนเงิน (e-Budget) ต่อมาในปี 2559-2562 ได้พัฒนาระบบ
ส าร ส นเ ท ศ ฯ เ พิ่ มเ ติ มคื อ ร ะ บ บ e-HRM เ พื่ อเ ชื่ อมโ ย ง ข้ อมู ล เ ข้ า ม าไ ว้ ใ นร ะ บ บ เ ดี ย ว กั น แ ล ะ
ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ค รบทั้ ง 3 แผนงาน คื อ แผนงาน คื อระบบฐานข้ อมู ล การจั ด ท าโครงการตามแผนยุ ท ธศาสตร์
(e-Project) แผนเงิ น คื อ ระบบฐานข้ อมู ล งานงบประมาณและการเงิ น (e-Budget) และ แผนคน คื อ ระบบ
e-HRM เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคิดนักพัฒนา ในแผนเงิน ยังได้พัฒนาระบบแหล่งเงินรายได้ของสานักหอสมุด
(e-Revenue) ด้วย (ตามภาพที่ 1)
e-Revenue

e-Budget

2559

2555-2556

e-Project
2556-2557

e-HRM
2559-2562

2559-2562

/

ภาพที่ 1 ระบบฐานข้อมูลด้าน แผนงาน แผนเงิน แผนคน ที่สานักหอสมุดพัฒนา และสร้างขึ้น
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จากรู ป เพื่ อ ให้ ไ ด้ ร ะบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งบุ ค ลากรให้ เ ป็ น นั ก คิ ด นั ก พั ฒ นา และ
เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาบุคลากร ที่ส่งผลให้มีผลงานจากการเดินทางไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
หรือจากการพัฒนางานที่รับผิด ชอบ ที่ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่ อการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจ าปี อี ก ทั้ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ มี ค วามก้ า วหน้ า และก้ า วสู่ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น
(ช า น า ญ ง า น ช า น า ญ ก า ร เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ เ ชี่ ย ว ช า ญ พิ เ ศ ษ ) จึ ง ไ ด้ อ อ ก แ บ บ พั ฒ น า ร ะ บ บ
e-HRM ให้มีระบบย่อย 4 ระบบด้วยกันคือ ระบบที่ 1 ระบบข้อมูลบุคลากร เป็นระบบเก็บข้อมูล ประจาตั วของ
บุคลากรทุกคนของส านั กฯ ระบบที่ 2 ระบบเดินทางไปปฏิ บัติ งาน/ราชการ ซึ่งปรับจากระบบมื อให้เ ป็ นระบบ
ฐานข้อมูลและเชื่อมข้อมูลการเดินทางทั้งหมดเข้ากั บระบบ e-Budget ระบบที่ 3 ระบบแสดงผลงานของบุคลากร
และระบบที่ 4 ระบบแสดงความสาเร็จของผลงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพั ฒ นาระบบ e-HRM และเชื่ อมโยงข้ อมู ล เข้ าไปรวมอยู่ กับ แผนงานหลั ก 2 ด้ านคื อ
แผนงาน (e-Project) แผนเงิน (e-Budget) ให้เป็นระบบที่ครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ แผนงาน แผนเงิน และแผนคน
เข้ามาไว้ในระบบเดียวกัน
2. เพื่อให้ได้ข้อมูล และเอกสารที่เป็ นหลั กฐานเชิ งประจั กษ์ ในการประเมิ นผลการปฏิบั ติ ง าน
บุคลากรประจาปีอย่างถูกต้องครบถ้วนและยุติธรรม และการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรใน
การปฏิบัติงานและการก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
3. เพื่ อพั ฒ นาเครื่ องมื อในการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส นองต่ อแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละการประกั น
คุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบ e-HRM เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคิดนักพัฒนา เป็นระบบสารสนเทศหนึ่งที่
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักหอสมุด เป็นระบบที่มีข้อมูล ครบถ้วน ชัดเจน
อย่างเป็นระบบ มีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ง่ายต่อการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของบุคลากร
ระบบฐานข้อมูลเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคิดนักพัฒนา ประกอบด้วย 4 ระบบ ดังนี้
ระบบที่ 1 ระบบข้อมูลบุคลากร เป็นระบบเก็บข้อมูลประจาตัวของบุคลากรทุกคนของสานัก
ระบบที่ 2 ระบบเดิ นทางไปปฏิ บั ติง าน/ราชการ เป็ นระบบเดิ นทางไปปฏิ บั ติ งาน/ราชการ
ที่ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเดิม เรื่องการ เดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ จากระบบมือ ให้เป็นระบบฐานข้อมูล เป็น
ระบบที่สร้างเชื่อมข้อมูลการเดินทางทั้งหมดเข้ากับระบบ e-Budget (ตามภาพที่ 2) มีขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นงาน
ดังนี้
1. ศึกษากระบวนการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการจากระบบเดิม (ระบบมือ) ซึ่งแบ่งออกเป็น
2 กระบวนการหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทาง และขั้นตอนรายงานการเดินทาง เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นระบบ
ฐานข้อมูล
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2. จั ด ประชุ มหารื อระหว่ างผู้ บ ริ ห ารและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องของส านั กหอสมุ ด เพื่ อแจ้ ง นโยบาย
ในการดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการของบุคลากรสานักหอสมุด และวางแผน
การดาเนินโครงการระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการของบุคลากรสานักหอสมุด
3. ออกแบบ และพั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล การเดิ นทางไปปฏิ บั ติ ง าน/ราชการเข้ า กั บ ระบบ
ฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงิน ของสานักหอสมุด (e-Budget) เอาไว้ที่ขั้นตอนการดาเนินการการพั ฒ นา
ระบบฐานข้ อมู ล e-HRM ส านั กฯ ได้ เ ปิ ด การถ่ายทอดให้ค วามรู้ทุ กส่ วนงานที่เ กี่ ยวข้ องมี การทดลองใช้ ง านจน
สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน และบุคลากรทุกคนที่ต้องใช้ระบบ มีการติดตาม ทบทวน
ศึกษาข้อผิดพลาด ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ระบบสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็น
อย่างดี (KM) จนทุกวันนี้
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
5. ประเมินผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการและประเมินความ
พึงพอใจ โดยผู้ใช้งานระบบ
6. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข จากการเรียนรู้ ร่วมกั นระหว่ างผู้รั บผิด ชอบ โปรแกรมเมอร์ และ
ผู้เกี่ยวข้อง มีการติดตามผลและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้งานระบบมีความสะดวก คล่องตัว และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินงานระบบที่ 2 ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ
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ระบบที่ 3 ระบบแสดงผลงานของบุคลากร เป็นระบบเชื่อมข้อมูลรายงานสรุปการไปประชุม
สัมมนา ฝึกอบรมหรือดูงานรายบุคคลจากระบบที่ 2 สู่ระบบการแสดงผลงานบุคลากร (ตามภาพที่ 3) ข้อมูลในระบบนี้
มาจากการที่บุคลากรที่เดินทางไปหาความรู้และประสบการณ์ และได้นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ หรือการ
นาความรู้จากประสบการณ์จากการทางานในแต่ละวันมาสร้างเป็นผลงาน ในการพัฒนาระบบมีขั้นตอนและวิธีการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องสาหรับพัฒนาต่อยอดระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน/
ราชการสาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1.1 การสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการรายบุคคล
1.2 การรายงานสรุปการไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรมหรือดูงานรายบุคคล
1.3 การวางแผนเพื่อพัฒนาตนเอง/พัฒนางาน
1.4 การรายงานผลการพัฒนาตนเอง/พัฒนางาน
2. คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาผลงานจากรายงานผลการพัฒนาตนเอง/พัฒนางาน
3. คณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้เสนอผลงาน
4. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประกอบการบริห ารจัด การและการตัด สินใจของผู้บริห ารในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งแผนงาน-แผนเงิน-แผนคน
ระบบที่ 4 ระบบแสดงความสาเร็จของผลงาน เป็นระบบทาการเชื่อมข้อมูลจากระบบที่ 3 ระบบ
แสดงผลงาน สู่ระบบแสดงผลงานสู่ความสาเร็จ (ตามแผนผังที่ 3) ผลงานที่นาเสนอ ในระบบที่ 3 เช่น การนาผลงาน
ออกเผยแพร่ตามระบบการสื่อสารทางวิชาการ (Scholarly Communication) (การนาเสนอผลงานผ่านการประชุม
วิชาการ การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เผยแพร่ผลงานลงในวารสารวิชาการ เป็นต้น) การจดสิทธิบัตร และ
การได้รับรางวัลจากผลงานที่พัฒนาในระดับส่วนงาน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
การนาผลงานไปใช้โดยห้องสมุดหรือหน่วยงานอื่นๆ ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1. นาผลงานที่พัฒ นาขึ้นไปนาเสนอผลงานในการประชุมวิช าการทั้ง ในระดั บชาติ/นานาชาติ
หรือการนาผลงานไปเผยแพร่ และได้รับรางวัลจากการพัฒนางานทั้งระดับส่วนงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ หรือ
ได้รับรางวัล จากการนาเสนอผลงานในระดั บ ชาติ/ระดับ นานาชาติ และออกเผยแพร่ ต ามระบบการสื่ อสารทาง
วิชาการ (scholarly communication) บันทึกผลในระบบแสดงผลงานสู่ความสาเร็จ
2. ในการพัฒนาระบบ มีการถ่ายทอดการใช้งานระบบและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
หั วหน้ าฝ่ าย/งาน และบุ ค ลากรที่ ใช้ ระบบอย่ างทั่ วถึ ง และมี การเรี ยนรู้ ร่วมกั นเพื่อทบทวนและพัฒ นาระบบให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินงาน ระบบที่ 3 ระบบแสดงผลงานของบุคลากร และ ระบบที่ 4 ระบบแสดงความสาเร็จ
ของผลงาน
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
1. ผลส าเร็ จ ของการพั ฒ นาระบบการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง าน/ราชการจากระบบเดิ ม
(ระบบเอกสาร) มาเป็นระบบฐานข้อมูล ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทาง ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณ และ
ขั้นตอนรายงานการเดินทาง ส่งผลทาให้ลดขั้นตอนการดาเนินการ ลดระยะเวลาในการดาเนินการ ลดข้อผิดพลาด
จากการคานวณงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถจั ดทารายงานการเดินทางไปราชการ/ไปปฏิบัติง านส่ง
การเงินฯได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด และสามารถดูข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางรายบุคคล หรือแยกตามสังกัด
หรื อแยกตามตาแหน่ ง ได้ ผ่ านระบบฐานข้อมู ล การเดินทางไปปฏิบั ติง าน/ราชการเพี ยงระบบเดีย ว ซึ่ ง สามารถ
เปรียบเทียบให้เห็นตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการดาเนินงานด้วยระบบเดิม (ระบบเอกสาร) และระบบฐานข้อมูล
(ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ)
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ขั้นตอนการขออนุมัติ
เดินทาง

ระบบเดิม
(ระบบเอกสาร)
1. จัดทาบันทึกข้อความ
เรื่องขออนุมัติเดินทางไป

ระบบฐานข้อมูล
1. กรอกข้อมูลการ
เดินทางเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

ผลสาเร็จ
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ข้อมูลเปรียบเทียบ

ระบบเดิม
(ระบบเอกสาร)
ปฏิบัติงาน/ราชการตาม
ระเบียบงานสารบรรณ

ระบบฐานข้อมูล

โดยระบบจะจัดรูปแบบ
บันทึกข้อความให้
อัตโนมัติ
2. เขียนแบบฟอร์ม
2. ระบบคานวณ
ประมาณการค่าใช้จ่ายใน ค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติตาม
การเดินทาง โดยการ
รายการที่กรอก
คานวณด้วยตนเอง
3. จัดทาสัญญายืมเงินทด
รองจ่ายทั้งตัวจริงและ
สาเนา
4. เก็บเอกสารไว้ในแฟ้ม 3. เก็บข้อมูลการเดินทาง
เอกสาร
ไว้ในฐานข้อมูลรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการขอใช้
งบประมาณ

ขั้นตอนรายงานการ
เดินทาง

ผลสาเร็จ

1. ลดขั้นตอนการ
ดาเนินการ
2. ลดข้อผิดพลาดจาก
การคานวณ
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

3. สามารถค้นหา
ข้อมูลการเดินทางของ
บุคลากรได้รวดเร็ว
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันตลอดเวลา
5. ระยะเวลาดาเนินการ 4. ระยะเวลาดาเนินการ 4. ลดระยะเวลาในการ
14 นาที
8 นาที
ดาเนินการจากเดิม
6 นาที
เข้าขอใช้งบประมาณผ่าน เข้าขอใช้งบประมาณผ่าน 1. ผู้เดินทางสามารถ
ระบบฐานข้อมูลงาน
ระบบฐานข้อมูลงาน
ตรวจสอบรายละเอียด
งบประมาณและการเงิน งบประมาณและการเงิน ข้อมูลการเดินทางด้วย
ของสานักหอสมุด
ของสานักหอสมุด
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
(e-Budget) โดยหน่วย
(e-Budget) โดยผู้
และครบถ้วนตามการ
การเจ้าหน้าที่
เดินทาง
เดินทางจริง
2. แก้ปัญหาคอขวด
จากการทางานโดย
หน่วยงานเดียว
1. จัดแบบฟอร์มหลักฐาน 1. กรอกรายละเอียด
1. ลดขั้นตอนการ
การจ่ายค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดาเนินการ
ตามการจ่ายจริง และ
2. ลดระยะเวลาในการ
ระบบคานวณให้อัตโนมัติ ดาเนินการจากเดิม 8
นาที คิดเป็นร้อยละ50
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ข้อมูลเปรียบเทียบ

ระบบเดิม
(ระบบเอกสาร)
2. จัดทาใบเบิกค่าใช้จ่าย

3. จัดทาใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
4. แนบหลักฐาน/
ใบเสร็จรับเงิน

5. ระยะเวลาดาเนินการ
16 นาที

สรุปค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง

ดูข้อมูลค่าใช้จ่ายแต่ละ
รายการระบบฐานข้อมูล
งานงบประมาณและ
การเงิน ของ
สานักหอสมุด
(e-Budget)

ระบบฐานข้อมูล

ผลสาเร็จ

2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายกรอก
เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. ลดข้อผิดพลาดจาก
การคานวณค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

3. แบบฟอร์มหลักฐาน
การจ่ายค่าใช้จ่ายและ
ใบรับรองแทนใบเสร็จ
ระบบดึงข้อมูลจาก
ขั้นตอนการขออนุมัติ
เดินทางอัตโนมัติ
4. ระยะเวลาดาเนินการ
8 นาที

3. สามารถจัดทา
รายงานการเดินทางไป
ราชการ/ไปปฏิบัติงาน
ส่งการเงินฯได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
ดูข้อมูลค่าใช้จ่าย
สามารถดูข้อมูล
รายบุคคล แยกตามสังกัด ค่าใช้จ่ายในการ
ตามตาแหน่ง ผ่านระบบ เดินทางรายบุคคล
ฐานข้อมูลการเดินทางไป หรือแยกตามสังกัด
ปฏิบัติงาน/ราชการ
ตามตาแหน่ง ผ่าน
ระบบฐานข้อมูลการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน/
ราชการ

2. ได้ ร ะบบย่ อ ย 4 ระบบ เพื่ อเป็ น ข้ อมู ล ส าหรั บ วางแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร ทั้ ง แผนงานแผนเงิน-แผนคน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี รวมถึงเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบและการให้รางวัล ดังนี้
2.1 ระบบที่ 1 ระบบข้อมูลบุคลากร (ข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรแต่ละคน) และระบบที่ 2
ระบบเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ ทั้งสองระบบนี้ ทาให้ทราบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ
ของบุคลากรรายบุคคล ที่สามารถออกรายงานผลการใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และผลการใช้
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้านตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร ข้อมูลเหล่านี้สามารถนามาใช้
เป็นฐานในการวางแผน รวมถึงประมาณการของบประมาณและจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรประจาปี
(แผนเงิน-แผนคน)
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2.2 ระบบที่ 3 ระบบแสดงผลงานของบุคลากร เป็นข้อมูลแสดงผลงานที่บุคลากรแต่ละ
คนได้จากพัฒนางานจากการเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการ (ประชุมวิชาการ การสัมมนา การอบรม การฟังการ
บรรยายพิเศษ การสาธิต การศึกษาดูงาน) และการนาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางานจนเกิดผลงาน และ
บุคลากรนาผลงานมาอัปโหลดไว้ในระบบ ตั้งแต่ระดับ 2 จนถึงระดับ 4
2.3 ระบบที่ 4 ระบบแสดงความสาเร็จของผลงาน หมายถึง ผลงานที่พัฒนาขึ้นได้รับ
รางวัล
ระดับการแสดงผลงานและความสาเร็จของผลงาน มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 เข้าร่วมประชุมวิชาการ/สัมมนา/ฟังบรรยาย/ศึกษาดูงาน
ระดับ 2 นาความรู้ความเข้าใจที่ได้ระดับ 1 มาแลกเปลี่ยน/หารือกับผู้ร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา
เพื่อพัฒนางาน/แก้ปัญหางานอย่างมีหลักฐานให้เห็นเชิงประจักษ์ เช่น จัดให้มีการประชุม/แลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมงาน
เป็นต้น
ระดับ 3 นาความรู้ความเข้าใจที่ได้มาพัฒนางานตามนโยบายและเป้าหมายของ
สานักหอสมุด จนมี ผลงานพัฒนาให้เห็ นเชิ งประจั กษ์ เช่น นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมด้านการสนับ สนุ นงาน
เทคนิคห้องสมุด พัฒนาโปรแกรม/ฐานข้อมูล พัฒนาสื่อการสอนทักษะการแสวงหาสารสนเทศ พัฒนาบริการใหม่
ทาวิจัย จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ เป็นต้น
ระดับ 4 นาผลงานที่พั ฒนาขึ้ นไปนาเสนอผลงานในการประชุ มวิ ช าการทั้ งในระดั บชาติ /
นานาชาติ หรือการนาผลงานไปเผยแพร่ เช่น ได้รับเชิญไปบรรยาย/อบรม/สั มมนา/ประชุ มวิ ช าการ ได้รับการ
คัดเลือกให้ไปเป็นวิทยากรในเวทีวิชาการต่างๆ เขียนบทความเผยแพร่ลงวารสาร เป็นต้น
ระดับ 5 ได้รับรางวัลจากการพัฒนางานทั้งระดับส่วนงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ หรือได้รับ
รางวัลจากการนาเสนอผลงานในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
3. ความพึงพอใจของผู้ใ ช้ งานระบบ ผู้ใช้งานระบบได้ ท าการประเมิ นผลจากแบบฟอร์ ม
อิเล็กทรอนิกส์จากจานวนผู้ใช้งานระบบทั้งหมด 34 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
97.1 ผลประเมินความพึงพอใจโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก แยกตามรายละเอียด (ตามภาพที่ 4)
ดังนี้
ลก

ว พึ พอใจขอ ก ใช้

การใช้งานระบบการขออนุมัติเดินทางไป
ปฏิบัติงาน/ราชการ
ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางและการรายงาน
การเดินทางในระบบ

ความรวดเร็วในการขออนุมัติเดินทางไป
เท่า
ปฏิบัติงาน/ราชการ
า
เดิม (เมื่อเปรียบเทียบกับช้การใช้
ระบบเอกสารเดิม)
กว่
า
เดิ
ม
13%
0%

4.16
4.09

การเข้าใช้ระบบจากฐานข้อมูล CMUL MIS
โดยการ Log in ด้วยรหัสผ่าน e-mail…

ภาพที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

4.56

เร็ว
กว่าเดิม
87%
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อภิปรายผล
ผลจากการใช้ระบบฯ ทาให้ลดขั้นตอน ลดข้อผิดพลาด และลดระยะเวลาในการด าเนิ น การ
ท าให้ ส ามารถตรวจสอบข้ อมู ล รายละเอี ย ดการเดิ นทาง ค่ าใช้ จ่ายในการเดิ นทาง ผลงาน และรางวั ล ที่ ไ ด้ รั บ
ผ่าน ระบบฐานข้อมูลเพียงระบบเดียว โดยผู้ใช้งานระบบมีระดับความพึงพอใจโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก แยกตามรายละเอียดด้าน 1. การเข้าใช้ระบบจากฐานข้อมูล CMUL MIS โดยการ Log in ด้วยรหัสผ่าน
E-Mail เดี ย วกั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย 2. ขั้ น ตอนการขออนุ มั ติ เ ดิ น ทางและการรายงานการเดิ น ทางในระบบ
3. การใช้งานระบบการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ราชการมีร ะดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.56 ,4.09 และ 4.16
ตามลาดับ เนื่องจากบุคลากรเห็นถึงประโยชน์ ของการใช้งานระบบ เกิดการยอมรับ การใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้การบริหารจัดการและการตัดสิ นใจ จึงจาเป็นต้องอาศัยระบบสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการดาเนินงาน ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงระบบงาน ทั้งแผนงาน แผนเงิน และ
แผนคน และต้องอาศัยผู้ มีค วามรู้ ความเข้ าใจในการแปลงข้ อมู ลให้ เป็ นระบบสารสนเทศ จนสามารถตรวจสอบ
ติดตาม รายละเอียดการเดิ นทางและงบประมาณที่ใช้ของผู้เดินทาง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรและ
บริหารงบประมาณในช่วงปีงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ส่งผลให้
สามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลกระทบที่ดีที่องค์กรจะ
ได้รับ คือ บุคลากรเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่ อง
และยังส่งผลต่อประโยชน์ขององค์กรที่ตามมาคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นตาม
เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Path) อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษา ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ติดตามผลและพัฒ นาระบบอย่ างต่ อเนื่ อง เพราะระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าว ยังสามารถเชื่อมต่อระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัด การและ
ตัดสินใจต่อสานักหอสมุดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร การพัฒนางาน และพัฒนาองค์กร
อีกทั้ง ยังสามารถต่อยอดไปสู่การใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจาปี การ
พิจารณาความดีความชอบ และการให้รางวัล รวมถึงความก้าวหน้าทางสายอาชีพได้อีก ซึ่งเป็นการรักษาบุคลากรที่
มีคุณภาพ และเสริมสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กรต่อไป (ตามภาพที่ 5)

1.ระบบเดินทางไปปฏิบัตงิ าน/
ราชการ

3.ระบบแสดงผลงานสู่
ความสาเร็จ

2.ระบบแสดงผลงาน
ของบุคลากร

*****

ภาพที่ 5 การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล e-HRM

ล

ุ ลก

จ *****
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การนาไปใช้ประโยชน์
e-HRM เป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลครบทั้ง 3 ด้าน คือ แผนงาน แผนเงิน และแผนคน
ส่งผลให้ผู้บริหารขององค์กรสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและตัดสินใจงานด้านการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างถูกต้อง แม่นยา และน่าเชื่อถือ สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของสานักหอสมุดและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แ ละ
การประกันคุณภาพการศึกษา
1. ประโยชน์ที่เกิดกับสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.1 ได้ระบบ e-HRM (แผนคน) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักคิดและนักพัฒนา ไว้ในระบบ
ฐานข้ อมู ล เดี ย วกั นกั บ ระบบฐานข้ อมู ล งานงบประมาณและการเงิ น ของส านั กหอสมุ ด ( e-Budget) และระบบ
ฐานข้อมูลการจัดทาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี (e-Project) ซึ่งเป็นแผนงานหลัก 3 แผน ได้แก่ แผนงาน
แผนเงิน และแผนคน ส่งผลให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยา ครบถ้วน และทันเวลาต่อการนาไปใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ
1.2 ปรั บ เปลี่ ย นระบบเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง าน/ราชการจากระบบเดิ ม (ระบบเอกสาร)
มาเป็นระบบฐานข้อมูล ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดขบวนการปฏิบัติงาน และสามารถเห็นความเคลื่อนไหวตั้งแต่ขั้ นตอน
การขออนุ มั ติ เ ดิ น ทาง - ขั้ น ตอนการขอใช้ ง บประมาณ-ขั้ น ตอนรายงานการเดิ น ทาง-สรุ ป ค่ า ใช้ จ่ าย
ในการเดินทาง ทาให้ลดขั้นตอนการดาเนินการ ลดระยะเวลาในการดาเนินการ ลดข้ อผิดพลาดจากการค านวณ
งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง สามารถจั ด ท ารายงานการเดิ น ทางไปราชการ/ไปปฏิ บั ติ ง าน
ส่งการเงินฯได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด และสามารถดูข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางรายบุคคล หรือแยกตามสังกัด
หรือแยกตามตาแหน่ง ได้ผ่านระบบฐานข้อมูลการเดินทางไปปฏิบั ติงาน/ราชการเพียงระบบเดียว ลดเวลาในการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเดินทาง งบประมาณ และการรายงานสรุปผลการเดินทางไปปฏิบัติงานจาก
การไปประชุมวิชาการ การสัมมนา การอบรม การฟังการบรรยายพิเศษ การสาธิต การศึกษาดูงาน รายงานผลของ
การไปประชุมวิชาการ เพื่อใช้ในการพัฒ นาบุคลากร โดยผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบข้ อมูล
จากระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง
1.3 ได้ระบบแสดงผลงานบุคลากร และระบบแสดงผลงานบุคลากร เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องตามสนองต่อแผนยุทธศาสตร์และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1.4 ใช้เป็นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณาประเมินผลงานบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ สามารถพัฒนาต่อยอดสู่ระบบประเมินผลงานบุคลากรประจาปี
2. ประโยชน์ที่เกิดกับหน่วยงานอื่น
ระบบ e-HRM (แผนคน) เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นนักคิดและนักพัฒนา เป็นแนวคิดหนึ่งของ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (e-HRM) หน่วยงานต่างๆ ที่มีลักษณะงานที่คล้ายกันสามารถนากรอบแนวคิดไปสร้าง
และพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรตนเองได้เป็นอย่างดี
รายการอ้างอิง
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