
P4.3.1.1

Process ID Process Title

IS P O C
Suppliers Inputs Process Steps Outputs Customers

• เอกสารขออนมุติั
จา้ง
• ขอ้มลูต าแหน่ง

ภาควิชาด าเนินการสรรหา และหรือ ส่งเร่ืองมาท่ี
งานบริหารให้ด าเนินการประกาศรับสมคัร

หน่วยการเจ้าหน้าท่ีประสานงานประกาศรับ
สมคัร ประสานงานให้ภาควิชาทดสอบและ 
สมัภาษณ ์และให้ภาควิชาท าเร่ืองเสนอ
คณะกรรมการวิชาการคณะฯพิจารณา

หากคณะกรรมการวิชาการอนมุติั หน่วยการ
เจ้าหน้าท่ีด าเนินเร่ืองบรรจุกบัภาควิขา และ แจ้ง

ในท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ

• เอกสารประกาศ
รบัสมคัร
• การประสานงาน
ทดสอบคุณสมบติั
ผูส้มคัรงาน
• การบรรจพุนกังาน
ใหม่

•ภาควชิา / งาน 
/ หนว่ยงาน

•ภาควชิา / งาน 
/ หนว่ยงาน

Supply Chain 
Management

Quality 
of Inputs

Efficiency 
of Process

Effectiveness 
of Process

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty

ผูก้  ากบัดูแล รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้วบคุมงาน หัวหนา้งานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน หน่วยการเจา้หนา้ท่ี

ผู้บริหาร

หนง.

งาน/หน่วย

Version:
ว/ด/ป

ชื่อกระบวนการ

ข้อก าหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

ปรับปรุง การเก็บรกัษาขอ้มูล และ ความสะดวกในการคน้หา ปรบัปรุง และแกไ้ขขอ้มูลบุคลากร

การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินเรือ่งตามขัน้ตอน
อย่างมรีะบบและถูกตอ้ง

การก าหนดมาตรฐาน
ต าแหน่ง

การสรรหา บรรจุ แต่งตัง้
เสรจ็สิน้ภายในเวลา

บุคลากรใหมม่คีุณสมบัติ
ตามท่ีตอ้งการ

นวัตกรรม

Risks

- การแจง้ขา่วและ
ประชาสมัพนัธ์
อาจไมท่ั่วถึง

- Human 
Error

- บุคลากรอาจ
ลาออกหากมี
ปัจจัยอื่นๆเขา้มา

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

ความต่อเนื่อง แฟม้ขอ้มูลบคุลากร, ฐานขอ้มูลบคุลากร, ระบบ ERP

การบริหารความต่อเนือ่ง (BCM)

ตัววัดตาม (lagging indicators)ตัววัดน า (leading indicators)ตัววัดน า (leading indicators) ตัววัดตาม (lagging indicators)ตัววัดน า (leading indicators)

KM
• เว็บไซต์
รวบรวม
เอกสารท่ี
จ าเป็นในการ
ด าเนินเรือ่ง
สรรหาฯ

การจัดการความรู้

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

LEAN

SMART
KPI

นวัตกรรม ฐานขอ้มลูบคุลากร และระบบ ERP

ข้อก าหนด ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาและคดัเลือกบุคคล การบรรจุ
และแตง่ตัง้ และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

การรบัผูป้ฏิบตัิงานใหม ่(สายวิชาการ)



P4.3.1.2

Process ID Process Title

IS P O C
Suppliers Inputs Process Steps Outputs Customers

•เอกสารขอ
อนมุตัิจา้ง
•ขอ้มูลต าแหนง่

เอกสารถูกส่งมาท่ีงานบริหารและธุรการ 
และเสนอใหร้องคณบดีฝ่ายบริหาร และ

คณบดี พิจารณาตามล าดบั

หนว่ยการเจ้าหนา้ท่ีประสานงานประกาศ
รบัสมัคร ทดสอบ สัมภาษณ ์ประกาศผล
การคดัเลือก และ จัดท าเอกสารบรรจุ

เสนอคณบดี

คณบดีพจิารณาอนุมตัิการบรรจุ
และ หน่วยการเจา้หนา้ท่ีจัดเก็บ

ขอ้มลูผูไ้ดร้บัการบรรจุ

• เอกสารประกาศ
รบัสมคัร
•การทดสอบ
คณุสมบัติ
ผูส้มคัรงาน
•การบรรจุ
พนักงานใหม่

•ภาควชิา / งาน 
/ หนว่ยงาน

•ภาควชิา / งาน 
/ หนว่ยงาน

Supply Chain 
Management

Quality 
of Inputs

Efficiency 
of Process

Effectiveness 
of Process

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty

ผูก้  ากบัดูแล รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้วบคุมงาน หัวหนา้งานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน หน่วยการเจา้หนา้ท่ี

ผู้บริหาร

หนง.

งาน/หน่วย

Version:
ว/ด/ป

ชื่อกระบวนการ

ข้อก าหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

ปรับปรุง การเก็บรกัษาขอ้มูล และ ความสะดวกในการคน้หา ปรบัปรุง และแกไ้ขขอ้มูลบคุลากร

การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินเรือ่งตามขัน้ตอน
อย่างมรีะบบและถูกตอ้ง

การก าหนดมาตรฐาน
ต าแหน่ง

การสรรหา บรรจุ แต่งตัง้
เสรจ็สิน้ภายในเวลา

บุคลากรใหมม่คีุณสมบัติ
ตามท่ีตอ้งการ

นวัตกรรม

Risks
- การแจง้ขา่วและ
ประชาสมัพนัธ์
อาจไมท่ั่วถึง

- Human 
Error

- บุคลากรอาจ
ลาออกหากมี
ปัจจัยอื่นๆเขา้มา

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

ความต่อเนื่อง แฟม้ขอ้มลูบุคลากร, ฐานขอ้มลูบุคลากร, ระบบ ERP

การบริหารความต่อเนือ่ง (BCM)

ตัววัดตาม (lagging indicators)ตัววัดน า (leading indicators)ตัววัดน า (leading indicators) ตัววัดตาม (lagging indicators)ตัววัดน า (leading indicators)

KM
• เว็บไซต์
รวบรวม
เอกสารท่ี
จ าเป็นในการ
ด าเนินเรือ่ง
สรรหาฯ

การจัดการความรู้

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

LEAN

SMART
KPI

นวัตกรรม ฐานขอ้มลูบคุลากร และระบบ ERP

ข้อก าหนด ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาและคดัเลือกบุคคล การบรรจุ
และแตง่ตัง้ และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

การรบัผูป้ฏิบตัิงานใหม ่(สายสนบัสนนุ)


