P4.3.1.1
Process ID

การรับผูป้ ฏิบตั ิงานใหม่ (สายวิชาการ)

ชื่อกระบวนการ

Process Title

ข้อกาหนด

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุ
และแต่งตัง้ และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

S

Risks
- การแจ้งข่าวและ
ประชาสัมพันธ์
อาจไม่ท่วั ถึง
- Human
Error
- บุคลากรอาจ
ลาออกหากมี
ปั จจัยอื่นๆเข้ามา

Suppliers

•ภาควิชา / งาน
/ หน่วยงาน

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

ความต่อเนื่อง

ข้อกาหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

I

P

Inputs

Process Steps

• เอกสารขออนุมตั ิ
จ้าง
• ข้อมูลตาแหน่ง

ภาควิ ชาดาเนิ นการสรรหา และหรื อ ส่งเรื่ องมาที่
งานบริ หารให้ดาเนิ นการประกาศรับสมัคร

หน่ วยการเจ้าหน้าที่ ประสานงานประกาศรับ
สมัคร ประสานงานให้ภาควิ ชาทดสอบและ
สัมภาษณ์ และให้ภาควิ ชาทาเรื่ องเสนอ
คณะกรรมการวิ ชาการคณะฯพิ จารณา

ผูก้ ากับดูแล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้ วบคุมงาน

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน

หน่วยการเจ้าหน้าที่

ผู้บริหาร
หนง.

งาน/หน่วย

แฟ้มข้อมูลบุคลากร, ฐานข้อมูลบุคลากร, ระบบ ERP

O

C

Outputs

การบริหารความต่อเนือ่ ง (BCM)

Customers

•ภาควิชา / งาน
/ หน่วยงาน

• เอกสารประกาศ
รับสมัคร
• การประสานงาน
ทดสอบคุณสมบัติ
ผูส้ มัครงาน
• การบรรจุพนักงาน
ใหม่

KM

หากคณะกรรมการวิ ชาการอนุมตั ิ หน่ วยการ
เจ้าหน้าที่ ดาเนิ นเรื่ องบรรจุกบั ภาควิ ขา และ แจ้ง
ในที่ ประชุมกรรมการประจาคณะ

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

• เว็บไซต์
รวบรวม
เอกสารที่
จาเป็ นในการ
ดาเนินเรือ่ ง
สรรหาฯ

LEAN

Supply Chain
Management
ตัววัดนา (leading indicators)

ปรับปรุง

Quality
of Inputs

การกาหนดมาตรฐาน
ตาแหน่ง

ตัววัดนา (leading indicators)

Efficiency
of Process

Effectiveness
of Process

ตัววัดนา (leading indicators)

ตัววัดตาม (lagging indicators)

การเก็บรักษาข้อมูล และ ความสะดวกในการค้นหา ปรับปรุ ง และแก้ไขข้อมูลบุคลากร
การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

ดาเนินเรือ่ งตามขัน้ ตอน
อย่างมีระบบและถูกต้อง

นวัตกรรม

การสรรหา บรรจุ แต่งตัง้
เสร็จสิน้ ภายในเวลา

SMART
KPI

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty
บุคลากรใหม่มคี ุณสมบัติ
ตามที่ตอ้ งการ

การจัดการความรู้

ตัววัดตาม (lagging indicators)

ฐานข้อมูลบุคลากร และระบบ ERP
นวัตกรรม

Version:

ว/ด/ป

P4.3.1.2
Process ID

การรับผูป้ ฏิบตั ิงานใหม่ (สายสนับสนุน)

ชื่อกระบวนการ

Process Title

ข้อกาหนด

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุ
และแต่งตัง้ และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

S

Risks
- การแจ้งข่าวและ
ประชาสัมพันธ์
อาจไม่ท่วั ถึง
- Human
Error
- บุคลากรอาจ
ลาออกหากมี
ปั จจัยอื่นๆเข้ามา

Suppliers

•ภาควิชา / งาน
/ หน่วยงาน

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

ความต่อเนื่อง

ข้อกาหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

I

P

Inputs

Process Steps

เอกสารถูกส่งมาที่งานบริหารและธุรการ
และเสนอให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ
คณบดี พิจารณาตามลาดับ

•เอกสารขอ
อนุมตั ิจา้ ง
•ข้อมูลตาแหน่ง

หน่วยการเจ้าหน้าที่ประสานงานประกาศ
รับสมัคร ทดสอบ สัมภาษณ์ ประกาศผล
การคัดเลื อก และ จัดทาเอกสารบรรจุ
เสนอคณบดี

คณบดีพจิ ารณาอนุมตั ิการบรรจุ
และ หน่วยการเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
ข้อมูลผูไ้ ด้รบั การบรรจุ

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

ผูก้ ากับดูแล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้ วบคุมงาน

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน

หน่วยการเจ้าหน้าที่

ผู้บริหาร
หนง.

งาน/หน่วย

แฟ้มข้อมูลบุคลากร, ฐานข้อมูลบุคลากร, ระบบ ERP

O

C

Outputs

การบริหารความต่อเนือ่ ง (BCM)

Customers

•ภาควิชา / งาน
/ หน่วยงาน

•เอกสารประกาศ
รับสมัคร
•การทดสอบ
คุณสมบัติ
ผูส้ มัครงาน
•การบรรจุ
พนักงานใหม่

KM
• เว็บไซต์
รวบรวม
เอกสารที่
จาเป็ นในการ
ดาเนินเรือ่ ง
สรรหาฯ

LEAN

Supply Chain
Management
ตัววัดนา (leading indicators)

ปรับปรุง

Quality
of Inputs

การกาหนดมาตรฐาน
ตาแหน่ง

ตัววัดนา (leading indicators)

Efficiency
of Process

Effectiveness
of Process

ตัววัดนา (leading indicators)

ตัววัดตาม (lagging indicators)

การเก็บรักษาข้อมูล และ ความสะดวกในการค้นหา ปรับปรุ ง และแก้ไขข้อมูลบุคลากร
การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

ดาเนินเรือ่ งตามขัน้ ตอน
อย่างมีระบบและถูกต้อง

นวัตกรรม

การสรรหา บรรจุ แต่งตัง้
เสร็จสิน้ ภายในเวลา

SMART
KPI

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty
บุคลากรใหม่มคี ุณสมบัติ
ตามที่ตอ้ งการ

การจัดการความรู้

ตัววัดตาม (lagging indicators)

ฐานข้อมูลบุคลากร และระบบ ERP
นวัตกรรม

Version:

ว/ด/ป

