
P4.3.2.1

Process ID Process Title

IS P O C
Suppliers Inputs Process Steps Outputs Customers

•เอกสารขอ
อนมุตัิ

เอกสารถูกเสนอผ่านหนว่ยงาน มาท่ีงาน
บริหารและธุรการ

หนว่ยการเจ้าหนา้ท่ีเสนอรองคณบดีฝ่าย
บริหารพิจารณาอนมุัติ

หน่วยการเจา้หนา้ท่ีสง่ผลการ
พจิารณาใหห้น่วยงาน และ 

ประสานงานแจง้รายชื่อผูเ้ขา้อบรม

•ผลการอนุมติั
•ส าเนาหนังสือ
อนุมติั

•ภาควชิา / งาน 
/ หนว่ยงาน
•หนว่ยงาน
ผูจ้ดัการอบรม

•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 การแจง้ผูป้ฏิบัติงานเมื่อมีการจัดอบรมภายนอกท่ีทางหน่วยงานรบัหนา้ท่ีประสานงาน

การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

การประสานงานเป็นไปดว้ย
ความรวดเรว็

จ านวนเรื่องที่ถกูส่งมา เอกสารถูกตอ้ง การประสานงานเป็นไปดว้ย
ความเรียบรอ้ย และ ทนัเวลา

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมไดร้บัแจ้งการ
ด าเนินการประสานงานเรียบรอ้ย

นวัตกรรม

Risks
• การประสานงาน
อาจมคีวาม
ลา่ชา้จาก 
human 
error ในบาง
ขัน้ตอน

• การอบรมถูก
ยกเลกิเน่ืองจาก
ปัจจัยภายนอก

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

ความต่อเนื่อง จดัเก็บขอ้มูลการขออนมุตัิอบรมในแฟม้บคุลากร

การบริหารความต่อเนือ่ง (BCM)

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

KM
•การเวียน
หนังสือ และ 
การใช ้ 
MUSIS
แจง้ เมื่อมี
การอบรม

การจัดการความรู้

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

LEAN

SMART
KPI

นวัตกรรม การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการประชาสัมพนัธ์โครงการอบรม

ข้อก าหนด เอกสารอบรม, บนัทกึขอ้ความขออนมุติัตวับคุคล

การพฒันาผูป้ฏิบตัิงาน 
(กรณีไปอบรมภายนอกโดยหน่วยการเจ้าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงาน)



P4.3.2.2

Process ID Process Title

IS P O C
Suppliers Inputs Process Steps Outputs Customers

•บรกิารการ
อบรม
ภาษาองักฤษ

•บรหิารจดัสอบ
TOEIC

หนว่ยการเจ้าหนา้ท่ีเสนอโครงการ ประมาณการ
คา่ใช้จ่าย ส่งใหผู้้บริหารพิจารณา

หนว่ยการเจ้าหนา้ท่ีรบัผลพิจารณา ด  าเนินการ
ประสานงานจัดหาบริการท่ีจ าเป็น จัด pre-test 

วดัผลก่อนการอบรม

หนว่ยการเจ้าหนา้ท่ีประสานงานจัดส่งผลสอบ และ
คดัรายช่ือผู้สอบท่ีผ่านเงื่อนไขเพ่ือเข้าโครงการ

ศกึษางานตอ่ไป

• ผลการอนมุติั
• ผลสอบ Pre-Test
• การจดัฝึกอบรม
• ผลการวิเคราะห์
การฝึกอบรม
• ผลสอบ Post-

Test
• ผลสอบ TOEIC
• เอกสารเบิกจ่าย

•ผูเ้ขา้รว่มการ
ฝึกอบรม
•หนว่ยการ
เจา้หนา้ท่ี
•งานคลงัและ
พสัดุ

• ผูส้อน
ภาษาอังกฤษ 
(อาจารย ์จาก
หน่วยงาน
ภายนอก)

•Center for 
Professional 
Assessment 
(Thailand)

Supply Chain 
Management

Quality 
of Inputs

Efficiency 
of Process

Effectiveness 
of Process

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty

ผูก้  ากบัดูแล รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้วบคุมงาน หัวหนา้งานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน หน่วยงานในสงักัดงานบรหิารฯ

ผู้บริหาร

หนง.

งาน/หน่วย

Version:
ว/ด/ป

ชื่อกระบวนการ

ข้อก าหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

ปรับปรุง การส ารวจความพงึพอใจการอบรม, การวดัความสามารถดา้นภาษาองักฤษ

การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

มีคณุภาพ ไดม้าตรฐาน ตรงเวลาเช่ือถือได ้มีคณุภาพ ตรงเวลา ไดม้าตรฐาน คุณภาพดี เท่ียงตรง ไม่ผิดพลาด 
ภายในก าหนดเวลา

มคีวามพอใจ มกีารพฒันา

นวัตกรรม

Risks
- Human 

error
- ความทั่วถึง
ของการ
ประชาสมัพนัธ์
การอบรม

- การพยายาม
โกงขอ้สอบ

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

ความต่อเนื่อง ฐานขอ้มลูคะแนนภาษาองักฤษ TOEIC, รายงานสรุปผลการส ารวจความพงึพอใจหลัง
อบรม

การบริหารความต่อเนือ่ง (BCM)

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

KM
• บทเรยีน
ภาษาองักฤษ
ออนไลน์
• แบบทดสอบ
ภาษาองักฤษ
ออนไลน์

การจัดการความรู้

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

LEAN

SMART
KPI

นวัตกรรม การพฒันาหลกัสตูรการอบรม

ข้อก าหนด ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เร่ือง การก าหนดเกณฑผ์า่นการทดสอบภาษาองักฤษของ
พนกังานมหาวทิยาลยั

การพฒันาผูป้ฏิบตัิงาน 
(กรณีจัดการอบรม TOEIC)

หนว่ยการเจ้าหนา้ท่ีประสานงานอ านวยความ
สะดวกใหก้ารอบรมเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย และ

เก็บรวมรวมผลการประเมินการอบรม
หนว่ยการเจ้าหนา้ท่ีด  าเนินการจัดสอบ post-
test คดัรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ TOEIC และ
ด  าเนินการประสานงานจัดสอบ TOEIC



P4.3.2.3

Process ID Process Title

IS P O C
Suppliers Inputs Process Steps Outputs Customers

•ยุทธศาสตร ์
แผน่พฒันา

•ขอ้มูลปัจจยั
และบรกิารท่ี
ตอ้งใชใ้นการ
อบรม

หนว่ยงานท่ีจัดอบรมเสนอโครงการ 
ประมาณการคา่ใช้จ่าย ส่งใหผู้้บริหาร

พิจารณา

หนว่ยงานรบัผลพิจารณา ด  าเนินการ
ประสานงานจัดหาบริการท่ีจ าเป็นและ

จัดการฝึกอบรมตามท่ีเสนอ 

หน่วยงานวเิคราะหผ์ลประเมนิหลงั
การอบรม รายงานผล และท าเรือ่ง

เบิกค่าใชจ้่ายยอ้นหลงั

•ผลการอนุมติั
•การจัดฝึกอบรม
•ผลการวิเคราะห์
การฝึกอบรม
• เอกสารเบิกจ่าย

•ผูเ้ขา้รว่มการ
ฝึกอบรม

•มหาวทิยาลยั 
และ คณะ
วทิยาศาสตร์
•ผูส้ง่มอบปัจจยั
นัน้ๆ

Supply Chain 
Management

Quality 
of Inputs

Efficiency 
of Process

Effectiveness 
of Process

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty

ผูก้  ากบัดูแล รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้วบคุมงาน หัวหนา้งานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน หน่วยงานในสงักัดงานบรหิารฯ

ผู้บริหาร

หนง.

งาน/หน่วย

Version:
ว/ด/ป

ชื่อกระบวนการ

ข้อก าหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

ปรับปรุง การประสานงาน
การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรม

การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินการตามขัน้ตอน
ภายในเวลา

จ านวนโครงการอบรม เอกสารโครงการถกูตอ้ง ด  าเนินการตัง้แตต่น้จนจบดว้ย
ความเรียบรอ้ย และ ราบรื่น

เนือ้หาท่ีอบรมเป็นประโยชน์
กับผูเ้ขา้อบรมและเขา้ใจได้

นวัตกรรม

Risks
•ผูป้ฏิบติังาน
ลงชื่อเขา้
อบรมแต่ไม่
มาเขา้อบรม
• เหตุสดุวิสยั
ในการอบรม 
เช่น ไฟฟ้าดับ

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

ความต่อเนื่อง รายงานความพงึพอใจของบุคลากรหลังเขา้รบัการอบรม

การบริหารความต่อเนือ่ง (BCM)

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

KM
• การเวยีนเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์
โครงการอบรม 
(ทัง้ส  าเนา
กระดาษและ
อิเลค็ทรอนิกส)์

การจัดการความรู้

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

LEAN

SMART
KPI

นวัตกรรม การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการประสานงาน เช่น การเขา้ถึงวิทยากรดว้ยช่องการติดต่ออื่นนอกจาก email
การปรบัปรุงหลกัสตูรอบรมใหต้อบโจทยข์องผูป้ฏิบตังิาน

ข้อก าหนด เอกสารโครงการฝึกอบรมบคุลากร

การพฒันาผูป้ฏิบตัิงาน 
(กรณีจัดการอบรมภายในคณะ)


