P4.3.2.1

การพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงาน
(กรณีไปอบรมภายนอกโดยหน่วยการเจ้าหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน)

Process ID

ชื่อกระบวนการ

Process Title

ข้อกาหนด

S

Risks
• การประสานงาน
อาจมีความ
ล่าช้าจาก
human
error ในบาง
ขัน้ ตอน
• การอบรมถูก
ยกเลิกเนื่องจาก
ปั จจัยภายนอก

Suppliers

•ภาควิชา / งาน
/ หน่วยงาน

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

ความต่อเนื่อง

เอกสารอบรม, บันทึกข้อความขออนุมตั ิตวั บุคคล
ข้อกาหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

I

Inputs

•เอกสารขอ
อนุมตั ิ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้ วบคุมงาน

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน

หน่วยการเจ้าหน้าที่

ผู้บริหาร
หนง.

งาน/หน่วย

จัดเก็บข้อมูลการขออนุมตั ิอบรมในแฟ้มบุคลากร

P

O

เอกสารถูกเสนอผ่านหน่วยงาน มาที่งาน
บริหารและธุรการ

•ผลการอนุมตั ิ
•สาเนาหนังสือ
อนุมตั ิ

Process Steps

ผูก้ ากับดูแล

C

Outputs

การบริหารความต่อเนือ่ ง (BCM)

Customers

•ภาควิชา / งาน
/ หน่วยงาน
•หน่วยงาน
ผูจ้ ดั การอบรม

หน่วยการเจ้าหน้าที่เสนอรองคณบดีฝ่าย
บริหารพิจารณาอนุมัติ

KM

หน่วยการเจ้าหน้าที่สง่ ผลการ
พิจารณาให้หน่วยงาน และ
ประสานงานแจ้งรายชื่อผูเ้ ข้าอบรม

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

• การเวียน
หนังสือ และ
การใช้
MUSIS
แจ้ง เมื่อมี
การอบรม

LEAN

Supply Chain
Management
จานวนเรื่องที่ถกู ส่งมา
ตัววัดนา (leading indicators)

ปรับปรุง

Quality
of Inputs
เอกสารถูกต้อง
ตัววัดนา (leading indicators)

Efficiency
of Process

การประสานงานเป็ นไปด้วย
ความรวดเร็ว

ตัววัดนา (leading indicators)

การแจ้งผูป้ ฏิบัติงานเมื่อมีการจัดอบรมภายนอกที่ทางหน่วยงานรับหน้าที่ป ระสานงาน
การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

นวัตกรรม

Effectiveness
of Process
การประสานงานเป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อย และ ทันเวลา

SMART
KPI

ตัววัดตาม (lagging indicators)

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty
ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมได้รบั แจ้งการ
ดาเนิ นการประสานงานเรี ยบร้อย

การจัดการความรู้

ตัววัดตาม (lagging indicators)

การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
นวัตกรรม

Version:

ว/ด/ป

P4.3.2.2

การพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงาน
(กรณีจัดการอบรม TOEIC)

Process ID

ชื่อกระบวนการ

Process Title

ข้อกาหนด

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกาหนดเกณฑ์ผา่ นการทดสอบภาษาอังกฤษของ
พนักงานมหาวิทยาลัย

S

Risks
- Human
error
- ความทั่วถึง
ของการ
ประชาสัมพันธ์
การอบรม
- การพยายาม
โกงข้อสอบ

Suppliers

• ผูส้ อน
ภาษาอังกฤษ
(อาจารย์ จาก
หน่วยงาน
ภายนอก)

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

• Center for
Professional
Assessment
(Thailand)

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

ความต่อเนื่อง

ข้อกาหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

I

P

Inputs

Process Steps

หน่วยการเจ้าหน้าที่เสนอโครงการ ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย ส่งให้ผู้บริหารพิจารณา

•บริการการ
อบรม
ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเจ้าหน้าที่รบั ผลพิจารณา ดาเนินการ
ประสานงานจัดหาบริการที่จาเป็ น จัด pre-test
วัดผลก่อนการอบรม
หน่วยการเจ้าหน้าที่ประสานงานอานวยความ
สะดวกให้การอบรมเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เก็บรวมรวมผลการประเมินการอบรม
หน่วยการเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดสอบ posttest คัดรายชื่ อผู้มีสิทธิ์ สอบ TOEIC และ
ดาเนินการประสานงานจัดสอบ TOEIC
หน่วยการเจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่งผลสอบ และ
คัดรายชื่ อผู้สอบที่ผ่านเงื่อนไขเพื่อเข้าโครงการ
ศึกษางานต่อไป

•บริหารจัดสอบ
TOEIC

ผูก้ ากับดูแล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้ วบคุมงาน

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน

หน่วยงานในสังกัดงานบริหารฯ
งาน/หน่วย

ผู้บริหาร
หนง.

ฐานข้อมูลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC, รายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจหลัง
อบรม

O

C

Outputs

การบริหารความต่อเนือ่ ง (BCM)

Customers

•ผูเ้ ข้าร่วมการ
ฝึ กอบรม
•หน่วยการ
เจ้าหน้าที่
•งานคลังและ
พัสดุ

• ผลการอนุมตั ิ
• ผลสอบ Pre-Test
• การจัดฝึกอบรม
• ผลการวิเคราะห์
การฝึกอบรม
• ผลสอบ PostTest
• ผลสอบ TOEIC
• เอกสารเบิกจ่าย

KM
• บทเรียน
ภาษาอังกฤษ
ออนไลน์
• แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
ออนไลน์

LEAN

Supply Chain
Management

ปรับปรุง

Quality
of Inputs

Efficiency
of Process

Effectiveness
of Process
เที่ยงตรง ไม่ผิดพลาด
ภายในกาหนดเวลา

เชื่ อถื อได้ มี คณ
ุ ภาพ ตรงเวลา

ได้มาตรฐาน คุณภาพดี

มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน ตรงเวลา

ตัววัดนา (leading indicators)

ตัววัดนา (leading indicators)

ตัววัดนา (leading indicators)

การสารวจความพึงพอใจการอบรม, การวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

นวัตกรรม

SMART
KPI

ตัววัดตาม (lagging indicators)

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty
มีความพอใจ มีการพัฒนา

การจัดการความรู้

ตัววัดตาม (lagging indicators)

การพัฒนาหลักสูตรการอบรม
นวัตกรรม

Version:

ว/ด/ป

P4.3.2.3

การพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงาน
(กรณีจัดการอบรมภายในคณะ)

Process ID

ชื่อกระบวนการ

Process Title

ข้อกาหนด

S

Risks
• ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ลงชื่อเข้า
อบรมแต่ไม่
มาเข้าอบรม
• เหตุสดุ วิสยั
ในการอบรม
เช่น ไฟฟ้าดับ

Suppliers

•มหาวิทยาลัย
และ คณะ
วิทยาศาสตร์
•ผูส้ ง่ มอบปั จจัย
นัน้ ๆ

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

ความต่อเนื่อง

เอกสารโครงการฝึ กอบรมบุคลากร
ข้อกาหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

I

P

Inputs

Process Steps

หน่วยงานที่จัดอบรมเสนอโครงการ
ประมาณการค่าใช้จ่าย ส่งให้ผู้บริหาร
พิจารณา

•ยุทธศาสตร์
แผ่นพัฒนา

หน่วยงานรับผลพิจารณา ดาเนินการ
ประสานงานจัดหาบริการที่จาเป็ นและ
จัดการฝึ กอบรมตามที่เสนอ

•ข้อมูลปั จจัย
และบริการที่
ต้องใช้ในการ
อบรม

ผูก้ ากับดูแล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้ วบคุมงาน

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน

หน่วยงานในสังกัดงานบริหารฯ
งาน/หน่วย

ผู้บริหาร
หนง.

รายงานความพึงพอใจของบุคลากรหลังเข้ารับการอบรม

O

C

Outputs

การบริหารความต่อเนือ่ ง (BCM)

Customers

•ผูเ้ ข้าร่วมการ
ฝึ กอบรม

•ผลการอนุมตั ิ
•การจัดฝึ กอบรม
•ผลการวิเคราะห์
การฝึ กอบรม
•เอกสารเบิกจ่าย

KM

หน่วยงานวิเคราะห์ผลประเมินหลัง
การอบรม รายงานผล และทาเรือ่ ง
เบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง

• การเวียนเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
โครงการอบรม
(ทัง้ สาเนา
กระดาษและ
อิเล็คทรอนิกส์)

LEAN

Supply Chain
Management
จานวนโครงการอบรม
ตัววัดนา (leading indicators)

ปรับปรุง

Quality
of Inputs

Efficiency
of Process

เอกสารโครงการถูกต้อง

ตัววัดนา (leading indicators)

ดาเนินการตามขัน้ ตอน
ภายในเวลา

ตัววัดนา (leading indicators)

การประสานงาน
การประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรม

นวัตกรรม
การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

Effectiveness
of Process
ดาเนินการตัง้ แต่ตน้ จนจบด้วย
ความเรียบร้อย และ ราบรื่น

ตัววัดตาม (lagging indicators)

SMART
KPI

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty
เนือ้ หาที่อบรมเป็ นประโยชน์
กับผูเ้ ข้าอบรมและเข้าใจได้

การจัดการความรู้

ตัววัดตาม (lagging indicators)

การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการประสานงาน เช่น การเข้าถึงวิทยากรด้วยช่องการติดต่ออื่นนอกจาก email
การปรับปรุงหลักสูตรอบรมให้ตอบโจทย์ของผูป้ ฏิบตั งิ าน

นวัตกรรม

Version:

ว/ด/ป

