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บทคัดยอ
งานศึกษานี้มีความมุงหมาย 1) เพื่อวิเคราะหกระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ
สารสนเทศการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resource Information System (HRIS)) ของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2) ปรับปรุงพัฒนากระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ HRIS 3) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนงานที่ไดรับการปรับปรุงดานความรวดเร็ว และความพึงพอใจจากการใชงาน ในการ
ประเมินสมรรถนะบุคลากรรอบที่ 2/2562 ของบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานอธิการบดี และสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน ดํ า เนิ น การวิ เ คราะหก ระบวนงานโดยใช Line Process วิ เคราะหค วามสูญ เปล า ด ว ย
7Waste และการวิเคราะหคุณคาของงาน และปรับปรุงใชเครื่องมือ ECRS และบทเรียนหนึ่งประเด็น (One
Point Lesson (OPL)) สํารวจความคิดเห็นหลังการใชงานดวยแบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูลดวย
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ผลการศึกษาพบวา สามารถปรับปรุงกระบวนงานประเมิน
สมรรถนะบุคลากรผานระบบ HRIS ลดลงจาก 9 กระบวนงานหลัก 32 งานยอย เปน 7 กระบวนงานหลัก 15
กระบวนงานยอย ลดลง 17 กระบวนงานยอย ในขณะที่ระยะเวลากอนปรับปรุงจาก 2,068 นาที เหลือ 1,146
นาที ลดลงรอยละ 55.41 และมีผลความพึงพอใจหลังการใชง านที่ 3.62 อยูในระดับดี โดยบุคลากรระดับ
ชํานาญการพิเศษมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ที่ 4.00 รองลงมาคือ ผูอํานวยการ มีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่ 3.88 และระดับชํานาญการ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.76 ในขณะที่บุคลากรระดับ
ปฏิบัติงานมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุดที่ 3.48 เมื่อจําแนกตามหนวยงาน พบวา กองแผนงานมี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดที่ 4.01 รองลงมาคือ กองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองคลังและพัสดุ มีคะแนนเฉลี่ย
ที่ 3.82 และ 3.65 ตามลําดับ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญ
ปั จจุ บ ันเทคโนโลยี สารสนเทศเป็ นสิ่ งส าคัญที่ องค์การทั้งภาครั ฐ และภาคเอกชนให้
ความสาคัญเพราะการดาเนินงานปัจจุบนั ต้องอาศัยข้อมูล และการจัดการข้อมูลสารสนเทศจานวนมาก และ
มีความซับซ้อนกว่าอดีต นอกจากนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว องค์การใดที่
ปรับตัวได้ทนั ต่อสถานการณ์ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก็จะทาให้ได้เปรี ยบ
ในการแข่ งขันยิ่ งขึ้ น ซึ่ งปั จจุ บ ันระบบสารสนเทศได้ สอดแทรกไปอยู่ ในหลายๆ ส่ วนงานของ
สถาบันการศึกษา เช่น งานด้านบริ หารการศึกษา การบริ หารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี การวางแผน
การบริ หารจัดการห้องเรี ยนและอาคารสถานที่ การสื่ อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ เป็ นต้น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ เป็ นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจหลัก คือ การสอน การ
วิจยั และการบริ การวิชาการ สถาบันมีความมุ่งมัน่ อย่างยิ่งในการยกระดับการให้บริ การดังกล่าวให้เป็ น
มาตรฐาน ซึ่งการที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์น้ นั สถาบันต้องมีบุคลากรที่มีสมรรถนะ (Personnel Competency)
ตามระดับที่สถาบันกาหนดและคาดหวัง ปั จจุบนั สถาบันได้นาสมรรถนะบุคลากรมาใช้ในงานด้าน
บุ คคลได้แก่ การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) โดยใช้การพัฒนาบุคลากรบน
พื้นฐานสมรรถนะ (Human Resource Development Based Competency) และการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน (Performance Evaluation)
ปั จจุบนั ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ (NIDA Human Resource Information System : HRIS) ประกอบด้ว ย 4 ระบบย่อ ย ได้แก่
ระบบสมรรถนะบุคลากร ระบบภาระงานทางวิชาการ ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และระบบ
ขอตาแหน่ งวิชาการ ซึ่ งการประเมินสมรรถนะบุคลากรจะนาผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร
นอกจากนั้นยังเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ดังแสดง
ในแผนภาพองค์ประกอบของระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
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ภำพประกอบที่ 1.1 แสดงองค์ประกอบระบบย่อยของระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
จากแผนภาพระบบย่อยต่างๆมีหน้าที่ในการใช้งาน ดังนี้
1.ระบบสมรรถนะบุคลากร เป็ นระบบที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรของ
สถาบัน การบันทึกประวัติการฝึ กอบรมพัฒนา ช่องว่างสมรรถนะ การกาหนดแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อเลื่ อนเงินเดื อน นอกจากนั้นยังรวมถึงการติดตามการ
เข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสถาบัน
2.ระบบภาระงานทางวิชาการ เป็ นระบบที่สรุ ปภาระงานทางการสอนบุคลากรสาย
วิชาการรายบุคคล และการบริ การวิชาการที่ไม่ผา่ นศูนย์บริ การวิชาการของสถาบัน เพื่อนาข้อมูลมา
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
3.ระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นระบบที่ รวบรวมข้อมูล และองค์ประกอบที่ใช้
ในการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานเพื่อเลื่ อนเงิ นเดื อน ซึ่ งระบบจะดึ งข้อมูลจากระบบสมรรถนะ
บุคลากร ภาระงานวิชาการมาทาการคานวณในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจารอบ
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4.ระบบขอตาแหน่ งทางวิชาการ เป็ นระบบที่แจ้งเตือนบุคลากรที่มีคุณสมบัติในการ
ขอตาแหน่ งทางวิชาการ หรื อตาแหน่ งที่สูงขึ้นล่วงหน้าเพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการทาผลงานเพื่อ
การขอรับการตรวจประเมิน รวมถึงสามารถกรอกสมัครการขอตาแหน่งได้
สถาบันได้เริ่ มพัฒนาระบบ HRIS ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และเริ่ มใช้ในส่ วน
ประเมิ น สมรรถนะบุ ค ลากรผ่า นระบบ HRIS ตั้ง แต่ ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 กับ บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนของกองบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นกลุ่มแรก ซึ่ งการประเมินสมรรถนะบุคลากรมุ่งเน้น
ให้ใช้ระบบสารสนเทศมาใช้แทนการประเมินแบบกระดาษ ซึ่งข้อคาถามที่ใช้ในการประเมินจะเป็ น
ข้อคาถามเชิ งพฤติกรรม ที่นามาจากสมรรถนะบุคลากรของสถาบันโดยใช้ค่านิ ยมร่ วม WISDOM
เป็ นสมรรถนะหลัก โดยจานวนข้อคาถามจะขึ้นอยูก่ บั ประเภท ตาแหน่ง และระดับตาแหน่งของผู ้
ประเมิน ซึ่ งเจ้าหน้าที่ผูด้ ูแลระบบระดับสถาบัน (Admin ระดับสถาบัน) คือ กองบริ หารทรัพยากร
บุ คคล เป็ นผูก้ าหนดให้ตอนเริ่ ม ต้นรอบประเมิ น ซึ่ ง อ้า งอิ ง ข้อมู ล บุ คลากรจากระบบ MIS ของ
สถาบัน จากนั้นกองบริ หารทรั พยากรบุ คคลได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การประเมิ นสมรรถนะ
บุคลากร การใช้งานระบบ รวมถึ งจัดอบรมการใช้งานให้บุคลากรสายสนับสนุ นหน่ วยงานต่างๆ
ของสถาบัน ทั้งผูท้ ี่เป็ นผูใ้ ช้งาน (User) และผูด้ ูแลระบบระดับหน่วยงาน (Admin ระดับหน่วยงาน)
หลังจากปิ ดการประเมินในระบบกองบริ หารทรัพยากรบุคคลได้ประเมินผลการประเมินการใช้งาน
ระบบ รอบที่ 1/2561 พบว่าบุคลากรมีระดับความคิดเห็ นเฉลี่ ยในระดับดี แต่มีขอ้ กังวลเรื่ องความ
ปลอดภัยของข้อมูลมีความคิดเห็นเฉลี่ยในระดับปานกลาง
จากการดาเนิ นการดังกล่าวในรอบการประเมิน 1/2561 2/2561 และ1/2562 พบว่าการ
ดาเนิ นงานตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึ งสิ้ นสุ ดกระบวนการใช้เวลาต่อรอบการประเมิ น 2,068 นาที และมี
ระยะเวลารอคอยรวม 8,107 นาที ในขณะที่เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบของกองบริ หารทรัพยากรบุคคลมี
จานวน 3 คน ที่ตอ้ งรับผิดชอบการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุ นทั้งหมด 23 หน่วยงาน
จานวน 503 คน (ปี งบประมาณพ.ศ.2561) ประกอบกับ ในช่ วงแรกของการเริ่ ม ใช้ระบบ HRIS
บุคลากรของสถาบันยังไม่มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งาน จึงทาให้เจ้าหน้าที่ตอ้ งใช้
เวลาตอบคาถามการใช้งานเป็ นจานวนมากระหว่างเปิ ดรอบการประเมิน จึงเป็ นเหตุผลความจาเป็ น
ที่ตอ้ งปรับปรุ งพัฒนากระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรผ่านระบบ HRIS
จากการทบทวน และวิ เ คราะห์ ก ระบวนงานที่ ป ฏิ บ ัติ ข องผู ้ป ฏิ บ ัติ ง าน พบว่ า
กระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรภายระบบ HRIS มี 9 ขั้นตอนหลักและ 32 กิ จกรรมย่อย
จากนั้นทาการวิเคราะห์กิจกรรมย่อยทั้งหมด ดังนี้
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ตำรำงที่ 1.1 วิเคราะห์กระบวนงาน
ประเภทคุณค่ำของงำน
ลำดับ
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
8
9

Line กระบวนกำรทำงำน
login
กำหนดรอบประเมินสมรรถนะ
ตัง้ ชื่อรอบ เช่น ๑/๒๕๖๒
กำหนดระเวลำของเริ่มและปิดรอบ
กำหนดสัดส่วนค่ำน้ำหนัก ค่ำเริ่มต้น
ตรวจสอบข้อมูลบุคลำกร (รำยคน)
ตรวจชื่อ ตำแหน่ง ระดับ
ตรวจหน่วยงำนประเมิน (ถึงระดับกลุ่มงำน)
ตรวจผูบ้ งั คับบัญชำชั้นต้น
ตรวจกลุ่มกำรประเมินสมรรถนะ
ประชำสัมพันธ์ หน่วยงำน สร้ำงควำมทำเข้ำ
บันทึกชี้แ จงกำหนดกำรประเมิน
ร่ำงบันทึก
สร้ำงเอกสำรแนบ (กำหนดกำรประเมิน)
เสนอผูอ้ ำนวยกำรลงนำม
แนบเอกสำรกับบันทึก
ธุ รกำรนำเข้ำระบบ e doc
ธุ รกำรเดินหนังสือ
จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร ชี้แ จง admin
ทำบันทึกเชิญ admin หน่วยงำน
จองห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์ (ห้องอบรม)
รวบรวมแบบตอบรับ
สรุปผูเ้ ข้ำร่วม
จัดทำเอกสำรกำรนำเสนอ
ดำเนินกำรอบรม
จัดทำเบิกจ่ำย
ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ แนะนำกำรประเมินแก่บคุ ลำกรของ
หน่วยงำน (ต่อหน่วยงำน)
รับกำรนัดหมำยเพือ่ ลงพืน้ ที่
ลงพืน้ ทีใ่ ห้คำแนะนำ พีเ่ ลี้ยงกำรดำเนินงำน)
ตอบคำถำมทำงโทรศัพท์ (ต่อรำย)
รับโทรศัพท์ สนทนำ ถำม ตอบ แนะนำ แก้ไข
กำหนดกำรประเมิน
เลือกกลุ่มงำนกำรประเมิน
นำเข้ำบุคลำกร
กำหนดน้ำหนักของกลุ่มกำรประเมิน (ต่อคน)
กำหนดตัวเลขค่ำน้ำหนักของกลุ่มกำรประเมิน
เลือกบันทึก
ตรวจสอบผูเ้ สร็จสิ้นกำรประเมิน
ติดตำมผูย้ ังไม่ประเมิน
ยืนยันผลกำรประเมิน

VA

NVA ENVA

MURI

MUR
A Defect

MUDA=7Waste+1
เวลำ
เวลำรอ
Over
Tranport
Over Human ดำเนินกำร
คอย (นำที)
Waiting
Inventory Motion
(นำที)
Production
Process Utillity
ation

1
1
1
1
1

2

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1

2
2
2
720
0.5 นำที/คน
0.5 นำที/คน
0.5 นำที/คน
0.5 นำที/คน

1

60
180

1
1

180

1

1

1

180
20
180

1
1
1
1
1
1
1

60
10

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1800
60
120
180
90

1
1

1

1

1

1
1
1
1

รวม

6

0

1
1
1
26

1
1
1
0

11

1
1
1
16

1
1
1

6

720

2

0

1

16

1

5
720

1800

120

1800

1
1

1
1

3
5
1
0.5
5
5
1800
0.5
2,729.50 8,107.50

จากการตารางที่ 1.1 พบว่า กระบวนการดังกล่ าวมี การทางานซ้ า (Rework) ซึ่ งเป็ น
Defect และมี ก ระบวนการที่ ม ากเกิ น ไป (Over Process) จ านวน 16 งาน เป็ นกิ จ กรรมในกลุ่ ม
กระบวนงานที่ 3 การตรวจสอบข้อมู ลบุ คลากร และกลุ่ ม กระบวนงานที่ 4 การประชาสัมพันธ์
หน่ วยงานและสร้ างความเข้าใจ ประกอบด้วยการจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ ซึ่ งวิเคราะห์คุณค่าของ
งานเป็ นกระบวนการที่ไม่เกิ ดคุ ณค่าแต่ตอ้ งดาเนิ นการ (Essential None-Value Added) จานวน 26
งาน ซึ่ งส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นกระบวนงานที่ 4 การประชาสั ม พัน ธ์ แ ละสร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจแก่
หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) การทาบันทึกชี้ แจงกาหนดการประเมิน 2) การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ให้แก่ Admin หน่ วยงาน 3) การลงพื้นที่เพื่อแนะนาการประเมินแก่บุคลากรของหน่ วยงาน และ4)
การตอบคาถามทางโทรศัพท์
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การดาเนินงานกองบริ หารทรัพยากรบุคคลจัดอบรมการใช้งานให้หน่วยงานต่างๆ แต่
ละรอบประเมินใช้เวลารวม 520 นาที นอกจากนั้นยังมีการลงพื้นที่หน่วยงานโดยเข้าไปชี้ แจงสร้าง
ความเข้าใจการใช้งานระบบในที่ประชุ มคณะต่างๆ รวม 720 นาที ประกอบกับบุคลากรกลุ่มงาน
พัฒนาบุคลากรมีจานวน 3 คน จึงทาให้ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอื่นลดลงในช่วงการประเมิน
จากปั ญหาและอุปสรรค ผูศ้ ึกษาได้ทบทวนการปฏิบตั ิงานกับผูป้ ฏิบตั ิงานในกลุ่มงาน
และผูอ้ านวยการกองบริ หารทรัพยากรบุคคล จึงมีแนวคิดจะปรับปรุ งพัฒนากระบวนงานประเมิน
สมรรถนะบุคลากรผ่านระบบ HRIS ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ในด้านความถูกต้องของข้อมูล ความ
รวดเร็ วในการดาเนิ นงาน และสร้างความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้งาน ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบาย ISO 9001
ของกองบริ หารทรัพยากรบุคคล คือ “ถูกต้อง รวดเร็ วทันการณ์ ตอบสนองความต้องการบุคลากร”
โดยใช้แนวคิด Lean สาหรับการปรับปรุ งพัฒนากระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรผ่านระบบ
HRIS

1.2 วัตถุประสงค์ กำรวิจยั
1. เพื่อวิเคราะห์กระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ HRIS
2. เพื่อปรับปรุ งกระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ HRIS
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ การดาเนินการหลังปรับปรุ งกระบวนการ

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัยจำกงำนประจำ
การศึ ก ษากระบวนงานประเมิ นสมรรถนะบุ คลากรในระบบ HRIS ประกอบด้ว ย
กระบวนงานย่อย ได้แก่
1.การ Login
2.การกาหนดรอบประเมิน
3.การตรวจสอบข้อมูลบุคลากร
4.การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การสร้างความเข้าใจ
4.1 การทาบันทึกชี้แจง
4.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
4.3 การลงพื้นที่เพื่อแนะนาการใช้งาน
4.4 การตอบคาถามทางโทรศัพท์
5.การกาหนดการประเมิน
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6.การกาหนดน้ าหนักของกลุ่มการประเมิน
7.การตรวจสอบการประเมิน
8.การติดตามการประเมิน
9.การยืนยันผลการประเมิน
โดยกลุ่ ม ประชากรคื อ บุ คลากรสายสนับ สนุ น ประเภทข้า ราชการ และพนัก งาน
สถาบันของสานักงานอธิการบดี และสานักงานตรวจสอบภายในทั้งหมด ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน
ได้แก่ กองกลาง กองงานผูบ้ ริ หาร กองบริ การวิชาการ กองแผนงาน กองคลังและพัสดุ กองบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล และสานักงานตรวจสอบภายใน จานวน 271 คน เนื่ องจากเป็ นหน่ วยงานสาย
สนับ สนุ น ส่ ว นกลางของสถาบัน ซึ่ งลัก ษณะโครงสร้ า งการบัง คับ บัญ ชา และมี ห น้า ที่ ใ นการ
ปฏิ บตั ิงานสนับสนุ นส่ วนกลางที่ คล้ายกัน โดยช่ วงเวลาในการเก็บข้อมูลคื อ รอบการประเมิ นที่
2/2562 ( 1 สิ งหาคม 2562 – 30 กันยายน 2562)

1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.ผูใ้ ช้งาน (User) และผูด้ ูแลระบบ (Admin) สามารถใช้ระบบสมรรถนะบุคลากรได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ วขึ้น
2.สถาบันมีกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น กล่าวคือ
ใช้เวลาในกระบวนงานทั้งหมดลดลง (Cycle Time) ลดทรัพยากรจากการจัดอบรมการใช้ง านแก่
ผูใ้ ช้งาน
3. สถาบันมีสื่อการเรี ยนรู ้การใช้งานระบบในรู ปแบบใหม่ เพื่อสร้างความหลากหลาย
ในการเข้าถึง และความสนใจของผูใ้ ช้งาน
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดเกีย่ วข้ อง

การปรับปรุ งกระบวนงานการประเมินสมรรถนะบุคลากรผ่านระบบ HRIS มีแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
2. สมรรถนะบุคลากร
3. สมรรถนะบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
4. ระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
5. หลักการของ ECRS
6. การเรี ยนรู ้หนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL)
7. เอกสารขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Work Instruction)
8. ความแตกต่างระหว่าง Work Procedure กับ Work Instruction
2.1.1 ระบบสำรสนเทศกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความหมายของระบบสารสนเทศด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล มี ผู ้ใ ห้
ความหมาย ดังนี้
Cennello and Freeman (1991) พิ จารณาระบบสารสนเทศด้า นทรั พ ยากรบุ คคลจาก
องค์ประกอบของระบบ หมายถึ ง software hardware ส่ วนสนับสนุ นและนโยบายเพื่อใช้ขอ้ มูลที่
ช่วยในการควบคุมและการตัดสิ นใจ
Carrell, Kutzmits and Elbert (1992) พิจารณาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
จากกระบวนการทางานของระบบ ให้ความหมายถึง วิธีการรวบรวม เก็บรักษา ค้นและตรวจสอบ
ความสมเหตุส มผลของข้อมูล โดยคอมพิ วเตอร์ ธงชัย สันติวงษ์ (2535) ระบบสารสนเทศด้า น
ทรั พยากรบุ คคลต้องมี การจัดระบบข้อมู ลที่ ได้จดั ทาขึ้ นให้มีระเบี ยบ เพื่อให้สามารถเก็บบันทึ ก
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รวมทั้งแยกแยะเพื่อการพิจารณาและวินิจฉัยปั ญหาเกี่ยวกับการบริ หารงานด้านบุคคลและสามารถ
สนับสนุนให้มีการตัดสิ นใจด้านบุคลากรได้อย่างถูกต้อง
O Brien (1997) พิจารณาระบบสารสนเทศด้านบริ หารทรัพยากรบุคคลจากบทบาท
ของระบบ ซึ่ งได้ให้ความหมายว่า ระบบสารสนเทศที่ช่วยงานด้านบริ หารบุคคลขององค์กร เช่ น
การสรรหา การคัดเลือก และการจ้างงาน การบรรจุและการประเมินผลงาน และการฝึ กอบรมและ
พัฒนา เป็ นต้น Decenzo and Robbins (2002) ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่าข้อมูลด้านบุคลากรของ
องค์การนั้นจาเป็ นต้องถูกรวบรวมให้เป็ นศูนย์กลางสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ตำรำงที่ 2.1 วัตถุประสงค์ของการใช้ HRIS ในการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ
งำน
1 การบริ หารค่าตอบแทน
2

การจัดการเรื่ องสวัสดิการ

3
4

การจ่ายเงินเดือน
การบริ หารทรัพยากรบุคคล

5

แรงงานสัมพันธ์

6

การวางตาแหน่งงาน

7

การสรรหาและคัดเลือก

วัตถุประสงค์ กำรใช้ HRIS
ลดค่าใช้ จา่ ยด้ านบริหารงานและช่วยวิเคราะห์
แผนการจ่ายเงินเดือน
สร้ างโปรแกรมสวัสดิการหลากหลายตามความ
ต้ องการและช่วยให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจ
เพิ่มความเร็ว ตรงต่อเวลาและควบคุมง่าย
ดึงข้ อมูลเกี่ยวกับบุคลากรมาใช้ ได้ ทนั ที การ
สารวจทัศนคติและคลังทักษะ
รวบรวมและดึงข้ อมูลเกี่ยวกับบุคลากรและการ
จ้ างงานมาใช้ ได้ ทนั ที บันทึกเรื่ องความปลอดภัย
ในงาน และบันทึกความผิดพลาดของบุคลากรที่
ต้ องเก็บความลับ
ช่วยคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถตรงกับ
ข้ อกาหนดได้ เร็วและง่ายขึ ้น เก็บข้ อมูลผู้สมัคร
แบบทดสอบที่ใช้ คดั เลือก
ช่วยคัดเลือกผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตาม
ข้ อกาหนดได้ เร็วและง่ายขึ ้น เก็บข้ อมูลผู้สมัคร
แบบทดสอบที่ใช้ คดั เลือก
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8
9

10

11

การฝึ กอบรมและพัฒนา

Computer Based Training พัฒนาแผน
ความก้ าวหน้ าของบุคลากร
การวางแผนจานวนบุคลากรใน
วิเคราะห์ความต้ องการในการเพิ่มจานวน
องค์กร
บุคลากรวิเคราะห์แนวโน้ มในอนาคตและคลัง
ทักษะ
การวางแผนความก้ าวหน้ าในอาชีพ เก็บข้ อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเพื่อใช้ ในการพัฒนา
ความรู้ความชานาญให้ ตรงความต้ องการของ
องค์กร
การดาเนินการเรื่ องบาเหน็จและ
ลดค่าใช้ จา่ ยด้ านการดาเนินการ ช่วยบันทึก
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ข้ อมูลเกี่ยวกับเงินบาเหน็จและกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ

ที่มา : Carrell and Elbert, 1992 ,O Brien, 1997
การนาระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในองค์การนั้น Vincent R.Ceriello (1991 อ้างอึง
ใน สุ ภารดี ชวลิตสุ นทร, หน้า 15) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนระบบ (System Planning) ผูว้ างแผนระบบต้องมีความเข้าใจในธุ รกิจของตน
เงื่ อ นไขภายใน ขี ด ความสามารถในระบบสารสนเทศขององค์ก าร รวมถึ ง สภาพสิ่ ง แวดล้อม
ภายนอกต่างๆ เพื่อประกอบการวางแผนระบบที่ ถูก ต้องตอบสนองความต้องการองค์การอย่า ง
แท้จริ ง
2. การออกแบบระบบ (System Design) ผูอ้ อกแบบต้องศึกษาและเตรี ยมข้อมูล เช่น ข้อมูล
ซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การเลือกผูใ้ ห้บริ การระบบ (Vender Selection) องค์การต้องจัดหาผูข้ าย หรื อผูพ้ ฒั นา
ซอร์ฟแวร์ที่ครอบคลุมความต้องการ ซึ่งฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่ในการตัดสิ น
4. การนาระบบมาใช้ในงาน (System Implementation) การนาระบบสารสนเทศมาใช้
องค์กรต้องมีการเตรี ยมการการใช้งาน โดยมีดงั นี้
4.1 การวางแผนปฏิบตั ิงาน (Implementation Planning)
4 .2 พั ฒ นานโย บ าย แล ะ ขั้ น ต อ นก า รปฏิ บั ติ ง าน (Policy and Procedure
Development)
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4.3 การฝึ กอบรม (Project team Training)
4.4 การติดตั้ง (Installation) เป็ นการติดตั้งอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้กบั
4.5 การปรับแต่ง (Modification)
4.6 การเชื่อมโยงระบบ (Interface with other system)
4.7 การโอนถ่ายข้อมูล (conversion)
4.8 การฝึ กอบรมผูใ้ ช้งาน (User Training)
4.9 การทอสอบการควบคุม (Controlled)
4.10 การทดสอบเปรี ยบเทียบระบบ (Parallel testing)
5. การรักษาระบบและประเมินผล (System Maintenance and Evaluation) เป็ นขั้นตอนที่
ต้องทาอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งจะเกิดขึ้นหลังจากการส่ งมอบและใช้งานไปสักระยะหนึ่ง ซึ่ ง Charles
Parker &Thomas Case (1993 อ้างองในสุ ภารดี ชวลิตสุ นทร, หน้า 19)
2.1.2 สมรรถนะบุคลำกร
ปัจจุบนั สมรรถนะ (Competency) หรื อบ้างเรี ยกว่าขีดความสามารถ เป็ นสิ่ งสาคัญที่
องค์การให้ความสาคัญ เพราะการที่องค์การจะบรรลุเป้ าหมายขององค์การนั้นต้องอาศัยความรู ้
ทักษะของบุคลากร โดยเฉพาะความสามารถที่มีความโดดเด่นของบุคลากร หรื อสมรรถนะในด้าน
ต่างๆ ที่ทาให้องค์การสามารถดาเนินงานสู่ เป้ าหมายที่กาหนด ซึ่งปัจจุบนั หลายองค์การนา
สมรรถนะมาใช้ประโยชน์ในงานบุคคล เช่น การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การ
บริ หารผลการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชี พ เป็ นต้น
ความหมายของสมรรถนะมีผใู ้ ห้คานิยามไว้ ดังนี้
McClelland (1993 อ้างถึงใน วรางค์ศิริ ทรงศิล, หน้า 7) ให้ความหมายว่า เป็ น
บุคลิกลักษณะพื้นฐานของบุคคลที่มีส่วนในการทานายผลการปฏิบตั ิงานที่ดี หรื อตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในงาน โดยประกอบด้วยแรงขับ (Motives) ลักษณะ (Traits) แนวคิดของตน (SelfConcepts) ทัศนคติ (Attitude) หรื อคุณค่า (Value) ความรู ้ในเนื้ อหา (Content Knowledge) หรื อ
ความรู ้เชิงความคิด (Cognitive) หรื อทักษะเชิงพฤติกรรม (Behavioral Skill) ที่สามารถวัดหรื อ
เชื่อถือได้ ซึ่ งทาให้แต่ละบุคคลมีความสาเร็ จในการทางานที่ต่างกัน
Sterberg และ Kolligian (1990 อ้างถึงใน วรางค์ศิริ ทรงศิล, หน้า 8) ให้ความหมายว่า
เป็ นความสามารถที่วดั ได้ และเป็ นคุณลักษณะที่ซอ้ นเร้น (Underlying Traits) หรื อเป็ นศักยภาพใน
ตัวบุคคลซึ่ งก่อให้เกิดผลงานที่สามารถสังเกตเห็นได้
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Hamel และ Prahalad (1994 อ้างถึงใน วรางค์ศิริ ทรงศิล, หน้า 9) ให้ความหมายของ
สมรรถนะโดยพิจารณาจาก
1. คุณค้าต่อลูกค้า หมายถึง ทักษะที่สามารถทาให้ธุรกิจส่ งมอบประโยชน์พ้ืนฐานต่อ
ลูกค้า
2. ความแตกต่างจากคู่แข่ง หมายถึง ความยากในการลอกเลียนแบบและเป็ นระดับ
ความสามารถที่ทาให้ธุรกิจแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
3. การพัฒนาเพิ่มได้ หมายถึง ความสามารถที่แท้จริ งเมื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
ดนัย เทียนพุฒ (2543) ได้ให้จากัดความว่า เป็ นการบูรณการความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ
และคุณลักษณะส่ วนบุคคล (Personal Attributes) มาใช้ได้ดีที่สุดในบทบาทนั้นๆ จนกระทัง่ เกิดผล
งานที่มีคุณค่าสู งสุ ด หรื อมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย ให้ความหมายว่า เป็ นคุณลักษณะความสามารถที่องค์การ
ต้องการทาให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบได้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
ส่ วนผูศ้ ึกษาเห็นว่าสมรรถนะเป็ นกลุ่มของความรู ้ ทักษะ ทัศนคติที่องค์การต้องการให้
บุคลากรมีตามตาแหน่ง และระดับที่คาดหวัง เพื่อให้มนั่ ใจว่าจะใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และ
บทบาทที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็ จด้วยดี
2.1.3 สมรรถนะบุคลำกร สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ได้ปรับปรุ งสมรรถนะบุคลากรใหม่ให้สอดรับกับ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (ปี 2551 – 2565) โดยใช้ค่านิ ยมร่ วมของสถาบัน คื อ WISDOM for
Change มาใช้ในการกาหนดสมรรถนะบุคลากรของสถาบัน ประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ประเภท ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็ นความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถ และคุ ณลักษณะที่สถาบันมุ่งหวังให้บุคลากร
ของสถาบันทุกคนจาเป็ นต้องมีในระดับต่าง ๆ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการปฏิ บตั ิงานสู่ เป้ าหมายของ
สถาบัน ซึ่ งสถาบันได้นาค่านิ ยมร่ วมของสถาบัน (WISDOM) มาเป็ นแนวทางกาหนดสมรรถนะ
หลักของบุคลากร ประกอบด้วย
1) การพัฒนาตนเองเพื่อสนับสนุนการเป็ นมหาวิทยาลัยระดับสากล
2) การมีนวัตกรรมในการปฏิบตั ิงาน
3) การรับผิดชอบต่อสังคม
4) การมีระเบียบวินยั
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5) การเปิ ดใจมีส่วนร่ วม
6) การมีคุณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
2. สมรรถนะตามตาแหน่ง (Functional Competency)
เป็ นความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถ และคุณลักษณะในการปฏิบตั ิง านที่บุ คลากร
รับผิดชอบ หรื อได้รับมอบหมาย เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
รวมถึ ง การเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ และความช านาญในต าแหน่ ง วิ ช าชี พ ของบุ ค ลากรด้ ว ย
ประกอบด้วย
1) ความเชี่ยวชาญในงาน
2) การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) การให้บริ การที่เป็ นเลิศ
5) การสอน
6) การบริ การวิชาการ
7) การวิจยั
3. สมรรถนะทางการบริ หาร (Managerial Competency)
เป็ นความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถ และคุณลักษณะทางการบริ หารจัดการที่จาเป็ น
สาหรับการปฏิ บตั ิงานในงานที่รับผิดชอบ หรื อได้รับมอบหมายระดับกลุ่ มงาน หน่ วยงาน หรื อ
ระดับสถาบันให้สาเร็ จตามเป้าหมาย ประกอบด้วย
1) การบริ หารเชิงกลยุทธ์
2) การสร้างเครื อข่าย
3) การบริ หารความเปลี่ยนแปลง
4) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
2.1.4 ระบบประเมินสมรรถนะบุคลำกร สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
ระบบสมรรถนะบุ ค ลากรเป็ นระบบย่ อ ยหนึ่ งในระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยหน้าที่ยอ่ ย ดังนี้
1. การประเมินสมรรถนะของบุคลากรของสถาบัน ใช้ในการประเมินสมรรถนะของ
บุ คลากร โดยบุ ค ลากรแต่ ล ะรายจะ Login เพื่ อใช้งานด้วยตนเอง ซึ่ ง ปั จจุ บ นั สถาบัน นาผลการ
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ประเมิ น สมรรถนะไปใช้ใ นการพัฒนาบุ คลากรและการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน ซึ่ ง ก าหนด
ประเมินปี งบประมาณละ 2 รอบ
2. การบันทึกและรายงานประวัติการพัฒนาบุคลากร เป็ นการบันทึกข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลตามแผนการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน รวมถึงการพัฒนาที่มาจากความต้องการ
ของบุ ค ลากร หรื อ ของผู ้บ ัง คับ บัญ ชา ซึ่ งประวัติ ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรจะใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
ดาเนินการต่อสัญญาจ้าง
3. การกาหนดและรายงานแผนพัฒนาบุ คลากรรายบุ คคล บุคลากรสามารถกาหนด
แผนการพัฒนาตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกจากแผนพัฒนาบุ ค ลากรที่ ส ถาบันกาหนด โดยบันทึ ก ค าขอ
รายการการพัฒนาในระบบเพื่อให้ผู บ้ งั คับบัญชาพิจารณาอนุ มตั ิ หรื อจะเป็ นรายการการพัฒนาที่
ผูบ้ งั คับบัญชาได้กาหนดหรื อมอบหมาย
4. การบันทึกและรายงานการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการชุ ดต่างๆ ของสถาบัน
เป็ นการบันทึกและรายงานการเข้าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการชุ ดต่างๆระดับสถาบัน เพื่อเป็ น
ข้อมูลร้อยละการมีส่วนร่ วมในการประชุมของผูบ้ ริ หาร
การประเมินสมรรถนะบุคลากรจะเป็ นการประเมินแบบมีส่วนร่ วม กล่าวคือ ระบบจะ
กาหนดให้ผูป้ ระเมิ นทาการประเมิ นตนเอง จากข้อคาถามเชิ งพฤติ กรรมที่ ถอยมาจากสมรรถนะ
บุคลากร ซึ่ งจานวนข้อคาถามจะขึ้นอยูก่ บั ประเภทบุคลากร ตาแหน่ง ระดับตาแหน่งบุคลากร ของผู ้
ประเมินท่านนั้น จากนั้นจะกาหนดให้เป็ นการประเมินจากผูอ้ ื่น ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อร่ วมงาน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นต้น ทั้งนี้การกาหนดผูป้ ระเมินอื่น ขึ้นอยูก่ บั การกาหนดของหน่วยงานประเมิน
เอง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และวัฒนธรรมการปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงาน

ภำพประกอบที่ 2.1 เมนูยอ่ ยของระบบประเมินสมรรถนะในระบบ HRIS
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ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบันได้เริ่ มทดลองใช้งานระบบสมรรถนะบุคลากรกับ
บุคลากรสายสนับสนุนของกองบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นหน่วยงานแรก เพื่อศึกษาการใช้งานและ
ปรั บปรุ งแก้ไข ต่อมาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ขยายการใช้งานระบบสมรรถนะบุ คลากรกับ
สานักงานอธิ การบดี ประกอบด้วย 7 หน่ วยงาน ได้แก่ กองกลาง กองงานผูบ้ ริ หาร กองบริ ก าร
การศึกษา กองแผนงาน กองคลังและพัสดุ กองบริ หารทรัพยากรบุคคล และสานักงานตรวจสอบ
ภายใน และรอบการประเมินที่ 2/2561 ได้เปิ ดให้หน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน จานวน 17 หน่วยงาน
ได้สิทธิ์ การใช้งาน ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริ หารธุ รกิ จ คณะพัฒนาการเศรษฐกิ จ
คณะสถิ ติป ระยุก ต์ คณะพัฒนาสั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม คณะภาษาและการสื่ อสาร คณะพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการ
จัดการ วิท ยาลัย นานาชาติ ส านัก วิจยั ส านัก สิ ริพ ฒ
ั นา ส านัก บรรณสารการพัฒนา และส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5 หลักกำรของ ECRS
ECRS เป็ นหลักการจัดการความสู ญ เสี ยในกระบวนการปฏิบตั ิงาน การผลิต ซึ่ งการ
ปฏิ บตั ิ งานที่ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพอาจก่ อให้เกิ ดของเสี ย 7 ประการ ได้แก่ Defect ,Over Production
,Waiting ,Transportation ,Inventory ,Motion ,Over Process ซึ่ งการลดหรื อจากัดของเสี ยดังกล่าวทา
ให้องค์การเพิม่ ความสามารถในการดาเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. E = Eliminate การกาจัดขั้นตอน กระบวนการที่ไม่จาเป็ น ไม่เกิดประโยชน์แก่การ
ปฏิ บ ตั ิ ง านแก่ ผูร้ ั บ บริ ก าร หรื อผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง ส่ วนมาก ตัวอย่า งข้อค าถาม เช่ น การเคลื่ อนไหว
ก่อให้เกิ ดมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์เท่าไร สามารถใช้การเคลื่อนไหวเพื่อการค้นหา การวาง การจัด
การเลื อ ก และ 5ส ส าหรั บ ลดพื้ น ที่ ก ารท างานได้อ ย่า งไร สามารถก าจัด อุ ป สรรคที่ ท าให้ก าร
เคลื่อนไหวปลอดภัยและเป็ นธรรมชาติมากขึ้นได้หรื อไม่ เป็ นต้น
2. C = Combine เป็ นการรวมกระบวนการ ขั้นตอนให้น้อยลง เพื่อให้การปฏิ บตั ิงาน
รวดเร็ วยิ่งขึ้น ตัวอย่างคาถาม เช่ น การเคลื่ อนไหวสามารถดาเนิ นกิ จกรรมอื่นพร้ อมกันได้หรื อไม่
ทาอย่างไรจึงเคลื่อนไหวมือทั้งสองข้างอย่างราบรื่ นเป็ นธรรมชาติโดย เป็ นต้น
3. R = Rearrange เป็ นการจัดลาดับ โยกย้าย สับเปลี่ ยน ควบรวมของกิ จกรรม หรื อ
กระบวนการใหม่ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้น ตัวอย่างคาถาม เช่น
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การเปลี่ ยนแปลงลาดับการทางานอะไรบ้า งที่ ช่วยปรั บปรุ งกระบวนการผลิ ตให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพ
สู งขึ้น การจัดสถานที่ปฏิบตั ิงานใหม่อย่างไรช่วยลดขั้นตอนการทางานได้ เป็ นต้น
4. S = Simplify เป็ นการจัดการกระบวนการให้ง่าย สะดวกยิง่ ขึ้น ตัวอย่างคาถาม เช่น
การเคลื่อนไหวหลายขั้นตอนจะใช้เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์พิเศษช่วยอย่างไรเพื่อให้การปฏิบตั ิงานง่าย
ขึ้น การปรับเปลี่ยนอะไรที่จาเป็ นเพื่อปรับปรุ งการทางานในที่สูงและท่าทางการทางานให้ดีข้ ึน
2.1.6 บทเรียนหนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL)
บทเรี ยนหนึ่ งประเด็น (One Point Lesson : OPL) หรื อ (Single Point Lesson) เครื่ องมือหนึ่ งที่
ช่ วยสร้ างความเข้าใจแก่ ผูศ้ ึ กษาในประเด็ นหนึ่ งๆ โดยใช้ระยะเวลาศึ กษาสั้นๆ (5-10 นาที ) ซึ่ งทัว่ ไป
ประกอบด้วยรู ปภาพ แผนภูมิ (Charts) แผนภาพ (Diagram) ร้อยละ 80 และเป็ นตัวอักษรร้อยละ 20 เพื่อเน้น
การลงมือดาเนินงาน ซึ่ งแสดงปรากฏในสถานที่ที่จะดาเนินงานนั้น โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ สื่ อสารและ
สอนมาตรฐานการดาเนินงาน เป็ นเอกสารเพื่อการปรับปรุ งในการดาเนินงาน หรื อเป็ นเอกสารที่ระบุปัญหา
และวิธีการแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
เว็บไซต์ mbaskool.com จาแนกเอกสารบทเรี ยนหนึ่ งประเด็นสามารถแบ่งเป็ น 3 ประเภท
ได้แก่
1.เอกสารข้อมู ลพื้ นฐาน (Basic Information Sheet) เป็ นข้อมู ลพื้ นฐานที่ จ าเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงานซึ่งแสดงถึงวิธีการดาเนินงาน เครื่ องมืออุปกรณ์ รวมถึงวิธีการและการบารุ งรักษา
2.เอกสารกรณี ศึกษาจากข้อผิดพลาด (Problem Case Study Sheet) เป็ นการสอนวิธีการป้ องกัน
ความผิดพลาดของการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้น
3.เอกสารกรณี ศึ กษาจากปรั บปรุ งพัฒนางานอย่างต่ อเนื่ อง (Improvement /Kaizen Lesson
Study Case) เป็ นการอธิ บายความรู ้ที่ได้จากกรณี ศึกษาการปรับปรุ งพัฒนาการปฏิบตั ิงาน รวมถึงจุดเน้นที่
ความสาคัญในการปรับปรุ งพัฒนางานให้มีคุณภาพและผลิตภาพ
ประเด็นที่สาคัญในการทาเอกสารบทเรี ยนหนึ่งประเด็น ได้แก่
1.แสดง สาธิ ตให้เห็นในการปฏิบตั ิงานนั้นด้วยเอกสารหนึ่งแผน
2.แสดงให้เห็นทุกขั้นตอนเท่าที่จะทาได้เพื่อให้เกิดความชัดเจน
3.ใช้ตวั อักษรเป็ นตัวใหญ่
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ภำพประกอบที่ 2.2 ตัวอย่างเอกสารบทเรี ยนหนึ่งประเด็น
ทีม่ ำ : kct.co.uk (http://www.kcts.co.uk/blog/what-is-an-one-point-lesson)
2.1.7 เอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Instruction)
เอกสารขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งาน คื อ เอกสารที่ อธิ บายวิธีการดาเนิ น กิ จกรรมหรื องาน
โดยมีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเรื่ องนั้นๆ เป็ นส่ วนประกอบหนึ่ งของกระบวนการ ที่ระบุวิธีการ
ดาเนิ นการในรายละเอียดอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน (step by step) โดยจะใช้เทคโนโลยีหรื อทรัพยากร
อื่นด้วยก็ได้ การเขียนขั้นตอนการปฏิบตั ิงานพื้นฐานประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1.เข้าใจวิธีการทางานนั้นอย่างชัดเจน
2.วางแผนการเขียนขั้นตอนก่อนหลัง
3.เขียนคาอธิ บายเริ่ มต้นด้วยคากริ ยา
4.เขียนแต่ละขั้นตอนเป็ นส่ วนย่อยๆ
5.รวมข้อพึงระวังก่อนเริ่ มขั้นตอน
6.เขียนขั้นตอนต่างลาดับอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลอย่างสอดคล้องกัน
7.ทบทวนและแก้ไขคาอธิ บายอย่างระมัดระวัง
8.แสดงขั้นตอนต่างๆให้ออกมาเป็ นแง่บวก
9.หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น การอ้างอิง หรื อทางเลือกต่างๆ
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2.1.8 ควำมแตกต่ ำงระหว่ำง Work Procedure กับ Work Instruction
Work Procedures เป็ นการอธิ บายถึงกระบวนการและรายละเอียดในการทางานว่าต้อง
มี Input อะไรและจะได้ผลผลิตอะไร มี Feedback อะไรบ้าง ขณะที่ Work Instruction จะเป็ นการ
อธิ บายถึงวิธีการปฏิบตั ิงานหนึ่ งๆ ว่าจะต้องทาอย่างไร (How to) ซึ่ งในเว็บไซต์ bizmanualz.com
ได้แบ่งระดับเอกสารตามเกณฑ์ ISO 9000 เป็ น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ ที่ 1 นโยบายและวัต ถุ ป ระสงค์ (Policies and Objectives) เป็ นการระบุ ถึ ง
นโยบาย วัตถุ ประสงค์ หน่ วยงานต่างขององค์การ เพื่อเป็ นข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดขั้นตอนการ
ทางานต่อไป
ระดับที่ 2 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน (Procedures) เป็ นการระบุถึงรายละเอียดการทางาน
ว่า ใครท าอะไร เมื่ อไหร่ ซึ่ ง อาจเป็ นค าอธิ บ ายหรื อเป็ นแผนภาพการทางาน (Process Map) เพื่ อ
สื่ อสารข้อมูลในการปฏิบตั ิงาน
ระดับที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Work Instruction) เป็ นการบอกขั้นตอนการทางาน
ที่เป็ นขั้นตอน (Step by Step) ในการปฏิบตั ิงานหนึ่งๆ เพื่อให้งานสาเร็ จ
ระดับ ที่ 4 แบบฟอร์ ม หรื อ เอกสารอื่ น ๆ (Forms and Other documents) เป็ นระดับ
สุ ดท้ายของเอกสารซึ่ งรวมถึงแบบฟอร์ มการบันทึกข้อมูลต่างๆ หรื อเอกสารที่ใช้ในสิ นค้าหรื อบริ
การ ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นสิ่ งสาคัญเริ่ มต้นในการสื่ อสารในกระบวนงาน การกากับตรวจสอบ และการ
ปรับปรุ งพัฒนากระบวนงาน

2.2 งำนวิจยั เกีย่ วข้ อง
กฤษฎาภรณ์ จันทร์ศรี และภารณี ศิริโชติ (2560) ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งได้พฒั นาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และตรงกับความต้องการ
ผูใ้ ช้ระบบ จากเดิมที่เก็บข้อมูลด้วยมือ (Manual) จานวน 6 งาน ได้แก่ งานบริ หารทรัพยากรมนุษย์
งานทะเบียนประวัติ งานสวัสดิการ งานวินยั และนิติการ และงานธุรการ เป็ นระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วยงานย่อย 4 ระบบ ได้แก่ ระบบงานทะเบียนประวัติ ระบบงานพัฒนาและฝึ กอบรม
บุคลากร ระบบงานการขึ้นเงินเดือน และระบบงานการลา
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ลัดดาวัลย์ นันทจินดา (2559) ศึกษาการประยุกต์ ECRS กับการขนส่ งระบบ Milk run โดยเริ่ ม
ศึกษาเริ่ มจาการวิเคราะห์ปัญหาด้วยผังก้างปลา จากนั้นออกแบบการปรับปรุ งแก้ไขด้วย ECRS พบว่า ผล
จากการประยุกต์ ECRS แสดงให้เห็นถึงการปรับปรังการจัดทาเอกสารและลักษณะการวิ่งรับภาชนะเปล่า
ทาให้สามารถประหยัดเวลาของกระบวนการได้ร้อยละ 50 จากเดิมใช้ระยะเวลา 120 นาที ลดเหลือ 60 นาที
ปิ ยะฉัตร ฤกษ์เย็น (2547) ศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารทรัพยากรบุคคลในองค์กร กรณี ศึกษาบริ ษทั ปตท.จากัด(มหาชน) พบว่า ระบบ
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลมีบทบาทในการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพในงานบุคคลในกระบวนการสรรหา
บุ คลากร กระบวนการพัฒนาบุ คลากร กระบวนการจู งใจบุ คลากร และกระบวนการรั กษาบุ คลากร
โดยเฉพาะด้านความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน และด้านความถูกต้องแม่นยาของข้อมูลบุคลากร
ศศินภา บุญพิทกั ษ์ และกรณ์ ปภพ รัตนวิจิตร (2561) ได้ประยุกต์แนวคิดแบบลีนเพื่อลด
ปั ญหาการรอคอยของระบบการบริ หารจัดการในแผนก OPD (เวลาปกติ ) โดยได้นาหลัก 5W 1H มา
วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปั ญหาและนาหลัก ECRS มาปรับปรุ งกระบวนการไหลการบริ การห้องยาใหม่
พบว่า สามารถขั้นตอนการดาเนิ นการจาก 15 ขั้นตอน เหลื อ 12 ขั้นตอน และยังมี การสลับตาแหน่ ง
เจ้าหน้าที่เภสัชกร ผูช้ ่ วยเภสัชเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจากการปรับปรุ งกระบวนการสามารถลดการรอ
คอยได้ 29.45 นาที คิดเป็ นร้อยละ 21.23
Bambang Suhardi (2019) ศึกษาการลดศูนย์เสี ยในอุตสาหกรรมเฟนิเจอร์ ประเทศอินโดนิเซีย
โดยใช้หลักการ LEAN และ ECRS เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันโดยการสร้างสิ นค้าให้มีคุณภาพ
สิ นค้าที่สูงเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ซึ่ งศึกษาโดยใช้สายธารคุณค่า (Value Stream Mapping (VSM))
ในการระบบความสู ญเสี ยในการจาแนกคุณค่าของกิจกรรม และพัฒนากระบวนการโดยใช้เทคนิ ค 5W1H
และหลักการ ECRS ในการปรับปรุ งพัฒนาในกิจกรรมที่มีการสู ญเสี ยที่สาคัญ ผลที่ได้สามารถลดเวลาการ
ดาเนินงานส่ วนของ Lead Time ได้ร้อยละ 4.79
Barsan Raluca Miheala &Codrea Felicaia Miheala (2019) ได้ ศึ ก ษาการใช้ ECRS ในการ
ปรั บปรุ งกระบวนการบริ หารใน Lucian Blaga Universiry of Sibiu ประเทศโรมาเนี ย โดยใช้ ECRS และ
กระบวนการระดมสมองจากลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการปรับปรุ งการจัดการข้อมูลของนักศึกษาอย่าง
อัตโนมัติ โดยนักศึกษาไม่จาเป็ นต้องกรองข้อมูลใดเลยในแบบฟอร์ มซึ่ งเสี ยเวลาในการขนส่ งข้อมูลจาก
แบบฟอร์ม จากการปรับปรุ งสามารถลดกระบวนการจาก 8 จุด เป็ น 4 จุด
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บทที่ 3
วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิด
3.1 ขอบเขตของกำรวิจัยจำกงำนประจำ
การศึ ก ษากระบวนงานประเมิ นสมรรถนะบุ คลากรในระบบ HRIS ประกอบด้ว ย
กระบวนงานย่อย คือ
1.การ Login
2.การกาหนดรอบประเมิน
3.การตรวจสอบข้อมูลบุคลากร
4.การประชาสัมพันธ์หน่วยงานเพื่อการสร้างความเข้าใจ
4.1 การทาบันทึกชี้แจง
4.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
4.3 การลงพื้นที่เพื่อแนะนาการใช้งาน
4.4 การตอบคาถามทางโทรศัพท์
5.การกาหนดการประเมิน
6.การกาหนดน้ าหนักของกลุ่มการประเมิน
7.การตรวจสอบการประเมิน
8.การติดตามการประเมิน
9.การยืนยันผลการประเมิน
เก็ บ ข้อ มู ล ความคิ ด เห็ น หลัง การใช้ ง านจากบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ทั้ง หมดจาก
สานักงานอธิ การบดีและสานักงานตรวจสอบภายใน ประเภทข้าราชการ ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน
ได้แก่ กองกลาง กองงานผูบ้ ริ หาร กองบริ การวิชาการ กองแผนงาน กองคลังและพัสดุ กองบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล และสานักงานตรวจสอบภายใน เนื่ องจากเป็ นหน่วยงานสายสนับสนุ นส่ วนกลาง
ของสถาบัน ซึ่ งลัก ษณะโครงสร้ า งการบัง คับ บัญ ชา และมี ห น้า ที่ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านสนับ สนุ น
ส่ วนกลางที่คล้ายกัน โดยช่ วงเวลาในการเก็บข้อมูลคื อ รอบการประเมิ นที่ 2/2562 ( 1 สิ งหาคม
2562 – 30 กันยายน 2562)
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3.2 กรอบแนวคิด
กำรประเมินสมรรถนะ
บุคลำกรผ่ำนระบบ
HRIS ก่ อนปรับปรุ ง

กำรปรับปรุงพัฒนำ
-ECRS
-One point
Lesson (OPL)

ผลสัมฤทธิ์กำร
ดำเนินกำรหลัง
ปรับปรุง
-ควำมรวดเร็ว
-ควำมพึงพอใจ

3.3 เครื่ องมือและวิธีกำรวิเครำะห์
ผูศ้ ึกษาดาเนินการวิเคราะห์ และคัดเลือกจุดที่ควรปรับปรุ งพัฒนา โดยเริ่ มจากการแจก
แจงรายละเอียดของงาน (Line Process) เพื่อให้ทราบขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนงานประเมิ น
สมรรถนะบุคลากรในระบบ HRIS ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดกระบวนการ จากนั้นใช้ 7Waste ในการ
วิเคราะห์กระบวนงานที่มีความสู ญเปล่า สุ ดท้ายทาการประเมินคุ ณค่าของงาน เพื่อแยกแยะคุ ณค่า
กระบวนงานเป็ น 3 ประเภท คือ กระบวนงานที่มีคุณค่าต้องทา (Value Added : VA) งานไม่มีคุณค่า
ไม่ตอ้ งทา (Non Value Added : NVA) และงานไม่มีคุณค่าแต่ตอ้ งทา (Essential Non Value Added:
ENVA) จากนั้น ใช้เ ครื่ อ งมื อ ECRS (Eliminate ,Combine ,Rearrange ,Simplify) ในการปรั บ ปรุ ง
ดังนี้ การยกเลิก ปรับปรุ งกิจกรรมที่ไม่จาเป็ นต้องทาออก (Eliminate) ได้แก่ กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ กิจกรรมการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ จากนั้นใช้เครื่ องมือ One Point Lesson : OPL ใน
การสร้ างความรู ้ ความเข้าใจในการดาเนิ นการใช้งานในรู ปแบบ Work Instruction จานวน 4 งาน
ได้แก่
1) วิธีการกาหนดโครงสร้างและน้ าหนักการประเมินสาหรับ Admin ระดับหน่วยงาน
2) วิธีการประเมินตนเอง
3) วิธีการบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนเอง
4) วิธีการบันทึกข้อมูลการพัฒนากรณี เป็ นหน่วยงานผูจ้ ดั
จากนั้นผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามหลังการใช้งานเพื่อสารวจความพึงพอใจ
การใช้ ง านในระบบสมรรถนะ และความเข้า ใจ ความชัด เจนของ Work Instruction รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งจากผูใ้ ช้งานหลังจากหมดช่ วงกาหนดเวลาประเมินแล้ว โดยข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ตำรำงที่ 3.1 สรุ ปเครื่ องมือและวิธีการที่ใช้ในการปรับปรุ งกระบวนงาน
ลาดับ
กิจกรรม
1 ศึกษากระบวนงาน
2

การวิเคราะห์ปัญหา

3

การวิเคราะห์คุณค่า

4

ปรับปรุ งกระบวนงาน

5
6

การจัดทา
Work Instruction
เก็บข้อมูล

7

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

เครื่ องมือ
Line Process

Output
Outcome
จานวน
ภาพรวมของกลุ่ม
กระบวนงาน
กระบวนงาน
7 Waste
ปัญหาที่จะพัฒนา แก้ปัญหาใน
ประเด็นสาคัญ
การวิเคราะห์คุณค่า จาแนกคุณค่า
ระบุกระบวนงานที่
กระบวนงาน
สามารปรับปรุ ง
ECRS
กระบวนงานที่
กระบวนงานมี
ปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพ
One Point Lesson
จานวน Work
ผูใ้ ช้ระบบสามารถ
Instruction
ใช้งานได้ถูกต้อง
แบบบันทึกข้อมูล ข้อมูลเชิงปริ มาณ ผลการวิเคราะห์
แบบสอบถาม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โปรแกรมสาเร็ จรู ป ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจ และ
MS Excel โดยใช้สถิติ
ข้อเสนอแนะในการ
เชิงพรรณนา
ปรับปรุ งพัฒนา

3.4 ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จของกำรปรับปรุงกระบวนกำร

ผูศ้ ึกษาได้กาหนดตัวชี้วดั ความสาเร็ จในการปรับปรุ งกระบวนงานที่สะท้อนถึงความรวดเร็ ว
และความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน ดังนี้
ตำรำงที่ 3.2 ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของการปรับปรุ งกระบวนงาน
ลำดับ
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ
1 ระยะเวลารวม
Total Cycle Time
2 คะแนนความพึงพอใจ

ข้ อมูลก่ อนปรับปรุ ง
2,069 นาที
3.76

หมำยเหตุ
ตั้งแต่เริ่ มถึง
สิ้ นสุ ดประเมิน
เต็ม 5 คะแนน
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3.5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษามีวธิ ี การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
- ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย บรรยายแบบสอบถาม
- ใช้การเปรี ยบเทียบเวลาดาเนินงานก่อน-หลัง และการเปรี ยบเทียบทรัพยากรที่ใช้
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บทที่ 4
กำรวิเครำะห์ ผล
การปรับปรุ งกระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากร ผูศ้ ึกษาได้เก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
3 แหล่ง คือ การวิเคราะห์กระบวนงาน แบบสอบถาม และแบบบันทึกข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้

4.1 กำรวิเครำะห์ กระบวนงำน

กระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ HRIS มีการไหลของงาน ดังนี้

ผู้ดำเนินดำเนินงำน
Admin
Admin สถำบัน
หน่ วยงำน

User

รำยละเอียด

ระยะเวลำ

แบบฟอร์ ม/
เอกสำรอ้ ำงอิง

เริ่มต้ น

login

กำหนดรอบประเมิน
สมรรถนะ

1

เข้า login โดยใช้ NIDA NET ID

กาหนดรอบประเมินสมรรถนะ
สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์
(รอบ 6 เดือน) และสัปดาห์แรกของ
เดือนสิ งหาคม (รอบ 12 เดือน)
เพื่อให้ลดการดาเนิ นงานทับซ้อนกัน
ช่วงการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน

1 นาที

2 นาที

การกาหนดรอบประเมินสมรรถนะ
ประกอบด้วย
1.ตั้งชื่ อรอบ เช่น 1/2562
2.กาหนดระเวลาของเริ่ มและปิ ดรอบ
3.กาหนดสัดส่วนค่าน้ าหนัก ค่าเริ่ มต้น

ภำพประกอบที่ 4.1 กระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ HRIS ก่อนการปรับปรุ ง (หน้า 1)
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ผู้ดำเนินดำเนินงำน
Admin สถำบัน

Admin หน่ วยงำน

User

รำยละเอียด

ระยะเวลำ

แบบฟอร์ ม/
เอกสำรอ้ ำงอิง

1

เปลีย่ นแปลง

ปรับข้ อมูล

ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรทั้งสถาบัน
ให้เป็ นปัจจุบนั ประกอบด้วย
1.ชื่ อ ตาแหน่ง ระดับ
2.หน่วยงานประเมิน (ถึงระดับกลุ่ม
งาน)
3.ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น
4.กลุ่มการประเมินสมรรถนะ
ข้อมูลดังกล่าวมีผลในการดึงข้อคาถาม
และลาดับบังคับบัญชาในการประเมิน

ตรวจสอบ
ข้ อมูลบุคลำกร
ไม่ เปลีย่ นแปลง

720 นาที

3

ประชำสัมพันธ์
หน่ วยงำน

2

ชี้ แจงหน่วยงานประเมินต่างๆ ด้วย
วิธีการดังนี้
1.บันทึกชี้แจงกาหนดการประเมินทุก
หน่วยงาน
2.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ชี้ แจง admin
ระดับหน่วยงานรวมถึงเผยแพร่ คู่มือ
ประเมินสมรรถนะ
3.การลงพื้นที่เพื่อแนะนาการประเมิน
แก่บุคลากรของหน่วยงาน ที่ขอความ
ช่วยเหลือ (HR clinic)
.การตอบคาถามทางโทรศัพท์

620 นาที
520 นาที
65 นาที
120 นาที

ภำพประกอบที่ 4.1 กระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ HRIS ก่อนการปรับปรุ ง (หน้า 2)
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ผู้ดำเนินดำเนินงำน
Admin สถำบัน

Admin หน่ วยงำน

User

รำยละเอียด

2
Admin หน่วยงานนาเข้าบุคลากร ดังนี้
1.เลือกกลุ่มงานการประเมิน
2.กดนาเข้าบุคลากร

กำหนดกำรประเมิน

ระยะเวลำ

แบบฟอร์ ม/
เอกสำรอ้ ำงอิง

135 นาที
0.5 นาที /
คน

135 นาที

Admin หน่วยงานกาหนดน้ าหนักของ
0.5 นาที /
กลุ่มการประเมิน ดังนี้
คน
1.กาหนดตัวเลขค่าน้ าหนักของกลุ่ม
การประเมิน ได้แก่ ค่าน้ าหนักประเมิน
ตนเอง ค่าน้ าหนักประเมินเพื่อน
ร่ วมงาน ค่าน้ าหนักผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และค่าน้ าหนักบังคับบัญชา ซึ่งรวมกัน
แล้วต้องได้เท่ากับ ๑๐๐ (สัดส่ วน
น้ าหนักการประเมินเป็ นอิสระของ
หน่วยงานประเมินตามความเหมาะสม
กับวัฒนธรรมการปฏิบตั ิงานของแต่ละ
หน่วยงาน)
2.เลือกบันทึก

กำหนดนำ้ หนักของ
กลุ่มกำรประเมิน

4

ภำพประกอบที่ 4.1 กระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ HRIS ก่อนการปรับปรุ ง (หน้า 3)
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ผู้ดำเนินดำเนินงำน
Admin สถำบัน

Admin หน่ วยงำน

User
4
ประเมินตนเอง /
ประเมินผูอ้ ื่น

ไม่เสร็ จสิ้น

ตรวจสอบผู้
เสร็ จสิ้ นการ
ประเมิน

ติดตาม

ยืนยันผลกำรประเมิน

3

เสร็ จสิ้ น

รำยละเอียด

ผู้ประเมินต้องประเมินตนเองก่อน

ระยะเวลำ

แบบฟอร์ ม/
เอกสำรอ้ ำงอิง

10 นาที /คน

ประเมินผูอ้ ื่นจะทาได้ก็ต่อเมื่อ
หน่วยงานประเมินกาหนดให้มีการ
ประเมินผูอ้ ื่น เช่น ประเมิน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อร่ วมงาน เป็ นต้น
Admin ระดับหน่วยงานตรวจสอบ
1 นาที /คน
จานวนผูป้ ระเมินของหน่วยงานในรอบ
การประเมินนั้น ว่าแต่ละคนทาได้
ยืนยันข้อมูลแล้วหรื อไม่ ถ้ายังไม่ยนื ยัน
ข้อมูลแสดงว่ายังมีการประเมินไม่ครบ
ตามที่กาหนดผูป้ ระเมินไว้ ซึ่ง admin
สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู “กำหนดผู้
ประเมิน” แล้วเลือกรายชื่ อที่ยงั ไม่
ยืนยันข้อมูล สถานะของผูท้ ี่ยงั ไม่
ประเมินจะปรากฎคาว่า “ระหว่ำง
ประเมิน”
Admin ระดับสถาบันจะยืนยันผลการ 135 นาที
ประเมินเมื่อผูป้ ระเมินมีการประเมิน
0.5 นาที /คน
เสร็ จสิ้นแล้ว และยังไม่สิ้นสุ ด
ระยะเวลารอบประเมินที่กาหนด

สิ้นสุ ด

ภำพประกอบที่ 4.1 กระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ HRIS ก่อนการปรับปรุ ง (หน้า 3)
จากภาพประกอบที่ 4.1 กระบวนงานประเมิ นสมรรถนะบุ คลากรผ่ านระบบ HRIS มี
ผูเ้ กี่ยวข้องกับกระบวนงาน 3 กลุ่ม คือ Admin ระดับสถาบัน Admin ระดับหน่วยงาน และผูใ้ ช้งาน (User)
กระบวนการเริ่ มจากการ Login โดยใช้ User และPassword ที่สานักเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างขึ้น โดยผูก
กับ Net ID ของบุ คลากร เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้งาน จากนั้น Admin
ระดับสถาบันเป็ นผูก้ าหนดรอบการประเมินสมรรถนะ ว่าจะเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดการการประเมิน จากนั้น
Admin ระดับสถาบันทาการตรวจสอบให้เป็ นปั จจุบนั ของข้อมูลบุคลากร ได้แก่ ชื่ อ ตาแหน่ง ระดับ กลุ่ม
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การประเมินสมรรถนะ ผูบ้ งั คับบัญชา หน่ วยงาน ซึ่ งมีความสาคัญในการดึ งข้อคาถามตามกลุ่มประเมิน
สมรรถนะ ผูศ้ ึกษาได้ระบุรายละเอียดกระบวนงาน (Line Process) เพื่อให้ทราบถึ งขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่
เริ่ มต้นรอบประเมิ น ถึ งเสร็ จสิ้ นกระบวนการ ซึ่ งได้จ าแนกเป็ นกลุ่ มของกระบวนงานออกเป็ น 9
กระบวนงานหลัก 32 กระบวนการย่อย จากนั้นวิเคราะห์ความสู ญเปล่า 7 Waste และการประเมินคุณค่าของ
งานในการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้
ตำรำงที่ 4.1 การวิเคราะห์กระบวนงานโดยใช้ 7 Waste
ลำดับ Line กระบวนกำรทำงาำน
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

login
กำหนดรอบประเมินสมรรถนะ
ตั้งชื่อรอบ เช่น 1/2562
กำหนดระเวลำของเริ่มและปิดรอบ
กำหนดสัดส่วนค่ำน้ำหนัก ค่ำ
เริ่มต้น
ตรวจสอบข้อมูลบุคลำกร (รำยคน)
ตรวจชื่อ ตำแหน่ง ระดับ
ตรวจหน่วยงำนประเมิน (ถึงระดับ
กลุ่มงำน)
ตรวจผูบ้ ังคับบัญชำชั้นต้น
ตรวจกลุม่ กำรประเมินสมรรถนะ
ประชำสัมพันธ์หน่วยงำน สร้ำง
ควำมทำเข้ำ
บันทึกชี้แจงกำหนดกำรประเมิน
ร่ำงบันทึก
สร้ำงเอกสำรแนบ (กำหนดกำร
ประเมิน)
เสนอผู้อำนวยกำรลงนำม
แนบเอกสำรกับบันทึก
ธุรกำรนำเข้ำระบบ e doc
ธุรกำรเดินหนังสือ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร ชี้แจง
admin
ทำบันทึกเชิญ admin หน่วยงำน
จองห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
(ห้องอบรม)
รวบรวมแบบตอบรับ

Defect

Over
Production

Waiting

Transpo
rtation

Invent
ory

Motion

Over
Process

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
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4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

สรุปผู้เข้ำร่วม
จัดทำเอกสำรกำรนำเสนอ
ดำเนินกำรอบรม
จัดทำเบิกจ่ำย

ลำดับ Line กระบวนกำรทำงาำน
4.3.1 รับกำรนัดหมำยเพื่อลงพื้นที่
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ พี่เลี้ยงกำร
4.3.2 ดำเนินงำน)
4.4 ตอบคำถำมทำงโทรศัพท์ (ต่อรำย)
รับโทรศัพท์ สนทนำ ถำม ตอบ
4.4.1 แนะนำ แก้ไข
5 กำหนดกำรประเมิน
5.1 เลือกกลุม่ งำนกำรประเมิน
5.2 นำเข้ำบุคลำกร
กำหนดน้ำหนักของกลุ่มกำร
6 ประเมิน (ต่อคน)
กำหนดตัวเลขค่ำน้ำหนักของกลุม่
6.1 กำรประเมิน
6.2 เลือกบันทึก
7 ตรวจสอบผู้เสร็จสิ้นกำรประเมิน
8 ติดตำมผู้ยังไม่ประเมิน
9 ยืนยันผลกำรประเมิน
รวม

1
1
1
1

1

Defect

Over
Production

Waiting

1

Transpo
rtation

Motion

Over
Process

1

1

1

16

Invent
ory

1

1

1

1
1
1

1
1
1

6

1
1

2

0

1

จากตารางที่ 4.1 พบว่า จากกระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ HRIS ทั้งหมด 9
กระบวนการหลัก ได้แก่ 1) การ Login 2) การกาหนดรอบประเมิ นสมรรถนะ 3) การตรวจสอบข้อมู ล
บุคลากร 4) การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การสร้ างความเข้าใจ 5) กาหนดการประเมิน 6) การประเมิน 7)
ตรวจสอบผูเ้ สร็ จสิ้ นการประเมิน 8) ติดตามผูย้ งั ไม่ประเมิน 9) ยืนยันผลการประเมิน มีงานที่เป็ น Defect ซึ่ง
เป็ นลักษณะงานที่ตอ้ งทาซ้ าๆ จานวนเท่ากับงานที่มีกระบวนการมากเกินไป Over Process จานวน 16 งาน
ส่ วนมากอยูใ่ นกระบวนงานที่ 4 คือ การประชาสัมพันธ์หน่วยงานเพื่อการสร้างความเข้าใจ ซึ่งประกอบด้วย
กระบวนงานย่อย ได้แก่ การทาบันทึกชี้ แจงการประเมิน การจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ การลงพื้นที่แนะนา
หน่วยงาน และการตอบคาถามทางโทรศัพท์

16

29

ตำรำงที่ 4.2 การวิเคราะห์คุณค่าของงาน
ลำดับ

Line กระบวนกำรทำงาำน

ประเภทคุณค่ำของา
งาำน
VA

1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1

login
กำหนดรอบประเมินสมรรถนะ
ตั้งชื่อรอบ เช่น 1/2562
กำหนดระเวลำของเริ่มและปิดรอบ
กำหนดสัดส่วนค่ำน้ำหนัก ค่ำเริม่ ต้น
ตรวจสอบข้อมูลบุคลำกร (รำยคน)
ตรวจชื่อ ตำแหน่ง ระดับ
ตรวจหน่วยงำนประเมิน (ถึงระดับกลุ่มงำน)
ตรวจผูบ้ ังคับบัญชำชั้นต้น
ตรวจกลุม่ กำรประเมินสมรรถนะ
ประชำสัมพันธ์หน่วยงำน สร้ำงควำมทำเข้ำ
บันทึกชี้แจงกำหนดกำรประเมิน
ร่ำงบันทึก
สร้ำงเอกสำรแนบ (กำหนดกำรประเมิน)
เสนอผู้อำนวยกำรลงนำม
แนบเอกสำรกับบันทึก
ธุรกำรนำเข้ำระบบ e doc
ธุรกำรเดินหนังสือ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร ชี้แจง admin
ทำบันทึกเชิญ admin หน่วยงำน
จองห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ (ห้องอบรม)
รวบรวมแบบตอบรับ
สรุปผู้เข้ำร่วม
จัดทำเอกสำรกำรนำเสนอ
ดำเนินกำรอบรม
จัดทำเบิกจ่ำย
รับกำรนัดหมำยเพื่อลงพื้นที่
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ พี่เลี้ยงกำรดำเนินงำน)
ตอบคำถำมทำงโทรศัพท์ (ต่อรำย)
รับโทรศัพท์ สนทนำ ถำม ตอบ แนะนำ แก้ไข

NVA ENVA
1
1
1
1
1

ระยะเวลำ ระยะเวลำรอคอย
ดำเนินกำร ของาผู้ปฏิบัติงาำน
(นำที)
(นำที)
0.5
2
1
2
1
720

720

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

60
180
180
180
20
180
60
10
1800
60
120
180
90
5
60

1800

30

ลำดับ
5.2
6
6.1
6.2
7
8
9

Line กระบวนกำรทำงาำน
นำเข้ำบุคลำกร
กำหนดน้ำหนักของกลุ่มกำรประเมิน (ต่อคน)
กำหนดตัวเลขค่ำน้ำหนักของกลุม่ กำรประเมิน
เลือกบันทึก
ตรวจสอบผู้เสร็จสิ้นกำรประเมิน
ติดตำมผู้ยังไม่ประเมิน
ยืนยันผลกำรประเมิน
รวม

ประเภทคุณค่ำของา ระยะเวลำ ระยะเวลำรอคอย
งาำน
ดำเนินกำร
(นำที)
VA NVA ENVA (นำที)
1
1
1
1
1

6

0

1
1
1
26

3
1
5
5
0.5
2,068.00

5
0.5
1800
8,107.50

หมายเหตุ VA คือ งานที่มีคุณค่า ENVA คือ งานไม่เกิดคุณค่าแต่ตอ้ งทา
NVA คือ งานไม่เกิดคุณค่าที่ไม่ทาก็ไม่กระทบกับกระบวนการหลัก
จากตารางที่ 4.2 พบว่า กระบวนงานทั้งหมดมีระยะเวลาดาเนิ นการ 2,068 นาที เป็ นระยะเวลา
รอคอย 8,107 นาที เมื่อวิเคราะห์คุณค่าของงานพบว่า เป็ นงานที่มีคุณค่า (Value Added : VA) จานวน 6
งาน และเป็ นงานไม่เกิดคุณค่าแต่ตอ้ งทา (Essential None-Value Added : ENVA) จานวน 26 งาน ซึ่ งส่ วนมาก
อยู่ในกระบวนที่ 4 การประชาสัมพันธ์และสร้ างความรู ้ ความเข้าใจแก่หน่ วยงาน ประกอบด้วย 1) การทา
บันทึกชี้แจงกาหนดการประเมิน 2) การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้หน่วยงาน 3) การลงพื้นที่เพื่อแนะนาการ
ประเมินแก่บุคลากรของหน่วยงาน และ4) การตอบคาถามทางโทรศัพท์
จากข้อมูลดังกล่าว ผูศ้ ึกษาพบช่องว่างที่สามารถปรับปรุ งกระบวนงานให้มีประสิ ทธิ ภาพดี
ยิ่งขึ้น โดยใช้เงื่อนไขในการพิจารณาปรับปรุ งกระบวนงานจาก 1) เป็ นงานที่ไม่ตอ้ งใช้งบประมาณในการ
แก้ไข 2) สามารถดาเนินการปรับปรุ งโดยผูป้ ฏิบตั ิงานได้เลยภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน ดังนั้น จึงเลือก
ปรับปรุ งกระบวนการที่ 4
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ภำพประกอบที่ 4.1 การใช้หลัก ECRS และ One Point Lesson มาปรับปรุ งพัฒนากระบวนงาน
จากภาพประกอบที่ 4.1 ผูศ้ ึ กษานาหลัก ECRS และ One Point Lesson มาปรั บปรุ งพัฒนา
กระบวนงาน ดังนี้
1) กาจัดงาน (Eliminate) ไม่เกิดคุณค่าแต่ตอ้ งทา (Essential None-Value Added : ENVA) คือ
งานจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้หน่วยงาน เพราะเป็ นงานที่ตอ้ งใช้เวลาในการดาเนินการ 520 นาที
2) รวมงานประชาสัมพันธ์กบั การถามตอบเข้าด้วยกัน (Combine)
3) นาบทเรี ยนหนึ่ งประเด็น (One Point Lesson : OPL) มาจัดทาเป็ นวิธีการใช้งานใน
รู ปแบบ Work Instruction ที่เน้นภาพลาดับการใช้งานเป็ นขั้นตอน (Step by Step) ผูใ้ ช้งานสามารถ
ปฏิบตั ิตามได้ง่ายที่สุด (Simplify)
จากการการปรับปรุ งกระบวนแล้ว ทาให้มีกระบวนงานใหม่ ดังนี้
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ตำรำงที่ 4.3 กระบวนงานหลังปรับปรุ งพัฒนาด้วย ECRS
ลำดับ

Line กระบวนกำรทำงาำน

1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.4
5
6
7

login
กำหนดรอบประเมินสมรรถนะ
ตั้งชื่อรอบ 2/2562
กำหนดระเวลำของเริ่มและปิดรอบ
กำหนดสัดส่วนค่ำน้ำหนัก ค่ำเริม่ ต้น
ตรวจสอบข้อมูลบุคลำกร
ตรวจชื่อ ตำแหน่ง ระดับ
ตรวจหน่วยงำนประเมิน
ตรวจผูบ้ ังคับบัญชำชั้นต้น
ตรวจกลุม่ กำรประเมินสมรรถนะ
ประชำสัมพันธ์หน่วยงำน
บันทึกชี้แจงกำหนดกำรประเมิน
ร่ำงบันทึก
สร้ำงเอกสำรแนบ (กำหนดกำรประเมิน)
ตอบคำถำมทำงโทรศัพท์ แนะนำ แก้ไข
ตรวจสอบผู้เสร็จสิ้นกำรประเมิน
ติดตำมผู้ยังไม่ประเมิน
ยืนยันผลกำรประเมิน
รวม

เวลำดำเนินกำร
(นำที)

เวลำรอคอยของา
ผู้ปฏิบัติงาำน
(นำที)

0.5
6

720

720

60
180
54
120
5
0.5

180

1,146.00

1800
4320
1800
8,820.00

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุ งด้วย ECRS ด้วยการกาจัด
(Eliminate) งานที่ ไม่ เกิ ดคุ ณค่ าแต่ ต้องท า (Essential None-Value Added : ENVA) คื อ งานจัดอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการให้หน่วยงาน และทาการรวมงานประชาสัมพันธ์กบั การถามตอบเข้าด้วยกัน (Combine) ทาให้
เหลื อกระบวนงานหลัก 7 กระบวนงาน กระบวนงานย่อย 15 กระบวนงาน ในขณะที่ระยะเวลา
ดาเนินการ เหลือ 1,146 นาที ระยะเวลารอคอย 8,820 นาที
จากการปรับปรุ งกระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ HRIS สามารถ
เปรี ยบเทียบกระบวนงานก่อนและหลัง ดังนี้

33

ตำรำงที่ 4.4 เปรี ยบเทียบระยะเวลาดาเนินการก่อน และหลังปรับปรุ งพัฒนา
ลำดับ
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.3.1
4.3.2
4.4

รำยละเอียดกระบวนงาำน
login
กำหนดรอบประเมินสมรรถนะ
ตั้งชื่อรอบประเมิน
กำหนดระเวลำของเริ่มและปิดรอบ
กำหนดสัดส่วนค่ำน้ำหนัก ค่ำเริม่ ต้น
ตรวจสอบข้อมูลบุคลำกร (รำยคน)
ตรวจชื่อ ตำแหน่ง ระดับ
ตรวจหน่วยงำนประเมิน (ถึงระดับกลุ่มงำน)
ตรวจผูบ้ ังคับบัญชำชั้นต้น
ตรวจกลุม่ กำรประเมินสมรรถนะ
ประชำสัมพันธ์หน่วยงำนเพื่อสร้ำงควำมทำเข้ำ
บันทึกชี้แจงกำหนดกำรประเมิน
ทำบันทึก
สร้ำงเอกสำรแนบ (กำหนดกำรประเมิน)
เสนอผู้อำนวยกำรลงนำม
แนบเอกสำรกับบันทึก
ธุรกำรนำเข้ำระบบ e doc
ธุรกำรเดินหนังสือ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร ชี้แจง admin
ทำบันทึกเชิญ admin หน่วยงำน
จองห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ (ห้องอบรม)
รวบรวมแบบตอบรับ
สรุปผู้เข้ำร่วม
จัดทำเอกสำรกำรนำเสนอ
ดำเนินกำรอบรม
จัดทำเบิกจ่ำย
รับกำรนัดหมำยเพื่อลงพื้นที่
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ พี่เลี้ยงกำรดำเนินงำน)
ตอบคำถำมทำงโทรศัพท์ แนะนำ แก้ไข

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ก่อนปรับปรุงา
(นำที)
0.5
2
1
2
1
720

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
หลังาปรับปรุงา
(นำที)
0.5
2
1
2
1
720

หมำยเหตุ

60
180

60
180

180
20
180

-

ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก

60
10

-

60
120
180
90

-

5
60
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ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
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ลำดับ
5.2
6
6.1
6.2
7
8
9

Line กระบวนกำรทำงาำน
นำเข้ำบุคลำกร
กำหนดน้ำหนักของกลุ่มกำรประเมิน
กำหนดตัวเลขค่ำน้ำหนักของกลุม่ กำรประเมิน
เลือกบันทึก
ตรวจสอบผู้เสร็จสิ้นกำรประเมิน
ติดตำมผู้ยังไม่ประเมิน
ยืนยันผลกำรประเมิน
รวม

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ก่อนปรับปรุงา
(นำที)
1

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
หลังาปรับปรุงา
(นำที)
-

หมำยเหตุ

3
1
5
5
0.5
2,068.00

120
5
0.5
1,146.00

ตัดออก
ตัดออก

ตัดออก

จากตารางที่ 4.4 แสดงการเปรี ยบเทียบระยะเวลาดาเนิ นการระหว่างก่อนและหลังปรับปรุ ง
กระบวนงาน โดยได้ตดั ออกจานวน 15 กระบวนงาน ลดระยะเวลาดาเนิ นการจาก 2,068 นาที เป็ น 1,146 นาที

4.2 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลจำกแบบสอบถำม
จากการปรับปรุ งกระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ HRIS ได้มีการนาไปใช้
ในรอบการประเมินที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 1 สิ งหาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 จากนั้นผูศ้ ึกษาได้ทาการ
ส ารวจความคิ ดเห็ นหลังการประเมินสมรรถนะบุ คลากรรอบดังกล่ าวกับบุ คลากรสายสนับสนุ นและ
สานักงานตรวจสอบภายใน จานวน 137 คน จากแบบสอบถาม 271 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 50.55โดยมีผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
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ตำรำงที่ 4.4 ความถี่และร้อยละของจานวนบุคลากรสายสนับสนุนสานักงานอธิการบดีที่ตอบแบบสอบถาม
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่ วยงำน

จำนวน
25
20
26
16
24
17
8
1
137

กองกลาง
กองงานผูบ้ ริ หาร
กองบริ การการศึกษา
กองแผนงาน
กองคลังและพัสดุ
กองบริ หารทรัพยากรบุคคล
สานักงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รวม

ร้ อยละ
18.20
14.60
19.00
11.70
17.50
12.40
5.80
0.70
100.00

จากตารางที่ 4.4 จากผูจ้ านวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 137 คน พบว่า กองบริ การการศึกษา
มีผตู ้ อบแบบสอบถามมากที่สุด จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.00 รองลงมาคือ กองกลาง จานวน 25 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18.20 และกองคลังและพัสดุ จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 4.5 คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นหลังใช้ระบบจาแนกตามระดับตาแหน่งบุคลากร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

หน่ วยงำน
ปฏิบตั ิงาน
ชานาญงาน
ปฏิบตั ิการ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
ผูอ้ านวยการ
Missing
รวม

จำนวน
28
8
64
18
4
3
12
137

ร้ อยละ
20.40
5.80
46.70
13.10
2.90
2.20
8.8
100.00

คะแนนเฉลีย่
3.48
3.66
3.64
3.76
4.00
3.88

SD
0.62
0.69
0.60
0.52
0.68
0.19

3.64

0.59

จากตารางที่ 4.5 พบว่า บุ คลากรระดับชานาญการพิ เศษมีคะแนนเฉลี่ ยมากที่ สุด ที่ 4.00
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.90 รองลงมาคือ ผูอ้ านวยการ มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.88 จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อย
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ละ 2.20 และระดับชานาญการ มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.76 จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.10 ซึ่ งบุคลากรระดับ
ปฏิบตั ิงานมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 3.48
ตำรำงที่ 4.6 ความถี่และร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนสานักงานอธิการบดีที่เปิ ดดูคู่มือวิธีการประเมิน
สมรรถนะบุคลากรในระบบ HRIS
ลำดับ
1
2

กำรเปิ ดดูค่ ูมือวิธีกำรในระบบ HRIS
เคย
ไม่เคย
รวม

จำนวน
72
65
137

ร้ อยละ
52.60
47.40
100.00

จากตารางที่ 4.6 พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนเปิ ดดูคู่มือวิธีการประเมินสมรรถนะในระบบ
HRIS จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.60 และไม่เคยเปิ ดดู คู่มือวิธีการในระบบ HRIS จานวน 65 คน คิด
เป็ นร้อยละ 47.40
ตำรำงที่ 4.7 คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นหลังใช้ระบบ HRIS จาแนกตามหน่วยงาน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่ วยงำน
กองกลาง
กองงานผูบ้ ริ หาร
กองบริ การการศึกษา
กองแผนงาน
กองคลังและพัสดุ
กองบริ หารทรัพยากรบุคคล
สานักงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
รวม

จำนวน
25
20
26
16
24
17
8
1
137

คะแนนเฉลีย่
3.52
3.59
3.35
4.01
3.65
3.82
3.56
4.16
3.62

SD
0.55
0.60
0.52
0.44
0.53
0.78
0.41
0.59

จากตารางที่ 4.7 เมื่อจาแนกคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นหลักการใช้ระบบ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจรวมทุกหน่วยงานที่ 3.62 โดยกองแผนงานมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดที่ 4.01 จากจานวนผูต้ อบ
แบบสอบถาม 16 คน รองลงมาคือ กองบริ หารทรัพยากรบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.82 จากจานวนผูต้ อบ
แบบสอบถาม 17 คน และกองคลังและพัสดุ มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.65 ตามลาดับ
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4.3 กำรวิเครำะห์ แบบบันทึกข้ อมูลกำรถำมตอบ
ผูศ้ ึกษาได้บนั ทึกข้อมูลการถามตอบ และให้คาแนะนาทางโทรศัพท์ต้ งั แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม
2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้
ตำรำงที่ 4.8 เวลาในการถามตอบและให้คาแนะนาทางโทรศัพท์
ลำดับ

หัวข้ อทีส่ อบถำม ให้ คำแนะนำ

ควำมถี่

รวมเวลำ
ถำมตอบ

1

การกาหนดการประเมิน

6

25 นาที

2
3
4
5

ข้อมูลผูป้ ระเมิน
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
สิ ทธิ์ การใช้งาน
การแก้ไขการประเมิน
รวม

2
3
1
3
15

10 นาที
12 นาที
2 นาที
5 นาที
54 นาที

จากตารางที่ 4.8 มีการถามตอบในหัวข้อการกาหนดการประเมินมากที่สุด จานวน 6 ครั้ง รวม
เวลาที่ใช้ในการถามตอบ 25 นาที รองลงมา คือ หัวข้อด้านข้อมูลการพัฒนาบุคลากร และการแก้ไขการ
ประเมินที่มีจานวนเท่ากันที่ 3 ครั้ง ใช้เวลา 12 นาที และ 5 นาที ตามลาดับ
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บทที่ 5
กำรสรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
จากการศึกษาและปรับปรุ งกระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ HRIS
ของบุคลากรสายสนับสนุน เดิมมีกระบวนงานหลักก่อนการปรับปรุ ง จานวน 9 กระบวนงาน ได้แก่
1) การ Login 2) การกาหนดรอบประเมินสมรรถนะ 3) การตรวจสอบข้อมูลบุคลากร 4) การประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน การสร้างความเข้าใจ 5) กาหนดการประเมิน 6) การประเมิน 7) ตรวจสอบผูเ้ สร็ จสิ้ นการประเมิน
8) ติดตามผูย้ งั ไม่ประเมิน 9) ยืนยันผลการประเมิน
ผูศ้ ึกษาได้ทาการ Line Process เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของงานย่อยพบว่า กระบวนงานมี
ระยะเวลาดาเนิ นการ ทั้งหมด 2,068 นาที เป็ นระยะเวลารอคอย 8,107 นาที จากนั้นใช้ 7 Waste วิเคราะห์
กระบวนงานทั้งหมดพบว่า มีงานที่เป็ น Defect ซึ่ งเป็ นลักษณะงานที่ ตอ้ งทาซ้ าๆ จานวนเท่ากับงานที่มี
กระบวนการมากเกินไป Over Process จานวน 16 จุด ส่ วนมากอยูใ่ นกระบวนงานที่ 4 คือ การประชาสัมพันธ์
หน่วย การสร้างความเข้าใจ ซึ่ งประกอบด้วยกระบวนงานย่อย ได้แก่ การทาบันทึกชี้ แจงการประเมิน การ
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การลงพื้นที่แนะนาหน่วยงาน และการตอบคาถามทางโทรศัพท์
จากนั้นได้วิเคราะห์คุณค่าของงานพบว่า เป็ นงานที่มีคุณค่า (Value Added : VA) จานวน 6
งาน และเป็ นงานไม่เกิ ดคุ ณค่าแต่ตอ้ งทา (Essential None-Value Added : ENVA) จานวน 26 งาน ซึ่ งส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นกระบวนที่ 4 การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) การ
ทาบันทึกชี้ แจงกาหนดการประเมิน 2) การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้หน่วยงาน 3) การลงพื้นที่เพื่อแนะนา
การประเมินแก่บุคลากรของหน่วยงาน และ4) การตอบคาถามทางโทรศัพท์
จากการค้นพบข้างต้น ผู ้ศึ ก ษาเห็ นช่ องว่ า งที่ ส ามารถปรั บ ปรุ งกระบวนงานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น โดยพิจารณาการปรับปรุ งจากงานที่ไม่ตอ้ งใช้งบประมาณในการแก้ไข และสามารถ
ดาเนินการปรับปรุ งโดยผูป้ ฏิบตั ิงานได้เลยภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน จึงเลือกปรับปรุ งกระบวนการที่
4 คือ กระบวนการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การสร้างความรู ้ความเข้าใจ โดยนาหลัก ECRS มาใช้ในการ
ปรับปรุ ง ดังนี้
1) การตัดงาน (Eliminate) ไม่เกิ ดคุ ณค่าแต่ตอ้ งทา (Essential None-Value Added : ENVA)
คือ งานจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้หน่วยงาน
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2) ทาการรวมงานประชาสัมพันธ์กบั การถามตอบเข้าด้วยกัน (Rearrange)
3) นาเครื่ องมือ บทเรี ยนหนึ่ งประเด็น (One Point Lesson : OPL) มาจัดทาเป็ นวิธีการ
ดาเนิ นงานให้ผูใ้ ช้งานสามารถปฏิ บตั ิ ตามได้ง่ายที่ สุด (Simplify) ในรู ปแบบ Work Instruction ที่
เน้นแสดงภาพจริ งของระบบ โดยแสดงให้เห็นการปฏิบตั ิตามเป็ นขึ้นๆ (Step by Step) ซึ่ งได้เพิ่มใน
ระบบใต้เมนูที่จะดาเนิ นการ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่ 1) วิธีการกาหนดโครงสร้างและ
น้ าหนักการประเมิ นสาหรั บ Admin ระดับหน่ วยงาน 2) วิธีการประเมินตนเอง 3) วิธีการบันทึก
ข้อมูลการพัฒนาตนเอง 4) วิธีการบันทึกข้อมูลการพัฒนากรณี เป็ นหน่วยงานผูจ้ ดั
จากการปรับปรุ งกระบวนงานทาให้กระบวนงานประเมิ นสมรรถนะบุ คลากรผ่า น
ระบบ HRIS ลดลงจาก 9 กระบวนงานหลัก 32 งานย่อย เป็ น 7 กระบวนงานหลัก 15 กระบวนงาน
ย่อยลดลง 17 กระบวนงานย่อย ในขณะที่ระยะเวลาดาเนิ นการทั้งหมด 2,068 นาที เหลือ 1,146 นาที
ลดลงร้อยละ 55.41
ขณะเดียวกันผูศ้ ึกษาได้ทาการเก็บข้อมูลการใช้งานจริ งระหว่างวันที่ 1 สิ งหาคม 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่ งเป็ นรอบการประเมินที่ 2/2562 จากบุคลากรสายสนับสนุนสานักงาน
อธิ การบดีและสานักงานตรวจสอบภายในบุคลากรทั้งหมด จานวน 271 ได้รับแบบสอบถามตอบ
กลับ จานวน 137 ฉบับ คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.55 พบว่า มี ค ะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจรวมที่ 3.62
บุคลากรระดับชานาญการพิเศษมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ที่ 4.00 รองลงมาคือ ผูอ้ านวยการ มี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.88 และระดับชานาญการ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.76 ในขณะที่
บุคลากรระดับปฏิบตั ิงานมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดที่ 3.48 เมื่อจาแนกตามหน่วยงาน
พบว่า กองแผนงานมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดที่ 4.01 จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 16 คน รองลงมาคือ กอง
บริ หารทรัพยากรบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.82 จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 17 คน และกองคลังและ
พัสดุ มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.65 ตามลาดับ
จากผลการปรับปรุ งเมื่อเทียบกับตัวชี้วดั ความสาเร็ จที่ต้ งั ไว้ได้ผล ดังนี้
ตำรำงที่ 5.1 สรุ ปผลการดาเนินการตามกระบวนงานที่ปรับปรุ งตามตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
ลำดับ
ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จ
1 ระยะเวลารวม
Total Cycle Time
2 คะแนนความพึงพอใจ

ค่ ำเป้ ำหมำย
≤ 1,087 นาที

ผลก่ อนปรับปรุ ง
2,069 นาที

ผลหลังปรับปรุ ง
1,146 นาที

≥4.00

3.76

3.62
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5.2 ข้ อเสนอแนะ

การปรับปรุ งกระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ HRIS ของบุคลากร
สายสนับ สนุ น เป็ นเพี ย งการปรั บ ปรุ ง ในบางกระบวนงานเท่า นั้น ซึ่ ง ต้องปรั บ ปรุ ง พัฒนาอย่าง
ต่ อเนื่ องในกระบวนงานอื่ นต่ อไป เช่ น การตรวจสอบข้อมู ล บุ ค ลากร การก ากับ ติ ดตามผูย้ งั ไม่
ประเมิ น รวมถึ งการสื่ อสารข้อมู ล ความรู ้ ความเข้าใจแก่ ผูใ้ ช้งานทุ ก ระดับ โดยใช้ช่องทางการ
สื่ อสาร และสื่ อในรู ปแบบอื่นๆ ประกอบการสร้ างความเข้าใจการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
อาจจาแนกตามตามช่วงวัย (Generation) หรื อประเภทการเรี ยนรู ้ ของแต่ละบุคคล (Learning Style)
ผูศ้ ึ ก ษาสั ง เกตจากคะแนนความพึ ง พอใจที่ ล ดลงจากเดิ ม ที่ 3.76 เป็ น 3.62 ซึ่ งบุ ค ลากรระดับ
ปฏิบตั ิงานมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดที่ 3.48 บุคลากรกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มวุฒิการศึกษาต่า
กว่าปริ ญญาตรี จึงต้องหาวิธีการทางเลื อกอื่นในการสร้างความเข้าใจ และทักษะในการใช้ระบบ
ต่อไป
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ภำคผนวก

ชื่อกระบวนการ

การประเมินสมรรถนะบุคลากร ประจารอบในระบบ HRIS (ก่อนปรับปรุง)

รายชื่อผู้จัดทา

นายปรเมศวร์ จิตรมาตร (บค)

เหตุผลความจาเป็น

วัตถุประสงค์

ขอบเขต

การประเมินสมรรถนะบุคลากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กระกอบการประเมินเลื่อนเงินเดือนประจารอบ ซึ่งบุคลากรของ
สถาบันต้องเข้าไปดาเนินการด้วยตนเองภายในระยะเวลาของรอบประเมินสมรรถนะที่กาหนด
1.บุคลากรสามารถประเมินสมรรถนะในระบบ HRIS ได้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กาหนด
2.ลดการสอบถามอันเนื่องมาจากความไม่เข้าเข้าใจจากผู้ใช้งาน / admin ระดับหน่วยงาน
3.ลดการแก้ไขอันเนื่องมาจากความไม่เป็นปัจจุบันของข้อมูลบุคลากร
เริ่มต้นตั้งแต่การกาหนดรอบประเมินสมรรถนะบุคลากรประจารอบของบุคลการของสถาบัน การนาเข้า กาหนดผู้ประเมิน
ประจารอบ การประเมินสมรรถนะของผู้ประเมิน การติดตาม และยืนยันผลการประเมิน

สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิ้นสุด

เอกสาร

ดาเนินการ

พิจารณา

การแยก/
การเชื่อม

จุดเชื่อมโยง

แผนภาพแสดงรายละเอียดกระบวนการทางาน (Workflow Chart) *สามารถปรับตารางตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
รายละเอียด

Workflow Chart
Admin สถาบัน(บค)

Admin หน่วยงาน

ระยะเวลา แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง

User

เริ่มต้น

login

กาหนดรอบ
ประเมินสมรรถนะ

1

เข้า login โดยใช้ NIDA NET ID

กาหนดรอบประเมินสมรรถนะสัปดาห์แรกของ
เดือนกุมภาพันธ์ (รอบ 6 เดือน) และสัปดาห์
แรกของเดือนสิงหาคม (รอบ 12 เดือน) เพื่อให้
ลดการดาเนินงานทับซ้อนกันช่วงการประเมิน
เพื่อเลื่อนเงินเดือน

การกาหนดรอบประเมินสมรรถนะ
ประกอบด้วย
1.ตั้งชื่อรอบ เช่น 1/2562
2.กาหนดระเวลาของเริม่ และปิดรอบ
3.กาหนดสัดส่วนค่าน้าหนัก ค่าเริม่ ต้น

1 นาที

2 นาที

รายละเอียด

Workflow Chart
Admin สถาบัน(บค)

Admin หน่วยงาน

ระยะเวลา แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง

User

1

เปลี่ยนแปลง

ปรับข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรทั้งสถาบันให้เป็น
ปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.ชื่อ ตาแหน่ง ระดับ
2.หน่วยงานประเมิน (ถึงระดับกลุม่ งาน)
3.ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
4.กลุ่มการประเมินสมรรถนะ
ข้อมูลดังกล่าวมีผลในการดึงข้อคาถามและ
ลาดับบังคับบัญชาในการประเมิน

ตรวจสอบข้อมูล
บุคลากร
ไม่เปลี่ยนแปลง

720 นาที

3

ประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน

2

ชี้แจงหน่วยงานประเมินต่างๆ ด้วยวิธีการดังนี้
1.บันทึกชี้แจงกาหนดการประเมินทุกหน่วยงาน
2.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ชี้แจง admin ระดับ
หน่วยงานรวมถึงเผยแพร่คู่มือประเมิน
สมรรถนะ
3.การลงพื้นที่เพื่อแนะนาการประเมินแก่
บุคลากรของหน่วยงาน ที่ขอความช่วยเหลือ
(HR clinic)
4.การตอบคาถามทางโทรศัพท์

620 นาที
520 นาที
65 นาที
120 นาที

รายละเอียด

Workflow Chart
Admin ระดับสถาบัน (บค)

Admin หน่วยงาน

ระยะเวลา แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง

User
135 นาที

2
Admin หน่วยงานนาเข้าบุคลากร ดังนี้
1.เลือกกลุ่มงานการประเมิน
2.กดนาเข้าบุคลากร

กาหนดการประเมิน

0.5 นาที /
คน

135 นาที
Admin หน่วยงานกาหนดน้าหนักของกลุ่มการ 0.5 นาที /
ประเมิน ดังนี้
คน
1.กาหนดตัวเลขค่าน้าหนักของกลุม่ การ
ประเมิน ได้แก่ ค่าน้าหนักประเมินตนเอง ค่า
น้าหนักประเมินเพื่อนร่วมงาน ค่าน้าหนัก
ผู้ใต้บังคับบัญชา และค่าน้าหนักบังคับบัญชา
ซึ่งรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับ ๑๐๐ (สัดส่วน
น้าหนักการประเมินเป็นอิสระของหน่วยงาน
ประเมินตามความเหมาะสมกับวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน)
2.เลือกบันทึก

กาหนดน้าหนักของกลุ่ม
การประเมิน

4

รายละเอียด

Workflow Chart
Admin ระดับสถาบัน (บค)

Admin หน่วยงาน

User
4
ประเมินตนเอง /
ประเมินผู้อื่น

ไม่เสร็จสิ้น

ตรวจสอบผู้เสร็จ
สิ้นการประเมิน

ติดตาม

ยืนยันผลการ
ประเมิน
3
สิ้นสุด

ระยะเวลา แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง

เสร็จสิ้น

10 นาที /คน
ผู้ประเมินต้องประเมินตนเองก่อน
ประเมินผู้อื่นจะทาได้กต็ ่อเมื่อหน่วยงาน
ประเมินกาหนดให้มีการประเมินผูอ้ ื่น เช่น
ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน เป็นต้น

Admin ระดับหน่วยงานตรวจสอบจานวนผู้
ประเมินของหน่วยงานในรอบการประเมินนั้น
ว่าแต่ละคนทาได้ยืนยันข้อมูลแล้วหรือไม่ ถ้ายัง
ไม่ยืนยันข้อมูลแสดงว่ายังมีการประเมินไม่ครบ
ตามที่กาหนดผู้ประเมินไว้ ซึ่ง admin สามารถ
ตรวจสอบได้ที่เมนู “กาหนดผู้ประเมิน” แล้ว
เลือกรายชื่อที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล สถานะของผู้ที่
ยังไม่ประเมินจะปรากฎคาว่า “ระหว่าง
ประเมิน”

1 นาที /คน

Admin ระดับสถาบันจะยืนยันผลการประเมิน 135 นาที
เมื่อผู้ประเมินมีการประเมินเสร็จสิน้ แล้ว และ 0.5 นาที /คน
ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารอบประเมินที่กาหนด

ชื่อกระบวนการ

กระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากร ประจารอบในระบบ HRIS (หลังปรับปรุง)

รายชื่อผู้จัดทา

นายปรเมศวร์ จิตรมาตร (บค)

เหตุผลความจาเป็น

วัตถุประสงค์

ขอบเขต

การประเมินสมรรถนะบุคลากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กระกอบการประเมินเลื่อนเงินเดือนประจารอบ ซึ่งบุคลากรของ
สถาบันต้องเข้าไปดาเนินการด้วยตนเองภายในระยะเวลาของรอบประเมินสมรรถนะที่กาหนด
๑.บุคลากรสามารถประเมินสมรรถนะในระบบ HRIS ได้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กาหนด
๒.ลดการสอบถามอันเนื่องมาจากความไม่เข้าเข้าใจจากผูใ้ ช้งาน / admin ระดับหน่วยงาน
๓.ลดการแก้ไขอันเนื่องมาจากความไม่เป็นปัจจุบันของข้อมูลบุคลากร
เริ่มต้นตั้งแต่การกาหนดรอบประเมินสมรรถนะบุคลากรประจารอบของบุคลการของสถาบัน การนาเข้า กาหนดผู้ประเมิน
ประจารอบ การประเมินสมรรถนะของผู้ประเมิน การติดตาม และยืนยันผลการประเมิน

สัญลักษณ์
เริ่มต้น/สิ้นสุด

เอกสาร

ดาเนิ นการ

พิ จารณา

การแยก/
การเชื่อม

จุดเชื่อมโยง

แผนภาพแสดงรายละเอียดกระบวนการทางาน (Workflow Chart) *สามารถปรับตารางตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
รายละเอียด

Workflow Chart
Admin สถาบัน(บค)

Admin หน่วยงาน

ระยะเวลา แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง

User

เริ่มต้น

login

เข้า login โดยใช้ NIDA NET ID

1 นาที

6 นาที
กาหนดรอบประเมินสมรรถนะ

1

เดือนกุมภาพันธ์ (รอบ 6 ด.)
กาหนดรอบประเมินสมรรถนะสัปดาห์แรกของ เดือนสิงหาคม (รอบ 12 ด.)
เดือนกุมภาพันธ์ (รอบ ๖ เดือน) และสัปดาห์
แรกของเดือนสิงหาคม (รอบ ๑๒ เดือน) เพื่อให้
ลดการดาเนินงานทับซ้อนกันช่วงการประเมิน
เพื่อเลื่อนเงินเดือน

การกาหนดรอบประเมินสมรรถนะ
ประกอบด้วย
๑.ตั้งชื่อรอบ เช่น ๑/๒๕๖๒
๒.กาหนดระเวลาของเริ่มและปิดรอบ
๓.กาหนดสัดส่วนค่าน้าหนัก ค่าเริ่มต้น

รายละเอียด

Workflow Chart
Admin สถาบัน(บค)

Admin หน่วยงาน

ระยะเวลา แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง

User

1

เปลี่ยนแปลง

ปรับข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรก่อนการประเมิน
สมรรถนะบุคลากรของสถาบันให้เป็นปัจจุบัน
ประกอบด้วย
1.ชื่อ ตาแหน่ง ระดับ
2.หน่วยงานประเมิน
3.ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
4.กลุ่มการประเมินสมรรถนะ

ตรวจสอบข้อมูล
บุคลากร
ไม่เปลี่ยนแปลง

720 นาที

3

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะแก่
หน่วยงานประเมินต่างๆ ด้วยวิธีการดังนี้
1.บันทึกชี้แจงกาหนดการประเมิน
2.การตอบคาถามทางโทรศัพท์

ให้ข้อมูลหน่วยงาน

2

60 นาที
180 นาที

รายละเอียด

Workflow Chart
Admin ระดับสถาบัน (บค)

Admin หน่วยงาน

ระยะเวลา แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง

User

2

กาหนดการประเมิน

Admin หน่วยงานนาเข้าบุคลากร ดังนี้
1.เลือกกลุ่มงานการประเมิน
2.กดนาเข้าบุคลากร

กาหนดน้าหนัก
ของกลุ่มการประเมิน

Admin หน่วยงานกาหนดน้าหนักของกลุ่มการ
ประเมิน ดังนี้
1.กาหนดตัวเลขค่าน้าหนักของกลุ่มการ
ประเมิน ได้แก่ ค่าน้าหนักประเมินตนเอง ค่า
น้าหนักประเมินเพื่อนร่วมงาน ค่าน้าหนัก
ผู้ใต้บังคับบัญชา และค่าน้าหนักบังคับบัญชา
ซึ่งรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับ ๑๐๐ (สัดส่วน
น้าหนักการประเมินเป็นอิสระของหน่วยงาน
ประเมินตามความเหมาะสมกับวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน)
2.เลือกบันทึก

4

1 นาที /
กลุ่มงาน

1 นาที /
คน

รายละเอียด

Workflow Chart
Admin ระดับสถาบัน (บค)

Admin หน่วยงาน

User
4
ประเมินตนเอง /
ประเมินผู้อื่น

ไม่เสร็จสิ้น

ตรวจสอบผู้เสร็จ
สิ้นการประเมิน

ติดตาม

ยืนยันผลการประเมิน
3
สิ้นสุด
1,087 นาที
ประมาณ 18 ช.ม.

ระยะเวลา แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง

เสร็จสิ้น

5 - 10 นาที /คน
ผู้ประเมินต้องประเมินตนเองก่อน
ประเมินผู้อื่นจะทาได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงาน
ประเมินกาหนดให้มีการประเมินผู้อื่น เช่น
ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน เป็นต้น

Admin ระดับหน่วยงานตรวจสอบจานวนผู้
ประเมินของหน่วยงานในรอบการประเมินนั้น
ว่าแต่ละคนทาได้ยืนยันข้อมูลแล้วหรือไม่ ถ้ายัง
ไม่ยืนยันข้อมูลแสดงว่ายังมีการประเมินไม่ครบ
ตามที่กาหนดผู้ประเมินไว้ ซึ่ง admin สามารถ
ตรวจสอบได้ที่เมนู “กาหนดผู้ประเมิน” แล้ว
เลือกรายชื่อที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล สถานะของผู้ที่
ยังไม่ประเมินจะปรากฎคาว่า “ระหว่าง
ประเมิน”

1 นาที /คน

Admin ระดับสถาบันจะยืนยันผลการประเมิน 120 นาที
เมื่อผู้ประเมินมีการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว และ
ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารอบประเมินที่กาหนด

ขันตอนการประเมินสมรรถนะบุคลากร
ผ่านระบบ NIDA HRIS

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร.3406 , 3408

Log in ที
hris.nida.ac.th
(กรุ ณาใช้ Google Chrome)

1. เลือก “เมนู”

2. เลือก “ระบบประเมินสมรรถนะ”

3. เลือก “1.ประเมินสมรรถนะตนเอง”
หรื อ “2.ประเมินสมรรถนะบุคคลอืน
(ต้ องประเมินตนเองก่อน)

4. เลือกรอบการประเมิน โดยคลิกที “ประเมิน”
*กรณีประเมินเรียบร้ อยแล้ วจะขึนเป็ น “รายละเอียด”

5. เลือก “กรอกคะแนนประเมิน”
(เพือดําเนินการประเมิน)

6. เลือก ตอบคําตอบ

(สามารถปรับขอบความกว้ างตารางได้ โดย
ขยับตรงรอยต่ อหัวตาราง)

7. เมือตอบข้อคําถามทังหมดแล้ ว
เลือก “บันทึกคะแนนประเมิน”
(ต้ องบันทึกก่อนระบบถึงจะไปต่ อได้ )

8. ตรวจสอบความสมบูรณ์การ
ประเมินตนเองแล้ ว
เลือก “ยืนยันข้อมูล”
เมือยืนยันแล้ วไม่ สามารถแก้ ไข
การประเมินได้ อกี ครับ

หมายเหตุ - คะแนนทีปรากฏในการประเมินตนเอง
ยังไม่ ใช่ คะแนนสุ ดท้ าย ครับ ต้ องผ่ าน
การประเมินจนครบ แล้วสถานะจะเป็ น
“ยืนยันผลการประเมิน”

การลงข้ อมูลการพัฒนาบุคลากร
กรณีเป็ นหน่ วยงานผู้จัดในระบบ HRIS
เมื่อหน่วยงานท่านเป็ นผู้จดั โครงการ
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้ กบั บุคลากรทั ้ง
ภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงานของ
ท่าน ผู้ดแู ลระบบ (admin) ของหน่วยงาน
ผู้จดั สามารถลงข้ อมูลการพัฒนาบุคลากรของ
ผู้เข้ าร่ วมได้ ดังนี ้

1 เข้าไปที่ hris.nida.ac.th

2 เลือก “ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร” / “บันทึกข้อมูลการพัฒนาบุคลากรหน่ วยงานเป็ นผู้จดั ”
3 เลือกแท็บ “ข้อมูลพัฒนา/กิจกรรมที่หน่ วยงานจัด”

4 เลือก “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการ

5 กรอกข้อมูลโครงการกิจกรรม เลือก “2: ระบุเอง”

6 เลือก “บันทึก”
7 เลือก “เพิ่ม” เพื่อใส่ รายชื่อผู้เข้าร่ วม สามารถค้ นหาโดยการพิมพ์ช่อื หรือนามสกุลก็ได้
แล้ วเลือก “บันทึก”

8 เลือก “ยีนยันข้อมูล” เมื่อบันทึกผู้เข้าร่ วมเสร็จสิน้

การลงข้ อมูลการพัฒนาตนเองในระบบ HRIS

1 เข้ าไปที่ hris.nida.ac.th

2 เลือก “ข้ อมูลการพัฒนาบุคลากร”

เมื่อท่านได้ พฒ
ั นาสมรรถนะของตนเอง เช่น
การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุม
วิชาการต่างๆ ภายนอกสถาบัน ท่านสามารถ
ลงข้ อมูลการพัฒนาบุคลากรของท่านง่ายๆ
5 ขั ้นตอน ดังนี ้

3 เลือก “บันทึกข้ อมูลการ

พัฒนาบุคลากรของตนเอง”

4 เลือก “เพิ่ม” เพื่อเริ่มลงข้ อมูล

5 กรอกข้ อมูลการพัฒนา

ตนเองของท่ าน พร้ อมแนบ
เอกสารอนุมัติจากหน่ วยงาน
หรือประกาศนียบัตร แล้ ว
เลือก “ส่ งตรวจสอบ”

วิธีการกาหนดโครงสร้ างการประเมินสมรรถนะบุคลากร
(สาหรั บ Admin ระดับหน่ วยงาน)

1 เข้ าไปที่ hris.nida.ac.th

เมื่อเริ่มต้ นรอบประเมิน Admin ระดับ
หน่วยงาน ต้ องเริ่มการกาหนดโครงสร้ างการ
ประเมินสมรรถนะบุคลากร ตามขึ ้นตอน ดังนี ้

3 เลือก “นาเข้ าบุคลากรจาแนก
ตามรอบประเมิน”

2 เลือก “ประเมินสมรรถนะ”

4 เลือก “รอบการประเมิน /หน่ วยงานประเมิน

กอง (สานักงาน)” แล้ วกด “นาเข้ าข้ อมูลบุคลากร”

5 เลือก “แก้ ไข” กาหนดนา้ หนักของกลุ่มผู้ประเมิน
ที่หน่ วยงานกาหนด (รวมกันต้ องเท่ ากับ 100)
แล้ วกด “บันทึก” กาหนดจนครบทุกคนที่ประเมิน

6 กลับสู่เมนูหลัก เลือก“กาหนดผู้ประเมินสมรรถนะ”

7 เลือกรอบ /หน่ วยงาน /ผู้รับการประเมิน
แล้ วเลือก “เพิ่ม” เพื่อระบุผ้ ูประเมินต่ อไป

8 เลือกชื่อ /ประเภทผู้ประเมิน /ค่ านา้ หนัก

(กรณีท่ กี าหนดให้ การประเมินตนเองสามารถ
นาไปคิดคะแนนได้ ไม่ ต้องกาหนดชื่อตัวเอง
เพราะระบบจะใช้ คะแนนจากการประเมินตนเอง
มาใช้ ) รวมกันต้ องได้ 100 คะแนน

