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จ้างงานไว-ได้เงนิเดอืนเรว็ 
(ระบบ E-Recruitment) Phase 1

หัวหน้าโครงการ    รศ. นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

ชื่อหน่วยงาน งานวางแผนและสรรหาบุคลากร

สังกัด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่มาของโครงการ	
     ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี คณะฯ จะบรรจุพยาบาลและผู้ช่วย

พยาบาลประมาณ 400 คน ซึ่งจะต้องประสานงานและดำาเนินการในหลาย

ด้าน เช่น การตรวจสุขภาพ การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุ

หลายชุด การจัดทำาเอกสารคำาสั่งบรรจุ และการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐาน

ข้อมูลบุคลากร ซึง่ต้องใช้เวลามาก และพบว่าทีม่ปัีญหาสำาคญั 4 ประการ คอื 

1) บุคลากรไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลซำ้าๆ ในเอกสาร

หลายชุด  2) ใช้เวลาในแต่ละกระบวนการมาก ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร การ 

กรอกแบบฟอร์ม และการส่งเอกสารต่างๆ จนถึงการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

SAP 3) ข้อมูลมีโอกาสผิดพลาดในทุกข้ันตอนของกระบวนการ และ 4) 

บุคลากรได้เงินเดอืนช้า เนือ่งจากมกีระบวนการหลายขัน้ตอนและใช้เวลามาก

วัตถุประสงค์
     ลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการดำาเนินงานด้านทรัพยากร

บุคคล
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ขั้นตอนการดำาเนินงาน
 1. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า/Flow  (ก่อนปรับปรุง)

 2. Waste (DOWNTIME)/การวิเคราะห์สาเหตุ/แนวทางในการแก้ไข 

	 ความสูญเปล่า	 สาเหตุรากเหง้าของปัญหา	 แนวทางแก้ไข
	Not	using	staff	talent:	

- บุคลากรไม่ใส่ข้อมูลที่เป็น 

 ผลประโยชน์ ต่อตัว

 บุคลากรเอง เช่น ภาษี 

Inventory: 

- ค่าถ่ายเอกสารการบรรจุ 

 1,000 บาท  

Excessive	processing: 

- การบันทึกข้อมูลซำ้าใน

 หลายระบบ

- บุคลากรกรอกเอกสาร

 บรรจุหลายชุดที่มีการใช้

 ข้อมลูซำา้ๆ กนัและมโีอกาส

 ผดิพลาดและไม่ครบถ้วนสงู

- ในการบรรจุบุคลากรต้อง

 กรอกเอกสารหลายชุด

- การบันทึกข้อมูลบุคลากรมี

 โอกาสผิดพลาดสูง

Standard	work:		   

- ใช้ระบบออนไลน์ 

 เพื่อการกรอกข้อมูล

 บรรจุ สามารถถ่าย

 โอนและเชื่อมโยง

 ข้อมูลที่บุคลากร  

 บันทึกในระบบ

 ออนไลน์ เพื่อใช้ใน

 การดำาเนินการเรื่อง

 ต่างๆ ได้ โดยไม่ต้อง

 บันทึกข้อมูลใหม่ 
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งบประมาณที่ใช้	
	 ทรัพยากรที่ใช้	 งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายในโครงการ		(บาท)

	 	 ก่อนดำาเนินการ	 หลังดำาเนินการ

นักทรัพยากรบุคคล Processy HR 1 คน : 2,000 นาที  Processy HR 1 คน 

 =  10,816.25 บาท =  0 บาท

 Process{ HR 1 คน : 1,200 นาที  Process{ HR 1 คน

 =    5,076.40 บาท  =  0 บาท

 (ค่าใช้จ่ายนับเฉพาะกรณีของพยาบาล

 และผู้ช่วยพยาบาล)  

อื่นๆ เช่น ค่าถ่าย 1,000 บาท 0 บาท

เอกสาร 

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  1 คน (พฒันาโปรแกรม 

  9,000 นาที = 

  23,500 บาท)

	 ความสูญเปล่า	 สาเหตุรากเหง้าของปัญหา	 แนวทางแก้ไข

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้อง

 บันทึกและพิมพ์คำาสั่ง โดย

 ต้องดูจากเอกสารการ

 บรรจขุองบคุลากรแต่ละคน 

 ทำาให้ต้องใช้เวลามากและมี

 โอกาสผิดพลาดสูง

- การบันทึกข้อมูลบุคลากร

 ในแต่ละระบบยังขาดการ

 เชื่อมโยง ทำาให้ต้องกรอก

 ข้อมูลซำ้า

Error	proof:		                    

- ออกแบบให้ระบบมี

 การแจ้งเตือน และ

 สร้างเงื่อนไข เพื่อ

 ป้องกันการกรอก

 ข้อมูลสำาคัญไม่ครบ

 ถ้วน (require field)
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วิธีการใช้งาน	และการพัฒนาต่อเนื่อง
 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า/Flow  (หลังปรับปรุง)

รปูที	่1 ระบบออนไลน์ E-Recruitment สำาหรบับุคลากรบรรจใุหม่ กรอกข้อมลู
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ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์

	
ตัวชี้วัด	(KPI)

	 เป้าหมาย		 ผลลัพธ์	 ผลลัพธ์

	 	 (Target)	 ก่อนดำาเนินการ	 หลังดำาเนินการ

1. ระยะเวลาที่บุคลากรใช้กรอก 50 - 50

    เอกสารบรรจุ/สัญญาลดลง   (20 นาที) (10 นาที)

 (%) 

2. ระยะเวลาที่ออกคำาสั่งจ้าง 100 - 100

 ลดลง (%)  (3 นาที x 400 คน (0 นาที)

   = 1,200 นาที)  

3. ระยะเวลาที่นำาข้อมูลเข้า 100 - 100

 ระบบ SAP ลดลง (%)  (5 นาที x 400 คน (0 นาที)

   = 2,000 นาที)  

4. ระยะเวลาที่บุคลากรได้รับ ภายใน สิ้นเดือน พ.ค. ภายใน

    เงินเดือน เดือนที่บรรจุ  เดือนที่บรรจุ

5. ความพึงพอใจของบุคลากร 80 40 98

    บรรจุใหม่ต่อระบบ (%) 

 


