P8.5.1
Process ID

การเตรียมพร้อมต่อเหตุฉกุ เฉิน (อัคคีภยั และ สารเคมีร่วั ไหล)

ชื่อกระบวนการ

Process Title

ข้อกาหนด

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิด ล เรือ่ ง นโยบายและแนวปฏิบัติดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิง่ แวดล้อม

S

Risks
- ความบกพร่อง
การตรวจสภาพ
ครุภณ
ั ฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
- การไม่ปฏิบตั ิ
ตามขึน้ ตอน
จัดการ

Suppliers

•บริษัทผูผ้ ลิต

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

•บริษัทอบรม
•ผูป้ ฏิบตั ิงาน
•นักศึกษา

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

ความต่อเนื่อง

ข้อกาหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

I

P

Inputs

Process Steps

หน่วยอาคารฯดูแลติดตั้ง
อุปกรณ์ ตรวจตรา ทาป้าย
และสื่อให้ความรู ้

•อุปกรณ์
ดับเพลิง
•บริการตรวจ
สภาพใช้งาน
•บริการอบรม
อัคคีภยั
•ความคิดเห็น

งานบริหารฯจัดอบรมให้
ความรูแ้ ก่ผปู้ ฏิบัติงานและ
นักศึกษา รวมถึงซักซ้อม
ขัน้ ตอนรับเหตุ
งานบริหารฯทาการสารวจ
ความคิดเห็นเพือ่ ปรับปรุ ง
ขั้นตอน

ผูก้ ากับดูแล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้ วบคุมงาน

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน

หน่วยบริหารอาคารและสิง่ แวดล้อม

ผู้บริหาร
หนง.

งาน/หน่วย

การตรวจเช็คครุภณ
ั ฑ์, การซ้อมหนีไฟทุกปี

O

C

Outputs

การบริหารความต่อเนือ่ ง (BCM)

Customers

•คณะ
วิทยาศาสตร์
•ผูป้ ฏิบตั ิงาน
•นักศึกษา

•อุปกรณ์
•การ
เตรียมพร้อม
เหตุฉกุ เฉิน
•ความรู ใ้ นการ
รับเหตุฉกุ เฉิน
•รายงานผลการ
อบรม

KM
สือ่ ข้อมูล
อุปกรณ์
ดับเพลิงและ
วัสดุจัดการ
สารเคมี
รั่วไหล (ทัง้
รูปเล่ม และ
ออนไลน์)

LEAN

Supply Chain
Management
ความต้องการการฝึกอบรม
ผูป้ ฏิบัติงานด้านเหตุฉกุ เฉิน

ตัววัดนา (leading indicators)

ปรับปรุง

Quality
of Inputs

เนือ้ หาถูกต้องและตรงกับที่
ทาเรือ่ งเสนอ

ตัววัดนา (leading indicators)

Efficiency
of Process

การอบรมเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามที่กาหนด

ตัววัดนา (leading indicators)

นวัตกรรม

ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงานในการรับมือและปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน

การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

Effectiveness
of Process
ผู้ปฏิ บัติงานและนักศึกษา
สามารถอพยพได้ตามที่กาหนด

SMART
KPI

ตัววัดตาม (lagging indicators)

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty
ผูป้ ฏิบัติงานและนักศึกษามี
ความเข้าใจในเนือ้ หาอบรม

การจัดการความรู้

ตัววัดตาม (lagging indicators)

การจัดอบรมรับเหตุฉกุ เฉิน, การซ้อม, การประเมินหลังการอบรม

นวัตกรรม

Version:

ว/ด/ป

P8.5.2
Process ID

Risks

การเตรียมพร้อมต่อเหตุฉกุ เฉิน (โจรกรรม และ จลาจล)
Process Title

ข้อกาหนด

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร, พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายและแนวปฏิ บัติดา้ นความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ สิ่ งแวดล้อม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตามปัจจัยความเสี่ยง

S

• การเดินลาด
ตะเวนไม่เพียงพอ
เป็นเหตุให้เกิด
การโจรกรรม
และ จลาจล
• ผู้ปฏิบัติงานและ
นักศึกษาไม่ทราบ
ถึงกระบวนการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน

Suppliers

•บริษัทรับจ้าง

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

ชื่อกระบวนการ

ความต่อเนื่อง

ข้อกาหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

I

P

Inputs

Process Steps

•บริการรักษา
ความปลอดภัย
•แผนตอบรับ
เหตุการณ์ฉกุ เฉิน

หน่วยจราจรและความปลอดภัย
ให้ความรู แ้ ก่ผปู ้ ฏิบัติงานและนักศึกษา

หน่วยจราจรและความปลอดภัย
ทาการว่าจ้างบริษัทให้รกั ษาความ
ปลอดภัยและตรวจตรา
หน่วยจราจรและความปลอดภัย
ทาการสารวจความคิดเห็นเพือ่ ปรับปรุ ง
ขั้นตอน

LEAN

Supply Chain
Management
หนังสือสัญญางานจ้างบริการรักษาความ
ปลอดภัย (TOR)
ตัววัดนา (leading indicators)

ปรับปรุง

Efficiency
of Process
Quality of Inputs
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทผู้รับจ้าง
และผู้ดูแลด้านความปลอดภัยของคณะ
ตัววัดนา (leading indicators)

แบบสารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบตั ิงานและ
นักศึกษาต่อการดาเนินงาน เรื่องการตอบ
โต้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตามปัจจัยความเสี่ยง
ตัววัดนา (leading indicators)

ขาดการให้ความรูด้ า้ นความสาคัญแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แก่ผปู้ ฏิบัติงานและนักศึกษา
การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

นวัตกรรม

ผูก้ ากับดูแล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้ วบคุมงาน

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน

หน่วยจราจรและความปลอดภัย

ผู้บริหาร
หนง.

งาน/หน่วย

รายงานการตรวจเช็คครุภณ
ั ฑ์ สถานที่ และ ความเรียบร้อย

O

C

Outputs

การบริหารความต่อเนือ่ ง (BCM)

Customers

•คณะ
วิทยาศาสตร์
•ผูป้ ฏิบตั ิงาน
•นักศึกษา

•การเตรียมพร้อม
เหตุฉุกเฉิน
•ความรู้ในการรับ
เหตุฉุกเฉิน
•บริการรักษาความ
ปลอดภัย
•รายงานผลการ
อบรม

KM
•แผนตอบโต้
ภาวะ
ฉุกเฉิน ตาม
ปัจจัยความ
เสี่ยง

Effectiveness of Process
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจใน
การตอบรับภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ในสถานะการต่างๆ
ตัววัดตาม (lagging indicators)

SMART
KPI

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty

การจัดการความรู้

ตัววัดตาม (lagging indicators)

จัดทาสือ่ เพื่อบอกถึงประโยชน์ของแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และอันตรายที่จะเกิดขึน้ หากขาดความรูค้ วามเข้าใจ
ในแผนตอบโต้ดงั กล่าว โดยมีการเผยแพร่สอื่ ตามช่องทาง Social network เพื่อความสะดวกและง่าย
ต่อการรับข้อมูล

Version:

ว/ด/ป

