
P8.5.1

Process ID Process Title

IS P O C
Suppliers Inputs Process Steps Outputs Customers

•อุปกรณ์
ดบัเพลงิ
•บรกิารตรวจ
สภาพใชง้าน
•บรกิารอบรม
อคัคีภยั
•ความคิดเหน็

หนว่ยอาคารฯดูแลติดตั้ง
อปุกรณ ์ตรวจตรา ท  าป้าย

และสื่อใหค้วามรู ้

งานบรหิารฯจัดอบรมให้
ความรูแ้ก่ผูป้ฏิบัติงานและ
นักศึกษา รวมถึงซักซอ้ม

ขัน้ตอนรบัเหตุ

งานบรหิารฯท าการส ารวจ
ความคิดเหน็เพือ่ปรบัปรุง

ขั้นตอน

•อุปกรณ์
•การ
เตรียมพรอ้ม
เหตุฉกุเฉิน
•ความรูใ้นการ
รบัเหตุฉกุเฉิน
•รายงานผลการ
อบรม

•คณะ
วทิยาศาสตร์
•ผูป้ฏิบตัิงาน
•นกัศึกษา

•บรษิัทผูผ้ลติ

•บรษิัทอบรม

•ผูป้ฏิบตัิงาน
•นกัศึกษา

Supply Chain 
Management

Quality 
of Inputs

Efficiency 
of Process

Effectiveness 
of Process

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty

ผูก้  ากบัดูแล รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้วบคุมงาน หัวหนา้งานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน หน่วยบรหิารอาคารและสิง่แวดลอ้ม

ผู้บริหาร

หนง.

งาน/หน่วย

Version:
ว/ด/ป

ชื่อกระบวนการ

ข้อก าหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

ปรับปรุง ความสามารถของผูป้ฏิบตัิงานในการรบัมือและปฏบิตัิตนเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน

การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

การอบรมเป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ยตามท่ีก าหนด

ความตอ้งการการฝึกอบรม
ผูป้ฏิบัติงานดา้นเหตุฉกุเฉิน

เนือ้หาถูกตอ้งและตรงกับท่ี
ท าเรือ่งเสนอ

ผู้ปฏิบัติงานและนกัศกึษา
สามารถอพยพไดต้ามท่ีก าหนด

ผูป้ฏิบัติงานและนักศึกษามี
ความเขา้ใจในเนือ้หาอบรม

นวัตกรรม

Risks

- ความบกพรอ่ง
การตรวจสภาพ
ครุภณัฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง
- การไม่ปฏิบตัิ
ตามขึน้ตอน
จัดการ

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

ความต่อเนื่อง การตรวจเช็คครุภณัฑ,์ การซอ้มหนีไฟทกุปี

การบริหารความต่อเนือ่ง (BCM)

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

KM

การจัดการความรู้

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

LEAN

SMART
KPI

นวัตกรรม การจัดอบรมรบัเหตฉุกุเฉิน, การซอ้ม, การประเมินหลงัการอบรม

ข้อก าหนด
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เรือ่ง นโยบายและแนวปฏิบัติดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ สิง่แวดลอ้ม

การเตรยีมพรอ้มตอ่เหตฉุกุเฉิน (อคัคีภยั และ สารเคมีรั่วไหล)

สือ่ขอ้มลู
อุปกรณ์
ดับเพลงิและ
วสัดุจัดการ
สารเคมี
รั่วไหล (ทัง้
รูปเลม่ และ 
ออนไลน)์



P8.5.2

Process ID Process Title

IS P O C
Suppliers Inputs Process Steps Outputs Customers

•บรกิารรกัษา
ความปลอดภยั
•แผนตอบรบั
เหตุการณฉ์กุเฉิน 

หนว่ยจราจรและความปลอดภัย
ใหค้วามรูแ้กผู่ป้ฏิบัติงานและนกัศึกษา

หน่วยจราจรและความปลอดภัย
ท าการวา่จา้งบรษัิทใหร้กัษาความ

ปลอดภัยและตรวจตรา

หนว่ยจราจรและความปลอดภัย
ท าการส ารวจความคิดเหน็เพือ่ปรบัปรุง

ขั้นตอน

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

•คณะ
วทิยาศาสตร์
•ผูป้ฏิบตัิงาน
•นกัศึกษา

•บรษิัทรบัจา้ง

Supply Chain 
Management Quality of Inputs

Efficiency 
of Process Effectiveness of Process

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty

ผูก้  ากบัดูแล รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้วบคุมงาน หัวหนา้งานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน หน่วยจราจรและความปลอดภยั

ผู้บริหาร

หนง.

งาน/หน่วย

Version:
ว/ด/ป

ชื่อกระบวนการ

ข้อก าหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

ปรับปรุง
การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

Risks

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

ความต่อเนื่อง รายงานการตรวจเช็คครุภณัฑ ์สถานท่ี และ ความเรยีบรอ้ย

การบริหารความต่อเนือ่ง (BCM)

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

KM
•แผนตอบโต้
ภาวะ
ฉุกเฉิน ตาม
ปัจจัยความ
เสี่ยง

การจัดการความรู้

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

LEAN

SMART
KPI

นวัตกรรม

ข้อก าหนด

การเตรยีมพรอ้มตอ่เหตฉุกุเฉิน (โจรกรรม และ จลาจล)

พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร, พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ ส่ิงแวดล้อม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตามปัจจัยความเสี่ยง

• การเดินลาด
ตะเวนไม่เพียงพอ 
เป็นเหตุให้เกิด
การโจรกรรม 
และ จลาจล

• ผู้ปฏิบัติงานและ  
นักศึกษาไม่ทราบ
ถึงกระบวนการ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทผู้รับจ้าง
และผู้ดูแลด้านความปลอดภัยของคณะ

หนังสือสัญญางานจ้างบริการรักษาความ
ปลอดภัย (TOR)

แบบประเมินความรู้ความเขา้ใจใน
การตอบรับภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

ในสถานะการต่างๆ

แบบส ารวจความคดิเห็นของผู้ปฏิบติังานและ
นักศึกษาต่อการด าเนินงาน เรื่องการตอบ

โต้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตามปัจจัยความเสี่ยง

ขาดการใหค้วามรูด้า้นความส าคญัแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน แกผู่ป้ฏิบัติงานและนักศกึษา
จัดท าสือ่ เพื่อบอกถึงประโยชนข์องแผนตอบโตภ้าวะฉกุเฉิน และอนัตรายท่ีจะเกิดขึน้ หากขาดความรูค้วามเขา้ใจ
ในแผนตอบโตด้งักลา่ว โดยมีการเผยแพรส่ือ่ตามช่องทาง Social network เพื่อความสะดวกและง่าย
ต่อการรบัขอ้มลู


