
P8.1

Process ID Process Title

IS P O C
Suppliers Inputs Process Steps Outputs Customers

•พนกังาน
บรกิาร
•บรกิารในการ
ดูแลรกัษา
สถานท่ี

•ขอ้มูลประเมิน

หนว่ยบรหิารอาคาร
ประสานงานจัดจา้งพนกังาน

บรกิารเพือ่ดูแลพืน้ที่

หน่วยบรหิารอาคารคอย
ตรวจตราและส ารวจความ
คิดเห็นของผูป้ฏิบัติงาน

และนักศึกษา

หนว่ยบรหิารอาคารวิเคราะห์
ผลการส ารวจและน าไป
ปรบัปรุงการดูแลสถานที่

•บรกิารดูแล
สถานท่ี
•รายงานปัญหา
และความ
คิดเหน็ของ
ผูป้ฏิบตัิงาน
และนกัศึกษา

•คณะ
วทิยาศาสตร์
•ผูป้ฏิบตัิงาน
•นกัศึกษา

•บรษิัทผูร้บัจา้ง

•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 การส  ารวจการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที่ในการรกัษาสถานที่

การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

ครอบคลมุ เป็นไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ย

จ านวนผูใ้ช้บรกิาร ดม้าตรฐาน เท่ียงตรง
สม ่าเสมอ ไดม้าตรฐาน

ตามท่ีก าหนด
สถานท่ีเรยีบรอ้ย สะอาด 

ปลอดภยั

นวัตกรรม

Risks

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

ความต่อเนื่อง เอกสารการจดัหาบรกิาร, ขอ้มูลการจา้งบรกิารท่ีผา่นมา

การบริหารความต่อเนือ่ง (BCM)

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

KM
• สือ่
ประชาสมัพนัธ์
และขอความ
รว่มมือ
• การอบรม
หวัขอ้เฉพาะ

การจัดการความรู้

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

LEAN

SMART
KPI

นวัตกรรม การปรบัปรุงและพฒันาเจา้หนา้ที่และพนกังานดแูลสถานที่ที่ว่าจา้ง

ข้อก าหนด
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เรือ่ง นโยบายและแนวปฏิบัติดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ สิง่แวดลอ้ม
ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เรือ่ง มาตรการรกัษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ มหาวทิยาลยัมหิดล

การดแูลรกัษาอาคาร สิง่สาธารณปูโภคและบรเิวณ



P8.2

Process ID Process Title

IS P O C
Suppliers Inputs Process Steps Outputs Customers

•ทีมบริหารงานด้าน
ความปลอดภัย
ของบริษัทผู้รับจ้าง
•ผู้ปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัย
ของบริษัท (รปภ.)

หน่วยจราจรและความปลอดภัย
ประสานงานจัดจ้างพนักงาน

บริการเพื่อดูแลพื้นที่

หน่วยจราจรและความปลอดภยั
คอยตรวจตราและส ารวจความ

คิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยจราจรและความปลอดภัย
วิเคราะห์ผลการส ารวจและน าไป
ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

•ผลการบริการ
รักษาความ
ปลอดภัย
•รายงานปัญหา
และและข้อ
ร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการ

•คณะวทิยาศาสตร์
•ผูป้ฏิบตัิงาน
•นกัศึกษา

•บรษิัทผูร้บัจา้ง

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

แบบประเมินข้ันตอนและระยะเวลาในการ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของงาน

ข้อก าหนดและขอบเขตการด าเนนิงาน ที่
ทาง คณะฯ ก าหนด

หนังสือสัญญางานจ้างบริการรักษาควาปลอดภัย 
(TOR)

KPI โดยการประเมินของทางคณะฯ

นวัตกรรม

Risks

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

ความต่อเนื่อง
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

ข้อก าหนด

การจดัการดา้นความปลอดภยั

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เรือ่ง นโยบายและแนวปฏิบัติดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ สิง่แวดลอ้ม
ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เรือ่ง มาตรการรกัษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ มหาวทิยาลยัมหิดล

• การหายไปจากจุด 
ปฏิบัติงาน ในช่วง
กะท างาน

• การละเลยหน้าที่
ในช่วงปฏิบัติงาน

• การให้ค าแนะน า
ส าหรับผู้มาติดต่อ
ไม่ถูกต้องตาม 
ระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่งของ
คณะฯ

ข้อร้องเรียนจากผู้ว่าจ้าง

จัดท าคู่มือ
ระบบการบริหาร
งานด้านการรักษา
ความปลอดภัย
อย่างครบวงจร 
โดยพัฒนาจากผล
การประเมิน KPI 
เพ่ือน าไปสู่การ
ติดตามการปฏิบัติ
ของผู้รับจ้างโดย
การตรวจสอบจาก
ผู้ว่าจ้าง

ระบบติดตามการปฏิบัติของผู้รับจ้างโดยการตรวจสอบจากผู้ว่าจ้าง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบการปฏบิัต ิโดยจัดท าเป็น Application 
ที่สามารถตรวจสอบการท างานผ่านกล้องวงจรปิด และจัดการได้อย่างรวดเร็ว



P8.3

Process ID Process Title

IS P O C
Suppliers Inputs Process Steps Outputs Customers

•พนกังาน
บรกิาร
•บรกิารในการ
รกัษาความ
สะอาด

•ขอ้มูลประเมิน

หนว่ยบรหิารอาคาร
ประสานงานจัดจา้งพนกังาน

บรกิารเพือ่ดูแลพืน้ที่

หน่วยบรหิารอาคารคอย
ตรวจตราและส ารวจความ
คิดเห็นของผูป้ฏิบัติงาน

และนักศึกษา

หนว่ยบรหิารอาคารวิเคราะห์
ผลการส ารวจและน าไป
ปรบัปรุงการบรกิารรกัษา

ความสะอาด

•บรกิารรกัษา
ความสะอาด
•รายงานปัญหา
และความ
คิดเหน็ของ
ผูป้ฏิบตัิงาน
และนกัศึกษา

•คณะ
วทิยาศาสตร์
•ผูป้ฏิบตัิงาน
•นกัศึกษา

•บรษิัทผูร้บัจา้ง

•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 การส่งเสริมจิตส านกึของผูป้ฏิบติังานและนกัศกึษา
การใหบ้ริการและการดแูลรกัษาสถานที่

การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

มีการท าความสะอาดทั่วถึงใน
ระยะเวลาท่ีก  าหนด

ความตอ้งการรกัษา
ความสะอาดสถานท่ี

เอกสารถูกตอ้ง ข้อมูลครบถ้วน
อาณาบรเิวณสะอาด ไมม่ี

การสะสมของขยะ
ผูป้ฏิบัติงานและนักศึกษา
ไดร้บัความสะดวก สบายใจ

นวัตกรรม

Risks

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

ความต่อเนื่อง
การบริหารความต่อเนือ่ง (BCM)

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

KM
- สือ่
ประชาสมัพนัธ์
สง่เสรมิจิตส านึก

- หนา้เวบ็ไซต ์
Green

การจัดการความรู้

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

LEAN

SMART
KPI

นวัตกรรม :

ข้อก าหนด
พระราชบญัญตัิความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรือ่ง นโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ สิง่แวดลอ้ม
ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรือ่ง มาตรการรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิ มหาวิทยาลยัมหิดล

การจดัการดา้นความสะอาดและสขุอนามยั

- การไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ/
ระเบียบ

- การใหบ้ริการ
ผิดพลาดของ
พนกังานท่ี
บริษัทรบัจ้าง
ส่งมา

MUSC Green website
การส ารวจความพงึพอใจของผูป้ฏิบัติงานและนักศกึษา, หนา้เว็บไซตร์อ้งเรียน



P8.4.1

Process ID Process Title

IS P O C
Suppliers Inputs Process Steps Outputs Customers

•ภาชนะใสข่ยะ
•บรกิารในการ
ก าจดัขยะ
•บรกิารรกัษา
ความสะอาด
•พนกังาน
บรกิาร
•ขอ้มูลประเมิน

หนว่ยบรหิารอาคาร
ประสานงานจัดจา้งพนกังาน

บรกิารเพือ่ดูแลพืน้ที่

หน่วยบรหิารอาคารคอย
ตรวจตราและส ารวจความ
คิดเห็นของผูป้ฏิบัติงาน

และนักศึกษา

หนว่ยบรหิารอาคารวิเคราะห์
ผลการส ารวจและน าไป
ปรบัปรุงการบรกิารรกัษา

ความสะอาด

•บรกิารรกัษา
ความสะอาด
•รายงานปัญหา
และความ
คิดเหน็ของ
ผูป้ฏิบตัิงาน
และนกัศึกษา

•คณะ
วทิยาศาสตร์
•ผูป้ฏิบตัิงาน
•นกัศึกษา

•บรษิัทผูร้บัจา้ง

•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 การสง่เสรมิจิตส านึกของผูป้ฏิบัติงานและนักศึกษา
การใหบ้รกิารและการดูแลรักษาสถานท่ี

การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

มกีารท าความสะอาดท่ัวถึง
ในระยะเวลาท่ีก าหนด

ความตอ้งการรกัษา
ความสะอาดสถานท่ี

เอกสารถูกตอ้ง ขอ้มลู
ครบถว้น

อาณาบรเิวณสะอาด ไม่
มีการสะสมของขยะ

ผูป้ฏิบัติงานและนักศึกษา
ไดร้บัความสะดวก สบายใจ

นวัตกรรม

Risks

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

ความต่อเนื่อง รายงานการตรวจมาตรฐานความสะอาดตามท่ีก าหนด

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 MUSC Green website
การส ารวจความพงึพอใจของผูป้ฏิบัติงานและนักศึกษา, หนา้เวบ็ไซตร์อ้งเรยีน

ข้อก าหนด
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เรือ่ง นโยบายและแนวปฏิบัติดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ สิง่แวดลอ้ม
ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เรือ่ง มาตรการรกัษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ มหาวทิยาลยัมหิดล

การจดัการขยะ

- ความถ่ีของ
เจา้หนา้ท่ีเก็บ
ขยะทั่วไปใน
คณะฯ
- รถรบัขยะ
ทั่วไปขดัขอ้ง

- ถังขยะแยก
ประเภท

- สือ่
ประชาสมัพนัธ์
สง่เสรมิ
จิตส านึก

- หนา้เวบ็ไซต์
Green



P8.4.2

Process ID Process Title

IS P O C
Suppliers Inputs Process Steps Outputs Customers

•สารเคมี และ 
วสัดุ
หอ้งปฏิบตัิการ
ณ์

•บรกิารก าจดั
ขยะสารเคมี

ผูร้บัผิดชอบจัดเกบ็สารเคมี
และขยะอนัตราย และท าการ
นดัหมายกบังานบรหิารฯ

งานบรหิารฯนัดวนัเปิด
โรงพกัขยะ และ เปิดปิด
โรงพกัขยะในวนัท่ีนัดหมาย

ผูร้บัเหมามารบัขยะสารเคมี
ไปก าจัด

•บรกิารก าจดั
ขยะอนัตราย

•คณะ
วทิยาศาสตร์
•ผูป้ฏิบตัิงาน
•นกัศึกษา

•ผูป้ฏิบตัิงาน, 
นกัศึกษา

•ผูร้บัเหมา

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 การสง่เสรมิจิตส านึกของผูป้ฏิบัติงานและนักศึกษา
การใหบ้รกิารและการดูแลรักษาสถานท่ี

การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

หอ้งพกัขยะเปิดรบัขยะและเก็บ
ขยะตามก าหนดเวลานดั

ความตอ้งการรกัษา
ความสะอาดสถานท่ี

เอกสารถูกตอ้ง ขอ้มลู
ครบถว้น

ขยะท่ีเก็บในหอ้งพกัขยะ
เก็บเรยีบรอ้ยไมร่ั่วซึม

ขยะถูกเก็บในหอ้งเก็บชยะ และ 
ผู้รบัเหมามารบัตามก าหนดโดยไม่ร ั่วซมึ

นวัตกรรม

Risks

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

ความต่อเนื่อง รายงานการตรวจมาตรฐานความสะอาดตามท่ีก าหนด

การบริหารความต่อเนือ่ง (BCM)

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

KM
- ขัน้ตอน
จดัการขยะ
อนัตรายใน 
MUSC 
Green 

การจัดการความรู้

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

LEAN

SMART
KPI

นวัตกรรม MUSC Green website

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

การจดัการของเสยีอนัตราย

- การไม่
ปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนการ
จดัการขยะ
อนัตราย


