P8.1
Process ID

การดูแลรักษาอาคาร สิง่ สาธารณูปโภคและบริเวณ

ชื่อกระบวนการ

Process Title

ข้อกาหนด

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิด ล เรือ่ ง นโยบายและแนวปฏิบัติดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิง่ แวดล้อม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิด ล เรือ่ ง มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยมหิดล

S

Risks

Suppliers

•บริษัทผูร้ บั จ้าง

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

•ผูป้ ฏิบตั ิงาน,
นักศึกษา

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

ความต่อเนื่อง

ข้อกาหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

I

P

Inputs

Process Steps

หน่วยบริหารอาคาร
ประสานงานจัดจ้างพนักงาน
บริการเพือ่ ดูแลพืน้ ที่

•พนักงาน
บริการ
•บริการในการ
ดูแลรักษา
สถานที่

หน่วยบริหารอาคารคอย
ตรวจตราและสารวจความ
คิดเห็นของผูป้ ฏิบัติงาน
และนักศึกษา
หน่วยบริหารอาคารวิเคราะห์
ผลการสารวจและนาไป
ปรับปรุ งการดูแลสถานที่

•ข้อมูลประเมิน

ผูก้ ากับดูแล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้ วบคุมงาน

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน

หน่วยบริหารอาคารและสิง่ แวดล้อม

ผู้บริหาร
หนง.

งาน/หน่วย

เอกสารการจัดหาบริการ, ข้อมูลการจ้างบริการที่ผา่ นมา

O

C

Outputs

การบริหารความต่อเนือ่ ง (BCM)

Customers

•คณะ
วิทยาศาสตร์
•ผูป้ ฏิบตั ิงาน
•นักศึกษา

•บริการดูแล
สถานที่
•รายงานปั ญหา
และความ
คิดเห็นของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
และนักศึกษา

KM
• สือ่
ประชาสัมพันธ์
และขอความ
ร่วมมือ
• การอบรม
หัวข้อเฉพาะ

LEAN

Supply Chain
Management

ปรับปรุง

Quality
of Inputs

จานวนผูใ้ ช้บริการ

ด้มาตรฐาน เที่ยงตรง

ตัววัดนา (leading indicators)

ตัววัดนา (leading indicators)

Efficiency
of Process

Effectiveness
of Process

ตัววัดนา (leading indicators)

ตัววัดตาม (lagging indicators)

การสารวจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการรักษาสถานที่
การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

ครอบคลุม เป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อย

นวัตกรรม

สม่าเสมอ ได้มาตรฐาน
ตามที่กาหนด

SMART
KPI

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty
สถานที่เรียบร้อย สะอาด
ปลอดภัย

การจัดการความรู้

ตัววัดตาม (lagging indicators)

การปรับปรุงและพัฒนาเจ้าหน้าที่และพนักงานดูแลสถานที่ท่ีว่าจ้าง
นวัตกรรม

Version:

ว/ด/ป

P8.2
Process ID

การจัดการด้านความปลอดภัย
Process Title

ข้อกาหนด

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิด ล เรือ่ ง นโยบายและแนวปฏิบัติดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิง่ แวดล้อม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิด ล เรือ่ ง มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยมหิดล

S

Risks
• การหายไปจากจุด
ปฏิบัติงาน ในช่วง
กะทางาน
• การละเลยหน้าที่
ในช่วงปฏิบัติงาน
• การให้คาแนะนา
สาหรับผู้มาติดต่อ
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ ประกาศ
หรือคาสั่งของ
คณะฯ

Suppliers

•บริษัทผูร้ บั จ้าง

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

ชื่อกระบวนการ

Inputs

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

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้ วบคุมงาน

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน

หน่วยจราจรและความปลอดภัย

ผู้บริหาร
หนง.

งาน/หน่วย

ความต่อเนื่อง

ข้อกาหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

I

ผูก้ ากับดูแล

P

O

หน่วยจราจรและความปลอดภัย
คอยตรวจตราและสารวจความ
คิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน

•ผลการบริการ
รักษาความ
ปลอดภัย
•รายงานปัญหา
และและข้อ
ร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการ

Process Steps
หน่วยจราจรและความปลอดภัย
ประสานงานจัดจ้างพนักงาน
บริการเพื่อดูแลพื้นที่

หน่วยจราจรและความปลอดภัย
วิเคราะห์ผลการสารวจและนาไป
ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

C

Outputs

การบริหารความต่อเนือ่ ง (BCM)

Customers

•คณะวิทยาศาสตร์
•ผูป้ ฏิบตั ิงาน
•นักศึกษา

LEAN

Supply Chain
Management

ข้อกาหนดและขอบเขตการดาเนินงาน ที่
ทาง คณะฯ กาหนด
ตัววัดนา (leading indicators)

ปรับปรุง

Quality
of Inputs

หนังสือสัญญางานจ้างบริการรักษาควาปลอดภัย
(TOR)
ตัววัดนา (leading indicators)

Efficiency
of Process

แบบประเมินขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของงาน
ตัววัดนา (leading indicators)

ระบบติดตามการปฏิบัติของผู้รับจ้างโดยการตรวจสอบจากผู้ว่าจ้าง
การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

นวัตกรรม

Effectiveness
of Process
ข้อร้องเรียนจากผู้ว่าจ้าง
ตัววัดตาม (lagging indicators)

SMART
KPI

KM
จัดทาคู่มือ
ระบบการบริหาร
งานด้านการรักษา
ความปลอดภัย
อย่างครบวงจร
โดยพัฒนาจากผล
การประเมิน KPI
เพื่อนาไปสู่การ
ติดตามการปฏิบัติ
ของผู้รับจ้างโดย
การตรวจสอบจาก
ผู้ว่าจ้าง

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty
การจัดการความรู้

KPI โดยการประเมินของทางคณะฯ
ตัววัดตาม (lagging indicators)

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบการปฏิบัติ โดยจัดทาเป็น Application
ที่สามารถตรวจสอบการทางานผ่านกล้องวงจรปิด และจัดการได้อย่างรวดเร็ว
นวัตกรรม

Version:

ว/ด/ป

P8.3
Process ID

การจัดการด้านความสะอาดและสุขอนามัย
Process Title

ข้อกาหนด

-

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิง่ แวดล้อม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยมหิดล

S

Risks
-

ชื่อกระบวนการ

การไม่ปฏิ บัติ
ตามกฎ/
ระเบี ยบ
การให้บริการ
ผิ ดพลาดของ
พนักงานที่
บริษัทรับจ้าง
ส่งมา

Suppliers

หน่วยบริหารอาคาร
ประสานงานจัดจ้างพนักงาน
บริการเพือ่ ดูแลพืน้ ที่

หน่วยบริหารอาคารคอย
ตรวจตราและสารวจความ
คิดเห็นของผูป้ ฏิบัติงาน
และนักศึกษา
หน่วยบริหารอาคารวิเคราะห์
ผลการสารวจและนาไป
ปรับปรุ งการบริการรักษา
ความสะอาด

•ข้อมูลประเมิน

•ผูป้ ฏิบตั ิงาน,
นักศึกษา

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

Process Steps

•พนักงาน
บริการ
•บริการในการ
รักษาความ
สะอาด

•บริษัทผูร้ บั จ้าง

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

P

Inputs

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้ วบคุมงาน

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน

หน่วยบริหารอาคารและสิง่ แวดล้อม

ผู้บริหาร
หนง.

งาน/หน่วย

ความต่อเนื่อง

ข้อกาหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

I

ผูก้ ากับดูแล

O

C

Outputs

การบริหารความต่อเนือ่ ง (BCM)

Customers

•คณะ
วิทยาศาสตร์
•ผูป้ ฏิบตั ิงาน
•นักศึกษา

•บริการรักษา
ความสะอาด
•รายงานปั ญหา
และความ
คิดเห็นของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
และนักศึกษา

KM
- สือ่
ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมจิตสานึก
- หน้าเว็บไซต์
Green

LEAN

Supply Chain
Management
ความต้องการรักษา
ความสะอาดสถานที่

ตัววัดนา (leading indicators)

ปรับปรุง

Quality
of Inputs

Efficiency
of Process

เอกสารถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วน

มี การทาความสะอาดทั่วถึงใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ตัววัดนา (leading indicators)

ตัววัดนา (leading indicators)

การส่งเสริมจิตสานึกของผูป้ ฏิบตั ิงานและนักศึกษา
การให้บริการและการดูแลรักษาสถานที่

นวัตกรรม :
การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

Effectiveness
of Process
อาณาบริเวณสะอาด ไม่มี
การสะสมของขยะ

ตัววัดตาม (lagging indicators)

SMART
KPI

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty
ผูป้ ฏิบัติงานและนักศึกษา
ได้รบั ความสะดวก สบายใจ

การจัดการความรู้

ตัววัดตาม (lagging indicators)

MUSC Green website
การสารวจความพึงพอใจของผูป้ ฏิบัติงานและนักศึกษา, หน้าเว็บไซต์รอ้ งเรียน
นวัตกรรม

Version:

ว/ด/ป

P8.4.1
Process ID

การจัดการขยะ

ชื่อกระบวนการ

Process Title

ข้อกาหนด

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิด ล เรือ่ ง นโยบายและแนวปฏิบัติดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิง่ แวดล้อม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิด ล เรือ่ ง มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยมหิดล

S

Risks
- ความถี่ของ
เจ้าหน้าที่เก็บ
ขยะทั่วไปใน
คณะฯ
- รถรับขยะ
ทั่วไปขัดข้อง

Suppliers

•บริษัทผูร้ บั จ้าง

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

•ผูป้ ฏิบตั ิงาน,
นักศึกษา

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

ความต่อเนื่อง

ข้อกาหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

I

P

Inputs

Process Steps

หน่วยบริหารอาคาร
ประสานงานจัดจ้างพนักงาน
บริการเพือ่ ดูแลพืน้ ที่

•ภาชนะใส่ขยะ
•บริการในการ
กาจัดขยะ
•บริการรักษา
ความสะอาด
•พนักงาน
บริการ
•ข้อมูลประเมิน

หน่วยบริหารอาคารคอย
ตรวจตราและสารวจความ
คิดเห็นของผูป้ ฏิบัติงาน
และนักศึกษา
หน่วยบริหารอาคารวิเคราะห์
ผลการสารวจและนาไป
ปรับปรุ งการบริการรักษา
ความสะอาด

ผูก้ ากับดูแล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูค้ วบคุมงาน

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน

หน่วยบริหารอาคารและสิง่ แวดล้อม

ผู้บริหาร
หนง.

งาน/หน่วย

รายงานการตรวจมาตรฐานความสะอาดตามที่กาหนด

O

C

Outputs

การบริหารความต่อเนือ่ ง (BCM)

Customers

•คณะ
วิทยาศาสตร์
•ผูป้ ฏิบตั ิงาน
•นักศึกษา

•บริการรักษา
ความสะอาด
•รายงานปั ญหา
และความ
คิดเห็นของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
และนักศึกษา

KM
- ถังขยะแยก
ประเภท
- สือ่
ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริม
จิตสานึก
- หน้าเว็บไซต์
Green

LEAN

Supply Chain
Management
ความต้องการรักษา
ความสะอาดสถานที่

ตัววัดนา (leading indicators)

ปรับปรุง

Quality
of Inputs

เอกสารถูกต้อง ข้อมูล
ครบถ้วน

ตัววัดนา (leading indicators)

Efficiency
of Process

Effectiveness
of Process

ตัววัดนา (leading indicators)

ตัววัดตาม (lagging indicators)

มีการทาความสะอาดทั่วถึง
ในระยะเวลาที่กาหนด

นวัตกรรม

การส่งเสริมจิตสานึกของผูป้ ฏิบัติงานและนักศึกษา
การให้บริการและการดูแลรักษาสถานที่

การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

อาณาบริเวณสะอาด ไม่
มีการสะสมของขยะ

SMART
KPI

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty
ผูป้ ฏิบัติงานและนักศึกษา
ได้รบั ความสะดวก สบายใจ

การจัดการความรู้

ตัววัดตาม (lagging indicators)

MUSC Green website
การสารวจความพึงพอใจของผูป้ ฏิบัติงานและนักศึกษา, หน้าเว็บไซต์รอ้ งเรียน

นวัตกรรม

Version:

ว/ด/ป

P8.4.2
Process ID

การจัดการของเสียอันตราย

ชื่อกระบวนการ

Process Title

ข้อกาหนด

S

Risks
- การไม่
ปฏิบตั ิตาม
ขัน้ ตอนการ
จัดการขยะ
อันตราย

Suppliers

•ผูป้ ฏิบตั ิงาน,
นักศึกษา

การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ความ
กังวลผลกระทบเชิง
ลบกับสังคม

•ผูร้ บั เหมา

Systematic?
• Definable
• Repeatable
• Measurable
• Predictable

ความต่อเนื่อง

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

ข้อกาหนดของกระบวนการ/service level agreement (SLA)

I

P

Inputs

•สารเคมี และ
วัสดุ
ห้องปฏิบตั ิการ
ณ์

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หน่วย/งาน

หน่วยบริหารอาคารและสิง่ แวดล้อม

หนง.

งาน/หน่วย

การบริหารความต่อเนือ่ ง (BCM)

Customers

•คณะ
วิทยาศาสตร์
•ผูป้ ฏิบตั ิงาน
•นักศึกษา

•บริการกาจัด
ขยะอันตราย

งานบริหารฯนัดวันเปิ ด
โรงพักขยะ และ เปิ ดปิ ด
โรงพักขยะในวันที่นัดหมาย

•บริการกาจัด
ขยะสารเคมี

ผูค้ วบคุมงาน

ผู้บริหาร

C

Outputs

ผูร้ บั ผิดชอบจัดเก็บสารเคมี
และขยะอันตราย และทาการ
นัดหมายกับงานบริหารฯ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รายงานการตรวจมาตรฐานความสะอาดตามที่ กาหนด

O

Process Steps

ผูก้ ากับดูแล

KM

ผูร้ บั เหมามารับขยะสารเคมี
ไปกาจัด

- ขัน้ ตอน
จัดการขยะ
อันตรายใน
MUSC
Green

LEAN

Supply Chain
Management
ความต้องการรักษา
ความสะอาดสถานที่

ตัววัดนา (leading indicators)

ปรับปรุง

Quality
of Inputs

เอกสารถูกต้อง ข้อมูล
ครบถ้วน

Efficiency
of Process
ห้องพักขยะเปิ ดรับขยะและเก็บ
ขยะตามกาหนดเวลานัด

ตัววัดนา (leading indicators)

ตัววัดนา (leading indicators)

นวัตกรรม

การส่งเสริมจิตสานึกของผูป้ ฏิบัติงานและนักศึกษา
การให้บริการและการดูแลรักษาสถานที่

การทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ

Effectiveness
of Process
ขยะที่เก็บในห้องพักขยะ
เก็บเรียบร้อยไม่ร่วั ซึม

ตัววัดตาม (lagging indicators)

SMART
KPI

Dis/Satisfaction
Engagement/Royalty
ขยะถูกเก็บในห้องเก็บชยะ และ
ผู้รบั เหมามารับตามกาหนดโดยไม่ร่วั ซึม

การจัดการความรู้

ตัววัดตาม (lagging indicators)

MUSC Green website

นวัตกรรม

Version:

ว/ด/ป

