ร่างรายงาน EdPEx (เพิ่ มเติ ม)
หมวด 6 การมุ่งเน้ นระบบปฏิ บตั ิ การ

ข้อ 6.2 ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ การ

คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
พฤษภาคม 2557
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หมวด 6 การมุ่งเน้ นระบบปฏิ บตั ิ การ
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบตั กิ าร
ก. การควบคุมต้นทุน
ส่ว นงานมีก ารควบคุ มต้นทุนในภาพรวมของระบบงานและกระบวนการทางาน โดยได้
กาหนดเป้าประสงค์หลักของแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั และเป้าหมายทีส่ าคัญ
(หมวด 2) โดยในระบบ ERP ทีใ่ ช้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ได้มกี ารควบคุมต้นทุนในภาพรวมของกิจกรรม
ต่างๆของส่วนงาน ส่วนในระดับกลยุทธ์ส่วนงานมีการดาเนินงานในภาพรวมเพื่อควบคุมต้นทุนของการ
ดาเนินงานรวมทัง้ ตัวชีว้ ดั ในเชิงคุณภาพและรอบเวลา ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย Green policy เพื่อลดการสิน้ เปลืองในการใช้น้ า ไฟฟ้า กระดาษ
และน้ามันเชือ้ เพลิง ในการดาเนินงานทุกพันธกิจของส่วนงาน
2. กาหนดให้มกี ารรายงานสถานะภาพการเงินของส่วนงานต่อคณะกรรรมการประจาส่วน
งานทุกเดือน
3. จัดทาแผนงานและแผนงบประมาณครอบคลุมทุกพันธกิจทัง้ ในระยะสัน้ (1 ปี ) และระยะ
ยาว (5 ปี) และมีการปรับแผนงานและแผนงบประมาณในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็นเร่งด่วน เพื่อให้การปฏิบตั งิ าน
และการใช้จา่ ยงบประมาณมีประสิทธิภาพ
4. วางแผนอัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. มีนโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ งในทุกพันธกิจเพื่อควบคุมและลดต้นทุนทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการหากเกิดความเสียหายแก่ ส่ ว นงาน รวมทัง้ มีแ ผนป้อ งกันความเสี่ยงที่อ าจเกิด ขึ้น โดยมีการ
ติดตามแผนและผล ทุก 6 เดือน ในการจัดการความเสีย่ งครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ส่วนการควบคุมต้นทุนในระดับปฏิบตั กิ ารหรือกระบวนการทางาน ส่วนงานมีการ
ดาเนินการดังนี้
1. มีการทบทวนและติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ดั และมีการรายงานในทีป่ ระชุมทีม
ปฏิบตั กิ ารทุกวันอังคารสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
2. มีการปรับแผนในการปฏิบตั งิ านโดยมีการปรับลดขัน้ ตอนของการทางานในกระบวนการ
ทีส่ าคัญ
ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ส่ว นงานมุ่งเน้ นให้เ กิดการเชื่อมโยงกระบวนการดาเนินงานทุกขัน้ ตอนที่เ กี่ยวข้อ งให้เ กิดการ
ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และความ
ต้องการในการดาเนินงานทุกกระบวนการโดยเฉพาะกระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการวิจยั และ
บริการวิชาการซึง่ เป็ นกระบวนการหลักของส่วนงาน มีการรับฟงั เสียงของลูกค้า ผูส้ ่งมอบ พันธมิตรหรือผูม้ ี
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ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนามาปรับปรุง พัฒนาและกาหนดการดาเนินงานและการให้บริการที่มคี ุณภาพเพื่อส่ง
มอบไปถึงมือลูกค้าต่อไป
ในกระบวนการเรียนการสอน ส่วนงานเน้นการเรียนการสอนที่มกี ารปฏิบตั จิ ริง การส่งนักศึกษา
ออกฝึกภาคสนามและการส่งไปฝึกงานนอกสถานที่ทาให้ส่วนงานวางระบบในการประเมินแบบสองทางคือ
ให้นัก ศึก ษาประเมินองค์ก รหรือ หน่ ว ยงานที่ไปฝึ กปฏิบตั ิ ขณะที่ทางหน่ ว ยงานเหล่านี้จะมีการประเมิน
นักศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน ผลการประเมินจะเป็ นข้อมูลสะท้อนกระบวนการเรียนการสอนของส่วนงานว่าทา
ให้เกิดความสมดุลระหว่างนักศึกษา ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ผูส้ ่งมอบหรือผูใ้ ห้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด
ในกระบวนการวิจยั และบริการวิชาการ ส่วนงานมีการวิเคราะห์และคัดเลือกผูส้ ่งมอบทีส่ าคัญ เพื่อ
ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามทีก่ าหนด นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการความเสีย่ งในห่วงโซ่อุปทาน โดย
กาหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน มีรองคณบดีทก่ี ากับดูแลรับผิดชอบ
จัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
กากับดูแลและให้ความคิดเห็นเพื่อการบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างการบริหารจัดการผูส้ ่งมอบ
ทีส่ าคัญในกระบวนการวิจยั และกระบวนการบริการวิชาการแสดงได้ดงั ตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 การบริหารจัดการกับผูส้ ่งมอบทีส่ าคัญ
ระบบงาน
ผูส้ ่งมอบที่สาคัญ
กระบวนการวิ เคราะห์คดั เลือก
วิจยั
1. แหล่งทุน
 บุ ค ลากรที่ไ ด้ร บ
ั มอบหมายตรวจสอบข้อ มูล ของแหล่ ง ทุ น ที่
2. บริษัท จ าหน่ า ย น่าเชื่อถือ ก่อนประชาสัมพันธ์ขา่ วสารให้นกั วิจยั รับทราบ
วั ส ดุ ส า ร เ ค มี  โครงการฝึ กอบรมจะมีขนั ้ ตอนการคัดเลือกโดยเปรียบเทียบ
ค รุ ภั ณ ฑ์ ราคา คุ ณภาพ และข้อ เสนออื่น ๆ จากบริษัทหรือ ร้านค้า 2-3
วิทยาศาสตร์
แหล่ง และนาข้อมูลมาอภิปราย คัดเลือกและสรุปผลในที่ประชุม
คณะกรรมการแต่ละโครงการ
บริการวิชาการ 1. แหล่งทุน
2. ตัว แทนจ าหน่ า ย  ห้อ งปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์จ ะใช้กระบวนการคัดเลือ กตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ISO 17025
สินค้าเบ็ดเตล็ด
3. บริ ษั ท จ าหน่ าย  การประเมินผลการดาเนินการของผูส้ ่งมอบจากระดับความพึง
วั ส ดุ ส า ร เ ค มี พอใจของแบบสอบถามในด้านทีเ่ กีย่ วข้องจากผูร้ บั บริการ
ค รุ ภั ณ ฑ์  บุคลากรที่ได้รบั มอบหมายติดต่อโดยตรงกับผู้ส่งมอบเป็ นการ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล แบบสองทาง โดยหากส่ ว นงานพบการ
วิทยาศาสตร์
ดาเนินงานที่ไม่ดี จะติด ต่ อ แจ้งให้แก้ไขปรับปรุง และสอบถาม
สาเหตุเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากนัน้ จะรายงานผลให้ท่ี
ประชุมทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบ
ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
(1) การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย
ส่วนงานมีระบบการบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยโดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในแต่
ละภารกิจดังนี้
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1. ทีมบริหารได้แต่งตัง้ คณะทางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจาส่วนงานมีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยทีจ่ าเป็ นสาหรับบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ภายในส่วนงาน
ดูแลรักษาสถานที่ให้มคี วามปลอดภัย จัดทาสัญลักษณ์แสดงพื้นที่อนั ตรายให้สามารถสังเกตเห็ นได้อย่าง
เด่นชัด มีการจัดหาอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างพอเพียงและพร้อมใช้งานตลอดเวลา มีวธิ ปี ฏิบตั งิ านและ
วิธปี ฏิบตั ใิ นภาวะฉุกเฉิน
2. มีแผนการฝึ กอบรมบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการแก้ไขปญั หาด้านความปลอดภัยเชิง
ป้องกันอย่างเป็ นระบบและอย่างถูกต้องรวมทัง้ มีการวางแผนฝึกซ้อมหนีไฟปีละ 1 ครัง้
3. มีแบบฟอร์มรายงานอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ภายในส่วนงานเพื่อให้เกิดการรายงานและวิเคราะห์
สาเหตุทเ่ี กิดขึน้ นาไปสู่การป้องกันอย่างถาวร
ด้านห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ ส่วนงานมีการจัดทาคู่มอื ความปลอดภัย วีดที ศั น์เรือ่ ง
กฎระเบียบและความปลอดภัยในการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ และมีระบบ LAB PASS ทีผ่ ตู้ อ้ งการใช้
บริการห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์จะต้องผ่านการดูว ีดที ศั น์และสอบวัดความรูใ้ ห้ผ่าน 100 % ถึงจะได้รบั
การอนุญาตให้เข้าใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ได้
(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
ส่วนงานมีการเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้ส่วนงานสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการที่สาคัญและให้ผู้รบั บริการเกิด
ความมันใจว่
่ าระบบงานและสถานที่ทางานมีความพร้อมต่อการรองรับการเกิดภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุ กเฉินซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินทีเ่ กิดจากระบบงาน ส่วนงานกาหนดให้มรี องคณบดีฝ่ายต่าง ๆ
กากับดูแลและเป็ นผูต้ ดั สินใจในระดับต้นในการแก้ปญั หาเพื่อให้ทนั ท่วงทีและนาเหตุการณ์ดงั กล่าวเสนอต่อ
ทีมผูบ้ ริหารเพื่อการตัดสินใจและถ่ายทอดต่อบุคลากรเพื่อรับทราบและนาไปปฏิบตั ติ ามลาดับ
2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ใิ นส่วนของสถานทีเ่ พื่อให้สามารถดาเนินภารกิจ
ไปได้อย่างต่อเนื่องโดยส่วนงานมีการดาเนินการดังนี้
2.1) มีระบบสารองกระแสไฟฟ้าในกรณีทไ่ี ฟฟ้าดับฉุ กเฉินมีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้
งานอยูเ่ สมอ
2.2) ติดตัง้ อุปกรณ์ดบั เพลิงตามจุดต่าง ๆ
2.3) ทีม่ องเห็นง่ายเพื่อเตรียมพร้อมกรณีทเ่ี กิดอัคคีภยั
2.4) ติดตัง้ อุปกรณ์ Eye Wash และ Shower ในห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์
2.5) ติดตัง้ กล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการโจรกรรมและป้องกันเหตุรา้ ยทีจ่ ะอาจเกิดขึน้ ภายใน
บริเวณส่วนงานและโดยรอบ
2.6) ติดหมายเลขโทรศัพท์ของหน่ วยงานรักษาความปลอดภัยและสถานพยาบาลภายในบริเวณ
รอบส่วนงานไว้ทเ่ี จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยของแต่ละอาคาร
2.7) มีเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย ดูแลและรับแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินทัง้ กลางวันและ กลางคืน
รวมถึงดูแลการเปิด-ปิดลิฟท์ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
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ง. การจัดการนวัตกรรม
ส่วนงานได้กาหนดไว้ในกลยุทธ์ให้ส่วนงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุง่ เน้นการทางานทีม่ ี
ส่ว นร่วมของบุค ลากร ซึ่งส่ ว นงานเป็ นองค์กรขนาดกลาง มีค ณาจารย์ท่หี ลากหลายสาขาและไม่มกี าร
แบ่งเป็ นภาควิชา ทาให้มคี วามคล่องตัวในการบริหารจัดการ องค์ความรูท้ างสิง่ แวดล้อมยังเป็ นที่ต้องการ
ของตลาดและในปจั จุบนั สิง่ แวดล้อมจัดเป็ นประเด็นทีโ่ ลกให้ความสาคัญอย่างยิง่ ส่วนงานมีความเชีย่ วชาญ
ในการเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั จิ ริง มีการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ซึง่ ปจั จัยต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้ทมี บริหาร
สนับสนุ นการจัดการความรูใ้ นองค์กรและการทาวิจยั จากงานประจา (R2R) โดยเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในเวทีประชุมต่าง ๆ (หมวด 4 ข้อ 4.1 และ 4.2) เพื่อช่วย
ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการทางานและกลยุทธ์เพื่อผลการปฏิบตั งิ านที่ดขี น้ึ เกิดเป็ นแนวทางปฏิบตั แิ บบ
ใหม่ทท่ี นั กับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ การค้นพบแนวทาง
หรือ นวัต กรรมใหม่ ๆ ในการพัฒ นาส่ ว นงานให้เ ป็ น องค์ก รที่ม ีค วามยัง่ ยืน และเป็ น ไปตามทิศ ทางการ
ดาเนินงานและยุทธศาสตร์ของส่วนงาน การวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อมเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง งานวิจยั
และบริการวิชาการจึงได้นาเทคนิค ZOPP มาใช้ในการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วจิ ยั เชิงพืน้ ทีข่ อง
ชุมชนและเนื่องจากประเด็นทางสิง่ แวดล้อมกาลังเป็ นทีส่ นใจของสังคม ซึง่ นับเป็ นโอกาสทางกลยุทธ์ทส่ี ่วน
งานมีทรัพยากรบุคคลทีพ่ ร้อม ทีมบริหารจึงผลักดันให้ห้องปฏิบตั กิ ารเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลและได้นา
ระบบ ISO 17025 มาใช้ใ นห้อ งปฏิบ ัติก ารวิท ยาศาสตร์ เพื่อ ให้ลูกค้ามีค วามมันใจในการใช้
่
บ ริการการ
วิเคราะห์พารามิเตอร์ดา้ นสิง่ แวดล้อมมากขึน้
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