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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบติัการ 

6.2 ประสทิธผิลการปฏบิตักิาร 
ก. การควบคุมตน้ทุน  
 ส่วนงานมกีารควบคุมต้นทุนในภาพรวมของระบบงานและกระบวนการท างาน โดยได้ 

ก าหนดเป้าประสงคห์ลกัของแผนยทุธศาสตร ์วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์รวมทัง้ตวัชีว้ดัและเป้าหมายทีส่ าคญั 
(หมวด 2) โดยในระบบ ERP ทีใ่ชร้่วมกบัทางมหาวทิยาลยั ไดม้กีารควบคุมต้นทุนในภาพรวมของกจิกรรม
ต่างๆของส่วนงาน ส่วนในระดบักลยุทธ์ส่วนงานมกีารด าเนินงานในภาพรวมเพื่อควบคุมต้นทุนของการ
ด าเนินงานรวมทัง้ตวัชีว้ดัในเชงิคุณภาพและรอบเวลา ดงันี้ 

1. ก าหนดนโยบาย Green policy เพื่อลดการสิน้เปลอืงในการใชน้ ้า ไฟฟ้า กระดาษ  
และน ้ามนัเชือ้เพลงิ ในการด าเนินงานทุกพนัธกจิของส่วนงาน 

2. ก าหนดให้มกีารรายงานสถานะภาพการเงนิของส่วนงานต่อคณะกรรรมการประจ าส่วน
งานทุกเดอืน 

3. จดัท าแผนงานและแผนงบประมาณครอบคลุมทุกพนัธกจิทัง้ในระยะสัน้ (1 ปี) และระยะ
ยาว (5 ปี) และมกีารปรบัแผนงานและแผนงบประมาณในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อใหก้ารปฏบิตังิาน
และการใชจ้า่ยงบประมาณมปีระสทิธภิาพ 

4. วางแผนอตัราก าลงัและแผนพฒันาบุคลากรเพื่อใหบุ้คลากรปฏบิตังิานไดอ้ย่างม ี
ประสทิธภิาพ 

5. มนีโยบายการบรหิารจดัการความเสีย่งในทุกพนัธกจิเพื่อควบคุมและลดต้นทุนทีจ่ะต้อง
ด าเนินการหากเกิดความเสียหายแก่ส่วนงาน รวมทัง้มแีผนป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมกีาร
ตดิตามแผนและผล ทุก 6 เดอืน ในการจดัการความเสีย่งครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

 

ส่วนการควบคุมตน้ทุนในระดบัปฏบิตักิารหรอืกระบวนการท างาน ส่วนงานมกีาร 
ด าเนินการดงันี้ 

1. มกีารทบทวนและตดิตามผลการปฏบิตังิานตามตวัชีว้ดัและมกีารรายงานในทีป่ระชุมทมี
ปฏบิตักิารทุกวนัองัคารสปัดาหส์ุดทา้ยของเดอืน 

2. มกีารปรบัแผนในการปฏบิตังิานโดยมกีารปรบัลดขัน้ตอนของการท างานในกระบวนการ
ทีส่ าคญั 

ข. การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
ส่วนงานมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงกระบวนการด าเนินงานทุกขัน้ตอนที่เกี่ยวข้องให้เกิดการ

ประสานงานกนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ตรงตามเวลา และความ
ต้องการในการด าเนินงานทุกกระบวนการโดยเฉพาะกระบวนการเรยีนการสอน และกระบวนการวจิยัและ
บรกิารวชิาการซึง่เป็นกระบวนการหลกัของส่วนงาน มกีารรบัฟงัเสยีงของลูกคา้ ผูส้่งมอบ พนัธมติรหรอืผูม้ ี
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ส่วนได้ส่วนเสยีเพื่อน ามาปรบัปรุง พฒันาและก าหนดการด าเนินงานและการให้บรกิารที่มคีุณภาพเพื่อส่ง
มอบไปถงึมอืลกูคา้ต่อไป 

ในกระบวนการเรยีนการสอน ส่วนงานเน้นการเรยีนการสอนที่มกีารปฏบิตัจิรงิ การส่งนักศกึษา
ออกฝึกภาคสนามและการส่งไปฝึกงานนอกสถานที่ท าให้ส่วนงานวางระบบในการประเมนิแบบสองทางคอื
ให้นักศึกษาประเมนิองค์กรหรอืหน่วยงานที่ไปฝึกปฏิบตัิ ขณะที่ทางหน่วยงานเหล่านี้จะมกีารประเมนิ
นกัศกึษาดว้ยเช่นเดยีวกนั ผลการประเมนิจะเป็นขอ้มลูสะทอ้นกระบวนการเรยีนการสอนของส่วนงานว่าท า
ใหเ้กดิความสมดุลระหว่างนกัศกึษา ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ผูส้่งมอบหรอืผูใ้หค้วามรว่มมอืมากน้อยเพยีงใด 
 ในกระบวนการวจิยัและบรกิารวชิาการ ส่วนงานมีการวเิคราะหแ์ละคดัเลอืกผูส้่งมอบทีส่ าคญั เพื่อ
ควบคุมคุณภาพใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด นอกจากนี้ ยงัมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งในห่วงโซ่อุปทาน โดย
ก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน มรีองคณบดทีีก่ ากบัดแูลรบัผดิชอบ
จดัการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้และมคีณะกรรมการบรหิารและจดัการความเสี่ยง
ก ากบัดูแลและใหค้วามคดิเหน็เพื่อการบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพ ตวัอย่างการบรหิารจดัการผูส้่งมอบ
ทีส่ าคญัในกระบวนการวจิยัและกระบวนการบรกิารวชิาการแสดงไดด้งัตารางที ่6.1 
ตารางท่ี 6.1 การบรหิารจดัการกบัผูส้่งมอบทีส่ าคญั 

ระบบงาน ผูส่้งมอบท่ีส าคญั กระบวนการวิเคราะหค์ดัเลือก 
วจิยั 1. แหล่งทุน 

2. บริษัทจ าหน่าย
วั ส ดุ  ส า ร เ ค มี
ค รุ ภั ณ ฑ์
วทิยาศาสตร ์

 บุคลากรที่ได้รบัมอบหมายตรวจสอบข้อมูลของแหล่งทุนที่
น่าเชื่อถอื ก่อนประชาสมัพนัธข์า่วสารใหน้กัวจิยัรบัทราบ 
  โครงการฝึกอบรมจะมขีัน้ตอนการคดัเลอืกโดยเปรยีบเทยีบ
ราคา คุณภาพ และข้อเสนออื่น ๆ จากบรษิัทหรอืร้านค้า 2-3 
แหล่ง และน าขอ้มลูมาอภปิราย คดัเลอืกและสรุปผลในที่ประชุม
คณะกรรมการแต่ละโครงการ 
 ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์จะใช้กระบวนการคดัเลือกตาม
เกณฑม์าตรฐาน ISO 17025 
 การประเมนิผลการด าเนินการของผูส้่งมอบจากระดบัความพงึ
พอใจของแบบสอบถามในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งจากผูร้บับรกิาร 
 บุคลากรที่ได้รบัมอบหมายตดิต่อโดยตรงกบัผู้ส่งมอบเป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบสองทาง โดยหากส่วนงานพบการ
ด าเนินงานที่ไม่ดี จะติดต่อแจ้งให้แก้ไขปรบัปรุงและสอบถาม
สาเหตุเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข จากนัน้จะรายงานผลให้ที่
ประชุมทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ 

บรกิารวชิาการ 1. แหล่งทุน 
2. ตัวแทนจ าหน่าย
สนิคา้เบด็เตลด็ 

3.  บริษัทจ าหน่าย
วั ส ดุ  ส า ร เ ค มี
ค รุ ภั ณ ฑ์
วทิยาศาสตร ์

 

ค. การเตรยีมพรอ้มดา้นความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉิน 
  (1) การเตรยีมพรอ้มดา้นความปลอดภยั 
 ส่วนงานมรีะบบการบรหิารจดัการดา้นการรกัษาความปลอดภยัโดยบุคลากรทุกคนมสี่วนร่วมในแต่
ละภารกจิดงันี้ 
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1. ทมีบรหิารไดแ้ต่งตัง้คณะท างานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัประจ าส่วนงานมหีน้าที่ 
รบัผดิชอบในการจดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัทีจ่ าเป็นส าหรบับุคลากรทีป่ฏบิตังิานอยู่ภายในส่วนงาน  
ดูแลรกัษาสถานที่ให้มคีวามปลอดภยั จดัท าสญัลกัษณ์แสดงพื้นที่อนัตรายให้สามารถสงัเกตเห็นได้อย่าง
เด่นชดั  มกีารจดัหาอุปกรณ์ในการดบัเพลงิอย่างพอเพยีงและพรอ้มใช้งานตลอดเวลา  มวีธิปีฏบิตังิานและ
วธิปีฏบิตัใินภาวะฉุกเฉิน 

2. มแีผนการฝึกอบรมบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการแก้ไขปญัหาด้านความปลอดภยัเชงิ
ป้องกนัอยา่งเป็นระบบและอยา่งถูกตอ้งรวมทัง้มกีารวางแผนฝึกซอ้มหนีไฟปีละ 1 ครัง้ 

3. มแีบบฟอรม์รายงานอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ภายในส่วนงานเพื่อใหเ้กดิการรายงานและวเิคราะห์ 
สาเหตุทีเ่กดิขึน้น าไปสู่การป้องกนัอยา่งถาวร 

ดา้นหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ส่วนงานมกีารจดัท าคู่มอืความปลอดภยั วดีทีศัน์เรือ่ง 
กฎระเบยีบและความปลอดภยัในการใชห้อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์และมรีะบบ LAB PASS ทีผู่ต้อ้งการใช้
บรกิารห้องปฏบิตักิารวทิยาศาสตรจ์ะต้องผ่านการดูวีดทีศัน์และสอบวดัความรูใ้ห้ผ่าน 100 % ถงึจะได้รบั
การอนุญาตใหเ้ขา้ใชห้อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรไ์ด ้ 

(2) การเตรยีมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน 
   ส่วนงานมกีารเตรยีมพรอ้มรองรบัภาวะฉุกเฉินเพื่อใหส้่วนงานสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
และเฝ้าระวงัไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการที่ส าคญัและให้ผู้รบับรกิารเกิด
ความมัน่ใจว่าระบบงานและสถานที่ท างานมคีวามพรอ้มต่อการรองรบัการเกดิภยัพบิตัแิละภาวะฉุกเฉินซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

1) การเตรยีมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉินทีเ่กดิจากระบบงาน  ส่วนงานก าหนดใหม้รีองคณบดฝี่ายต่าง ๆ 
ก ากบัดูแลและเป็นผูต้ดัสนิใจในระดบัตน้ในการแก้ปญัหาเพื่อใหท้นัท่วงทแีละน าเหตุการณ์ดงักล่าวเสนอต่อ
ทมีผูบ้รหิารเพื่อการตดัสนิใจและถ่ายทอดต่อบุคลากรเพื่อรบัทราบและน าไปปฏบิตัติามล าดบั 
 2) การเตรยีมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉินและภยัพบิตัใินส่วนของสถานทีเ่พื่อใหส้ามารถด าเนินภารกจิ 
ไปไดอ้ยา่งต่อเนื่องโดยส่วนงานมกีารด าเนินการดงันี้ 

2.1) มรีะบบส ารองกระแสไฟฟ้าในกรณทีีไ่ฟฟ้าดบัฉุกเฉินมกีารตรวจสอบอุปกรณ์ใหพ้รอ้มใช ้
งานอยูเ่สมอ 

2.2) ตดิตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิตามจดุต่าง ๆ  
2.3) ทีม่องเหน็งา่ยเพื่อเตรยีมพรอ้มกรณทีีเ่กดิอคัคภียั 
2.4) ตดิตัง้อุปกรณ์ Eye Wash และ Shower ในหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ 
2.5) ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดเพื่อป้องกนัการโจรกรรมและป้องกนัเหตุรา้ยทีจ่ะอาจเกดิขึน้ภายใน 

บรเิวณส่วนงานและโดยรอบ 
2.6) ตดิหมายเลขโทรศพัท์ของหน่วยงานรกัษาความปลอดภยัและสถานพยาบาลภายในบรเิวณ

รอบส่วนงานไวท้ีเ่จา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของแต่ละอาคาร 
2.7) มเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั ดูแลและรบัแจง้เหตุการณ์ฉุกเฉินทัง้กลางวนัและ กลางคนื 

รวมถงึดแูลการเปิด-ปิดลฟิทใ์นช่วงวนัหยดุเสาร-์อาทติยแ์ละวนัหยดุราชการ  
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ง. การจดัการนวตักรรม 
ส่วนงานไดก้ าหนดไวใ้นกลยทุธใ์หส้่วนงานเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้มุง่เน้นการท างานทีม่ ี

ส่วนร่วมของบุคลากร  ซึ่งส่วนงานเป็นองค์กรขนาดกลาง มคีณาจารย์ที่หลากหลายสาขาและไม่มกีาร
แบ่งเป็นภาควชิา ท าให้มคีวามคล่องตวัในการบรหิารจดัการ องค์ความรูท้างสิง่แวดล้อมยงัเป็นที่ต้องการ
ของตลาดและในปจัจุบนัสิง่แวดลอ้มจดัเป็นประเดน็ทีโ่ลกใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ ส่วนงานมคีวามเชีย่วชาญ
ในการเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ มกีารเรยีนรูแ้บบบูรณาการ ซึง่ปจัจยัต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้ทมีบรหิาร
สนับสนุนการจดัการความรูใ้นองค์กรและการท าวจิยัจากงานประจ า (R2R) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
ร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และแสดงความคดิเห็นในเวทปีระชุมต่าง ๆ (หมวด 4 ขอ้ 4.1 และ 4.2)  เพื่อช่วย
ทบทวน/ปรบัปรุงกระบวนการท างานและกลยุทธ์เพื่อผลการปฏบิตังิานที่ดขี ึน้ เกดิเป็นแนวทางปฏบิตัแิบบ
ใหม่ทีท่นักบัความต้องการและความคาดหวงัของลูกคา้ และน าไปสู่ความคดิสรา้งสรรค ์การคน้พบแนวทาง
หรือนวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนาส่วนงานให้เป็นองค์กรที่มีความยัง่ยืนและเป็นไปตามทิศทางการ
ด าเนินงานและยุทธศาสตรข์องส่วนงาน การวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นสิง่ทีต่อ้งพฒันาอยา่งต่อเนื่อง  งานวจิยั
และบรกิารวชิาการจงึไดน้ าเทคนิค ZOPP มาใชใ้นการระดมความคดิเหน็เพื่อพฒันาโจทยว์จิยัเชงิพืน้ทีข่อง
ชุมชนและเนื่องจากประเดน็ทางสิง่แวดลอ้มก าลงัเป็นทีส่นใจของสงัคม ซึง่นับเป็นโอกาสทางกลยุทธท์ีส่่วน
งานมทีรพัยากรบุคคลทีพ่รอ้ม ทมีบรหิารจงึผลกัดนัใหห้้องปฏบิตักิารเขา้สู่ระบบมาตรฐานสากลและได้น า
ระบบ ISO 17025 มาใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ลูกค้ามีความมัน่ใจในการใช้บรกิารการ
วเิคราะหพ์ารามเิตอรด์า้นสิง่แวดลอ้มมากขึน้  
  

 
 
 


