
การจดัการความรู้                                              
งาน.. งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม ..

คณะแพทยศาสตร์



เร่ือง เทคนิคการรักษาความปลอดภัย
ในทรัพย์สินและบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพ



สมาชิก
1.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจรินรัตน์  สิริรัฐวรรณ
2.   นางสาวศุภวรรณ พนัธ์ุภกัดี
3.   นางสาวเสาวนีย ์ จนัทร์นอ้ย
4.   นางสาวชฎามาศ  ช่วยขนุ                                         
5.   นางสาวลดัดาพร  ละออโชติสมบติั                                          
6.   นางสาวสุวรรณา จนัทศร
7.   นางสาวอมรรัตน์  ทองเติม    
8.   นายภานุ  สัจจวโิส
9.   นางสาวทกัศิณา บุญประสพ
10. นายพิทยา  มูลศรี
11. นายศุภโชค  ศรีบุตร
12. นายส าเริง  อู่เลก็
13. นายเฉลิม  ประสพบุญ



หลกัการและเหตผุล
คณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นอาคาร 10 ชัน้ ประกอบดว้ย 

หอ้งคณบด ี หอ้งรองคณบด ีส านักงาน หอ้งประชุม หอ้งเรยีน หอ้งสมดุ หอ้งเกบ็เอกสาร หอ้งน ้า 
หอ้งจ าหน่ายอาหาร  หอ้งโถง หอ้งควบคุมปรบัอากาศ บนัไดหนีไฟ สถานทีจ่อดรถ อาคารจอดรถ  
ชัน้ใตด้นิ และบรเิวณโดยรอบ  ภายในหอ้งต่าง ๆ จะมอุีปกรณ์เครือ่งใชส้ านกังาน อุปกรณ์การ
เรยีนการสอน ครุภณัฑต์่าง ๆ  ซึง่อุปกรณ์หรอืครุภณัฑเ์หลา่น้ีเป็นทรพัยส์นิของทางราชการ และ
มรีาคาสงู คณะแพทยศาสตร ์เป็นสถานทีส่ าหรบัปฏบิตังิาน และมกีารเรยีนการสอน มบีุคลากร 
และนิสติแพทย ์จ านวนมาก  รวมถงึบุคคลภายนอกทีม่าตดิต่องาน และเมือ่บุคลากรเขา้มาภายใน
อาคารจะท าใหรู้ส้กึวา่ภายในอาคารและรอบ ๆ อาคาร จะตอ้งมคีวามปลอดภยัแกช่วีติและ
ทรพัยส์นิ  ไดแ้ก่ ลฟิทโ์ดยสาร  ความสวา่ง  ความปลอดภยัจากบุคคลภายนอก  ซึง่อาจจะท าใหม้ี
บุคคลภายนอกแฝงตวัเขา้มาโดยทีไ่มท่ราบไดว้า่เป็นใคร มาท าอะไร  จงึตอ้งมกีารรกัษาความ
ปลอดภยัเพือ่ความปลอดภยัแก่ทรพัยส์นิของทางราชการ และบุคลากร และนิสติแพทย ์ภายใน
อาคาร และเพิม่มาตรการการรกัษาความปลอดภยัใหม้ปีระสทิธภิาพ



วัตถุประสงค์
4.1  เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ และ        
ผู้รับบริการ ได้รับความปลอดภัยสูงสุด
4.2 เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทาง
ราชการไม่ให้สูญหาย



เป้าหมาย/ตัวช้ีวดั
1. เป้าหมาย 
- เจา้หนา้ท่ี รปภ. ปฏิบติัหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัทรัพยสิ์นของทางราชการ 

บุคลากร นิสิต ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
- อุปกรณ์ต่าง ๆ เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัไม่ช ารุด สามารถใชง้านได้

ตลอดเวลา
2. ตัวช้ีวดั
- การไดรั้บการร้องเรียนจากบุคลากรภายในหรือผูรั้บบริการนอ้ยลง      
- ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ≥ 3.5 



วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้  
 Dialog 
 Success Story Telling (SST)
 The World Cafe
 อื่น ๆ กรุณาระบุ

.............................................................................................................



กระบวนการการจดัการความรู้  
การรกัษาความปลอดภยัในทรพัยส์นิและบุคลากรภายในคณะ

แพทยศาสตร ์มศว องครกัษ์ ใหม้ปีระสทิธภิาพ
ก าหนดหวัข้อ

ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ลิฟท์โดยสาร 1. ใช้ส าหรับโดยสาร มีความสะดวกรวดเร็วส าหรับบุคลากรขึ้น-ลงภายในอาคาร

2. ต้องมีความปลอดภัยขณะขึ้น-ลง
3. อุปกรณ์ภายในต้องพร้อมใช้ ไม่ช ารุด เช่น ไฟส่องสว่าง อากาศ เสียงสัญญาณ เตือน
ภัย ปุ่มบอกชั้น ไฟบอกชั้น ปุ่มกดสัญญาณเตือนภัย ป้ายวิธีการใช้ พื้น 
4. มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

2 กล้องวงจรปิด 1. ใช้ส าหรับถ่ายภาพบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
2. เป็นหลักฐานส าหรับค้นหาข้อเท็จจริงเมื่อเกิดเหตุร้าย
3. กล้องไม่ช ารุดใช้งานได้ตลอดเวลา

3 ความปลอดภัยจาก
บุคคลภายนอก

1. บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่องาน
2. บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาประสงค์ขโมยทรัพย์สิน
3. รปภ. ต้องคอยสอดส่องดูแล สังเกต พฤติกรรมของบุคคลภายนอก 

4 แสงสว่าง 1. เป็นสิ่งท่ีท าให้ทุกคนมองเห็นสิ่งต่าง ๆ
2. มีความปลอดภัย ป้องกันการเข้ามาของโจรผู้ร้าย
3. อุปกรณ์ท่ีให้ความสว่างไม่ช ารุด



ค้นหาสาเหตุ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา



วธีิการแก้ไข
1. ลฟิท์โดยสาร

- ซ่อมและปรับปรุงใหลิ้ฟทส์ามารถ
ใชค้รบทุกตวัในระยะยาว   
- วางแผนการใชง้บประมาณระยะยาวในการ  ซ่อม

บ ารุงและเปล่ียนอะไหล่ตามรอบระยะเวลา 
- จดัท าแผนผงัจุดตั้งลิฟท์
- ติดตั้งลิฟทเ์พ่ิม   
- ท ารายงานการตรวจเช็คลิฟททุ์กเดือน
- ท าค าแนะน าในการใชลิ้ฟท์



2. กล้องวงจรปิด
- ท ำรำยงำนควำมพร้อมใช้งำนทกุเดือน   
- เพิ่มจดุติดกล้อง 
- ก ำหนดคณุสมบตัิควำมคมชดัหรือปรับแตง่มมุกล้องให้ครอบคลมุในพืน้ท่ี   
- ตรวจเช็คและซอ่มบ ำรุง  



3. ความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก
- มีมาตรการควบคุม รปภ. ใหเ้คร่งครัดในการ แลกบตัร

คนภายนอก และรายงานผลการตรวจสอบ 
- ก าหนดเปิด-ปิดอาคาร ใน-นอกเวลา ท่ีชดัเจน 
- ใหบุ้คลากรภายในแขวนบตัรพนกังาน  



4.  แสงสว่าง
- ส ารวจ และขอจดัซ้ือเปล่ียน 
- ตรวจเช็ค ท ารายงานทุกเดือน  เช่นไฟฉุกเฉิน ไฟทางเดิน                              
ไฟบนัไดหนีไฟ ฯลฯ
- ขอความร่วมมือ รปภ. แม่บา้น คอยดูแล การเปิด-ปิดไฟ  



Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
สรุปจากกระบวนการการจดัการความรู้ )
- รับฟังขอ้คิดเห็นจากบุคลากรภายในหน่วยงาน
- จดักลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั
- สรุปรายละเอียดจากขอ้คิดเห็น และประชาสัมพนัธ์
ทางเวบ็ไซต์



นวตักรรมหรือส่ิงทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลกัฐาน)
 คู่มือ
 แผน่พบั
 โปสเตอร์
 โปรแกรมหรือระบบต่าง ๆ

หรือ  แผนการด าเนินงานการรักษาความปลอดภยั



ผลจากการด าเนินการท ากจิกรรม KM
- สามารถปฏิบติัไดจ้ริงในหน่วยงาน 
- เกิดการแลกเปล่ียนรู้ของบุคลากรภายใน                 
หน่วยงาน 



After Action Review (AAR) 
1. ท่านคดิวา่ท่านบรรลุในเรือ่งใดบา้ง 

- ไดร้บัแนวความคดิของแต่ละคน 
- ทุกคนมสีว่นรว่มในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ไดร้บัรูห้ลากหลายวธิี
- น าแนวคดิไปปฏบิตัไิดจ้รงิ
- สามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผน

ป้องกนั และการด าเนินงานล่วงหน้าไดจ้รงิ



2. ท่านคิดว่าเร่ืองใดท่ีไม่บรรล ุ
- ความล่าชา้ในการด าเนินการของเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน 

เน่ืองจาก      การซ่อมบ ารุงทีช่า่งไมส่ามารถซ่อมได ้ต้องจา้ง
บรษิทัภายนอก

- แนวคดิบางอยา่งไมส่ามารถท าได ้เน่ืองจากจะเกีย่วขอ้งกบั
งบประมาณ 

- การจดัซือ้วสัดุบางชนิดไมส่ามารถจดัซือ้ไดท้นัทเีน่ืองจาก
บางชนิดเป็นครุภณัฑ ์บางชนิดไมม่จี าหน่ายในบรเิวณใกลเ้คยีงกบั
หน่วยงาน หรอืตอ้งรอการสัง่ซือ้จากบรษิทั

3. ท่านสามารถน าไปปรบัปรงุพฒันาได้อย่างไร 
- จดัท าแผนการตรวจสอบ ตดิตาม เพือ่ด าเนินการ ใหด้ขีึน้
- บุคลากรมคีวามพรอ้มในการปฏบิตังิาน



แผนการตรวจสอบ ตดิตาม แก้ไข ปรับปรุง



ข้อเสนอแนะ 
เป็นกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหบุ้คลากรในหน่วยงานได้

พดูคุยหาเทคนิค แนวทางการปฏิบติัท่ีดีในการปฏิบติังาน และดูแล
การปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยัภายในคณะ
แพทยศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ


