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ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  24  เมษำยน  2555  มีมติเห็นชอบกับแนวทำงและมำตรกำรที่
ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำร ทั้งระดับกรม  จังหวัด  สถำบันอุดมศึกษำ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรมหำชน  
และรัฐวิสำหกิจ ด ำเนินกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤติขององค์กำรเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนในภำรกิจหลัก
หรืองำนบริกำรส ำคัญได้อย่ำงต่อเนื่องแม้เกิดสภำวะวิกฤต  

 ส ำนักงำน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ระบบบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนของรัฐ
สำมำรถปฏิบัติงำนและให้บริกำรประชำชนต่อสภำวะวิกฤตได้อย่ำงต่อเนื่อง  ได้มีหนังสือที่ นร 1205.3/912  ลง
วันที่  11 เมษำยน 2556  เรื่อง ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต  ถึงมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง แจ้งให้
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่องขององค์กำรและน ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่องขึ้นบนเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัย  เพ่ือที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. จะได้ติดตำมกำรจัดท ำแผนดังกล่ำวต่อไป  ทั้งนี้  ให้มหำวิทยำลัยมีกำร
ทดสอบ  ซักซ้อม  และปรับปรุงแผนบริหำรควำมต่อเนื่องให้แล้วเสร็จภำยในเดือน สิงหำคม 2556 

 กำรบริหำรควำมพร้อมต่อภำวะวิกฤตนี้ เป็นแผนบริหำรเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องหรือต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “Business Continuity Plan (BCP)” จัดท ำขึ้นเพ่ือให้
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สำมำรถน ำไปใช้ในกำรตอบสนองและปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
ต่ำงๆ ทั้งที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุหรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร โดยไม่ให้สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่ำวส่งผลให้มหำวิทยำลัยต้องหยุดกำรด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  

กำรที่หน่วยงำนไม่มีกระบวนกำรรองรับให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง อำจส่งผลกระทบต่อ 
หน่วยงำนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น  ด้ำนเศรษฐกิจกำรเงิน  กำรให้บริกำร  สังคม  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน เป็นต้น  ดังนั้น กำรจัดท ำแผนควำมต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงำนสำมำรถ
รับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่ไม่คำดคิดและท ำให้กระบวนกำรที่ส ำคัญ (Critical Business Process) ได้อย่ำงปกติ
หรือสำมำรถกลับมำด ำเนินกำรตำมระดับกำรให้บริกำรที่ก ำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถลดระดับควำมรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงำนได้  

 
 

 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง  

 เพ่ือให้มหำวิทยำลัยมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสภำวะวิกฤต  

 เพ่ือลดผลกระทบจำกกำรหยุดชะงักในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร  

 เพ่ือบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

 เพ่ือให้บุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพในหน่วยงำน
ของมหำวิทยำลัย  แม้จะต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ร้ำยแรงและส่งผลกระทบจนท ำให้กำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงต้องหยุดชะงักลง  

                                                                                                                                                                
 
 

 
 

เอกสำรฉบับนี้จัดท ำขึ้นภำยใต้สมมติฐำน ดังต่อไปนี้              
 เหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำส ำคัญต่ำง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถำนที่ปฏิบัติงำน

ส ำรองที่ได้มีกำรจัดเตรียมไว้  
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บทน า 
 
 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 

สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)  
 



 หน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศรับผิดชอบในกำรส ำรองระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ โดยระบบ
สำรสนเทศส ำรองมิได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสำรสนเทศหลัก  

 “บุคลำกร” ที่ถูกระบุในเอกสำรฉบับนี้ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนทั้งหมดของมหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง 

 

 
 

แผนควำมต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถำนกำรณ์ กรณีเกิดสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่
หรือส ำนักงำนภำยในหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย ด้วยเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้   

 เหตุกำรณ์อุทกภัย  

 เหตุกำรณ์อัคคีภัย  
 

 

สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินอำจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น  เพ่ือให้มหำวิทยำลัยสำมำรถบริหำรจัดกำรงำนได้
อย่ำงต่อเนื่อง  กำรเตรียมกำรจัดหำทรัพยำกรที่ส ำคัญจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นและต้องระบุไว้ในแผนควำมต่อเนื่องซึ่งกำร
เตรียมทรัพยำกรที่ส ำคัญจะพิจำรณำจำกผลกระทบใน 5 ด้ำน ดังนี้  

1. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้สถำนที่ปฏิบัติงำน
หลักได้รับควำมเสียหำยหรือไม่สำมำรถใช้สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้และส่งผลให้บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติงำน
ไดท้ั้งในระยะชั่วครำวหรือระยะยำว  

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่
เกิดข้ึนท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญหรือไม่สำมำรถจัดหำ/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีส ำคัญได้  

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้ระบบงำน
เทคโนโลยี หรือระบบสำรสนเทศ หรือข้อมูลทีส่ ำคัญไม่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ  

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้ท ำให้บุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้
ตำมปกติ  

5. ผลกระทบด้านผู้ให้บริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นท ำให้คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สำมำรถติดต่อหรือให้บริกำรหรือส่งมอบงำนได ้ 
                                                                                                                                                               
 
 
 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก 

 ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 
ที่ส าคัญ 

 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ 

ด้านบุคลากร
หลัก 

ด้านผู้ให้บริการ/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. อุทกภัย      

2. อัคคีภัย      

3. สภำวะวิกฤต อ่ืนๆ      
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ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)  
 

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ส าคัญ  
 

สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ 



แผนควำมต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับกำรปฏิบัติงำนในกรณีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนปกติ 
และเหตุขัดข้องดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในระดับสูงและกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  เนื่องจำก
หน่วยงำนยังสำมำรถจัดกำรหรือปรับปรุงแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม  โดยผู้บริหำรหน่วยงำน
หรือผู้บริหำรของแต่ละกลุ่มงำนและฝ่ำยงำนสำมำรถรับผิดชอบและด ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง   

 

 
 
 

 

กำรประเมินผลกระทบต่อกระบวนกำร หรือกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ (Business Impact 
Analysis) หน่วยงำนต้องประเมินผลกระทบ ซึ่งระดับผลกระทบจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำระดับผลกระทบ ดังตำรำงที่ 1 

                                               

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 
สูงมำก - เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูงมำก  

- ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำ ร้อยละ 50  
- เกิดกำรสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคำมต่อสำธำรณชน  
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนำนำชำติ  

สูง - เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับสูง  
- ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงร้อยละ 25-50  
- เกิดกำรบำดเจ็บต่อผู้รับบริกำร/บุคคล/กลุ่มคน  
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ 

ปำนกลำง - เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับปำนกลำง  
- ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำร ลดลงร้อยละ 10-25  
- ต้องมีกำรรักษำพยำบำล  
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น  

ต่ ำ - เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรเป็นจ ำนวนเงินในระดับต่ ำ 
- ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำร ลดลงร้อยละ 5-10  
- ต้องมีกำรปฐมพยำบำล 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

   ไม่เป็นสำระส ำคัญ  - ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนหรือให้บริกำรลดลงมำกกว่ำ ร้อยละ 5  

 

      นอกจำกกำรพิจำรณำประเมินผลกระทบแล้ว  หน่วยงำนตอ้งประเมินระดับผลกระทบในแต่ละช่วงเวลำ
ของกำรหยุดชะงักท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้  ซึ่งแบ่งออกเป็น  6  ช่วงระยะเวลำ คือ 1) 0-2 ชั่วโมง  2) 2-4 ชั่วโมง   
3) 1 วัน  4) 1 สัปดำห์  5) 2 สัปดำห์  6) 1 เดือน  โดยมีขั้นตอนในกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนกับ
หน่วยงำน ดังนี้  

1.)  ก ำหนดกิจกรรม/กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำรมำประเมินกระบวนกำรที่ส ำคัญและระบุระดับ
ผลกระทบ (ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำ) โดยต้องพิจำรณำถึงควำมเสี่ยง ภัยคุกคำม และผลกระทบต่อทรัพยำกรหลักใน
กำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรของหน่วยงำนในแต่ละกระบวนกำรและจัดท ำเป็นข้อมูลตำมตำรำงที ่4 

 
 
 

กำรน ำกิจกรรม/กระบวนกำรที่ได้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ และที่ได้ก ำหนดไว้แล้วมำประเมินกระบวนกำรที่
ส ำคัญและระบุระดับผลกระทบ (ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำผลกระทบ) โดยต้องพิจำรณำถึงควำมเสี่ยง ภัยคุกคำม และ 
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การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน 

กระบวนการส าคัญและผลกระทบตามช่วงระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

(ตารางที่ 1) 



ผลกระทบต่อทรัพยำกรหลักในกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรของหน่วยงำนในแต่ละกระบวนกำรและจัดท ำเป็น
ข้อมูล ดังตำรำงที่ 2                   
 

กิจกรรม/กระบวนการ 
ระดับ 

ผลกระทบ 
ระยะเวลาของการหยุดชะงัก 

0-2 ชม. 2-4 ชม. 1  วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ 
และงำนธุรกำรทั่วไป  

สูง -      

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงิน         
กำรบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ กำรบริหำรบุคคล  
งำนติดตอ่ประสำนงำน  งำนสถิติข้อมูล  

สูง - -     

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนงำน 
งบประมำณและเร่งรัดติดตำมประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน   

ต่ ำ - -     

กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน ปำนกลำง  -      

กิจกรรม/กระบวนกำรอ่ืนๆ        
 
     

 
 

กำรก ำหนดกลยุทธ์หรือแนวทำงในกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำน  เป็นขั้นตอนที่ส ำคัญก่อนมี
กำรจัดทำแผนควำมต่อเนื่อง  ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ำแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องที่ได้จัดท ำขึ้นมีควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยขององค์กรและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง  เนื่องจำกกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรขององค์กรใน
สภำวะวิกฤตในบำงกรณีจ ำเป็นต้องใช้งบประมำณ อำท ิกำรสร้ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำรอง เพ่ือให้สำมำรถ
สนับสนุนกำรท ำงำนในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหลักไม่สำมำรถใช้งำนได้ ดังนั้น กำรก ำหนดกลยุทธ์หรือ
แนวทำงในกำรสร้ำงควำมต่อเนื่อง จึงต้องผ่ำนกำรพิจำรณำของผู้บริหำรขององค์กร ซึ่งทรัพยำกรที่ต้องเตรียมพร้อม
มี 5 ด้ำน ได้แก่  ด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก  ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่
ส าคัญ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ  ด้านบุคลากรและด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  โดยมีขั้นตอนในกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรด ำเนินกำรดังนี้  

1.)  พิจำรณำระบุทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกระบวนกำรส ำคัญ ทั้ง 5 ด้ำน ตำมกิจกรรมและกระบวนกำร  
โดยให้พิจำรณำจำกกำรปฏิบัติงำนจริงในปัจจุบันและปรับลดให้สอดคล้องกับระดับกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร
เมื่อเกิดสภำวะวิกฤต (หน่วยงำนไม่ควรก ำหนดทรัพยำกรเสมือนกำรปฏิบัติงำนในสภำวะปกติ)  
 

กิจกรรม/กระบวนการ 

การก าหนดทรัพยากรที่ส าคัญ                        
ด้านอาคาร/ สถานที่

ปฏิบัติงานหลัก 
ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 

ที่ส าคัญ 
 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ าคัญ 

ด้านบุคลากร
หลัก 

ด้านผู้ให้บริการ/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำน          
สำรบรรณและงำนธุรกำรทั่วไป  

- ใช้พื้นทีส่ ำรองที่มิได้
รับผลกระทบจำก
สภำวะวิกฤต 

- เครื่องใช้ส ำนักงำน - ระบบจัดซื้อ 
จัดจ้ำง 
- ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็  

- เจ้ำหน้ำท่ี
ปฏิบัติงำน 

- เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำ
หน่วยงำน 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำน
กำรเงินกำรบญัช ี วัสด ุ ครุภณัฑ ์ 
กำรบริหำรบุคคล  งำนติดต่อ
ประสำนงำน   งำนสถิติข้อมูล  

- ใช้พื้นทีส่ ำรองที่มิได้
รับผลกระทบจำก
สภำวะวิกฤต 

- เครื่องใช้ส ำนักงำน - ระบบจัดซื้อ 
จัดจ้ำง 
- ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็  

- เจ้ำหน้ำท่ี
ปฏิบัติงำน 

- เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำ
หน่วยงำน 
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(ตารางที่ 2) 

(ตารางที่ 3) 

การก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง 
 



ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
แผนงำน  งบประมำณและ
เร่งรัดติดตำมประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน  
 

- ใช้พื้นทีส่ ำรองที่มิได้
รับผลกระทบจำก
สภำวะวิกฤต 

- เครื่องใช้ส ำนักงำน - ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็ 

- เจ้ำหน้ำท่ี
ปฏิบัติงำน 

- เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำ
หน่วยงำน 

กำรด ำเนินงำนเกีย่วกับ       
กำรเรยีนกำรสอน 

- ใช้พื้นทีส่ ำรองที่มิได้
รับผลกระทบจำก
สภำวะวิกฤต 

- เครื่องใช้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์
- เครื่องมือกำรสอน
ผ่ำนดำวเทียม 

- ระบบเช่ือมโยง
อินเตอร์เนต็  
- ระบบกำรสอน
ทำงไกล 
 

- อำจำรย ์
- จนท. โสตฯ 

- เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำ
หน่วยงำน 

กิจกรรม/กระบวนกำรอื่นๆ 
   

 
  

 
 

2.)  กลยุทธ์กำรบริหำรควำมต่อเนื่องนี้เป็นแนวทำงในกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มีควำม
พร้อมและมีประสิทธิภำพต่อกำรใช้งำนเมื่อเกิดสภำวะวิกฤตขึ้น  โดยกำรพิจำรณำด้ำนทรัพยำกรจะมี  5  ด้ำน ดังนี้     

 
 
 

ทรัพยากรส าคัญ กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
ด้ำนอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลัก  ก ำหนดให้ใช้พ้ืนที่ปฏิบัติงำนส ำรองภำยในมหำวิทยำลัย หรือกองงำนวิทยำ

เขต (บำงนำ) โดยมีกำรส ำรวจควำมเหมำะสมของสถำนที่และประสำนงำน
กับเจ้ำของพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรใช้พื้นท่ี 

ด้ำนวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส ำคัญ  ก ำหนดให้มีกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีคุณลักษณะที่
เหมำะสมกับกำรใช้งำน  ระบบสำรสนเทศพร้อมอุปกรณ์ท่ีสำมำรถเชื่อมโยง
ต่อผ่ำนอินเตอร์เน็ตเข้ำสู่ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงำนกลำงได้  

 ก ำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Laptop/ Notebook) ของเจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำนได้เป็นกำรชั่วครำว  หำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในช่วงระหว่ำง
กำรจัดหำคอมพิวเตอร์ส ำรอง ซ่ึงต้องได้รับอนุญำตจำกหัวหน้ำคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องในกำรกอบกู้คืนก่อน  

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ที่ส ำคัญ 

 ระบบกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญของหน่วยงำน      
มีลักษณะเชื่อมโยงระบบเครือข่ำยต่อผ่ำนอินเตอร์เน็ตเพ่ือกำรใช้งำน ดังนั้น 
หำกเกิดภำวะฉุกเฉินต้องรอจนกว่ำระบบกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของหน่วยงำนกลำงจะกู้คืนให้สำมำรถใช้งำนได้  

 ให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เช่น  กองคลัง  สวป.  สค. สก.ฯลฯ  ควบคุมระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศท่ีส ำคัญ 

ด้ำนบุคลำกรหลัก  ก ำหนดให้ใช้บุคลำกรส ำรองทดแทนภำยในฝ่ำยงำนหรือกลุ่มงำนเดียวกันได้  
ก ำหนดให้ใช้บุคลำกรนอกฝ่ำยงำนหรือกลุ่มงำน ในกรณีบุคลำกรในฝ่ำยงำน 
ไม่เพียงพอหรือขำดแคลน  

ด้ำนผู้ให้บริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ให้ คณะ/ส ำนัก/สถำบัน/กอง ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องให้งำนสำมำรถ
ด ำเนินกำรต่อไปได้อย่ำงรวดเร็วเมื่อเกิดสภำวะวิกฤต 

   
 

(ตารางที่ 4) 
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เพ่ือให้แผนควำมต่อเนื่อง (BCP) ของฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไปสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
จะต้องมีกำรจัดตั้งทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team) ประกอบด้วย หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง  
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่องและผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  โดยทุกต ำแหน่งจะต้องร่วมมือ
กันดูแล  ติดตำม  ปฏิบัติงำน  และกู้คืนเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในฝ่ำยงำนของตนเองให้สำมำรถบริหำรควำมต่อเนื่องและ
กลับสู่สภำวะปกติได้โดยเร็วตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ของทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team) 
                                                                                                                                                              
                         โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ในกรณีที่บุคลำกรหลักที่ถูกก ำหนดไว้ในทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคลำกร
ส ำรองรับผิดชอบท ำหน้ำที่ในบทบำทของบุคลำกรหลักไปก่อน  จนกว่ำจะมีกำรมอบหมำยหรือแต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้ำ
คณะบริหำรควำมต่อเนื่อง  ปรำกฏดังตำรำงที่ 5   

 

รำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team) 

 
 

บุคลำกรหลัก 
บทบำท 

บุคลำกรส ำรอง 
ชื่อ  ต ำแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท์ ชื่อ  ต ำแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท์ 

1. อธิกำรบดีอธิกำรบดี 
   มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

0-2310-8118 หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำรและวิจัย 

0-2310-8018 

2. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน     
   อธิกำรบดี 

0-2310-8025 

 

ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 0-2310-8129 

3. อ.ดร.ศุภสิทธิ์  จำรุพัฒน์หิรัญ 
 

 ที่ปรึกษำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

- - 

4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยอ ำนวยกำร 0-2310-8100 ผู้ประสำนงำนคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่อง 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
อ ำนวยกำร 

0-2310-8098-
9 

5. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย.  0-2310-8551 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องบัณฑิตวิทยำลัย 

รองคณบดีบัณฑิต
วิทยำลัยฝ่ำยบริหำร 

0-2310-8552 

6. คณบดีคณะนิติศำสตร์ 0-2310-8161 
 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องกำรเรียนกำรสอน          

และคณะนิติศำสตร์ 
 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร       
คณะนิติศำสตร์ 

0-2310-8162 

ทีมงานแผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)  
 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนือ่ง  
 
   

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  
 
 
   

หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่อง   จัดการเรียนการสอน  

 
 
   

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 
   

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
สนับสนุนการเรียนการสอน  

 
 
   

(ตารางที่ 5) 

ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง  
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7. คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ 0-2310-8210 ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง        
คณะบริหำรธุรกิจ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร       
คณะบริหำรธุรกิจ 

0-2310-8211 

8. คณบดีคณะมนุษยศำสตร์  ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง        
คณะมนุษยศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร       
คณะมนุษยศำสตร์ 

0-2310-8261 

9. คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 0-2310-8260 ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง        
คณะศึกษำศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร       
คณะศึกษำศำสตร์ 

0-2310-8311 

10. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์  ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง        
คณะวิทยำศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร       
คณะวิทยำศำสตร์ 

0-2310-8425 

11. คณบดีคณะรัฐศำสตร์ 0-2310-8310 ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง        
คณะรัฐศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร       
คณะรัฐศำสตร์ 

0-2310-8461 

12. คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์  ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง        
คณะเศรษฐศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร       
คณะเศรษฐศำสตร์ 

0-2310-8512 

13. คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 0-2310-8380 ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง        
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร       
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

0-2310-8573 

14. คณบดีคณะศิลปกรรม    
     ศำสตร ์

0-2310-8460 ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง        
คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร       
คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

0-2310-8295 

15. คณบดีคณะทัศนมำตร    
     ศำสตร ์

0-2310-8541 ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง        
คณะทัศนมำตรศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร       
คณะทัศนมำตรศำสตร์ 

0-2310--8909 

16. รองอธิกำรบดีฝ่ำย     
     เทคโนโลยีสื่อสำรกำรศึกษำ 

0-2310-8572 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
เทคโนโลยีกำรศึกษำ 

0-20-2310-
8703-6 ต่อ 

420 
17. ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
     คอมพิวเตอร์ 

0-2310-8296 ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง  
สถำบันคอมพิวเตอร์ 

หัวหน้ำศูนย์บริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

0-2310-8856 

18. รองอธิกำรบดีฝ่ำย   
     ทะเบียนและประเมินผล 

0-2310-8912 ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง          
ส ำนักบริกำรทำงวิชำกำร
และทดสอบประเมินผล 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
บริกำรทำงวิชำกำรและ

ทดสอบประเมินผล 

0-2310-8600 

19. รองอธิกำรบดีฝ่ำย 
     อ ำนวยกำร 

0-2310-8017 หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่องสนับสนุนกำรเรียน

กำรสอน 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
อ ำนวยกำร 

0-2310-8098-
9 

20. รองอธิกำรฝ่ำยวิทยำเขต 0-2310-8801 ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง          
กองงำนวิทยำเขตบำงนำ 

ผู้อ ำนวยกำรกองงำน
วิทยำเขตบำงนำ 

0-2397-6290 

21. ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำร      
     สถำนที ่

0-2310-8050 ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง  
อำคำรสถำนที่ 

หัวหน้ำงำนอำคำร
สถำนที่ 

0-2310-8091-
2 

22. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย 
     อ ำนวยกำร 

0-2310-8100 ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
สวัสดิกำรและรักษำควำม

ปลอดภัย 

หัวหน้ำงำนสวัสดิกำร
และรักษำควำมปลอดภัย 

0-2310-8145 

23. หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่ 0-2397-6323 ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง หัวหน้ำงำนช่ำงและ
ยำนพำหนะ 

0-2310-8144 

 

 
 7 
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กระบวนกำร Call Tree คือ กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมำชิกในคณะบริหำรควำมต่อเนื่องและ
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในตำรำงข้อมูลรำยชื่อ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สำมำรถบริหำร
จัดกำรในกำรติดต่อบุคลำกรของหน่วยงำนภำยหลังจำกมีกำรประกำศเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤต   

กระบวนกำร Call Tree จะเริ่มต้นที่หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสำนงำนคณะบริหำร
ควำมต่อเนื่องทรำบถึงเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้ผู้ประสำนงำนแจ้งให้หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องทรำบเหตุกำรณ์
ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้แผนควำมต่อเนื่องตำมสำยงำนกำรบังคับบัญชำของแต่ละงำน   จำกนั้นหัวหน้ำฝ่ำยงำน/
ส่วนงำนมีหน้ำที่แจ้งไปยังบุคลำกรภำยใต้กำรบังคับบัญชำเพ่ือรับทรำบเหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศ  ใช้แผน
ควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนตำมช่องทำงติดต่อสื่อสำรที่ได้ระบุตำมโครงสร้ำงคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ
มหำวิทยำลัย ตำมตำรำงท่ี 5 

 
 
 

ขั้นตอนในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนตำมระยะเวลำ ดังนี้  
1.  กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที ภำยใน 24 ชั่วโมง  
2.  กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในระยะแรก ภำยใน 7 วัน  
3.  กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์และกู้คือกระบวนกำรปฏิบัติงำนในระยะเวลำเกิน 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 1)  การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง  
กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที เป็นกำรตอบสนองที่ให้ควำมส ำคัญในกำรติดตำม  สอบถำม  

ประเมินสถำนกำรณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยำกรส ำคัญในกำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
ตลอดจนกำรติดต่อสื่อสำรกับบุคลำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้รับทรำบข่ำวสำรและก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน ของหน่วยงำนในระยะต่อไป โดยมีขั้นตอนหลักประกอบด้วย  

1.1)  ติดตำม สอบถำม และประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำร
ตำมแผนกำรจัดกำรอุบัติกำรณ์ (Incident Management Plan) ขององค์กร เพ่ือประเมินควำมจ ำเป็นในกำร
ประกำศใช้แผนบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน  

1.2)  แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตำมกระบวนกำร Call Tree ให้กับบุคลำกรหลักและคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำน เพ่ือประชุม รับทรำบ และประเมินควำมเสียหำยและผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและกำร
ให้บริกำร และทรัพยำกรส ำคัญที่ต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง ดังนี้  
  1.2.1)  สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง  
                     1.2.2)  วัสดอุุปกรณ์ที่ส ำคัญ  
                     1.2.3)  เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ  
                     1.2.4)  บุคลำกรหลัก  

     1.2.5)  คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมทั้งกำรสรุปจ ำนวนและรำยชื่อบุคลำกร      
ในหน่วยงำนที่ได้รับบำดเจ็บ/เสียชีวิต 

1.3) พิจำรณำกระบวนงำน/งำนที่มีควำมเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่ำงสูงต่อกำรด ำเนินงำนหรือ
ให้บริกำรของหน่วยงำน เพ่ือให้มีกำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและทรัพยำกรที่
ได้รับควำมเสียหำยจนไม่สำมำรถใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้  

 
 

การก าหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  
 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองเหตุการณ์และกอบกู้กระบวนการ 
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1.4) รำยงำนควำมเสียหำยและควำมคืบหน้ำให้คณะบริหำรควำมต่อเนื่องขององค์กรและส่วนกลำงให้
ทรำบและขออนุมัติด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป  

1.5) แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตำมกระบวนกำร Call Tree ให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน เพ่ือรับทรำบ
ขั้นตอนในกำรปฏิบัติต่อไป  

2)  การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก ภายใน 7 วัน ภำยหลังกำรกำรตอบสนองและบริหำรจัดกำร
ต่อเหตุกำรณ์ภำยใน 24 ชั่วโมงแล้ว กำรตอบสนองในระยะต่อไปเป็นกำรตอบสนองเพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถท ำงำน
ได้อย่ำงต่อเนื่อง  ส ำหรับกระบวนกำรและกิจกรรมที่มีควำมส ำคัญ เพ่ือลดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้ 
บริกำรของหน่วยงำน โดยกำรด ำเนินกำรในระยะเวลำ 7 วันนี้ จะให้ควำมส ำคัญกับกำรสรรหำทรัพยำกรหลักที่
ได้รับผลกระทบ และด ำเนินงำนตำมที่ได้รับอนุมัติในวันแรก โดยมีขั้นตอนหลักท่ีต้องด ำเนินกำร ดังนี้  

2.1) ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินควำมจ ำเป็น
และระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน 

2.2) ติดตำมกำรจัดหำทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบและจ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง ได้แก่ 
สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง วัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ บุคลำกรหลัก และคู่ค้ำ/ผู้
ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2.3) ก ำหนดให้ฝ่ำยงำน/ส่วนงำน เจ้ำของกระบวนกำรส ำคัญที่ได้รับผลกระทบกลับมำด ำเนินงำนและ
ให้บริกำร  

2.4) รำยงำนควำมคืบหน้ำให้คณะบริหำรจัดกำรวิกฤตขององค์กรและส่วนกลำง ตำมท่ีได้ก ำหนดไว้  
3)  การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงาน ในระยะเวลาเกิน 7 วัน  
     กำรตอบสนองและบริหำรจัดกำรต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในระยะเวลำ 1-7 วัน สำมำรถสร้ำงควำมต่อเนื่อง

ในกำรปฏิบัติงำน และควำมพร้อมของทรัพยำกรที่ส ำคัญได้ระดับหนึ่ง ตำมที่ระบุไว้ในแผนควำมต่อเนื่อง ดังนั้น 
คณะบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนต้องพิจำรณำกำรด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในระยะกลำงถึง
ระยะยำวเพ่ือกอบกู้กระบวนกำรปฏิบัติงำนให้สำมำรถกลับมำท ำกำรได้ตำมปกติ โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินดังนี้  

3.1) ติดตำมสถำนะภำพกำรกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบ และประเมินระยะเวลำที่ต้องใช้ใน
กำรกลับมำด ำเนินงำนหรือให้บริกำรได้ตำมปกติ 

     3.2) ทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบและเสียหำยจนไม่สำมำรถน ำกลับมำใช้งำนได้อีก เป็นหน้ำที่ของคณะ
บริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนที่ต้องพิจำรณำและจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นมำใช้เพื่อด ำเนินงำนและให้บริกำรได้
ตำมปกติทั้ง 5 ด้ำน ดังนี้ 

3.2.1) กรณีอำคำร/สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้รับควำมเสียหำยจนไม่สำมำรถปฏิบัติได้ควรพิจำรณำ
สถำนที่ปฏิบัติงำนที่สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนในสภำวะปกติของหน่วยงำนได้รวมทั้งพิจำรณำกำรซ่อมแซมและ
หรือก่อสร้ำงอำคำรขึ้นใหม่  
 
 

                         3.2.2)  ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ที่ส ำคัญ ด ำเนินกำรซ่อมแซมหรือจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ที่ได้รับควำมเสียหำย  

3.2.3)  ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ ประสำนงำนกับหน่วยงำนเทคโนโลยีฯในกำร
กู้คืนข้อมูลสำรสนเทศ รวมทั้งกำรร้องขอเอกสำรและข้อมูลส ำคัญท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกหน่วยงำนภำยนอก  

3.2.4)  ด้ำนบุคลำกรหลัก ส ำรวจบุคลำกรที่ได้รับผลกระทบและไม่สำมำรถกลับมำปฏิบัติงำนได้ 
เพ่ือสรรหำบุคลำกรทดแทนชั่วครำว  

3.2.5)  คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด ำเนินกำรสรรหำคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรรำยใหม่ 
ส ำหรับสินค้ำและ/หรือบริกำรส ำคัญท่ีได้รับผลกระทบ ทดแทนคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ไม่สำมำรถกลับมำด ำเนินงำนได้อีก  
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กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ (Business Impact Analysis)  มหำวิทยำลัยต้องท ำกำรวิเครำะห์
กระบวนกำรในกำรท ำงำนของฝ่ำยงำนต่ำงๆ  ต้องให้ควำมส ำคัญและกลับมำด ำเนินงำนหรือฟ้ืนคืนสภำพให้ได้
ภำยในระยะเวลำตำมที่ก ำหนดปรำกฏ ดังตำรำงที่ 6                                                                     
 

ผลกระทบทำงธุรกิจ (Business Impact Analysis)   

กระบวนกำร 
ระดับ 
ควำม 

เร่งด่วน 

ระยะเวลำเป้ำหมำยในกำรฟ้ืนคืนสภำพ 
0-2

ชั่วโมง 
2-4 

ชั่วโมง 
1  วัน 

1  
สัปดำห์ 

2  
สัปดำห์ 

1  
เดือน 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ 
และงำนธุรกำรทั่วไป  

สูง - -     

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงิน  กำรบัญชี  
วัสดุ  ครุภัณฑ์  กำรบริหำรบุคคล  งำนสถิติข้อมูล 
งำนติดต่อประสำนงำน  

สูง - -     

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับจัดท ำแผนงำนงบประมำณ 
และเร่งรัดติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน   

ปำนกลำง - -     

กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน ปำนกลำง  -      

กำรจัดเตรียมสถำนทีใ่นกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ สูง - -     

กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ สูง -      

กำรจัดเจ้ำหน้ำที/่บุคลำกรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ สูง -      

กำรจัดเตรียมระบบสำธำรณูปโภค/ระบบสื่อสำร สูง -      

กำรเคลื่อนย้ำยวัสดุ/ครุภัณฑ์/ยำนพำหนะ ฯลฯ สูง -      

 
ควำมต้องกำรด้ำนสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง (Working Space Requirement) 

 

ประเภททรัพยำกร สถำนที/่แหล่งที่มำ 
0-2

ชั่วโมง 
2-4 

ชั่วโมง 
1  วัน 

1  
สัปดำห์ 

2  
สัปดำห์ 

1  
เดือน 

พ้ืนที่ส ำหรับจอดรถรำชกำร  
(รถตู,้ รถเก๋ง) 
พ้ืนที่ส ำหรับจอดรถยนต์ส ำรอง 

อำคำรของ มร. ที่มี
พ้ืนที่จัดไว้จอดรถ บน
อำคำร 

200 
ตร.ม. 

200 
ตร.ม. 

200 
ตร.ม. 

200 
ตร.ม. 

200 
ตร.ม. 

200 
ตร.ม. 

พ้ืนที่ส ำหรับจอดรถรำชกำร  
(รถบัส) 
พ้ืนที่ส ำหรับจอดรถยนต์ส ำรอง 

พ้ืนที่จอดรถบริเวณ
ภำยในหรือภำยนอก  
มร.ที่สำมำรถจอดรถ
บัสได้อย่ำงปลอดภัย 

300
ตร.ม. 

300
ตร.ม. 

300
ตร.ม. 

300 
ตร.ม. 

300
ตร.ม. 

300
ตร.ม. 

พ้ืนที่ส ำรองส ำหรับปฏิบัติงำนที่
จ ำเป็นเร่งด่วน/กำรประสำนงำน/
กำรควบคุมและสั่งกำร 

อำคำรภำยใน มร./
อำคำรวิทยบริกำรฯ /
อำคำรสธก. 

850 
ตร.ม. 

850 
ตร.ม. 

850 
ตร.ม. 

850 
ตร.ม. 

850 
ตร.ม. 

850 
ตร.ม. 

 

 
 

ความต้องการด้านทรัพยากรที่จ าเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง  
 
 

(ตารางที่ 6) 

(ตารางที่ 7) 
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ควำมต้องกำรด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) 

 

ประเภททรัพยำกร สถำนที/่แหล่งที่มำ 
0-2

ชั่วโมง 
2-4 

ชั่วโมง 
1  วัน 

1  
สัปดำห์ 

2  
สัปดำห์ 

1  
เดือน 

รถดับเพลิง สถำนีดับเพลิงหัวหมำก 2  คัน 2  คัน 2  คัน 2  คัน 2  คัน 2  คัน 
ถังดับเพลิง อุปกรณ์ภำยใน มร. 15 ถัง 15 ถัง 15 ถัง 15 ถัง 15 ถัง 15 ถัง 
สำยฉีดน้ ำดับเพลิง อุปกรณ์ภำยใน มร. 2 เส้น 2 เส้น 2 เส้น 2 เส้น 2 เส้น 2 เส้น 
กระสอบทรำย มหำวิทยำลัย จัดซื้อ 1000

กระสอบ 
1000

กระสอบ 
1000

กระสอบ 
1000

กระสอบ 
1000

กระสอบ 
1000

กระสอบ 
เครื่องสูบน้ ำ อุปกรณ์ภำยใน มร. 5 เครื่อง 5 เครื่อง 5 เครื่อง 5 เครื่อง 5 เครื่อง 5 เครื่อง 
เครื่องคอมพิวเตอร์/
เครื่องพิมพ์ 

อุปกรณ์ภำยใน มร. 2 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

 
 

ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรส ำหรับควำมต่อเนื่องด้ำนปฏิบัติงำน (Personnel Requirement) 

 

ประเภททรัพยำกร สถำนที/่แหล่งที่มำ 
0-2

ชั่วโมง 
2-4 

ชั่วโมง 
1  วัน 

1  
สัปดำห์ 

2  
สัปดำห์ 

1  
เดือน 

เจ้ำหน้ำที่ดับเพลิง            
กำรป้องกันน้ ำท่วม 

จนท.อผศ./บุคลำกร
ของ มร. 

      

จนท. รปภ. 24 ชม. จนท.รปภ.(อผศ.)       

จนท.บันทึกข้อมูล/ธุรกำร บุคลำกรของ มร.       

 
ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บริกำรส ำคัญ (Service Requirement)   

 
 

ประเภททรัพยำกร สถำนที/่แหล่งที่มำ 
0-2

ชั่วโมง 
2-4 

ชั่วโมง 
1  วัน 

1  
สัปดำห์ 

2  
สัปดำห์ 

1   
เดือน    

ระบบไฟฟ้ำแรงสูง/แรงต่ ำ กำรไฟฟ้ำนครหลวง       

ระบบน้ ำประปำ กำรประปำนครหลวง       

ระบบกำรป้องกันและบรรเทำ    
สำธำรณภัย 

สถำนีดับเพลิงหัวหมำก       

กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย/ผู้บำดเจ็บ หน่วยกู้ภัย/มูลนิธิต่ำงๆ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตารางที่ 8) 

(ตารางที่ 9) 

(ตารางที่ 10) 
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วันที่ 1 ภำยใน (24 ชั่วโมง) : กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที 
ในกำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของหน่วยงำนค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวติของตนเองและบุคลำกรอ่ืนๆ และ

ปฏิบัติตำมแนวทำงและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดขึน้โดยมหำวิทยำลยัรำมค ำแหงอย่ำงเคร่งครัด  

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ 
ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

  - ติดตำม สอบถำมและประเมินเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ กับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินควำมจ ำเป็นในกำรประกำศใช้แผนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง  
  - แจ้งเหตุฉุกเฉิน/วิกฤติ ตำมกระบวนกำร Call Tree ให้กับบุคลำกร
หลักในหน่วยงำน  

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง  

 

  - จัดประชุมคณะบริหำรควำมต่อเนื่องเพ่ือรับทรำบและประเมินควำม
เสียหำย  ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและให้บริกำรและทรัพยำกรส ำคัญ  
ที่ต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง  
  - รับทรำบและพิจำรณำอนุมัติกระบวนงำน/งำนที่มีควำมเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่ำงสูงจ ำเป็นต้องด ำเนินงำนหรือปฏิบัติด้วยมือ  

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องและหัวหน้ำทีมงำน 
บริหำรควำมต่อเนื่องของ 
หน่วยงำน 

 

  - รับทรำบรำยงำนจำกหน่วยงำนครอบคลุม  
    • สรุปจ ำนวนและรำยชื่อบุคลำกรที่ได้รับบำดเจ็บ/เสียชีวิต  
    • ควำมเสียหำยและผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและให้บริกำร  
    • ทรัพยำกรส ำคัญท่ีต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง  
    • กระบวนงำน / งำนที่มีควำมเร่งด่วน และส่งผล กระทบอย่ำงสูง
จ ำเป็นต้องด ำเนินงำนหรือปฏิบัติด้วยมือ(Manual Processing)  

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่อง  
 

 

 
วันที่ 1 ภำยใน (24 ชั่วโมง) : กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทันที 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ 
ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

  - พิจำรณำและอนุมัติเนื้อหำและข้อควำม เพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรและ
รำยงำนสถำนกำรณ์แก่บุคลำกรในหน่วยงำนให้ทรำบ  

หัวหน้ำคณะและทีมงำน 
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

 

  - พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำร 
ควำมต่อเนื่อง : เกี่ยวกับสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง,  คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่
ส ำคัญ,  เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่ส ำคัญ, บุคลำกรหลัก,         
วัสดุอุปกรณ์ท่ีส ำคัญ 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องและหัวหน้ำทีมงำน 
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

 

  - พิจำรณำ ประสำนงำน จัดสรรเงินส ำรอง  
 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องและหัวหน้ำทีมงำน 
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

 

  - รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนก ำกับดูแลอย่ำงสม่ ำเสมอหรือตำมท่ีมีกำร
ก ำหนด  

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องและหัวหน้ำทีมงำน 
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

 

 

ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 
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วันที่ 2-3 : กำรตอบสนองในระยะสั้น 
ในกำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของหน่วยงำนค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืนๆ 

และปฏิบัติตำมแนวทำงและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดขึ้นโดยมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงอย่ำง
เคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ 
ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

  - ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบ 
และประเมินควำมจ ำเป็นและระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน  
 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องและหัวหน้ำทีมงำน 
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

 

  - รับทรำบและก ำหนดแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมและข้อจ ำกัดใน
กำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง: เกี่ยวกับ
สถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง, วัสดุอุปกรณ์ท่ีส ำคัญ, คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ
, เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลส ำคัญ, บุคลำกรหลัก, คู่ค้ำ/มูลนิธิให้
กำรสนับสนุนด้ำนกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย  

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องและหัวหน้ำทีมงำน 
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

 

  - รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ มร.
และหน่วยงำนก ำกับดูแลอย่ำงสม่ ำเสมอหรือตำมที่ได้มีกำรก ำหนด  

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 

 

 

 
 

     วันที ่ 4-7 : กำรตอบสนองระยะกลำง (1 สัปดำห์)  
ในกำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของหน่วยงำนค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอ่ืนๆ 

และปฏิบัติตำมแนวทำงและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดขึ้นโดยมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงอย่ำง
เคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบำทควำมรับผิดชอบ 
ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 

  - ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับผลกระทบ 
และประเมินควำมจำเป็นและระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน  
 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องและหัวหน้ำทีมงำน 
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

 

  - พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดหำทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้เพ่ือดำเนิน
งำนและให้บริกำรตำมปกติ: เกี่ยวกับสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง, วัสดุ
อุปกรณ์ที่ส ำคัญ, คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่ส ำคัญ, เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ข้อมูลส ำคัญ, บุคลำกรหลัก, คู่ค้ำ/มูลนิธิให้กำรสนับสนุนด้ำนกำร
เคลื่อนย้ำยผู้ป่วย  
 

หัวหน้ำคณะบริหำรควำม
ต่อเนื่องและหัวหน้ำทีมงำน 
บริหำรควำมต่อเนื่อง 

 
 

  - รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำคณะบริหำรควำมต่อเนื่องของ มร.
และหน่วยงำนก ำกับดูแลอย่ำงสม่ ำเสมอหรือตำมที่ได้มีกำรก ำหนด  

 

หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำม
ต่อเนื่อง 
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