แผนความต่อเนือ่ งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. บทนํา
แผนความต่อเนื่อง หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้จัดทําขึ้น
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภยั การก่อการ
ประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้
หน่วยงาน ต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีกระบวนการรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จะส่งผล
กระทบต่อมหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตของนิสิต บุคลากร และความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของทางราชการ แผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถรับมือกับเหตุการณ์
ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทําให้กระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการได้
อย่างปกติหรือตามระดับการให้บริการที่กําหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์ (Objectives)
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติ
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
 เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจ
 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้
 เพื่อให้นิสิต บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินธุรกิจต้อง
หยุดชะงัก


สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤติ มีผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานจริง แต่มิได้ส่งผล
กระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤติ มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศหลัก แต่มิได้ส่งผล
กระทบต่อระบบสารสนเทศสํารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยฯ พนักงานเงิน
รายได้ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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1.1 ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริเวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหลัก ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
 เหตุการณ์อุทกภัย
 เหตุการณ์อัคคีภัย
 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล
 เหตุการณ์โรคระบาด

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาํ คัญ
แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดทําขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับกับการบริหารความต่อเนื่องของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ใ นหลากหลายรู ป แบบของสภาวะวิ ก ฤติ ห รื อ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น โดยพิ จ ารณาถึ ง
ผลกระทบต่อทรัพยากรที่สําคัญจึงเป็นสิ่งจําเป็น และต้องระบุไว้ในแผนความต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากร
ที่สําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ที่สถานที่ปฏิบัติงานหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งได้รับความเสียหายและส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้า
ไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้เป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ: เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญได้หรือมีวัสดุ
อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้
ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ หรือเข้าถึงข้อมูลที่สําคัญในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านนิสิต/ ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้นิสิต/
ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
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สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

1
2
3
4

เหตุการณ์อทุ กภัย
เหตุการณ์อัคคีภัย
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
เหตุการณ์โรคระบาด

ด้านอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
หลัก

ผลกระทบ
ด้าน
ด้านวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยี
ที่สําคัญ/การ
สารสนเทศ
จัดหาจัดส่ง
และข้อมูลที่
วัสดุอุปกรณ์
สําคัญ
ที่สําคัญ

3
3
3

3
3
3

3
3
3

ด้าน
บุคลากร
หลัก

นิสิต/
ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

3
3
3
3

3
3
3
3

แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานปกติ โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดําเนินงานและการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิท ยาลัยฯ ยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ ไขสถานการณ์ ได้ ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ หรือผู้บริหารของคณะ สถาบัน สํานัก สามารถรับผิดชอบและ
ดําเนินการได้ด้วยตนเอง
2. การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.1 โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเนื่อง
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) นําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรมี
การจัดตั้งคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นโดยมีโครงสร้างดังนี้
1) หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
2) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
3) ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง
หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ทุกคณะ

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ทุกสถาบัน

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง

ทุกสํานัก

รูปภาพที่ 2.1 โครงสร้างคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ซึ่งแต่ละตําแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงานให้
กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ที่
กําหนดให้เป็นบุคลากรหลัก ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบ
บทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งขึ้นโดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
ในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
ตารางที่ 2.1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุคลากรหลัก

บทบาท

ชื่อ
รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์
อธิการบดี

เบอร์มือถือ/e-mail
08 1843 xxxx /
president@ku.ac.th

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.อนุชัย รามวรังกูร
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนิสติ และพัฒนากายภาพ

08 1354 xxxx /

ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.สุเขตต์ นาคะเสถียร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นายฉัตรชัย พ่วงพลับ
ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกจิ
คณบดี
รศ.ดร.กนกพร นุม่ ทอง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ. ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
คณบดี
น.ส.รวมสุข สุขมาก
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ
รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์
คณบดี
รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล
คณบดี
ผศ.ดร.นุชนาถ มัง่ คั่ง
คณบดี
ผศ.รัชด ชมพูนิช
คณบดี
นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์
อ.น.สพ.เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ
ผศ.สุขเกษม สิทธิพจน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากร

feduacrk@ku.ac.th

08 9770 xxxx /
oskn@ku.ac.th
08 4326 xxxx /
fbusccp@ku.ac.th
08 1622 xxxx /
ffissrt@ku.ac.th

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
คณะเกษตร
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
คณะประมง
08 1428 xxxx /
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
wuqiong-h@yahoo.com คณะมนุษยศาสตร์
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
08 1899 xxxx /
คณะวนศาสตร์
fforwca@ku.ac.th
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
08 1928 xxxx /
คณะวิทยาศาสตร์
fscirus@ku.ac.th
08 9008 xxxx /
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
fengtuk@ku.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
08 3179 xxxx /
feduscj@ku.ac.th คณะศึกษาศาสตร์
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
08 6904 xxxx /
feconnm@ku.ac.th คณะเศรษฐศาสตร์
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
08 1207 xxxx/
archrcc@ku.ac.th คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
08 6976 xxxx /
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
fsocssm@ku.ac.th
คณะสังคมศาสตร์
08 1558 xxxx /
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
fvetata@ku.ac.th
คณะสัตวแพทยศาสตร์
08 5165 xxxx /
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
sukasem.s@ku.ac.th คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอร์มือถือ/e-mail
08 1918 xxxx /
นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และพัฒนากายภาพ

psdnpl@ku.ac.th

น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนิสติ และพัฒนา
กายภาพ
นายสันติ ปานนพภา

08 1943 xxxx /
fvetsrk@ku.ac.th

นางสาวพรรทิมา ติยะบุตร

08 1916 xxxx /
agrplw@ku.ac.th
08 5488 xxxx /

fbuspmt@ku.ac.th
ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน
08 1904 xxxx/
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ffismtk@ku.ac.th
นางสาวสลักจิตร ทวีโรตษ์กิตติ 08 7939 xxxx /
fhumsct@ku.ac.th
นางพรรณี ดีช่วย
08 1871 xxxx /
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ

นายสุวิทย์ สินที

fforpnd@ku.ac.th
08 6505 xxxx /

fsciswt@ku.ac.th
08 1250 xxxx /
รศ.สมพงษ์ พิเชษฐภิญโญ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ fengspy@ku.ac.th
ดร.บุญเลิศ อุทยานิก
08 7501 xxxx /
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ fedublo@ku.ac.th
นางสาวอังสนา สุกจั่น
08 7717 xxxx /
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ psdans@ku.ac.th
08 4535 xxxx/
อาจารย์ขวัญชัย กาแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ

นางรสธง วิศาลมงคล
นายสมหมาย หอมสวาท
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีฯ
รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
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Kwancio@yahoo.com
08 3844 xxxx /

fsocnpw@ku.ac.th
08 1929 xxxx /
fvetsmh@ku.ac.th
08 4218 xxxx /
saciwiv@ku.ac.th
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บุคลากรหลัก
ชื่อ
เบอร์มือถือ/e-mail

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารฯ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ
เบอร์มือถือ/e-mail
08 7696 xxxx /
08 6553 xxxx /
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นายนริศ ปานศรีแก้ว
cvtnrp@ku.ac.th
cvtnra@ku.ac.th
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
08 9230 xxxx /
08 4468 xxxx /
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นางนันทา ตะวันเย็น
ecuku@ku.ac.th
fscintt@ku.ac.th
คณะสิ่งแวดล้อม
08 9144 xxxx/
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นางอัจฉรา ผ่องอุดม
08 9127 xxxx /
fforsok@ku.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ psdarp@ku.ac.th
08 1868 xxxx /
08 1920 xxxx /
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นายสืบ ชัยยะ
regsuc@ku.ac.th
regtpk@ku.ac.th
สํานักทะเบียนและประมวลผล
08 1620 xxxx /
08 1576 xxxx /
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นายประสพสุข ผลดี
pom@ku.ach.th
Prasopsook.p@ku.ac.th
สํานักบริการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
08 5912 xxxx /
08 1286 xxxx /
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง น.ส.ปิยวรรณ จั่นเพิ้ง
fhumspy@ku.ac.th สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
amcpwj@ku.ac.th

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ
ผู้อํานวยการ

08 1613 xxxx /
eataps@ku.ac.th

ดร. อารีย์ ธัญกิจานุกิจ
ผู้อํานวยการ
นายชัยชนะ กาญจนอักษร

08 1207 xxxx /
libarn@ku.ac.th
08 1828 xxxx /
rdinas@ku.ac.th

ดร. พัชรี ตัง้ ตระกูล
ผู้อํานวยการ

08 1904 xxxx/
ifrprt@ku.ac.th

ดร. วารุณี ธนะแพสย์
ผู้อํานวยการ

08 9515 xxxx /
aapwnt@ku.ac.th

นายณรงค์ อาบกิ่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ฯ
อาจารย์อลงกรณ์ อินทรักษา

รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รองคณบดี
นายธีระพล คล้ายสิงห์
รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
ผู้อํานวยการ
ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์

บทบาท

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

ชํานาญการ
อ.กิตติ สิมศิริวงษ์
รองผู้อํานวยการ
นางกาญจนา พงษ์โสภา
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ

08 1754 xxxx /
eatkts@ku.ac.th
08 1339 xxxx/
eatkcp@ku.ac.th
08 9090 xxxx /
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นางกาญจนา วสุสริ ิกุล
สํานักหอสมุด
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ libkcw@ku.ac.th
08 6048 xxxx /
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นางเพชรา เปสลาพันธ์
rdinas@ku.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง
นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช
08 9165 xxxx/
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนฯ ifrclc@ku.ac.th
ผลิตภัณฑ์อาหาร
นางสายใจ บุญสุข
08 9921 xxxx/
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ
ifrsijbs@ku.ac.th
08 1142 xxxx /
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง นายวุฒินันท์ คงทัด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
รองผูอ้ ํานวยการฝ่ายพัฒนากายภาพฯ aapwnk@ku.ac.th
เกษตรฯ

2.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความ
พร้อมเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองด้านการรักษาความปลอดภัยที่
อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 กําหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสํารองที่วิทยาเขตกําแพงแสน และ
วิ ท ยาเขตศรี ร าชา ตามลํ า ดั บ โดยมี ก ารสํ า รวจความเหมาะสมของ
สถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
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ทรัพยากร
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่
สําคัญ / การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สําคัญ

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 กําหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สํารอง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม
กับการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมโยงต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเข้า
สู่ระบบเทคโนโลยีของกรมบัญชีกลางได้
 กําหนดให้จัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณที่เหมาะสม และเพียงพอ
ต่อการใช้งาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ

 กําหนดให้มีระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสํารอง
ข้อมูลที่สําคัญของมหาวิทยาลัยฯ ไว้ที่วิทยาเขต และสามารถโอนย้าย
ระบบสารสนเทศส่วนกลางไปดําเนินการได้ที่วิทยาเขต เมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ทําให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

บุคลากรหลัก

 กําหนดให้มีบุคลากรสํารองทดแทน ภายใน คณะ สถาบัน สํานัก
กอง ฝ่าย

นิสิต/ผู้ให้บริการ
ที่สําคัญ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตต่างๆไป
ยังระบบเครือข่ายภายนอกผ่านระบบเครือข่าย Uninet หากระบบ
เครือข่ายหลัก Uninet ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ วิทยาเขตสามารถ
สับเปลี่ยนไปใช้บริการเชื่อมต่อสํารองผ่านทางเครือข่าย Thaisan TOT
และ CAT ได้โดยทันที
 มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ประสานงานกั บ การไฟฟ้ า นครหลวงเป็ น ผู้ ดู แ ล
รั บ ผิ ด ชอบในการจํ า หน่ า ยไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ สามารถ
ปฏิ บัติ ง านได้ ภ ายใน 1 สัป ดาห์ อย่า งไรก็ ต ามมหาวิ ท ยาลัย ฯ ควรมี
ระบบไฟฟ้าสํารองที่สามารถให้หน่วยงานที่สําคัญและอาคารปฏิบัติงาน
สํารองทํางานได้ต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง
 มหาวิทยาลัยฯ ประสานงานกับการประปานครหลวงให้สามารถ
จําหน่ายน้ําประปา เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถปฏิบัติงานได้ภายใน
1 สัปดาห์
 กําหนดให้มีระบบสํารองน้ําให้เพียงพอในระยะหนึ่ง
 กําหนดให้มียานพาหนะในกรณีขนย้ายผู้บาดเจ็บฉุกเฉินไปยัง
โรงพยาบาลใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลวิภาวดีหรือโรงพยาบาลเมโย
เป็นต้น

3. ความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทํางานที่
มหาวิทยาลัยฯ ต้ องให้ ความสําคั ญและกลับมาดําเนินหรือฟื้นคื นสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่กําหนด
ปรากฏดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)
กระบวนการหลัก
ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารและสถานที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้
เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ์ การจ่ายเงินเดือน
การอนุมัติเอกสารสําคัญของบุคลากร
และนิสิต
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน
งบประมาณ และเร่งรัดติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระดับความ
เร่งด่วน
สูงมาก

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
1-4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
3
3
3
3

1 เดือน
3

ปานกลาง

3

3

3

ปานกลาง

3

3

3
3
(เร่งด่วนช่วง
เดือน ก.ค.)

ต่ํา

สําหรับกระบวนการอื่นที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดําเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจําเป็นและเหมาะสม
ทั้งนี้ หากมีความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนการหลัก
4. การวิเคราะห์เพื่อกําหนดความต้องการทรัพยากรที่สาํ คัญ
1) ด้านสถานทีป่ ฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสํารอง
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารองด้านการ
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานสํารองด้านบริหาร
จัดการ
ปฏิบัติงานที่บ้าน
พื้นที่สําหรับสถานที่
ปฏิบัติงานใหม่ในกรณีจําเป็น
รวม

ที่มา
อาคารจอดรถ
วิภาวดีรังสิต

4 ชั่วโมง
90 ตร.ม.
(10 คน)

1 วัน
90 ตร.ม.
(10 คน)

1 สัปดาห์
90 ตร.ม.
(10 คน)

2 สัปดาห์
90 ตร.ม.
(10 คน)

วิทยาเขตศรีราชา/
วิทยาเขต
กําแพงแสน
-

45 ตร.ม.
(5 คน)

63 ตร.ม.
(7 คน)

90 ตร.ม. 90 ตร.ม.
(10 คน). (10 คน)

36 ตร.ม.
(4 คน)

27 ตร.ม.
(3 คน)

27 ตร.ม.
(3 คน)

1 เดือน
90 ตร.ม.
(10 คน)

90 ตร.ม.
(10 คน)

ตามที่กําหนดไว้ใน
แผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (อาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ)
171 ตร.ม.
(19 คน)

180 ตร.ม.
(20 คน)

24 ตร.ม. 180 ตร.ม.
(23 คน). (20 คน)

180 ตร.ม.
(20 คน)
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2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร
ที่มา
คอมพิวเตอร์สํารองที่มี
อาคารจอดรถวิภาวดี
คุณลักษณะเหมาะสม
รังสิต
คอมพิวเตอร์สํารองที่มี
วิทยาเขตศรีราชา/
คุณลักษณะเหมาะสม
กําแพงแสน
GFMIS Token Key
กองคลัง
e-GP (ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง)
กองคลัง
ERP (ระบบการจองเงิน)
กองคลัง
เครื่องพิมพ์รองรับกับการใช้งาน
กองคลัง
กับเครื่องคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์พร้อมหมายเลข
ร้านค้าผ่านกระบวนการ
จัดซื้อพิเศษ
โทรสาร เครื่องสแกนด์ พร้อม
อาคารจอดรถวิภาวดี
หมายเลข
รังสิต
เครื่องถ่ายเอกสาร
อาคารจอดรถวิภาวดี
รังสิต

4 ชั่วโมง
1 เครื่อง

1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน
2 เครื่อง 4 เครื่อง 7 เครื่อง 10 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

4 เครื่อง

7 เครื่อง

10 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครื่อง

5 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
เนื่องจากลักษณะการจัดเก็บข้อมูลทีส่ ําคัญของมหาวิทยาลัยเป็นการจัดเก็บแบบกระจาย มีข้อมูลบางส่วนจัดเก็บที่
ส่วนกลางและที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูล สํานักบริการคอมพิวเตอร์มีบริการฝากระบบเว็บของหน่วยงานไว้กับ
Server ส่วนกลางและมีระบบสํารองข้อมูลเฉพาะกับระบบงานและข้อมูลที่หน่วยงานฝากไว้กับสํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถกู้คนื ข้อมูลได้ในกรณีเกิดภัยพิบัติ
ตารางที่ 4.3 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี
ประเภททรัพยากร
e-mail
GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน)
e-GP (ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง)
ERP (ระบบการจองเงิน)
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ออกโดย
หน่วยงาน
เอกสารใบแจ้งหนี้
ข้อมูลประกอบการจัดทําแผน
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ

แหล่งข้อมูล
สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์
กองคลัง
กรมบัญชีกลาง
กองคลัง

มหาวิทยาลัยฯ
คู่ค้า
หน่วยงานต่าง ๆ
ในมหาวิทยาลัยฯ

4 ชั่วโมง

1 วัน
3

3

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
3
3

1 เดือน
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3

3

3
3
(เร่งด่วนช่วง
เดือน ก.ค.)
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4) ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ตารางที่ 4.4 การระบุจํานวนบุคลากรหลักที่จําเป็น
ประเภททรัพยากร
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานสํารองด้านการ
รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
พื้นที่สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานสํารองด้าน
บริหารจัดการ
จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน
รวม

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์

10 คน

10 คน

10 คน

10 คน

5 คน

7 คน

10 คน

10 คน

4 คน
9 คน

3 คน
10 คน

3 คน
13 คน

10 คน

1 เดือน
10 คน

10 คน

5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สําคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 4.5 การระบุจํานวนผู้ให้บริการที่ตอ้ งติดต่อหรือขอรับบริการ
ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน
ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ผู้ให้บริการด้านการจ่ายระบบไฟฟ้า
ผู้ให้บริการด้านการจ่ายระบบน้ําประปา
ผู้ให้บริการด้านโรงพยาบาลกรณีมีบุคลากร
นิสิต ได้รับบาดเจ็บ
รวม

4 ชั่วโมง
1
1
1
1

1 วัน
1
1
1
1

4

4

1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์
1
1
1
1
1
1
1
1
4

4

1 เดือน
1
1
1
1
4

หมายเหตุ – ให้จัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต แบบพกพา (Air Card)
ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญของหน่วยงาน
กลางผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณีผู้ให้บริการหลักและสํารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- ให้จัดหาระบบไฟฟ้าสํารองกรณีผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
- ให้จัดหาระบบน้ําประปาสํารองกรณีผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
- ให้จัดหาสถานที่สํารองกรณีนิสิตและผู้มีส่วนได้เสียมาขอรับบริการ
- ให้จัดหาโรงพยาบาลสํารองกรณีนิสิตและบุคลากรได้รับบาดเจ็บ
ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของคณะ สถาบัน สํานัก คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง
และบุคลากรอืน่ ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยฯ และ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ้งเหตุฉกุ เฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรในคณะ สถาบัน สํานัก ภายหลังได้รบั แจ้งจากหัวหน้า
คณะบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ดําเนินการดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ และ
ยานพาหนะ
- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง พร้อมบันทึกช่วยจําเพื่อ
ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนินงาน การให้บริการ
และทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ อย่างสูง
(หากไม่ดําเนินการ) ดังนั้น จําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติดว้ ย
มือ (Manual Processing)
- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในคณะ สถาบัน สํานัก ที่ได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
- จัดยานพาหนะส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง เช่น
โรงพยาบาลวิภาวดีรงั สิต หรือ เมโย เป็นต้น
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้
• จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงาน
และการให้บริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหาก
ไม่ดําเนินการ และจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในคณะ สถาบัน
สํานัก ให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ได้รบั การพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์แล้ว
- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่จําเป็น ต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วัน ข้างหน้า หลังจากการ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน
- ประเมินศักยภาพและความสามารถของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในการดําเนินงานเร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ขอ้ จํากัด
และสภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หวั หน้าคณะบริหารความต่อเนือ่ งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ พร้อมขออนุมัติการดําเนินงาน
หรือปฏิบัตงิ านด้วยมือ (Manual Processing) สําหรับกระบวนงาน
ที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดําเนินการ

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน
สํานัก
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน
สํานัก
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน
สํานัก

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ




คณบดีคณะ ผอ.สถาบัน
ผอ.สํานัก



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน
สํานัก



หัวหน้า และทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่องของคณะ สถาบัน
สํานัก
หัวหน้า และทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่องของคณะ สถาบัน
สํานัก
หัวหน้า และทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่องของคณะ สถาบัน
สํานัก
หัวหน้า และทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่องของคณะ สถาบัน
สํานัก
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องทั้งภายในและ
ภายนอกในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ได้แก่
• สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
• วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• นิสิต/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบตั ิงานด้วยมือ (Manual) เฉพาะงาน
เร่งด่วน หากไม่ดําเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถ
รอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ
- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสําหรับงานเร่งด่วนเพื่อแจ้ง
สถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่องตาม
ความเห็นของคณะบริหารความต่อเนื่องของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บันทึกลงในสมุดรายงาน (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและ
งานต่าง ๆ ทีท่ มี งานบริหารความต่อเนื่องของคณะ สถาบัน สํานัก
ต้องดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการและเวลา)
อย่างต่อเนื่องทุกวัน
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการ สําหรับในวัน
ถัดไป ให้กับบุคลากรหลักในคณะ สถาบัน สํานัก เพื่อรับทราบและ
ดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หวั หน้าคณะบริหารความต่อเนือ่ งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนือ่ งทุกวันหรือตามความ
จําเป็นเร่งด่วน

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน สํานัก
ต่อไปนี้
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ
คณะ
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ
สถาบัน
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ
สํานัก

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ





หัวหน้า และทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่องของคณะ สถาบัน
สํานัก
หัวหน้า และทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่องของคณะ สถาบัน
สํานัก
หัวหน้า และทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่องของคณะ สถาบัน
สํานัก
หัวหน้า และทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่องของคณะ สถาบัน
สํานัก
หัวหน้า และทีมงานบริหาร

ความต่อเนื่องของคณะ สถาบัน
สํานัก

วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสัน้
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของคณะ สถาบัน สํานัก คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง
และบุคลากรอืน่ ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
กอบกู้คืน
- ตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความพร้อมและ
ข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่
• สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
• วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความพร้อม ข้อจํากัด และ
ข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
• สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
• วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ที่
จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการตามตารางที่ 4.5
- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรทีจ่ ัดหาเพือ่ บริหาร
ความต่อเนื่อง:
• สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
• วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้า และทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของคณะ สถาบัน
สํานัก
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน สํานัก
ต่อไปนี้
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ
คณะ
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ
สถาบัน
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ
สํานัก

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน
สํานัก
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน สํานัก
ต่อไปนี้
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ
คณะ
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ
สถาบัน
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ
สํานัก


สํานักงานเลขานุการฯ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน สํานัก
ต่อไปนี้
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ
คณะ
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ
สถาบัน
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ
สํานัก

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแก่
นิสิต/บุคลากร/ผู้ใช้บริการ /คู่คา้ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยวิธีส่ง SMS หรือแจ้งข่าวทาง Web Pageของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น
- บันทึกลงในสมุดรายงาน (Log Book) และทบทวนกิจกรรม
และงานต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนือ่ งของคณะ สถาบัน
สํานัก (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา ) ทุกวัน
- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการต่อไป สําหรับ
ในวันถัดไป ให้กับบุคลากรในคณะ สถาบัน สํานัก
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หวั หน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเวลาที่ได้กําหนดไว

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน สํานัก

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ


ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
คณะ สถาบัน สํานัก



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน สํานัก
หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน สํานัก




วันที่ 8 การตอบสนองในระยะกลาง (1 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของคณะ สถาบัน สํานัก คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง
และบุคลากรอืน่ ๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ติดตามสถานภาพการกอบกูค้ ืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็น และระยะเวลาที่ต้องใช้ใน
การกอบกู้คืน
- ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รบั
ผลกระทบ และทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงานและ
ให้บริการตามปกติ
- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้
เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ:
• สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
• วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน สํานัก

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ


หัวหน้าและทีมงานบริหารความ

ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน สํานัก
หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
ของคณะ สถาบัน สํานัก
หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน สํานัก
ต่อไปนี้
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ คณะ

 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ
สถาบัน

 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ
สํานัก
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติให้กับบุคลากรใน
คณะ สถาบัน สํานัก
- บันทึกลงในสมุดรายงาน (Log Book) และทบทวนกิจกรรม
และงานต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนือ่ งของคณะ สถาบัน
สํานัก(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา ) ทุกวัน
- รายงานความคืบหน้าให้แก่หวั หน้าคณะบริหารความต่อเนือ่ ง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเวลาที่ได้กาํ หนดไว้

หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน สํานัก

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ


หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน สํานัก



หัวหน้าทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของคณะ สถาบัน สํานัก
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