
 

 

 



สารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
 
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบกับแนวทาง

และมาตรการที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตตามที่ ก.พ.ร. 
เสนอ และมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการด าเนินการให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ ให้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556 
และน าแผนบริหารความต่อเนื่องขึ้นบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือส านักงาน ก.พ.ร. จะได้ติดตามผลการจัดท า
แผนดังกล่าวต่อไป 

 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทั้งระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต และระดับหน่วยงาน ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต เพ่ือ
ครอบคลุมในเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิ อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุมประท้วง/จลาจล และโรคระบาด รายงานให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ร่วมกับส านักงานตรวจสอบ
ภายใน จัดโครงการจัดการความรู้ เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ขึ้น โดยได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย  พฤษะวัน ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาคณะท างานบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และผู้อ านวยการส านักงานตรวจภายใน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านบริหารความเสี่ยงมาเป็นวิทยากร จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
ในนามรองประธานคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน เชื่อมั่นว่าการจัดโครงการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” นี้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และเป็นผลท าให้ลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากร และเป็นการเตรียมความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต เพื่อสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต 
อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ และผู้ใช้บริการต่อไป 
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รายงานผลการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

*************** 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบกับแนวทาง
และมาตรการที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตตามที่ ก.พ.ร. 
เสนอ และมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการด าเนินการให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ ให้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556 
และน าแผนบริหารความต่อเนื่องขึ้นบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือส านักงาน ก.พ.ร. จะได้ติดตามผลการจัดท า
แผนดังกล่าวต่อไป 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต และระดับหน่วยงาน ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต เพ่ือ
ครอบคลุมในเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิ อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุมประท้วง/จลาจล และโรคระบาด รายงานให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด กองยานพาหนะฯ จึงได้ร่วมกับส านักงานตรวจสอบภายใน จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ขึ้น 
ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา   ณ   ห้องธีระ สูตบุตร ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี ดังนี้ 

 
วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร  
1. ผศ. ดร.วินัย  พฤกษะวัน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 7 คน 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 3 ระดับ (ระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
วิทยาเขต และระดับหน่วยงาน) จ านวน 119 คน 
 

หัวข้อการอบรม 
 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทราบแนวทางการบริหารความต่อเนื่องของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

- นโยบายและแนวเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกกฤต 
- กระบวนการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ 
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- การฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร 
 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
 ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน เป็นเงิน 33,477 บาท  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่ถูกต้อง และเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน อันจะน ามาซึ่งการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หน่วยงาน 

2. คณะกรรมการฯ เข้าใจในหลักการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร ตามนโยบายและแนวทางของ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 
 

ผลการประเมินโครงการจดัการความรู้เชิงปฏิบัติการ 
 

๑. วิธีการประเมิน 

๑.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินผลโครงการจัดการความรู้ เชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การด าเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ซึ่ง
ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ๒) ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการฯ ด้าน
คุณภาพของเนื้องาน เทคนิคการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ๓) ข้อเสนอแนะ  

 ๑.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะ

ทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย  โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน            
(Standard deviation) 

๑.๓ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเกณฑ์การให้คะแนน 
 เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินผลโครงการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การด าเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 
 มากที่สุด ให้คะแนน ๕ คะแนน 
 มาก  ให้คะแนน  ๔ คะแนน 
 ปานกลาง ให้คะแนน ๓ คะแนน 
 น้อย  ให้คะแนน ๒ คะแนน 
 น้อยที่สุด ให้คะแนน ๑ คะแนน 
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โดยการหาช่วงห่างของระดับความคิดเห็นและระดับความพอใจที่ได้รับเป็น ๕ ช่วง คือ ระดับมากที่สุด ระดับ
มาก ระดบัปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด ช่วงห่างคิดจาก 
 

 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด          =   ๕ – ๑    =    ๐.๘ 
       จ านวนช่วงความคิดเห็น / ความพอใจ           ๕      
 

ดังนั้นจะจัดระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
 ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถึง ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

๑.๘๑ – ๒.๖๐  หมายถึง ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๑๑๘ คน ส่งแบบประเมินผลคืน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๘ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ผลการประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 
๖๔ เพศชายร้อยละ ๓๖ และเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ร้อยละ ๗๑ ผู้ช่วยคณบดี
และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร้อยละ ๒๗  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขตร้อยละ ๒ 
ตารางที่ ๑ 

 
ตารางท่ี ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน                                                      (n = ๔๕ คน) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ* 
เพศ   
     ชาย 
     หญิง 

 
๑๖ 
๒๙ 

 
๓๖ 
๖๔ 

 

ต าแหน่ง 
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
    ผู้ชว่ยคณบดีและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต 

 
๒๙ 
๑๑ 
๑ 

 
๗๐.๗ 
๒๖.๙ 
๒.๔ 

 

หมายเหตุ : * คิดเฉพาะร้อยละผู้ให้ข้อมูล 
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 ๒.๒ ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินการ
เตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นโดยรวมต่อการจัดการความรู้ฯ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
๓.๗๒ โดยแบ่งการประเมินเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของเนื้องาน ด้านเทคนิคการบรรยายและ
การฝึกปฏิบัติ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งผลการประเมินมี
ดังนี้ 

๒.๒.๑. ด้านคุณภาพของเนื้องาน เทคนิคการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของเนื้องาน เทคนิคการบรรยาย

และการฝึกปฏิบัติ ในระดับมากทุกรายการ โดยด้านคุณภาพของเนื้องาน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจใน
หลักการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๒ ถัดมา รับทราบนโยบายและแนว
ทางการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผน
บริหารความต่อเนื่องตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด และสามารถจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑, ๓.๔๔, และ ๓.๔๓ ตามล าดับ ส าหรับเทคนิคการบรรยาย
และการฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าวิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ตามล าดับ
ขั้นตอนอย่างชัดเจน และเอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยายมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๓ และ 
๓.๗๐ ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ ๒ 

 
๒.๒.๒. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก ในระดับมากทุกรายการ โดยมีความเห็นว่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด  มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๑ ถัดมา สถานที่จัดโครงการฯ รูปแบบการด าเนินการโครงการจัดการความรู้ฯ และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการฯ มีความพร้อมและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๘, ๓.๗๐ และ ๓.๖๓ 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง ที่ ๒ 
ตารางท่ี ๒  ระดับความคิดเห็นด้านคณุภาพของเนื้องาน เทคนิคการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ กระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความ
คิดเห็น 

คุณภาพของเนื้องาน    
๑.ท่านรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดท าแผนบริหารความ
ต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๓.๕๑ ๐.๖๙ มาก 

๒.ท่านมีความเข้าใจในหลักการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ๓.๖๒ ๐.๖๑ มาก 
๓.ท่านมีความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง
ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

๓.๔๔ ๐.๖๕ 
มาก 

๔.ท่านสามารถจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

๓.๔๓ ๐.๖๖ มาก 
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รายการ 
ค่าเฉลี่ย S.D 

ระดับความ
คิดเห็น 

เทคนิคการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ    
๕.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ตามล าดับขั้นตอน
อย่างชัดเจน 

๓.๙๓ ๐.๗๑ มาก 

๖.เอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม ๓.๗๐ ๐.๗๖ มาก 
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ    
๗.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการจัดการความรู้ฯ ๓.๖๓ ๐.๗๑ มาก 
๘.ความเหมาะสมของรูปแบบการด าเนินการโครงการจัดการความรู้ฯ ๓.๗๐ ๐.๖๓ มาก 
สิ่งอ านวยความสะดวก    
๙.ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่จัดโครงการฯ ๔.๐๘ ๐.๖๓ มาก 
๑๐.ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๔.๑๑ ๐.๕๗ มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๗๒ มาก 
 
ข้อเสนอแนะ  
 คู่มือการบรรยายควรเป็นภาษาไทยที่จะสามารถศึกษาและท าความเข้าใจให้กับผู้น าไปปฏิบัติได้ 
 ในกรณีภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว ครอบคลุมกระบวนการหลักนี้ด้วยหรือไม่ ถ้าเกิดเหตุการณ์แล้ว

จะมีแผนอย่างไร ถ้าสามารถรวมเป็นแผนฯ เดียวกันจะช่วยประหยัดเวลาของบุคลากร 
 ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ ไม่เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะให้ความรู้ วิทยากรควรสรุปประเด็น

หลักท่ีจะต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้เสียเวลามากเกินไป 
 ควรจัดโครงการฯ ในช่วงปิดเทอม-ช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง "การด าเนินการเตรียมพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" 

วันที่ 11 มิถุนายน 2556  เวลา 08.30-16.30 น. 
ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 ผศ.ดร.สตุเขตต ์ นาคะเสถียร อาจารย ์ คณะเกษตร 

2 ผศ.ดร.เฉลิมพล  ภูมิไชย ์ อาจารย ์ คณะเกษตร 

3 ผศ.ภสัสรา รัตนพิศิฏฐ ์ รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพและสารสนเทศ คณะประมง 

4 ดร.ศิรสิุดา จ านงทรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคณุภาพและสารสนเทศ คณะประมง 

5 ผศ.ดร.ธีราพร  อนันตะเศรษฐกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร ์

6 น.ส.อุษาวด ีแซ่หล ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะวิทยาศาสตร ์

7 รศ.ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน ์ คณบดีคณะฯ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

8 รศ.ดร.พัชราภรณ ์ ญาณภริัต รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

9 ผศ.ดร.นภาพร  เปี่ยมสง่า หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า คณะวิศวกรรมศาสตร ์

10 รศ.ดร.สรุชัย  จิวเจรญิสกลุ คณบดีคณะฯ คณะศึกษาศาสตร ์

11 นางจารุวรรณ  ภู่ช้าง หัวหน้าเลขานุการคณะฯ คณะศึกษาศาสตร ์

12 รศ.นิตยา เงินประเสริฐศร ี รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน คณะสังคมศาสตร ์

13 น.ส.ชุติมน ศรีนวกะตระกูล เจ้าหน้าท่ีนโยบายและแผน คณะสังคมศาสตร ์

14 น.ส.ศศิมา ผะดาวัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะสัตวแพทยศาสตร ์

15 นายทรงศักดิ ์รวมใหม ่ วิศวกรไฟฟ้า  คณะสัตวแพทยศาสตร ์

16 รศ.ดร.กนกพร  นุ่มทอง รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา คณะมนุษยศาสตร ์

17 น.ส.สลักจิตร ทวีวิโรตม์กิตต ิ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร ์

18 ผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดีคณะฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

19 ผศ.ปาณิทัต  รัตนวิจติร รองคณบดฝี่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

20 นายขวัญชัย กาแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์

21 นางจันทรเพ็ญ  พิรุณเกษตร หัวหน้าส านักเลขานุการคณะฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

22 นายพิเศษ  ปั้นรัตน ์ เลขานุการคณะฯ คณะบริหารธรุกิจ 

23 น.ส.อารีย ์ สีแสงมุข นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ  คณะบริหารธรุกิจ 

24 น.ส.กรรณิกา  มิตรปล้อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะบริหารธรุกิจ 

25 ผศ.อุ่นกัง  แซ่ลิ้ม รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ คณะเศรษฐศาสตร ์

26 น.ส.อังสนา  สุกจั่น หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร ์

27 น.ส.กันทิมา  จันทร์ล าไพ หัวหน้างานประกันคณุภาพฯ คณะเศรษฐศาสตร ์

28 นางพรรณ ี ดีช่วย หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ คณะวนศาสตร ์

29 น.สพ.ธิติชัย  จารุเดชา หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสตัวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์
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ล าดับที ่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
30 

 
ดร.วุฒินันท์  รักษาจิตร ์ หัวหน้าสาขาวิชาสตัวแพทย์สาธารณสุข 

และจลุชีวคลินิกทางสัตวแพทย ์ 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์
 

31 นายกิตติชัย  ดวงมาลย ์ อาจารย ์ คณะสิ่งแวดล้อม 

32 นายอลงกรณ ์ อินทรักษา อาจารย ์ คณะสิ่งแวดล้อม 

33 นางอัจฉรา  ผ่องอุดม หัวหน้าส านักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย 

34 นางลออรัตน ์ ไพรสิงห ์ หัวหน้างานนโยบายและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 

35 นางวรางคณา  พันธุมโพธิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการพิเศษ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา

ผลิตภณัฑ์อาหาร 36 นายกฤษณะ  เต็มตระกูล วิศวกร ช านาญการพิเศษ 

37 น.ส.งามจิตร  โล่วิทูร นักวิจัย 

38 นางทฤษฎี อ่วมกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร 39 น.ส.สิวินีย ์ ศรีวิไล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

40 นายประสพสุข  ผลด ี ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ส านักบริการคอมพิวเตอร ์

41 นางชิดชนก  สายชุ่มอินทร ์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

42 คุณธนาภรณ ์ ฉิมแพร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ส านักหอสมุด 

43 คุณอารณุ  นกยูงทอง ช่างไฟฟ้า 

44 นางธนภรณ ์ ธรรมโอรส เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ  
ส านักส่งเสรมิและฝึกอบรม 

45 นายณัฐวรรธน ์ช้างเย็นฉ่ า นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

46 นายธีระพล  คล้ายสิงห ์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 47 นายสืบ  ชัยยะ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 

48 นางอนัญญา  อุณหโภคา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานกฎหมาย 

49 น.ส.วราภรณ ์ ภายศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานบริการวิชาการ 

50 น.ส.รตัน์ศศิร ์ สุนทรนิธิกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

51 นายโอฬาร  วรัญญานนท ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 
ส านักการกีฬา 

52 น.ส.อนงค์พรรณ  ขอพรกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

53 นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ ์ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

54 นางอัจฉรา  เฮียงโฮม รองผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

55 นางพงศ์พงา  เนตรหาญ นักตรวจสอบภายใน 

56 นายชัยวัฒน์  สุทธิวิเศษ นักตรวจสอบภายใน 

57 น.ส.สุชาดา  ตันโชติกุล นักตรวจสอบภายใน 

58 นางจิตริณยี ์ หล่อวิจิตร นักตรวจสอบภายใน 

59 นางวรรณธนา  บุญม ี นักตรวจสอบภายใน 

60 น.ส.นันอัครวัฒน ์ เทวัญประทานพร  นักตรวจสอบภายใน 
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ล าดับที ่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

61 น.ส.พร้อมพรรณ  รอดสวสัดิ ์ นักตรวจสอบภายใน 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 
62 น.ส.ยุพิน  อ่ าเมือง นักตรวจสอบภายใน 

63 น.ส.ภญิลดา  หวังแก้ว นักตรวจสอบภายใน 

64 น.ส.ขวัญฤทัย  ต่วนทอง นักตรวจสอบภายใน 

65 นางกิตญา  ศรีทองค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักงานทรัพย์สิน 
66 น.ส.จารณุ ี พรมแสน นิติกร (ผู้จดัการโรงอาหารกลาง มก.) 

67 นางอรัญญา  อ่ าเอกกิจ ช่างเทคนิค 

68 นายประเสริฐ  ศิริถ้วยทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
69 

 
ผศ.ดร.สุพจน์  ยุคลธรวงศ ์
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและประกันคณุภาพ 
 

ส านักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร 

70 น.ส.เนตรทราย  ยอดพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ ส านักงานอธิการบด ี

71 ทพญ.ปิยะพันธ์ุ  บุนนาค ทันตแพทย์ 
สถานพยาบาล 

72 นายภัฏฏ ์ วงษ์จินดา นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

73 นางนาฏอนงค์  บูรณสมภพ นักวิเคราะหฯ์ 
กองแผนงาน 

74 นายสราวุฒิ  สมงาม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

75 น.ส.ทิพวรรณ  เขม้นกิจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
กองบริการการศึกษา 

76 น.ส.จิราวรรณ  สุริยกุล ณ อยุธยา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

77 นายฉัตรชัย  สุขพุก ช่างเทคนิค 
กองกิจการนิสิต 

78 นายชานนท์  ช่างอาวุธ นักวิชาการศึกษา 

79 นายนิพนธ ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนิสิตและพัฒนากายภาพ ส านักงานอธิการบด ี

80 ดร.อนุชัย  รามวรังกูร ผู้ช่วยรองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนิสิตและพัฒนากายภาพ ส านักงานอธิการบด ี

81 น.ส.สุชีพ  จันทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการพิเศษ 

กองยานพาหนะฯ 

82 นายมานพ  เทียนเมืองปัก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการพิเศษ 

83 นายพัลลภ  พรหมพา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 

84 นายวิเชียร  ล้อมวงค์ ช่างเทคนิค ช านาญงานพิเศษ 

85 นายวิชัย  มินสุวรรณ ช่างไฟฟ้าช านาญการ 

86 นายกิติศักดิ ์ เสพศิรสิุข นักวิชาการเกษตร 

87 น.ส.ณัชชา  ล้อมวงค ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

88 น.ส.พัชรินทร ์จรจัด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

89 นายบัณฑติ  อุดมญาต ิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

90 นายหิมพานต ์ พงษ์นิล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

91 น.ส. สุภาพร  ขยายวงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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ล าดับที ่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

92 นางสุวรรณา  นาครุ้ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 
กองการเจ้าหน้าที ่

93 น.ส.จุฬากานต ์ บุญจริง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

  วิทยาเขตก าแพงแสน   

94 น.ส.กนกวรรณ  ขัดโพธิ์ นักวิชาการพัสด ุ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

95 น.ส.ธนัญชกร  แดงสูงเนิน นักวิชาการเงินและบญัชี 

96 ดร.วิเนตร  แสนหาญ รองคณะบดีฝ่ายทนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์ 97 ดร.ประภา  โซ๊ะสลาม รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

98 รศ.บรรจบ  ภิรมย์ค า คณบดีคณะฯ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร ์99 น.ส.ทองวาท  ราชชารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

100 นายสมเกียรต ิศรีอนันตคม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการพิเศษ 

101 ดร.สรุัตน์วด ีจิวะจินดา รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ก าแพงแสน 102 นางกชพรรณ  ชมภูนิตย ์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ  

103 นางฐิตวดี  เพลงปาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

104 นายไชโย  สิงห์โตทอง ช่างเทคนิค 

105 นางพาณี สวาสดิ ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ  ส านักส่งเสรมิและฝึกอบรม 
ก าแพงแสน 106 นายเฉลมิพล  ศิลปาจารย ์ ช่างพิมพ์ ช านาญงาน 

 
วิทยาเขตศรีราชา   

 107 น.ส.ชัชณ ี กลั่นสอน หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์         
ศรีราชา 108 น.ส.จตุพร  เหรียญเจริญ บุคลากร 

109 ดร.พงศ์ภัค  บานช่ืน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
คณะวิทยาการจัดการ  

110 น.ส.ธีรนุช  เบ็ญจมภญิโญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

111 น.ส.กนกพร  เพียรประเสริฐ อาจารย ์
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

112 น.ส.กษมา  เนตรวิเชียร อาจารย ์

113 นายวิญญ ูฤกษ์อภิบาลวงศ์ นักวิชาการพัสด ุ วิทยาลัยพานิชยนาวีนานาชาต ิ

114 นางพวงพศิ ปะกิน าหัง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักวิทยบริการ ศรีราชา 

115 น.ส.กัญญาฏา พวงมะล ิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 

116 นายชัชวาลย ์ ดีจริง วิศวกร 

  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร   

117 ผศ.ศิริวัฒน ์ พูนวศิน คณบดีคณะฯ 
คณะวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร ์ 

118 นายพรศักดิ ์ แสนศร ี ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการ  
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SESSION OBJECTIVES

• Understand the Modern Principles and 
Application of ISO22301-2012 on Business 
Continuity Managing Disruption Related Risk

• Assist in Developing Effective Business 
Continuity Plan for KU
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Business Continuity

1. Introduction
Why do we need BCP?
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4

What is Business Continuity Management?

                                                                  
                                                                   
                                                                   
                                                

5

Why have BCPs?

• Assurance to regulators                              
• Assurance to insurers                             
• Confidence in suppliers                  suppliers

• Customer confidence                               
• Corporate governance                            
• National Standards                    
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Consequence of no BCP
  �      ��        BCP

• Loss of market to competitors                         
• Loss of reputation              

• Political intervention                      

• Increased regulation                   

• Higher insurance premiums                 

• Legal risks                
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7

Incident Emergency Disaster

Business 
As Usual

Business 
Continuity

Routine risks  

Th
re

sh
ol

d Non Routine 

MajorMinor

Crisis

Risk: Impact of uncertainty on objectives
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• Temporary but major changes to the organisation              
                                                  

• Need to work with different organisations in different ways    
                                             

• Overwhelming pressure for decisions both number and 
complexity                                                   

• Gap between investment and return                               
                                                                                   

• Extensive media coverage and government intervention           
                                      

Characteristics of Major Events
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Floods
                

October 1942
                                  

            !! 
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10

Bangkok Flood November 2011
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Bangkok Fire May 2010         �        
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Bombings�                         

London 1993
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13

Epidemics
�       

Polio: 1938 and 1953
      :  2481    2496

Influenza: 1844, 1919, 1957 and 1968
               :  2387  2462  2500       2511
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Water Crisis
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Anthrax letters
�             
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Crisis Phases

Search&Rescue
Evacuation  

17

The Relationship between Australian, British 
and US Approach

Training, Maintaining & 
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Plans & Common 
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HB221 NFPA1600PAS56 (British) (Australian) (USA)
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2. Modern Approach : Now – Future
International Standard ISO 22301:2012

Societal Security – Business Continuity Management Systems 
- Requirements

(Published 15 May 2012)
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Typical PDCA Process Cycle 

Plan

DoCheck

Act

PDCA is also commonly 
known as: 

Plan-Do-Check-Act

Notice the arrows that 
indicate continuous 
improvement - when a cycle 
is finished, and the changes 
has been sustained, then 
you can start the cycle again 
to improve further. 

Check to see if the 
changes are working.

Adjust and fine tune 
to get the greatest 
benefits.

Plan for changes to 
bring about 
improvement.

Make the changes 
on a small scale to 
try them out.
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Components of PCDA in ISO 22301:2012

Plan

Do

Check

Act

Plan

Do

Check

Act

Context of the 
organization

* In/Ex Context
* Expectation
* Scope

Leadership
* Commitment
* Policy
* Roles 
* Responsibilities
* Authorities

Support
* Resources
* Competence
* Awareness 
* Communication
* Documented

Information

Planning
* Actions to address 
Risks and Opportunities

* BC Objectives and
Plans to achieve them

Operation
* Planning & Control
* BIA and Risk Assessment
* BC Strategy 
* BC Procedures
* Exercising & Testing

Performance Evaluation
* Internal Audit
* Management Review

Improvement
* Nonconformity &
Corrective Action

* Continual
Improvement
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Scope of ISO 22301

ISO 22301 specifies requirements to plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain 
and continually improve a documented management system to protect against, reduce the likelihood 

of occurrence, prepare for, respond to, and recover from disruptive incidents when they arise

Not imply uniformity in the 
structure of a Business Continuity 

Management System (BCMS)

Generic and applicable to all 
organizations regardless of 

type, size and nature

Helps an organization to design a 
BCMS that is appropriate to its 

needs and
that meets its interested parties’ 

requirements

Applicable for organisations that 
wish to seek certification of its 

BCMS by an accredited third 
party certification body

Applicable for organisations that 
wish to make a self-determination 
and self-declaration of conformity 

with ISO 22301

Can be used to assess an 
organization’s ability to meet 
its own continuity needs and 

obligations

Scope of 
ISO 22301 
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Plan
(Establish)

Implement and 

operate the 

business 

continuity 

policy, controls, 

processes and

procedures.

Monitor and 

review 

performance 

against business 

continuity policy 

and objectives,

report the results 

to management for 

review, and 

determine and 

authorize actions 

for

remediation and 

improvement.

Maintain and 

improve the BCMS 

by taking corrective 

action, based on the 

results of

management review 

and reappraising the 

scope of the BCMS 

and business 

continuity

policy and objectives.

Components of PDCA in ISO 22301

Establish business 

continuity policy, 

objectives, targets, 

controls, processes and 

procedures relevant to 

improving business 

continuity in order to 

deliver results that align 

with the organization‟s 

overall policies and 

objectives.

Do
(Implement and 

operate)

Check
(Monitor and 

review)

Act
(Maintain and 

improve)

Clause 4, 5, 6, 7 Clause 8 Clause 9 Clause 10
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Plan
(Establish)

Do
(Implement and 

operate)

Check
(Monitor and review)

Act
(Maintain and 

improve)

Identifying the 

organisation‟s key 

products and 

services 

Putting 

arrangements in 

place to resume 

these activities 

following an 

incident

Making sure that 

these arrangements 

will be effective in 

all circumstance

Taking actions 

after objective 

measurement for 

continual 

improvement 

Evaluating the 

threats to these 

activities and their 

dependents

ISO 22301-BCMS Processes Involves

Identifying the 

prioritized activities 

and resources 

required to deliver 

them
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3. Commencement

Getting Started
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Establish the Context
It is about Disruption – You Never Know When!
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EXTERNAL CONTEXT - EXAMPLES OF SOURCES OF RISK

External 

Sources of 

Risk

Risk issues

Economic Market growth, economic cycle, shares & interest rates, capital 

movement, regional stability, credit availability & costs, 

exchange rates 

Political and 

Regulatory

Legislation, regulation, government policy, political 

involvement, investment, standards & protocols, acceptable 

practices, intellectual property, societal security

Supply Components, outsourcing, contractors, quality assurance, 

logistics, costs, availability

Technology Communications, transportation, hardware, software, security, 

availability 

Competition Resources, skills, funding, market positioning, new entrants

Community Reputation,  ethics, partners, practices, stakeholder 

expectations, activism, relationships, support, 
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INTERNAL CONTEXT - EXAMPLES OF SOURCES OF RISK

Internal sources of 

risk
Risk issues

People 

Knowledge retention, skills, integrity, loyalty, industrial relations,  

competency, currency of expertise, employment costs, equity, workload 

management, ethics, demographics, health and safety

Data/information 
Integrity, currency, relevance, access, storage, quality, timeliness, 

security, communication

Strategy 
Robustness, flexibility, strategic fit, planning capability, implementation, 

involvement, ownership

Stakeholder 

management 

Stakeholder needs, segmentation, fulfilment, relationships, service 

proposition, knowledge & understanding

Leadership 
Vision, management capability, innovation, culture, ethics, effectiveness, 

communication, involvement

Process/product/ser

vices 

Robustness, capability, intellectual property, life cycle, innovation, 

management controls, currency and relevance, quality, efficiency and 

effectiveness

Business results 
Business objectives, growth, sustainable development, performance, 

resilience, sustainability
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Do
• Expect a long haul                     
• Plan well before starting                       

• Show how BCP adds value              BCP           
          

• Get executive commitment first                 
                      

• Get a support network                       

• Develop synergies              

• Ensure ownership                                
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Do

• Communication is critical                 
           

• Avoid silo planning                           
              

• Use other’s experience                        

• Develop credibility                     
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Partners

• Risk Management                    
• OH&S                         
• Security                 
• Corporate Governance
                     
• Insurance         
• Regulation         
• Staff       
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4. Risk Identification and ����
Vulnerability Analysis

Impacts on Our Objectives
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Risk and Vulnerability Analysis
                         �          

Purpose
• Identify and analyse risks to business objectives 
                                                  

• Provide input to mitigation activities                  
                            

• Provide a list of risks and information for the 
development of continuity and recovery plans    
                                                             
                   

• Building understanding in the organisation      
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Scope

• Effective identification very important. Environmental 
scanning etc.                                                                
                                       

• Interdependencies both internal and external.                     
                                                         

• Infinite set of relationships, need to make it manageable eg
scenarios.                                                 

• Control effectiveness needs to be assessed.                 
                                 

Risk and Vulnerability Analysis
�                                   
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Issues

• Interdependencies need to be identified and understood 

                                                   

• Focus on the critical elements                                   

• Assess existing control measures                              

• Provide an understanding of the disruption threats and 

the organisation‟s capability to manage them               

                                                                         

                        

Risk and Vulnerability Analysis
�                                   
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Example of Consequence Measurement Criteria

Consequence

Consequence 

rating

Strategic/ Reputational Operations/ 

Project/Business

Financial Compliance/Regulatory

Catastrophic Extreme negative coverage, public 

outcry appearing consistently over 

weeks.

Majority of stakeholders severely 

disadvantaged (months).

Serious process breakdown 

that prevents the 

achievement of a mission 

critical objectives.

Operating budget 

blowout of >30%.

Reduction in 

operating profit of 

>30%.

Regulator intervention to 

suspend business operation for 

months

Non compliance Penalties > $ 1 

million

Major Negative significant coverage, 

appearing consistently over weeks.

Multiple stakeholders severely 

disadvantaged (weeks - months).

Serious process breakdown 

that substantially impedes 

the achievement of a core 

objective.

An operating budget 

blowout of 20-30%.

Reduction in 

operating profit of 15-

30%

Regulator intervention to 

suspend business operation for 

days – weeks

Non compliance Penalties 

between $500,000 - $ 1 million

Moderate Negative coverage lasting for several 

days, and/or frequent re-occurrence 

for several weeks. 

Multiple stakeholders experience 

significant disadvantage (weeks).

Process breakdown that 

impedes the achievement of 

an important objective or 

extensive inefficiencies in 

key processes.

An operating budget 

blowout of 5-10%.

Reduction in 

operating profit of 5-

15%.

Regulator intervention to 

suspend business operation for 

few hours

Non compliance Penalties 

between $100,000 - $500,000

Minor Minor negative coverage, limited 

circulation for one day.

Minority of stakeholders experience 

disadvantage (days - weeks).

Process breakdown that 

impedes the achievement of 

an important objective or 

some inefficiencies in key 

processes.

An operating budget 

blowout of 1-5%.

Reduction in 

operating profit of 1-

5%.

Regulator issues a warning 

message for non-compliance

Non compliance Penalties < 

$100,000 

Minimal Isolated brief coverage, single media 

outlet.

Stakeholders experience minimal 

disadvantage (days).

Process breakdown or 

inefficiencies that have a 

limited impact on the 

achievement of an objective.

An operating budget 

blowout of <1%.

Reduction in 

operating profit of 

<1%

Letter of warning for non-

compliance issues are raised by 

internal review

Suspended penalty
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Determine Likelihood

Likelihood Criteria

Almost Certain

• 99% probability, or

• Risk is occurring now, or

• Could occur within “days to weeks”

Likely

• >50% probability, or

• Balance of probability will occur, or

• Could occur within “weeks to months”

Possible

• >20% probability, or

• May occur but against short term probabilities, or

• Could occur within “months to years”

Unlikely

• >1% probability, or

• May occur but not anticipated, or

• Could occur in “years to decades”

Rare

• <1% probability

• Occurrence requires exceptional circumstances

• Exceptionally unlikely, even in the long term future

• Only occur as a greater than “100 year event”  
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Example of Vulnerability Analysis Rating
Vulnerability Rating Indicators of Vulnerability (Control Effectiveness)

Very High

 Presence of controls is limited to exceptionally few parts of the organisation

 Recent evidence of widespread control failures.

 Controls &/or mitigating strategies have never been reviewed.

 Controls &/or mitigating strategies are currently completely ineffective.

 Almost certain that controls will fail during a disruption. 

 Highly likely that severe disruptions to the organisation will occur.

 Extreme losses result from a small deterioration in controls 

High

 Few controls &/or mitigating strategies are present in critical business functions

 Recent evidence of significant control failings.

 Controls are reviewed on an ad hoc and infrequent basis 

 Controls &/or mitigating strategies are largely ineffective.

 Highly likely that controls will fail during a disruption.

 Significant disruptions to the business are expected.

 Major losses result from a small deterioration in controls

Moderate

 Some controls &/or mitigating strategies are present in critical business functions

 Recent evidence of a small number of controls failing.

 Key controls &/or mitigating strategies are reviewed on a frequent basis.

 The majority of controls &/or mitigating strategies are adequate to manage the disruption.

 Possible that some controls will fail during a disruption.

 Some disruption to the business is expected.

 Moderate losses result from a small deterioration in controls. 

Low

 Controls &/or mitigating strategies are present in all critical business functions

 There are no recent examples of controls failing.

 Majority of controls &/or mitigating strategies are reviewed on a frequent basis. 

 Controls &/or mitigating strategies are largely effective.

 Unlikely that controls will fail during a disruption. 

 Little disruption is expected.

 Minor losses result from a small deterioration in controls.

Very Low

 Comprehensive controls &/or mitigating strategies are present in all critical business functions.

 There have been no previous control failings. 

 Continuous monitoring and review of controls is undertaken. 

 Controls &/or mitigating strategies are optimum and are sustainable.

 Rare that controls will fail during a disruption.

 No material disruption is expected.

 Negligible losses result from a small deterioration in controls.
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Risks Scenario

Access is prevented

BCP

BCP

BCP BCP

Multiple Plans
Single Plan
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The Causes of Disruption are Plenty
But the Outcomes are Limited
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Scenario Based Planning

 Focus on impact/consequence

 The cause is largely unimportant

 All incidents lead to a limited number of 
possible outcomes

Work areas unavailable

Systems unavailable(IT, Elect, Water, ect.)

People unavailable
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 Identify potential risks                           

Describe risks and associated implications
                                                

Consolidate using tools such as risk scenarios
                                                                
                                

Describe existing controls and their 
effectiveness                                           
                              

Summary 
Risk and Vulnerability Analysis

    �                                   
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5. The Business Impact Analysis
BIA

Understanding our Business
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What is Business Impact Analysis?
BIA provides detailed insight into the extent, time frames and mechanisms of disruptive 

consequences.  This confirms which business functions are critical and informs the detailed 

design of further treatment, should this be required

BIA�                                                                  
              �         �            �                                   

                             �   �                  

Processes, capabilities, 

infrastructure and other resources 

which, if disrupted, would prevent 

the organisation achieving its 

critical objectives and whether in 

each case this is influenced by 

when the disruption occurs or by 

the duration of the disruption

The level of vulnerability of 

processes, capabilities, 

infrastructure and other 

resources to disruption

                      
        �              
                               

              

The organisation‟s 

priorities and 

opportunities given the 

particulars of the 

analysis

                    
                        
                   
                �     
    �       �      

BIA reveals

Business Critical Functions Impact Analysis Priorities
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Understanding our Business
BIA provides planners and owners agreed understanding of:

BIA                                                                      :

• What resources contribute to the achievement of critical objectives.�
                                                                    

• What resources are in place to achieve these critical objectives�������������
( People, processes, information)                                            
                           �               �                       

• How risks or disruption scenarios will impact upon the capability to 
achieve critical objectives.�                                                 
       �                                                                       
     �          

• The minimum acceptable level of operation and necessary resources to 
achieve  objectives.�                                                         
                                                  �          

• Nature of interdependencies and how they will be affected by the 
disruption.                                           �                    
                                                             



สรุปผลการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ “การบริหารความพรอ้มต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์หน้า 26 
 

45

The Key Steps in Conducting the BIA

              �     �         
           �      �  

         �      �                     

      inventory             
   �                 

                  �    
       �      �            � �   

          �             

                    �        
              �  �     �      �          

MAO        
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Step 1: Confirming the Business Functions to be Analysed 

Seek top management‟s confirmation of the business functions of 

interest obtained from the Initial Risk Analysis. Some previously 

nominated business functions may be removed from further 

consideration and additional business functions could be added 

into the BIA

Typical Issues for Confirmation/Validation

Critical 

Business 

Functions

Assets

Plant 

and/or 

Infrastructure

People

         �      �                      
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Examples of Criteria for Critical Business Functions

The removal or loss of the business function

prevents the achievement of the critical objective

���                   �                                 
Deterioration of the business function impairs

achievement of the critical objectives to an

unacceptable level

���                    �                                       
Loss or impairment of the business function for a

period of greater than 3 days is unacceptable for

the achievement of the critical objective

���                                       � �   �                          
Loss of the business function for a period greater

than 24 hours is unacceptable to priority customer

���                                  �                                          
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Step 2: Process Review of Each Function

�                                 �                         

 Between individual critical business function

With key suppliers

With key customers

With strategic partners

With competitors

With regulators

 New relationships (post disruption)

Detailed analysis of each function and their associated processes and 

interdependencies to identify the disruption impacts; and when the 

process must be available

Determine Interdependencies 
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Step 3: Prepare an Inventory of Existing Controls

Undertake a review of the current arrangements including 

preparedness, existing strategies, plans, processes, resources and 

capabilities

Includes

Workarounds 

including 

rescheduling or 

alternative 

processes

Redundant 

capacity
Outsourcing

Supporting 

plans and 

arrangements

       inventory                �                 
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Alternate Workarounds

Identifying Alternate Workarounds

���Existing processes → appropriateness

���Existing processes → redundancies

���Existing processes → changes

Criteria for Evaluating Alternate Workarounds
 Can the activity be conducted in absence of technology/equipment�����

         �  �                                                  
 Easily  implemented                     
 Meet minimum requirements                                 
 Run with available knowledge & skills                             �                  
 Complies with governance, regulatory & contractual requirements

         �               �  �          �� �                      
 Occupational Health & Safety levels met                                                                                              

                                        
 Suitable Cost Benefit�����������������������������������������������������������������������������������

           �                            
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Current Preparedness
Issues to be Considered

• Equipment redundancy

• IT systems redundancy

• People (availability and capability)

• Facilities

• Communications

• Data 

• Paper records

• Suppliers

• Assistance
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Identify Resource Requirements
            �           �      

Normal & Disrupted Resource Requirements

             �           �       �  &              �
People       � 

Facilities                   �     

Equipment    �   

 IT systems             

 Information              

Budget         

Transport �       
Other services and assets    �                   
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Step 4: Determining the Significance of When 
and for How Long the Disruption Occurs

This step involves the following activities:

   
Assess the impact of disruption on the continuity of each 

business function over a range of time periods and when the 
disruption occurs         �           �      �           �      �         � �   
          �                

Select time intervals (e.g. minutes, hours or days) that are 
relevant to the context and function being analysed.  This 
determines the maximum acceptable outage (MAO) for each 
business function                                            �      �   MAO 

                               �  �  �          �      �     �              
Confirmed or varied by top management after consideration 

of the costs and benefits of further analysis or risk treatment

                                                                         �                        �  
                                                  �      �           �      

                  �            � �              �                
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Determine Disruption Impacts
       �       �          �

• Impact of disruption (scenario) on critical business function 
  �           �      �          �      �         �  

• Financial & non-financial impacts                                                          
  �       �           �           �    �  �                      �              

• Determine impact after selected time periods:

                        �          �            �               �   
 < 1 hour 

 1 to 4 hours 

 1 day  

 2 to 7 days    

 1 to 4 weeks

 >1 month  
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Step 5: Determine the effect of existing controls

Compare the MAO against the expected duration of the disruption.  This 

should take into account when the controls will come into effect and their 

effectiveness; and may involve obtaining advice from internal services and 

external providers as to the anticipated time frames involved for them to 

restore a service or resume supply once they have been asked to do so.

MAO maximum acceptable outage

RTE  return time estimate

                    �                                     �                      MAO �                  �
       �       �      �      �                                              �  �     �      �                  
                                                           �      �         �    �                    �     
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Outage Times

MAO (Maximum Acceptable Outage) is the 

maximum period of time that an organisation can tolerate 
the disruption of a critical business function. Sometimes 
known as “maximum tolerable outage”,  “maximum 
downtime”, ”maximum tolerable period downtime” or 
“maximum tolerable period of disruption”.

MAO    �                                        
����                      
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Outage Times

RTE (Recovery Time Estimate) is an estimated 

period of time required to restore a particular level of 
functionality after taking into account any uncertainties. 
RTE is measured from the commencement of the 
restoration activity and not from the commencement of the 
disruptive event.

 RTE    �                                         
                                                            �
                                 
RTE                                                ��      
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Mitigation of impacts through effective BCM –

sudden disruption (e.g. explosions, fire)
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Mitigation of Impacts through Effective BCM –

gradual disruption (e.g. pandemic, flood)
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Summary for BIA

What resources do we need to achieve critical objectives. 

(People, processes, information)                 �                    
              �          �  �     �                 

 How risks or disruption scenarios will impact upon the business. 
    �      �      �        �                 �      �         � 

What is the minimum acceptable level of operation to achieve  
objectives and what resources are needed.                            �  
       �     �        �             �                                   �                     �  

What interdependencies are there and how they will be affected.           
                             �                      �       �     �         
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6. Risk Treatment
Developing BCM Strategies

Options for Modifying Risks
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The Three Phases of Managing a 
Disruption

Initial 

Response

& Declare 

Incident

Future 

Direction

Restore

Key

Process

Backlog 

Process

Resume 

Normal 

Operations

Last Back

Up

Emergency Response

Continuity Phase

Recovery Phase

Event
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Emergency Response

Main Principle is the:

Protection of life and property

• Rescue&Evacuation

• Containment

Issues:
Working with emergency services
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Stabilisation Strategies

Stabilisation treatments involve activities undertaken to limit further 

deterioration, particularly early in a disruptive event. Such plans 

may require provision of contingent capacity such as emergency 
equipment.

Stabilisation activities include 

• Containment
– Control spread of impacts – eg cyber attack

• Suppression
– Directly manage cause/impact – eg security @ civil disturbance

• Isolation
– Remove critical elements from cause/impact – eg pandemic

• Quarantine
– Partition cause/impact from critical areas – lock down affected areas from critical 

functions

• Loss control
– Reduce consequential losses – eg remove assets from harm
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Continuity Phase

Main principle:

continued delivery of a minimum acceptable 
level of performance

Issues:

Coordination of resources

Continuity plans – how much detail, flexibility
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Continuity Strategies

This form of treatment involves either early restoration, or ensuring 

continuation, of the organisation’s critical functions following a potentially 
disruptive event. 

Continuity activities include 
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Recovery Phase

Main principle: 
a staged return to a level of normal performance

Issues:
Determine criteria for the activation of recovery 
activities

 What has to be done?
 What has to be recovered/restored?

Determine the conditions that would scale back or 
deactivate these recovery activities
Return Point Objective (RPO)
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7. Assessing & Collating Resources and 
Communication

Resources to achieve critical objectives
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Assessing and Collating Resources

Issues

• Type and quantity of resources required for each 
process during the disruption;                        
                                                                 

• Current location or source for each resource 
identified above;                                            
                             

• Dedicated resource requirements, i.e. processes or 
locations that require the named resources to be 
dedicated to their use (in their entirety or in part);
                                        �    �             
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Assessing and Collating Resources 
(Continued)

• Access requirements, where processes or locations 
require access to the use of resource, but do not 
require dedicated resources;                         �  
                                                                
                               

• Identification of synergies between 
processes/locations in the use or application of 
resources; and     synergies                              
                   

• Identification of conflicts between 
processes/locations in the use or application of 
resources.                                             
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Assessing and Collating Resources

• People

• Budget

• Equipment

• IT hardware and 

applications

• Accommodation

• Information

• Telecommunications

• Storage

Determine the resourcing requirements and interdependencies

Develop resource matrices (for consistency across the 

organisation)

Identify shortfalls in requirements

Map interdependencies
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Resource Mapping (Matrix)

Critical 

Business 

Function (Pre)

Staff Desks PC Telecom Vital 

Records

Budget

Payroll 3 3 3 3x desk ph

1x mobile

Payroll file

Adjustment 

forms

$200K

Cheque 

Payments

8 8 8 8x desk ph

2x mobile ph

Accounts file

Cheque stock

$1000 K

Critical 

Business 

Function (Post)

Staff Desks PC Telecom Vital 

Records

Budget

Payroll 1 1 1 1x desk ph

1x mobile

Payroll file

Adjustment 

forms

$200K

+ 100K for 

printer

Cheque 

Payments

3 3 3 1x desk ph

1x mobile ph

Accounts file

Cheque stock

$1000K

+300K 

bureau 

service  
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Consolidation of Resource Information

Resource Consolidation Issues

Vital Records (hardcopy and 

electronic)

 Identity of key prioritised documents (eg using a triage system).

 Location of documents.

 Special storage requirements.

 Offsite storage arrangements.

 Recovery time for availability.

 Required frequency of access.

 Records recovery and restoration procedures and suppliers.

Staff  Critical personnel by function and location.

 Identification of individuals with multiple/conflicting responsibilities.

 Contact lists and call out trees.

 Directory/listing of specialist expertise.

Management  Responsibilities, accountabilities and delegations, eg for:

- Critical business functions,

- Sites/facilities,

- Release of emergency budget/special funds,

- Activation and deactivation of plans.

Process Information  Identification and location of standard operating procedures (SOPs), operating manuals, etc.

Accommodation & Facilities  Current facilities use (eg using matrix).

 Post disruption facilities requirements (eg using matrix).

 Accessibility/availability/conflict with specific facilities.

 Location of accommodation/facility maps.

 Map references/ street guides to alternate accommodation.

 Accommodation (eg switchboard) phone numbers for current and alternate sites.

 Office, plant and other specialist equipment requirements.

IT Infrastructure and Applications  Dependencies on infrastructure and application mapped against each critical business function/ 

location.

 Minimum acceptable outage times documented.

Telecommunications  Requirements for dedicated versus access only availability of telecommunications equipment.

 Identification and location of equipment „surplus‟ to requirements, post disruption (eg mobile 

phones held by non-essential personnel). 

Utilities  Utility requirements by location.

 Alternates to normal supply of utilities (eg backup generators, water tanks, etc), operational 

requirements, manuals, locations, identification of individuals skilled in their use, etc. 
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Summary for Assessing and Collating 
Resources

What resources are required for each process?�                 
                  

What is the location or source for each resource                     
                           

Are there dedicated resource requirements?                       
                       

Are there particular access requirements?                           
                         

Are there synergies & conflicts between processes/locations for 
resources.   synergies                                                 
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8. Business Continuity  Plans

Roadmaps for Running an Organisation impacted 
by Disruption Related Risk
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Writing a Plan (BCP)
Purpose:

To guide an organisation to operate in a non routine way��         
                                                

Principles:

 Clear and accessible language                              
 Simple and concise structure                               
 Comprehensive�                                        
 Flexible              
 Achievable                    
 Assumptions clearly stated                         
 Compatible with other plans                           
 Confidentiality only where necessary                           

 

78

Content of Plans
             

General (minimum) content:

• Version Control          version�      
• Criteria for activation                          
• Actions and responsibilities                     

         
• Resource requirements                    
• Communications           
• Contact lists                        
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Documenting the Continuity Plan

Specialist and general plans may be required�                    
                        
 Specialist equipment or processes                                           
 Functional                
 Organisation            

A set of easy to follow, easy to understand steps�                       
              
Must be comprehensive, yet flexible enough to respond to a variety 
of potential disruption scenarios�                  �        �              
   �                                                   
A list of supporting documents, equipment, facilities, information 
and personnel required to enact the plan.                       �
          �                   �             �   �                 �                 
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81  
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Types of Exercise the Plan

Notification and communications call-out
 Seminar, interview, discussion and workshop 

exercises
 Tabletop (or desk top) review using hypothetical 

disruption scenarios
Walkthrough in the form of a guided discussion
 Functional exercise or TEWT (tactical exercise 

without troops)
Deployment (full scale) exercise
 Recovery test
 Testing, to confirm operability of contingent 

capability
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Disaster Kits

 Disaster kit storage box  Citical Incident Management 

Plan

 Emergency response plans

 Business Continuity Plans;

 Recovery and restoration plans

 Floor plans

 Staff contact lists

 Key stakeholder contact lists;

 Critical Incident Manafement 

Team (CIMT) checklists  Document logs

 Key document storage files

 Torches, spare batteries

 Stationery (notebooks, pens, 

highlighters, whiteboard 

markers)

 Cab vouchers

 Filenote logs

 

84

9. Incident Control System
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Incident Control System (ICS) Framework 
(Example)

In
te

lli
gence &

Pla
nnin

g

Com
m

unications

Logis
tic

s
Finance & 

Adm
inistration

Incident Control

Operations

Operations
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Emergency Response Management

Control/Coordination/Communication

                                 

Event

BCP

Support Plans

BCP

BCP
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When a situation :

• in managements, judgement cannot be 
controlled by established procedures(normal 
ERM). 

• requires additional resourcing/planning to 
resolve in a timely manner, 

• involves multiple stakeholders (e.g. government, 
emergency services, media etc.),  

• possible consequences may be unclear, 

• duration may be extended over hours or days. 
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Incident Control System

Control

(Incident/Emergency 

Manager)

Logistics CommunicationsOperationsPlanning
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Planning          

Internal/external situation analysis         
                      

Consequence assessment                 
 Customer                   
 Community                  
 Environment                         
 Business operations                             

Highlight any actions that need to be considered in 
future timeframes
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Planning (Cont’d)

Business operations

 staff safety & morale            &                  
       

 suppliers             

 contractors           

 regulators          

 insurers             

 finance        

 reputation          
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Operations           

• Immediate issues/problem resolution             
                 

• Coordinators functional, structural         
                         

• Contractors/suppliers                        
• Displays – current situation          -
                 

• Situation reports                   
• Logs                         
• Liaison Officers                     
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Logistics                   

Finance                              

Legal                             

Human resources              

 Occupational Health & Safety                
              

 Rosters                                  
          

Accommodation                           

Telecommunications                  
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Logistics (Cont’d)

IT support                IT

Catering                     

Security                           

Document & records management    
                                

Facility maintenance                 
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Communications           

Identify stakeholders                       
       
 customers       

 community      

 staff        

 suppliers             

 regulators          

 shareholders           
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Communications (Cont’d)

Media monitoring                  

Key messages development             
                              

Message dissemination              

Media conferences            

Site tours                           

Official visits                              
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ICS Outputs

 Plans of action/direction                        

 Accurate/timely information                      
       

 Briefings                

 Situation Reports                  

 Teamwork                   

 Partnerships           

 Calm and confidence                       

 Optimal resource utilisation                        

 Legal protection                            
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Emergency Manager

Operations Planning Communications Logistics

Level 1 - Routine

Level 2 - Significant

Level 3 - Major

Level 4 - Emergency

Incident Manager

Operations Planning Communications Logistics

Officer in Charge
(Local Manager)

Staff Member

Plant Manager

Plant Controller

Incident
AdministrationOperations

Example of ICS Model

 
Example of Incident Classification

Level 4

Emergency

•Critical business impact

•Direct threat to the organisation

•Crisis leadership team activated

•Multiple agency co-ordination in place

•Reputational damage

Level 3

Major

•Severe/major business impact

•Complete loss of crucial services

•Crisis management team activated, CLT monitors

•Need an extended coordinated organisational response

•May need external support

Level 2

Significant

•Significant business impact

•Minor outage, short period of disruption

•Special resources, subject matter experts required

•Emergency Services possibly involved

Level 1

Routine

•Negligible business impact

•Routine daily issue

•Normal staffing levels

•Requires monitoring and review
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Crisis Management Structure at 

Barclays Bank

• Crisis Leadership 

– Decide corporate strategy for 

this incident 

• Crisis Management 

– Decide business strategy for 

this incident 

• Crisis Response 

– Recover the business 
according to plan
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The Crisis Management Team (CMT)

CMT is responsible for overall coordination and decision making

Specifically, the CMT is responsible for:

 Initiating the plan and activating the teams

 Liaising with emergency services agencies (i.e. fire, police)

 Monitoring the situation and determining if and when to move to the next 
phase

 Coordinating communications between teams and authorizing activities as 
appropriate

 Notifying non-essential departments to suspend operations

 Communicating with external stakeholders customers and suppliers

 Managing public and media relations

 Managing staff relations and human resources issues

 Managing legal, contractual, or regulatory issues

 Managing financial issues, property and business loss insurance claims, etc.
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The Purpose of the Emergency Operations 
Centre (EOC) 

The EOC’s purpose is to coordinate incident 
information and resources for management.

The EOC must receive, analyze, and display information 
about the incident to enable  decision-making.

The EOC must find, prioritize, deploy, and track critical 
resources.

The EOC must enhance decision making, communication, 
collaboration, and coordination
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Staffing

• Who should be in your EOC?

• Consider prolonged events

• Job assignments

• Job action sheets

• This is NOT your every day job!
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Location

• Pre-designated

• Accessible 

• Reliable

Primary EOC Backup EOC
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EOC Car Park Mississippi Power

The first 2 of their 3 EOC sites were unusable!
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Emergency Operations Center

Expanded Operations

EOC + 5 annexes

• Security

• Health

• Call Center

• Information Systems

• Strategy
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Infrastructure

• Is it big enough?

• Phone/Fax lines

– EOC phone lines 

• Networking

• Power

– Emergency 
generators

108

Supplies
• Documentation

• Computers/laptops/phones/fax machines

• Office supplies
– Forms, paper, pens

• Support equipment
– General supplies, 
– food

• Water

109

Operation

• Activation procedures

• Role Assignment

• Situation Assessment

• Define Operational Period 

• Create Action Plans

• Execute and Repeat
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EOC Layouts

112

Initial Response
If a potentially disastrous incident occurs at the Head Office, the 
initial response would be to:

 Account for all Head Office staff;
 Send Head Office staff home (or notify staff to stay home if the 

incident occurs after hours);
 Arrange an ‘office closed’ message for the 1800 lines and 

switchboard;
 Liaise with emergency services agencies (i.e. fire, police)
 Key staff perform some functions from home
 Maintain security of the affected facility and contents

 Arrange for damage assessment and insurance claim adjusting
 Assess the status of work-in-progress.
 Cancel or reschedule deliveries
 Communicate status to affected employees and critical customers

113

Interim Contingencies
If the incident cannot be resolved within one business day, the Business 
Continuity Teams would begin to implement specific contingency 
measures such as the following:

 Route the Head Office 1800 lines and switchboard to North Sydney;
 Redirect mail to North Sydney;
 Notify key customers and suppliers,  of the business interruption;
 Screen or log inbound calls;
 Extend on-line system availability;
 Send senior Customer Service, Claims Processing, and Membership staff 

to North Sydney;
 Use North Sydney staff to keep the backlog manageable;
 Send senior Internal Public relations staff to East Sydney;
 Do batch printing in North Sydney and East Sydney (instead of the Head 

Office);
 Suspend all non essential activities Training, QA, Internal Audit etc.
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Interim Contingencies  Cont.

 Determine the number of displaced staff able to work in North Sydney or 

East Sydney (staff could be required to work on shifts)

 Arrange for temporary help if necessary,  non specialist staff

 Establish shift schedules, and arrange transportation and 

accommodation as required

 Salvage any vital records and work-in-progress from the Head Office if 

possible

 Assess and prioritize the backlog of work

 Resume essential operations in North Sydney and East Sydney

 Notify customers and suppliers of the new location and contact 

information

115

 Provide regular updates on the intra-net, hot lines, voice mail, 
and e-mail.

 Establish a dedicated e-mail account to field questions and
post to a FAQ site.

 Work with HR on messaging to address emotional issues.
 Focus employee communication updates on:

 Status of building, relocation, and re-occupancy efforts
 Logistics, procedural matters
 Awareness of the employee assistance programs
 Business as usual message

Interim Contingencies  Cont.

116

Resource Provision
Logistics

If it is anticipated that the disruption may last more than five business days, the 
Business Continuity Teams would begin setting up alternate locations and 
resources for the critical departments affected by the incident. This would entail 
activities such as:

 Set up additional seating in the North Sydney office for Customer Service (97), 
Claims Processing (68), and Membership (35), 

 Set up seating in East Sydney for Internal Public relations (28), Actuarial & 
Underwriting (35), and Finance (40) 

 Salvage any equipment from the Head Office;
 Acquire and install up to 200 PC’s, 150 phones, and 15 printers in North Sydney;
 Acquire and install up to 103 PC’s, 79 phones, and 10 printers in East Sydney;
 Upgrade the North Sydney PBX.
 Monitoring service levels and adjusting work schedules as required
 Increase remote access ports to handle more staff working from home
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Tent Cities

118

Temporary Warehousing

119

7700+ Boxes!!

 



สรุปผลการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ “การบริหารความพรอ้มต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์หน้า 50 
 

120

Recovery Begins 

121

Records Disaster Recovery 
The Plan….

• Identify records needing to be dried

• Pack into boxes

• Stage on pallets

• Shrink wrap

• Load into freezer truck

122

And Finally

Survival is a must!

The End

Thank You For Your Attention
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Reference

Siri Thongsiri & Winai Plueksawan

“ Business Continuity  

Managing Disruption Related Risk

in Compliance with ISO 22301-2012 ”

THAI-AUSTRALIAN TECHNOLOGICAL SERVICES

CENTER , 1-2 November 2012, Windsor Suites Hotel, 
Bangkok

Appendix

125

Lessons Learned 
Records Disaster Recovery Process

Business continuity plan needed

Definition of vital records has changed

Need emergency contact numbers

Have floor plans for all buildings

Document! Document! Document!
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Key Attributes of Success

Think ahead. Use warning time effectively

Be prepared!  Back up your backup plans 

and adapt

Seek innovative solutions (eg fuel)

Clear lines of responsibility

Decentralized decision making

Ability to improvise very important 

Celebrate achievement

Exercise of Plan

Business Unit: South East Region 

Location: Big City 

Contact Name &Title: Dee Mahnd 

Telephone: 123 4567 

Email: d.mahnd@ser.org 

 

 
 

Exercise Title Black Storm Five 

Plans to be 
tested 

All BCPs for Head Office location 

 
Critical Business 
Function/ 
Organisational 
Units involved 

All Finance critical business functions 
All IT critical business functions 
All Corporate Affairs critical business functions 

  
Exercise 
Location(s) Curzon House and 

Data Centre 
 
 
 
 

Date 
(1) 

01/09 
Start 
time 

0800 
End 
Time 

1300 

Date 
(2) 

05/10 
Start 
time 

1630 
End 
Time 

1900 

Date 
(3) 

 
Start 
time 

 
End 
Time 

 

Date 
(4) 

 
Start 
time 

 
End 
Time 

 

  
Exercise Objectives  
(1) Rehearse decision making on plan activation 
(2) Rehearse contacts and call outs 
(3) Rehearse removal of personnel to recovery site 

  
 

                
         �       
           

            �       
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Resources   
involved/required  

-All staff identified in BCPs under exercise 

-Recovery centre 

-Contact lists 

-Emergency communications systems 

 

 
Exercise Exclusions  

 

-IT systems and connectivity 

-External stakeholder communications 

 

  
Support requirements  

-Admin staff to make recovery centre ready and organise transport 

-Crisis management staff to assist in facilitation 

-Training room for exercise debrief 

 
 

  

Exercise 
facilitator 

Ted Roosevelt 
of Presidential 
Consulting 

Exercise approved by 
Ima Tabose 
Deputy CEO 
 

 

                           � 
           

                           �    
           

                              
          �                           
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ภาพกิจกรรมการจดัการความรู้ 
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เรื่องขออนมุัติโครงการและค่าใช้จ่าย 
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โครงการจัดการความรู้เชิงปฏิบัต ิ 
เร่ือง “การด าเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบกับแนวทาง
และมาตรการที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤตตามที่ ก.พ.ร. 
เสนอ และมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการด าเนินการให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ ให้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556 
และน าแผนบริหารความต่อเนื่องขึ้นบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือส านักงาน ก.พ.ร. จะได้ติดตามผลการจัดท า
แผนดังกล่าวต่อไป 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต และระดับหน่วยงาน ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่ส าคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต เพ่ือ
ครอบคลุมในเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิ อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุมประท้วน/จลาจล และโรคระบาด รายงานให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด กองยานพาหนะฯ จึงได้ร่วมกับส านักงานตรวจสอบภายใน จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. เพ่ือให้คณะกรรมการฯ  ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สอดคล้องกับส านักงาน ก.พ.ร. 

3. เพ่ือให้บุคลากรของทุกหน่วยได้รับทราบนโยบายและแนวทางการจัดท าแผนบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงาน อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

4. เพ่ือให้คณะกรรมการฯ สามารถน าแนวทางการบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยฯ ไปใช้
ในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 

 
วิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร  

4. ดร.วินัย  พฤกษะวัน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 7 คน 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 3 ระดับ (ระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต 
และระดับหน่วยงาน) 
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จ านวนผู้เข้าโครงการ 
 120 คน 
หัวข้อการอบรม 
 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทราบแนวทางการบริหารความต่อเนื่องของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

- นโยบายและแนวเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกกฤต 
- กระบวนการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ 
- การฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร 
 

สถานที่ในการอบรม 
 ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 
วันและเวลาในการอบรม 
 วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น. – 16.30 น.  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ร่วมกับส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ค่าใช้จ่ายในโครงการ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร (5 ชม. @ 1,000บาท)    5,000.00 บาท 
 2.  ค่าเอกสารบรรยายและ workshop (120 ชุด @ 120 บาท)  13,400.00 บาท
  
 3.  ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (120 คน @ 250 บาท)  30,000.00 บาท 
 4.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ         1,600.00  บาท 
       รวม               50,000.00  บาท 

 ทั้งนี้ ขอเบิกจ่ายจากเงินรายได้ส่วนลาง จากงบกลาง มก.  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3. ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่ถูกต้อง และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน อันจะน ามาซึ่งการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หน่วยงาน 

4. คณะกรรมการฯ เข้าใจในหลักการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต และน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร ตามนโยบายและแนวทางของ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

******************* 
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ก าหนดการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การด าเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
วันที่ 11 มิถุนายน 2556 

************ 

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00 – 09.15 น.
   

“นโยบายการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

โดย รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

     ประธานคณะท างานบริหารความต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

09.15-12.00 น. “การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

โดย ดร.วินัย พฤกษะวัน  ที่ปรึกษาคณะท างานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับประทานอาหารว่าง 

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น. Workshop “การจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

 

 
หมายเหตุ เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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แบบประเมินผลโครงการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง "การด าเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"์ 

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชัน้ ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป ี

============================================================================== 
 

แบบประเมินฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ส่วนท่ี ๒ ความคดิเห็นต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และส่วนท่ี ๓ ขอ้เสนอแนะ 
ส่วนที ่๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
        ๑. เพศ    ชาย              หญิง 
        ๒. ต าแหน่ง     คณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มก. 
                            คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัมหาวิทยาลัย 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับวิทยาเขต 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
อื่นๆ ระบ…ุ…………………… 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การด าเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มก." 
            ให้ท่านท าเครื่องหมาย  √   ลงในช่องท่ีมีความคิดเห็นตรงกับท่านมากที่สุด 
รายการ ระดับความคิดเห็น 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ด้านคุณภาพของเน้ืองาน      
๑. ท่านรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดท าแผนบริหารความตอ่เนื่อง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

     

๒. ท่านมีความเข้าใจในหลักการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต      
๓. ท่านมีความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

     

๔. ท่านสามารถจดัท าแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานได้อยา่งมี
ประสิทธิผล 

     

ด้านเทคนิคการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ      
๕.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรูต้ามล าดับขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน 

     

๖. เอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม      
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
๗. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการจัดการความรู้ฯ      
๘. ความเหมาะสมของรูปแบบการด าเนินการโครงการจัดการความรู้ฯ      
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
๙. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานท่ีจัดโครงการฯ      
๑๐. ความเหมาะสมของอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ ์      

 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................................

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

........................................................................................................................................................................................... 
                                                                            
                                                                  ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับความร่วมมือ และกรุณาส่งแบบประเมินผลคืนเจ้าหน้าท่ี ด้วยค่ะ   
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา นายนิพนธ์      ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ 
  นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
 
ผู้จัดท า  นางสาวสุชีพ    จันทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
  นางสาวสุชาดา  ตันโชติกุล นักตรวจสอบภายใน 
 
ภาพประกอบ/ออกแบบปก นายศรราม      รักสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

  
 

   
 

   
 



 

 

 


	ปก
	คำนำ สารบัญ
	ผลการประเมิน
	ปกหลัง

