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คูมือการถอดบทเรียนดาน BCM 

คํานํา 

 ตามบันทึกศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดลที่ อว 78.0111/00004 ลงวันที่ 9 

มกราคม 2563 เรื่องการดําเนินการซอมแผนความตอเนื่องในการดําเนินงานของพ้ืนท่ี (Business Continuity 

Plan: BCP) ประจาํปงบประมาณ 2563 กําหนดใหสวนงานในเขตพ้ืนท่ีพญาไทท้ัง 9 สวนงาน ดําเนินการซอม

แผนความตอเนื่องในการดําเนินงานของพื้นที่ โดยขอความอนุเคราะหหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องพื้นท่ี

ดําเนินการ พรอมทั้งจัดสงแผนความตอเนื่องของพื้นที่ (Business Continuity Plan: BCP) และผลการซอม

แผนตอมหาวิทยาลัยภายในเดือนกันยายน 2563 

 ในสถานการณปจจุบันพบวา มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการ

ดําเนินการซอมแผนการดําเนินงานของพื้นที่ ปงบประมาณ 2563 โดยทีมผูบริหารทั้ง 9 สวนงาน ไดรวม

ประชุมพรอมกัน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งมติที่

ประชุมเห็นชอบในการดําเนินงาน คือ การดําเนินการ “ถอดบทเรียน” จากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัส-       

โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อการรวบรวมองคความรู ดานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management: BCM) เชน กระบวนงานสําคัญ การดําเนินงาน การบริหารจัดการทรัพยากร 

Emergency Call Tree เปนตน รวมทั้งประสบการณ แนวคิด การแกปญหา จนถึงการสรุปบทเรียน ซึ่งการ

ดําเนินการนี้จะเปนประโยชนตอทุกสวนงาน และสามารถนําไปปรับใชกับสถานการณอ่ืนๆท่ีคลายกันนี้ไดตอไป 
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คูมือการถอดบทเรียนดาน BCM 

ระยะเวลาการดําเนินการถอดบทเรียนดานการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management: BCM) 

การดําเนินการ ชวงเวลา รายละเอียด หมายเหตุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทุกสวนงาน

ในพ้ืนท่ีพญาไท (ประชุมรวมครั้งท่ี 1) 

   

5 มิ.ย. 63 

(14.00 – 16.00 น.) 

 

1. ขอมติท่ีประชุมในการดําเนินงาน 

ปงบฯ 2563 

2.  เสนอแนวทางท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบัน (COVID-19) 

- ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ 

ในการถอดบทเรียน 

2. นําสงไฟลขอมูลการถอดบทเรียน  

(ครั้งท่ี 1)  

30 ก.ค. 63 

 

 - ท้ัง 9 สวนงาน นําขอมูลท่ีเปนไฟล

สงงานบริหารความเสี่ยง คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาล-รามาธิบดี  

- 

3. ประชุมรวมทุกสวนงานของพ้ืนท่ี- 

พญาไท (ประชุมรวมครั้งท่ี 2) 

10 ส.ค. 63 

(14.00 – 16.00 น.) 

- ท้ัง 9 สวนงานประชุมเพ่ือสรุปผล

จากการดําเนินการ  ครั้งท่ี 1 

หองประชุม 1  

สํานักงานคณบดี ชั้น 5 

อาคารบริหาร  

คณะแพทยศาสตร-

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

4. นําสงไฟลขอมูลการถอดบทเรียน  

(ครั้งท่ี 2) 

1 ก.ย. 63  - ท้ัง 9 สวนงาน นําขอมูลท่ีแกไข/

ยืนยัน สงไฟลกลับมายังงานบริหาร

ความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร-

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

- 

5. รวบรวมแผนฉบับสมบูรณนําสง 9 สวน

งาน  และประชุมรวมทุกสวนงานใน- 

พ้ืนท่ีพญาไท (ประชุมรวมครั้งท่ี 3) 

23 ก.ย. 63 

(14.00 – 16.00 น.) 

- นําสงแผน BCP (ฉบับถอด-

บทเรียน) ใหทุกสวนงานของพ้ืนท่ี-

พญาไท พรอมท้ังสรุปผลการ-

ดําเนินงานการถอดบทเรียน  

หองประชุม 1  

สํานักงานคณบดี ชั้น 5 

อาคารบริหาร  

คณะแพทยศาสตร-

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

6. สงแผน BCP (ฉบับถอดบทเรียน) ไปยัง

มหาวิทยาลัย  

30 ก.ย. 63 - - 
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คูมือการถอดบทเรียนดาน BCM 

รายละเอียดการจัดทําเอกสาร และรูปแบบไฟลท่ีจะนําสง 

 ในสถานการณที ่เปนปกติ การดําเนินการซอมแผนความตอเนื ่องในการดําเนินการของพื ้นที ่ 

(Business Continuity Plan: BCP) รวม 9 สวนงาน ของพื้นที่พญาไท ในปงบปบประมาณ 2560-2561 ได

จําลองเหตุการณ เกิดการกอการราย (Terrorist) ลอบวางระเบิดจนทําใหเกิดอัคคีภัย และในปงบประมาณ

2562 ไดจําลองเหตุการณ การชุมนุมยึดสถานท่ี ท่ีเปนระบบ Infrastructure รอบๆเมืองชั้นในทุกจุด สงผลให

ไฟฟาดับ ซ่ึงไดมีการซอมแผนและรายงานผลการซอมไปยังมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส-    

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมรวม 9 สวนงานของพื้นที่พญาไท เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563      

การดําเนินการซอมแผนความตอเนื่องในการดําเนินการของพื้นที่พญาไท (Business Continuity Plan: BCP) 

ปงบประมาณ 2563 เห็นชอบแนวทางการถอดบทเรียนจากสถานการณโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จึงไดจัดทํา คูมือการถอดบทเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

1. กระบวนการถอดบทเรียน ทุกสวนงานสามารถดําเนินการไดตามการบริหารจัดการภายในแตละ  

สวนงาน เชนการลงสัมภาษณกลุมเปาหมายที ่เกี ่ยวของ (ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานหรือบุคลากรที่

เกี ่ยวของ) โดยใชแบบฟอรมการถอดบทเรียน การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management: BCM) สถานการณ โรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)             

ปงบประมาณ 2563 และเลือกขอคําถามตามตัวอยางจากคูมือการถอดบทเรียน ไดตามบริบท       

ของแตละสวนงาน  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

• ในกรณีท่ีคําถามไมเก่ียวของกับบริบทของแตละสวนงาน หรือบางพันธกิจไมมี ทานสามารถผาน

ขอคําถาม โดยไมตองตอบคําถามไดตามแตละบริบทของสวนงาน  

• สวนงานสามารถเพ่ิม Optional ไดตามแตละบริบทของสวนงาน 

• แตละสวนงานจะมี มุมมอง แนวคิด อ่ืนๆท่ีอยากจะสะทอนใหเห็นในการถอดบทเรียนไดตาม

บริบทแตละสวนงาน 

• การถอดบทเรียนตองครอบคลุมในดานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและครอบคลุมในสวนท้ัง

พันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุนท่ีสําคัญ 

2. แนวทางการรวบรวมนําสงบทเรียน 

• สวนงานสามารถสรุปการถอดบทเรียนแยกเปนประเด็นคําถาม/คําตอบ ตามพันธกิจ หรือแยก

ประเด็นตามบริบทของแตละสวนงาน 
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คูมือการถอดบทเรียนดาน BCM 

• การใสรูปท่ีใชประกอบการถอดบทเรียน สามารถใสลงไดตามความเหมาะสม 

3. จํานวนหนา ไมจํากัด (ข้ึนอยูกับบริบทของแตละสวนงาน) 

4. การตั้งช่ือไฟลเพ่ือนําสง  

 การตั้งชื่อไฟลเพ่ือสงผลงาน เปนการตั้งชื่อสําหรับไฟลท่ีเปน Version สุดทายหลังจากมีการแกไข

เรียบรอยแลว ซ่ึง file ท่ีเปน version สุดทาย  

ครั้งท่ี 1 : วัน เดือน ป ท่ีถอดบทเรียน_ชื่อผูถอดบทเรียน_ชื่อพันธกิจ_ชื่อสวนงาน_1  

              เชน 15062020_ศิริพร_ทรัพยากรบุคคล_คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามา_1 

ครั้งท่ี 2 (Final) : วัน เดือน ป ท่ีถอดบทเรียน_ชื่อผูถอดบทเรียน_ชื่อพันธกิจ_ชื่อสวนงาน_final 

              เชน 15062020_ศิริพร_ทรัพยากรบุคคล_คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามา_final 

5. การรวบรวมสง ใหทุกสวนงานรวบรวมสงสรุปถอดบทเรียน และจัดสงมายังงานบริหารความเสี่ยง 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ผานชองทาง E-mail ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

6. E-mail ท่ีใชรับการถอดบทเรียน คือ  

 Krittiya.ler@mahidol.ac.th  

 Sarocha.bua@mahidol.ac.th  

7. กําหนดสง  

ครั้งท่ี 1 : วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563  

ครั้งท่ี 2 : วันท่ี 14 สิงหาคม 2563  
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คูมือการถอดบทเรียนดาน BCM 

การเขาถึงแบบฟอรมการถอดบทเรียน 

  
1. เขาถึงเว็บไซต คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

https://med.mahidol.ac.th/index.php 

 

 

 

2.  คลิกมาท่ี เกี่ยวกับเรา และสํานักงานคณบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คลิกเลือกงานบริหารความเส่ียง 

https://med.mahidol.ac.th/th/faculty/ 

officeth 

4. คลิกมาท่ีBCM   

https://med.mahidol.ac.th/risk_mgt/ 

5. เอกสารถอดบทเรียนดานการดําเนินการบริหาร-

ความตอเนื่องทางธุรกิจ: BCM 

https://med.mahidol.ac.th/risk_mgt/th/bcm 



 

งานบริหารความเสีย่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 6 

 

คูมือการถอดบทเรียนดาน BCM 

แบบฟอรมการถอดบทเรียน 

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 

สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ปงบประมาณ 2563 

สวนงาน ......................................................... 

พันธกิจ .........................................................   

ช่ือผูถอดบทเรียน :  

ช่ือ-สกุล  ..............................................  ตําแหนง ............................................................  

วันท่ีและเวลา (สัมภาษณ/ใหขอมูล) : .................................................................................................. 

ช่ือผูรับการสัมภาษณหรือใหขอมูล/ตําแหนง/สังกัด : ............................................................................. 

(เชน ศ.นพ.ปยะมิตร ศรีธรา  ตําแหนง คณบดี  สังกัด สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี) 

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ: 

1. กระบวนงานสําคัญ / แผนการจัดการตามชวงสถานการณ  

กระบวนงานสําคัญ 
แผนการจัดการตามชวงสถานการณ 

Best Case Base Case Worst Case 

1.    

2.    

2. การดําเนินงาน 

2.1  แผนบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงาน (Business Continuity Management: BCP) ท่ีมีและท่ี

เคยซอมแผนฯ ท่ีผานมาในแตละสวนงาน ทานคิดวามี / ไมมีประโยชนตอสถานการณ COVID-19 นี้

หรือไม  

  มีประโยชน  

• สวนงานนํามาปรับใชตอสถานการณ COVID-19 นี้อยางไร 

• มีขอจํากัดหรืออุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนฯ หรือไม 
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คูมือการถอดบทเรียนดาน BCM 

   ไมมีประโยชน 

• สวนงานมีการดําเนินการตอสถานการณ COVID-19 นี้อยางไร 

• มีขอเสนอใด ท่ีสามารถดําเนินการใหแผนความตอเนื่องในการดําเนินงาน (Business Continuity 

Management: BCP) ท่ีมีอยูในปจจุบันของสวนงาน สามารถปรับใชไดในทุกสถานการณ 

2.2 สวนงานมีความคาดหวังหรือมีเปาหมายในการบริหารจัดการตอสถานการณ COVID-19 นี้อยางไร  

(ความคาดหวังนั้นจะตองเจาะจง เชน ความคาดหวังของหัวหนาสวนงานตอมหาวิทยาลัย และ

ผูบริหารที่เกี่ยวของภายในสวนงาน หรือเปาหมายของสวนงาน เชน ดานการเงิน ดานทรัพยากร

บุคคล เปนตน) 

2.3 การรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สวนงานมีการ

บริหารจัดการอยางไร 

• การบริหารจัดการในภาพรวมของสวนงาน 

• การบริหารจัดการในดานตางๆ เชน ดานการศึกษา ดานการบริการสุขภาพ ดานการวิจ ัย           

ดานทรัพยากรบุคคล ดานการคลัง เปนตน 

2.4  อุปสรรค ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน และวิธีการแกไขในการบริหารจัดการตอสถานการณ   

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.5 ปจจัยแหงความสําเร็จของสวนงานในการบริหารจัดการตอสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ-

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

3. แนวทางการดําเนินการใดบางตามแผนบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงาน (Business Continuity 

Plan: BCP) เดิมที่ทานใช และหากไมสามารถใชแผน BCP เดิมดําเนินการได ทานจัดการปรับเปลี่ยน   

แผน BCP จากเดิมอยางไร  
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ตัวอยางประเด็นคําถาม 

 
ดานวิจัย 

1. มีการกําหนดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน และชี้แจงถายทอดทิศทางการวิจัยจากมหาวิทยาลัยและ

ประเทศไทย ใหนักวิจัยทราบหรือไม อยางไร 

2. จากสถานการณนี ้ มีการประสานความรวมมือกับสวนงานใดบางของพื ้นที ่พญาไท เพื ่อสราง 

Platform ท่ีจะรองรับการดําเนินงานในหัวขอวิจัยตางๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3. มีการทํา Bio-banking เพื่อสามารถ Share resource เพื่อสนับสนุนการวิจัยหรือพัฒนาผลิตภัณฑ

ระดับประเทศหรอืไม 

ดานการศึกษา 

1. มีการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรูและประเมินผล Online หรือไม อยางไร 

2. หลักสูตรใหมรองรับ “New Normal” มีแนวทางเชนไรบาง  

3. แนวทาง/วิธีการการสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณนี้ใหกับผูปกครอง นักศึกษา และผูมีสวนได

สวนเสีย 

ดานบริการวิชาการ 

1. แนวทาง/แผนการจัดประชุมวิชาการตางๆ ตั้งแตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มระบาด

ระบาดรุนแรง จนถึงระยะชะลอตวัลง 

2. มีการนําเทคโนโลยี Virtual reality เขามาใชในการดําเนินการหรือไม และพบปญหาในการ

ดําเนินการหรือไม อยางไร  

ดานบริการสุขภาพ 

1. แนวทางการจัดการดานการรักษาพยาบาล และฟนฟูสุขภาพของผูมารับบริการ เพื่อใหเกิดความ

ตอเนื่องในการดําเนินงานดานการรักษาพยาบาล โดยที่ผู รับบริการไมไดรับผลกระทบหรือไดรับ

ผลกระทบนอยท่ีสุด 

ดานสารสนเทศ 

1. ระบบ IT Infrastructure และทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของทาน มีความพรอม และ

เพียงพอ ตอการดําเนินการภายในสถานการณนี้หรือไม และมีการบริหารจัดการอยางไร 
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ดานทรัพยากรบุคคล 

1. ทานรับมืออยางไร สําหรับ “Workforce Safety” ตั ้งแตเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        

เริ่มระบาดระบาดรุนแรง จนถึงระยะชะลอตวัลง 

2. นโยบาย Work From Home ท่ีดําเนินการมาแลวนั้นมีประสิทธิภาพดี หรือสงผลกระทบอยางไร 

ดานการคลัง 

1. จากสถานการณสงผลกระทบตอรายไดสวนงานหรือไม อยางไร 

2. ระบบ Online MUERP ที่มหาวิทยาลัยนํามาใช สามารถชวยใหทานดําเนินการดานการเงิน การคลัง

ไดหรือไม หากทานไมไดใชระบบดังกลาวทานดําเนินการอยางไรในการจัดการดานการเงิน การคลัง 

3. การปรับขอบังคับตางๆใหรองรับในเรื่องตางๆ เชน การเบิกจาย คาตอบแทน คาประชุมตางๆ อาทิ     

มีการแกไขขอบังคับของมหาวิทยาลัยใหมีการเบิกจายในการทํางานแบบ Online ในเรื่องคาใชจายใน

การจัดประชุมแบบ Online หรือ Virtual Conference ทานมีความคิดเห็นอยางไร 

ดานการพัสดุ 

1. ระบบ Online MUERP ท่ีมหาวิทยาลัยนํามาใช สามารถชวยใหทานดําเนินการดานการพัสดุไดหรือไม 

หากทานไมไดใชระบบดังกลาวทานดําเนินการเชนไรในการจัดการดานพัสดุ 

2. แนวทาง/วิธีการปรับขอบังคับตางๆใหรองรับในเรื่องตางๆ เชน การเบิกวัสดุ/อุปกรณ การจัดซื้อ-   

จัดจาง  

ดานสื่อสารองคกร 

1. แนวทางการสื่อสารทั้งภายในองคกร ภายนอกองคกร และผูมีสวนไดสวนเสีย ทานดําเนินการดวย

วิธีการใดบาง และสามารถดําเนินการครบ 100% หรือไมเพราะเหตุใด 

2. จากสถานการณนี้สงผลกระทบตอชื่อเสียงภาพลักษณองคกรหรือไม หากกระทบทานดําเนินการ

อยางไร 
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การติดตอสือ่สารระหวางการดําเนินการ 

 

1. กลุม Line หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานพ้ืนท่ีพญาไท (Business Continuity 

Management: BCM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. งานบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
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