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แผนบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน พืน้ที่พญาไท 
ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560 

 
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับแตง่ตัง้เป็นหวัหน้าคณะบริหารความต่อเนื่อง พืน้ท่ีพญาไท 
(ศธ ๐๕๑๗.๐๑๑๑/๐๐๑๒๓) ได้มีการหารือร่วม กับส่วนงาน ภายใต้วิทยาเขตพญาไท ในการทบทวน ปรับปรุง เพิ่มเติม 
แผนบริหารความตอ่เนื่องในการด าเนินงาน มาอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2556  

แผนบริหารความตอ่เนื่องในการด าเนินงาน พืน้ท่ีพญาไท ฉบบัปรับปรุง 2560 มีวตัถปุระสงค์ 2 ประการ 
1) เพิ่มความครอบคลมุงานธุรกรรมส าคญัของสว่นงาน ภายใต้วิทยาเขตพญาไท เพื่อด าเนินการซ้อมแผนบริหาร- 

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของมหาวิทยาลัยมหิดล อ้างอิงค าสั่ง ศธ 
๐๕๑๗.๐๑๑๑/๐๐๐๓๗ 

2) ปรับปรุงแผนฯ ให้พร้อมรองรับสถานการณ์ความไมแ่นน่อนที่อาจจะเกิดขึน้ 

 ด้วยความจ าเป็นดงักล่าว แผนบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน พืน้ที่พญาไท ฉบับปรับปรุง 2560 ได้ยึด
โครงสร้างเดิมของแผนฯ แต่ได้เพิ่มเติมเนือ้หาให้ครอบคลมุโดยผา่นมติที่ประชมุกบัสว่นงาน ภายใต้วิทยาเขตพญาไท โดยมี
การเพิ่มเติมเนือ้หาของแผนฯ ดงันี ้

1) วิเคราะห์ความเสีย่งร่วมของวิทยาเขต (Common Risks) 
2) เพิ่มเติมงานธุรกรรมส าคญัให้ครอบคลมุ งานการศกึษา งานวิจยั ซึ่งเป็น งานหลกัของสถาบนัการศกึษา 
3) เพิม่กลยทุธ์การกอบกู้ธุรกิจ 
4) ขัน้ตอนการบริหารความตอ่เนื่องและกอบกู้กระบวนการ 
5) Update เบอร์โทรศพัท์บคุลากรส าคญั (Key Person) 

 ทัง้นีก้ารด าเนินการด้านบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจจะต้องมีการปรับปรุง เพิ่มเติมตลอดเวลา รวมทัง้การน า 
แผนฯ ไปซ้อมกบัผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อให้สว่นงานภายใต้วิทยาเขตพญาไท สามารถด าเนินงานธุรกรรมส าคญัได้อย่างไม่สะดุด
ยามเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน 

 
 (นางสาวกฤติญา  เลศิล า้)         (นายปฏิภาณ  แซห่ลิม่)      
    นกับริหารความเสีย่ง             หวัหน้างานบริหารความเสีย่ง 
   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
              ผู้จดัท า                       ผู้ตรวจสอบ 
 
 
 
       (ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์พรชยั มลูพฤกษ์) 
         รองคณบด ี
             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
           ผู้อนมุตัิ 
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แผนบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน พืน้ที่พญาไท  
 

 แผนบริหารความตอ่เนื่องในการด าเนินงาน พืน้ท่ีพญาไท มหาวิทยาลยัมหดิล ฉบบันี ้เป็นฉบบัปรับปรุงในปีพ.ศ. 
2560 โดยรวบรวมข้อมลูงานธุรกรรมส าคญัด้านวจิยั ด้านการศกึษา และด้านบริการ การก าหนดกลยทุธ์งานธุรกรรมส าคญั 
และทบทวนข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัของบคุคลที่เก่ียวข้องกบัแผนบริหารความตอ่เนื่องในการด าเนินงาน พืน้ท่ีพญาไท  

บทน า 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี  24  เมษายน  2556  ก าหนดให้ทกุสว่นราชการทัง้กรม จงัหวดั สถาบนัอดุมศกึษา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ เตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ เพื่อรองรับการด าเนิน

ภารกิจการให้บริการประชาชนได้อยา่งตอ่เนื่อง ทางมหาวิทยาลยัมหิดลได้จดัให้แตล่ะวิทยาเขตของมหาวิทยาลยั จดัท าแผน

บริหารความตอ่เนื่องในสภาวะวกิฤติ (Business Continuity Management : BCM) เพื่อให้การด าเนินการตามภารกิจส าคญั

ของสว่นงานนัน้ๆสามารถตอบสนองและปฏิบตัิงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  ไม่ว่าจากภยัธรรมชาติ 

หรือภยัที่เกิดจากมนษุย์ ได้อยา่งตอ่เนื่อง ไมห่ยดุชะงกั เมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน  2556    

ในสว่นของพืน้ท่ีพญาไทของมหาวทิยาลยัมหิดล ซึง่ประกอบด้วย 9 สว่นงาน ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  คณะเภสชัศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์  คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

วิทยาลยัการจดัการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และศนูย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนกักีฬา ซึ่งส่วนงานในเครือข่ายได้ร่วม

วางระบบแผนความต่อเนื่อง  ในด้านวตัถปุระสงค์ ขอบเขตของแผน กระบวนการสื่อสาร และกระบวนการปฏิบตัิการ เพื่อ

รองรับภยัคกุคามประเภทต่างๆ เช่น อทุกภยั อคัคีภยั วาตภยั แผ่นดินไหว การก่อวินาศกรรม เหตกุารณ์จลาจล การชุมนุม

ทางการเมือง โรคระบาด เหตกุารณ์อื่นในอนาคต เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องในพนัธกิจที่ส่วนงานต่างๆ ของเครือข่ายพืน้ที่พญาไทสามารถ

ด าเนินการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

2. เพื่อให้ส่วนงานในเครือข่ายพืน้ที่พญาไทมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือสภาวะวิกฤติ หรือ

เหตกุารณ์ฉกุเฉินตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ ของแตล่ะสว่นงานทัง้ในการรับการช่วยเหลอืหรือให้การช่วยเหลอืตอ่สว่นงานในเครือขา่ย 

3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยดุชะงกัในการด าเนินธุรกิจหรือการให้บริการของสว่นงานในเครือขา่ยพืน้ท่ีพญาไท 

4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเงิน  การเรียนการสอน 

การให้บริการวิชาการ  การบริการผู้ ป่วย และสิง่แวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สนิของสว่นงาน 

5. เพื่อให้ผู้ รับบริการ ได้แก่ นกัศึกษา ผู้ ป่วยและญาติ และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (Stakeholders)  มีความเช่ือมัน่ใน

ศกัยภาพของสว่นงาน แม้สว่นงานต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์ร้ายแรง แตด่ าเนินกิจการได้และฟืน้คืนกิจการได้เร็ว 
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โครงสร้างคณะบริหารความต่อเน่ืองของเครือข่ายพืน้ที่พญาไท 
เพื่อให้แผนความต่อเนื่อง (BCP) ของเครือข่ายมหาวิทยาลยัมหิดลพืน้ที่พญาไท ปฏิบัติและด าเนิน   ไปอย่างมี

ประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล จึงได้มีการจดัตัง้ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP team)   มีโครงสร้างคณะบริหารความ
ตอ่เนื่องตามรูปภาพท่ี 1 ประกอบด้วย  

1. หวัหน้าคณะบริหารความตอ่เนื่องเขตพืน้ท่ีพญาไท 

2. หวัหน้าทีมบริหารความตอ่เนื่องของสว่นงานเขตพืน้ท่ีพญาไท 

3. ผู้ประสานงานคณะบริหารความตอ่เนื่องเขตพืน้ท่ีพญาไท 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 1  โครงสร้างและทีมงานแผนความตอ่เนื่องเขตพืน้ท่ีพญาไท 
 
 

 
 

หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง 
เขตพืน้ที่พญาไท 

ผู้ประสานงาน 
คณะบริหารความต่อเน่ือง 

หวัหน้าทมีบริหาร
ความต่อเน่ือง 

คณะแพทยศาสตร์ 
รพ. รามาธิบดี 

 

หวัหน้าทมีบริหาร
ความต่อเน่ือง 
คณะเวชศาสตร์ 

เขตร้อน 
 
 
 
 

หวัหน้าทมีบริหาร
ความต่อเน่ือง 

คณะเภสัชศาสตร์ 
 
 
 หวัหน้าทมีบริหาร 

ความต่อเน่ือง 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 

หวัหน้าทมีบริหาร
ความต่อเน่ือง 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 

หวัหน้าทมีบริหารความ 
ต่อเน่ืองศูนย์ 
ตรวจสอบสาร 

ต้องห้ามในนักกีฬา 
 
 
 

หวัหน้าทมีบริหาร
ความต่อเน่ือง  

วิทยาลัยการจัดการ 
 
 

หวัหน้าทมีบริหาร
ความต่อเน่ือง 
คณะทนัตแพทย์

ศาสตร์ 
 
 

หวัหน้าทมีบริหาร
ความต่อเน่ือง 
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

สนง. 
หัวหน้า
ทีมฯ 

 
 
 
 

สนง. 
หัวหน้า
ทีมฯ 

 
 
 
 

สนง. 
หัวหน้า
ทีมฯ 

 
 
 
 

สนง. 
หัวหน้า
ทีมฯ 

 
 
 
 

สนง. 
หัวหน้า
ทีมฯ 

 
 
 
 

สนง. 
หัวหน้า
ทีมฯ 

 
 
 
 

สนง. 
หัวหน้า
ทีมฯ 

 
 
 
 

สนง. 
หัวหน้า
ทีมฯ 

 
 
 
 

สนง. 
หัวหน้า
ทีมฯ 
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คณะทีมบริหารความตอ่เนื่องของเครือขา่ยพืน้ท่ีพญาไท จดัการสือ่สาร(call tree) ในกลุม่คณะบริหารความตอ่เนื่อง  
ตามรูปภาพท่ี 2 และ ภาคผนวก 1-1, ภาคผนวก 1-2  โดยมีหมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่ประสานงานของบคุลากรหลกั  
และบคุลากรส ารองของกลุม่คณะบริหารความตอ่เนื่องดงัภาคผนวก 1 - 3     และแตล่ะสว่นงานต้องมี   call tree  
ดงัภาคผนวก 1-4 โดยส านกังานของหวัหน้าทีมบริหารความตอ่เนื่องของสว่นงานทัง้ 9 สว่นงาน มีหน้าที่ประสานงาน 
กนัในเชิงสนบัสนนุและแจ้งปรับช่ือบคุลากรหลกัและบคุลากรรองรวมทัง้หมายเลขโทรศพัท์ไปยงัมหาวิทยาลยัมหิดล 
ทกุ 4  เดือนเร่ิมตัง้แตเ่ดือนมกราคม  
   นอกจากนีค้ณะทีมบริหารความต่อเนื่องของเครือข่ายพืน้ที่พญาไทยงัมีช่องทางสื่อสารผ่าน social network กลุ่ม      
“ BCP เขตพืน้ที่พญาไท “ เพื่อแจ้งข่าวความเคลื่อนไหว/ความก้าวหน้าของสถาการณ์ รวมทัง้เป็นอีกช่องทางเสริม call tree 
ทางโทรศพัท์ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รูปภาพที่ 2  call tree ของการแจ้งเหต ุและสือ่สารของคณะบริหารความตอ่เนื่อง เขตพืน้ท่ีพญาไท 
 
 
 

 

 

 

 

หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเน่ือง เขตพืน้ที่พญาไท 

ผู้ประสานงาน 

คณะบริหารความต่อเน่ือง 

หวัหน้าทมีบริหารความต่อเน่ือง 
คณะแพทยศาสตร์ รพ รามาธิบดี 

หวัหน้าทมีบริหารความ
ต่อเน่ือง  

วิทยาลัยการจัดการ 
 
 

หวัหน้าทมีบริหารความ
ต่อเน่ือง 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 
 
 
 

หวัหน้าทมีบริหารความ
ต่อเน่ือง 

คณะเภสัชศาสตร์ 
 
 
 

หวัหน้าทมีบริหารความ
ต่อเน่ือง 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 

หวัหน้าทมีบริหารความ
ต่อเน่ือง 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 

หวัหน้าทมีบริหารความ
ต่อเน่ือง 

คณะทนัตแพทย์ศาสตร์ 
 
 

หวัหน้าทมีบริหารความ
ต่อเน่ือง ศูนย์ตรวจสอบ
สารต้องห้ามในนักกีฬา 

 
 
 

หวัหน้าทมีบริหารความ
ต่อเน่ือง  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ขอบเขตของแผนความต่อเน่ืองเขตเครือข่ายพืน้ที่พญาไท 

แผนความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ฉบับนีใ้ช้รองรับภาวะไม่ปกติ  กรณีเกิดภาวะวิกฤติ       

หรือเหตกุารณ์ฉกุเฉินท าให้สว่นงานในเครือขา่ยพืน้ท่ีพญาไทของมหาวิทยาลยัมหิดล ซึง่ประกอบด้วย 9 สว่นงาน ได้แก่   

o คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

o คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   

o คณะเภสชัศาสตร์  

o คณะสาธารณสขุศาสตร์   

o คณะทนัตแพทยศาสตร์  

o คณะวิทยาศาสตร์  

o คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

o วิทยาลยัการจดัการ  

o ศนูย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนกักีฬา  

โดยส่วนงานในเครือข่ายพื น้ที่พญาไทได้ร่วมวางระบบแผนบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินภารกิจ                 

ด้านวตัถุประสงค์ ด้านขอบเขตของแผน ด้านกระบวนการสื่อสาร และด้านกระบวนการปฏิบตัิการ เพื่อรองรับภยัคุกคาม

ส าคญัประเภทตา่งๆ ได้แก่   

o เหตกุารณ์อทุกภยั  

o เหตกุารณ์อคัคีภยั  

o เหตกุารณ์วาตภยั  

o เหตกุารณ์อทุกภยั  

o แผน่ดินไหว  

o เหตกุารณ์วินาศภยั  

o เหตกุารณ์จลาจล /การชมุนมุทางการเมือง  

o เหตกุารณ์โรคระบาด 

o เหตกุารณ์อื่นในอนาคต เช่น ภยัทางสารสนเทศ  
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ตารางที่ 1 : การประเมินความเสีย่งและภยัคมุคาม และผลกระทบตอ่ทรัพยากรส าคญั 

ภยัคกุคาม 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/
สถานท่ี
ปฏิบตัิงานหลกั 

ด้านวสัด ุ
อปุกรณ์ที่
ส าคญั 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมลูส าคญั 

ด้านบคุลากร
หลกั 

ด้านคูค้่า/ผู้
ให้บริการ/ผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยี 

1. อคัคีภยั      

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ      

3. ชมุนมุ      

4. อทุกภยั      

 

รหัสระดับความรุนแรงของผลกระทบและการตอบสนอง  ( ภาคผนวก 2)                                   
 เนื่องจากภยัคกุคามมีหลายประเภทและสง่ผลกระทบต่อสว่นงานในเขตพืน้ที่พญาไทไม่เท่ากนั เพื่อให้การสื่อสาร
ในเครือข่ายเข้าใจตรงกัน จึงมีรหัสที่แสดงระดับความรุนแรงของภัยคุกคามตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล             
(ภาคผนวก 2 - 1) โดยมีรหสัที่แสดงความรุนแรงของภยัคกุคามนัน้ตอ่การด าเนินกิจการของเขตพืน้ท่ีพญาไท (ภาคผนวก  
2-2)  ดงันี ้
 

ตารางที่ 2 : รหสัระดบัความรุนแรงของผลกระทบและการตอบสนอง 
รหัส ขนาดของภยัคุกคาม แนวทางการตอบสนอง 

พญาไท... 11  กระทบตอ่สว่นงาน ....ของพืน้ท่ีพญาไท  

และสามารถบริหารจดัการได้ในเขตพืน้ท่ี  

เฝ้าระวงัและเตรียมการ  

พญาไท... 12  กระทบตอ่สว่นงาน ....ของพืน้ท่ีพญาไท  

และสามารถบริหารจดัการได้ในเขตพืน้ท่ี  

ประกาศใช้แผน BCP และด าเนนิการด้วยพืน้ท่ี

พญาไท  

พญาไท.... 10  กระทบตอ่สว่นงาน ....ของพืน้ท่ีพญาไท   

และสามารถบริหารจดัการได้ในเขตพืน้ท่ี  

สถานการณ์กลบัคืนภาวะปกติ  

พญาไท... 21  กระทบตอ่หลายสว่นคือ ....ของพืน้ท่ีพญาไทและ

ต้องการความช่วยเหลอืจากนอกเขตพืน้ท่ี  

เฝ้าระวงัและเตรียมการ  

พญาไท... 22  กระทบตอ่หลายสว่นคือ ....ของพืน้ท่ีพญาไทและ

ต้องการความช่วยเหลอืจากนอกเขตพืน้ท่ี  

ประกาศใช้แผน BCP และด าเนนิการด้วยพืน้ท่ี

พญาไท  

พญาไท... 20  กระทบตอ่หลายสว่นคือ ....ของพืน้ท่ีพญาไทและ

ต้องการความช่วยเหลอืจากนอกเขตพืน้ท่ี  

สถานการณ์กลบัคืนภาวะปกติ  
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการด าเนินงาน (Business Impact Analysis : BIA)  ( ภาคผนวก 3)              

 

                      โดยทั่วไปแต่ละส่วนงานจะมีแผนฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่อง( local management) ที่มีรองรับภาวะ

คกุคามของส่วนงานนัน้ๆเพื่อแก้ปัญหาของสว่นงานตนเอง ส าหรับแผนบริหารความต่อเนื่องเครือข่ายพืน้ที่พญาไทนีจ้ะเป็น

ระบบที่บูรณาการ การวางแผน การจัดการและการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ รองรับกรณีเหตุการณ์คุกคามที่มีผลกระทบต่อ

กระบวนการของสว่นงานในเครือขา่ยที่มีความรุนแรงระดับสูงหรือสูงมากและต้องการความช่วยเหลอืจากสว่นงานในหรือนอก

เครือข่ายพืน้ที่พญาไท โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อทรัพยากรส าคญั 5 ด้านที่ใช้ประกอบการด าเนินงาน ได้แก่ ด้านอาคาร/

สถานที่ปฏิบตัิงาน ด้านวสัดอุปุกรณ์/การจดัหาจดัสง่วสัดอุปุกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลู ด้านบคุลากรหลกั และ

ด้านคู่ค้า/ผู้ ให้บริการ/ผู้มีสว่นได้สว่นเสียดงัภาคผนวก 3-1  และส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการส าคญัของการด าเนิน

ภารกิจของเครือข่ายซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดบั ได้แก่   สงูมาก สงู ปานกลาง ต ่า ไม่เป็นสาระส าคญั โดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณา

ระดบัของผลกระทบดงัภาคผนวก 3-2   

ภารกิจและกระบวนงานส าคัญของส่วนงานในเครือข่ายพืน้ที่พญาไทที่วิเคราะห์ผลกระทบของการด าเนินงาน 

(Business Impact Analysis) จากภัยคุกคามต่อการด าเนินภารกิจที่มีความรุนแรงระดับสงูหรือสูงมาก หากภารกิจนัน้ต้อง

หยดุชะงกัและจ าเป็นต้องมีการจดัการให้สามารถด าเนินงานตอ่ไปได้อยา่งตอ่เนื่องโดยเร็ว ประกอบด้วย  

 

1. งานธุรกรรมส าคญัด้านการวิจยั  

- การดแูล Specimens  (ระยะเวลาหยดุชะงกัที่เร่ิมสง่ผลกระทบ ≤ 1 วนั)  

2. งานธุรกรรมส าคญัด้านการศกึษา 

- การดแูลบคุลากรและนกัศกึษา (ระยะเวลาหยดุชะงกัที่เร่ิมสง่ผลกระทบ ≤ 1 วนั) 

- การเรียนการสอนประเภท clinic และ non-clinic (ระยะเวลาหยดุชะงกัทีเ่ร่ิมสง่ผลกระทบ< 1 สปัดาห์)  

3. งานธุรกรรมส าคญัด้านการบริการ  

- การบริการผู้ ป่วยหนกั (ระยะเวลาหยดุชะงกัที่เร่ิมสง่ผลกระทบ ≤ 3 ชม.)  
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ตารางที่ 3 : การวเิคราะห์ผลกระทบของการด าเนินงาน (BIA) กระบวนงานด้านการวจิยั 

 

 
-   

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             เครื่องมือและอุปกรณ์

รายการ จ านวน

จ านวน ชื่อ การติดต่อ

1. บรกิารเก็บสารตัวอยา่งงานวจัิย สูงมาก 1.1 ถงั Liquid Nitrogen 3 0-3 ชั่วโมง 2 1. คุณอรณุ เล้าเฮง โทร: 816854489 1. นักวจิยั

1.2 ตู้แชแ่ขง็ -80 องศา

เซลเซียส

14 3-6 ชั่วโมง 2. คุณพพิฒัน์ ศรืทอง โทร: 898265256 2. ผู้ชว่ยนักวจิัย

1.2 ตู้แชแ่ขง็ -30 องศา

เซลเซียส

15 3-6 ชั่วโมง 3. บริษทัท่ีติดต่อประจ า

 , บริษทั เอส เอส เอน
4. บริษทัส ารอง , Thai 

Inter Gas & 
2. งานบรหิารข้อมูลและเผยแพรง่านวจัิย 2.1 computer 7 server ของคณะ 3-6 ชั่วโมง 1 1. น.ส.มาลินี รุ่งสวา่ง โทร : 0849792617 นักวจิัยคณะแพทย์

ศาสตร์ รพ.รามาธบิดี
2.1 งานคลังขอ้มูลงานวจิัย ได้แก ่ขอ้มูล

โครงการวจิัย เงินทุนวจิัย รางวลัด้านวจิัย 

ปานกลาง 2.2 printer 2

1. งานเครื่องมือกลาง ตู้แช ่-80 องศาเซลเซียส 1 มากกวา่ 6 ชั่วโมง 4 ชวศิา พรมลาไชย นักศึกษา อาจารย ์

นักวทิยาศาสตร์คณะ1.1 บริการตู้แชแ่ขง็ส าหรับเกบ็ตัวอยา่ง

ตู้แชแ่ขง็ -40 องศาเซลเซียส 1

ตู้แชแ่ขง็ -20 องศาเซลเซียส 2

แบบประเมินการทบทวนกระบวนงานและข้อมูลทีส่ าคัญของส่วนงานการวจัิย เขตพ้ืนทีพ่ญาไท มหาวทิยาลัยมหดิล 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

วจัิย

หมายเหตุ : ถงั Liquid Nitrogen มีฐานเปน็ล้อเล่ือน สามารถเคล่ือนยา้ยได้เลย แต่ควรแยก sample ท่ีส าคัญ ได้แก ่sample ท่ีเปน็ rare case or rare disease และพวก cell line ที่ส าคัญต่างๆ ไวใ้นถงัเฉพาะพร้อมเคล่ือนยา้ย

คณะ

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาล

รามาธบิดี

งานวจัิย โทร: 0940894944

Line Id: pychavisa

e-mail: 

ztaar_c@hotmail.com

คณะสาธารณสุข

ศาสตร์

สูงมาก

หน่วยงาน




กระบวนงานทีส่ าคัญ
(สามารถอา้งองิได้จาก EdPEx หมวด 6)

ผลกระทบ (BIA)
ระบบงานเทคโนโลย ี

หรอืระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาเปา้หมาย

ในการฟ้ืนคืนสภาพ 

(Recovery Time 

Objective)

ชื่อและจ านวน

บคุลากรหลัก การติดต่อ คู่ค้า/ ผู้ใหบ้รกิาร/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การติดต่อ
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             เครื่องมือและอุปกรณ์

รายการ จ านวน

จ านวน ชื่อ การติดต่อ

20 0-3 ชั่วโมง 2 ผศ.ภมูิ อดิศักด์ิวฒันา โทร: 081-494-2077 

E-mail: 

tmpad@staff2.mahidol.

ac.th

 - 

คุณมาลินี  อยู่ชว่ย โทร: 089-440-4959

E-mail: -

ตู้เพาะเชื้อ 2 6 -24 ชั่วโมง 1 ดร.บษุรี  ฐิตาภวิฒันกลุ โทร: 081-617-5514

E-mail: 

boosaree.tii@mahidol.a

c.th

 - 

หนูทดลองในกรงเล้ียง 40 กรง 0-3 ชั่วโมง - - -

1. ภาควชิา/หน่วยวจัิยฯ ตู้แชแ่ขง็ -80 องศาเซลเซียส 28 มากกวา่ 6 ชั่วโมง 2

1.1 ตู้แชแ่ขง็ส าหรับเกบ็ตัวอยา่ง สูงมาก

ตู้แชแ่ขง็ -40 องศาเซลเซียส 1

ตู้แชแ่ขง็ -20 องศาเซลเซียส 69

cold room สูงมาก หอ้งแชแ่ขง็ -80 องศา

เซลเซียส

2 มากกวา่ 6 ชั่วโมง 2 ดร. อญัชลี 

จินตพฒันากจิ

โทร: 0813162250

e-mail: 

กองบริหารงานวจิัย

Phone : 0 2849 6240
คุณนารถอนงค์ ไทย

พทิกัษ์

Moblie Phone: 

0914142874

อาจารย์

นักศึกษา

แบบประเมินการทบทวนกระบวนงานและข้อมูลทีส่ าคัญของส่วนงานการวจัิย เขตพ้ืนทีพ่ญาไท มหาวทิยาลัยมหดิล 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

คณะวทิยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์

งานวจัิย

งานวจัิย 1. นายไพรัตน์

ศิริเกยีรต์ิด ารงค์

2. นายวชัรพงษ์

ทิมสกลุ

1. โทร: 0863872786

e-mail: 

phairit.sir@mahidol.ac.t

h

2. โทร : 0838151223 

e-mail : 

watcharapong.thi@mah

idol.ac.th

นักศึกษา อาจารย ์

นักวทิยาศาสตร์คณะ

วทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล

คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน

การวจัิย คลังตัวอยา่งชวีภาพเพือ่การวจิัย สูงมาก ตู้แชแ่ขง็ส าหรับเกบ็ตัวอยา่ง

คณะ หน่วยงาน




กระบวนงานทีส่ าคัญ
(สามารถอา้งองิได้จาก EdPEx หมวด 6)

ผลกระทบ (BIA)
ระบบงานเทคโนโลย ี

หรอืระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาเปา้หมาย

ในการฟ้ืนคืนสภาพ 

(Recovery Time 

Objective)

ชื่อและจ านวน

บคุลากรหลัก การติดต่อ คู่ค้า/ ผู้ใหบ้รกิาร/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การติดต่อ
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รายการ จ านวน

จ านวน ชื่อ การติดต่อ

cold room สูงมาก หอ้งแชแ่ขง็ -80 องศา

เซลเซียส

2 มากกวา่ 6 ชั่วโมง 2 ดร. อญัชลี 

จินตพฒันากจิ

โทร: 0813162250

e-mail: 

กองบริหารงานวจิัย

Phone : 0 2849 6240
คุณนารถอนงค์ ไทย

พทัิกษ์

Moblie Phone: 

0914142874

อาจารย์

นักศึกษา

พฒันางานวจิัย

- ใหบ้ริการอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ส าหรับ

งานวจิัย

ปานกลาง อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์

 ส าหรบังานวจิยั

2 Internet (MUC-

Net)

มากกวา่ 6 ชั่วโมง 3 อาจารย ์ผกาพร เพ็ง

ศาสตร์

โทร: 082-498-1177

Group LineID: ICT 

BCM Group

บ. Rioch, สหธุรกิจ, 

บ.บลิเลี่ยน

ผศ. ดร. ทรงศร ีตั้ง

ศรไีพโรจน์

โทร: 081-7780028

Group LineID: ICT 

BCM Group

ดร. ศุภวงศ์ ทัว่รอบ โทร: 091-0325812

ตู้แชแ่ขง็ -80 องศาเซลเซียส 0-3 ชั่วโมง - - -

ตู้แชแ่ขง็ -20 องศาเซลเซียส 0-3 ชั่วโมง - - -

คณะทันต-

แพทยศาสตร์

งานวจัิย คลังตัวอยา่งชวีภาพเพือ่การวจิัย สูงมาก

แบบประเมินการทบทวนกระบวนงานและข้อมูลทีส่ าคัญของส่วนงานการวจิยั เขตพ้ืนทีพ่ญาไท มหาวทิยาลัยมหดิล 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสาร

งานวจัิย

งานวจัิย

คณะ หน่วยงาน




กระบวนงานทีส่ าคัญ
(สามารถอา้งองิได้จาก EdPEx หมวด 6)

ผลกระทบ (BIA)
ระบบงานเทคโนโลย ี

หรอืระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาเปา้หมาย

ในการฟ้ืนคืนสภาพ 

(Recovery Time 

Objective)

ชื่อและจ านวน

บคุลากรหลัก การติดต่อ คู่ค้า/ ผู้ใหบ้รกิาร/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การติดต่อ
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รายการ จ านวน

จ านวน ชื่อ การติดต่อ

รศ.ช านาญ อภวิฒัน

ศร

โทร: 

084-359-2255

รศ. ดร.นฤมล โกมล

มิศร์

โทร: 

084-917-4085

ผศ. ดร.องอาจ 

มหทิธกิร

โทร: 

089-179-9608

นายส าเริง  พรหม

มงคล

โทร: 

086-002-0335

หอ้งบรรยาย หอ้งบรรยาย Internet มากกวา่ 6 ชั่วโมง 3 คุณสุพนิ สรรค์วทิยา

กลุ

โทร: 

0852556696

กองบริหารการศึกษา

Phone : 02-849-4599
หอ้งปฏบิติัการ หอ้งปฏบิติัการ คุณละเอยีด ทองน่วม โทร: 

0894507375

บณัฑิตวทิยาลัย

Phone : 0-2441-4125
คุณสุรัญชนา แกว้

สถติย์

โทร: 

0818708999

ผู้ปกครอง

นักศึกษา
หอ้งเรียนขนาด 30 ท่ีนั่ง 

(ประมาณ 80 ตร.ม.)

6 หอ้ง คุณอษุณีย ์พนัธ์

จันทรอไุร

โทร:

081-274-4660

ผู้บริหาร

อปุกรณ์มัลติมีเดีย 

(คอมพวิเตอร์ โปรเจคเตอร์ 

เคร่ืองเสียง)

6 ชดุ

คุณสรชยั อนุพนัธุ

เมธา

โทร: 

081-829-6933

คณาจารย ์และนักศึกษาไทย

และต่างชาติ

คุณธรีเสฎฐ์ เศวต

รัตนธ ารงค์

โทร:

083-665-5365

ทีมเทคโนโลยสีารสนเทศ

คุณสุฌานีฐ์ คูเสถยีร โทร: 

081-837-0996

นิติบคุคล /Outsource และ

ทีมชว่ยเหลือ

คุณพมิพศิ์ริ พรนิภา

อ าไพ

โทร:

061-629-3852

บคุลากรท้ังหมด

วทิยาลัยการจัดการ การศึกษา

แบบประเมินการทบทวนกระบวนงานและข้อมูลทีส่ าคัญของส่วนงานการศึกษา เขตพ้ืนทีพ่ญาไท มหาวทิยาลัยมหดิล

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะเภสัชศาสตร์ สูงมาก

2 สัปดาห์ 4  - 

การศึกษา

การศึกษา

คณะ

การจัดการเรยีนการสอน สูงมาก ระบบทะเบยีนนักศึกษา มากกวา่ 6 ชั่วโมง 5

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คลังขอ้มูลและตัวอยา่งชวีภาพเพือ่การ

เรียนการสอน

สูงมาก ระบบคลังขอ้มูลฯ

หน่วยงาน




กระบวนงานทีส่ าคัญ
(สามารถอา้งองิได้จาก EdPEx หมวด 6)

ผลกระทบ (BIA)
ระบบงานเทคโนโลย ี

หรอืระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาเปา้หมาย

ในการฟ้ืนคืนสภาพ 

(Recovery Time 

Objective)

คู่ค้า/ ผู้ใหบ้รกิาร/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การติดต่อ

ชื่อและจ านวน

บคุลากรหลัก การติดต่อ

3

ตารางที่ 4 : การวเิคราะห์ผลกระทบของการด าเนินงาน (BIA) กระบวนงานด้านการศกึษา 
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รายการ จ านวน

จ านวน ชื่อ การติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธบิดี

การศึกษา 1. การเรียนการสอน Under Grad

  Ÿ Pre-clinic (ป1ี-ป3ี)

คุณปยิาภรณ์ /คุณ

ธารทิพย์

โทร: 

0892126677

Line Id: 

0892126677

e-mail: 

piyaporn.won@

mahidol.ac.th,t

hantip.mal@ma

hidol.ac.th

  ŸŸ Clinic (ป4ี - ป6ี)

2. การเรียนการสอน Post Grad

  Ÿ ปริญญาโท / ปริญญาเอก

สูง  -  -  Ÿe-Learning 

 Ÿระบบลงทะเบยีน

 Ÿ work at home

1 สัปดาห์ 2 คุณศิริรัตน์ โทร: 

091-7745593 

e-mail: 

sirirat.mimi@gm

ail.com

แบบประเมินการทบทวนกระบวนงานและข้อมูลทีส่ าคัญของส่วนงานการศึกษา เขตพ้ืนทีพ่ญาไท มหาวทิยาลัยมหดิล

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะ

สูง  1.หอ้งบรรยาย 100 -150 คน พร้อมอปุกรณ์โสต

ฯ X 4 หอ้ง (คณะวทิยาศาสตร์)

 2. หอ้งบรรยาย 50-80 คน พร้อมอปุกรณ์โสตฯ X

 4 หอ้ง (คณะวทิยาศาสตร์)

 Ÿ e-Learning 

 Ÿระบบลงทะเบยีน

 Ÿ work at home

หน่วยงาน




กระบวนงานทีส่ าคัญ
(สามารถอา้งองิได้จาก EdPEx หมวด 6)

ผลกระทบ (BIA)
ระบบงานเทคโนโลย ี

หรอืระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาเปา้หมาย

ในการฟ้ืนคืนสภาพ 

(Recovery Time 

Objective)

คู่ค้า/ ผู้ใหบ้รกิาร/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การติดต่อ

1 สัปดาห์ 2

ชื่อและจ านวน

บคุลากรหลัก การติดต่อ
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รายการ จ านวน

จ านวน ชื่อ การติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธบิดี

การศึกษา   ŸŸ Resident / Fellow สูง 1. ŸŸŸe-Learning 

2. Ÿระบบลงทะเบยีน

3. work at home

4. ส่ง resident / 

fellow ไปฝึกอบรม ณ

 สถานบนัท่ีมีความ

ร่วมมือร่วมกนั

1 สัปดาห์ 2 คุณพรนภสั โทร:  

091-7745638 

e-mail: 

pornnapas.b@g

mail.com

3. หอพกันักศึกษาแพทย์ หอ้งพกัส าหรับนักศึกษาและ

แพทยป์ระจ าบา้น จ านวน

อยา่งน้อย 40 หอ้ง

-หลักสูตรกอ่น

ปริญญา 40 คน

- หลักสูตรหลัง

ปริญญา 80 คน

1 สัปดาห์ นายแพทยค์มสันต์ โทร:  

0840011664

Line Id: 

komsan-k

e-mail: 

komsan.kei@gm

ail.com

นางสาวจรรยาลักษณ์ โทร:   

0926988993 

Line Id:            

nhupakkard

e-mail:            

nhupakkard-

9@hotmail.com

แบบประเมินการทบทวนกระบวนงานและข้อมูลทีส่ าคัญของส่วนงานการศึกษา เขตพ้ืนทีพ่ญาไท มหาวทิยาลัยมหดิล

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะ

- หอพกัส ารอง           

หอพกัปณุลดา เบอร์ติดต่อ 

0957022772

- โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อนิ

 ถ.พระรามหก เบอร์ติดต่อ 

026186688

หน่วยงาน




กระบวนงานทีส่ าคัญ
(สามารถอา้งองิได้จาก EdPEx หมวด 6)

ผลกระทบ (BIA)
ระบบงานเทคโนโลย ี

หรอืระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาเปา้หมาย

ในการฟ้ืนคืนสภาพ 

(Recovery Time 

Objective)

คู่ค้า/ ผู้ใหบ้รกิาร/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การติดต่อ

สูง

ชื่อและจ านวน

บคุลากรหลัก การติดต่อ
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             เครื่องมือและอุปกรณ์

รายการ จ านวน

จ านวน ชื่อ การติดต่อ

คอมพิวเตอร ์ส าหรบังาน

การเรยีนการสอน

73 Internet (MUC-Net) มากกวา่ 6 ชั่วโมง อาจารย ์ผกาพร 

เพ็งศาสตร์

โทร: 

082-498-1177

Group LineID: 

ICT BCM 

Group

กอง IT

เครื่องพิมพ์ และ

เครื่องพิมพ์งาน 

Multifunction

5 Intranet 3-6 ชั่วโมง ผศ. ดร. บญุสิทธิ์ 

ยิม้วาสนา

โทร: 

087-5008484

Group LineID: 

ICT BCM 

Group

บ. Rioch, สหธุรกิจ, บ.บลิ

เลี่ยน

อุปกรณ์มัลติมีเดีย ถาม อ. โมเรศ ถาม อ. โมเรศ มากกวา่ 6 ชั่วโมง

ระบบภาพและเสียง 3 3-6 ชั่วโมง

3

นางสาว ธันยธรณ์ 

สุทธิเจรญิ

โทร: 

081-8709187

กอง IT

แบบประเมินการทบทวนกระบวนงานและข้อมูลทีส่ าคัญของส่วนงานการศึกษา เขตพ้ืนทีพ่ญาไท มหาวทิยาลัยมหดิล

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

การศึกษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร

การจัดการเรียน การสอน (โท-เอก - 

Non-Clinic)

- ใหบ้ริการอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 

ส าหรับงานการเรียนการสอน

ปานกลาง

คณะ หน่วยงาน




กระบวนงานทีส่ าคัญ
(สามารถอา้งองิได้จาก EdPEx หมวด 6)

ผลกระทบ (BIA)
ระบบงานเทคโนโลย ี

หรอืระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาเปา้หมาย

ในการฟ้ืนคืนสภาพ 

(Recovery Time 

Objective)

คู่ค้า/ ผู้ใหบ้รกิาร/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การติดต่อ

ชื่อและจ านวน

บคุลากรหลัก การติดต่อ
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ตารางที่ 5 : การวเิคราะห์ผลกระทบของการด าเนินงาน (BIA) กระบวนงานด้านการบริการ 
 

 

 

 

 
 

             เครื่องมือและอุปกรณ์

รายการ จ านวน

จ านวน ชื่อ การติดต่อ

รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ โทร: 091-7745111 / 45481

    : 081-926-3005
บา้น: 02-349-5197

บริการผู้ปว่ยใน สูงมาก จ านวนผู้ปว่ย 75 0-3 ชั่วโมง 1 ศ. ดร. นพ.พลรตัน์ วไิลรตัน์ โทร: 081-860-2101

E-mail: polrat.wil@mahidol.ac.th
การบริการการตรวจวนิิจฉยัโรคเขตร้อน สูงมาก แลป 1 2 สัปดาห์ 1 ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวฒิุวงษ์ โทร: 099-261-9545

E-mail: pornsawan.lea@mahidol.ac.th
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริการ

สุขภาพ

สูงมาก ระบบ HIS-LIS-PACS 3 0-3 ชั่วโมง 1 นายณัฐพงษ์ อยูป่ระดิษฐ์ โทร: 081-273-9385

E-mail: natthapong.yup@mahidol.ac.th

บรกิารสุขภาพ

แบบประเมินการทบทวนกระบวนงานและข้อมูลทีส่ าคัญของส่วนงานการบรกิารสุขภาพ เขตพ้ืนทีพ่ญาไท มหาวทิยาลัยมหดิล

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560

คณะ

คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน

 - 

หน่วยงาน




กระบวนงานทีส่ าคัญ
(สามารถอา้งองิได้จาก EdPEx หมวด 6)

ผลกระทบ (BIA)
ระบบงานเทคโนโลย ี

หรอืระบบสารสนเทศ

ระยะเวลา

เปา้หมายในการ

ฟ้ืนคืนสภาพ 

(Recovery Time 

Objective)

ชื่อและจ านวน

บคุลากรหลัก การติดต่อ
คู่ค้า/ ผู้ใหบ้รกิาร/

ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

การติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาล

รามาธบิดี

บรกิารสุขภาพ  - 0-3 ชั่วโมง 1บริการผู้ปว่ยใน สูงมาก จ านวนผู้ปว่ย -
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กลยุทธ์ความต่อเน่ือง (Business Continuity Strategy) (ภาคผนวก 4) 

       คณะบริหารความตอ่เนื่องของเครือขา่ยพืน้ท่ีพญาไทได้วางกลยทุธ์ของการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางที่จะให้

สว่นงานมีความพร้อม  โดยมีแนวทางการจดัการด้านทรัพยากรที่ส าคญัๆที่จะบรรเทาความเสียหายและฟืน้ฟูกิจการตาม

ตารางที ่1  โดยการใช้กลยทุธขึน้กบัระดบัสถานการณ์ภยัคกุคาม  

ตารางที่ 6 กลยทุธ์และแนวทางบริหารความตอ่เนื่องของมหาวิทยาลยัมหิดล เขตพืน้ท่ีพญาไท 

ทรัพยากรที่ส าคัญ กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

1. พืน้ท่ี / อาคารและ

สถานท่ีปฏิบตัิการหลกั 

1. ก าหนด/จดัหาพืน้ท่ีส ารองที่เหมาะสมส าหรับแตล่ะสว่นงานของเขตพืน้ท่ีพญาไท 

2. การให้ยืมพืน้ที่ส ารองชัว่คราวส าหรับสว่นงานในเขตพืน้ที่พญาไท โดยใช้พืน้ที่เครือข่าย

เดียวกนั 

3. การขอยืมพืน้ท่ีจากสว่นงาน/โรงพยาบาลของมหาวิทยาลยัมหิดล เขตพืน้ท่ีอื่น 

4. การยืม/ขอความช่วยเหลือโรงพยาบาลนอกสว่นงานของมหาวิทยาลยัผ่านบนัทึกความ

เข้าใจที่ท าขึน้ระหวา่งสถาบนัการแพทย์ถนนราชวิถีใน พ.ศ. 2556  

2. วสัดอุปุกรณ์ที่ส าคญั 1.  การจดัท าฐานข้อมลูกลางวสัดอุปุกรณ์ที่ส าคญัของเขตพืน้ท่ีพญาไท 

2. มีระบบจดัสรรหรือระบบการยืมภายใน/นอกเขตพืน้ท่ีพญาไท มหาวิทยาลยัมหิดล 

3. การยืม/ขอความช่วยเหลือโรงพยาบาลนอกส่วนงานของมหาวิทยาลยัผ่านบนัทึกความ

เข้าใจที่ท าขึน้ระหวา่งสถาบนัการแพทย์ถนนราชวิถีใน พ.ศ. 2556 

4. สร้างเครือขา่ยความช่วยเหลอืพิเศษหรือท าข้อตกลงกบัคูค้่า 

3. เทคโนโลยี สารสนเทศ 1. มีแหลง่ส ารองข้อมลูกลางนอกหนว่ยงาน อยูท่ี่มหาวิทยาลยัมหดิล  

2. มีระบบจดัสรรหรือระบบการยืมอปุกรณ์ด้านสารสนเทศภายในเขตพืน้ท่ีพญาไท 

3. วางระบบสารสนเทศส ารองในการสือ่สารโดยตรงกบัผู้ รับบริการหรือผา่นจดุบริการอื่นไป

ยงัผู้ รับบริการ 

4. การเจ้าหน้าที่ / 
บคุลากรหลกั 

1. จดัระบบ/ทีมปฏิบตัิโดยมีบคุลากรหลกัและส ารองในแตล่ะภารกิจ รวมถึงการอบรม 

2. จัดระบบสนับสนุน ประสานงานและ update ข้อมูลบุคลากรในเขตพืน้ที่พญาไทให้

ทนัสมยัอยูเ่สมอ ผา่น ส านกังานของหวัหน้าทีมบริหารความตอ่เนื่องของสว่นงาน 

5. คู่ค้า/ ผู้ ใช้บริการ/ ผู้ มี
สว่นได้สว่นเสยี 

1. จัดท าทะเบียนคู่ค้าที่ส าคัญของทุกส่วนงานในเขตพืน้ที่พญาไท ด้านสาธารณูปโภค 

ไฟฟ้า ประปา พลังงาน ต ารวจ ทหาร บริษัทยา อาหาร น า้ ยา เวชภัณฑ์ แก๊สทาง

การแพทย์ เป็นต้น  

2. วางระบบการจดัการขอความร่วมมือ/สนบัสนนุในสภาวะการณ์ฉกุเฉินจากคู่ค้าที่ส าคญั  

6. การติดตอ่สือ่สาร 1. วางระบบการสือ่สารในทีมบริหารความตอ่เนื่องของเขตพืน้ท่ีพญาไท 

2. วางระบบการสือ่สารระหวา่งบคุลากรระดบัปฏิบตัิของแตล่ะสว่นงานในเขตพืน้ท่ีพญาไท 

3. วางระบบช่องทางสือ่สารทางเลอืก หากระบบสือ่สารทัว่ไปเกิดปัญหาขดัข้อง 

7. การเงิน 1.  การเบิกจ่ายเงินสนบัสนนุงานธุรกรรมส าคญัหลกั และทกุสว่นงานท่ีมีความจ าเป็น 

2.  การจดัสรรงบประมาณส ารอง เพื่อรองรับการจดัการสถานการณ์ฉกุเฉิน 
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ความต้องการด้านทรัพยากรที่ส าคัญในการบริหารความต่อเน่ือง 

จากการวิเคราะห์ภยัคกุคามตอ่กระบวนงานส าคญัที่บรรจใุนแผนบริหารความตอ่เนื่องของเขตพืน้ท่ีพญาไท ซึง่ได้แก่ การวิจยั การศกึษา (การเรียนการสอนประเภท clinic /non-clinic) การบริการผู้ ป่วยหนกั 

การอพยพนกัศกึษาและบคุลากร โดยได้จดัท ารายการความต้องการทรัพยากรส าคญั ซึง่มีรายละเอียดมีดงันี ้

ตารางที่ 7  :   ความต้องการทรัพยากรส าคญัเพื่อให้สามารถบริหารความตอ่เนื่องในกระบวนงานการวจิยั (Specimens)  
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 แผนบริหารความตอ่เนื่องวิทยาเขตพืน้ท่ีพญาไท  หน้า  27 

 Update ข้อมูล กนัยายน 2560 
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ตารางที่ 8  :ความต้องการทรัพยากรส าคญัเพื่อให้สามารถบริหารความตอ่เนื่องในกระบวนงานการเรียนการสอน (ภายใน 1 สปัดาห์) 
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ตารางที่ 9  :  ความต้องการทรัพยากรส าคญัเพื่อให้สามารถบริหารความตอ่เนื่องในกระบวนงานการบริการหอผู้ ป่วยวกิฤติ  

เขตพืน้ท่ีพญาไท 

 

กระบวนก
ารงาน
ส าคัญ 

ประเภททรัพยากร ที่มา 

ปริมาณทรัพยากรท่ีต้องการในระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ 

0-3 ชม. 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

การบริการหอ
ผู้ ป่วยวิกฤต ิ

อาคาร/ สถานท่ี 
 ICU ส ารอง 

รพ.รามาธิบดี/ 
รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน 

200-250 
ตรม. 

200-250  
ตรม. 

200-250 

ตรม. 
200-250 

ตรม. 
250 
ตรม. 

วัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ 
(Electrocardiography) 

ร.พ.รามาธิบดี/ 
ร.พ.เวชศาสตร์เขตร้อน 
/บริษัท supplier 

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

เคร่ืองมอนิเตอร์สญัญาณชีพ (Vital 
Sign) ความดนัโลหติ 

8 เคร่ือง 8 เคร่ือง 8 เคร่ือง 8 เคร่ือง 8 เคร่ือง 

เคร่ืองช่วยหายใจ 8 เคร่ือง 8 เคร่ือง 8 เคร่ือง 8 เคร่ือง 8 เคร่ือง 

เคร่ืองวดัระดบัความอิ่มตวัของ
ออกซเิจนในกระแสเลือด (Pulse 
Oximeter) 

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 

เคร่ืองควบคมุการไหลของสารน า้และ
ยา (Infusion Pump) 

 

12 เคร่ือง 
12 เคร่ือง 12 เคร่ือง 12 เคร่ือง 12 เคร่ือง 

เคร่ืองกระตกุหวัใจ & Defibrillator 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง 
เคร่ืองดดูเสมหะแบบตดิผนงั (Suction) 8 เคร่ือง 8 เคร่ือง 8 เคร่ือง 8 เคร่ือง 8 เคร่ือง 
Over-bed 8 ตวั 8 ตวั 8 ตวั 8 ตวั 8 ตวั 
อปุกรณ์ช่วยชีวิต 
 เช่น Ambu bag 
 ท่อ ET Tube ขนาด  
    ต่างๆอยา่งละ 2 ชิน้ 

 อ่ืนๆ 

8 ชดุ 8 ชดุ 8 ชดุ 8 ชดุ 8 ชดุ 

 

 ส าหรับกระบวนงานอื่นๆ ที่ประเมินแล้ว แต่ผลกระทบไม่อยู่ในระดับสูง/สูงมาก ซึ่งหมายถึงกระบวนงานนัน้            

มีความยืดหยุ่นและสามารถชะลอการด าเนินงานหรือให้บริการได้ โดยผู้บริหารของสว่นงาน นัน้ๆสามารถแก้ไขหรือปรับให้

เหมาะสมด้วยตนเอง หากปัญหาลกุลาม จ าเป็นต้องมีความช่วยเหลอืจากสว่นงานในเครือขา่ยพืน้ท่ีพญาไท ก็สามารถปฏิบตัิ

ตามแนวทางบริหารความตอ่เนื่องเช่นเดียวกนั 
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ขัน้ตอนการบริหารความต่อเน่ืองและกอบกู้กระบวนการ  (ภาคผนวก 6) 

เมื่อเกิดภาวะคุกคามที่มีอาจหรือมีผลกระทบที่รุนแรง หวัหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องเขตพืน้ที่พญาไท     

จะปฏิบตัิ ดงันี ้  

1. ประกาศรหสั “พญาไท11” เพื่อแจ้งให้ทราบวา่มีสว่นงานหนึ่งของพืน้ท่ีพญาไทประสบภยั ให้สว่นงานเฝ้า

ระวงัและเตรียมการรับสถานการณ์เองหรือเตรียมช่วยเหลือสว่นงานในเครือขา่ยพญาไทหรือวิทยาเขตอื่น และประกาศรหสั 

“พญาไท10” เมือสถานการณ์ของภยัคกุคามกลบัคืนสูภ่าวะปกติ 

2. ประกาศรหสั “พญาไท22” เพื่อให้แจ้งให้ทราบวา่ภาวะภยัคกุคามมีผลกระทบเป็นวงกว้างหลายสว่นงาน

ในพืน้ที่เขตพญาไท ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากส่วนงานในเครือข่ายพญาไท ให้มีการปฏิบัติการตามแผน BCP และ

ประกาศรหัส “พญาไท23” หากสถานการณ์ของภัยคุกคามลุกลามท าให้และต้องการความช่วยเหลือจากพืน้ที่อื่นของ

มหาวิทยาลยั หรือ ประกาศรหสั “พญาไท24” หากสถานการณ์ของภยัคกุคามลกุลามท าให้และต้องการความช่วยเหลอืจาก

พืน้ท่ีอื่นของมหาวิทยาลยั  

เมือสถานการณ์ของภยัคกุคามกลบัคืนสูภ่าวะปกติ จะประกาศรหสั “พญาไท20”เพื่อยตุิการปฏิบตัิการตาม

แผน BCP 

การปฏิบตัิการตามแผน BCP เขตพืน้ที่พญาไท ให้คณะบริหารความต่อเนื่องด าเนินการบริหารความต่อเนื่อง

และการกอบกู้กระบวนการส าคญั ตามแนวทางที่ก าหนดเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

1. การตอบสนองระยะเร่งดว่น  หมายถึง การปฏิบตัิเร่งด่วนที่จะครอบคลมุความเสยีหายและประเมินความ

เสยีหายและมีการบรรเทาในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงแรก  

2. การตอบสนองระยะต้น  หมายถึง กระบวนการประสานงาน/เตรียมการหาทรัพยากร เพื่อเต รียมพืน้ที่

ด าเนินงานในช่วงเวลา 2 – 7 วนัแรก  

3.  การตอบสนองระยะกลาง หมายถึง เป็นการด าเนินการเพื่อให้เกิดการด าเนินงานกลบัมาบางสว่น/เตรียม

เปิดด าเนินงานในช่วง 1 สปัดาห์ผา่นไป  
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การตอบสนองระยะเร่งด่วน (24 ชั่วโมงแรก) 

ในการปฏิบตัิการใดๆ ให้บคุลากรของฝ่ายฯ ค านงึถึงความปลอดภยัในชีวิตของตนเองและบคุลากรอื่นๆ และปฏิบตัิ

ตามแนวทางและแผนเผชิญเหตแุละขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีสว่นงานตา่งๆ ในเขตพืน้ท่ีพญาไท ก าหนดขึน้อย่างเคร่งครัด 
 

ตารางที่ 12  : การตอบสนองระยะเร่งดว่น (24 ชัว่โมงแรก) 

ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับบุคลากรในคณะฯ 

ต่างๆ ในเครือข่ายเขตพญาไท ภายหลงัได้รับแจ้งจากหวัหน้าคณะบริหารความ

ตอ่เนื่องของเขตพืน้ท่ีพญาไท 

 

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

เขตพืน้ท่ีพญาไท 

 

- จดัประชมุทีมงานบริหารความตอ่เนื่อง เพื่อประเมินความเสยีหาย ผลกระทบตอ่

การด าเนินงาน การให้บริการและทรัพยากรส าคญัที่ต้องใช้ในการบริหารความ

ตอ่เนื่อง 

- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่างสูง (หากไม่

ด า เนิ นการ) ดังนั น้จ า เป็น ต้องด า เนิ นงานหรือปฏิบัติ ด้ วยมื อ  (Manual 

Processing) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของเขต

พืน้ท่ีพญาไท 

 

 

 

 

- ระบแุละสรุปรายช่ือบคุลากรในคณะฯ ท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเสยีชีวิต 

 

ผู้ประสานของแตล่ะสว่นงาน 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของเขตพืน้ที่พญาไททราบ โดย

ครอบคลมุประเด็นดงันี ้

 จ านวนและรายช่ือบคุลากรท่ีได้รับบาดเจ็บ/เสยีชีวิต 

 ความเสยีหายและผลกระทบตอ่การด าเนินงานและการให้บริการ 

 ทรัพยากรส าคญัที่ต้องใช้ในการบริหารความตอ่เนื่อง 

 กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ด าเนินการ 

และจ าเป็นต้องด าเนินงานหรือปฏิบตัิงานด้วยมือ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความต่อเนื่อง

ของเขตพืน้ท่ีพญาไท 

 สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคคลในเขตพืน้ที่พญาไทให้ทราบ ตาม

เนือ้หาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความ

ตอ่เนื่องของเขตพืน้ที่พญาไท 

  

หวัหน้า ทีมงานบริหารความตอ่เนื่อง

ของเขตพืน้ท่ีพญาไท 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลกั และงานเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการให้

แล้วเสร็จภายใน 1-5 วนั ข้างหน้า 

 

 

 

หวัหน้าและทีมงานบริหารความ

ตอ่เนื่องของเขตพืน้ท่ีพญาไท 
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ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- ประเมินศกัยภาพและความสามารถของส่วนงานในคณะฯ ในการด าเนินงาน

เร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจ ากัดและสภาวะวิกฤติ  พร้อมระบุทรัพยากรที่

จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความตอ่เนื่องตามแผนการจดัหาทรัพยากร 

หวัหน้าและทีมงานบริหารความ

ตอ่เนื่องของเขตพืน้ท่ีพญาไท 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของส่วนงาน

ทราบ  พ ร้อมขออนุมัติ การด า เนินงานหรือปฏิบัติ งานด้วยมือ  (Manual 

Processing) ส าหรับกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบสงูหากไม่

ด าเนินการ 

หวัหน้าและทีมงานบริหารความ

ตอ่เนื่องของเขตพืน้ท่ีพญาไท 

- ติดตอ่และประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการจดัหาทรัพยากรที่จ าเป็น

ในการบริหารความตอ่เนื่อง ได้แก่ 

 สถานท่ีปฏิบตัิงานส ารอง 

 วสัดอุปุกรณ์ที่ส าคญั 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูที่ส าคญั 

 บคุลากรหลกั 

 คูค้่า/ผู้ให้บริการท่ีส าคญั/ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

หวัหน้าและทีมงานบริหารความ

ตอ่เนื่องของเขตพืน้ท่ีพญาไท 

 ผู้ประสานงานโรงพยาบาล

รามาธิบด ี

 ผู้ประสานงานคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน 

 ผู้ประสานงานคณะเภสชัศาสตร์ 

 ผู้ประสานงานคณะสาธารณสขุ

ศาสตร์ 

 ผู้ประสานงานคณะทนัต

แพทยศาสตร์ 

 ผู้ประสานงานคณะวิทยาศาสตร์ 

 ผู้ประสานงานวิทยาลยัการจดัการ 

 ผู้ประสานศนูย์ตรวจสอบสาร

ต้องห้ามในนกักีฬา 

 งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี 

  

  

- พิจารณาด าเนินการหรือปฏิบตัิงานด้วยมือ (Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หาก

ไม่ด าเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสงูและไม่สามารถรอได้ ทัง้นี ้ต้องได้รับการ

อนมุตัิ 

 

 

หัวห น้ าและที ม งานบ ริหารความ

ตอ่เนื่องของเขตพืน้ท่ีพญาไท 
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ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ ให้บริการส าหรับงานเร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์

และแนวทางในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะบริหาร

ความตอ่เนื่องของเขตพืน้ท่ีพญาไท 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของเขต

พืน้ท่ีพญาไท 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และขัน้ตอนการด าเนินการส าหรับในวันถัดไป ให้กับ

บคุลากรหลกัสว่นงานของเขตพืน้ท่ีพญาไท เพื่อรับทราบและด าเนินการ อาทิ แจ้ง

วนั เวลา และสถานท่ีปฏิบตัิงานส ารอง 

หัวห น้ าและที ม งานบ ริหารความ

ตอ่เนื่องของเขตพืน้ท่ีพญาไท 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน

อยา่งสม ่าเสมอหรือตามที่ได้ก าหนดไว้ 

หัวห น้ าและที ม งานบ ริหารความ

ตอ่เนื่องของเขตพืน้ท่ีพญาไท 

  
การตอบสนองในระยะต้น (วันที่ 2 – 7 ) 

        ในการปฏิบตัิการใดๆ ให้บคุลากรของฝ่ายฯ ค านงึถึงความปลอดภยัในชีวิตของตนเองและบคุลากรอื่นๆ และปฏิบตัิตาม

แนวทางและแผนเผชิญเหตแุละขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีสว่นงานตา่งๆ ในเขตพืน้ท่ีพญาไท ก าหนดขึน้อยา่งเคร่งครัด 

ตารางที่ 13  : การตอบสนองในระยะต้น (วนัท่ี 2 – 7 ) 

ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ 

ประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน 

หวัหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของเขต

พืน้ท่ีพญาไท 

- ตรวจสอบสว่นงานตา่งๆ ในด้านความพร้อมและข้อจ ากดัในการจดัหา

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความตอ่เนื่อง ได้แก่ 

 สถานท่ีปฏิบตัิงานส ารอง 

 วสัดอุปุกรณ์ที่ส าคญั 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูที่ส าคญั 

 บคุลากรหลกั 

 คูค้่า/ผู้ให้บริการท่ีส าคญั/ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

หวัหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของเขต

พืน้ท่ี พญาไท ส านกังานคณบดี 9 แหง่ 

 ส า นั ก งา นคณ บ ดี คณ ะแพ ท ยศ าสต ร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ส านกังานคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ส านกังานคณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 

 ส านกังานคณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์ 

 ส านกังานคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

 ส านกังานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 ส านกังานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ส านกังานคณบดีวิทยาลยัการจดัการ 

 ศนูย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนกักีฬา 

- รายงานหวัหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของแต่ละส่วนงาน ในเขต

พืน้ที่พญาไท ความพร้อม ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะในการจัดหา

ทรัพยากรที่จ าเป็นใช้ในการบริหารความตอ่เนื่อง 

หวัหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของเขต

พืน้ท่ี พญาไท 
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ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- ตรวจสอบส่วนงาน ต่างๆ ในด้านความพร้อมและข้อจ ากัดในการ

จดัหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความตอ่เนื่อง ได้แก่ 

 สถานท่ีปฏิบตัิงานส ารอง 

 วสัดอุปุกรณ์ทีส าคญั 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูที่ส าคญั 

 บคุลากรหลกั 

 คูค้่า/ผู้ให้บริการท่ีส าคญั/ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

หวัหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของเขต

พืน้ท่ี พญาไท ส านกังานคณบดี 9 แหง่ 

 ส า นั ก งา นคณ บ ดี คณ ะแพ ท ยศ าสต ร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ส านกังานคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ส านกังานคณบดีคณะเภสชัศาสตร์ 

 ส านกังานคณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์ 

 ส านกังานคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

 ส านกังานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 ส านกังานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ส านกังานคณบดีวิทยาลยัการจดัการ 

 ศนูย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนกักีฬา 

  

- ด าเนินการกอบกู้และจดัหาข้อมลูและรายงานตา่งๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน

การด าเนินงานและให้บริการตา่งๆ  

 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
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การตอบสนองระยะกลาง ( >1 สัปดาห์) 
            ในการปฏิบตัิการใดๆให้บคุลากรของฝ่ายฯค านงึถึงความปลอดภยัในชีวิตของตนเองและบคุลากรอื่นๆและปฏิบตัิตาม

แนวทางและแผนเผชิญเหตแุละขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่สว่นงานต่างๆของมหาวิทยาลยัมหิดล เขตพืน้ที่พญาไท ก าหนดขึน้

อยา่งเคร่งครัด 

ตารางที่ 14 : การตอบสนองระยะกลาง ( >1 สปัดาห์) 

ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- ติดตามสถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ 
และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องการกอบกู้คืน 

หวัหน้าและทีมงานบริหารความตอ่เนื่องของเขต
พืน้ท่ีพญาไท 
 

 

- ระบทุรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เพือ่ด าเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ  

 
 

 

- รายงานหวัหน้าคณะบริหารความตอ่เนื่องของแตล่ะสว่นงาน
สถานภาพกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และ
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อด าเนินงานและให้บริการตามปกติ 

หวัหน้าทีมงานบริหารความตอ่เนื่องของเขตพืน้ท่ี
พญาไท 
 

 

- ประสานงานและด าเนินการจดัหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อ
ด าเนินงานและให้บริการตามปกติ: 

 สถานท่ีปฏิบตัิงานส ารอง 
 วสัดอุปุกรณ์ที่ส าคญั 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูที่ส าคญั 
 บคุลากรหลกั 
 คูค้่า/ผู้ให้บริการท่ีส าคญั/ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีผู้ให้บริการท่ี

ส าคญั/ 
 
 
 
 
 
 
 

หวัหน้าและทีมงานบริหารความตอ่เนื่องของฝ่ายฯ 
 ส านกังานคณบดคีณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 ส านกังานคณบดคีณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ส านกังานคณบดคีณะเภสชัศาสตร์ 

 ส านกังานคณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร์ 

 ส านกังานคณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร์ 

 ส านกังานคณบดคีณะวิทยาศาสตร์ 

 ส านกังานคณบดวีิทยาลยัการจดัการ 

 ศนูย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนกักีฬา 
งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี 
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ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรตา่งๆ
เพื่อด าเนินงานและให้บริการตามปกติให้กบับคุลากรของแตล่ะสว่น
งานในเขตพืน้ท่ีพญาไท 

หวัหน้าทีมงานบริหารความตอ่เนื่องของเขตพืน้ท่ี 
พญาไท 
 

- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆที่ทีมงาน
บริหารความต่อเนื่องของเขตพืน้ที่พญาไท (พร้อมระบรุายละเอียด 
ผู้ด าเนินการและเวลา) อยา่งสม ่าเสมอ 

ทีมงานบริหารความตอ่เนื่องของเขตพืน้ท่ีพญาไท 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หวัหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
สว่นงานตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

หวัหน้าและทีมงานบริหารความต่อเนื่องของเขต
พืน้ท่ีพญาไท 

 

การจัดซ้อมแผนและปรับพัฒนาแผน BCP 

 เพื่อให้แผนการบริหารความต่อเนื่องของสว่นงานของมหาวิทยาลยัมหิดล เขตพืน้ที่พญาไทสามารถด าเนินได้จริง

และพร้อม จึงมีแนวทางการด าเนินการดงันี ้

  1. กรณียงัไมม่ีเหตกุารณ์ภยัคกุคามที่รุนแรง 

1.1 แตล่ะคณะ/สว่นงาน ต้องมีแผนภายในส าหรับเหตกุารณ์ภยัคกุคามที่ไมป่กติเป็น local management  

      plan ของส่วนงานเอง ได้แก่ แผนอคัคีภยั แผนปฏิบตัิการการอพยพนกัศึกษาและบุคลากรจากอาคาร

กรณีเกิดความไมป่ลอดภยั (ภาคผนวก 6)   

1.2 จดัด าเนินการประชมุและซกัซ้อมแผนเพื่อความเข้าใจและทดสอบระบบประสานงานอยา่ง                         

      น้อยทกุปี  

1.3 จดัระบบสนบัสนนุ ประสานงานและ update ข้อมลูบคุลากรในเขตพืน้ท่ีพญาไทให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ โดย 

ส านกังานของหวัหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของสว่นงานทัง้ 9 ส่วนงาน มีหน้าที่แจ้งปรับช่ือบคุลากร

และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในแผนรวมทัง้หมายเลขโทรศพัท์ไปยงัมหาวิทยาลยัมหิดลทกุ 4 เดือนเร่ิมตัง้แต่

เดือนมกราคม 

 2. กรณีมีการประกาศใช้แผนการบริหารความต่อเนื่อง เนื่องจากมีเหตกุารณ์ต้องมีการสรุปหรือถอดบทเรียนหลงั

เกิดเหตกุารณ์ภายใน 90 วนั เพื่อน าข้อบกพร่องหรือข้อเรียนรู้มาปรับปรุงแผน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1  
คณะบริหารความต่อเน่ืองเขตพืน้ท่ีพญาไท 

ภาคผนวก 1-1   : โครงสร้างคณะบริหารความตอ่เนื่องเขตพืน้ที่พญาไท 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

หวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ือง 

เขตพ้ืนท่ีพญาไท 

ผ ูป้ระสานงาน 

คณะบริหารความต่อเน่ือง 

หวัหนา้ทีมบริหาร

ความต่อเน่ือง 

คณะแพทยศาสตร ์

รพ. รามาธิบดี 

 

หวัหนา้ทีมบริหาร

ความต่อเน่ือง 

คณะเวชศาสตร ์
เขตรอ้น 

 

 

 

 

หวัหนา้ทีมบริหาร

ความต่อเน่ือง 
คณะเภสชัศาสตร ์

 

 

 

หวัหนา้ทีมบริหาร 

ความต่อเน่ือง 

คณะสาธารณสขุ

ศาสตร ์

 

 

หวัหนา้ทีมบริหาร

ความต่อเน่ือง 

คณะวิทยาศาสตร ์

 

 

 

หวัหนา้ทีมบริหาร

ความ 

ต่อเน่ืองศนูย ์
ตรวจสอบสาร 

ตอ้งหา้มในนกักีฬา 

 

 

 

หวัหนา้ทีมบริหาร

ความต่อเน่ือง  

วิทยาลยัการจดัการ 

 

 

หวัหนา้ทีมบริหาร

ความต่อเน่ือง 

คณะทนัตแพทย์

ศาสตร ์

 

 

หวัหนา้ทีมบริหาร

ความต่อเน่ือง 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

สนง. 

หวัหนา้

ทีมฯ 

 

 

 

 

สนง. 

หวัหนา้

ทีมฯ 

 

 

 

 

สนง. 

หวัหนา้

ทีมฯ 

 

 

 

 

สนง. 

หวัหนา้

ทีมฯ 

 

 

 

 

สนง. 
หวัหนา้

ทีมฯ 

 

 

 

 

สนง. 

หวัหนา้

ทีมฯ 

 

 

 

 

สนง. 

หวัหนา้

ทีมฯ 

 

 

 

 

สนง. 

หวัหนา้

ทีมฯ 

 

 

 

 

สนง. 

หวัหนา้

ทีมฯ 
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ภาคผนวก 1-2  :  call tree ของคณะบริหารความตอ่เนื่องเขตพืน้ท่ีพญาไท 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หวัหนา้คณะบรหิารความ

ต่อเน่ือง เขตพ้ืนท่ีพญาไท 

ผ ูป้ระสานงาน 

คณะบริหารความต่อเน่ือง 

หวัหนา้ทีมบริหารความต่อเน่ือง 

คณะแพทยศาสตร ์รพ รามาธิบดี 

หวัหนา้ทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง  

วิทยาลยัการจดัการ 

 

 

หวัหนา้ทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 

คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 

 

 

 

 
หวัหนา้ทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 

คณะเภสชัศาสตร ์

 

 

 

หวัหนา้ทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์

 

 

หวัหนา้ทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 

คณะวิทยาศาสตร ์

 

 

 

หวัหนา้ทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 

คณะทนัตแพทยศ์าสตร ์

 

 

หวัหนา้ทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง ศนูยต์รวจสอบ

สารตอ้งหา้มในนกักีฬา 

 

 

 

หวัหนา้ทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ภาคผนวก 1-3 : หมายเลขโทรศพัท์ของคณะบริหารความตอ่เนื่อง (BCP Team) พืน้ท่ีพญาไท     
คณะฯ บุคลากรหลัก โทรศัพท์ บทบาทหน้าที่ บุคลากรส ารอง โทรศัพท์ 

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

ศ. นายแพทย์ปิยะมิตร  ศรี
ธรา 

มือถือ 0819244383 หวัหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ืองเขตพืน้ท่ี

พญาไท 

 

ที่ท างาน 022011293 

ศ.คลนิิก นายแพทย์พรชยั  
มลูพฤกษ์ 

มือถือ 0917745152 หวัหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ืองคณะ
แพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 

ที่ท างาน 48875 

รศ.สรุศกัด์ิ ลลีาอดุมลปิิ มือถือ 0917745111 ผู้ประสานงานคณะ
ทีมบริหารความ

ต่อเน่ืองเขตพืน้ท่ีพญา
ไท 

รศ.ดร.พลูสขุ เจนพาณิชย์ มือถือ 0839145897 

ที่ท างาน 022011063 ที่ท างาน 022010456 

คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน 

รศ.ประตาป สงิหศิวานนท์ มือถือ 0818011293 หวัหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ืองคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน 

นายสรุพล ยิม้ส าราญ มือถือ 0819159986 

ที่ท างาน 023069111-2 ที่ท างาน 023069111-2 

  ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไล
รัตน 

มือถือ 0818602101 

ที่ท างาน 023549199 

ดร. พญ.วิรงค์รอง เจียร
กลุ 

มือถือ 0891058571 

ที่ท างาน 023549199 

คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ภญ. สวุฒันา จฬุาวฒั
นทล 

มือถือ 089-512-5169 หวัหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ืองคณะ

เภสชัศาสตร์ 

รศ. ภญ. บษุบา จินดา
วิจกัษณ์ 

มือถือ 081-934-2424 

ที่ท างาน - ที่ท างาน - 

  รศ.ภก. สรุกิจ นาฑี
สวุรรณ  

มือถือ 081-752-0201 

ที่ท างาน - 

ชาญเดช แสงงาม มือถือ 091-710-4560 

ที่ท างาน - 

คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.สทิธิวฒัน์  เลศิศิริ 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) 

มือถือ 081-834-5696 หวัหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ืองคณะ
วิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร. กณัยารัตน์ สุ
ไพบลูย์วฒัน 

(รองคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์) 

มือถือ 085-234-4400 

ที่ท างาน 02-201-5010 ที่ท างาน 02-201-5008 

ผศ.ดร.สมคิด  อมรสมาน
กลุ 

(รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

มือถือ 084-138-3804 รองหวัหน้า 
ทีมบริหาร 

ความต่อเน่ือง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ดร.ณภศัศรณ์ ปัญญาสขุ 
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสือ่สาร

องค์กร) 

มือถือ 089-398-7190 

ที่ท างาน 02-201-5002 ที่ท างาน 02-201-5313 

ดร. ระพ ี บญุเปลือ้ง 
(รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศกึษาและสารสนเทศ) 

มือถือ 081-936-1645 ผู้ประสานงานคณะ
ทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

นางสาววรัษยา  สนุทร
ศารทลู 

(หวัหน้างานสารสนเทศฯ) 

มือถือ 081-841-3547 

ที่ท างาน 02-201-5005 ที่ท างาน 02-201-5725 

นายค ารณ  โชธนะโชติ 
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร) 

 
 
 
 
 
 

มือถือ 081-772-8783 ผู้ประสานงานคณะ
ทีมบริหารความ

ต่อเน่ือง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

นายไพรัตน์  ศิริเกียรต์ิ
ด ารงค์ 

(หวัหน้าหน่วยบริหาร
อาคารและสิง่แวดล้อม) 

มือถือ 08-387-2786 

ที่ท างาน 02-201-5021 ที่ท างาน 02-201-5087 
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คณะฯ บุคลากรหลัก โทรศัพท์ บทบาทหน้าที่ บุคลากรส ารอง โทรศัพท์ 

วิทยาลัยการจัดการ คณุอษุณีย์ พนัธ์จนัทรอไุร มือถือ 081-274-4660 หวัหน้าทีมบริหาร
ความต่อเน่ือง 

วิทยาลยัการจดัการ 

คณุสรชยั อนพุนัธุเมธา มือถือ 081-829-6933 

ที่ท างาน 02-206-2000 ต่อ 
2051 

ที่ท างาน 02-206-2000 ต่อ
2031 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ไม่ได้แจ้งข้อมลู /ติดต่อตาม call tree ที่ให้ไว้ 
  

  
คณะทนัต-
แพทยศาสตร์ 

ไม่ได้แจ้งข้อมลู /ติดต่อตาม call tree ที่ให้ไว้ 

ศูนย์ตรวจสอบสาร
ต้องห้ามในนักกีฬา 

ไม่ได้แจ้งข้อมลู /ติดต่อตาม call tree ที่ให้ไว้ 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ไม่ได้แจ้งข้อมลู /ติดต่อตาม call tree ที่ให้ไว้  
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ภาคผนวก 1-4 :  call tree ของการแจ้งเหต ุและสือ่สารของแตล่ะสว่นงานของพืน้ท่ีพญาไท 
๏ call tree ของการแจ้งเหต ุและสือ่สารของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
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๏ call tree ของการแจ้งเหต ุและสือ่สารของ งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update ข้อมูลวนัที.่..16-08-2013...................๏ call tree ของการแจ้งเหต ุและสือ่สารของ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
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๏ call tree ของการแจ้งเหต ุและสือ่สารของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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๏ call tree ของการแจ้งเหต ุและสือ่สารของ คณะเภสชัศาสตร์ 
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๏ call tree ของการแจ้งเหต ุและสือ่สารของ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
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๏ call tree ของการแจ้งเหต ุและสือ่สารของ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
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๏ call tree ของการแจ้งเหต ุและสือ่สารของ คณะวทิยาศาสตร์ 
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๏ call tree ของการแจ้งเหต ุและสือ่สารของ วทิยาลัยการจัดการ 
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๏ call tree ของส านกังานทีมบริหารความตอ่เนื่องของ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนบริหารความตอ่เนื่องวิทยาเขตพืน้ท่ีพญาไท  หน้า  55 

 Update ข้อมูล กนัยายน 2560 

๏ call tree ของส านกังานทีมบริหารความตอ่เนื่องของ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 
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ภาคผนวก 2    
ค าจ ากัดความระดับสถานการณ์ภัยคุกคาม 

 

ภาคผนวก 2-1  : ค าจ ากดัความระดบัสถานการณ์ภยัคกุคาม มหาวิทยาลยัมหดิล 
มหาวิทยาลยัมหิดลก าหนดรหสัเพื่อใช้ในการสือ่สารระหวา่งเกิดเหตกุารณ์ภยัคกุคามเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและ

เข้าใจถกูต้องตรงกนั 3 หลกั ดงันี ้
รหสั   :  
 

รหัสตวัที่ 1 แสดงถงึ พืน้ท่ีทีเ่กิดเหตกุารณ์  

                เนื่องจากมหาวิทยาลยัมหิดลได้แยกการบริหารความตอ่เนื่องตามพืน้ท่ีตัง้หนว่ยงานตา่งๆ เป็น 6 พืน้ท่ี จึงได้
ก าหนดรหสัตวัแรกเป็นรหสัพืน้ท่ี ดงันี ้ 

o พืน้ท่ีศาลายา หมายถงึสว่นงานตา่งๆ ในวิทยาเขตศาลายาทัง้หมด  ศนูย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  โรงพยาบาล
พทุธมณฑล 

o พืน้ท่ีบางกอกน้อย หมายถงึคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ เทคนิคการแพทย์  

o พืน้ที่พญาไท  หมายถึง  9  ส่วนงานในเขตทุ่งพญาไท ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี                       
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเภสชัศาสตร์  คณะสาธารณสขุศาสตร์  คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์       
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัการจดัการ และศนูย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนกักีฬา 

o พืน้ท่ีวิทยาเขตกาญจนบรีุ หมายถึง พืน้ท่ีตัง้ของวิทยาเขตกาญจนบรีุ 
o พืน้ท่ีวิทยาเขตนครสวรรค์ หมายถึง พืน้ท่ีตัง้วิทยาเขตนครสวรรค์ 
o พืน้ท่ีวิทยาเขตอ านาจเจริญ หมายถึง พืน้ท่ีตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

 

รหัสตวัที่ 2 แสดงถงึ ขนาดของภยัคกุคาม 

เนื่องจากภยัคกุคาม มีหลายประเภทและสง่ผลกระทบตอ่สว่นงานในเขตพืน้ท่ีตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัไมเ่ทา่กนั      
จึงก าหนดรหสัตวัที่สอง เพื่อแสดงถึงความรุนแรงของภยัคกุคาม ดงันี ้ 

1       หมายถงึ  ภาวะภยัคกุคามมีผลกระทบแก่สว่นงานในสว่นงานหนึง่ของพืน้ท่ีวทิยาเขตเดียวซึง่สามารถ 
บริหารจดัการด้วยตนเองได้  

2       หมายถงึ  ภาวะภยัคกุคามมีผลกระทบเป็นวงกว้างหลายสว่นงานในพืน้ท่ีวิทยาเขตเดียว ซึง่ต้องการความ 
ช่วยเหลอืจากพืน้ท่ีอื่นๆ หรือหนว่ยงานภายนอก  

3       หมายถึง  ภาวะภยัคกุคามมีผลกระทบแก่พืน้ท่ีหลายวิทยาเขตซึง่สามารถบริหารจดัการด้วยตนเองได้  
4       หมายถงึ  ภาวะภยัคกุคามมีผลกระทบแก่พืน้ท่ีหลายวิทยาเขตซึง่ต้องการความชว่ยเหลอืจากพืน้ท่ีอื่นๆ 

หรือหนว่ยงานภายนอก  
 
 
 
 

พื้นที่ที่เกิดเหตกุารณ ์ ขนาดของภยัคกุคาม แนวทางการตอบสนอง 
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รหัสตวัที่ 3 แสดงถงึ แนวทางการตอบสนองตอ่ภยัคกุคาม เป็นการระบถุึงการวิธีการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์  ดงันี ้
 

0     หมายถึง  สถานการกลบสูภ่าวะปกต ิ 

1     หมายถึง  ระยะของการเฝ้าระวงัและสงัเกตผลกระทบของเหตกุารณ์โดยยงัมต้ิองด าเนินการใดๆ 

2      หมายถึง  ประกาศใช้แผนและพืน้ที่ท่ีได้รับผลกระทบด าเนินการด้วยตนเองได้ 

3      หมายถงึ  ประกาศใช้แผน และต้องการความช่วยเหลอืจากพืน้ท่ีอื่นของมหาวิทยาลยั 

4      หมายถึง  ประกาศใช้แผน และต้องการความช่วยเหลอืจากหนว่ยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 

 

ภาคผนวก 2-2  :  รหสัระดบัความรุนแรงของผลกระทบและการตอบสนองของเขตพืน้ท่ีพญาไท 

 
รหัส ขนาดของภยัคุกคาม แนวทางการตอบสนอง 

พญาไท ....10 กระทบตอ่สว่นงาน ....ของพืน้ที่พญาไท   
และสามารถบริหารจดัการด้วยตนเองได้ 

ไมมี่การตอบสนองและสถานการณ์กลบัคืนภาวะปกติ 

พญาไท ....11 กระทบตอ่สว่นงาน ....ของพืน้ที่พญาไท 
และสามารถบริหารจดัการด้วยตนเองได้ 

เฝ้าระวงัและเตรียมการ 

พญาไท ....20 กระทบตอ่หลายสว่นคือ ....ของพืน้ที่พญาไท 
และต้องการความชว่ยเหลือจากนอกหน่วยงาน 

ไมมี่การตอบสนองและสถานการณ์กลบัคืนภาวะปกติ 

พญาไท ....22 กระทบตอ่หลายสว่นคือ ....ของพืน้ที่พญาไท 
และต้องการความชว่ยเหลือจากนอกหน่วยงาน 

ประกาศใช้แผน BCP 
และด าเนินการด้วยพืน้ที่พญาไทเอง 

พญาไท ....23 กระทบตอ่หลายสว่นคือ ....ของพืน้ที่พญาไท 
และต้องการความชว่ยเหลือจากนอกหน่วยงาน 

ประกาศใช้แผน BCP 
และต้องการความชว่ยเหลือจากพืน้ที่อื่นของมหาวิทยาลยั 

พญาไท ....24 กระทบตอ่หลายสว่นคือ ....ของพืน้ที่พญาไท 
และต้องการความชว่ยเหลือจากนอกหน่วยงาน 

ประกาศใช้แผน BCPและต้องการความชว่ยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 

 
หมายเหตุ : เคร่ืองหมายจดุ (......) หมายถงึ สถานท่ีๆเกิดเหตกุารณ์  เช่น พญาไท......22 หมายถงึ พญาไทคณะ

แพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์22 เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

 แผนบริหารความตอ่เนื่องวิทยาเขตพืน้ท่ีพญาไท  หน้า  58 

 Update ข้อมูล กนัยายน 2560 

ภาคผนวก 3   
การวิเคราะห์ผลกระทบของการด าเนินงาน (Business Impact Analysis : BIA) 

 

ภาคผนวก 3-1  :  ผลกระทบตอ่ทรัพยากรส าคญั 5 ด้าน ในการด าเนินงานขององค์กร   

 

ทรัพยากร 5 ด้าน ผลกระทบ 
1. ด้านอาคาร/สถานท่ีปฏิบตังิาน เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ท าให้สถานท่ีปฏิบตัิงานหลกัของหนว่ยงานได้รับความเสยีหาย 

ท าให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ในช่วงระยะแรก ระยะกลาง หรือ
ระยะยาว 

2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ /การจัดหา
จดัสง่วสัดอุปุกรณ์ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ท าให้ไม่สามารถใช้งานวสัดอุปุกรณ์ที่ส าคญั หรือไม่สามารถ
จดัหาสง่วสัดอุปุกรณ์ เพื่อน าไปปฏิบตัิงานได้ 

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมลู 

เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ท าให้ไมส่ามารถใช้ระบบงานด้านเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ 
หรือเข้าถึงข้อมลูที่ส าคญัในการปฏิบตัิงานได้ 

4. ด้านบคุลากรหลกั เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ท าให้บคุลากรหลกัไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ 
5. ด้านคู่ค้า/ผู้ ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้

สว่นเสยี 
เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ท าให้คู่ค้า/ผู้ ให้บริการแก่ส่วนงาน/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียไม่
สามารถที่จะให้บริการหรือสง่มอบงานเพื่อให้สว่นงานใช้ในการปฏิบตัิงานได้ 

 

ภาคผนวก 3-2  :  หลกัเกณฑ์การพิจารณาระดบัผลกระทบของกระบวนการงานส าคญั 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑ์การพจิารณาระดับของผลกระทบ 
สงูมาก  เกิดความเสยีหายตอ่องค์เป็นจ านวนเงินในระดบัสงูมาก 

 สง่ผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกวา่ร้อยละ 50 
 เกิดการสญูเสยีชีวิตและ/หรือภยัคกุคามตอ่สาธารณชน 
 สง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงและความมัน่ใจตอ่องค์กรในระดบัประเทศและนานาชาติ 

สงู  เกิดความเสยีหายตอ่องค์เป็นจ านวนเงินในระดบัสงู 
 สง่ผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ  25– 50 
 เกิดการบาดเจ็บตอ่ผู้ รับบริการ/บคุคล/กลุม่คน 
 สง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงและความมัน่ใจตอ่องค์กรในระดบัประเทศ 

ปานกลาง  เกิดความเสยีหายตอ่องค์เป็นจ านวนเงินระดบัปานกลาง 
 สง่ผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ   10 – 25  
 ต้องมีการรักษาพยาบาล 
 สง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงและความมัน่ใจตอ่องค์กรในระดบัท้องถ่ิน 

ต ่า  เกิดความเสยีหายตอ่องค์เป็นจ านวนเงินในระดบัต ่า 
 สง่ผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงร้อยละ 5–10 
 ต้องมีการปฐมพยาบาล 
 สง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงและความมัน่ใจตอ่องค์กรในระดบัท้องถ่ิน 

ไมเ่ป็นสาระส าคญั  สง่ผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงน้อยกวา่ร้อยละ 5 
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ภาคผนวก 4   
กลยุทธ์ความต่อเน่ือง (Business Continuity Strategy) 

 

        ภาคผนวก 4-1  :  คูค้่า / ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี /ผู้ให้บริการท่ีส าคญัด้านการวิจยั 
 

รายชื่อบริษัท-ห้าง-ร้าน เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร ส่วนงาน 

บริษัท เอส เอส เอน จ ากดั 02-4102092 / 02-4102068 - คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบด ีThai Inter Gas 02-3480541 / 02-3480525 

กองบริหารงานวิจยั  02-8496240 
- คณะวิทยาศาสตร์  
- คณะเภสชัศาสตร์ 

 
 ภาคผนวก 4-2  :  คูค้่า / ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี /ผู้ให้บริการท่ีส าคญัด้านการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาคผนวก 4-3 :  คูค้่า / ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี /ผู้ให้บริการท่ีส าคญัด้านการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อบริษัท-ห้าง-ร้าน เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร ส่วนงาน 

กองบริหารการศกึษา 02-849-4599 - คณะเภสชัศาสตร์ 

บณัฑิตวิทยาลยั 02-441-4125 

หอพกัปณุลดา 095-702-2772 - คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบด ีโรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อิน 02-618-6688 

รายชื่อบริษัท-ห้าง-ร้าน เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร ส่วนงาน 

การไฟฟ้า สาขาแม้นศรี 022430554 , 022415399 - คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบด ีการประปานครหลวง 022986733 , 022986728 

  น า้มนั ปตท. 025372307 , 025372317 

  น า้มนั บางจาก 021408999 
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ภาคผนวก 5  
ขัน้ตอนการบริหารความต่อเน่ืองและกอบกู้กระบวนการ  

ภาคผนวก 5-1 : ขัน้ตอนการบริหารความตอ่เนื่องและกอบกู้กระบวนการงานวิจยั   

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
≤ 1 Day (ภายใน 24 ชัว่โมง : การตอบสนองเหตกุารณ์ทนัที) 

งานธุรกรรมส าคัญ ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- บริการเก็บสารตวัอยา่ง
งานวจิยั (ตู้แชแ่ข็ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เช็คบริเวณตู้แช่แขง็โดยรอบในระยะ 1 เมตรวา่
ได้รับผลกระทบจากเหตฉุกุเฉินหรือไม่ 

2. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของอาคาร เพื่อประเมิน
ระบบไฟฉกุเฉินส าหรับตู้แช่แข็ง 

3. โทรติดตอ่หนว่ยยานพาหนะ เพื่อติดตอ่ขอรถใน
การขนย้ายสารตวัอยา่งงานวิจยั 

4. โทรติดตอ่ซือ้ dry ice  
5. เตรียมถงุซิปล๊อค กลอ่งโฟม กระดาษกาว และ
รถเข็นไว้ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อเตรียมขนย้ายสาร
ตวัอยา่งงานวิจยั 

6. สวมเสือ้กาวน์ ถงุมือ (ชนิดป้องกนัความเย็นจาก 
dry ice) และหน้ากาก 

7. น ากลอ่งใสส่ารตวัอยา่งงานวจิยัใสล่งในถงุซิปล๊อค 
ไลอ่ากาศและปิดถงุให้สนิท แล้วน าไปใสก่ลอ่งโฟม
ที่ใส ่dry ice ไว้โดยรอบ แล้วจงึน า dry ice มาวาง
ทบัด้านบน ทัง้นี ้จะต้องใส ่dry ice ให้มีปริมาตร
ประมาณ 80% ของกลอ่งโฟมเทา่นัน้ (dry ice ที่
อดัแนน่เกินไปจะระเบิดได้) โดยใช้กระดาษขย า
เป็นก้อนๆ วางกนัไมใ่ห้สิง่ของภายในกลอ่งโฟม
โคลงเคลง  

8. ปิดฝากลอ่งโฟมด้วยกระดาษกาวโดยรอบ และน า
กระดาษมาเขยีนฉลากตดิไว้เพื่อระบจุ านวนกลอ่ง 
(เช่น 1/12, 2/12 เป็นต้น) และชนิดของสาร
ตวัอยา่งงานวิจยัที่บรรจอุยูภ่ายใน พร้อมระบช่ืุอ
เจ้าของของสารตวัอยา่งเหลา่นัน้ 

9. ท าการขนย้ายโดยใช้รถเข็นเพื่อไปยงัที่ที่จดัเตรียม
ไว้ 

- นักวิทยาศาสตร์หน่วยเคร่ืองมอื
กลาง 

- หน่วยซ่อมบ ารุง คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน (โทร 1801) 

- หน่วยยานพาหนะ (โทร 3002-3) 
 
- นักวิทยาศาสตร์หน่วยเคร่ืองมอื
กลาง (โทร 02-6718592 ถงึ 4) 
โดยจะจัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง 
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ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกฬีา 

≤ 1 Day (ภายใน 24 ชัว่โมง : การตอบสนองเหตกุารณ์ทนัที) 

งานธุรกรรมส าคัญ ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
- บริการเก็บสารตวัอยา่ง
งานวจิยั (ตู้แชแ่ข็ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากศนูย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนกักีฬาด าเนินการวิเคราะห์
ตรวจสอบตวัอยา่งปัสสาวะนกักีฬา ดงันี ้
1. ปัสสาวะจากนกักีฬาทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศ เก็บแช่แข็งที่อณุห
ภมุิ (-20 0C) ประมาณ 2,500-3,000 ตย./ปี 
2. ตวัอยา่งจาก serum ของนกักีฬา และ Peptide Reference Standard 
เก็บในอณุหภมูิ (-700C) 
3. สารมาตรฐานอ้างองิ (Reference Certify standard) 
ที่เป็นของแขง็และของเหลว เก็บในอณุหภมูิ (-200C, 40C) 
4. Reference Excretion Urine จากนกักีฬาและจากตา่งประเทศสง่มาให้ใช้
เป็นตวัอยา่งอ้างอิง แชแ่ข็งที่อณุหภมุิ (-20 0C) 
 
หากต้องมีการเคลือ่นย้ายตวัอยา่ง Specimen ดงักลา่ว ในกรณีฉกุเฉินและ
เร่งดว่น ทางศนูย์ตรวจสอบฯ จ าเป็นต้องเคลือ่นย้ายทัง้ 4 รายการดงักลา่ว 
ขัน้ตอนมีดงันี ้
  1). จดัแยก Specimen ตามประเภทและการเก็บท่ีอณุหภมูิตา่งๆ 
       1.1) อณุหภมูิ 4 0C ในกลอ่งคอนเทนเนอร์ที่มีน า้แข็งหรือก้อนให้ความ
เย็น 
       1.2) อณุหภมูิ -20 0C ในกลอ่งกระตกิน า้แขง็ขนาดใหญ่ทีม่ีน า้แข็งหรือ
ก้อนให้ความเย็น  
       1.3) อณุหภมูิ -70 0C ในกลอ่งคอนเทนเนอร์ที่มีน า้แข็งหรือก้อนให้ความ
เย็น มีวสัดหุุ้มรักษาอณุหภมูิอีกชัน้ 
  2). ติดป้ายระบรุายละเอียดของตวัอยา่ง การเคลือ่นย้ายต้องระวงัการแตก 
เนื่องจากตวัอยา่งนกักีฬาเป็นขวดแก้ว และไมม่ีข้อควรระวงัทาง biosafety 
   3). เนื่องจากศนูย์ตรวจสอบฯ มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง สามารถให้
พลงังานไฟฟ้าได้ประมาณ 24 ชัว่โมง การเคลือ่นย้ายตวัอยา่งสามารถท าได้
ในระยะเวลา 24 ชัว่โมงหลงัจากไมม่ีไฟฟ้าใช้ 

- คุณบูรณรัตน์ ทรงพนัธ์ุ- 
- คุณวรรณวิมล พินิจ
ประภา  
- นักวิจัย  
- นักวทิยาศาสตร์/ ผู้ช่วย
นักวิทยาศาสตร์  
- ผู้จัดการระบบคุณภาพ 
- ช่างซ่อมบ ารุง เป็นผู้
ประสานงานการ
เคลื่อนย้ายตวัอย่างไปยงั
จุดหมายที่ก าหนด 
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คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

≤ 1 Day (ภายใน 24 ชัว่โมง : การตอบสนองเหตกุารณ์ทนัที กรณีไมป่กติ เช่นไฟดบั) 

งานธุรกรรมส าคัญ ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 

- บริการเก็บสารตวัอยา่งงานวจิยั (ตู้
แช่แข็ง) 

ตู้  -80 

 

 

ตู้  -20 

 

 

1. เคร่ืองส ารองไฟจะท างานทนัที 
2. คาร์บอนไดออกไซด์เหลวจะถกูฉีดเข้าเคร่ือง
โดยอตัโนมตัิ หากเคร่ืองทีอณุหภมูิสงูกวา่ -60 
ซึง่จะส ารองได้ 6hr 
3. ไมเ่ปิดตู้ใช้งานจนกวา่เหตกุารณืกลบัมาปกติ 
 

1. เคร่ืองส ารองไฟจะท างานทนัที 
2. ไมเ่ปิดตู้ใช้งานจนกวา่เหตกุารณืกลบัมาปกติ 

 

ส ารองน า้มนัเชือ้เพลงิให้มีอยูต่ลอดเวลา 
(งานกายภาพ) 
ตรวจเช็คและส ารองคาร์บอนไดออกไซด์
เหลวให้มีใช้ตลอดเวลา 
(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบครุภณัฑ์) 
ความรับผิดชอบผู้ใช้บริการ 
 

 

ภาคผนวก 5-2 : ขัน้ตอนการบริหารความตอ่เนื่องและกอบกู้กระบวนการงานการศกึษา  

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

≤ 1 Day (ภายใน 24 ชัว่โมง : การตอบสนองเหตกุารณ์ทนัที) 

งานธุรกรรมส าคัญ ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
- การดแูลบคุลากร / นกัศกึษา 
(หอพกั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แจ้งอพยพตามแผนฉุกเฉิน 
(ภาคผนวก7-1) 
 
 

- ประสานประธานนักศึกษาแต่ละชัน้
ปี/หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน
รวบรวมรายชื่อนักศึกษา/แพทย์ที่มี
ความจ าเป็นต้องการหอพัก/ที่พัก
ส ารอง 

- ประสานหอพัก/โรงแรมที่อยู่ใน
รายชื่อเพื่อจดัหาที่พักส ารองแก่
นักศึกษา/แพทย์ที่มีความจ าเป็น 

- นพ.คมสนัต์ เกียรติรุ่งฤทธ์ิ/นส.
จรรยาลักษณ์ ฤทธ์ิค ารพ แจ้ง
ประกาศภาวะฉุกเฉินตามแนวทาง
อพยพ 

- นส.จรรยาลักษณ์ ฤทธ์ิค ารพ 
ประสานประธานนักศึกษาแต่ละ
ชัน้ปี/หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้าน 
 
 

- นส.จรรยาลักษณ์ ฤทธ์ิค ารพ 
ประสานหอพัก/โรงแรมที่อยู่ใน
รายชื่อเพื่อจดัหาที่พักส ารอง 
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≤ 1 สัปดาห์ (ภายใน 1 สปัดาห์ : การตอบสนองเหตกุารณ์ระยะสัน้) 

งานธุรกรรมส าคัญ ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
-  การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สือ่สารข้อมลูและแนวทางปฏิบตัิ 
 
 
 
2.แจ้งงดการเรียนการสอน /ย้ายไปยงัสถานท่ีรองรับ/ข้อมลู 
ขา่วสารท่ีเปลีย่นแปลง 
 
 
 
 
 
3. จดัตารางการสอนชดเชย/ผา่นระบบe-learning/ assignment 
 

1.รองคณบดีฝ่ายการศกึษาระดบั
ปริญญา รับทราบข้อมลูและแนวทาง
ปฏิบตัิ และแจ้งไปยงัผู้ รับผิดชอบระดบั
ต ่ากวา่เพื่อประสานงาน 
2.ประธานหลกัสตูร/หวัหน้างาน 
ประสานงานในการแจ้ง 
2.1 นกัศกึษา 
2.2 ประธานรายวชิา 
2.2 ผู้ประสานหลกั/ผู้ประสวสานงานชัน้
ปี 
2.3 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการรองรับ 
3.ประธานหลกัสตูร/หวัหน้างาน 
ประสานงานในการแจ้ง 
3.1 ประธานรายวชิา 
2.2ผู้ประสานหลกั/ผู้ประสานงานชัน้ปี 
2.2 นกัศกึษา 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

≤ 1 Day  ( ภายใน 24 ชม. : ใช้แผนอพยพตามภาคผนวก 6-2) 

≤ 1 สัปดาห์  ( ภายใน 1 สปัดาห์ : การตอบสนองเหตกุารณ์ระยะสัน้) 

งานธุรกรรมส าคัญ ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
การเรียนการสอน 
Post grad 

บริหารจัดการได้ โดยการสอนทดแทน  ดังนัน้ไม่ต้องย้าย/
ต้องการชัน้เรียนส ารอง 

- 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

≤ 1 สัปดาห์ (ภายใน 1 สปัดาห์ : การตอบสนองเหตกุารณ์ระยะสัน้) 

งานธุรกรรมส าคัญ ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
-  การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้รับแจ้งเหตจุาก
หวัหน้าคณะบริหารความตอ่เนื่องเขตพืน้ท่ี
พญาไท 
 

2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แจ้งเหตแุละเรียก
ประชมุกบัรองคณบดีฝ่ายการศกึษา, 
แพทยศาสตร์และบณัฑติศกึษา รองคณบดี
ฝ่ายบริการการศกึษา ศาลายา และผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายสือ่สารองค์กร เพื่อเตรียมห้องเรียน
ที่คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา รวมถึงการแจ้ง
ไปยงันกัศกึษา 

3. รองคณบดีฝ่ายการศกึษา, แพทยศาสตร์และ
บณัฑิตศกึษา และรองคณบดีฝ่ายบริการ
การศกึษา ศาลายา แจ้งหวัหน้างานในสงักดั
โดยแจ้งรายช่ือนกัศกึษาและบคุลากรที่
เก่ียวข้องเพื่อติดตอ่ให้ทราบวนัและเวลา
ตลอดจนห้องเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ 
ศาลายา โดยประสานงานกบัผู้ชว่ยคณบดี
ฝ่ายสือ่สารองค์กร 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้รับแจ้ง
สถานการณ์เป็นปรกต ิ

5.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แจ้งสถานการณ์เป็น
ปรกติไปยงัรองคณบดีและผู้ชว่ยคณบดีที่
เก่ียวข้อง 

6.  รองคณบดีและผู้ชว่ยคณบดีที่เก่ียวข้อง
ประสานงานกบัหวัหน้างานในสงักดัแจ้งให้
นกัศกึษามาเรียนที่วิทยาเขตพญาไทได้ตาม
ปรกต ิ

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
: หวัหน้าบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ
ด้านการศกึษา  
(คณะวิทยาศาสตร์) 
2. รองคณบดีฝ่ายการศกึษา, 
แพทยศาสตร์และบณัฑติศกึษา รอง
คณบดีฝ่ายบริการการศกึษา ศาลายา 
และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสือ่สารองค์กร  
: ประสานงานกบัหวัหน้างานในสงักดั 
 
 
3. หวัหน้างานการศกึษา, หวัหน้างาน
แพทยศาสตร์และบณัฑติศกึษา หวัหน้า
งานศาลายา และหวัหน้างานสือ่สาร
องค์กร 
: ประสานงานกบันกัศกึษาในสงักดั    
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คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

≤ 1 Day (ภายใน 24 ชัว่โมง : การตอบสนองเหตกุารณ์ทนัที) 

งานธุรกรรมส าคัญ ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
- การดแูลบคุลากร / นกัศกึษา 
(หอพกั) 
ระดับปริญญาตรีและต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แจ้งงดการเรียนการสอน 
-ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง line, 
facebook ในกลุ่มการศึกษาหลังปริญญา 
และ คณะฯ 
-กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน 
นศ. สามารถโทร.มายงัสายดว่น ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง ซึง่ผู้ รับสายจะให้ค าแนะน า/ความ
ช่วยเหลอืแก่นกัศกึษา  
 

-หนว่ยจดัการศกึษาหลกัสตูรก่อนปริญญา 
- งานสือ่สารองค์กร  
ผู้ รับสายไว้ มี 2 ทา่น คือ  
1) ผศ.ทพ.ธัช  อทิธิกุล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศกึษา 
โทร. 086-977-2372 
2) น.ส.สิริมา  ยะสาวงค์ 
นกัจิตวิทยา 
โทร. 061-404-6555 

≤ 1 สัปดาห์ (ภายใน 1 สปัดาห์ : การตอบสนองเหตกุารณ์ระยะสัน้) 

งานธุรกรรมส าคัญ ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
-  การเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรีและต ่ากว่า
ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 

เมื่อเกดิสถานการณ์ฉุกเฉินที่ท าให้ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนด
ไว้ได้ 
1) หาวนั-เวลาทีเ่ป็น Self study แล้วจดัสอน
ชดเชย หรือ 
2) แจ้งนกัศกึษาเรียนผา่นระบบ E-Learning 

1) เจ้าหน้าที่ประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอน
เพื่อก าหนดวนั เวลา ในการสอนชดเชย 
2) ในกรณีที่ผู้สอนยงัไมไ่ด้น าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนเข้าสูร่ะบบ E-
Learning เจ้าหน้าที่ประสานงานกบั
อาจารย์ผู้สอนขอ File เอกสาร แล้วน าเข้า
สูร่ะบบ E-Learning 

≤ 1 Day (ภายใน 24 ชัว่โมง : การตอบสนองเหตกุารณ์ทนัที) 

งานธุรกรรมส าคัญ ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
- การดแูลบคุลากร / นกัศกึษา 
(หอพกั) 
ระดับบัณฑติศึกษา 
 
 

-แจ้งงดการเรียนการสอน 
-ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง line, 
facebook ในกลุ่มการศึกษาหลังปริญญา 
และ คณะฯ 

-หนว่ยจดัการศกึษาหลกัสตูรหลงัปริญญา 
- งานสือ่สารองค์กร 
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≤ 1 สัปดาห์ (ภายใน 1 สปัดาห์ : การตอบสนองเหตกุารณ์ระยะสัน้) 

งานธุรกรรมส าคัญ ขัน้ตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ 
-  การเรียนการสอน 
ระดับบัณฑติศึกษา 
 
 
 
 
 

- ประสานงานหลกัสตูร ภาควชิา นศ. 
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการจดั
กิจกรรมต่างๆที่ต้องชดเชย 
- วางแผนจัดการเรียนการสอนนอกเวลา 
- การเรียนการสอนทางไกล 
- ปรับแผนการสอนเป็น self-directed 
learning ในช่วงเวลานัน้ๆ 

-หนว่ยจดัการศกึษาหลกัสตูรหลงั
ปริญญา 
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ภาคผนวก 6  
แผนปฏิบัตกิารการอพยพนักศึกษาและบุคลากรจากอาคาร 

กรณีเกิดความไม่ปลอดภัย ของส่วนงานเขตพืน้ท่ีพญาไท 
 

ภาคผนวก 6-1 แผนปฏิบัติการการอพยพนักศึกษาจากหอพักนักศึกษาหรือหอพักพยาบาลคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี   

 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตต่างๆ ที่ เกิดขึน้ที่หอพักนักศึกษาหรือหอพักพยาบาลและไม่
ขัดขวางต่อกระบวนการช่วยเหลือในการเข้าพืน้ที่  เช่น ถนน ทางเข้า-ออก 

- เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ทราบและเข้าใจหลกัการ ขัน้ตอน และวิธีการปฏิบตัิเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตกุารณ์ฉกุเฉิน
ตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้อง และชดัเจน 

 
แผนปฏิบัติการ 
 
 เมื่อมีสภาวะวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึน้ที่หอพักนักศึกษาหรือหอพักพยาบาลและจ าเป็นต้องอพยพคนออกจากหอพัก
นักศึกษาหรือหอพักพยาบาล ให้ผู้ รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายสัง่การให้บคุลากรในหอพกัดงักลา่วไปรวมกนั ที่จดุรวมพล 
โดย 

- จดุรวมพลท่ี 1 : โถงชัน้ 1 อาคารเรียนรวม 
- จดุรวมพลท่ี 2  สนามหญ้าข้างศาลกรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
1. สัง่การ แก้ไข และประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รายงานสถานการณ์และ
ประสานการปฏิบตัิกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอ านวย-
ความสะดวก 
อาจารย์ นายแพทย์สกิุจ แย้มวงษ์ 
โทร. 47977 

1. ช่วยผู้อ านวยการฯ ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก นายแพทย์ศิริ
ไชย หงษ์สงวนศรี 
โทร. 02-2012445 

1) ควบคมุการอพยพโดยใช้สญัลกัษณ์ธงสแีดง โดยเดินชธูงเหนือศีรษะ    น าทางไป
ยงัจดุนดัพบ 
2) ควบคมุและตรวจสอบจ านวนผู้อพยพและศนูย์หาย รายงานตอ่ผู้อ านวยการฯ 
3) น าการอพยพประจ าชัน้โดยให้ใช้เวลาในการรวบรวมผู้อพยพประมาณ 1-2 นาที 
4) ตรวจสอบรายช่ือจ านวนผู้ อพยพทัง้หมดหากพบว่ามีผู้ ตกค้างให้รีบแจ้ง
ผู้อ านวยการฯ ประสานงานทนัที 
 

หวัหน้าชดุอพยพ  (รอการแตง่ตัง้) 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
1) ผู้ประสานงานหลกัมีหน้าที่รายงานสถานการณ์และประสานการปฏิบตัิ 
2) หากมีผู้ ต้องการความช่วยเหลอืให้แจ้งผู้ประสานงานทนัที 

ชุดประชาสัมพันธ์ 
หวัหน้าทีม  
(รอการแตง่ตัง้) 

1) ท าหน้าที่บรรเทาทกุข์/ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ดแูลอาหาร น า้ดื่ม ยารักษาโรค หาก
มีผู้ ต้องการความช่วยเหลอืให้แจ้งผู้ประสานงานทนัที 

ชุดช่วยชีวิต และบรรเทาทุกข์ 
หวัหน้าทีม   
หวัหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน 
 

1) จัดเตรียมยานพาหนะเข้าประจ าพืน้ที่/รอรับค าสัง่/อ านวยความสะดวกในการ
ขนส่ง อาหาร น า้ดื่ม ยารักษา/ขนย้ายผู้บาดเจ็บ ขนย้ายบุคคลเข้าพืน้ที่รองรับการ
อพยพ 

ชุดยานพาหนะ 
หวัหน้าทีม 
(รอการแตง่ตัง้) 

1) ท าหน้าที่บรรเทาเหตเุบือ้งต้น เพื่อป้องกนัการลกุลาม หรือความเสยีหายตอ่เนื่อง 
2) ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกก เพื่อขอก าลงัสนบัสนุน หรือ          อปุกรณ์
ระงบัเหตหุรือบรรเทาสถานการณ์เพิ่มเติม 
3) รายงานสถานการณ์ตอ่ผู้อ านวยการฯ เพื่อการตดัสนิ หรือพิจารณาด าเนินการใน
ล าดบัถดัไป 

ชุดบรรเทาสถานการณ์เบือ้งต้น 
หวัหน้าทีม 
(รอการแตง่ตัง้) 

 
พืน้ที่รองรับการอพยพ 
 ก าหนดจุดพืน้ที่รองรับการอพยพ โดยพิจารณาจากเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภยั เมื่อเกิดเหตุกับสภาวะวิกฤตหรือ
เหตกุารณ์ฉกุเฉิน ที่มีระดบัความรุนแรง และสง่ผลกระทบกบัท่ีอยูอ่าศยั หรือการเดินทาง โดยก าหนดจดุไว้ ได้แก่ 
 จดุที่ 1  ห้องประชมุอารี วลัยะเสวี และโถงหน้าห้องประชมุอารี วลัยะเสวี 
 จดุที่ 2  โถงชัน้ 1 อาคาร 1     
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ภาคผนวก 6-2 แผนปฏิบตัิการการอพยพนกัศกึษา/บคุลากร จากหอพกัรับรอง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน    
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึน้ที่หอพักรับรอง และไม่ขัดขวางต่อกระบวนการ
ช่วยเหลือในการเข้าพืน้ที่ เช่น ถนน ทางเข้า-ออก 

- เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ทราบและเข้าใจหลกัการ ขัน้ตอน และวิธีการปฏิบตัิเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตกุารณ์ฉกุเฉิน
ตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้อง และชดัเจน 

 
แผนปฏิบัติการ 
 เมื่อมีสภาวะวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึน้ที่หอพักรับรองและจ าเป็นต้องอพยพคนออกจากหอพักรับรอง ให้ผู้ รับผิดชอบ
หรือได้รับมอบหมายสัง่การให้บคุลากรในหอพกัดงักลา่วไปรวมกนั ที่จดุรวมพล โดย 

- จดุรวมพลท่ี 1 : บริเวณหน้าอาคารเฉลมิพระเกียรติ 60 ปี 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
1. สัง่การ แก้ไข และประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รายงานสถานการณ์
และประสานการปฏิบตัิกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อม 
081-915-9986 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคณภาพ 
089-105-8571 

1. ช่วยผู้อ านวยการฯ ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
089-892-2792 
ผู้อ านวยการ ร.พ.เวชศาสตร์เขตร้อน 
081-860-2101 

1) ควบคมุการอพยพโดยใช้สญัลกัษณ์ธงสีแดง โดยเดินชูธงเหนือศีรษะ น าทาง
ไปยงัจดุนดัพบ 
2) ควบคมุและตรวจสอบจ านวนผู้อพยพและศนูย์หาย รายงานตอ่ผู้อ านวยการฯ 
3) น าการอพยพประจ าชัน้โดยให้ใช้เวลาในการรวบรวมผู้อพยพประมาณ 1 -2 
นาที 
4) ตรวจสอบรายช่ือจ านวนผู้ อพยพทัง้หมดหากพบว่ามีผู้ ตกค้างให้รีบแจ้ง
ผู้อ านวยการฯ ประสานงานทนัที 

นายเสวก ชมม่ิง 
081-805-3068 
นายส าเริง พรหมมงคล 
 
นายสมใจ พรหมดวง 
085-216-2489 
 

1) ผู้ประสานงานหลกัมีหน้าที่รายงานสถานการณ์และประสานการปฏิบตัิ 
2) หากมีผู้ ต้องการความช่วยเหลอืให้แจ้งผู้ประสานงานทนัที 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
089-892-2792 

1) ท าหน้าที่บรรเทาทกุข์/ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ดแูลอาหาร น า้ดื่ม   ยารักษาโรค 
หากมีผู้ ต้องการความช่วยเหลอืให้แจ้งผู้ประสานงานทนัที 

ดร. นพ.สัณฑ์  ม่วงน้อยเจริญ 
085-199-8989 
นางฐิติพร  แก้วรุณค า 
087-494-9923 

1) จดัเตรียมยานพาหนะเข้าประจ าพืน้ท่ี/รอรับค าสัง่/อ านวยความสะดวกในการ
ขนส่ง อาหาร น า้ดื่ม ยารักษา/ขนย้ายผู้บาดเจ็บ ขนย้ายบุคคลเข้าพืน้ที่รองรับ
การอพยพ 

นายสุบิน  พรมบาง 
081-133-9094 



 

 แผนบริหารความตอ่เนื่องวิทยาเขตพืน้ท่ีพญาไท  หน้า  70 

 Update ข้อมูล กนัยายน 2560 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
 
1) ท าหน้าที่บรรเทาเหตุเบือ้งต้น เพื่อป้องกันการลุกลาม หรือความเสียหาย
ตอ่เนื่อง 
2) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกก เพื่ อขอก าลังสนับสนุน  ห รือ          
อปุกรณ์ระงบัเหตหุรือบรรเทาสถานการณ์เพิ่มเติม 
3) รายงานสถานการณ์ตอ่ผู้อ านวยการฯ เพื่อการตดัสนิ หรือพิจารณาด าเนินการ
ในล าดบัถดัไป 

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อม 
081-915-9986 
นายสมศักดิ์ เลาะพึ่ง 
081-811-9020 

 
พืน้ที่รองรับการอพยพ 
 ก าหนดจุดพืน้ที่รองรับการอพยพ โดยพิจารณาจากเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภยั เมื่อเกิดเหตุกับสภาวะวิกฤตหรือ
เหตกุารณ์ฉกุเฉิน ที่มีระดบัความรุนแรง และสง่ผลกระทบกบัท่ีอยูอ่าศยั หรือการเดินทาง โดยก าหนดจดุไว้ ได้แก่ 
 จดุที่ 1  บริเวณชัน้ 1 อาคารจ าลอง หะรินสตุ 
 จดุที่ 2  บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยบริการ 
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ภาคผนวก 6-3 แผนปฏิบตัิการการอพยพนกัศกึษาจากหอพกันกัศกึษาหรือหอพกัพยาบาลคณะวิทยาศาสตร์ 

แผนปฏิบตัิการ 
 เมื่อมีสภาวะวิกฤตตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ที่อาคารในคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท เช่น ไฟไหม้ วินาศกรรม เป็นต้น 
และจ าเป็นต้องอพยพคนออกจากอาคาร โดยให้ผู้ รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายสัง่การให้นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานใน
อาคารดงักลา่วไปรวมกนัท่ีจดุรวมพลซึง่แผนปฏิบตัิการและจดุรวมพลดงัแสดงข้างลา่งนี  ้
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้พบเหตุแจ้งเหตุความไมป่ลอดภยักับ ผศ.ดร. สมคิด  อมรสมานกลุ (รองคณบดฝี่ายบริหาร (หลัก)) โทร 02-201-5002 / 084-138-3804  
หรือ คุณค้ารณ  โชธนะโชติ (ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหาร (ส้ารอง)) โทร 02-201-5021 / 081-772-8783 

 

พบเห็นความไม่ปลอดภัย 

ระงับเหตไุม่ปลอดภัยส้าเร็จ 

ผู้บริหารหลักแจ้งคุณไพรัตน์  ศริิเกียรติ์ดา้รงค์ (หัวหน้าหน่วยบริหารอาคารและสิ่งแวดล้อม (หลัก))  
โทร 02-201-5087 / 08-387-2786 หรือ คุณวัชรพงษ์  ทิมสกุล (วิศวกร (ส้ารอง)) โทร 02-201-5998 / 083-815-1223  

เพื่อสั่งการณร์ะงับเหตุไม่ปลอดภัยไปยังคุณสันติ  วิถีเทพ (หัวหน้า รปภ.) โทร 02-201-5990 / 089-488-3092   
และคณุกฤษฎา  เภาอ่อน (หัวหนา้ช่างจ้างเหมาบริการ) โทร 02-201-5999 / 02-201-5337 / 081-684-3218  

ระงับเหตไุม่ปลอดภัยลม้เหลว 

หัวหน้า รปภ. ตดิต่อผู้บริหารหลักและ  
สอบสวนเหตุไม่ปลอดภัยและรายงาน  

ต่อ รศ.ดร.สิทธิวัฒน์  เลิศศิริ 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)  

โทร 02-201-5010 / 081-834-5696 

ผู้บริหารหลักแจ้งหัวหน้าภาค/งานให้ทราบเหตไุม่ปลอดภยั 
และออกประชาสัมพันธ์ทุกสื่อสารให้นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทราบ 

และด้าเนินการโดยผู้น้าการอพยพไปยังจุดรวมพลต่างๆ 2 

 

แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 1 

 

ระงับเหตไุม่ปลอดภัยส้าเร็จ 

หัวหน้า รปภ. ตดิต่อผู้บริหารหลักและสอบสวนเหตุไม่ปลอดภัยและรายงานต่อ  
รศ.ดร.สิทธิวัฒน์  เลิศศริิ (คณบดคีณะวิทยาศาสตร์) โทร 02-201-5010 / 081-834-5696 

ออกประชาสัมพันธ์ทุกสื่อสารให้ทราบว่าเหตุไม่ปลอดภัยยตุิแล้ว 
และให้กลับเข้าอาคารพร้อมสา้รวจความเสียหาย 
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เบอร์โทรแจ้งเหตฉุกุเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตฉุกุเฉิน 

(Emergency) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

(Faculty of Science) 

สาธารณะ 

(Public) 

ไฟไหม้ (FIRE) 02-201-5999, 02-201-5990 199, 02-354-6858 

เหตดุว่น-เหตรุ้าย 

(CRIME/INJURY INCIDENT) 

02-201-5990, 02-201-5999 911 

สถานีต ารวจ (พญาไท) 

(POLICE STATION) 

 02-354-6957 

 

รถฉกุเฉิน  

(AMBULANCE) 

02-201-5023, 02-201-5020 

(รถคณะวิทยาศาสตร์ : เฉพาะเวลาราชการ) 

(OFFICE HOURS) 

02-201-2819 

(รถพยาบาล รพ.รามาธิบดี) 

(RAMATHIBODI HOSPITAL) 

ซอ่มฉกุเฉิน 

(UTILITIES SERVICES) 

02-201-5999, 02-201-5337  

 

 

สารเคมีร่ัวไหล 

(CHEMICAL SPILL) 

086-746-9206 (Mr.Sumet), 02-201-5999  
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จดุรวมพลคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดุรวมพล อาคาร 

ลานระหวา่งอาคารเฉลมิพระเกียรติกบัตกึกลม  

(จดุรวมพลท่ี 1) 

อาคารเฉลมิพระเกียรติ (ตกึ K), P, Pr ตกึกลม 

และอาคารปัจจยัเกือ้หนนุ 

ลานสนามหญ้าระหวา่งตกึคอมพิวเตอร์และตกึเคมี 

(จดุรวมพลท่ี 2)  

อาคาร B, C และ R 

ลานระหวา่งโรงอาหารและตกึเทคโนโลยีชีวภาพ 

(จดุรวมพลท่ี 3) 

อาคาร N, AN1, AN2, อาคารสตางค์, อาคาร BT,  

อาคารสตัว์ทดลอง และอาคารอเนกประสงค์ (M) 
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จัดท าโดย 

งานบริหารความเสี่ยง ส านักงานคณบดี  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

โทร  02-201-0063  โทรสาร  02-201-0063 


