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แผนความต่อเน่ือง 
ของ 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

1. บทนํา 
 

แผนความต่อเน่ือง หรือที่ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้จัดทําขึ้น
เพ่ือให้สอดรับกับแผนความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อ
องค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติ
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเน่ือง  

หากหน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านการวิจัย การให้บริการ ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตของ 
บุคลากร และความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ   แผนความต่อเน่ืองจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยให้
หน่วยงาน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทําให้กระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business 
Process) สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติหรือตามระดับการให้บริการที่กําหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ซ่ึงจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน 
 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
เพ่ือให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์

ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
 เพ่ือลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจ 
 เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้  
เพ่ือให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเช่ือม่ันในศักยภาพของหน่วยงาน 

แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก 
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สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 
เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปน้ี 
 

 เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤติ มีผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานจริง แต่มิได้ส่งผล
กระทบต่อสถานท่ีปฏิบัติงานสํารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 

 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤติ มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศหลัก แต่มิได้ส่งผล
กระทบต่อระบบสารสนเทศสํารองท่ีได้มีการจัดเตรียมไว้ 

 “บุคลากร” ท่ีถูกระบุในเอกสารฉบับน้ี หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยฯ พนักงานเงิน
รายได้ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว และเจ้าหน้าท่ีท้ังหมดของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 

1.1 ขอบเขตของแผนความต่อเนื่อง (Scope of BCP) 
 

แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริเวณ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซ่ึงเป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปน้ี  

 

 เหตุการณ์อุทกภัย 

 เหตุการณ์อัคคีภัย 

 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล 

 เหตุการณ์โรคระบาด 

การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีสําคัญ 
แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดทําขึ้น เพ่ือให้สามารถรองรับกับการบริหารความต่อเนื่องของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีสําคัญจึงเป็นส่ิงจําเป็น และต้องระบุไว้ในแผนความต่อเน่ือง ซ่ึงการเตรียมการทรัพยากร
ท่ีสําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร / สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก: เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซ่ึงได้รับความเสียหายและส่งผลให้บุคลากรไม่
สามารถเข้าไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นระยะช่ัวคราวหรอืระยะยาว 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ: เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญได้หรือมีวัสดุ
อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ: เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้ 
ระบบงานเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศ หรือเข้าถึงข้อมูลท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ 
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ตามปกติ  
5. ผลกระทบด้านผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญ: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ผู้ให้บริการ/ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้ 
 

สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์ 
 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/
สถานท่ี

ปฏิบัติงาน
หลัก 

 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่สําคัญ/การ 
จัดหาจัดส่ง 
วัสดุอุปกรณ์ 

ท่ีสําคัญ 

ด้าน 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
และข้อมูลท่ี 

สําคัญ 

ด้าน
บุคลากร 
หลัก 

 

 ผู้ให้บริการ/ 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

1 เหตุการณ์อุทกภัย      

2 เหตุการณ์อัคคีภัย      

3 เหตุการณ์ชุมนมุประท้วง/จลาจล      

4 เหตุการณโ์รคระบาด      

 
แผนความต่อเน่ือง (BCP) ฉบับน้ี ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข้องต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินงานปกติ โดยเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดําเนินงานและการให้บริการของ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และสถาบันฯ ยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้บริหารสามารถรับผิดชอบและดําเนินการได้ด้วยตนเอง 

2. การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.1 โครงสร้างและทีมงานแผนความต่อเน่ือง 

เพ่ือให้แผนความต่อเน่ือง (BCP) นําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรมี
การจัดต้ังคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขึ้นโดยมี
โครงสร้างดังน้ี 

 

1) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
2) บุคลากรสํารองทีมบริหารความต่อเน่ือง 
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รูปภาพที่ 2.1  โครงสร้างทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ซ่ึงมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงานให้กลับสู่ภาวะปกติ
โดยเร็ว ตามรายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ท่ีกําหนดให้เป็นบุคลากร
หลัก ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไป
ก่อน  จนกว่าจะได้มีการมอบหมาย 
 

ตารางท่ี 2.1  รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)  
                                 ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
 

บุคลากรหลัก 
บทบาท 

บุคลากรสํารอง 

ชื่อ เบอร์มือถือ/e-mail ชื่อ เบอร์มือถือ/e-mail 

นาง พัชรี  ตั้งตระกูล 
ผู้อํานวยการ 

08 1904 xxxx/ 
ifrprt@ku.ac.th  

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช 
รองผูอ้ํานวยการฝ่ายวางแผนฯ 
นางสายใจ  บุญสุข 
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

08 9165 xxxx/ 
ifrclc@ku.ac.th  
08 9921 xxxx/ 
ifrsijbs@ku.ac.th  

 

 
2.2 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) 
 

กลยุทธ์ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความ
พร้อมเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต ซ่ึงพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่อง 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

(ผู้อํานวยการ) 

บุคลากรสํารองทีมบริหารความต่อเนื่อง (1) 

นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนฯ 

บุคลากรสํารองทีมบริหารความต่อเน่ือง (2) 

นางสายใจ  บุญสุข  หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 



แผนบริหารค
สถาบันค้นค

ตาร

 

ความต่อเนื่อง (B
คว้าและพัฒนาผลิ

รางที่ 2.2  กลย
ทรัพย

 

Business Conti
ลิตภัณฑ์อาหาร  

ยุทธ์ความต่อเนื
ยากร 

 

อาคาร
ปฏิบติั

 

เครื่อง
อุปกร
สําคัญ
จัดหาจ
อุปกร
 
 

 

เทคโน
สารสน
ข้อมูล
 
 
 

 

บุคลา
 
 
 
 
 

nuity Plan – B
      ประจําปีงบป

นื่องทางธุรกจิ 

ร/ สถานท่ี 
ตงิาน ข

วิ
ม
แ
 

งมือและ  
ณ์ท่ี 

ญ / การ 
จัดส่งวัสดุ 
ณ์ท่ีสําคัญ 

กั
สู่

ต่
 

นโลยี 
นเทศและ 
ท่ีสําคัญ 

ข้
ร
ฉุ
 

กรหลัก 
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 (Business C

 กําหนดให้ใช้พ
องมหาวิทยาลัย 

 กําหนดให้ใ
ทยาเขตศรีราช
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ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 

ผู้ให้บริการ ท่ี
สําคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 การเช่ือมโยงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไปยังระบบเครือข่าย
ภายนอกผ่านระบบเครือข่าย Uninet หากระบบเครือข่ายหลัก Uninet 
ไม่สามารถเช่ือมต่อได้ วิทยาเขตสามารถสับเปล่ียนไปใช้บริการเช่ือมต่อ
สํารองผ่านทางเครือข่าย Thaisan TOT และ CAT ได้โดยทันที 

 ประสานงานกับมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องการไฟฟ้านครหลวงเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบในการจําหน่ายไฟฟ้า  เพื่อให้หน่วยงาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้ภายใน 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามหน่วยงานมีระบบไฟฟ้า
สํารองที่สามารถให้หน่วยงานและอาคารปฏิบัติงานสํารองทํางานได้
ต่อเน่ืองอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง  

   ประสานงานกับมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องการประปานครหลวงให้
สามารถจําหน่ายน้ําประปา เพื่อให้หน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้
ภายใน 1 สัปดาห์ 

 กําหนดให้มีระบบสํารองน้ําให้เพียงพอในระยะหน่ึง 

 กําหนดให้มียานพาหนะในกรณีขนย้ายผู้บาดเจ็บฉุกเฉินไปยัง
โรงพยาบาลใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลวิภาวดีหรือโรงพยาบาลเมโย 
เป็นต้น 

 
3. ความต้องการด้านทรัพยากรที่จําเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) พบว่ากระบวนการทํางานที่   
หน่วยงาน ต้องให้ความสําคัญและกลับมาดําเนินหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนด ปรากฏดัง
ตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy) 
 

กระบวนการหลัก 
ระดับความ
เร่งด่วน 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

1-4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารและสถานที่ 

สูงมาก      

ดําเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้
เจ้าหน้ี/ผู้มีสิทธิ์ การจ่ายเงินเดือน 

ปานกลาง      

การอนุมัติเอกสารสําคัญของบุคลากร ปานกลาง      

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน 
งบประมาณ และเร่งรัดติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ต่ํา      
(เร่งด่วนช่วง
เดือน ก.ค.) 
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สําหรับกระบวนการอ่ืนท่ีประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสงูมาก หรือมีความยืดหยุ่น 
สามารถชะลอการดําเนินงานและการให้บรกิารได้  โดยให้ผู้บริหารของฝา่ยงานประเมินความจําเป็นและเหมาะสม 
ท้ังน้ี หากมีความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนการหลกั 

4. การวิเคราะห์เพื่อกําหนดความต้องการทรัพยากรที่สําคัญ 
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4.1 
ตารางท่ี 4.1 การระบุจํานวนบุคลากรหลักในพ้ืนท่ีการปฏบิัติงานสํารอง 
 

ประเภททรัพยากร ท่ีมา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

พื้ น ท่ี สํ า ห รั บ ส ถ า น ที่
ปฏิบั ติงานสํารองด้านการ
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ ตามแผนบริหารความ
ต่อเน่ืองของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย (3 คน) (3 คน)  (3 คน)  (3 คน)  (3 คน) 

พื้ น ท่ี สํ า ห รั บ ส ถ า น ที่
ปฏิบัติงานสํารองด้านบริหาร
จัดการตามแผนบริหารความ
ต่อเน่ืองของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย  (3 คน) (3 คน)  (3 คน)  (3 คน)  (3 คน) 

พื้นท่ีสําหรับสถานท่ี
ปฏิบัติงานใหม่ในกรณีจําเป็น 

มหาวิทยาลัย  (3 คน) (3 คน)  (3 คน)  (3 คน)  (3 คน) 

รวม  (9 คน) (9 คน)  (9 คน)  (9 คน)  (9 คน) 

 

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางท่ี 4.2 
ตารางท่ี 4.2 การระบุจํานวนวัสดุอุปกรณ์  
 

ประเภททรัพยากร ท่ีมา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

คอมพิวเตอร์สํารองท่ีมี
คุณลักษณะเหมาะสม 

มหาวิทยาลัย 1 เคร่ือง 1 เครื่อง 2 เคร่ือง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

คอมพิวเตอร์สํารองท่ีมี
คุณลักษณะเหมาะสม 

มหาวิทยาลัย 1 เคร่ือง 1 เครื่อง 2 เคร่ือง 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

เคร่ืองพิมพ์รองรับกับการใช้งาน
กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย 1 เคร่ือง 1 เครื่อง 1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง 

โทรศัพท์พร้อมหมายเลข มหาวิทยาลัย 1 เคร่ือง 1 เครื่อง 1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง 

โทรสาร เครื่องสแกนด์ พร้อม
หมายเลข 

มหาวิทยาลัย 1 เคร่ือง 1 เครื่อง 1 เครื่อง  1 เครื่อง  1 เครื่อง 
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3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement) 
 

เน่ืองจากลักษณะการจัดเก็บข้อมูลท่ีสําคัญของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นการจัดเก็บที่ระบบ 
Intranet และ Server ของหน่วยงานแต่มีการสํารองข้อมูลโดยงานระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงสามารถกู้คืนข้อมูลได้ใน
กรณีเกิดภัยพิบัติ 

ตารางท่ี 4.3 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 
 

ประเภททรัพยากร แหล่งข้อมูล 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

e-mail สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

     

GFMIS (ระบบเบิกจ่ายเงิน) กองคลัง      

e-GP (ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง) กรมบัญชีกลาง      

ERP (ระบบการจองเงิน) กองคลัง      

หนังสือส่ังการต่าง ๆ ออกโดย
หน่วยงาน 

สถาบันฯ      

เอกสารใบแจ้งหน้ี คู่ค้า      

ข้อมูลประกอบการจัดทําแผน
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 

สถาบันฯ      
(เร่งด่วนช่วง
เดือน ก.ค.) 

 

4) ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement) 
 

ตารางท่ี 4.4 การระบุจํานวนบุคลากรหลักท่ีจําเป็น 
 

ประเภททรัพยากร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

      

พื้นท่ีสําหรับสถานท่ีปฏิบัติงานสํารองด้านการ
รักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี  

3 คน 3 คน 3 คน 3 คน  3 คน 

พื้นท่ีสําหรับสถานท่ีปฏิบัติงานสํารองด้าน
บริหารจัดการ 

3 คน 3 คน 3 คน 3 คน 5 คน 

รวม 6 คน 6 คน  6 คน  6 คน  8 คน 
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5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการท่ีสําคัญ (Service Requirement) 
 

ตารางท่ี 4.5 การระบุจํานวนผู้ให้บริการท่ีต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 
 

ฝ่ายงาน/กลุ่มงาน 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

ผู้ให้บริการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1 1 1 1 1 

ผู้ให้บริการด้านการจ่ายระบบไฟฟ้า 1 1 1 1 1 

ผู้ให้บริการด้านการจ่ายระบบนํ้าประปา 1 1 1 1 1 

ผู้ให้บริการด้านโรงพยาบาลกรณีมีบุคลากร 
ได้รับบาดเจ็บ 

1 1 1 1 1 

รวม 4 4 4 4 4 

 
หมายเหตุ – ให้จัดหาอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เน็ต แบบพกพา (Air Card) 

ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เช่ือมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของหน่วยงาน 
กลางผ่านอินเตอร์เน็ต ในกรณีผู้ให้บริการหลักและสํารองไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

- ให้จัดหาระบบไฟฟ้าสํารองกรณีผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

- ให้จัดหาระบบนํ้าประปาสํารองกรณีผู้ให้บริการหลักไม่สามารถให้บริการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ให้จัดหาสถานท่ีสํารองกรณีผู้มีส่วนได้เสียมาขอรับบริการ 
- ให้จัดหาโรงพยาบาลสํารองกรณีบุคลากรได้รับบาดเจ็บ 

 

ข้ันตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 
 

วันที ่1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 
 

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสถาบัน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืน ๆ  และปฏบัิติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยฯ และสาํนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- แจ้งเหตุฉุกเฉนิ วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคลากรใน สถาบัน ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเน่ืองของสถาบัน  

 
 
 

- ดําเนินการดูแลรกัษาความปลอดภัย อาคาร สถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเน่ืองของสถาบัน 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- จัดประชุมทีมงานบริหารความต่อเนื่อง พรอ้มบันทึกช่วยจําเพ่ือ
ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการดําเนนิงาน การให้บริการ 
และทรัพยากรสําคัญท่ีต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
- ทบทวนกระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบ อย่างสูง 
(หากไม่ดําเนินการ) ดังนั้น จําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วย
มือ (Manual Processing) 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเน่ืองของสถาบัน 

 

- ระบุและสรุปรายช่ือบุคลากรใน สถาบัน ท่ีไดร้ับ 
บาดเจ็บหรือเสยีชีวิต  
- จัดยานพาหนะส่งผู้ไดร้ับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง เช่น
โรงพยาบาลวิภาวดีรังสิต หรือ เมโย เป็นต้น 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเน่ืองของสถาบัน 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ 

• จํานวนและรายช่ือบุคลากรท่ีได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวติ 
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงาน 

และการให้บริการ 
• ทรัพยากรสําคัญท่ีต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
• กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหาก

ไม่ดําเนินการ และจําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 

หัวหน้าทีมงานบริหารความ 
ต่อเน่ืองของสถาบัน 

 

- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรใน สถาบัน ให้ทราบ 
ตามเน้ือหาและข้อความท่ีได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะ
บริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรแ์ล้ว 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน  

 

- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนท่ีจําเป็น ต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1- 5 วัน ข้างหน้า หลังจากการ
ประกาศภาวะฉกุเฉิน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน  

 

- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงาน ในการ
ดําเนินงานเร่งดว่นข้างต้น ภายใต้ขอ้จํากัดและสภาวะวิกฤต พร้อม
ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเน่ืองตาม
แผนการจัดหาทรัพยากร 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน  

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนือ่งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ พร้อมขออนุมัติการดําเนินงาน 
หรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) สําหรับกระบวนงาน
ท่ีมีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดําเนินการ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน  
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและ
ภายนอกในการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่อง ไดแ้ก ่

  • สถานท่ีปฏิบตัิงานสํารอง 

 • วัสดอุุปกรณ์ท่ีสําคัญ 

 • เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 

  • บุคลากรหลัก 

  • ผู้ให้บรกิารท่ีสําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน ต่อไปน้ี 

 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ 
สถาบัน 

 

 
 

 
 

 

 

- พิจารณาดําเนนิการหรือปฏิบตัิงานด้วยมือ (Manual) เฉพาะงาน
เร่งด่วน หากไมด่ําเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถ
รอได้ ท้ังนี้ ต้องได้รับการอนุมัต ิ

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน 

 

- ระบุหน่วยงานท่ีเป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสําหรับงานเร่งด่วนเพ่ือแจ้ง
สถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มีความต่อเนื่องตาม
ความเห็นของคณะบริหารความต่อเน่ืองของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน 

 

- บันทึกลงในสมุดรายงาน (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงาน

ต่าง ๆ ท่ีทีมงานบริหารความต่อเน่ืองของ สถาบัน ต้องดําเนินการ 
(พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการและเวลา) อย่างต่อเน่ืองทุกวัน 

หัวหน้า และทีมงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ สถาบัน 

 

- แจ้งสรุปสถานการณแ์ละขั้นตอนการดําเนินการ สําหรับในวัน
ถัดไป ให้กับบุคลากรหลักใน สถาบัน เพื่อรับทราบและดําเนินการ 
อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนือ่งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องทุกวันหรือตามความ
จําเป็นเร่งด่วน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน 
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วันท่ี 2-7 การตอบสนองในระยะส้ัน 
 

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของ สถาบัน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืน ๆ  และปฏบัิติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครดั 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานะภาพการกอบกูค้นืมาของทรัพยากรท่ีได้รับผล 
กระทบ ประเมินความจาํเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกูค้ืน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน 

 

- ตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความพร้อมและ
ข้อจํากัดในการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก ่

  • สถานท่ีปฏิบตัิงานสํารอง 

  • วัสดอุุปกรณ์ท่ีสําคัญ 

  • เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 

  • บุคลากรหลัก 

  • คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสยี 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน ต่อไปน้ี 

 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ 
สถาบัน 
 

 

 
 

 

 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ความพร้อม ข้อจํากัด และ
ข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน 

 
 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง ไดแ้ก ่

  • สถานท่ีปฏิบตัิงานสํารอง 

  • วัสดอุุปกรณ์ท่ีสําคัญ 

  • เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 

  • บุคลากรหลัก 

  • คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสยี 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน ต่อไปน้ี 

 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ 
สถาบัน 

 

 
 

 
 

 

 

- ดําเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่าง ๆ  ท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานและให้บริการตามตารางท่ี 4.5 

 สํานกังานเลขานุการฯ 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหาเพ่ือบริหาร
ความต่อเนื่อง: 

  • สถานท่ีปฏิบตัิงานสํารอง 

  • วัสดอุุปกรณ์ท่ีสําคัญ 

  • เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 

  • บุคลากรหลัก 

  • คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน ต่อไปน้ี 

 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ 
สถาบัน 

 

 
 

 
 

 

 

- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเน่ืองแก่ 
บุคลากร/ผู้ใช้บริการ /คู่ค้า /ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี ท่ีได้รับ
ผลกระทบ โดยวิธีส่ง SMS หรือแจ้งข่าวทาง Web Page ของ
มหาวิทยาลัยฯ ระบบ e-office เป็นต้น 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน 

 

- บันทึกลงในสมุดรายงาน (Log Book) และทบทวนกิจกรรม
และงานต่างๆ ท่ีทีมงานบริหารความต่อเนือ่งของ สถาบัน  
(พรอ้มระบุรายละเอียด ผูด้ําเนินการ และเวลา ) ทุกวัน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน 

 

- แจ้งสรุปสถานการณแ์ละขั้นตอนการดําเนินการตอ่ไป สําหรับ
ในวันถดัไป ให้กับบุคลากรในสถาบัน  

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของสถาบัน 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความ 
ต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเวลาท่ีได้กําหนดไว 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของสถาบัน 

 

 
 

วันท่ี 8  การตอบสนองในระยะกลาง (1 สัปดาห์) 
 

ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของสถาบัน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากร
อ่ืน ๆ  และปฏบัิติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์และ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครดั 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ติดตามสถานภาพการกอบกูค้ืนมาของทรัพยากรท่ีไดร้ับ
ผลกระทบ และประเมินความจําเป็น และระยะเวลาท่ีต้องใชใ้น
การกอบกู้คืน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน 

 

   



 

แผนบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan – BCP)  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร      ประจําปีงบประมาณ 2556   14 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ 
แล้วเสร็จ 

- ระบุทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ เพ่ือดําเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ 

หัวหน้า และทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน 

 

- รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ สถานภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรท่ีได้รบั
ผลกระทบ และทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือดาํเนินงานและ
ให้บริการตามปกต ิ

หัวหน้า และทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของสถาบัน 

 

- ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ 
เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกติ: 

  • สถานท่ีปฏิบตัิงานสํารอง 

  • วัสดอุุปกรณ์ท่ีสําคัญ 

  • เทคโนโลยสีารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญ 

  • บุคลากรหลัก 

  • คู่ค้า/ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ/ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสยี 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของ สถาบัน ต่อไปน้ี 

 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการฯ 
สถาบัน 

 

 
 
 

 
 

 

 

- แจ้งสรุปสถานการณแ์ละการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
ต่าง ๆ เพ่ือดําเนินงานและให้บริการตามปกติให้กับบุคลากรใน 
สถาบัน  

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของสถาบัน 

 

- บันทึกลงในสมุดรายงาน (Log Book) และทบทวนกิจกรรม
และงานต่างๆ ท่ีทีมงานบริหารความต่อเนือ่งของสถาบัน (พร้อม
ระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา ) ทุกวัน 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของสถาบัน 

 

- รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนือ่ง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ตามเวลาที่ได้กาํหนดไว้ 

หัวหน้าและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ืองของสถาบัน 
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