แผนการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจําป! 2556

แผนการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. บทนํา
แผนความตอเนื่อง หรือที่ตอไปนี้จะเรียกวา “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้ จัดทําขึ้น
เพื่อให5อาจารย6และเจ5าหน5าที่ที่มีสวนเกี่ยวข5องกับการดําเนินการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือ
ตอไปนี้จะเรียกวา “มหาวิทยาลัยฯ” สามารถนําไปใช5ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ6ฉุกเฉินตางๆ ไมวาจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ เชน อุทกภัย อัคคีภัย ระบบไฟฟEา โรคระบาด
เปGนต5น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ6ฉุกเฉินดังกลาวสงผลให5มหาวิทยาลัยฯ ต5องหยุดการดําเนินการ หรือไม
สามารถดําเนินการเรียนการสอนได5อยางตอเนื่อง
หากมหาวิทยาลัยไมมีกระบวนการรองรับการดําเนินการอยางตอเนื่อง อาจสงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอ
มหาวิทยาลัยฯ ในด5านตางๆ เชน ผลกระทบตอนักศึกษา ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย การเงิน สังคม ชุมชน ตลอดจน
ชีวิตและทรัพย6สินของอาจารย6 เจ5าหน5าที่ และนักศึกษา แผนความตอเนื่องจึงเปGนสิ่งสําคัญที่จะชวยให5
มหาวิทยาลัย สามารถรับมือกับเหตุการณ6ฉุกเฉินที่ไมคาดคิด และทําให5กระบวนการที่สําคัญ (Critical
Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการได5อยางปกติ หรือตามระดับที่มหาวิทยาลัยกําหนดได5ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยให5สามารถลดระดับความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค* (Objectives)
• เพื่อใช5เปGนแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง
• เพื่อให5มหาวิทยาลัยฯ มีการเตรียมความพร5อมลวงหน5าในการรับมือสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ6
ฉุกเฉินตางๆ ที่เกิดขึ้น
• เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ
• เพื่อบรรเทาความเสียหายให5อยูในระดับที่ยอมรับได5 เชน ผลกระทบตอตัวนักศึกษา การเงิน ชื่อเสียง
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนชีวิตและทรัพย6สิน ของอาจารย6 เจ5าหน5าที่ และนักศึกษา
• เพื่อให5ประชาชน อาจารย6 เจ5าหน5าที่ นักศึกษา และผู5มีสวนได5สวนเสีย (Stakeholders) มีความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ แม5มหาวิทยาลัยฯ ต5องเผชิญกับเหตุการณ6ร5ายแรงและสงผล
กระทบจนทําให5การดําเนินการด5านการต5องหยุดชะงัก

สมมติฐานของแผนความตอเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต5สมมติฐาน ดังตอไปนี้
• เหตุการณ6ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสําคัญตางๆ แตมิได5สงผลกระทบตอสถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่
ได5มีการจัดเตรียมไว5
• สํานักคอมพิวเตอร6เปGนหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศตางๆ
โดยระบบสารสนเทศนั้น มิได5รับผลกระทบจากเหตุการณ6ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก
• “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
1.1 ขอบเขตของแผนความตอเนื่อง (Scope of BCP)
แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ใช5รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ6ฉุกเฉิน บริเวณ
สํานักงานของมหาวิทยาลัยฯ หรือภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด5วยเหตุการณ6ตอไปนี้
• เหตุการณ6อุทกภัย
• เหตุการณ6อัคคีภัย
• เหตุการณ6โรคระบาด
• เหตุการณ6ระบบไฟฟEาดับในวงกว5าง
• เหตุการณ6ชุมนุมประท5วง/จลาจล
• เหตุการณ6วาตภัย
อยางไรก็ตาม แผนความตอเนื่องฉบับนี้ได5จัดทําขึ้น เพื่อให5สามารถรองรับการบริหารความตอเนื่องของ
มหาวิทยาลัยฯ ในหลากหลาย รูปแบบของสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ6ฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบตอ
ทรัพยากรที่สําคัญในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย ซึ่งแบงออกเปGน 5 ประเภท ได5แก
1. ผลกระทบด5านอาคาร / สถานที่ปฏิบัติงานหลัก เหตุการณ6ที่เกิดขึ้นทําให5สถานที่ของมหาวิทยาลัยฯ
ได5รับความเสียหายและสงผลให5บุคลากรไมสามารถเข5าไปปฏิบัติงานได5เปGนระยะเวลาชั่วคราวหรือ
ระยะยาว

2. ผลกระทบด5านวัสดุอุปกรณ6ที่สําคัญ / การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณ6ที่สําคัญ เหตุการณ6ที่เกิดขึ้นทําให5
ไมสามารถใช5งานวัสดุอุปกรณ6ที่สําคัญตอการดําเนินการ หรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณ6ที่
สําคัญได5ตามปกติ
3. ผลกระทบด5านเทคโนโลยีสารสนเทศและข5อมูลที่สําคัญ เหตุการณ6ที่เกิดขึ้นทําให5ไมสามารถใช5ระบบ
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศหรือข5อมูลที่สําคัญได5 หรือข5อมูลที่สําคัญไมสามารถนํามาใช5งานได5
ตามปกติ
4. ผลกระทบด5านบุคลากรหลัก
ตามปกติ

เหตุการณ6ที่เกิดขึ้นทําให5บุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงานได5

5. ผลกระทบด5านคูค5า / ผู5ให5บริการที่สําคัญ เหตุการณ6ที่เกิดขึ้นทําให5คูค5า / ผู5ให5บริการไมสามารถที่จะ
ให5บริการสงมอบงานได5ตามที่ระบุไว5กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สรุปเหตุการณ*ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ*
เหตุการณ*ภัยคุกคาม

ดานอาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก

ดานวัสดุอุปกรณ*ที่
สําคัญ/การจัดหาจัดสง
วัสดุอุปกรณ*ที่สําคัญ

ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ขอมูลที่สําคัญ

ดานบุคลากร
หลัก

คูคา/ผู
ใหบริการที่
สําคัญ

1.เหตุการณ*อุทกภัย

/

/

/

/

/

2.เหตุการณ*อัคคีภัย

/

/

/

/

/

3.เหตุการณ*โรคระบาด

/

4.เหตุการณ*ระบบไฟฟPา
ดับในวงกวาง

/

/

/

/

5.เหตุการณ*ชุมนุม
ประทวง/การจลาจล

/

/

/

/

6.เหตุการณ*วาตภัย

/

/

/

/

/

/

แผนความตอเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไมรองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดข5องตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินการปกติ โดยเหตุขัดข5องดังกลาวไมสงผลกระทบระดับสูงตอการดําเนินงานและการให5บริการของ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยยังสามารถจัดการปรับปรุงแก5ไขได5ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู5บริหาร
ของมหาวิทยาลัย

2. การบริหารความตอเนื่องของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.1 โครงสรางและทีมงานแผนความตอเนื่อง
เพื่อให5แผนความตอเนื่อง (BCP) นําไปปฏิบัติใช5ได5อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ควรมีการ
จัดตั้งคณะบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของมหาวิทยาลัยขึ้นโดยมีโครงสร5างดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารความตอเนื่อง
2. ทีมบริหารความตอเนื่อง
3. ผู5ประสานงานคณะกรรมการบริหารความตอเนื่อง
ขั้นตอนการบริหารโครงการจัดการความพรอมตอสภาวะวิกฤต
โครงสรางคณะกรรมการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต หรือ BCM

คณะกรรมการ BCM*

ผู5ประสานงานคณะกรรมการบริหารความ
ตอเนื่อง

ทีมคณะครุ
ศาสตร6

ทีมคณะ
วิทยาศาสตร6
และเทคโนโลยี

ทีมสํานักงาน
อธิการบดี

ทีมสถาบันวิจัย
ไม5กลายเปGนหิน
ฯ

ทีมคณะมนุษย
และ
สังคมศาสตร6
ทีมสํานัก
สงเสริมวิชาการ
ฯ

ทีมสํานัก
คอมพิวเตอร6

ทีมสถาบัน
ภาษา

ทีมคณะ
วิทยาการ

ทีมสํานักวิทย
บริการฯ

ทีมสถาบันวิจัย
และพัฒนา

ทีมคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ทีมคณะ
บัณฑิต
วิทยาลัย
ทีมสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

2.2 กลยุทธ*ความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร

กลยุทธ*ความตอเนื่อง

อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

- กําหนดให5ใช5พื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ในสวนอื่นที่ยังไมได5รับ
ความเสียหาย โดยมีการสํารวจความเหมาะสมของสถานที่
ประสานงาน และการเตรียมความพร5อมลวงหน5า
- ในกรณีที่ความเสียหายขยายเปGนวงกว5าง กําหนดให5ใช5พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีการสํารวจความ
เหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร5อมกับ
หนวยงานเจ5าของพื้นที่

วัสดุอุปกรณ6ที่สําคัญ/การจัดหาจัดสง
วัสดุอุปกรณ6ที่สําคัญ

-กําหนดให5มีการจัดหาคอมพิวเตอร6สํารอง ที่มีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับการใช5งาน
-กําหนดให5ใช5คอมพิวเตอร6แบบพกพา (Laptop/Notebook) ของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯได5เปGนการชั่วคราว

เทคโนโลยีสารสนเทศและข5อมูลที่สําคัญ -ดําเนินการบันทึกข5อมูลด5วยระบบมือไปกอน แล5วจึงบันทึกข5อมูล
ระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในภายหลัง
บุคลากรหลัก

-กําหนดให5ใช5บุคลากรสํารอง ทดแทนภายในฝiายงานหรือกลุมงาน
เดียวกัน
-กําหนดให5ใช5บุคลากรนอกฝiายงานหรือกลุมงานในกรณีที่บุคลากร
ไมเพียงพอหรือขาดแคลน

คูค5า/ผู5ให5บริการที่สําคัญ/ผู5มีสวนได5สวน -กําหนดให5จัดหาอุปกรณ6เชื่อมโยงระบบเครือขายตอผาน
เสีย
อินเตอร6เน็ต แบบพกพา (Air Card) ของผู5ให5บริการโทรศัพท6มือถือ
เชื่อมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข5อมูลที่สําคัญของ
หนวยงานกลางผานอินเตอร6เน็ต ในกรณีที่ผู5ให5บริการไมสามารถ
ให5บริการได5ภายในระยะเวลาที่กําหนด

2.3 ความตองการดานทรัพยากรที่จําเปYนในการบริหารความตอเนื่อง
การวิเคราะห6ผลกระทบทางธุรกิจ (Business impact Analysis) พบวากระบวนการทํางานที่ฝiายงาน
ต5องให5ความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟklนคืนสภาพให5ได5ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดปรากฏดัง
ตาราง
ตารางผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)
ดานผลิตบัณฑิต
กระบวนการหลัก

ระยะเวลาเปEาหมายในการฟklนคืนสภาพเวลา
ระดับความเรงดวน 4 ชั่วโมง 1 วัน

1 สัปดาห6

2 สัปดาห6

1 เดือน

สถานที่ดําเนินงานด5านวิชาการ

ปานกลาง

/

ระบบสารสนเทศงานหลักสูตร

ต่ํา

/

การชวยเหลือด5านการเงินเพื่อการศึกษา

ต่ํา

/

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ให5คําปรึกษา

ต่ํา

/

ดานการบริหาร
กระบวนการหลัก
ระบบเครือขาย

ระยะเวลาเปEาหมายในการฟklนคืนสภาพเวลา
ระดับความเรงดวน 4 ชั่วโมง 1 วัน
สูง

/

สูง

/

สูง

/

ระบบเมล6

สูง

/

การให5บริการด5านเอกสาร (Copy/Printing)

สูง

/

- ชุดเซฟเวอร6
- ปEองกันความปลอดภัย
- ชุดสํารองข5อมูล
- ระบบ NAC
- ระบบ Wifi
- สวิทซ6ซิ่ง
ระบบแมขายและระบบสารสนเทศ
- ชุดเซฟเวอร6
- ปEองกันความปลอดภัย
- ชุดสํารองข5อมูล
โครงสร5างพื้นฐาน
- เครื่องกําเนิดไฟฟEา
- UPS
- เครื่องปรับอากาศ

1 สัปดาห6

2 สัปดาห6

1 เดือน

กระบวนการหลัก

ระยะเวลาเปEาหมายในการฟklนคืนสภาพเวลา
ระดับความเรงดวน 4 ชั่วโมง 1 วัน

ระบบคาตอบแทน

สูง

/

ฐานข5อมูลบุคลากร

สูง

/

การพัฒนาองค6กรและการฝpกอบรม

สูง

การจัดซื้อจัดจ5าง

สูง

/

งานจัดเก็บและกระจายวัสดุอุปกรณ6และสิ่ง
อํานวยความสะดวก

สูง

/

งานซอมและบํารุงรักษา

สูง

/

การให5ความชวยเหลือทางด5านเทคนิคและ
การประเมินผลเพื่อประเมินและสื่อสาร
ความเสี่ยง

สูง

/

การแจ5งเตือนลวงหน5าถึงการเผยแพร
อุปกรณ6อันตรายไปยังหนวยงานที่กํากับ
ดูแล

สูง

/

การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ และ
การจัดการการจราจรให5เปGนระเบียบ

สูง

/

1 สัปดาห6

2 สัปดาห6

1 เดือน

/

ดานการวิจัย
กระบวนการหลัก

ระยะเวลาเปEาหมายในการฟklนคืนสภาพเวลา
ระดับความเรงดวน 4 ชั่วโมง 1 วัน

1 สัปดาห6

สถานที่ดําเนินงานด5านงานวิจัย (ดําเนินการ
ตามแผนรองรับของสวนอาคารสถานที่)

ปานกลาง

/

ระบบสารสนเทศงานวิจัย (ดําเนินงานตาม
แผนรองรับของสํานักคอมฯ และดําเนินงาน
ของสวนโดยใช5แบบ Manual)

ปานกลาง

/

กระบวนการเรียกข5อเสนอโครงรางงานวิจัย

ปานกลาง

/

2 สัปดาห6

1 เดือน

ดานนักศึกษา
กระบวนการหลัก

ระยะเวลาเปEาหมายในการฟklนคืนสภาพเวลา
ระดับความเรงดวน 4 ชั่วโมง 1 วัน

กระบวนการให5ข5อมูลขาวสารกับนักศึกษา

สูง

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ปานกลาง

1 สัปดาห6

2 สัปดาห6

/
/

2.4 กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน Call Tree
กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ5งเหตุฉุกเฉินให5กับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่องและ
ทีมงานบริหารความตอเนื่องที่เกี่ยวข5องตามผังรายชื่อทางโทรศัพท6 โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อการบริหารจัดการ
ขั้นตอนในการติดตอพนักงาน ภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ6ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของหนวยงาน
จุดเริ่มต5นของกระบวนการ Call Tree จะเริ่มจากหัวหน5าคณะบริหารความตอเนื่องแจ5งให5ผู5ประสานงาน
คณะบริหารความตอเนื่อง โดยผู5ประสานงานฯ จะแจ5งให5หัวหน5าทีมบริหารความตอเนื่องรับทราบเหตุการณ6
ฉุกเฉินและการประกาศใช5แผนความตอเนื่อง ตามสายงานการบังคับบัญชาของแตละสายงานของตน รับทราบ
เหตุการณ6ฉุกเฉินและการประกาศใช5แผนความตอเนื่องของหนวยงานที่ได5รับผลกระทบ
ตามรายชื่อและ
ชองทางติดตอสื่อสารที่ได5ระบุไว5ใน ตาราง รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง

1 เดือน

ในกรณีที่ไมสามารถติดตอหัวหน5าทีมได5 ให5ติดตอไปยังบุคลากรสํารอง โดยพิจารณา
• ถ5าเหตุการณ6เกิดขึ้นในเวลาทําการ ให5ดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอร6โทรศัพท6ของ
หนวยงานเปGนชองทางแรก
• ถ5าเหตุการณ6เกิดขึ้นนอกเวลาทําการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได5รับผลกระทบ ให5ดําเนินการติดตอ
บุคลากรหลักโดยติดตอผานโทรศัพท6มือถือเปGนชองทางแรก
• ถ5าสามารถติดตอบุคลากรหลักได5ให5แจ5งข5อมูลแกบุคลากรหลักของหนวยงานทราบ ดังตอไปนี้
- สรุปสถานการณ6ของเหตุการณ6ฉุกเฉินและการประกาศใช5แผนความตอเนื่อง
- เวลาและสถานที่สําหรับการนัดประชุมเรงดวนของหนวยงาน สําหรับผู5บริหารของหนวยงานและ
ทีมงานบริหารความตอเนื่อง
- ขั้นตอนปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความตอเนื่องตอไป เชน สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย5ายสถานที่
ทําการ
ประธานคณะบริหารความพร5อม
ตอสภาวะวิกฤต มร.นม
มือถือ

ผู5ประสานงาน
มือถือ

ผู5บริหารคณะ

ผู5บริหารศูนย6

ผู5บริหารสํานัก

มือถือ

มือถือ

มือถือ

บุคลากร 1

บุคลากร 2

มือถือ

มือถือ

กรณีเรงดวน
ภายหลังจากได5รับการตอบสองจากบุคลากรหลักครบถ5วนตามผังการติดตอ (Call Tree) หัวหน5าทีม
บริหารความตอเนื่องคณะตางๆ มีหน5าที่โทรกลับไปแจ5งยังผู5ประสานงานคณะบริหารความตอเนื่อง เพื่อ
รวบรวมสรุปความพร5อมของมหาวิทยาลัยในการบริหารความตอเนื่อง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย6สินของมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรและนักศึกษาทั้งหมดในมหาวิทยาลัยฯ
ทีมบริหารความตอเนื่องมีหน5าที่ในการปรับปรุงข5อมูลสําหรับการติดตอให5เปGนปqจจุบันอยูตลอดเวลา
เพื่อให5กระบวนการติดตอบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได5อยางตอเนื่องและสําเร็จลุลวง
ภายในระยะเวลาที่คาดหวัง ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ6ฉุกเฉินและมีการประกาศใช5แผนความตอเนื่อง

2.5 ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
วันที่ 1 (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณ6ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
-แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree
ใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไดรับแจงจาก
หัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหนาทีมงานบริหารความตอเนื่อง
มหาวิทยาลัย

-จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่อง เพื่อประเมิน
ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ
ความเสียหาย ผลกระทบตอการดําเนินงาน การใหบริการ มหาวิทยาลัยฯ
และทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
–ทบทวนกระบวนการที่มีความเรงดวน หรือสงผลกระทบ
อยางสูง (หากไมดําเนินการ) ดังนั้นจําเปYนตองดําเนินงาน
หรือปฏิบัติดวยมือ (Manual Processing)
-ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ที่ไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

-รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
มหาวิทยาลัยฯ ทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

• จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดรับบาดเจ็บ/
เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงาน
• ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความ
ตอเนื่อง
• กระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผลกระทบ
อยางสูงหากไมดําเนินการ และจําเปYนตอง
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานดวยมือ

ดําเนินการแลวเสร็จ

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

-สื่อสารและรายงานสถานการณ*แกบุคลากรในคณะ ศูนย* หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
สํานักใหทราบ ตามเนื้อหาและขอความที่ไดรับการ
คณะ ศูนย* สํานัก
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความตอเนื่องของ
หนวยงานแลว
-ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเรงดวนที่
จําเปYนตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 1-7 วัน
ขางหนา

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

-ประเมินศักยภาพและความสามารถของมหาวิทยาลัยฯ
ในการดําเนินงานเรงดวนขางตน ภายใตขอจํากัดและ
สภาวะวิกฤตพรอมระบุทรัพยากรที่จําเปYนตองใชในการ
บริหารความตอเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

-รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของหนวยงานทราบ พรอมขออนุมัติการ
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานดวยมือ (Manual
Processing) สําหรับกระบวนงานที่มีความเรงดวน และ
สงผลกระทบอยางสูงหากไมดําเนินการ

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

-ติดตอและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
จัดหาทรัพยากรที่จําเปYนตองใชในการบริหารความ
ตอเนื่อง ไดแก

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

• สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง
• วัสดุอุปกรณ*ที่สําคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

• คณะครุศาสตร*
• คณะมนุษยศาสตร*และ
สังคมศาสตร*
• คณะวิทยาศาสตร*และ
เทคโนโลยี
• คณะวิทยาการจัดการ
• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• บัณฑิตวิทยาลัย
• สํานักงานอธิการบดี

ดําเนินการแลวเสร็จ

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ
• สํานักงานสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
• สํานักงานวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• สถาบันวิจัยและพัฒนา
• สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
• สถาบันวิจัยไมกลายเปYนหินฯ
• สํานักคอมพิวเตอร*
• สถาบันภาษา

-พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานดวยมือ (Manual)
เฉพาะงานเรงดวน หากไมดําเนินการจะสงผลกระทบ
อยางสูงและไมสามารถรอได ทั้งนี้ ตองไดรับการอนุมัติ

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

-ระบุหนวยงานที่เปYนคูคา/ผูใหบริการสําหรับงานเรงดวน หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
เพื่อแจงสถานการณ*และแนวทางในการบริหารงานใหมี คณะ ศูนย* สํานัก
ความตอเนื่องตามความเห็นของคณะบริหารความ
ตอเนื่องของมหาวิทยาลัยฯ
-บันทึก (Log Bock) และทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ
ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของคณะ ศูนย* สํานัก ตอง
ดําเนินการ (พรอมระบุรายละเอียด ผูดําเนินการและ
เวลา) อยางสม่ําเสมอ

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ คณะ
ศูนย* สํานัก

-แจงสรุปสถานการณ*และขั้นตอนการดําเนินการสําหรับ
ในวันถัดไป ใหกับบุคลากรหลักในคณะ ศูนย* สํานัก เพื่อ
รับทราบและดําเนินการ อาทิ แจงวัน เวลา และสถานที่
ปฏิบัติงานสํารอง

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

-รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของมหาวิทยาลัยฯ อยางสม่ําเสมอหรือตามที่ได
กําหนดไว

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่อง คณะ
ศูนย* สํานัก

ดําเนินการแลวเสร็จ

วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

-ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่
ไดรับผลกระทบ ประเมินความจําเปYนและระยะเวลาที่
ตองใชในการกอบกูคืน

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

-ตรวจสอบกับคณะ ศูนย* สํานัก เรื่องความพรอมและ
ขอจํากัดในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปYนตองใชในการ
บริหารความตอเนื่อง ไดแก

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

• สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง
• วัสดุอุปกรณ*ที่สําคัญ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

• คณะครุศาสตร*
• คณะมนุษยศาสตร*และ
สังคมศาสตร*
• คณะวิทยาศาสตร*และ
เทคโนโลยี
• คณะวิทยาการจัดการ
• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• บัณฑิตวิทยาลัย
• สํานักงานอธิการบดี
• สํานักงานสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
• สํานักงานวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดําเนินการแลวเสร็จ

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ
• สถาบันวิจัยและพัฒนา
• สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
• สถาบันวิจัยไมกลายเปYนหินฯ
• สํานักคอมพิวเตอร*
• สถาบันภาษา

-รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
ความพรอม ขอจํากัด และขอเสนอแนะในการจัดหา
คณะ ศูนย* สํานัก
ทรัพยากรที่จําเปYนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง
-ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเปYนตอง หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก
ใชในการบริหารความตอเนื่อง ไดแก
• สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง

• คณะครุศาสตร*

• วัสดุอุปกรณ*ที่สําคัญ

• คณะมนุษยศาสตร*และ
สังคมศาสตร*

• เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

• คณะวิทยาศาสตร*และ
เทคโนโลยี
• คณะวิทยาการจัดการ
• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• บัณฑิตวิทยาลัย
• สํานักงานอธิการบดี
• สํานักงานสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

ดําเนินการแลวเสร็จ

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ
• สํานักงานวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• สถาบันวิจัยและพัฒนา
• สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
• สถาบันวิจัยไมกลายเปYนหินฯ
• สํานักคอมพิวเตอร*
• สถาบันภาษา

-ดําเนินงานและใหบริการ ภายใตทรัพยากรที่จัดหาเพื่อ
บริหารความตอเนื่อง

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

• สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง

• คณะครุศาสตร*

• วัสดุอุปกรณ*ที่สําคัญ

• คณะมนุษยศาสตร*และ
สังคมศาสตร*

• เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

• คณะวิทยาศาสตร*และ
เทคโนโลยี
• คณะวิทยาการจัดการ
• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• บัณฑิตวิทยาลัย
• สํานักงานอธิการบดี
• สํานักงานสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
• สํานักงานวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดําเนินการแลวเสร็จ

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ
• สถาบันวิจัยและพัฒนา
• สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
• สถาบันวิจัยไมกลายเปYนหินฯ
• สํานักคอมพิวเตอร*
• สถาบันภาษา

-แจงสถานการณ*และแนวทางในการบริหารความ
ตอเนื่องแก นักศึกษา/ผูปกครอง/ผูที่ไดรับผลกระทบ

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ
ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของมหาวิทยาลัยฯ (พรอม
ระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลาอยางสม่ําเสมอ)

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ คณะ
ศูนย* สํานัก

-รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของมหาวิทยาลัยฯ ตามเวลาที่ไดกําหนดไว

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

ดําเนินการแลวเสร็จ

วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห6)

ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและ
บุคลากรอื่นๆ
และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอยางเครงครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

-ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่
ไดรับผลกระทบ และประเมินความจําเปYนและระยะเวลา
ที่ตองใชในการกอบกูคืน

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

-ระบุทรัพยากรที่จําเปYนตองใช เพื่อดําเนินงานและ
ใหบริการตามปกติ

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

-รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของ
มหาวิทยาลัยฯถึงสถานภาพการกอบกูคืนมาของ
ทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ และทรัพยากรที่จําเปYนตอง
ใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

-ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่จําเปYนตอง หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก
ใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
• สถานที่ปฏิบัตงิ านสํารอง

• คณะครุศาสตร*

• วัสดุอุปกรณ*ที่สําคัญ

• คณะมนุษยศาสตร*และ
สังคมศาสตร*

• เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ
• บุคลากรหลัก
• คูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

• คณะวิทยาศาสตร*และ
เทคโนโลยี
• คณะวิทยาการจัดการ
• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• บัณฑิตวิทยาลัย
• สํานักงานอธิการบดี

ดําเนินการแลวเสร็จ

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการแลวเสร็จ

• สํานักงานสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
• สํานักงานวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• สถาบันวิจัยและพัฒนา
• สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
• สถาบันวิจัยไมกลายเปYนหินฯ
• สํานักคอมพิวเตอร*
• สถาบันภาษา
-แจงสรุปสถานการณ*และการเตรียมความพรอมดาน
ทรัพยากรตางๆ เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ
ใหกับบุคลากรในคณะ ศูนย* สํานัก

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก

-บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานตางๆ
ที่ทีมงานบริหารความตอเนื่องของมหาวิทยาลัยฯ (พรอม
ระบุรายละเอียด ผูดําเนินการ และเวลาอยางสม่ําเสมอ)

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ คณะ
ศูนย* สํานัก

-รายงานความคืบหนาใหแกหัวหนาคณะบริหารความ
ตอเนื่องของมหาวิทยาลัยฯ ตามเวลาที่ไดกําหนดไว

หัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องของ
คณะ ศูนย* สํานัก
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