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คาํนํา 

               ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 เห็นชอบให้ส่วนราชการระดบักรม จงัหวดั 
สถาบนัอุดมศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์ารมหาชน และรัฐวิสาหกิจ กาํหนดแผนรองรับปัญหา 
ท่ีเกิดจากเหตุการณ์วิกฤติต่างๆเพ่ือใหส้ามารถกูส้ถานการณ์ใหก้ลบัคืนสู่สภาพท่ีปฏิบติังานไดโ้ดยเร็ว ทั้งให้
ช่วยเหลือประชาชนผู ้ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร์ธานีจึงไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการน้ีข้ึนเรียกว่า "แผนบริหารความต่อเน่ือง" ซ่ึงหมายถึง แผนการ        
ท่ีกาํหนดวิธีปฏิบติังานใหส้ามารถทาํต่อเน่ืองไดแ้มมี้เหตุฉุกเฉินโดยมีผูรั้บผดิชอบชดัเจน และเป็นแนวทาง
ให้หน่วยงานระดบัคณะ/ศูนย/์สาํนัก จดัทาํแผนดาํเนินการท่ีเป็นรายละเอียดเพื่อให้สามารถปฏิบติังานได ้   
อยา่งต่อเน่ือง ตามวตัถุประสงคข์องแผนน้ี 
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บทที ่1 
บทนาํ 

                  
                 จากการท่ีประเทศไทยเผชิญกบัสถานการณ์อุทกภยัรุนแรง ในปี 2554 พบว่าระบบและกลไกของ
รัฐหลายประการมีปัญหาไม่สามารถดาํเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให ้        
การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปโดยขาดระบบการบริหารจดัการท่ีดี เป็นบทเรียน
สาํคญัท่ีทุกส่วนราชการตอ้งนาํมาปรับกระบวนการทาํงานใหม่ ให้งานบริการไม่สะดุดหยุดลงแมว้่าจะ
ประสบกบัวิกฤตการณ์หรือภยัพิบติัต่าง ๆซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางใหส่้วนราชการทั้ง
ระดบักรม จงัหวดั สถาบนัอุดมศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
ดาํเนินการสร้างความพร้อมเม่ืออยูใ่นสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีจึงไดจ้ดัทาํแผนบริหาร
ความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ 
                1. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการในภาวะวิกฤต 
                2. เพื่อลดผลกระทบ และบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดกบัภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั 
                3. เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และประชาชนมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของมหาวิทยาลยั 
ทั้งในยามปกติ และในเหตุการณ์วิกฤต 
                4. เพื่อใหม้หาวิทยาลยักูคื้นสถานการณ์ใหก้ลบัมาปกติโดยเร็ว 
  
สมมุติฐานของแผน 
                1. เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาสาํคญัต่างๆ มิไดส่้งผลกระทบต่อสถานท่ีปฏิบติังาน
สาํรองท่ีไดมี้การจดัเตรียมไว ้ 
                2. สาํนกัวิทยบริการเทคโนโลยแีละสารสนเทศไดจ้ดัการสาํรองขอ้มูลและระบบสารสนเทศต่างๆ 
ไวแ้ลว้ และระบบสารสนเทศสาํรองนั้นมิไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกนั  
                3. “บุคลากร” ท่ีถูกระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ี หมายถึงบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสุราษฎร์ธานี ท่ีสามารถปฏิบติังานไดต้ามปกติแมเ้กิดภาวะวิกฤต 
 

ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเน่ือง  
                แผนบริหารความต่อเน่ืองฉบบัน้ีใชก้บัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี
และบริเวณใกลเ้คียง ประกอบดว้ยเหตุการณ์ต่อไปน้ี 
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                  1. เหตุการณ์อุทกภยั  
                  2. เหตุการณ์อคัคีภยั 

                  3. เหตุการณ์วาตภยั 

                  4. เหตุการณ์ชุมนุมประทว้ง/ จลาจล  

                  5. เหตุการณ์โรคระบาด 
 
คาํจํากดัความ 
                 เหตุฉุกเฉิน หมายถึง เหตุการณ์ท่ีอาจเป็นภยัหรือมีอนัตรายแฝงอยู ่ และส่งผลต่อการปฏิบติังาน
ของอาจารย ์เจา้หนา้ท่ี ผูรั้บบริการ ผูใ้หบ้ริการ ตลอดจนชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคลากรและส่วนราชการ 
                  ภัยพบิัติ หมายถึง สาธารณภยั ไดแ้ก่ อคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
สงครามจลาจล ก่อการร้าย ตลอดจนภยัอ่ืนๆ ทั้งโดยธรรมชาติ และการกระทาํของมนุษยซ่ึ์งก่อให้เกิด
อนัตรายแก่ชีวิตร่างกายและทรัพยสิ์นทั้งของรัฐและเอกชน 
                  อคัคภีัย หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีเปลวไฟลุกติดส่ิงของต่างๆ ภายในสถานท่ีหน่ึงสถานท่ีใด 
จนอาจส่งผลใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 
                  อุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีนํ้ าท่วมพื้นดินสูงกวา่ระดบัปกติ เกิดจากปริมาณนํ้ามาก 
จนทาํให้ไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลไดท้นั เป็นเหตุให้เกิดอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นทั้งของรัฐและ
เอกชน 
                  วาตภัย  หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดจากกระแสลมรุนแรงจนมีผลกระทบต่ออาคารสถานท่ี 
บา้นเรือน เสน้ทางคมนาคม ตลอดจนชีวิตและทรัพยสิ์นของรัฐและเอกชน 
                  จลาจล หมายถึง เหตุการณ์ท่ีกลุ่มชน/ฝงูชนก่อการทาํร้าย ทาํลายจากพลงัของอารมณ์ไม่พอใจ/
โกรธ/เคียดแคน้จนอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 
                  โรคระบาด หมายถึง เหตุการณ์ความเจบ็ป่วยจากโรคติดเช้ือในระยะท่ีควบคุมยาก 
                  ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคคล หรือหน่วยงานท่ีให้บริการแก่มหาวิทยาลัยในส่ิงท่ีเกินกําลัง
ความสามารถ หรือเกินอาํนาจหนา้ท่ีของมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ประปา การไปรษณีย ์โทรคมนาคม การ
รักษาพยาบาลขั้นสูง                   
 
การประเมินความเส่ียง ภัยคุกคาม และผลกระทบต่อทรัพยากรสําคญัในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
                  เป็นการพิจารณาผลกระทบของภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยากรของมหาวิทยาลยั 5 ดา้น ดงัน้ี 
                  1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึงเหตุการณ์ท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้ทาํให้
สถานท่ีปฏิบติังานหลกัของมหาวิทยาลยัไดรั้บความเสียหาย หรือถูกขดัขวาง กีดขวาง เป็นอุปสรรคต่อ



3 
 

                  2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทาํใหว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เสียหาย 
สูญหาย ถูกทาํลาย หรือถูกขดัขวางไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ รวมทั้งกรณีท่ีเหตุการณ์ทาํให้ไม่สามารถ
จดัหา จดัส่งวสัดุอุปกรณ์ท่ีสาํคญัไปใชง้านได ้ 
                  3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ หมายถึงระบบสารสนเทศล่ม ชาํรุด 
เสียหาย ขดัขอ้งไม่สามารถติดต่อเช่ือมโยงหรือเขา้ถึงขอ้มูลสาํคญัเพื่อการปฏิบติังานตามปกติได ้ 
                  4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลกั เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทาํใหบุ้คลากรหลกัไม่สามารถมาปฏิบติังาน
ไดต้ามปกติ  
                  5. ผลกระทบด้านผู้มีส่วนสนับสนุนที่สําคัญ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทาํใหผู้ใ้หบ้ริการไม่สามารถให้
การสนบัสนุนมหาวิทยาลยัได ้
                 จากการวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ต่อทรัพยากรสาํคญัของมหาวิทยาลยั ตามสมมุติฐาน
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 5 เหตุการณ์ แต่ละเหตุการณ์อาจมีผลกระทบไม่
เหมือนกนั ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 เหตุการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์ 

เหตุการณ์ ผลกระทบ 
สถานท่ีหลกั อุปกรณ์สาํคญั ขอ้มูลสาํคญั บุคลากรหลกั ผูใ้หบ้ริการ 

อุทกภยั    / / 
อคัคีภยั / / / /  
วาตภยั / / / / / 
ชุมนุม/จลาจล /   / / 
โรคระบาด    / / 
   
               อยา่งไรก็ตามแผนบริหารความต่อเน่ืองฉบบัน้ีไม่ครอบคลุมเหตุขดัขอ้งต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติังานปกติ โดยเหตุขดัขอ้งนั้นไม่ทาํให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อการดาํเนินงานและการ
ใหบ้ริการของมหาวิทยาลยั ซ่ึงยงัสามารถจดัการ ปรับปรุง แกไ้ขไดด้ว้ยตนเองภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
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บทที ่2 
การบริหารความต่อเน่ือง 

 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีพื้นท่ี ส่ิงก่อสร้าง บุคลากร นักศึกษา ผูรั้บบริการ และผู ้
ให้บริการ จาํนวนมาก จึงตอ้งเตรียมความพร้อมเพื่อเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะการเตรียมกาํลงัคนและแนวทาง
บริหารจดัการท่ีเป็นระบบดงัน้ี 
 
โครงสร้างคณะบริหารความต่อเน่ือง  
                 เพื่อให้การใช้แผนบริหารความต่อเน่ืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเน่ือง โดยมีโครงสร้างดงัน้ี 
                 หัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง มีหนา้ท่ีประเมินลกัษณะ ขอบเขต และแนวโนม้ของอุบติัการณ์
ท่ีเกิดข้ึน เพื่อตดัสินใจประกาศใชแ้ผนบริหารความต่อเน่ือง และดาํเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการ
บริหารความต่อเน่ือง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแผน 

                 ผู้ประสานงานบริหารความต่อเน่ือง  มีหนา้ท่ีติดต่อประสานงานภายใน และใหก้ารสนบัสนุนใน
การติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานระดบัคณะ/สํานัก/สถาบนั และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการตาม
ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเน่ือง  

                 หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองระดับคณะ/สานัก/สถาบัน/หอพักนักศึกษา มีหน้าท่ีสนับสนุน
การปฏิบติังานของคณะบริหารความต่อเน่ือง และดาํเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความ
ต่อเน่ือง ตลอดจนหาทรัพยากรท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแผนบริหารความต่อเน่ืองของคณะ/สาํนกั/สถาบนั/หอพกั
นกัศึกษา  

                บุคคลดงักล่าวแต่ละตาํแหน่งมีหนา้ท่ีดูแล ติดตามการปฏิบติังาน และกูคื้นเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ในแต่ละส่วนใหก้ลบัสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายช่ือและบทบาทท่ีกาํหนดใหเ้ป็นบุคลากรหลกัและบุคลากร
สํารอง ในกรณีท่ีบุคลากรหลกัไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบบทบาทของ
บุคลากรหลกัไปก่อน จนกวา่จะไดมี้การมอบหมายหรือแต่งตั้งบุคลากรหลกั 
                   
รายช่ือทมีบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuity Plan Team) 
                 มหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะบริหารความต่อเน่ือง ประกอบดว้ยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็น
หวัหนา้คณะ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดีเป็นผูป้ระสานงานคณะ และกาํหนดหัวหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองระดบัหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรสาํรองของทุกตาํแหน่งดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความต่อเน่ือง 

บุคลากรหลกั บทบาท บุคลากรสาํรอง 
ช่ือ-สกลุ โทรศพัท ์ ช่ือ-สกลุ โทรศพัท ์

ผศ.ดร.สุนทร พนูเอียด 0813703161 หวัหนา้คณะบริหาร
ความต่อเน่ือง 

นายธาตรี คาํแหง 0872772350 

ดร.บรรเจิด เจริญเวช 0812703692 ผูป้ระสานงานคณะ
บริหารความต่อเน่ือง 

นายธีระพงษ ์ 0867214819 
วิโสจสงคราม 

ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข 0897296524 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองคณะครุศาสตร์ 

นายพจนาถ  0818934791 
ขอประเสริฐ 

ผศ.สมทรง นุ่มนวล 0818939196 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองคณะมนุษย์
ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

นายพลกฤต แสงอาวธุ 0849972457 

นายมณกนัต ์สมเก้ือ ผศ.ดร.นิตย ์ 0815354828 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองคณะวิทยาการ
จดัการ 

0897310500 
หทยัวสีวงศ ์สุขศรี 

ผศ.สมพร โตใจ 0841863549 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

นายสมชาย สหนิบุตร 0818913288 

นายจิตรดารมย ์ 0818018983 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองคณะนิติศาสตร์ 

นายนนทชยั โมรา 0816975630 
รัตนวฒิุ 
นางมาลี ลว้นแกว้ 0869638979 หวัหนา้ทีมบริหารความ

ต่อเน่ืองคณะพยาบาล
ศาสตร์ 

นายฉตัรชยั ศิริแสง 0869477271 

ดร.อุษณีย ์ 0841469496 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองวิทยาลยั
นานาชาติการท่องเท่ียว 

นายธนาวิทย ์บวัฝ้าย 0865935323 
สุธรรมาภรณ์ 

ดร.พวงเพญ็ ชูรินทร์ 0850682151 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองบณัฑิตวิทยาลยั
และตึก 80 พรรษา 

ดร.สนชยั ใจเยน็ 0818701875 
0815850857 
 

นางสาววิชุดา  
โพธ์ิเพชร 
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ตารางท่ี 2 รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความต่อเน่ือง (ต่อ) 
 

บุคลากรหลกั บทบาท บุคลากรสาํรอง 
ช่ือ-สกลุ โทรศพัท ์ ช่ือ-สกลุ โทรศพัท ์

ผศ.ประสงค ์ 
หลาํสะอาด 

0815977668 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองอาคาร
อาํนวยการ 

นายสมปราชญ ์ 
วฒิุจนัทร์ 

0816938061 

ผศ.ศิรวฒัน์ เฮงชยัโย 0819781609 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองอาคาร 
กาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 

นางอุบลรัตน์ ศิริพนัธ์ุ 0894692930 

นายศกัดา ศิริพนัธ์ุ 0816931046 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองกองพฒันา
นกัศึกษาและหอประชุม 
วชิราลงกรณ 

นายสุชาติ สิทธิวงษ ์ 0831757649 

นายณฐัวฒิุ  
สุวรรณทิพย ์

0815360223 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองสาํนกัทรัพยสิ์น 

นางขนิษฐา หวานแกว้ 0816762800 

ผศ.สุกิจ เอ่ียมสะอาด 0819584394 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองสาํนกั 
วิทยบริการ 

นายอโศก ศรีสวสัด์ิ 0815360298 

ผศ.ดร.รัตนา 
วงศชู์พนัธ์ 

0896507987 
 

หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

นายศกัด์ิชยั 
 กรรมารางกรู 

0894554185 

นางสาวเสาวณีย ์คงคา 0869433173 
0818944554 

หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองหอพกันกัศึกษา 

นายธวชัชยั  
ช่วยศรีสวสัด์ิ 

0895340435 

นางสาวตวงกาญจน์ 
วฒัน์บุณย ์

0818947288 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง วนช.เกาะสมุย 

นายยรรยง ศรีฟ้า 0818940577 

นางสาวมลัลิตา  
ชูติระกะ 

0846953013 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง วนช. 
ศูนยไ์อที สแควร์ 

นางสาวอจัฉรา  
โอบออ้ม 

0814465203 

นางสาวพชัราวดี 
สวสัดิสาร 

0810900510 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองศูนย ์AIC 

นางสาวยวุดี 
ดิฐกญัจน ์

0848407529 
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ตารางท่ี 2 รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมบริหารความต่อเน่ือง (ต่อ) 
 

บุคลากรหลกั บทบาท บุคลากรสาํรอง 
ช่ือ-สกลุ โทรศพัท ์ ช่ือ-สกลุ โทรศพัท ์

นายอรุณ หนูขาว 0812700990 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองศูนยบู์รณาการ
เพื่อการเรียนรู้ 

นางสาวจนัทิมา 
องอาจ 

081883166 

นายธีรพนัธ์ุ 
จนัทร์เจริญ 

0870394491 หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองหอพทุธทาส
ธรรมโฆษณ์ 

พลฯหญิงสุเพญ็ บวัชุม 0869492924 

 
กลยุทธ์เพือ่ความต่อเน่ือง (Business Continuity Strategy) 

                มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดกลยทุธ์ความต่อเน่ืองของภารกิจ ซ่ึงเป็นหัวใจสาํคญัของการปฏิบติังาน 
ก่อนจดัทาํแผนความต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่าแผนการบริหารความต่อเน่ือง ท่ีจดัทาํข้ึนมีความ
สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยัและสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง โดยไดผ้่านการพิจารณาจาก
ผูบ้ริหารมาแลว้ ส่วนทรัพยากรท่ีตอ้งเตรียมพร้อมเพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองเชิงกลยทุธ์มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
อาคาร/สถานท่ีหลกั ดา้นวสัดุอุปกรณ์สาํคญั ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มูลท่ีสาํคญั ดา้นบุคลากร 
และดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย/ผูใ้ห้บริการ โดยระบุประเภทของทรัพยากรและกลยทุธ์เพ่ือความต่อเน่ืองดงั
รายละเอียดในตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3 กลยทุธ์เพื่อความต่อเน่ือง 

ทรัพยากร กลยทุธ์ความต่อเน่ือง 
สถานท่ีปฏิบติังานหลกั 1. กรณีเกิดเหตุกบังานสาํนกังาน เช่น ไฟไหม ้พาย ุแต่ละหน่วยงานกาํหนด

สถานท่ีสาํรองไดส้ะดวก เพราะมีสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานสาํนกังานได้
หลายท่ี และอยูใ่นอาคารสถานท่ีท่ีมัน่คงหลายหลงั  
2. กรณีผลกระทบกบัหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการของนกัศึกษา กาํหนดใหใ้ช้
อาคารเรียนอ่ืนๆท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบ ถา้ไม่เพียงพอใหใ้ชส้ถานท่ีสาํรองอ่ืนๆ
ตามลาํดบัดงัน้ี หอประชุมวชิราลงกรณ อาคารฑีปังกรรัศมีโชติ สถานท่ีใน 
Sport Complex  อาคารเรียนรวม ศูนยฝึ์กอบรมวิทยาลยัการปกครอง กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย (จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) และศูนยA์IC ของ
มหาวิทยาลยัซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
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ตารางท่ี 3 กลยทุธ์เพื่อความต่อเน่ืองของภารกิจ (ต่อ) 
 

กลยทุธ์ความต่อเน่ืองของภารกิจ ทรัพยากร 
วสัดุอุปกรณ์สาํคญั 1. กาํหนดใหจ้ดัเกบ็วสัดุส้ินเปลืองไวใ้นปริมาณท่ีเหมาะสมกบัการทาํงาน

สาํหรับระยะเวลาหน่ึง ถา้ขาดแคลนในภาวะวิกฤตใหด้าํเนินการตามลาํดบั
ดงัน้ี ยมืวสัดุระหวา่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั และจากมหาวิทยาลยั  
สงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และจดัหาโดยการจดัซ้ือ/จดัจา้ง 
2. อุปกรณ์การจดัการเรียนรู้และการวิจยั ใหร้ะดมจากคณะ/หน่วยงานภายใน
ก่อน แลว้จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์(สุราษฎร์ธานี) 
ตามลาํดบั พร้อมกบัเร่งจดัซ้ือ/จดัจา้ง 
3. ใหอ้าจารย ์และบุคลากรใช ้Laptop/Notebook เป็นอุปกรณ์สาํรองก่อน
จดัหา Computer ทดแทนความเสียหาย 

เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ขอ้มูลท่ีสาํคญั 

1. กาํหนดใหส้าํนกัวิทยบริการฯจดัระบบเทคโนโลยสีาํรอง และฐานขอ้มูล
กลางเพื่อรับประกนัความมัน่คงปลอดภยัของระบบและขอ้มูลสาํคญั 
2. กาํหนดใหมี้การเกบ็ขอ้มูลส่วนกลางสาํรองไวใ้นสถานท่ีอ่ืน เพื่อป้องกนั
การสูญหายของขอ้มูลในระหวา่งเกิดภาวะวิกฤต และสามารถดึงขอ้มูลมาใช้
งานแบบออนไลน์ได ้ณ สถานท่ีสาํรองท่ีจดัเตรียมไวใ้นระหวา่งการฟ้ืนฟ ู 
3. กาํหนดใหบ้นัทึกขอ้มูลดว้ยระบบมือสาํหรับฐานขอ้มูลท่ีไม่สามารถดึง
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลสาํรองได ้ 
4. จดัใหมี้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเรียนผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ตได ้

บุคลากรหลกั 1. กาํหนดใหมี้บุคลากรสาํรองภายในหน่วยงานเดียวกนัท่ีมีความรู้ความ 
สามารถ และทกัษะเพียงพอทาํหนา้ท่ีแทนบุคลากรหลกัได ้ 
2. พฒันาบุคลากรอ่ืนนอกหน่วยงานใหส้ามารถทาํหนา้ท่ีร่วม หรือทาํหนา้ท่ี
แทนบุคลากรหลกั และบุคลากรสาํรองกรณีบุคลากรไม่พอ  

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย/ผูใ้หบ้ริการ 1. ไฟฟ้า 
    1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายกระแสไฟฟ้าหลกัใหม้หาวิทยาลยั  
    1.2 มหาวิทยาลยัมีระบบไฟฟ้าสาํรองท่ีสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่
หน่วยงานในอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 วนั (24 ชัว่โมง)  
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ตารางท่ี 3 กลยทุธ์เพื่อความต่อเน่ืองของภารกิจ (ต่อ) 
 

กลยทุธ์ความต่อเน่ืองของภารกิจ ทรัพยากร 
 2. ประปา 

    2.1 การประปาส่วนภูมิภาคเป็นผูจ่้ายนํ้าประปาหลกั 
    2.2 มหาวิทยาลยัไดติ้ดตั้งถงัเกบ็นํ้าสาํรองไวทุ้กอาคารสามารถใชเ้พื่อการ
อุปโภคไดไ้ม่เกิน 3 วนั 
   2.3 มหาวิทยาลยัมีสระเกบ็นํ้าสะอาดไวใ้ชเ้พื่อการอุปโภคไดไ้ม่เกิน 15 วนั 
ก่อนท่ีจะจดัซ้ือนํ้าจากภายนอก 
3. นํ้าด่ืม  
    มหาวิทยาลยัมีโรงงานนํ้าด่ืมผลิตนํ้าด่ืมเพียงพอกบัความตอ้งการ และ
สามารถสาํรองไวใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 3 วนั 
 4. จดัระบบและเคร่ืองมือดูแลช่วยเหลือดา้นสุขภาพพลานามยัแก่อาจารย ์
บุคลากร นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไปในภาวะวิกฤต ไดแ้ก่อาคารพยาบาล
พร้อมวสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ยา เวชภณัฑ ์เพื่อการรักษาพยาบาลทัว่ไป พร้อม
บุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
5. มีความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ี อุปกรณ์ ยานพาหนะ เคร่ืองอุปโภค 
รองรับการอพยพ พกัพิงชัว่คราวสาํหรับผูป้ระสบภยัในภาวะวิกฤต 

 
ผลกระทบต่อภารกจิ 
                    วิเคราะห์ผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลยั พบวา่ภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั 
4 ดา้นคือ ดา้นการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม              
มีความสาํคญัสูงและจาํเป็นตอ้งดาํเนินงานใหบ้ริการไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั้นดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4 
   
ตารางท่ี 4 ระยะเวลาอยา่งมากท่ีใชกู้ส้ถานการณ์สาํหรับแต่ละงานในภารกิจหลกั 

 
ภารกิจ 

ระยะเวลาสาํหรับกูส้ถานการณ์ใหท้าํงานได ้
0-3 3-6 6-24 2-7 1-2 > 2 

ชัว่โมง ชัว่โมง ชัว่โมง วนั สปัดาห์ สปัดาห์ 
1. การเรียนการสอนภาคทฤษฎีในชั้นเรียน    /   
2. การเรียนการสอนภาคทฤษฎีนอกหอ้งเรียน    /   
3. การเรียนการสอนในหอ้งปฏิบติัการ    /   
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ตารางท่ี 4 ระยะเวลาอยา่งมากท่ีใชกู้ส้ถานการณ์สาํหรับแต่ละงานในภารกิจหลกั (ต่อ) 
 

 
ภารกิจ 

ระยะเวลาสาํหรับกูส้ถานการณ์ใหท้าํงานได ้
0-3 

ชัว่โมง 
3-6 

ชัว่โมง 
6-24 
ชัว่โมง 

2-7 
วนั 

1-2 
สปัดาห์ 

> 2 
สปัดาห์ 

4. การวิจยัในหอ้งปฏิบติัการ     /  
5. การวิจยัใน Lab ท่ีมีความเส่ียงสูง /      
6. การวิจยัภาคสนาม   /    
7. การใหบ้ริการของสาํนกังานอธิการบดี/คณบดี  /     
8. การใหบ้ริการของหอสมุดกลาง   /    
9. การใหบ้ริการของศูนยภ์าษา   /    
10. การใหบ้ริการของศูนยค์อมพิวเตอร์     /  
11. การใหบ้ริการของศูนยว์ทิยาศาสตร์     /  
12. การใหบ้ริการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ  
      งานทะเบียน 

  /    

13. การใหบ้ริการของกองคลงั   /    
14. การใหบ้ริการของสาํนกัประกนัฯ   /    
15. การใหบ้ริการของสถาบนัวิจยัฯ   /    
16. การใหบ้ริการของสาํนกักิจการภายนอก   /    
17. การใหบ้ริการของศูนยบู์รณาการเพื่อการศึกษา   /    
18. การใหบ้ริการของสาํนกัศิลปวฒันธรรม   /    
19. การใหบ้ริการของฝ่ายยานพาหนะ /      
20. การใหบ้ริการของกองพฒันานกัศึกษา   /    
21. การใหบ้ริการของ Sport complex  /     
 
                   ส่วนภารกิจอ่ืนๆ ท่ีประเมินแลว้ อาจไม่ไดรั้บผลกระทบในระดบัสูง หรือมีความยดืหยุน่สามารถ
ชะลอการใหบ้ริการได ้ โดยผูบ้ริหารคณะ/หน่วยงาน ประเมินพิจารณาความเหมาะสมหากจาํเป็นให้ปฏิบติั
ตามแนวทางการบริหารความต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัภารกิจหลกัขา้งตน้ 
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การแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call tree) 
                   เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินหวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ืองแจง้เหตุใหผู้ป้ระสานงานคณะบริหารความ
ต่อเน่ืองทางโทรศพัทห์รือช่องทางส่ือสารใดๆ เพื่อแจง้ต่อหัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง บุคลากรหลกั 
บุคลากรสาํรอง และอ่ืนๆ เพ่ือรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใชแ้ผนบริหารความต่อเน่ือง ซ่ึง
หวัหนา้ทีมบริหารความต่อเน่ือง จะดาํเนินการติดต่อและแจง้ไปยงับุคลากรภายใตก้ารบงัคบับญัชาของตน
ให้รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใชแ้ผนความต่อเน่ืองของหน่วยงานท่ีไดรั้บผลกระทบ ตาม
รายช่ือและช่องทางติดต่อส่ือสารท่ีไดร้ะบุไว ้ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อหัวหน้าทีมได ้ ให้ติดต่อไปยงั
บุคลากรสาํรอง โดยมีขอ้พิจารณาดงัน้ี  
                  1. เม่ือเหตุการณ์เกิดข้ึนให้ผูป้ระสานงานติดต่อบุคลากรหลกัโดยติดต่อผา่นเบอร์โทรศพัทข์อง
หน่วยงาน หรือโทรศพัทมื์อถือ หรือช่องทางใดๆ แลว้แต่กรณี ถา้ติดต่อกบับุคลากรหลกัไม่ไดใ้ห้ติดต่อกบั
บุคลากรสาํรอง  

                  2. เม่ือสามารถติดต่อกบับุคลากรตามขอ้ 1 ไดแ้ลว้ใหผู้ป้ระสานงาน แจง้ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
                       2.1 สรุปสถานการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใชแ้ผนความต่อเน่ือง  
                       2.2 เวลาและสถานท่ีประชุมเร่งด่วนสาํหรับผูบ้ริหารของหน่วยงานและทีมงานบริหารความ
ต่อเน่ือง  
                       2.3 ขั้นตอนการปฏิบติังาน เช่น สถานท่ีรวมพล หรือศูนยป์ระสานงานในภาวะวิกฤตในกรณี
ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งยา้ยสถานท่ีทาํการ  
                  3. เม่ือหวัหนา้ทีมบริหารความต่อเน่ืองไดรั้บทราบขอ้มูลแลว้ จะแจง้ไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของ
ตนให้รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใชแ้ผนความต่อเน่ืองของหน่วยงานท่ีไดรั้บผลกระทบ 
พร้อมดาํเนินการตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบและแจง้กลบัไปยงัผูป้ระสานงาน 
เพื่อสรุปความพร้อมของหน่วยงานในการบริหารความต่อเน่ืองรวมทั้งความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ของหน่วยงานและบุคลากร  
                    4. หลงัจากรับทราบและสรุปความพร้อมของหน่วยงานแลว้ผูป้ระสานงานจะเสนอรายละเอียด
ต่อหวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ืองของมหาวิทยาลยั  

                    5. ทีมบริหารความต่อเน่ืองตอ้งปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
ภาพท่ี 1 กระบวนการแจง้เหตุฉุกเฉิน (Call tree) 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

       หวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ือง 

ผูป้ระสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 

หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองคณะ/วิทยาลยั 

หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองสาํนกั/ศูนย/์สถาบนั 

หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ืองสาํนกังานนอกพื้นท่ี 

คณะ/วทิยาลยั/สาํนกั/ศนูย/์สถาบนั/กอง/หน่วยงานนอกพื้นท่ี/บุคลากร 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการบริหารความต่อเน่ืองและกอบกู้สถานการณ์ 
 
วนัแรกของเหตุการณ์ (ภายใน 24 ช่ัวโมง) ต้องตอบสนองทนัท ี
                   การปฏิบติังานทุกกรณีผูป้ฏิบติัตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัในชีวิตของตน ผูร่้วมงาน และบุคคล
อ่ืน โดยปฏิบติัตามขั้นตอนของแผนบริหารความต่อเน่ืองของมหาวิทยาลยัดงัรายละเอียดในตารางท่ี 5  
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ตารางท่ี 5 ผูรั้บผดิชอบและกิจกรรมการกูส้ถานการณ์ทนัทีหลงัจากเกิดเหตุการณ์ 

กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ แลว้เสร็จ 
1. ประเมินเหตุการณ์ร่วมกบัอธิการบดี เพื่อตดัสินใจ        
    ประกาศใชแ้ผนบริหารความต่อเน่ือง 

หวัหนา้คณะบริหารความ
ต่อเน่ือง 

 

2. ประกาศเหตุฉุกเฉินตามกระบวนการ Call tree ใหก้บั  
    บุคลากรหลกั และหน่วยงาน 

หวัหนา้คณะบริหารความ
ต่อเน่ือง 

 

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเน่ืองเพื่อรับทราบ 
    เหตุการณ์ ประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อภารกิจและ 
    ทรัพยากร ตลอดจนพิจารณาอนุมติักระบวนการฟ้ืนฟ ู

หวัหนา้คณะบริหารและ
หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 

 

4. รับทราบรายงานจากหน่วยงานเก่ียวกบัผลกระทบจาก   
    เหตุการณ์ระยะแรกไดแ้ก่จาํนวนและรายช่ือผูเ้สียชีวิต/  
   บาดเจบ็ ความเสียหายของภารกิจ/ทรัพยากร  

หวัหนา้คณะบริหารความ
ต่อเน่ือง 

 

5. พิจารณาอนุมติัสาระและช่องทางการส่ือสารสู่บุคลากร 
    ภายในและภายนอกแลว้แต่กรณี 

หวัหนา้คณะบริหาร/หวัหนา้
ทีมบริหารความต่อเน่ือง 

 

6. พิจารณาและอนุมติัการจดัหาทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหาร 
    ความต่อเน่ืองดา้นสถานท่ีปฏิบติังานสาํรอง วสัดุอุปกรณ์ท่ี 
   สาํคญั เทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลท่ีสาํคญั บุคลากร 
   หลกั  ผูใ้หบ้ริการท่ีสาํคญั 

หวัหนา้คณะบริหาร/หวัหนา้
ทีมบริหารความต่อเน่ือง 
 

 

7. พิจารณาอนุมติั จดัสรรเงินสาํรอง                                              
                                                                  

หวัหนา้คณะบริหาร/หวัหนา้
ทีมบริหารความต่อเน่ือง 

 

8. รายงานความคืบหนา้ใหแ้ก่หวัหนา้คณะบริหารความ 
    ต่อเน่ือง และหน่วยงานกาํกบัดูแลอยา่งสมํ่าเสมอหรือตามท่ี 
    กาํหนด  

หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 
 

 

 
หมายเหตุ : ถา้เหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นเกินขีดความสามารถท่ีคณะบริหารความต่อเน่ืองจะรับมือได ้ใหร้ายงาน
อธิการบดีเพื่อพิจารณาสัง่การต่อไป 
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วนัที ่2-3 ของเหตุการณ์ การตอบสนองในระยะส้ัน 
                การปฏิบติังานทุกกรณีผูป้ฏิบติัตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัในชีวิตของตน ผูร่้วมงาน และบุคคล
อ่ืน โดยปฏิบติัตามขั้นตอนของแผนบริหารความต่อเน่ืองของมหาวิทยาลยัดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6  
ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 6 ผูรั้บผดิชอบและกิจกรรมการกูส้ถานการณ์ระยะแรกของเหตุการณ์ 

กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ แลว้เสร็จ 
1. ติดตามสถานการกอบกูท้รัพยากรท่ีไดรั้บผลกระทบ และ
ประเมินความจาํเป็นและระยะเวลาท่ีตอ้งใช ้ 

หวัหนา้คณะบริหาร/หวัหนา้
ทีมบริหารความต่อเน่ือง 

 

2. รับทราบ และกาํหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมและ
ขอ้จาํกดัในการจดัหาทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหารความ
ต่อเน่ืองดา้นสถานท่ีปฏิบติังานสาํรอง วสัดุอุปกรณ์ท่ีสาํคญั 
เทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลท่ีสาํคญั บุคลากรหลกั และผู ้
ใหบ้ริการท่ีสาํคญั 

หวัหนา้คณะบริหาร/หวัหนา้
ทีมบริหารความต่อเน่ือง 

 

3. รายงานความคืบหนา้ใหแ้ก่หวัหนา้คณะบริหารความ
ต่อเน่ือง และหน่วยงานกาํกบัดูแล อยา่งสมํ่าเสมอหรือตามท่ี
กาํหนด 

หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 
 

 

 
หมายเหตุ : ถา้เหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นเกินขีดความสามารถท่ีคณะบริหารความต่อเน่ืองจะรับมือได ้ ใหติ้ดต่อ
ไปยงัหน่วยงานภายนอกเพ่ือขอความช่วยเหลือ 
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วนัที ่4-7 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 
                การปฏิบติังานทุกกรณีผูป้ฏิบติัตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัในชีวิตของตน ผูร่้วมงาน และบุคคล
อ่ืน โดยปฏิบติัตามขั้นตอนของแผนบริหารความต่อเน่ืองของมหาวิทยาลยัดงัรายละเอียดในตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7 ผูรั้บผดิชอบและกิจกรรมการกูส้ถานการณ์ระยะกลาง (สปัดาห์แรก) ของเหตุการณ์ 

กิจกรรม ผูรั้บผดิชอบ แลว้เสร็จ 
1. ติดตามสถานการกอบกูท้รัพยากรท่ีไดรั้บผลกระทบ และ 
   ประเมินความจาํเป็นและระยะเวลาท่ีตอ้งใช ้ 
 

หวัหนา้คณะบริหาร/หวัหนา้
ทีมบริหารความต่อเน่ือง 

 

2. พิจารณาและอนุมติัการจดัหาทรัพยากรท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พื่อ 
    ดาํเนินงานและใหบ้ริการตามปกติดา้นสถานท่ีปฏิบติังาน  
    วสัดุอุปกรณ์ท่ีสาํคญั เทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลท่ี 
    สาํคญั บุคลากรหลกั ผูใ้หบ้ริการท่ีสาํคญั 

หวัหนา้คณะบริหาร/หวัหนา้
ทีมบริหารความต่อเน่ือง 

 

3. รายงานความคืบหนา้ใหแ้ก่หวัหนา้คณะบริหารความ 
    ต่อเน่ือง และหน่วยงานกาํกบัดูแล อยา่งสมํ่าเสมอหรือตามท่ี 
    กาํหนด 

หวัหนา้ทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 
 

 

 
หมายเหตุ : ถา้เหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นเกินขีดความสามารถท่ีคณะบริหารความต่อเน่ืองจะรับมือได ้ ใหติ้ดต่อ    
ไปยงัหน่วยงานภายนอกท่ีมีหนา้ท่ีและมีศกัยภาพเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป 
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บทที ่3 
ความตอ้งการดา้นทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการบริหารความต่อเน่ือง 

           
                จากการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี พบว่า
การดาํเนินงานตามภารกิจหลกัส่ีดา้นตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พุทธศกัราช 2547 ไดแ้ก่     
ดา้นการผลิตบณัฑิต การวิจยั การบริการทางวิชาการ และดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ซ่ึงมีความสาํคญั
สูง หากเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีทาํให้ภารกิจหลักดังกล่าวหยุดชะงัก จะต้องกอบกู้ให้สามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกติโดยเร็ว ภายในเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดความตอ้งการจาํเป็น 5 ดา้นคือ 
สถานท่ีปฏิบติังานสาํรอง (Working Space Requirement) วสัดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies 
Requirement) เทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลสาํคญั (IT & Information Requirement) บุคลากรสาํหรับ
ปฏิบติังานใหต่้อเน่ือง (Personnel Requirement) และผูใ้หบ้ริการท่ีสาํคญั (Service Requirement) 
 

1. ความต้องการพืน้ทีสํ่ารองเพือ่ปฏิบัตงิาน 
                  จากการวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ดา้นพื้นท่ีหลกั ประกอบกบัจาํนวนทรัพยากร ปริมาณ
งาน และภารกิจของมหาวิทยาลัย แต่ละภารกิจจะต้องการพ้ืนท่ีเพื่อการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา           
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 8  
 
ตารางท่ี 8 จาํนวนและประเภทของพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา 
 

ประเภทสถานท่ีท่ีตอ้งการ 
พื้นท่ีท่ีตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา (ตรม.) 

0-3 3-6 6-24 2-7 1-2 >2 
ชัว่โมง ชัว่โมง ชัว่โมง วนั สปัดาห์ สปัดาห์ 

1. ดา้นการเรียนการสอน 
    1.1 การเรียนการสอนภาคทฤษฎี    10,000 10,000 10,000 

    1.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบติั    10,000 10,000 10,000 

2. ดา้นการวิจยั    500 500 500 

3. ดา้นบริการทางวิชาการ 
    3.1 การใหบ้ริการของสาํนกังานอธิการบดี/
คณบดี 

   1,000 1,000 1,000 

    3.2 การใหบ้ริการของหอสมุดกลาง    1,000 1,000 1,000 

    3.3 การใหบ้ริการของศูนยภ์าษา    500 500 500 

    3.4    500 500 500 การใหบ้ริการของศูนยค์อมพิวเตอร์ 
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ตารางท่ี 8 จาํนวนและประเภทของพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา (ต่อ) 
 

  
ประเภทสถานท่ีท่ีตอ้งการ 

 

พื้นท่ีท่ีตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา (ตรม.) 
0-3 

ชัว่โมง 
3-6 

ชัว่โมง 
6-24 
ชัว่โมง 

2-7 
วนั 

1-2 
สปัดาห์ 

>2 
สปัดาห์ 

    3.5 การใหบ้ริการของศูนยว์ิทยาศาสตร์    1,000 1,000 1,000 

    3.6 การใหบ้ริการของสาํนกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

   150 150 150 

    3.7 การใหบ้ริการของกองคลงั    100 100 100 

    3.8 การใหบ้ริการของสาํนกัประกนั    100 100 100 

    3.9 การใหบ้ริการของสถาบนัวิจยั    100 100 100 

    3.10 การใหบ้ริการของสาํนกักิจการภายนอก    100 100 100 

    3.11 การใหบ้ริการของศูนยบู์รณาการเพือ่การ 
ศึกษา 

   1,000 1,000 1,000 

    3.12 การใหบ้ริการของฝ่ายยานพาหนะ    1,000 1,000 1,000 

    3.13 การใหบ้ริการของกองพฒันานกัศึกษา    1,000 1,000 1,000 

    3.14 การใหบ้ริการของ Sport complex    3,000 3,000 3,000 

4. ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
    การใหบ้ริการของสาํนกัศิลปวฒันธรรม    1,000 1,000 1,000 

 
 2. ความต้องการด้านวสัดุอุปกรณ์ 
                  จากการวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ด้านวสัดุอุปกรณ์ ประกอบกับจาํนวนทรัพยากร 
ปริมาณงาน และภารกิจของมหาวิทยาลยั แต่ละภารกิจจะตอ้งการวสัดุอุปกรณ์เพื่อการปฏิบติังานในแต่ละ
ช่วงเวลา ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 9  
 
ตารางท่ี 9 จาํนวนและประเภทของวสัดุครุภณัฑท่ี์ตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา 

 
ประเภทของอุปกรณ์ 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา 
0-3 

ชัว่โมง 
3-6 

ชัว่โมง 
6-24 
ชัว่โมง 

2-7 วนั 1-2 
สัปดาห์ 

>2 
สัปดาห์ 

1. ดา้นการเรียนการสอน 
    1.1 Computer, Projector, LCD    50 ชุด 50 ชุด 50 ชุด 
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ตารางท่ี 9 จาํนวนและประเภทของวสัดุครุภณัฑท่ี์ตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา (ต่อ) 

 
ประเภทของอุปกรณ์ 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา 
0-3 

ชัว่โมง 
3-6 

ชัว่โมง 
6-24 
ชัว่โมง 

2-7 วนั 1-2 
สัปดาห์ 

>2 
สัปดาห์ 

    1.2  พสัดุหอ้งปฏิบติัการ    100ชุด 100ชุด 100ชุด 

    1.3  กระดาษ เคร่ืองเขียน    50 ชุด 50 ชุด 50 ชุด 

2. ดา้นการวิจยั 
     Computer, Printer    15 ชุด 20 ชุด 30 ชุด 

3. ดา้นการบริการทางวิชาการ 
    3.1 Computer, Printer    30 ชุด 30 ชุด 40 ชุด 

    3.2 เคร่ืองถ่ายเอกสาร   1 เคร่ือง 5 เคร่ือง 10 
เคร่ือง 

15 
เคร่ือง 

    3.3 Scanner    1 เคร่ือง 2 เคร่ือง 4 เคร่ือง 

    3.4  กระดาษ เคร่ืองเขียน   10 ชุด 20 ชุด 20 ชุด 30 ชุด 

4. ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
    4.1 Computer, Printer    2 ชุด 2 ชุด 3 ชุด 

    4.2 กระดาษ เคร่ืองเขียน    10 ชุด 10 ชุด 10 ชุด 

 
3. ความต้องการด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ และข้อมูลสําคญั  
                   จากการวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และข้อมูลสําคัญ 
ประกอบกบัจาํนวนทรัพยากร ปริมาณงาน และภารกิจ มหาวิทยาลยัตอ้งการใชร้ะบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 10 
 

  ตารางท่ี 10 ทรัพยากรดา้นเทคโนโลย ีสารสนเทศท่ีตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา 
 

 
ประเภทของทรัพยากร 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา 
0-3 

ชัว่โมง 
3-6 

ชัว่โมง 
6-24 
ชัว่โมง 

2-7 
วนั 

1-2
สปัดาห์ 

>2 
สปัดาห์ 

1. ระบบฐานขอ้มูลกลาง   /    
2. ระบบโทรศพัท ์โทรสาร อินเทอร์เนต  /     
3. ระบบการรักษาความปลอดภยั /      
 



19 
 

4. ความต้องการด้านบุคลากร 
                      จากการวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ดา้นบุคลากร ประกอบกบัจาํนวนทรัพยากร ปริมาณ
งาน และภารกิจ มหาวิทยาลยัตอ้งจดัระบบการทาํงานของบุคลากรในแต่ละช่วงเวลาดงัรายละเอียด 
ดงัตารางท่ี 11  
 
ตารางท่ี 11 จาํนวนและประเภทของบุคลากรท่ีตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา 

 
ประเภทของบุคลากร 

จาํนวนคนท่ีตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา (คน) 
0-3 3-6 6-24 2-7  1-2 >2 

ชัว่โมง ชัว่โมง ชัว่โมง วนั สปัดาห์ สปัดาห์ 
1. จาํนวนบุคลากรท่ีเขา้มาทาํงานในพื้นท่ี
สาํรอง 

50 50 100 200 400 600 

2. จาํนวนบุคลากรท่ีทาํงานอยูท่ี่บา้น 550 550 500 400 200 - 

 
5. ความต้องการด้านผู้ให้บริการ 
                        จากการวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ดา้นผูใ้หบ้ริการ ประกอบกบัจาํนวนทรัพยากร 
และปริมาณงาน มหาวิทยาลยัตอ้งการรับบริการสาํคญัและจาํเป็นในแต่ละช่วงเวลา ดงัรายละเอียด 
ในตารางท่ี 12  
 
ตารางท่ี 12 ประเภทของบริการท่ีตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา 

 
ประเภทของบริการ 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา 
>2 0-3 3-6 6-24 2-7 1-2 

ชัว่โมง ชัว่โมง สปัดาห์ ชัว่โมง วนั สปัดาห์ 
1. ดา้นไฟฟ้า 
    1.1 ไฟฟ้าสาํรองของมหาวิทยาลยั / /     
    1.2 ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    / / / 
2. ดา้นประปา 
     2.1 นํ้าในภาชนะสาํรอง / / /    
     2.2 สระเกบ็นํ้า   / / / / 
     2.3 ประปาส่วนภูมิภาค    / / / 
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ตารางท่ี 12 ประเภทของบริการท่ีตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา (ต่อ) 
 

 
ประเภทของบริการ 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา 
0-3 

ชัว่โมง 
3-6 

ชัว่โมง 
6-24 
ชัว่โมง 

2-7 
วนั 

1-2 
สปัดาห์ 

>2 
สปัดาห์ 

3. ดา้นระบบส่ือสาร 
     3.1 ระบบส่ือสารใชส้าย    / / / 
     3.2 ระบบส่ือสารไร้สาย /      
4. ดา้นการใหบ้ริการพยาบาล 
    4.1 บริการภายใน / / / /   
    4.1 รับบริการจากภายนอก   / / / / 
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ภาคผนวก 
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ผนวก 1 
แผนเตรียมการป้องกนัและบรรเทากรณเีกดิอคัคภีัย 

 
1. ก่อนเกดิอคัคภีัย 
             1.1 สาํนกังานอธิการบดีออกคาํสั่ง/หนงัสือเวียนแจง้ใหห้น่วยงานเตรียมการป้องกนัอคัคีภยัเบ้ืองตน้ 
โดยการตรวจสอบเคร่ืองมือดบัเพลิงประจาํอาคารใหมี้ความพร้อมเสมอ ตลอดจนแนะนาํให้บุคลากรทราบ
วิธีใชเ้คร่ืองมือดบัเพลิงในยามฉุกเฉิน รู้จกัทางหนีไฟ ตรวจสอบทางหนีไฟใหป้ลอดจากส่ิงกีดขวาง 
              1.2  สาํรวจ กาํหนดพื้นท่ีเส่ียงภยั เตรียมพื้นท่ีปลอดภยั (จุดรวมพล) เพื่อรองรับการอพยพ 
              1.3  จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั และสาํรวจความเรียบร้อยของอาคาร/ส่ิงก่อสร้าง อยู่
เสมอ 
               1.4 จดัให้มีการซักซ้อมการหนีไฟของบุคลากรและนักศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
โดยเฉพาะในอาคารท่ีสูงเกิน 3 ชั้น 
 
2. ขณะเกดิอคัคภีัย 
                 2.1 กรณเีหตุการณ์ไม่รุนแรง 
                    1) ผูพ้บเห็นเหตุการณ์/เจา้ของสถานท่ีเกิดเหตุ ดาํเนินการระงบัเหตุดว้ยตนเองในเบ้ืองตน้ 
                    2) ผูพ้บเห็นเหตุการณ์/เจา้ของสถานท่ีเกิดเหตุแจง้ผูป้ระสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
(ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี) เพื่อประสานงานใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายพสัดุตรวจสอบสถานท่ี 

                    3) หน่วยงานเจา้ของสถานท่ีใหบ้ริการตามปกติ 
                 2.2 กรณเีหตุการณ์รุนแรง 
                    1) ผูพ้บเห็นเหตุการณ์/เจา้ของสถานท่ีเกิดเหตุ ดาํเนินการระงบัเหตุดว้ยตนเองในเบ้ืองตน้ 
                    2) ผูพ้บเห็นเหตุการณ์/เจา้ของสถานท่ีเกิดเหตุแจง้ผูป้ระสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง 
(ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี หรือบุคลากรสาํรอง) เพื่อประสานงานเขา้สู่ระบบบริหารความต่อเน่ือง
ต่อไป 
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ผนวก 2 
แผนเตรียมการ ป้องกนัและบรรเทา กรณเีกดิอุทกภัย 

 
1. ก่อนเกดิอุทกภัย 
                 1.1 สาํนกังานอธิการบดีตรวจสอบ ติดตามสภาวะท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภยัในพื้นท่ีใกลเ้คียง และ
เขตบริการของมหาวิทยาลยั และประเมินสภาพท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัทุกพื้นท่ีบริการว่ามีโอกาสประสบ
อุทกภยัดว้ยหรือไม่ 
                 1.2 สาํนกังานอธิการบดีติดตามขอ้มูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชาติ 
จากส่ือต่างๆอยา่งต่อเน่ือง และเช่ือฟังคาํเตือนอยา่งเคร่งครัด 
                 1.3 สาํรวจ กาํหนดพื้นท่ีเส่ียงภยั และเตรียมพื้นท่ีปลอดภยัเพ่ือรองรับการอพยพ 
                 1.4 จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีสาํรวจความเรียบร้อยของอาคารสถานท่ี 
                 1.5 ดาํเนินการป้องกนัความเสียหายของสถานท่ีสาํคญัเป็นเบ้ืองตน้  
                 1.6 เตรียมอุปกรณ์จาํเป็นใหเ้พียงพอ เช่น ไฟสาํรอง วิทยส่ืุอสาร อาหาร นํ้ าด่ืมสะอาด เคร่ือง
เวชภณัฑ ์
 
2. ขณะเกดิอุทกภัย 
                 2.1 กรณเีหตุการณ์ไม่รุนแรง  
                       1) ผูป้ระสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง (ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี) และเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายพสัดุตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์ รายงานหวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ือง 
                       2) หน่วยงานปฏิบติังานตามปกติ 
                 2.2 กรณเีหตุการณ์รุนแรง  
                       1) ผูป้ระสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง (ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี) และเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายพสัดุตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์ รายงานหวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ือง 
                       2) หวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ืองดาํเนินการเขา้สู่ระบบบริหารความต่อเน่ือง  
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ผนวก 3 
แผนเตรียมการ ป้องกนัและบรรเทา กรณเีกดิวาตภัย 

 
ก่อนเกดิเหตุวาตภัย 
                 1. สาํนกังานอธิการบดีติดตามขอ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ืองของกรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยเ์ตือนภยั
พิบติัแห่งชาติ จากส่ือต่างๆ และเช่ือฟังคาํเตือนอยา่งเคร่งครัด 
                 2. สาํรวจ กาํหนดพื้นท่ีเส่ียงภยั และเตรียมพื้นท่ีปลอดภยัเพ่ือรองรับการอพยพ 
                 3. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีสาํรวจความเรียบร้อยของอาคารสถานท่ี 
                 4. ดาํเนินการป้องกนัความเสียหายของสถานท่ีสาํคญัเป็นเบ้ืองตน้ เช่น ตดัตน้ไมท่ี้อ่อนแอและอยู่
ในสภาพท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ซ่อมแซมอาคารส่ิงก่อสร้างใหม้ัน่คงแขง็แรง  
                 5. เตรียมอุปกรณ์จาํเป็นใหเ้พียงพอ เช่น ไฟสาํรอง วิทยส่ืุอสาร อาหาร นํ้าด่ืมสะอาด เคร่ือง
เวชภณัฑ ์เคร่ืองมือช่าง 
 
หลงัเกดิเหตุวาตภัย 
                  หวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ืองดาํเนินการสู่ระบบบริหารความต่อเน่ืองตามแผน 
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ผนวก 4 
แผนเตรียมการ ป้องกนัและบรรเทา กรณเีกดิเหตุจลาจล 

 
1 ก่อนเกดิการชุมนุมของฝูงชน 
                 1.1 สํานกังานอธิการบดีตรวจสอบ ติดตามสภาวะท่ีเส่ียงต่อการเกิดจลาจลทั้งในมหาวิทยาลยั
พื้นท่ีใกลเ้คียง และเขตบริการของมหาวิทยาลยั และประเมินสถานการณ์ว่ามีโอกาสเกิด หรือกระทบต่อ
มหาวิทยาลยัหรือไม่ รายงานต่อผูป้ระสานงานของคณะบริหารความต่อเน่ือง (ผูอ้าํนวยการสํานักงาน
อธิการบดี) 
                 1.2 จดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ตรวจสภาพความปลอดภยัของอาคารสถานท่ี 
ยานพาหนะ อุปกรณ์สาํคญั ทรัพยสิ์น  ทางเขา้-ออกของอาคาร ประตูเขา้-ออกมหาวิทยาลยั 
                 1.3 สาํรวจ/กาํหนดพื้นท่ีเส่ียง เตรียมพื้นท่ีปลอดภยัเพ่ือการอพยพ หรือรองรับการอพยพ 
                 1.4 ถา้ประเมินสถานการณ์แลว้เห็นว่าเหตุการณ์น่าจะรุนแรงมากข้ึน สาํนกังานอธิการบดีรายงาน
ผูป้ระสานงานคณะบริหารความต่อเน่ืองเพ่ือเสนอหัวหนา้คณะบริหารความต่อเน่ืองเตรียมอุปกรณ์จาํเป็น 
เช่น ไฟสาํรอง วิทยส่ืุอสาร อาหาร นํ้ าด่ืมสะอาด เคร่ืองเวชภณัฑ ์ สถานพยาบาล บุคลากรพยาบาล 
ยานพาหนะ ตลอดจนเคร่ืองมือช่าง อุปกรณ์ดบัเพลิง เพื่อเตรียมรับการปิดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
2. ขณะเกดิการชุมนุมของฝูงชน 
                  2.1 กรณเีหตุการณ์ไม่รุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในอาคารได้ตามปกติ) 
                        1) ผูป้ระสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง (ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี) และเจา้หนา้ท่ี
สาํนกังานอธิการบดีท่ีไดรั้บมอบหมายติดตามและประเมินสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด รายงานต่อหวัหนา้คณะ
บริหารความต่อเน่ือง (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) ทุกระยะ 
                        2) หวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ือง/ผูป้ระสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง ประสานงาน
กบัผูน้าํกลุ่มฯ เชิญตวัแทนเขา้พบผูบ้ริหาร/ผูไ้ดรั้บมอบหมาย เพื่อรับฟังขอ้เรียกร้อง (ดาํเนินการตามหลกั 
วิชาการควบคุมฝงูชน) และดาํเนินการตามควรแก่กรณี 
                        3) หน่วยงานปฏิบติังานตามปกติ 
                  2.2 กรณเีหตุการณ์รุนแรง  
                        หวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ืองดาํเนินการเขา้สู่ระบบบริหารความต่อเน่ือง 
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ผนวก 5 
แผนเตรียมการ ป้องกนัและบรรเทา กรณเีกดิโรคระบาด 

 
1. ก่อนเกดิโรคระบาด 
                 1.1 คณะพยาบาลศาสตร์ตรวจสอบ ติดตามข่าวสารการเกิดโรคระบาดทั้งในและต่างประเทศ 
                 1.2 คณะพยาบาลศาสตร์เผยแพร่องคค์วามรู้และแนวปฏิบติัใหป้ลอดภยัจากโรคระบาด 
แก่บุคลากร นกัศึกษา และประชาชน 
                 1.3 คณะพยาบาลศาสตร์จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัการติดเช้ือ การฆ่าเช้ือ การกาํจดัพาหะนาํโรค
แจกจ่ายใหด้าํเนินการตามความจาํเป็น 
                  1.4 คณะพยาบาลศาสตร์จดัเตรียมบุคลากร ยา เวชภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น เพื่อการรักษา
เบ้ืองตน้ก่อนส่งต่อ 
 
2. ขณะเกดิโรคระบาด 
                  2.1 กรณโีรคระบาดยงัไม่ถึงพืน้ที ่ 
                       1)  ผูป้ระสานงานคณะบริหารความต่อเน่ือง (ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี) ร่วมกบั
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกลชิ้ด รายงานต่อหัวหนา้คณะบริหาร
ความต่อเน่ือง (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) ทุกระยะ 
                        2) หน่วยงานปฏิบติังานตามปกติ 
                  2.2 กรณโีรคระบาดเข้าถึงพืน้ที ่ 
                        หวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ืองดาํเนินการเขา้สู่ระบบบริหารความต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

              ดว้ยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ใหส่้วนราชการระดบักรม รวมทั้ง 
สถาบนัอุดมศึกษา จดัทาํแผนปฏิบติัการรองรับการแกปั้ญหากรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤตเพ่ือใหส้ามารถกู้
สถานการณ์ใหก้ลบัคืนสู่สภาพท่ีปฏิบติังานไดโ้ดยเร็ว รวมทั้งใหช่้วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภยัพิบติัได้
อยา่งทนัท่วงที มหาวิทยาลยัจึงไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัการน้ีข้ึนเรียกวา่ "แผนบริหารความต่อเน่ือง" หมายถึง
แผนการท่ีกาํหนดวิธีปฏิบติังานใหส้ามารถทาํต่อเน่ืองไดแ้มมี้เหตุฉุกเฉิน 

               เหตุฉุกเฉินกรณีมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีไดแ้ก่ อุทกภยั อคัคีภยั วาตภยั การชุมนุม
ประทว้ง/ จลาจล และเหตุหารณ์โรคระบาด  
               
                ผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไดแ้ก่   
                       1. ดา้นอาคาร/สถานท่ีปฏิบติังานหลกั  
                       2. ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ไม่สามารถจดัหา/จดัส่งวสัดุอุปกรณ์ท่ีสาํคญัไปใชง้านได ้ 
                       3. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและขอ้มูลท่ีสาํคญั  
                       4. ดา้นบุคลากรหลกั เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทาํใหบุ้คลากรหลกัไม่สามารถมาปฏิบติังานได ้ 
                       5. ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือผูใ้หบ้ริการท่ีสาํคญั เช่นไฟฟ้า ประปา สถานพยาบาล 
 
                โครงสร้างบุคลากรหลกัในการบริหารในภาวะวกิฤต ประกอบดว้ย 
                        1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นหวัหนา้คณะบริหารความต่อเน่ือง รายงานตรงต่ออธิการบดี 
                        2. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดีเป็นผูป้ระสานงานของคณะบริหารความต่อเน่ือง 
                        3. คณะบดี/หวัหนา้หน่วยงานเทียบเท่าคณะ หวัหนา้ผูค้วบคุมดูแลสถานท่ีปฏิบติังานนอก
ท่ีตั้ง เป็นหวัหนา้ทีมบริหารความต่อเน่ืองของคณะ/หน่วยงาน/สถานท่ี 
                        โดยกาํหนดรายช่ือคณะบริหารความต่อเน่ืองและหมายเลขโทรศพัท/์ช่องทางส่ือสารท่ีติดต่อ
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
                 
                  วธีิการ/ขั้นตอนการแก้ปัญหาวกิฤต  
                        กาํหนดวิธีการ/ขั้นตอน และผูรั้บผดิชอบในการแกปั้ญหาวิกฤตไวช้ดัเจนเรียงตามลาํดบั
เหตุการณ์ตั้งแต่ชัว่โมงแรก วนัแรก วนัต่อมา สปัดาห์ต่อมา ของเหตุการณ์ บุคคลช่ือใดจะตอ้งทาํอะไร กบั
ใคร ถา้ทาํไม่ได ้ใครจะตอ้งทาํแทน และถา้แกปั้ญหาดว้ยตวัเองไมไ้ด ้บุคคลใดมีหนา้ท่ีติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากภายนอก 
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