
 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการถอดบทเรียน 

การบริหารความต่อเนือ่งทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 

สถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ปงบประมาณ 2563 

พื้นที่พญาไท 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

 

 



สารบัญ 

 เรื่อง          หน้า 

 1. ค าน า           1 

 2. ระยะเวลาการด าเนินการถอดบทเรียนด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ   2 

              (Business Continuity Management: BCM)  

 3. รายละเอียดการจัดท าเอกสาร และรูปแบบไฟล์ที่จะน าส่ง     3 

 4. การเข้าถึงแบบฟอร์มการถอดบทเรียน       5 

 5. แบบฟอร์มการถอดบทเรียน        6 

 6. ตัวอย่างประเด็นค าถาม        8 

 7. การติดต่อสื่อสารระหว่างการด าเนินการ       10 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานบริหารความเสีย่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หนา้ 1 
 

คู่มือการถอดบทเรียนด้าน BCM 

ค าน า 

 ตามบันทึกศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดลที่ อว 78.0111/00004 ลงวันที่ 9 

มกราคม 2563 เรื่องการด าเนินการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการด าเนินงานของพื้นที่ (Business Continuity 

Plan: BCP) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ก าหนดให้ส่วนงานในเขตพื้นที่พญาไททั้ง 9 ส่วนงาน ด าเนินการซ้อม

แผนความต่อเนื่องในการด าเนินงานของพื้นที่ โดยขอความอนุเคราะห์หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องพื้นที่

ด าเนินการ พร้อมทั้งจัดส่งแผนความต่อเนื่องของพื้นที่ (Business Continuity Plan: BCP) และผลการซ้อม

แผนต่อมหาวิทยาลัยภายในเดือนกันยายน 2563 

 ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการ

ด าเนินการซ้อมแผนการด าเนินงานของพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 โดยทีมผู้บริหารทั้ง 9 ส่วนงาน ได้ร่วม

ประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมติที่

ประชุมเห็นชอบในการด าเนินงาน คือ การด าเนินการ “ถอดบทเรียน” จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส-       

โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อการรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management: BCM) เช่น กระบวนงานส าคัญ การด าเนินงาน การบริหารจัดการทรัพยากร 

Emergency Call Tree เป็นต้น รวมทั้งประสบการณ์ แนวคิด การแก้ปัญหา จนถึงการสรุปบทเรียน ซึ่งการ

ด าเนินการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกส่วนงาน และสามารถน าไปปรับใช้กับสถานการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันนี้ได้

ต่อไป 
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คู่มือการถอดบทเรียนด้าน BCM 

ระยะเวลาการด าเนินการถอดบทเรียนด้านการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management: BCM) 

การด าเนินการ ช่วงเวลา รายละเอียด หมายเหตุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมทุกส่วนงาน
ในพ้ืนที่พญาไท (ประชุมร่วมครั้งที่ 1) 
   

5 มิ.ย. 63 
(14.00 – 16.00 น.) 

1. ขอมติที่ประชุมในการด าเนินงาน 
ปีงบฯ 2563 
2.  เสนอแนวทางท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (COVID-19) 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
ในการถอดบทเรียน 

2. น าส่งไฟล์ข้อมูลการถอดบทเรียน  
(ครั้งที่ 1)  

14 ส.ค. 63  - ทั้ง 9 ส่วนงาน น าข้อมูลที่เป็นไฟล์
ส่งงานบริหารความเสี่ยง คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล-รามาธิบดี  

- 

3. ประชุมร่วมทุกส่วนงานของพ้ืนที่- 
พญาไท (ประชุมร่วมครั้งที่ 2) 

7 ก.ย. 63 
(14.00 – 16.00 น.) 

- ทั้ง 9 ส่วนงานประชุมเพ่ือสรุปผล
จากการด าเนินการ  ครั้งที่ 1 

ห้องประชุม 1  
ส านักงานคณบดี ชั้น 5 

อาคารบริหาร  
คณะแพทยศาสตร์-

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

4. น าส่งไฟล์ข้อมูลการถอดบทเรียน  
(ครั้งที่ 2) 

15 ก.ย. 63  - ทั้ง 9 ส่วนงาน น าข้อมูลที่แก้ไข/
ยืนยัน ส่งไฟล์กลับมายังงานบริหาร
ความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์-
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

- 

5. ส่งแผน BCP (ฉบับถอดบทเรียน) ไปยัง
มหาวิทยาลัย  

30 ก.ย. 63 - - 
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คู่มือการถอดบทเรียนด้าน BCM 

รายละเอียดการจดัท าเอกสาร และรูปแบบไฟล์ที่จะน าส่ง 

 ในสถานการณ์ที ่เป็นปกติ การด าเนินการซ้อมแผนความต่อเนื ่องในการด าเนินการของพื้นที ่  

(Business Continuity Plan: BCP) ร่วม 9 ส่วนงาน ของพื้นที่พญาไท ในปีงบปบประมาณ 2560-2561 ได้

จ าลองเหตุการณ์ เกิดการก่อการร้าย (Terrorist) ลอบวางระเบิดจนท าให้เกิดอัคคีภัย และในปีงบประมาณ

2562 ได้จ าลองเหตุการณ ์การชุมนุมยึดสถานที่ ที่เป็นระบบ Infrastructure รอบๆ เมืองชั้นในทุกจุด ส่งผลให้

ไฟฟ้าดับ ซึ่งได้มีการซ้อมแผนและรายงานผลการซ้อมไปยังมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส-    

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมร่วม 9 ส่วนงานของพื้นที่พญาไท เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563      

การด าเนินการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการด าเนินการของพื้นที่พญาไท (Business Continuity Plan: BCP) 

ปีงบประมาณ 2563 เห็นชอบแนวทางการถอดบทเรียนจากสถานการณ์โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จึงได้จัดท า คู่มือการถอดบทเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. กระบวนการถอดบทเรียน ทุกส่วนงานสามารถด าเนินการได้ตามการบริหารจัดการภายในแต่ละ  
ส่วนงาน เช่น การลงสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เกี ่ยวข้อง (ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรที่
เกี ่ยวข้อง) หรือการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเขียนบทเรียนหรือให้ข้อมูลตามประเด็นที่
เกี ่ยวข้อง โดยอาจใช้แบบฟอร์มการถอดบทเรียน การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management: BCM) สถานการณ์ โรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)             
ปงบประมาณ 2563 และเลือกข้อค าถามตามตัวอย่างจากคู่มือการถอดบทเรียน ได้ตามบริบท       
ของแต่ละส่วนงาน  
ค าอธิบายเพิ่มเติม 

 ในกรณีที่ค าถามไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของแต่ละส่วนงาน หรือส่วนงานไม่มีบางพันธกิจที่ระบุไว้ 
หรือท่านไม่มีข้อมูลที่จะตอบค าถามนั้น ท่านสามารถข้ามข้อค าถามนั้นได ้โดยไม่จ าเป็นต้องตอบ
ทุกค าถาม ตามบริบทของส่วนงาน  

 ส่วนงานสามารถเพ่ิมค าถามหรือประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม (Optional) ได้ตามแต่ละบริบทของส่วน
งาน 

 แต่ละส่วนงานสามารถให้ข้อมูล ความเห็น มุมมอง แนวคิด หรือประสบการณ์อ่ืนๆ ทีอ่ยากจะ
สะท้อนให้เห็นในการถอดบทเรียนได้ตามบริบทแต่ละส่วนงาน 

 การถอดบทเรียนของแต่ละส่วนงานขอให้ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนที่ส าคัญ 

2. แนวทางการรวบรวมน าส่งบทเรียน 
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คู่มือการถอดบทเรียนด้าน BCM 

 ส่วนงานสามารถสรุปการถอดบทเรียนแยกเป็นประเด็นค าถาม/ค าตอบ ตามพันธกิจ หรือแยก
ประเด็นตามบริบทของแต่ละส่วนงาน 

 การใช้ภาพหรือข้อมูลในรูปแบบอื่นเพ่ิมเติมประกอบการถอดบทเรียน สามารถพิจารณาได้ตาม
ความเหมาะสม 

3. จ านวนหน้า ไม่จ ากัด (ข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละส่วนงาน) 

4. การตั้งชื่อไฟล์เพื่อน าส่ง  
 การตั้งชื่อไฟล์เพ่ือส่งผลงาน เป็นการตั้งชื่อส าหรับไฟล์ที่เป็น Version สุดท้ายหลังจากมีการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ซ่ึง file ที่เป็น version สุดท้าย  
ครั้งที่ 1 : วัน เดือน ปี ที่ถอดบทเรียน_ชื่อผู้ถอดบทเรียน_ชื่อพันธกิจ_ชื่อส่วนงาน_1  
              เช่น 15062020_ศิริพร_ทรัพยากรบุคคล_คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี_1 
ครั้งที่ 2 (Final) : วัน เดือน ปี ที่ถอดบทเรียน_ชื่อผู้ถอดบทเรียน_ชื่อพันธกิจ_ชื่อส่วนงาน_final 
              เช่น 15062020_ศิริพร_ทรัพยากรบุคคล_คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี_final 

5. การรวบรวมส่ง ให้ทุกส่วนงานรวบรวมส่งสรุปถอดบทเรียน และจัดส่งมายังงานบริหารความเสี่ยง 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านช่องทาง E-mail ที่แนบมาพร้อมนี้ 

6. E-mail ที่ใช้รับการถอดบทเรียน คือ  
 Krittiya.ler@mahidol.ac.th  
 Sarocha.bua@mahidol.ac.th  

7. ก าหนดส่ง  
ครั้งที่ 1 : วันที่ 14 สิงหาคม 2563  
ครั้งที่ 2 : วันที่ 15 กันยายน 2563  
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คู่มือการถอดบทเรียนด้าน BCM 

การเข้าถึงแบบฟอร์มการถอดบทเรียน 
  

1. เข้าถึงเว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

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

 

 

 

2.  คลิกมาที ่เกี่ยวกับเรา และส านักงานคณบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คลิกเลือกงานบริหารความเสี่ยง 

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

officeth 

4. คลิกมาที่BCM   

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

5. เอกสารถอดบทเรียนด้านการด าเนินการบริหาร-

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ: BCM 

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

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ปงบประมาณ 2563 

ส่วนงาน ......................................................... 
พันธกิจ .........................................................   

ชื่อผู้ถอดบทเรียน :  
ชื่อ-สกุล  ..............................................  ต าแหน่ง ............................................................  

วันที่และเวลา (สัมภาษณ์/ให้ข้อมูล) : .................................................................................................. 

ชื่อผู้รับการสัมภาษณ์หรือให้ข้อมูล/ต าแหน่ง/สังกัดหน่วยงาน : .................................................................. 
(เช่น ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ต าแหน่ง คณบดี สังกัด ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี) 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ: 
1. กระบวนงานส าคัญ / แผนการจัดการตามช่วงสถานการณ์ โดยสังเขป 

กระบวนงานส าคัญ 
แผนการจัดการตามช่วงสถานการณ์ 

Best Case Base Case Worst Case 
1.    
2.    

2. การด าเนินงาน 

2.1  แผนบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน (Business Continuity Management: BCP) ที่มีและที่

เคยซ้อมแผนฯ ทีผ่่านมาในแต่ละส่วนงาน และ/หรือระหว่างส่วนงาน ท่านคิดว่ามี / ไม่มีประโยชน์ต่อ

สถานการณ์ COVID-19 นี้หรือไม่  

  มีประโยชน์ เพราะ........................................................................................................................ .......... 

 ส่วนงานน ามาปรับใช้ต่อสถานการณ์ COVID-19 นี้อย่างไร 

 มีข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนฯ หรือไม่ 

 ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนฯ ที่มี และการซ้อมแผนฯ ที่ผ่านมา ต่อสถานการณ์ COVID-19 (ถ้ามี) 
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   ไม่มีประโยชน์ เพราะ........................................................................................................................ ...... 

 ส่วนงานมีการด าเนินการต่อสถานการณ์ COVID-19 นี้อย่างไร 

 มีข้อเสนอใดที่สามารถด าเนินการให้แผนความต่อเนื่องในการด าเนินงาน (Business Continuity 

Management: BCP) ที่มีอยู่ในปัจจุบันของส่วนงาน สามารถปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์ในอนาคต 

 ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนฯ ที่มี และการซ้อมแผนฯ ที่ผ่านมา ต่อสถานการณ์ COVID-19 (ถ้ามี) 

2.2 ส่วนงานมีความคาดหวังหรือมีเป้าหมายในการบริหารจัดการต่อสถานการณ์ COVID-19 นี้อย่างไร  

(ในมุมมองของส่วนงาน คาดหวังว่าความส าเร็จหรือเป้าหมายในการบริหารจัดการต่อสถานการณ์ 

COVID-19 ของส่วนงานคืออะไร โดยอาจกล่าวโดยรวมหรือเป็นความคาดหวังในมิติต่างๆ หรือในแต่

ละพันธกิจที่ส าคัญ หรือความคาดหวังในการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มที่

ส าคัญก็ได้) 

2.3 การรองรับสถานการณ์ COVID-19 ส่วนงานมีการบริหารจัดการอย่างไร 

 การบริหารจัดการในภาพรวมของส่วนงาน 

 การบริหารจัดการในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการบริการสุขภาพ ด้านการบริการวิชาการ 

ด้านการวิจัย ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการคลัง ด้านการพัสดุ ด้านสื่อสารองค์กร ด้านสารสนเทศ 

ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2.4 อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และวิธีการแก้ไขในการบริหารจัดการต่อสถานการณ์  

COVID-19 

2.5 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของส่วนงานในการบริหารจัดการต่อสถานการณ์ COVID-19 

 

3. แนวทางการด าเนินการใดบ้างที่ได้ด าเนินการโดยเป็นไปตามแผนบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 

(Business Continuity Plan: BCP) เดิมที่ท่านมี และหากไม่สามารถใช้แผน BCP เดิมด าเนินการได้ ท่าน

จัดการปรับเปลี่ยนแผน BCP จากเดิมอย่างไร 
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ตัวอย่างประเด็นค าถาม 
 

ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม 
1. ส่วนงานมีแนวทางการรับรู้สถานการณ์ (situational awareness) และประเมินสถานการณ์ COVID-

19 ที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนงานอย่างไร แนวทางดังกล่าวได้ผลดีเพียงใด มีโอกาสพัฒนาหรือไม่ 

อย่างไร 

2. ส่วนงานมีกลไกการบริหารจัดการ (governance mechanism) เพื่อบริหารการด าเนินงานของส่วน

งานภายใต้สถานการณ์ COVID-19 อย่างไร แตกต่างจากกลไกการบริหารจัดการในสถานการณ์ปกติ

หรือไม่ อย่างไร 

3. ส่วนงานมีการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนทั้งในมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานอื่นอย่างไรบ้าง เพื่อ

บริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 มีวัตถุประสงค์และผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร 

4. ข้อบังคับหรือประกาศต่างๆ ในการด าเนินงานของส่วนงานที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัย หรือของส่วน
งาน เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงานโดยรวมของส่วนงานหรือไม่ ได้มีการแก้ไขข้อบังคับหรือประกาศ
ต่างๆ ให้รองรับสถานการณ์ COVID-19 บ้างหรือไม่ ส่วนงานของท่านมีข้อเสนอหรือแนวทางในการ
แก้ไขข้อบังคับหรือประกาศในอนาคตเพ่ือให้เหมาะสมยิ่งข้ึนหรือไม่ อย่างไร 

5. ส่วนงานมีความเห็นหรือข้อเสนอต่อการบริหารสถานการณ์ COVID-19 หรือการบริหารความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงาน (BCM) ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือระหว่างส่วนงานในพ้ืนที่พญาไท เพ่ือประโยชน์
ในการเรียนรู้และพัฒนาหรือไม่ 

 

ด้านการวิจัย 
1. แผนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานด้านการวิจัยของส่วนงานที่มีอยู่เดิม ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ COVID-19 หรือไม่ เพียงใด ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง 

2. จากสถานการณ์นี้ ส่วนงานของท่านได้ด าเนินงานวิจัยที่เกี่ยวกับ COVID-19 ในด้านใดบ้างหรือไม่ 

อย่างไร 

3. ส่วนงานของท่านได้ร่วมมือหรือด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการท าวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19 กับ

หน่วยงานใดบ้าง (ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล) 

4. ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 นี้ โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat) ที่มีต่อส่วนงาน

ของท่านในพันธกิจด้านวิจัยเป็นอย่างไร และท่านมีแนวทางจะด าเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อสนับสนุน

งานด้านการวิจัยของส่วนงาน 
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ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

1. ส่วนงานของท่านมีแนวทางการดูแลด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างในสถานการณ์ COVID-

19 เพื ่อให้มีความปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อก าหนดของทางราชการ  ผลการด าเนินการเป็น

อย่างไร 

2. แผนการด าเนินงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ โดยรวมของส่วนงาน ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ COVID-19 หรือไม่ เพียงใด ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง 

 

ด้านการศึกษา 

1. แผนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานด้านการศึกษาของส่วนงานที่มีอยู่เดิม ทั้งระดับปริญญาตรี

และระดับหลังปริญญา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 หรือไม่ เพียงใด ต้องปรับตัว

อย่างไรบ้าง 

2. ในสถานการณ์ COVID-19 นี้ ส่วนงานของท่านด าเนินการด้านการศึกษาอย่างไร ต้องปรับตัวอย่างไร

บ้าง 

3. ส่วนงานของท่านมีแนวทาง/วิธีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ให้กับผู้ปกครอง นักศึกษา 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษาอย่างไร 

4. นักศึกษาของส่วนงานของท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรบ้าง และท่านมี

แนวทางการดูแลนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ COVID-19 นี้อย่างไรบ้าง 

5. ส่วนงานของท่านมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19 นี้หรือไม่ อะไรบ้าง 

6. ส่วนงานของท่านจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับ “New Normal” ในอนาคตหรือไม่ 

อย่างไร 

7. ส่วนงานของท่านมีแผน/แนวทางที่จะจัดการเรียนการสอนในอนาคตอย่างไร ท่ามกลางความไม่

แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 

 

ด้านบริการสุขภาพ 

1. การให้บริการสุขภาพโดยรวมแก่ผู ้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการของส่วนงานของท่าน ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 นี้หรือไม่ เพียงใด ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง  

2. ส่วนงานของท่านได้ให้บริการสุขภาพแก่ผู ้ป่วยที่เป็นโรค COVID-19 หรือผู้ป่วยที่สงสัย/เข้าเกณฑ์

สอบสวนโรค บ้างหรือไม่ และด าเนินการอย่างไร 
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3. แผนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานด้านบริการสุขภาพของส่วนงานที่มีอยู่เดิม (เช่น กิจกรรม

ตามแผนกลยุทธ์ หรือโครงการที่มีแผนจะด าเนินการ ถ้ามี) ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-

19 หรือไม่ เพียงใด ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง 

4. ส่วนงานของท่านมีแผน/แนวทางที่จะจัดระบบการให้บริการสุขภาพในอนาคตแบบ “New Normal” 

อย่างไร ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 

5. ส่วนงานของท่านมีนวัตกรรมด้านการให้บริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19 นี้หรือไม่ อะไรบ้าง 

 

ด้านบริการวิชาการ (นอกเหนือจากบริการสุขภาพ) 

3. แผนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการของส่วนงานที่มีอยู่เดิม ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์ COVID-19 หรือไม่ เพียงใด ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง 

4. ส่วนงานของท่านมีแนวทางการจัดประชุมวิชาการต่างๆ ในช่วงที่มีการระบาดรุนแรง และช่วงที่การ

ระบาดชะลอตัวลงอย่างไร 

5. ส่วนงานของท่านมีนวัตกรรมเกี ่ยวกับการบริการวิชาการในสถานการณ์ COVID-19 นี ้หรือไม่ 

อะไรบ้าง 

6. ส่วนงานของท่านมีแผน/แนวทางที่จะจัดประชุมวิชาการต่างๆ ในอนาคตอย่างไร ท่ามกลางความไม่

แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 

 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ระบบ IT Infrastructure (เช่น Servers, Network) และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ท่าน มีความพร้อมและเพียงพอต่อการด าเนินการของส่วนงานภายใต้สถานการณ์ COVID-19 นี้

หรือไม่ อย่างไร และมีการบริหารจัดการอย่างไร 

2. ระบบสารสนเทศ (Information Systems) และแอปพลิเคชันต่างๆ ของส่วนงานของท่าน จ าเป็นต้อง

ปรับเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนงานภายใต้สถานการณ์ COVID-19 นี้หรือไม่ อย่างไร 

3. สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของส่วนงานของท่านหรือไม่ อย่างไร 

4. แผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงานของท่าน ภายใต้ “New Normal” 

เปลี่ยนแปลงไปจากแผนเดิมหรือไม่ อย่างไร 
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ด้านทรัพยากรบุคคล 

1. ส่วนงานของท่านเตรียมการรับมืออย่างไร ส าหรับ Workforce Safety ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจนถึง

ปัจจุบัน และมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ Workforce Safety หรือความสามารถในการด าเนินงาน

ของส่วนงานจากสถานการณ์นี้หรือไม่ อย่างไร 

2. นโยบาย Work From Home ของส่วนงานของท่านที่ด าเนินการมาแล้ว มีการจัดการอย่างไร ผลการ

ด าเนินงานเป็นอย่างไร นโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อส่วนงานหรือไม่ อย่างไร และหากจ าเป็นต้อง

มีการ Work From Home อีก ท่านมีแนวทางการด าเนินการเหมือนหรือแตกต่างจากเดิมอย่างไร 

3. ส่วนงานของท่านมีแนวทางการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร หรือการดูแลบุคลากรที่ได้รับ

ผลกระทบในสถานการณ์ COVID-19 นี้อย่างไรบ้าง 

 

ด้านการคลัง 

1. สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบด้านการเงินการคลังต่อส่วนงานหรือไม่ อย่างไร ทั้งในแง่รายรับ 

รายจ่าย ผลก าไร และสภาพคล่องในการด าเนินงาน และส่วนงานด าเนินการหรือปรับตัวอย่างไรเพื่อ

รองรับผลกระทบดังกล่าวในสถานการณ์นี้ 

2. ข้อบังคับหรือประกาศต่างๆ ด้านการคลังที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัย หรือของส่วนงาน เป็นข้อจ ากัด
ในการด าเนินงานด้านการคลังของส่วนงานหรือไม่ ได้มีการแก้ไขข้อบังคับหรือประกาศต่างๆ ให้
รองรับสถานการณ์ COVID-19 บ้างหรือไม่ ส่วนงานของท่านมีข้อเสนอหรือแนวทางในการแก้ไข
ข้อบังคับหรือประกาศด้านการคลังในอนาคตเพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

 

ด้านการพัสดุ 

1. สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของส่วนงานหรือไม่ 

อย่างไร ทั้งในแง่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใหม่ การบริหารสัญญาในโครงการเดิม และการเบิกจ่าย /

บริหารพัสดุของส่วนงาน และส่วนงานด าเนินการหรือปรับตัวอย่างไรเพ่ือรองรับผลกระทบดังกล่าวใน

สถานการณ์นี ้

2. กฎหมาย ข้อบังคับ หรือประกาศต่างๆ ด้านการพัสดุที่มีอยู่เดิม เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงานด้าน
การพัสดุของส่วนงานหรือไม่ ได้มีการแก้ไขข้อบังคับหรือประกาศต่างๆ ให้รองรับสถานการณ์ COVID-
19 บ้างหรือไม่ ส่วนงานของท่านมีข้อเสนอหรือแนวทางในการแก้ไขข้อบังคับหรือประกาศด้ านการ
พัสดุในอนาคตเพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
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คู่มือการถอดบทเรียนด้าน BCM 

ด้านสื่อสารองค์กร 

1. สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อแนวทางการสื่อสารที่มีอยู่เดิมของส่วนงานของท่าน ทั้ง

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือไม่ อย่างไร และส่วนงานด าเนินการหรือ

ปรับตัวอย่างไรเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าวในสถานการณ์นี้ 

2. ส าหรับการสื่อสารที่เกี ่ยวกับการด าเนินงานของส่วนงานของท่านเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ 

COVID-19 โดยตรง ท่านมีแนวทางการสื ่อสารระหว่างส่วนงานของท่านกับผู ้บริหาร บุคลากร 

นักศึกษา ประชาชน สังคม ผู้ก าหนดนโยบาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น (ถ้ามี) อย่างไรบ้าง  

3. สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือความเชื่อมั่นต่อส่วนงานของท่านหรือไม่ 

อย่างไร และส่วนงานของท่านมีแผนหรือแนวทางการด าเนินการอย่างไรต่อไป 
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คู่มือการถอดบทเรียนด้าน BCM 

การติดตอ่สือ่สารระหวา่งการด าเนินการด้านการถอดบทเรียน BCM 

 
1. กลุ่ม Line หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงานพื้นที่พญาไท (Business Continuity 

Management: BCM)  
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