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แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 

แผนบริหารความต่อเนื ่องของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า Business Continuity Plan (BCP) จัดทำขึ้นเพื่อให้ 
สอวช.  เตรียมความพร้อมองค์กร และสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อ
องค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงาน 
หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบที่เกิดจากภัยคุกคามให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบแนวทางและมาตรการที่
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลัก
หรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2563 ให้ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติให้เป็นปัจจุบัน สามารถรองรับ
สถานการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชน 

การที่สำนักงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบ
ต่อสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้
สำนักงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และทำให้กระบวนการที่สำคัญ (Critical Business 
Process) กลับมาดำเนินงานได้อย่างปกติในระดับการให้บริการที่กำหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได ้ 

วัตถุประสงค ์(Objectives) ของการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

▪ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
▪ เพื่อให้สำนักงานมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจาก

การหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการ 
▪ เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  
▪ เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

หน่วยงาน แม้สำนักงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงาน
ต้องหยุดชะงัก 
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สมมติฐานของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Assumptions) 

เอกสารฉบับนี้จัดทำข้ึนภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

▪ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญต่าง ๆ  แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
สำรองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 

▪ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบในการสำรองระบบสารสนเทศต่าง  ๆ โดยระบบ
สารสนเทศสำรองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 

▪ “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของสำนักงาน 
 

ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Scope of BCP) 

  แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนทีส่ำนักงานของ สอวช. หรือภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้  

▪ เหตุการณ์อุทกภัย 
▪ เหตุการณ์อัคคีภัย 
▪ เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล 
▪ เหตุการณ์โรคระบาด 

 

การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สำคัญ 

  สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
บริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็น 
และต้องระบุไว้ในแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สำคัญ จะพิจารณาจาก
ผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สถานที่
ปฏิบัติงานหลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้
บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผู้รับบริการไม่
สามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการของหน่วยงานด้วย 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที ่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที ่สำคัญ หมายถึง 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่ง
วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญได้ 

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สำคัญไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ตามปกต ิ

4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้  
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สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในด้านที่ได้รับผลกระทบ) 

เหตุการณ์สภาวะวิกฤต 
 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/ 
สถานที่

ปฏิบัติงานหลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่สำคัญ และการ

จัดหา/จัดส่ง 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลทีส่ำคัญ 

ด้าน
บุคลากร

หลัก 

คู่ค้า/ 
ผู้ให้บริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 เหตุการณ์อุทกภัย 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 เหตุการณ์อัคคีภัย ✓ ✓ ✓ ✓ - 

3 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ 
จลาจล 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 เหตุการณ์โรคระบาด ✓ ✓ - - - 

  แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงานในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจาก
การดำเนินงานปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดำเนินงานและการให้บริการ
ของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม โดยผู ้บริหารหน่วยงานหรือผู ้บริหารของแต่ละกลุ ่มงานและฝ่ายงานสามารถรับผิดชอบและ
ดำเนินการได้ด้วยตนเอง 

ทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team) 

  เพื่อให้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ของฝ่ายบริหารทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น โดย BCP 
Team ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team)  และทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
โดยทุกตำแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายงานของตนเอง 
ให้สามารถบริหารความต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ของทีมงาน
บริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากร
สำรองรับผิดชอบทำหน้าที่ในบทบาทของบุคลากรหลัก ปรากฏดังตารางที่ 1 

 

คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 
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ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสำรอง 

ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์  ชื่อ เบอรโ์ทรศัพท์ 
นายกิติพงค์ พร้อมวงค ์ 092-521-6717 ประธานคณะกรรมการ

บริหารความต่อเนื่อง 
 

  

นางสาวรติมา เอ้ือธรรมาภิมุข 
 

081-425-8023 ผู้ประสานงาน
คณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่อง 
 

นางสาววรรณพร 
เจริญรัตน์ 
นางสาวนิรมล  
เทพทวีพิทักษ ์

080-441-5450 
 
081-269-2021 

นางสาวสิริพร พิทยโสภณ 
 

081-735-8419 หัวหน้าทีม D1 
 

นายสุชาต  
อุดมโสภกิจ 
 

085-144-5406 

นางสาวกาญจนา วานิชกร 
 

081-697-9208 หัวหน้าทีม D2 
 

นายคมเมธ  จ ิตวา
นิชไพบูลย์ 

081-989-8550 

นางสาวกาญจนา วานิชกร 
 

081-697-9208 หัวหน้าทีม D3 
 

นายพูลศักด์ิ  
โกษียาภรณ์ 
 

087-700-0741 

นางสาวรติมา เอ้ือธรรมาภิมุข 
 

081-425-8023 หัวหน้าทีม D4 
 

นางสาวมนต์ศิริ  
ธรมธัช 
 

081-922-5149 

นางสาวสิรี ชัยเสร ี
 

081-816-3874 หัวหน้าทีม บพข. 
 

นางสาววลัยทิพย์  
โชติวงศ์พิพัฒน์ 

081-296-4986 
 

นางสาวกัญญวิมว์ กีรติกร 
 

081-629-0527 หัวหน้าทีม บพค. 
 

นางสาวนพรัตน์  วา
นิชสุขสมบัติ 

089-239-1351 

นายกิตติ สัจจาวัฒนา 
 

081-547-2032 หัวหน้าทีม บพท. 
 

นางสาวธิติมาพร 
แก้วกำเนิด 
 

081-687-8163 
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง 

 

อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานสำรอง 

1) สรรหาและเตรียมการ อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง กับ
หน่วยงานภายในสังกัด อว. 
2) สรรหาและเตรียมการอาคาร/สถานที ่ปฏิบัติงานสำรองกับ
ภาคเอกชน เช่น โรงแรม มูลนิธิ 
3) กำหนดให้พนักงานสามารถปฏิบ ัต ิงานแบบ Work from 
Anywhere/Work from home 

 

วัสดุอุปกรณ์ที่
สำคัญ / การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์
ที่สำคัญ 

1) จัดเตรียมเครื่องและอุปกรณ์สำรองเพ่ือใช้ในสภาวะวิกฤต 
2) ทำข้อตกลงกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อขอยืมเครื่องมือ/
อุปกรณ ์ 

 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
ข้อมูลที่สำคัญ 

1) ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยี เพื่อจัดเตรียมและให้มี
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศสำรอง 
2) ให้แต่ละหน่วยงานมีกำหนดการสำรองข้อมูล (Backup) ให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
3) ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบงานเทคโนโลยี  (Manual) ไปก่อน 
และจึงป้อนข้อมูลเข้าในระบบ เมื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติ 

 

บุคลากรหลัก 1) กำหนดให้มีบุคลากรหลัก/รอง ทำงานทดแทนกันได้ (ฝ่าย/กลุ่ม
งานเดียวกัน) ในสภาวะวิกฤต 
2) กำหนดแนวทางกลุ่มบุคลากรที่สามารถขอให้ช่วยปฏิบัติงาน
ชั่วคราวจากบุคลากรนอกฝ่าย/กลุ่มงาน 

 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่
สำคัญ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1) กำหนดให้มีคู ่ค้า/ผู้ให้บริการสำรอง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
เรียกใช้บริการได้ในสภาวะวิกฤต 
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ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ 

  การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
พบว่ากระบวนการทำงานที่ฝ่ายงานต้องให้ความสำคัญและกลับมาดำเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายใน
ระยะเวลาตามท่ีกำหนดปรากฎดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis) 
กระบวนการหลัก ระดับความเร่งด่วน 

(สูง/ปานกลาง/ต่ำ) 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 

 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

1) งานตามภารกิจหลักของ 
สอวช. 
 

สูง  ✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

2) งานด้านการเงินและ บัญชี 
การจัดซื้อจดัจ้าง การ
บริหารงานบุคคล 
 

ปานกลาง   ✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

3) งานด้านการจัดทำ
นโยบาย/แผนงบประมาณ 
และเร่งรัดการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ต่ำ    ✓ 

 

✓ 

 

สำหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดำเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจำเป็นและ
เหมาะสม ทั ้งนี ้ หากมีความจำเป็น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื ่องเช่นเดียวกับ
กระบวนงานหลัก 
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การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ 
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Working Space Requirement) ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 การระบุพ้ืนที่การปฏิบัติงานสำรอง 

ประเภททรัพยากร 
สถานที่
/ที่มา 

4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

พื้นที่สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง บริเวณ
ที่ไม่ได้
รับผล 
กระทบ 

30 ตร.ม. 
(15 คน) 

 

40 ตร.ม. 
(20 คน) 

 

60 ตร.ม. 
(30 คน) 

 

80 ตร.ม. 
(40 คน) 

 

80 ตร.ม. 
(40 คน) 

 

พื้นที่สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานใหม่ใน
กรณีจำเป็น 

 40 ตร.ม. 
(20 คน) 

 

40 ตร.ม. 
(20 คน) 

 

20 ตร.ม. 
(10 คน) 

 

  

ปฏิบัติงานท่ีบ้าน  
(รวมถึงกรณี Work from anywhere 
และ Work from home) 

      

รวม 70 ตร.ม. 
(35 คน) 

80 ตร.ม. 
(40 คน) 

80 ตร.ม. 
(40 คน) 

80 ตร.ม. 
(40 คน) 

80 ตร.ม. 
(40 คน) 

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 การระบุจำนวนวัสดุอุปกรณ์ 

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

Notebook สำรอง 
 

อุปกรณ์พื ้นฐานใน
การปฏิบัติงาน 

- - - - - 

Printer รองรับการใช้งาน
ที่เหมาะสม 
 

ร้านค้าผา่นการบวน
การจัดซื้อจดัจ้างโดย
เฉพาะเจาะจง 
 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 

Tel/Fax/Scanner 
 

ร้านค้าผา่นการบวน
การจัดซื้อจดัจ้างโดย
เฉพาะเจาะจง 

 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 

เครื่องถ่ายเอกสาร 
 

ร้านค้าผา่นการบวน
การจัดซื้อจดัจ้างโดย
เฉพาะเจาะจง 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 

 

 

 

 



 
 

8 
 

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information  Requirement) 
ตารางที่ 6 การระบุความต้องการด้านเทคโนโลยี 

ประเภททรัพยากร แหล่งข้อมลู 4 
ชั่วโมง 

1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

E-mail 

 

Cloud/Microsoft365 

 

 ✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

ระบบ E-GP 

 

  
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

หนังสือออกจาก สอวช. 

 

หน่วยงานท่ีได้รับ
หนังสือ 

 

 
✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

หนังสือท่ีได้รบัจาก
หน่วยงานอ่ืน 

หน่วยงานท่ีออก
หนังสือ 

 

 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

เอกสารด้านการเงิน ผู้ประกอบการ/คู่ค้า 

 

 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

ข้อมูลเกี ่ยวกับกิจกรรม/
โครงการของ สอวช. 

Cloud/Microsoft365 

 

 
  

✓ 

 

✓ 

 

ข้อมูลประกอบการจัดทำ
งบประมาณประจำปี 

Cloud/Microsoft365 

 

 
  

✓ 

 
 

 
4) ความต้องการด้านบุคลากรสำหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)  
ตารางที่ 7 การระบุจำนวนบุคลากรหลักท่ีจำเป็น 

ประเภททรัพยากร 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 

จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ี 
สำนักงาน / สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 

15 20 30 40 40 

จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ีบ้าน 20 20 10 10 10 

รวม 35 40 40 50 50 
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5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สำคัญ (Service Requirement) 
ตารางที่ 8 การระบุจำนวนผู้ให้บริการที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริการ 

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

ผู้ให้บริการเช่ือมโยงเครือข่าย 
(TRUE/CAT) 

- 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 

รวม - 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 

 
 

การกําหนดกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
   กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในคณะบริหารความ
ต่อเนื่อง และทีมงานบริหารความต่อเนื่องตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้อมลูรายชื่อ (ตามภาคผนวก) โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากมีการ
ประกาศเหตกุารณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต 
  กระบวนการ Call Tree จะเริ่มต้นที่หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะ
บริหารความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง ตามสายงานการบังคบับัญชาของ
แตล่ะงาน  
  จากนั้นแต่ละฝ่ายมีหน้าที่แจ้งไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาเพ่ือรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉนิ
และการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องของหน่วยงานตามช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุในแผนความ
ต่อเนื่อง 
  ในกรณีทีไ่ม่สามารถติดต่อหัวหนาทีมได้ใหติ้ดต่อไปยังบคุลากรสำรอง โดยพจิารณา 

• ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทำการให้ดำเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์
โทรศพัท์ของหน่วยงานเป็นช่องทางแรก 

• ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทำการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้รับผลกระทบให้
ดำเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอรโ์ทรศพัท์มือถอืเป็นช่องทางแรก 

• ถ้าสามารถติดต่อบุคลากรหลักได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรหลักของหน่วยงานทราบ 
ดังตอ่ไปนี้ 
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนความต่อเนื่อง 
- เวลาและสถานที่สำหรับการนัดประชุมเร่งด่วนของหน่วยงาน สำหรับผู้บริหารของ

หนว่ยงานและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือบริหารความต่อเนื่องต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีทีมี่

การย้ายสถานที่ทำการ 
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ 

วันที ่1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
1) แจ้งเหตุฉ ุกเฉ ิน ว ิกฤติ ให้
บุคลากรในหน่วยงานภายหลัง
ได ้ ร ับแจ ้ งจากห ัวหน ้ าคณะ
บร ิ ห า รคว ามต ่ อ เน ื ่ อ งของ
หน่วยงาน 

หัวหน้าทีม 
 

 

2) จ ัดประช ุมท ีมงานบร ิหาร
ความต่อเนื่อง เพ่ือประเมินความ
เส ี ยหาย ผลกระทบต ่อการ
ดำ เน ิ น งาน  การ ให ้บร ิ ก า ร 
ทรัพยากรที ่สำคัญที ่ต ้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
(BCP Team) 

 

3) ทบทวนกระบวนงานที่มีความ
เร่งด่วน หรือ่งผลกระทบอย่างสูง 
(หากไม ่ดำ เน ินการ)  ด ั งนั้ น
จำเป ็นต ้องดำเน ินงาน หรือ 
ปฏ ิบ ัต ิงานด ้วยม ือ (Manual 
Processing) 

ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง 
(BCP Team) 

 
 

4) ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากร
ในฝ่าย/กลุ่มงาน ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต 

ผู้อำนวยการฝ่าย  
 

5) รายงานหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน ื ่องของหน่วยงาน
ทราบ โดยครอบคลุมประเด็น
ดังนี้ 
- จำนวน/รายช ื ่อบ ุคลากรที่
บาดเจ็บ/เสียชีวิต 

หัวหน้าทีม  
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- ความเสียหายและผลกระทบ
ต ่อการดำ เน ิน งานและการ
ให้บริการ 
- ทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ตาม
แผน BCP 
- กระบวนงานที่มีความจำเป็น
เร่งด่วนและมีผลกระทบสูงที่ต้อง
ดำเนินการ 
6) สื่อสารและรายงาน
สถานการณ์แก่บุคลากรในสังกัด 
ให้ทราบ ตามเนื้อหาและ
ข้อความที่ได้รับการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงานแล้ว 

หัวหน้าทีม  

7) ประเมินและระบุกระบวนการ
หลักและงานเร่งด่วนที่
จำเป็นต้องดำเนินการให้แล้ว
เสร็จ ภายใน 1 -5 วันข้างหน้า 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  
 

8) ประเมินศักยภาพและ
ความสามารถของหน่วยงานฯ 
ในการดำเนินงานเร่งด่วนตามข้อ 
7) ภายใต้ข้อจำกัดและสภาวะ
วิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่
จำเป็นที่ต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  
 

9) รายงานความคืบหน้าให้แก่
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานทราบ 
พร้อมขออนุมัติการดำเนินงาน
หรือปฏิบัติการแบบ Manual 
Process สำหรับกระบวนงานที่
มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
สูงหากไม่ดำเนินการ 

หัวหน้าทีม  

10) ติดต่อและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการจัด
กาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ  
- บุคลากรหลัก 
- เทคโนโลย ีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ 
- ผู ้ประกอบการ/ผู ้ให้บริการที่
สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
11) พิจารณาดำเนินการหรือ
ปฏิบัติงานด้วมือ (Manual) 
เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่
ดำเนินการจะส่งผลกระทบอย่าง
สูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ต้อง
ได้รับการอนุมัติของหัวหน้าคณะ 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  
 

12) ระบุหน่วยงานคู่ค้า/ผู้
ให้บริการสำนักงานเร่งด่วน เพ่ือ
แจ้งสถานการณ๋และแนวทางใน
การบริหารงานให้มีความ
ต่อเนื่องตามความเห็นของคณะ
บริหารความต่อเนื่องของ
หน่วยงาน 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  
 

13) บันทึก (Log Book) และ
ทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ 
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ ต้องดำเนินการ 
(พร้อมระบุรายละเอียด 
ผู้ดำเนินการ และเวลา) อย่าง
สม่ำเสมอ 

หัวหน้าทีม  
 

 
 

14) แจ้งสรุปสถานการณ์และ
ขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับ
วันถัดไปให้กับบุคลากรหลักใน
ฝ่ายฯ เพ่ือรับทราบและ
ดำเนินการ อาทิ แจ้ง วัน เวลา 
และสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง 

หัวหน้าทีม  
 

 
 

15) รายงานความคืบหน้าให้แก่
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานอย่าง
สม่ำเสมอหรือตามที่กำหนดไว้ 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
1) ติดตามสถานภาพการกอบกู้
ค ืนมาของทร ัพยากรท ี ่ ได ้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจำเป็น
และระยะเวลาที ่ต ้องใช้ในการ
กอบกู้คืน 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  

2) ตรวจสอบกับหน่วยงาน ความ
พร้อมและข้อจำกัดในการจัดการ
ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ  
- บุคลากรหลัก 
- เทคโนโลย ีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ 
- ผู ้ประกอบการ/ผู ้ให้บริการที่
สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  

3) รายงานหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน 
ความพร้อม ข้อจำกัด และ
ข้อเสนอแนะในการจัดหา
ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง 

หัวหน้าทีม   
 

4) ประสานงานและดำเนินการ
จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้
ในการบริหารความต่อเนื่อง 
ได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ  
- บุคลากรหลัก 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ  
- ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการที่
สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5) ดำเนินการกอบกู้และจัดหา
ข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่
จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน
และให้บริการระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร  

6) ดำเนินงานและให้บริการ
ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหาเพ่ือ
บริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ  
- บุคลากรหลัก 
- เทคโนโลย ีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ 
- ผู ้ประกอบการ/ผู ้ให้บริการที่
สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  

7) แจ้งสถานการณ์และแนวทาง
ในการบริหารความต่อเนื่องแก่
หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ/คู่ค้า/
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  
 

8) บันทึก (Log Book) และ
ทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ 
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดำเนินการ และ
เวลา) อย่างสม่ำเสมอ 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  
 

9) แจ้งสรุปสถานการณ์และ
ขั้นตอนการดำเนินการต่อไป 
สำหรับวันถัดไปให้กับบุคลากร
หลักในฝ่ายฯ  

หัวหน้าทีม   

10) รายงานความคืบหน้าให้แก่
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานตามที่
กำหนดไว้ 

หัวหน้าทีม   
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 

การปฏิบัติการใด ๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
1) ติดตามสถานภาพการกอบกู้
ค ืนมาของทร ัพยากรท ี ่ ได ้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจำเป็น
และระยะเวลาที ่ต ้องใช้ในการ
กอบกู้คืน 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  

2) ระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ 
เพื ่อดำเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  

3) รายงานหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน ื ่องของหน่วยงาน 
สถานภาพการกอบกู ้ค ืนของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและ
ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการ
ด ำ เ น ิ น ง านและ ให ้ บ ร ิ ก า ร
ตามปกติ 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  
 

4) ประสานงานและดำเนินการ
จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้
เพื ่อดำเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ ได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ  
- บุคลากรหลัก 
- เทคโนโลย ีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ 
- ผู ้ประกอบการ/ผู ้ให้บริการที่
สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  
 

5) แจ้งสรุปสถานการณ์และการ
เ ต ร ี ย ม ค ว า ม พ ร ้ อ ม ด ้ า น

หัวหน้าทีม และทีมงาน 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดำเนินงาน
และให้บริการตามปกติให ้กับ
บุคลากรในฝ่าย/กลุ่มงาน 
6) บ ั นท ึ ก  (Log Book) และ
ทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ 
ที ่ทีมงานบริหารความต่อเนื ่อง
ข อ ง ฝ ่ า ย ฯ  (พ ร ้ อ ม ร ะ บุ
รายละเอียด ผู้ดำเนินการ และ
เวลา) อย่างสม่ำเสมอ 

หัวหน้าทีม  
 

 

7) รายงานความคืบหน้าให้แก่
ห ั ว หน ้ า คณะบร ิ ห า รคว าม
ต่อเนื ่องของหน่วยงานตามที่
กำหนดไว้ 

หัวหน้าทีม และทีมงาน 
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การตอบสนองระยะยาว (มากกว่า 1 เดือน) 

การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน  
และปฏิบัติตามแนวทาง แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

 

 

ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
1) ติดตามสถานภาพการกอบกู้
คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินความจำเป็น
และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
กอบกู้คืน 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  

2) ระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ 
เพ่ือดำเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  

3) รายงานหัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงาน 
สถานภาพการกอบกู้คืนของ
ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและ
ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการ
ดำเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  
 

4) ประสานงานและดำเนินการ
จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้
เพ่ือดำเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ ได้แก่ 
- สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง  
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ  
- บุคลากรหลัก 
- เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ 
- ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการที่
สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้าทีม และทีมงาน  
 

5) แจ้งสรุปสถานการณ์และการ
เตรียมความพร้อมด้าน

หัวหน้าทีม และทีมงาน 
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ขั้นตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือดำเนินงาน
และให้บริการตามปกติให้กับ
บุคลากรในฝ่าย/กลุ่มงาน 
6) บันทึก (Log Book) และ
ทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ 
ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ (พร้อมระบุ
รายละเอียด ผู้ดำเนินการ และ
เวลา) อย่างสม่ำเสมอ 

หัวหน้าทีม  
 

 

7) รายงานความคืบหน้าให้แก่
หัวหน้าคณะบริหารความ
ต่อเนื่องของหน่วยงานตามที่
กำหนดไว้ 

หัวหน้าทีม และทีมงาน 
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การทบทวนและปรับปรุงแผน BCP 
  เนื่องจากการดำเนินงานของ สอวช. มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น อาจมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทำงาน การโยกย้าย/เปลี่ยนแปลงของพนักงาน หรือ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน จึงมีความจำเป็นต้องมีการทบทวนแผน BCP ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน
มากที่สุด ซึ่งการทบทวนและปรับปรุงแผนอาจเกิดข้ึนได้ 2  รูปแบบ คือ 

  1) แบบมีเงื ่อนไขให้ต้องปรับปรุง (Trigger) เช่น เมื่อมีการปรับโครงสร้างองค์กร มีการปรับ
กระบวนการทำงาน มีการปรับเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงาน หรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับมาตรการ
สำรองต่าง ๆ 

  2) แบบตามระยะเวลาที่กำหนด (Routine) หน่วยงานต้องทบทวนแผน BCP อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

- แผนบริหารความต่อเนื่อง ประจำปี 2561, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

- แผนความต่อเนื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- (ร่าง) แผนประคองกิจการเร่งด่วน (Emergency Business Continuity Plan, EBCP) เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2552, สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
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กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

รายช่ือผู้ประสานงานฝ่าย (D1) 

ฝ่าย บุคลากรหลัก เบอร์ติดต่อ 
บุคลากรสำรอง 
(ตามที่ได้รับ
มอบหมาย) 

เบอร์ติดต่อ 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
นิเวศการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

น.ส.นิรดา  
 

086-511-2696 น.ส.มนันยา  099-159-1461 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
ติดตาม
ประเมินผล
นโยบาย 

น.ส.ภัทรธิรา 089-587-1814 นายภัทรพล 095-743-9653 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
งบประมาณการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

น.ส.ภาณิศา   081-620-9812 น.ส.รินรพี 091-742-2382 

ฝ่ายเลขานุการ
สภานโยบาย 

น.ส.สลิลวรรณ 
 

086-339-6222 นายภาสพงศ์   081-456-3452 

ฝ่ายเชื่อมโยง
ข้อมูลนโยบาย 

นายนนทวัฒน์ 
 

089-774-1619 น.ส.ณิศรา 
 

083-656-8545 
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กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

รายช่ือผู้ประสานงานฝ่าย (D2) 

ฝ่าย บุคลากรหลัก เบอร์ติดต่อ 
บุคลากรสำรอง 
(ตามที่ได้รับ
มอบหมาย) 

เบอร์ติดต่อ 

ฝ่ายคาดการณ์
อนาคต 

นายคมเมธ 
 

081-989-8550 น.ส.ชโลธร 
 

087-320-4466 

ฝ่ายเศรษฐกิจ
นวัตกรรม 

น.ส.สิรินยา 
 

080-816-0002 น.ส.ชลิสา 085-119-1786 

ฝ่ายนโยบาย
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

นายปรินันท์ 
 

081-689-6891 น.ส.โสภิดา 
 

089-215-5625 

ฝ่ายยุทธศาสตร์
การต่างประเทศ 

น.ส.สุนทรี 
 

085-902-3744 น.ส.วิภาพร 
 

081-950-0642 

 

รายช่ือผู้ประสานงานฝ่าย (D3) 

ฝ่าย บุคลากรหลัก เบอร์ติดต่อ 
บุคลากรสำรอง 
(ตามที่ได้รับ
มอบหมาย) 

เบอร์ติดต่อ 

ฝ่ายนโยบายการ
อุดมศึกษา 

นายพูลศักดิ์ 
 

087-700-0741 น.ส.อรพรรณ   086-583-4262 

 

กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

รายช่ือผู้ประสานงานฝ่าย (D4) 

ฝ่าย บุคลากรหลัก เบอร์ติดต่อ 
บุคลากรสำรอง 
(ตามที่ได้รับ
มอบหมาย) 

เบอร์ติดต่อ 

ฝ่ายกลยุทธ์และ
การงบประมาณ
องค์กร  

น.ส.อรนุช  รัตนะ 081-336-7902 น.ส.อรวรรณ 
 

081-911-3038 

ฝ่ายพัฒนาองค์กร
และระบบงาน 

น.ส.อภิชชยา 
 

081-376-2522 น.ส.เต็มศิริ 
 

099-356-3299 

ฝ่ายบริหารจัดการ
องค์กรและ 
ธรรมาภิบาล 

น.ส.มนต์ศิริ 
 

081-922-5149 นายอาศิร 
 

081-735-9243 
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ฝ่ายพัฒนา
กฎหมายและ
บริหารควมเสี่ยง 

นางอัญชลิยา 081-616-0322 น.ส.นันทรัตน์ 098-719-1498 

ฝ่ายสื่อสาร
นโยบายและ
เลขานุการ 

น.ส.นิรมล 081-269-2021 น.ส.วรรณพร 080-441-5450 

โครงการพิเศษ 
Shared Servive 

น.ส.ศรีฉัตรา 080-605-5363 น.ส.อรฉัตร 094-549-4659 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

นายจักรกฤต 
 

089-992-6650 นายชัยวัฒน์ 092-584-5551 

 

รายช่ือผู้ประสานงานหน่วยบริหาร PMU (สอวช.) 

ฝ่าย บุคลากรหลัก เบอร์ติดต่อ 
บุคลากรสำรอง 
(ตามที่ได้รับ
มอบหมาย) 

เบอร์ติดต่อ 

หน่วย บพข. 
 

น.ส.มณีอาชว์ 
 

096-226-9794 นางบงกช 084-555-6549 

หน่วย บพค. น.ส.นพรัตน์ 089-239-1351 น.ส.ธนวรรณ 062-169-4224 
หน่วย บพท. 
 

น.ส.นีรนาท  082-388-1856 น.ส.มัตติกา 089-591-8170 

 

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สำคัญ 
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