
กรณีท่ี 1: ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานท่ีหน่วยงาน (ปิดกอง/ศูนย์ฯ)

จ านวน ช่ือ การติดต่อ ช่ือ การติดต่อ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9)
งานบริหารและพัฒนา
ระบบ

ระบบงานเอกสารส่วนกลางกองกายภาพ
และส่ิงแวดล้อม

สูงมาก 1.โทรศัพท์ 
2.อินเทอร์เน็ต 
3.คอมพิวเตอร์ 
4. ปร้ินเตอร์

1.MUSIS. 
2.Intranet/VPN.  
3.Email               
4.Line กลุ่ม

 > 12-24 ช่ัวโมง 0-3 ช่ัวโมง 4 1. นางสาวเนตรา แย้มเดช 
2. นางสาวปิยนุช ถาวร  

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1. นางสาวนิภาพร  กลมเลิศ
วณิช
2. นางสาวพิรญาณ์ ณ น่าน

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

นักศึกษา/บุคลากร/
ผู้บริหาร/บุคคลภายนอก

งานบริหารและพัฒนา
ระบบ

ระบบแผนงานและงบประมาณ สูงมาก 1.โทรศัพท์ 
2.อินเทอร์เน็ต 
3.คอมพิวเตอร์ 
4. ปร้ินเตอร์

1. google drive
2.Intranet/VPN.  
3.Email               
4.Line กลุ่ม

 24 ช่ัวโมง 0-3 ช่ัวโมง 4 1.นางอรวรรณ ไพรี
2. นายอิทธิรัชฏ์ เผ่าวัฒนา

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1. นางสาวนิภาพร  กลมเลิศ
วณิช
2. นางสาวพิรญาณ์ ณ น่าน

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

ผู้บริหาร/บุคลากรภายใน
และภายนอกส่วนงาน

งานบริหารและพัฒนา
ระบบ

ระบบประกันคุณภาพและระบบบริหาร
ความเส่ียง

สูง 1.โทรศัพท์ 
2.อินเทอร์เน็ต 
3.คอมพิวเตอร์ 
4. ปร้ินเตอร์

1. google drive
2.Intranet/VPN.  
3.Email               
4.Line กลุ่ม

 24 ช่ัวโมง 0-3 ช่ัวโมง 2 1.นางอรวรรณ ไพรี XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1.นายอิทธิรัชฏ์ เผ่าวัฒนา XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

ผู้บริหาร/บุคลากรภายใน
และภายนอกส่วนงาน

งานบริหารและพัฒนา
ระบบ

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สูง 1.โทรศัพท์ 
2.อินเทอร์เน็ต 
3.คอมพิวเตอร์ 
4. ปร้ินเตอร์

1. google drive
2.Intranet/VPN.  
3.Email               
4.Line กลุ่ม

 6-12 ชม. 0-3 ช่ัวโมง 2 1.นางสาวรรินทิพย์ จักรพันธ์ุ
 ณ อยุธยา

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1.นางสาวฤทัยรัตน์ พิเชษ
บวรกุล

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

ผู้บริหาร/บุคลากรภายใน
และภายนอกส่วนงาน

งานบริหารและพัฒนา
ระบบ

ระบบการเงิน สูงมาก 1.โทรศัพท์ 
2.อินเทอร์เน็ต 
3.คอมพิวเตอร์ 
4. ปร้ินเตอร์

1. google drive
2.Intranet/VPN.  
3.Email               
4.Line กลุ่ม

12-24 ช่ัวโมง 3-6 ช่ัวโมง 2 1. นางวรัญญา การะเวก XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1. น.ส.ฤทัยรัตน์ สันติประชา
ธรรม

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

บุคลากรภายในและ
ภายนอกส่วนงาน/
บุคคลภายนอก

คู่ค้า/ ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การติดต่อ
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารอง

แบบประเมินการทบทวนกระบวนงาน ข้อมูลส าคัญการบริหารจัดการความต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU BCM )

 ของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน กระบวนงานท่ีส าคัญ ผลกระทบ (BIA)
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์และ

ข้อมูลส าคัญ
ระบบงานเทคโนโลยี 
หรือระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาการหยุดชะงัก
สูงสุดท่ียอมรับได้ 

(Maximum Tolerable 
Period Of Disruption)

ระยะเวลาเป้าหมาย
ในการฟ้ืนคืนสภาพ 
(Recovery Time 

Objective)

ช่ือและจ านวนบุคลากรหลักและบุคลากรส ารอง การติดต่อ 
(8)



จ านวน ช่ือ การติดต่อ ช่ือ การติดต่อ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9)

คู่ค้า/ ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การติดต่อ
บุคลากรหลัก บุคลากรส ารองหน่วยงาน กระบวนงานท่ีส าคัญ ผลกระทบ (BIA)

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์และ
ข้อมูลส าคัญ

ระบบงานเทคโนโลยี 
หรือระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาการหยุดชะงัก
สูงสุดท่ียอมรับได้ 

(Maximum Tolerable 
Period Of Disruption)

ระยะเวลาเป้าหมาย
ในการฟ้ืนคืนสภาพ 
(Recovery Time 

Objective)

ช่ือและจ านวนบุคลากรหลักและบุคลากรส ารอง การติดต่อ 
(8)

งานบริหารและพัฒนา
ระบบ

ระบบการส่ือสารองค์กรกิจกรรมด้าน
กายภาพและส่ิงแวดล้อม

สูงมาก 1.โทรศัพท์ 
2.อินเทอร์เน็ต 
3.คอมพิวเตอร์ 
4. ปร้ินเตอร์

1. google drive
2.Intranet/VPN.  
3.Email               
4.Line กลุ่ม

 6-12 ชม. 0-3 ช่ัวโมง 2 1.นางสาวอิสสรียา จิตวรานนท์ XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1.นางสาวรรินทิพย์ จักรพันธ์ุ
 ณ อยุธยา

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

นักศึกษา/บุคลากรภายใน
และภายนอกส่วนงาน/
บุคคลภายนอก

งานบริหารและพัฒนา
ระบบ

การให้บริการสถานท่ีและห้องประชุม
อาคารศาลายา

น้อย 1. โน๊ตบุ๊ค
2. โทรศัพท์มือถือ
3. External Hardisk

1. video conference
2. Line

 24 ช่ัวโมง 0-3 ช่ัวโมง 2 1. นางสาวเนตรา แย้มเดช XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1. นางสาวปิยนุช ถาวร XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

ผู้ขอใช้บริการ ท่ีประสาน
ขอใช้สถานท่ีล่วงหน้า

งานบริหารและพัฒนา
ระบบ/ศูนย์การเรียนรู้
มหิดล/อาคารสิริวิทยา

การควบคุมงานจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด

ปานกลาง 1. โน๊ตบุ๊ค
2. โทรศัพท์มือถือ
3. External Hardisk

1. video conference
2. Line

 24 ช่ัวโมง 0-3 ช่ัวโมง 2 1. นางสาวเนตรา แย้มเดช
2. นางสาวพิรญาณ์ ณ น่าน

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1. นางสาววริษฐา จันทร์เจือศิริ
2. น.ส.ธัญวลัย พยุง

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

นักศึกษา/บุคลากรภายใน
และภายนอกส่วนงาน/
บุคคลภายนอก

งานบริหารและพัฒนา
ระบบ/ศูนย์การเรียนรู้
มหิดล/อาคารสิริวิทยา

การรับเงินจากค่าเช่าและค่าเช่า ค่า
สาธารณูปโภค ของร้านค้าพาณิชย์และ
ศูนย์อาหาร รวมถึงขอใช้สถานท่ีบู๊ธ

สูง 1.โทรศัพท์ 
2.อินเทอร์เน็ต 

1. google drive
2.Intranet/VPN.  
3.Email               
4.Line กลุ่ม

 24 ช่ัวโมง -เม่ือมาปฏิบัติงาน
ตามปกติออก
ใบเสร็จรับเงินตาม
การหลักฐานการโอน
เงินเข้าบัญชี
ธนาคารของกองคลัง

2 1. นางวรัญญา การะเวก XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1. น.ส.ฤทัยรัตน์ สันติประชา
ธรรม

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

-ผู้ใช้สถานท่ีภายใน
อาคารศูนย์การเรียนรู้
มหิดล และร้านค้า
พาณิชย์ท่ีต้องช าระค่าเช่า
และค่าสาธารณูปโภค

ผู้ท่ีมาใช้บริการภายในศูนย์อาหารเช่น
บุคลากรและนักศึกษา

น้อย การรับช าระเงินผ่าน qr 
code ของ scb แม่มณี

1-2 ช่ัวโมง 0-3 ช่ัวโมง 2 1. นางสาววริษฐา จันทร์เจือศิริ XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1. นางวรัญญา การะเวก XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

ผู้ท่ีมาใช้บริการภายใน
ศูนย์อาหารเช่นบุคลากร
และนักศึกษา

การให้บริการอาคารสถานท่ีและห้อง
ประชุม

สูง 1. โน๊ตบุ๊ค
2. โทรศัพท์มือถือ
3. External Hardisk

1. video conference
2. ระบบ MUSIS
3. VPN 
4. Line

1 มากกว่า 6 ช่ัวโมง 4 1. นายอิทธิรัชฏ์ เผ่าวัฒนา  
2. น.ส.ธัญวลัย พยุง       
3. นางสาวพิรญาณ์ ณ น่าน

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1. นางสาวนิภาพร  กลมเลิศ
วณิช

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

ผู้ขอใช้บริการ ท่ีประสาน
ขอใช้สถานท่ีล่วงหน้า


