
การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management: BCM)

สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปงบประมาณ 2563

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล
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ดานงานวิจัยดานการศึกษา ดานการบริหารจัดการ  
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ดานการศึกษา 

การเตรยีมการเรียนการสอน

• จัดอบรมอาจารยเกี่ยวกับการสอนออนไลน

• ขออนุมัติและดําเนินการจัดสรรเงินเพ่ือสนับสนุนอาจารยใหภาควิชาตามจํานวนอาจารยของ

ภาควิชา (4,000 บาทตอหัว) เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน

• จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใตหัวขอ

“Platform สําหรับการเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย internet”

• ประสานงานเพ่ือเตรียมความพรอมของหองเรียนตามตารางสอนสําหรับพญาไทและ

• จัดทําประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร ระดับ

ปริญญาตรีภาคตน ปการศึกษา 2563 กรณีที่เกิดสถานการณฉุกเฉินซึ่งมหาวิทยาลัยไมสามารถ

จัดการเรียนการสอนไดตามปกติ พ.ศ. 2563 3



ดานการศึกษา 

การจัดสอบ

• ขอใหทุกรายวิชาภาคปลาย ปการศึกษา 2563 ถาจะสอบจะตองสอบออนไลนเทาน้ัน รายวิชาที่

จําเปนตองมีการสอบปฏิบัติการที่ไมสามารถหากิจกรรมอ่ืนทดแทนได ขอใหเลื่อนการสอบออกไป

กอน และใหผลการศึกษาเปน I

• กําหนดวันเวลาสอบปลายภาคเพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอนในการสอบ

• จัดทําประกาศฯ การสอบแกตัว 2562 และสอบถามภาควิชาเพ่ือดําเนินการนัดหมายการทบทวน

รายวิชา โดยการจัดสอบแกตัวเปนแบบออนไลน
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ดานการศึกษา 

การประเมิน

• กรณีท่ีนักศึกษาไดรับผลการศึกษาเปน I ใหทําการแกผลการศึกษาไดภายหลังสถานการณ COVID-19 ส้ินสุดลง โดยหากเหตุการณยังไมกลับสูภาวะปกติและไมสามารถแกไขผลการศึกษา I 

ไดภายใน 1 ภาคการศึกษา รองอธิการบดีฝายการศึกษาจะขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขยายเวลาในการแกไขผลการศึกษา I ออกไปกอน

• หากภายหลัง มีการสอบเพ่ือการแกไขผลการศึกษา I แลว นักศึกษายังมีผลการศึกษาไมผานเกณฑการประเมิน ใหสามารถสอบแกตัวได โดยอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําสวน

งานท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ

• รายวิชาในชั้นปสุดทายท่ีมีจํานวนนักศึกษาตอรายวิชาไมมาก และสามารถใหความมั่นใจในมาตรฐานการประเมินผลได ใหออกเกรดเปนสัญลักษณซึ่งมีแตมประจํา (สัญลักษณ A B C D F) 

• รายวิชาท่ีมีนักศึกษาตอรายวิชาจํานวนมาก (โดยเฉพาะในชั้น ป 1 หรือ ป 2) และมีขอกังวลในเร่ืองความเสมอภาคในการตัดสินผลเปนสัญลักษณซึ่งมีแตมประจํา (สัญลักษณ A B C D F) 

สามารถพิจารณาใหผลการศึกษาเปนสัญลักษณซึ่งไมมีแตมประจํา (สัญลักษณ S/U) ได โดยคณะกรรมการประจําสวนงานท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเปนผูพิจารณาเห็นชอบ และสภา

มหาวิทยาลัยมหิดลใหการอนุมัติ 

การบริการการศึกษา

• แจงชองทางการส่ือสาร (โทรศัพทมือถือ) การขอเอกสารนักศึกษาสามารถขอเอกสารและใหคําปรึกษาผานชองทางออนไลน เชน เปดชองทางการส่ือสารผานชองทาง โทรศัพทมือถือ, 

Line, facebook
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ดานงานวิจัย

การประเมิน

• การจัดซื้อจัด/จัดจาง ดําเนินการเฉพาะกรณีเรงดวน คือ การจัดซื้อเคร่ืองแยกสารประกอบและเมตาโบไลทดวยลิควิดโครมาโตกราฟฟความแมนยําสูง (LC-MS/MS) ของหนวย

เคร่ืองมือกลาง ซึ่งคณะฯ ใหหนวยพัสดุชวยดําเนินการ

• การทํางานวิจัยในหองปฏิบัติการที่ยังตองดําเนินงาน เชน กรณีหองปฏิบัติการท่ีไมสามารถหยุดการดําเนินการวิจัยได เชน อยูระหวางขั้นตอนการทดลองท่ีตองมีการเก็บผลการทดลอง 

เชน การทดลองท่ีมีการเล้ียง cell line  การทดลองท่ีใชสัตวทดลอง เชน หนวยสัตวทดลอง และหนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพกุง และงานวิจัยท่ีมีความสําคัญและเรงดวน เชน งานวิจยั

เพ่ือชวยแกปญหาสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโนรา 2019 (COVID-19) (หองปฏิบัติการ BSL3 ภาควิชาจุลชีววิทยา)  ไดรับการผอนปรนใหเขาทํางานวิจัย โดยหัวหนาหนวยวิจัย/

หองปฏิบัติการ แจงขออนุญาตมายังผูชวยคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพิจารณาเสนอใหคณะวิทยาศาสตรอนุมัติ โดยระบุช่ือนักวิจัย/ผูชวยวิจัย เจาหนาท่ี รายละเอียดกิจกรรม 

และ วันท่ีและเวลาท่ีจะเขามาทําปฏิบัติการ  โดยพิจารณาอนุญาตใหเทาท่ีจําเปน โดยยึดหลักการเวนระยะหางทางสังคม

• การดําเนินงานกับหนวยงานภายนอกคณะฯ ดําเนินการติดตอกับหนวยงานภายนอกคณะ โดยทางอีเมล และทางโทรศัพท เชน กองบริหารงานวิจัย และ หนวยงานใหทุนตาง ๆ

• การดําเนินการเร่ืองใดที่เรงดวน เชน การจัดซื้อเคร่ืองแยกสารประกอบและเมตาโบไลทดวยลิควิดโครมาโตกราฟฟความแมนยําสูง (LC-MS/MS) ของหนวยเคร่ืองมือกลาง เนื่องจาก

สํานักงบประมาณ มีนโยบายเรงรัดการจัดซื้อครุภัณฑจากเงินงบประมาณแผนดิน
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ดานการบริหารจัดการ 

งานคลังและพัสดุ

1. งานคลัง

• ผลกระทบตอรายได คณะวิทยาศาสตร มีรายไดประจําจากการขายของท่ีระลึก รายไดจากการใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร รายไดจากการใหบริการวิชาการ ทําใหขาด

รายไดสวนนี้ อีกท้ังคณะวิทยาศาสตรไดตระหนักถึงความเดือนรอนของผูเชาพื้นท่ีภายในคณะวิทยาศาสตร โดยลดคาเชาพื้นท่ีรายเดือน ทําใหรายไดสวนนี้ลดลง

• ระบบ Online MUERP งานคลังฯ ยังคงดําเนินการดานการเงินและการคลังในระบบ Online ERP ตามปกติ ท้ังนี้อยูภายใตการรักษาระยะหาง โดยใหผูปฏิบัติงานดาน

การเงิน การคลัง สลับเวลาในการปฏิบัติงาน

• ปญหา/อุปสรรค เร่ืองการติดตอส่ือสาร การสงเอกสารแกไข และการความตอเนื่องในกระบวนการสงเบิกทําใหเอกสารมีความลาชา

2. งานพัสดุ

• ผลกระทบตอการเบิกวัสดุ/อุปกรณ การจัดซื้อ-จัดจาง ขอบังคับตางๆ ท่ีรองรับ ไมสามารถปรับเปล่ียนได แตปรับกระบวนการทํางานดานพัสดุใหสอดคลองกับ

สภาวะการณ อีกท้ังมหาวิทยาลัยมหิดล ไดออกแนวปฏิบัติดานพัสดุมาชวยใหเกิดความชัดเจนย่ิงขึ้นในการปฏิบัติงานดานพัสดุ 

• ระบบ Online MUERP งานพัสดุยังคงดําเนินการเชน การเบิกวัสดุ/อุปกรณ การจัดซื้อ-จัดจาง ในระบบ Online ERP ตามปกติ ท้ังนี้อยูภายใตการรักษาระยะหาง โดย

ใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สลับเวลาในการปฏิบัติงาน

• ปญหา/อุปสรรค เร่ืองการติดตอส่ือสาร การสงเอกสารแกไข และการความตอเนื่องในกระบวนการดานพัสดุทําใหเอกสารมีความลาชา
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ดานการบริหารจัดการ 

งานสื่อสารองคกร

แนวทางการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 

• ภายใน ผานทางส่ือออนไลน ไดแก intranet facebook line เปนตน ซึ่งจาก intranet คณะฯ (http://intranet.sc.mahidol/) จะใหขอมูลตางๆ

• ภายนอก สามารถดูไดจาก internet คณะฯ (https://science.mahidol.ac.th/th/) ท่ีมีรายละเอียดระดับหัวหนา พรอมเบอรโทร และ e-mail เพื่อติดตอ

8



ดานการบริหารจัดการ 

งานบริหารและธุรการ

• การตรวจสอบบุคคลเขาอาคาร จํากัดประตูเขา-ออก จัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ตรวจวัดไขกอนเขาอาคาร 

ผูปฏิบัติงานตองสวมหนากากตลอดเวลา และจํากัดผูปฏิบัติงานและจํานวนชั่วโมงการเขามาทํางาน และสงเสริมการทํางานท่ีบาน 

(work from home) และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ

• การใชบริการรานคาในโรงอาหาร จัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ตรวจวัดไขกอนเขาโรงอาหาร มีการเวนระยะหางใน

การรับประทานอาหาร และสงเสริมการจายเงินออนไลน
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ดานการบริหารจัดการ 

งานบริหารและธุรการ

• การทําความสะอาดเพ่ือปองกันโรค จัดใหแมบานใชน้ํายาทําความสะอาดท่ีมีสวนผสมของน้ํายาฆาเชื้อโรค โดยทําความ

สะอาดบริเวณจุดเส่ียงตอการติดโรค เชน บานประตู ราวบันได โตะ เกาอ้ี เปนตน รวมถึงพนักงานขับรถคณะฯ ตองทํา

ความสะอาดเบาะ และจุดเส่ียงตางๆในรถดวย

• มีการเตรียมเจลแอลกอฮอลและจุดจายกระจายตามช้ัน 1 ของอาคารตางๆ

• การจัดสถานที่เพ่ือประชุมในหองประชุม (กรณีเรงดวน) จัดใหแมบานทําความสะอาด โตะ เกาอี้ ไมโครโฟน และจัดการ

นั่งใหมีระยะหางทางสังคม
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ดานการบริหารจัดการ 

งานบริหารและธุรการ

กิจกรรมสงเสริมความปลอดภยัจากโรค

• การเตรียมเจลแอลกอฮอล เพื่อใสในจุดจาย ชั้น1 อาคารตางๆ

• สอนวิธีการทําหนากากเพื่อสวมปองกันโรค
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