แผนบริหารความตอเนื่องเพื่อรองรับสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19)
ของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

แผนบริหารความตอเนื่องเพื่อรองรับสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของ สสวท.
1. วัตถุประสงค (Objective)
1.1 เพื่อใหมีมาตรการจัดการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เปนไป
ตามมาตรฐานการบริหารความตอเนื่องการดําเนินงานของ สสวท.
1.2 เพื่อกําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติในการเตรียมความพรอม กรณีเกิดการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งจะชวยให สสวท. สามารถดําเนินงานได
อยางตอเนื่อง
1.3 เพื่อลดผลกระทบจากกรณีที่ สสวท. ไมสามารถดําเนินงานหรือการใหบริการไดอยางตอเนื่อง
1.4 เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับที่ยอมรับได
1.5 เพื่อใหกระบวนการหรือธุรกรรมสําคัญสามารถฟนคืนกลับมาดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. สมมติฐานของแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP Assumption)
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้
2.1 เหตุการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย
2.2 เหตุการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
และมีการระบาดเขามาในประเทศไทย
2.3 ระบบสารสนเทศของ สสวท. มิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉิน
2.4 “บุคลากร” ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง พนักงานของ สสวท.
3. ทีมงานแผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อใหแผนบริหารความต อเนื่อง (BCP) ของ สสวท. สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี ประสิทธิ ภ าพ
และเกิดประสิทธิผล จะตองจัดตั้งทีมงานแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของ สสวท. โดยมีผังการบังคับ
บัญชาการปฏิบัติงาน สสวท. ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดังนี้
ทีมงานแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของ สสวท.
ศาสตราจารยชกู ิจ ลิมปจํานงค
ผูบัญชาการเหตุการณ
นายพรชัย อินทรฉาย
ผูอํานวยการเหตุการณ

นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

นายสกรณ ชุณหะโสภณ

นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

หัวหนาทีมอาคารสถานที่

หัวหนาทีมบุคลากร

หัวหนาทีมเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หัวหนาทีมสื่อสาร ภาพลักษณ
และความเชื่อมั่น

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
องคกร 11 คน

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 คน

ฝายสื่อสารภาพลักษณองคกร 8 คน

สวนอาคารสถานที่และยานพาหนะ
7 คน
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โดยแตละตําแหนงจะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในฝายงานของตนเอง
ใหสามารถบริหารความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวของทีมงาน
แผนบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบุคลากร
สํารองรับผิดชอบทําหนาที่ในบทบาทของบุคลากรหลักไปกอน ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ
ศาสตราจารยชูกิจ ลิมปจํานงค
นายพรชัย อินทรฉาย
นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
นายสกรณ ชุณหะโสภณ
นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

บทบาท
เบอรโทรศัพท
081-610-1031
080-776-1736
081-916-8383
080-776-1736
080-776-1736

บุคลากรสํารอง

ชื่อ
ผูบัญชาการเหตุการณ นายพรชัย อินทรฉาย
ผูอํานวยการเหตุการณ นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
ทีมอาคารสถานที่
นายกฤษณ สิงนวล
ทีมบุคลากร
นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล
ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวปลื้มฤดี ชาติวันชัย
ทีมสื่อสาร ภาพลักษณ นางสาวประวีณา ติระ
และความเชื่อมั่น

เบอรโทรศัพท
081-610-1031
080-776-1736
081-268-0695
081-837-5295
094-261-9249
090-965-8412

4. กลยุทธการบริหารความตอเนื่องขององคกร (Business Continuity Strategy) ดังนี้
4.1 ดานอาคารสถานที่ กําหนดพื้นที่ปฏิบัติงานหลักและพื้นที่ปฏิบัติงานสํารอง หรือ Digital Workplace
หรือ Work from Home โดยกําหนดสถานที่ปฏิบัติงานหลักและสํารอง ดังนี้
แนวทาง
สถานการณที่ 1 : เมื่อพบผูปวยที่เขาเกณฑสอบสวนโรค จํานวน 1 คน

พื้นที่ปฏิบัติงานที่กําหนด
หลัก – สสวท. (รอยละ 70)
รอง – บาน (รอยละ 30)
สถานการณที่ 2 : เมื่อพบผูปวยที่เขาเกณฑสอบสวนโรค จํานวน 5 คนขึ้นไป หลัก – สสวท. (รอยละ 50)
ในระยะเวลาเดียวกัน
รอง – บาน (รอยละ 50)
สถานการณที่ 3 : กรณีมีการระบาดซ้ําภายใน 28 วัน หลังจากมีมาตรการ หลัก – บาน (รอยละ 99)
กักกันโรค 14 วันแลว
รอง – สสวท. (รอยละ 1)

4.2 ดานบุคลากร กําหนดบุคลากรหลักและบุคลากรสํารอง เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนกันในองคกร หากไมเพียงพอ
ใหขอรับการสนับ สนุน จากหนว ยงานอื่ น ๆ ภายในองคกร โดยมีแนวทางกําหนดอัตราสว นความตองการ
บุคลากรหลักสําหรับความตอเนื่องเพื่อการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้
แนวทาง
อัตราบุคลากรหลัก
สถานการณที่ 1 : เมื่อพบผูปวยที่เขาเกณฑสอบสวนโรค จํานวน 1 คน
รอยละ 70
สถานการณที่ 2 : เมื่อพบผูปวยที่เขาเกณฑสอบสวนโรค จํานวน 5 คนขึ้นไป
รอยละ 50
ในระยะเวลาเดียวกัน
สถานการณที่ 3 : กรณีมีการระบาดซ้ําภายใน 28 วัน หลังจากมีมาตรการ
รอยละ 1
กักกันโรค 14 วันแลว
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4.3 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• กําหนดใหแตละหนวยงานมีบุคลากรหลักที่มีความรูความเขาใจในระบบการสํารองขอมูล และกําหนดใหมี
การสํารองขอมูล (Back-up) ใหเปนปจจุบันสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชงานไดอยางตอเนื่อง
• เชื่อมตอระบบเพื่อใชงานขอมูลภายในขององคกรไดจากระบบ VPN ไปยังแมขาย
• ติดตั้งโปรแกรมที่จําเปนในการปฏิบัติงานผานระบบออนไลน เชน Zoom VPN เปนตน
4.4 ดานสื่อสาร ภาพลักษณและความเชื่อมั่น
• กําหนดชองทางการเผยแพรขาวสารตอสาธารณะอยางทั่วถึงโดยเนนการกระจายขาวสารที่รวดเร็ว
และถูกตอง โดยจัดโครงสรางขาวสารที่ไมซับซอน เพื่อนําเสนอใหประชาชนเขาใจไดงาย
• จัดใหมีศูนยกลางการแถลงขาวเมื่อเกิดเหตุวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉินที่กระทบตอภาพลักษณหรือความเชื่อมั่น
ตอ สสวท.
5. การประเมินผลกระทบตอการดําเนินงาน (Business Impact Analysis)
การวิเคราะหกิจกรรมหลัก และระยะเวลาเปาหมายในการคืนสภาพ พบวากระบวนการทํางานที่ตอง
ใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ปรากฏตามตารางดังนี้
กระบวนการหลัก
งานบริการวิชาการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานสารบรรณ
งานการประชุม
งานการเงินและบัญชี
งานบริหารงานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
งานกฎหมาย
งานประชาสัมพันธ
งานจัดซื้อจัดจาง
งานวิชาการ

ความเรงดวน
ต่ํา
สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
สูง
ปานกลาง

1 วัน







ระยะเวลาเปาหมายการคืนสภาพ
2 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน
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6. ระดับการเตือนภัย (Trigger Level)
เพื่อใหองคกรสามารถกําหนดมาตรการ/แผนการดําเนินงานที่ตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไดอยางเหมาะสมและทันตอสถานการณ ตามมาตรการในแตละระยะ (Stage)
ดังนี้
ระยะ (Stage)
ระยะการใชแผนตอบสนองอุบัติการณ
(Incident Management Plan: IMP)
ระยะการใชแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan: BCP)
ระยะการใชแผนฟนฟูสสู ภาวะปกติ
(Business Recovery Plan: BRP)

สถานการณ
พบผูปวยยืนยันที่เกิดขึ้นและระบาดในประเทศไทย
1. พบผูปฏิบัติงาน ผูมาติดตอ หรือผูใ ชบริการภายในอาคารเปนผูปวยยืนยัน
2. ผูปฏิบัติงานในอาคารสัมผัสหรือใกลชิดผูปวย
3. ทางการประกาศใหเขตพื้นที่ตั้งอาคารสํานักงานเปนเขตกักกันโรค
สถานการณเขาสูภาวะปกติไมพบผูติดเชื้อโรคระบาดในอาคาร

7. มาตรการบริหารความตอเนื่องเมื่อเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
7.1 ระยะการใชแผนตอบสนองอุบัติการณ (Incident Management Plan: IMP)
ระยะ (stage)
ระยะการใชแผน
ตอบสนอง
อุบัติการณ
(Incident
Management
Plan: IMP)

สถานการณ
มาตรการ
ผูรับผิดชอบ
พบผูปวยยืนยัน 1) ดานบุคลากร
ฝายทรัพยากร
ที่เกิดขึ้น และ • สื่อสารสรางความตระหนักใหความรู ชี้แจงทําความเขาใจ บุคคลและ
ระบาดใน
พัฒนาองคกร
ฝกซอมแผนตอบสนองกับบุคลากร
ประเทศไทย
• แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของ สสวท. เพื่อรับมือการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ดวยมาตรการ 3 มาตรการ ดังนี้
 มาตรการที่ 1 การเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน
 มาตรการที่ 2 การปฏิบัตงิ านที่บาน (Work from Home)
 มาตรการที่ 3 การเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติงานที่บาน (Work from Home)
• กําหนดภารกิจและบุคลากรที่จาํ เปนตองปฏิบตั ิงาน ณ สสวท.
และภารกิจที่สามารถปฏิบัติงานทีบ่ านได
• ผูบังคับบัญชาทุกสวนงานจัดทําแผนการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ตั้ง /Work From Home
• จัดทําประกาศ แนวปฏิบตั ิของพนักงานและกําหนดมาตรการ
ดูแลพนักงาน ดังนี้
1. ระงับการเดินทางไปยังประเทศกลุมเสี่ยงตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด หากไมสามารถระงับการเดินทาง
ดังกลาวได ตองแจงหนังสือชี้แจงขออนุมัติเดินทางดังกลาวเปน
ลายลักษณอักษร
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ระยะ (stage)

สถานการณ

มาตรการ
ผูรับผิดชอบ
2. พนักงานที่เดินทางกลับจากประเทศกลุม เสีย่ งดวยกิจสวนตัว
สสวท. ใหปฏิบตั ิงานที่บานเปนเวลา 14 วัน กรณีเดินทางดวย
กิจสวนตัวใหลากิจตามสิทธิเปนเวลา 14 วัน (นับรวมวันหยุด)
3. ผูบังคับบัญชาทุกสวนงานตองรายงานสุขภาพของบุคลากร
กลุม เสี่ยงแกฝา ยทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรทันทีเมื่อทราบ
4. พนักงานตองรายงานสุขภาพของตนเองและครอบครัว
เมื่อมีบุคคลในครัวเรือนเดินทางกลับจากประเทศกลุมเสี่ยง
ดังกลาวเดินทางถึงประเทศไทย
• เตรียมความพรอมแผนบุคลากรทดแทน กรณีผูปฏิบัติงานหลัก
รวมทั้งผูบังคับบัญชาไมสามารถปฏิบัติงานได
• จัดสรรพนักงานแยกไปปฏิบัติงานที่ สสวท. หรือ War Room:
ศูนยสํารองภัยพิบัติโรคระบาด ณ สถานที่ที่ผูบัญชาการ
เหตุการณกําหนดหรือปฏิบัติงานที่บาน
2) ดานอาคารสถานที่
สวนอาคาร
• จัดหาวัสดุ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลื้องที่ใชปองกันโรค และเวชภัณฑ สถานที่และ
เครื่องมือใหพรอมใช เชน หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล ยานพาหนะ
ลางมือ เปนตน และติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอลลางมือ
บริเวณหนาประตูทางเขาออกของอาคารทุกชั้น
• จัดเตรียมหาแหลงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลือง
ที่ใชปองกันโรค เพื่อปองกันการขาดแคลนในสภาวะวิกฤต
หรือฉุกเฉิน
• คัดกรองอาการของบุคลากรกอนเขาปฏิบัติงานภายในอาคาร
โดยการตรวจวัดไข
• จัดทําหมายเลขโทรศัพทกรณีฉุกเฉินตาง ๆ
• กําหนดแนวทาง Social Distancing
• ออกประกาศแนวทาง มาตรการการเตรียมความพรอม
ที่เกี่ยวของกับอาคารสถานที่
• กําหนดมาตรการดูแลอาคารสถานที่ ดังนี้
1. ใหทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ดวยน้ํายาฆาเชื้อ
ทุก 15 วัน จนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จะคลี่คลายลงหรือเขาสู
สถานการณปกติ
2. ทําความสะอาดพื้นที่ทํางานเพือ่ สลายกลิ่นอับ ฆาเชื้อ
โรคตาง ๆ และฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรค
3. เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดจุดสัมผัสทุกจุด
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ระยะ (stage)

สถานการณ

มาตรการ
• จัดตั้ง War Room: ศูนยสํารองฯ เพื่อบูรณาการคณะทํางาน
ที่เกี่ยวของ ไดแก คณะทํางานรองรับเหตุฉุกเฉิน คณะทํางาน
รองรับการดําเนินงานธุรกิจ คณะทํางานดานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย และ คณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• กําหนดชองทางหรือการอนุมัติพิจารณาผานการยืนยัน
ตัวบุคคลออนไลน
• เตรียมอุปกรณ IT เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉิน จํานวน 30 เครื่อง และมีการประกาศคูมือและขั้นตอน
สําหรับการเขาใชงานระบบสารสนเทศภายในเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานที่บาน (Work From Home) ผานระบบ VPN
(Virtual Private Network) ภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
• จัดทําแผนการปฏิบตั ิงานดานเครือ่ งมืออุปกรณ ระบบการ
สื่อสาร ชองทางการติดตอสาธารณะกรณีฉุกเฉิน โดยเตรียม
การประชุมทางไกล และสํารองวิธีการใชไวกรณี ระบบการ
สื่อสารปกติไมสามารถใชงานได
• ใหคําแนะนําในการเตรียมการจัดเก็บขอมูล หรือสํารองขอมูล
หากตองปฏิบัติงานที่บาน
• เตรียมชองทางการเขาถึงระบบปดที่ใชเฉพาะหนวยงาน
4) ดานสื่อสาร ภาพลักษณและความเชื่อมั่น
• จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อสื่อสาร สรางความรับรู ความเขาใจ
ในรูปแบบ Infographic หรืออื่น ๆ
• ติดตามสถานการณภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ตลอดจนขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ
จากทางราชการ
• กําหนดโครงสรางและชองทางการติดตอสื่อสาร การกํากับ
ดูแล และการรายงานเหตุการณ
• กําหนดหมายเลขรับแจงเหตุ กรณีพบผูสงสัยติดเชื้อหรือ
ผูติดเชื้อ

ผูรับผิดชอบ

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายสื่อสาร
ภาพลักษณ
องคกร
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7.2 ระยะการใชแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
ระยะ (stage)
ระยะการใชแผน
ความตอเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business
Continuity Plan :
BCP)

สถานการณ
- พบ
ผูปฏิบัติงานหรือ
ผูมาติดตอหรือ
ผูใชบริการ
ภายใน สสวท.
เปนผูปวยยืนยัน
- ผูปฏิบัติงาน
สัมผัสหรือ
ใกลชิดผูปวย
- ทางการ
ประกาศใหเขต
พื้นที่บริเวณที่ตั้ง
สสวท. หรือ
บริเวณใกลเคียง
เปนเขตกักกัน
โรค

มาตรการ

ผูรับผิดชอบ
1) ดานบุคลากร
ฝายทรัพยากร
บุคคลและ
• ประกาศเพื่อแจงใหปฏิบตั ิงานตามประกาศของสถาบัน
เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังโรคระบาด : การปฏิบัติงาน พัฒนาองคกร
ที่บาน (Work from Home) และกําหนดมาตรการการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สสวท. ในชวงการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
• กําหนดใหพนักงานกลุมเสี่ยงจากการสัมผัสหรือใกลชิดผูปวย
ปฏิบัติงานที่บานเปนเวลา 14 วัน โดยรายงานผลสุขภาพตอ
ผูบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ และเขารับการตรวจเชื้อใน
วันที่ 14 ของการลาพรอมรายงานผลตรวจสุขภาพจากศูนย
ตรวจโรคที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแก
ผูบังคับบัญชากอนกลับมาปฏิบตั ิงาน โดยไมถือวาเปนวันลา
• ใหพนักงานปฏิบัติงานที่ศูนยปฏิบตั ิงานสํารองฯ หรือที่บาน
ตามแผน BCP หรือ Work From Home จนกวาสถานการณ
จะฟนฟูสูสภาวะปกติ
• จัดสัดสวนบุคลากรหลักตามสถานการณความรุนแรง
ตามแนวทางขอ 4.2
• กรณีพบผูติดเชื้อหรือผูปวย
1. สถานการณที่ 1 : เมือ่ พบผูปวยจํานวน 1 คน : ประกาศหยุด
ปฏิบัติงานในสวนงานเฉพาะผูส ัมผัสเสี่ยงสูงเปนเวลาอยางนอย
48 ชั่วโมง ระหวางรอผลการตรวจพิสูจนโรค ดําเนินการปด
บริเวณเฉพาะสวนที่พบและที่เกีย่ วของพรอมทั้งดําเนินการ
ฆาเชื้อทันที และสวนผูสมั ผัสเสี่ยงต่ําใหปฏิบัตติ ามเกณฑ
การควบคุมตนเองของกรมควบคุมโรค และแจงตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการสอบสวนโรคภายในเวลาที่กําหนด
2. สถานการณที่ 2 : เมื่อพบผูป วยจํานวน 5 คนขึ้นไป
ในระยะเวลาชวงเดียวกัน ประกาศหยุดปฏิบัติงานในทุกสวนงาน
เปนเวลาอยางนอย 48 ชั่วโมง โดยกําหนดใหมีบุคลากร
ปฏิบัติงานที่จําเปนนอยที่สุด หรือปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่
กําหนด ระหวางรอผลการตรวจพิสูจนโรค ดําเนินการปดที่ทํา
การบริเวณพื้นที่ที่พบทั้งหมด พรอมทั้งดําเนินการฆาเชื้อทันที
สวนผูส ัมผัสเสี่ยงต่ําใหปฏิบัตติ ามสถานการณที่ 1
3. สถานการณที่ 3 : กรณีมีการระบาดซ้ําหรือระบาดตอเนื่อง
ภายใน 28 วัน หลังจากมีมาตรการกักกันโรค 14 วันแลว :
ประกาศหยุดปฏิบัติงานในทุกสวน เปนเวลาอยางนอย 48 ชั่วโมง
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ระยะ (stage)

สถานการณ

มาตรการ
โดยกําหนดใหมีบุคลากรปฏิบัติงานที่จําเปนนอยที่สุด หรือ
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่กําหนด ระหวางรอผลการตรวจพิสูจนโรค
ดําเนินการปดที่ทํางานเพื่อดําเนินการฆาเชื้อทันที สวนผูส ัมผัส
เสี่ยงต่ํา ใหปฏิบัติตามสถานการณที่ 1
2) ดานอาคารสถานที่
• แจงเหตุตอกรมควบคุมโรค ภายใน 3 ชั่วโมง เมื่อพบผูปฏิบัติงาน
ผูมาติดตอ หรือผูใชบริการภายในอาคาร เปนผูปวยยืนยัน
• กําหนดพื้นที่ควบคุมและปดทําการบริเวณดังกลาวประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดูแล ทําความสะอาด/ฆาเชื้อภายใน
พื้นที่ควบคุมอยางนอย 1 วัน
• ดําเนินการตามแนวทาง Social Distancing ใหครอบคลุม
ในเชิงปองกันตนเอง และเชิงใหความรวมมือกับสังคม
• แจกจายวัสดุ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลือง ในการปองกันโรค
ระบาดแกบคุ ลากร
• กําหนดพื้นที่ War Room: ศูนยสาํ รองฯ
• ใหบริการหมายเลขรับแจงเหตุ กรณีพบผูส งสัยติดเชื้อหรือ
ผูติดเชื้อ
3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ประกาศแนวทางการสํารองขอมูล ใหสามารถทําการสํารอง
ขอมูลไปปฏิบัติงานที่บานได
• กําหนดชองทางระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทํางาน
เชน ระบบ ERP-MIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบ
ประชุมออนไลน เปนตน
• ใหบริการอุปกรณ IT เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานใน
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บาน (Work
From Home) ผานระบบ VPN (Virtual Private
Network) ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
• ใหบริการ/คําปรึกษาที่เกีย่ วของกับการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผานชองทางออนไลน เชน Line: IPST Tech Talk
4) ดานสื่อสาร ภาพลักษณและความเชื่อมั่น
• จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อสื่อสารภายในและภายนอก
ใหผูรับบริการทราบชองทางบริการทดแทน
• ประกาศใชแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

ผูรับผิดชอบ

สวนอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายสื่อสาร
ภาพลักษณ
องคกร
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ระยะ (stage)

สถานการณ

มาตรการ
ผูรับผิดชอบ
• รายงานสถานการณภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ตลอดจนขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ จาก
ทางราชการ ใหกับบุคลากรของ สสวท. ทราบอยางตอเนื่อง
• จัดทําประกาศหรือแถลงขาวเกี่ยวกับผลการสอบสวนโรค
และทําขาวประชาสัมพันธแจงผลการตรวจ การสอบสวนโรค
เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตอสาธารณะ
• รายงานสถานการณของประเทศ และสถานการณภายใน สสวท.
รายวัน
5) ดานอื่น ๆ
คณะทํางานแผน
• งดจัดกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา/ ที่กอใหเกิดความเสี่ยงใน บริหารความ
ตอเนื่องฯ
การระบาด ยกเวนกรณีจําเปนเรงดวนใหพิจารณาเสนอ
ผูบริหารเปนกรณี โดยใหกําหนดมาตรการ ดังนี้
1. การประชุมที่ตองดําเนินการตอหนวยงานตองมีมาตรการ
กอน-ระหวาง-หลังประชุมเขมงวด อาทิ ใสหนากากอนามัย
เจลแอลกอฮอลลางมือ จัดหองโลง โปรง
2. การประชุมผาน Application ตาง ๆ เชน Zoom
,Microsoft Team ,Line เปนตน

7.3 ระยะการใชแผนฟนฟูสูสภาวะปกติ (Business Recovery Plan: BRP)
ระยะ (stage)
ระยะการใชแผน
ฟนฟู
สูสภาวะปกติ

สถานการณ
มาตรการ
ผูรับผิดชอบ
สถานการณเขา 1) ดานบุคลากร
ฝายทรัพยากร
สูภาวะปกติไม • แจงวันกลับเขามาปฏิบัติหนาที่ ณ สสวท.
บุคคลและ
พบผูติดเชื้อโรค • ใหผบู ังคับบัญชาทุกสวนงานสํารวจสุขภาพของพนักงานทุกราย พัฒนาองคกร
ระบาดในอาคาร
และใหพนักงานกลุมเสี่ยงยืนยันผลตรวจสุขภาพจากศูนย
ตรวจโรคที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทุกราย
และรายงานผลตอฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
กอนกลับเขามาปฏิบัติงาน
• ผูอํานวยการมอบหมายใหผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานจัดทํา
รายงานจํานวนผูกลับเขามาปฏิบตั งิ านและจัดทําสรุปผล
การปฏิบัติงานตามหวงระยะเวลาที่กําหนด โดยรายงานผล
ตามลําดับขั้น ตามสายการบังคับบัญชา
• รวบรวมขอมูล ถอดบทเรียน สรุปปญหา อุปสรรคในการปฏิบตั ิ
ตามแผนบริหารความตอเนื่อง เพื่อนํามาปรับปรุงและ
ประยุกตใชในกรณีมีเหตุการณในลักษณะคลายกันตอไป

แผนบริหารความตอเนื่อง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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ระยะ (stage)

สถานการณ

มาตรการ

ผูรับผิดชอบ
2) ดานอาคารสถานที่
สวนอาคาร
• ดําเนินการทําความสะอาดใหญ หรือฆาเชื้อภายในพื้นที่ของ สถานที่และ
ยานพาหนะ
องคกร
• สรุปขอมูลรายการคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ วัสดุ
สิ้นเปลือง หรือคาใชจายสวนอื่น ๆ ในระหวางการดําเนิน
มาตรการความตอเนื่อง เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการประมาณการ
คาใชจาย เมื่อเกิดเหตุวิกฤตหรือฉุกเฉินและรายงานตามลําดับ
ขั้นตามสายการบังคับบัญชา
3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ตรวจสอบการโอนถายขอมูลจากแหลงสํารองขอมูลภายนอก
เขาสูแมขาย โดยสแกนขอมูลใหปราศจากไวรัสที่อาจทําให
เกิดความเสียหายแกฐานขอมูลหลัก
• ประเมินชองทางระบบสารสนเทศที่คงไวหรือยกเลิกหลังเกิด
เหตุวิกฤตหรือฉุกเฉิน เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอไป
• รายงานผลการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหา
อุปสรรค หรือขอเสนอแนะ ตามลําดับขั้นตามสายการบังคับ
บัญชา
4) ดานสื่อสาร ภาพลักษณและความเชื่อมั่น
• สื่อสารสวนงานภายใน และประชาสัมพันธใหผรู ับบริการ
ทราบการเปดบริการ
• จัดทําขาวสารหรือแถลงขาวความพรอมในการบริหารงาน
การดําเนินงานและการใหบริการของ สสวท. สูประชาชน
• ประกาศยุติแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายสื่อสาร
ภาพลักษณ
องคกร

8. ระบบสนับสนุนที่จําเปนตอการฟนฟูกิจกรรมหลัก
ลําดับ
บริการ
1 ระบบบริหารจัดการ ERP-MIS

2

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส

3

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

บริการอื่นที่สนับสนุนการใหบริการ
ระบบ mis.ipst.ac.th

Video Conference ไดแก Zoom
Microsoft Team Line เปนตน
รับ – สง เอกสารภายใน ภายนอก

หนวยงานผูรับผิดชอบ
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝายการเงินและบัญชี
- ฝายยุทธศาสตร แผนและ
ประกันคุณภาพ
- ฝายจัดซื้อและพัสดุ
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝายบริหารทั่วไป
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารความตอเนื่อง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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ลําดับ
บริการ
4 ระบบ Email
5

บริการอื่นที่สนับสนุนการใหบริการ
รับ – สง จดหมายอิเล็กทรอนิกสบน
เครือขายอินเทอรเน็ต
ระบบเบิกจายเงิน

หนวยงานผูรับผิดชอบ
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบแผนและผลการใชจาย)

- ฝายยุทธศาสตร แผนและ
ประกันคุณภาพ
- ฝายจัดซื้อและพัสดุ

8

ระบบ GFMIS (ระบบเบิกจายเงิน)
กรมบัญชีกลาง
ระบบ GFMIS (ระบบแผนและผลการ
ใชจาย) สํานักงบประมาณ
ระบบ EGP (ระบบจัดซื้อจัดจาง)
กรมบัญชีกลาง
ระบบจองทรัพยากร

9

ระบบ e-HR

ระบบจองอุปกรณสวนกลาง
ระบบจองรถยนตสวนกลาง
ระบบจองหองประชุม
ระบบทรัพยากรบุคคล

10

ระบบ e-signature

ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส

6
7

ระบบจัดซื้อจัดจาง

- ฝายการเงินและบัญชี

- สวนอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองคกร
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝายกฎหมาย
- ฝายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองคกร
- ฝายจัดซื้อและพัสดุ
- ฝายการเงินและบัญชี
- ฝายยุทธศาสตร แผนและ
ประกันคุณภาพ
- ฝายบริหารทั่วไป

9. กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวของ/แนวปฏิบัติ
9.1 ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
9.2 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2557
9.3 พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563
9.4 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
9.5 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
9.6 ประกาศ สสวท. เรื่องมาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
9.6.1 ประกาศ สสวท. เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ฉบับที่ 1 (วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563)
แผนบริหารความตอเนื่อง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/Covid-2019.pdf
9.6.2 ประกาศ สสวท. เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ฉบับที่ 1.1 (วันที่ 1 มีนาคม 2563)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/Covid-2019-2.pdf
9.6.3 ประกาศ สสวท. เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ฉบับที่ 2 (วันที่ 19 มีนาคม 2563)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/COVID-ANC-2.pdf
9.6.4 ประกาศ สสวท. เรื่อง การปดที่ทําการเปนการชั่วคราว เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) (วันที่ 23 มีนาคม 2563)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/3.-ANC-Work-from-Home23032562.pdf
9.6.5 ประกาศ สสวท. เรื่อง ขยายเวลาปดที่ทําการชั่วคราวถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (Update
วันที่ 6 เมษายน 2563)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/ANCWFH06042563.pdf
9.6.6 ประกาศ สสวท. เรื่อง ขยายเวลาปดที่ทําการเปนการชั่วคราว ฉบับที่ 2 จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม
2563 (วันที่ 29 เม.ย.63)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/ancextendtime-no229052563.pdf
9.6.7 ประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบตั ิงานของ สสวท. ในสถานการณ COVID-19 (วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/ancworkjune2563.pdf
9.6.8 ประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบัติงานของ สสวท. ในสถานการณ COVID-19 ฉบับที่ 2
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/ancworkjune2563-no.2.pdf
9.6.9 ประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบัติงานของ สสวท. ในสถานการณ COVID-19 ฉบับที่ 3
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/ANC-No.3-ipstjune26262563.pdf
9.7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการในชวงการ Work from Home
9.7.1 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
(1) แนวทางการปฏิบัติตามประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบัติงานของ สสวท.ในสถานการณ
COVID-19 (วันที่ 31 พ.ค. 63)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/guideline-june-2563-1.pdf

แผนบริหารความตอเนื่อง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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(2) แนวปฏิบัติรานอาหาร สสวท. ในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 และชองทางการชําระเงิน
ผานระบบออนไลน (Update วันที่ 1 มิ.ย. 63)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/GLfoodipst.pdf
(3) แนวปฏิบัติรานเครื่องดื่ม 777 Coffee ในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 และชองทาง
การชําระเงินผานระบบออนไลน (Update วันที่ 1 มิ.ย. 63)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/GLdrinkipst.pdf
(4) แนวทางการปฏิบัติตามประกาศ สสวท. เรื่อง ขยายเวลาการปดที่ทําการเปนการชั่วคราว ฉบับที่ 2
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/guidelineextendtime-no2-29052563.pdf
(5) แนวทางการปฏิบัติตามประกาศ สสวท. เรื่อง ขยายเวลาการปดที่ทําการเปนการชั่วคราว
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/Guidelinecovid06042563.pdf
(6) แนวทางการปฏิบัติตามประกาศ สสวท. เรื่อง การปดที่ทําการเปนการชั่วคราว เนื่องจาก
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/1.-Guideline-HROD.pdf
(7) การลงเวลาปฏิบัติงานในชวงการ Work from Home ของบุคลากร สสวท.
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/wfhperiod.jpg
(8) วิธีการลงเวลาในระบบ e-HR ในชวงการ Work from Home ของบุคลากร สสวท.
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/wfhdateinout.jpg
(9) ตัวอยางการลงเวลาในระบบ e-HR
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/wfhinoutehr.pdf
(10) อัตราคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัวเสี่ยง หรือติดเชื้อ COVID-19
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/covidpayment.png
9.7.2 ฝายบริหารทั่วไป ฝายการเงินและบัญชี และฝายจัดซื้อและพัสดุ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
(วันที่ 1 มิ.ย. 63)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/GLadminwork.pdf
9.7.3 ฝายจัดซื้อและพัสดุ
(1) แนวทางการปฏิบัติงานของฝายจัดซื้อและพัสดุในสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/2.-Guideline-Procurement.pdf
9.7.4 ฝายการเงินและบัญชี
(1) การปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชี ระหวางวันที่ 23 มีนาคม – 12 เมษายน 2563
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/3.-Guideline-Account.pdf
(2) ตารางจายเงินของฝายการเงินและบัญชี
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/accpaydate.jpg
แผนบริหารความตอเนื่อง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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(3) การเบิกจายคารักษาพยาบาลในชวงการ Work from Home
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/acc-WFH-update-resize.png
(4) เสนทางการเบิกจายขณะปฏิบัติงาน Work from Home
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/wfhhowtopay.jpg
(5) แนวปฏิบัติในการติดตอฝายการเงินและบัญชี ฉบับที่ 2 ชวงที่ สสวท. ปดที่ทําการเปนการชั่วคราว
เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/guideline-acc-no.2.pdf
(6) แนวทางการปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชี ฉบับที่ 3 (วันที่ 4 มิถุนายน 2563)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/guideline-acc-no.3.pdf
(7) แนวทางการปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชี ฉบับที่ 4 (วันที่ 2 กรกฎาคม 2563)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/fa-guideline-no.4.pdf
9.7.5 ฝายบริหารทั่วไป
(1) การปฏิบัติงานของฝายบริหารทั่วไป ระหวางวันที่ 23 มีนาคม – 12 เมษายน 2563
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/4.-Guideline-Generaladmin.pdf
(2) แนวทางการปฏิบัติงานของฝายบริหารทั่วไประหวางวันที่ 30 มีนาคม 2563 เปนตนไป
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/GA-Guideline-30032563.pdf
(3) แนวทางการปฏิบัติงานของฝายบริหารทั่วไป (วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/GA-1.guideline-08052563.pdf
(4) ตัวอยางหนังสือตอบฉบับสมบูรณ
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/GA-2.example.pdf
(5) ระบบตรวจสอบเอกสารภายนอก
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/GA-3.doconlinecheck.pdf
(6) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/GA-4.electronic.pdf
9.7.6 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 จัดทํามาตรการ ระเบียบ ขอบังคับของ สสวท. เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน กฎหมาย
ดิจิทัล ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส
9.7.7 ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ
(1) ขั้นตอนการขอรับบริการฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ กรณี Work from Home
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/designwfhservice.png

แผนบริหารความตอเนื่อง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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9.7.8 สวนอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(1) แบบที่ฟอรมแจงชื่อพนักงานที่เขามาปฏิบัติงาน สสวท. ในชวงปดทําการ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFORxPf69XGjsR1VuT35y1xv0MJkn4
gJMHXJfuKwO-dpHBng/closedform
(2) ออกประกาศ เพื่อบริการรถรับ-สงพนักงาน สสวท. ที่มีความจําเปนมาปฏิบัติงานที่ สสวท.
(3) แนวปฏิบัติ/ประกาศ การมาปฏิบัติงานของแมบาน พนักงานรักษาความปลอดภัย TOR
Outsource พนักงานสมทบ
9.7.9 ฝายยุทธศาสตร แผนและประกันคุณภาพ
(1) การเปลี่ยนแปลงรายการในชวงปดทําการ สสวท. จาก COVID-19
10. ชองทางการติดตอบุคลากรภายใน สสวท.
10.1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร
10.1.1 สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตรโลก
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/1.1.pdf
10.1.2 สาขาเคมีและชีววิทยา
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/11/biochemcontact.pdf
10.1.3 สาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/1.3.jpg
10.2 สํานักวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยี
10.2.1 สาขาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/2.1-resize.jpg
10.2.2 สาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/2.2.pdf
10.2.3 สาขาเทคโนโลยี
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/2.3.png
10.3 สํานักวิชาการวัดและประเมินผล
10.3.1 สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/3.1.png
10.3.2 สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/3.3.png
10.3.3 สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/3.2.png

แผนบริหารความตอเนื่อง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

15

10.4 สํานักพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
10.4.1 ฝายพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/4.1.jpg
10.4.2 ฝายสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/4.2.jpg
10.4.3 ฝายโอลิมปกวิชาการและอัจฉริยภาพ
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/4.3.jpg
10.4.4 ฝายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/4.4.png
10.5 สํานักนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.5.1 ฝายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/5.1.png
10.5.2 สวนเทคโนโลยีทางการศึกษา
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/5.2.jpg
10.5.3 หองสมุด สสวท.
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/4.7.png
10.5.4 ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/5.3.pdf
10.5.5 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://drive.google.com/file/d/1YWfD-u22Vj5ztOi8nfSZbBwMnvA2T7GJ/view
10.5.6 ฝายสื่อสารภาพลักษณองคกร
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/5.4.jpg
10.5.7 สวนอาคารสถานที่และยานพาหนะ
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/5.5.pdf
10.6 สํานักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ
10.6.1 ฝายบริหารโครงการริเริ่ม
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/6.1.pdf
10.6.2 ฝายกิจการนานาชาติ
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/6.1.pdf
10.6.3 ฝายบริหารเครือขายและพัฒนาครู
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/6.3.pdf
10.6.4 ฝายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/6.4.jpg
แผนบริหารความตอเนื่อง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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10.7 สํานักบริหารและพัฒนาองคกร
10.7.1 ฝายบริหารทั่วไป
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/7.1-27032562.jpg
10.7.2 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/7.2.png
10.7.3 ฝายการเงินและบัญชี
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/7.3.jpg
10.7.4 ฝายจัดซื้อและพัสดุ
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/7.4-resize.jpg
10.7.5 ฝายกฎหมาย
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/7.5.pdf
10.8 ฝายตรวจสอบภายใน
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/8.1.pdf
10.9 ฝายยุทธศาสตรแผนและประกันคุณภาพ
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/9.1.pdf
10.10 ฝายบริการและบริการทรัพยสิน
http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/10.1.jpg
11. การใหบริการระบบเครือขายของ สสวท. สําหรับการปฏิบัติงาน Work from Home
11.1 ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
11.2 ระบบอินทราเน็ต สสวท.
11.3 วิธีการ VPN เขาสูระบบ Intranet
11.4 คูมือการใชงานโปรแกรม ZOOM (ใชสําหรับประชุม)
11.5 จองหองประชุม ZOOM ของ สสวท.
11.6 คูมือการใชงานโปรแกรม Microsoft Teams (ใชสําหรับประชุม)
11.7 ติดตอเจาหนาที่ฝายบุคลากรฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใชงานระบบสารสนเทศ
(Helpdesk)

แผนบริหารความตอเนื่อง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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