
 

 

แผนบริหารความตอเนื่องเพ่ือรองรับสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID – 19)  

ของ  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 



 

1 แผนบริหารความตอเน่ือง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

แผนบริหารความตอเนื่องเพ่ือรองรับสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของ สสวท. 
1. วัตถุประสงค (Objective)  

1.1 เพ่ือใหมีมาตรการจัดการการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เปนไป

ตามมาตรฐานการบริหารความตอเนื่องการดําเนินงานของ สสวท.  

1.2 เพ่ือกําหนดบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติในการเตรียมความพรอม กรณีเกิดการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซ่ึงจะชวยให สสวท. สามารถดําเนินงานได

อยางตอเนื่อง  

1.3 เพ่ือลดผลกระทบจากกรณีท่ี สสวท. ไมสามารถดําเนินงานหรือการใหบริการไดอยางตอเนื่อง  

1.4 เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับท่ียอมรับได  

1.5 เพ่ือใหกระบวนการหรือธุรกรรมสําคัญสามารถฟนคืนกลับมาดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

2. สมมติฐานของแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP Assumption) 

เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้ 

2.1 เหตุการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศไทย 

2.2 เหตุการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ

และมีการระบาดเขามาในประเทศไทย 

2.3 ระบบสารสนเทศของ สสวท. มิไดรับผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉิน 

2.4 “บุคลากร” ท่ีระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง พนักงานของ สสวท.  

3. ทีมงานแผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan Team)  

เพ่ือใหแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ของ สสวท. สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล จะตองจัดตั้งทีมงานแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของ สสวท. โดยมีผังการบังคับ

บัญชาการปฏิบัติงาน สสวท. ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ดังนี้  

ทีมงานแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ของ สสวท. 

 

 

 

 

 

 

 

สวนอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

7 คน 
ฝายสื่อสารภาพลักษณองคกร 8 คน 

ศาสตราจารยชูกิจ  ลมิปจํานงค 
 

ผูบัญชาการเหตุการณ 

นายพรชัย  อินทรฉาย 
 

ผูอํานวยการเหตุการณ 

นายชัยวุฒ ิ เลิศวนสิริวรรณ 
 

หัวหนาทีมสื่อสาร ภาพลักษณ 

และความเช่ือม่ัน 

นายชัยวุฒ ิ เลิศวนสิริวรรณ 
 

 

หัวหนาทีมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นายสกรณ  ชุณหะโสภณ 
 

 

หัวหนาทีมบุคลากร 

นายชัยวุฒ ิ เลิศวนสิริวรรณ 
 

 

หัวหนาทีมอาคารสถานท่ี 

ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา

องคกร 11 คน 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 คน 



 

2 แผนบริหารความตอเน่ือง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

โดยแตละตําแหนงจะตองรวมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในฝายงานของตนเอง 

ใหสามารถบริหารความตอเนื่องและกลับสูสภาวะปกติไดโดยเร็ว ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไวของทีมงาน

แผนบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) และในกรณีท่ีบุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหบุคลากร

สํารองรับผิดชอบทําหนาท่ีในบทบาทของบุคลากรหลักไปกอน ปรากฏดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 รายช่ือบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) 

บุคลากรหลัก บทบาท บุคลากรสํารอง 

ชื่อ เบอรโทรศัพท  ชื่อ เบอรโทรศัพท 

ศาสตราจารยชูกิจ  ลิมปจํานงค  ผูบัญชาการเหตุการณ นายพรชัย  อินทรฉาย 081-610-1031 

นายพรชัย  อินทรฉาย 081-610-1031 ผูอํานวยการเหตุการณ นายชัยวุฒิ  เลิศวนสริิวรรณ 080-776-1736 

นายชัยวุฒิ  เลิศวนสริิวรรณ 080-776-1736 ทีมอาคารสถานท่ี นายกฤษณ สิงนวล 081-268-0695  

นายสกรณ  ชุณหะโสภณ 081-916-8383  ทีมบุคลากร นางสาวจิรวดี อ่ิมสกุล 081-837-5295  

นายชัยวุฒิ  เลิศวนสริิวรรณ 080-776-1736 ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวปลื้มฤดี ชาติวันชัย 094-261-9249 

นายชัยวุฒิ  เลิศวนสริิวรรณ 080-776-1736 ทีมสื่อสาร ภาพลักษณ 

และความเช่ือมั่น 

นางสาวประวีณา ตริะ  

 

090-965-8412  

 

4. กลยุทธการบริหารความตอเนื่องขององคกร (Business Continuity Strategy) ดังนี้ 

4.1 ดานอาคารสถานท่ี กําหนดพ้ืนท่ีปฏิบัติงานหลักและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารอง หรือ Digital Workplace 

หรือ Work from Home โดยกําหนดสถานท่ีปฏิบัติงานหลักและสํารอง ดังนี ้

แนวทาง พ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

สถานการณท่ี 1 : เมื่อพบผูปวยท่ีเขาเกณฑสอบสวนโรค จํานวน 1 คน หลัก – สสวท. (รอยละ 70) 

รอง – บาน (รอยละ 30) 

สถานการณท่ี 2 : เมื่อพบผูปวยท่ีเขาเกณฑสอบสวนโรค จํานวน 5 คนข้ึนไป 

                     ในระยะเวลาเดยีวกัน 

หลัก – สสวท. (รอยละ 50) 

รอง – บาน (รอยละ 50) 

สถานการณท่ี 3 : กรณีมีการระบาดซ้ําภายใน 28 วัน หลังจากมีมาตรการ 

                     กักกันโรค 14 วันแลว 

หลัก – บาน (รอยละ 99) 

รอง – สสวท. (รอยละ 1) 

4.2 ดานบุคลากร กําหนดบุคลากรหลักและบุคลากรสํารอง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีแทนกันในองคกร หากไมเพียงพอ 

ใหขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ๆ ภายในองคกร โดยมีแนวทางกําหนดอัตราสวนความตองการ

บุคลากรหลักสําหรับความตอเนื่องเพ่ือการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ 

แนวทาง อัตราบุคลากรหลัก 

สถานการณท่ี 1 : เมื่อพบผูปวยท่ีเขาเกณฑสอบสวนโรค จํานวน 1 คน รอยละ 70 

สถานการณท่ี 2 : เมื่อพบผูปวยท่ีเขาเกณฑสอบสวนโรค จํานวน 5 คนข้ึนไป 

                     ในระยะเวลาเดยีวกัน 
รอยละ 50 

สถานการณท่ี 3 : กรณีมีการระบาดซ้ําภายใน 28 วัน หลังจากมีมาตรการ 

                     กักกันโรค 14 วันแลว 
รอยละ 1  

 



 

3 แผนบริหารความตอเน่ือง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

4.3 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• กําหนดใหแตละหนวยงานมีบุคลากรหลักท่ีมีความรูความเขาใจในระบบการสํารองขอมูล และกําหนดใหมี

การสํารองขอมูล (Back-up) ใหเปนปจจุบันสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสามารถนําขอมูลมาใชงานไดอยางตอเนื่อง 

• เชื่อมตอระบบเพ่ือใชงานขอมูลภายในขององคกรไดจากระบบ VPN ไปยังแมขาย 

• ติดตั้งโปรแกรมท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานผานระบบออนไลน เชน Zoom VPN เปนตน 

4.4 ดานส่ือสาร ภาพลักษณและความเช่ือม่ัน 

• กําหนดชองทางการเผยแพรขาวสารตอสาธารณะอยางท่ัวถึงโดยเนนการกระจายขาวสารท่ีรวดเร็ว

และถูกตอง โดยจัดโครงสรางขาวสารท่ีไมซับซอน เพ่ือนําเสนอใหประชาชนเขาใจไดงาย 

• จัดใหมีศูนยกลางการแถลงขาวเม่ือเกิดเหตุวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉินท่ีกระทบตอภาพลักษณหรือความเชื่อม่ัน

ตอ สสวท.  

5. การประเมินผลกระทบตอการดําเนินงาน (Business Impact Analysis) 

การวิเคราะหกิจกรรมหลัก และระยะเวลาเปาหมายในการคืนสภาพ พบวากระบวนการทํางานท่ีตอง

ใหความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟนคืนสภาพใหไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ปรากฏตามตารางดังนี ้

กระบวนการหลัก ความเรงดวน 
ระยะเวลาเปาหมายการคืนสภาพ 

1 วัน 2 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

งานบริการวิชาการ  ต่ํา      

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สูง      

งานสารบรรณ  สูง      

งานการประชุม สูง      

งานการเงินและบัญชี  สูง      

งานบริหารงานบุคคล  ปานกลาง      

งานนโยบายและแผน  ต่ํา      

งานงบประมาณ  ต่ํา      

งานกฎหมาย  ปานกลาง      

งานประชาสัมพันธ  ต่ํา      

งานจัดซื้อจัดจาง สูง      

งานวิชาการ ปานกลาง      

 

 

 

 



 

4 แผนบริหารความตอเน่ือง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

6. ระดับการเตือนภัย (Trigger Level)  

เพ่ือใหองคกรสามารถกําหนดมาตรการ/แผนการดําเนินงานท่ีตอบสนองตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไดอยางเหมาะสมและทันตอสถานการณ ตามมาตรการในแตละระยะ (Stage) 

ดังนี้ 

ระยะ (Stage) สถานการณ 

ระยะการใชแผนตอบสนองอุบัติการณ  

(Incident Management Plan: IMP)  

พบผูปวยยืนยันท่ีเกิดข้ึนและระบาดในประเทศไทย  

ระยะการใชแผนความตอเน่ืองทางธุรกิจ  

(Business Continuity Plan: BCP)  

1. พบผูปฏิบัติงาน ผูมาตดิตอ หรือผูใชบริการภายในอาคารเปนผูปวยยืนยัน  

2. ผูปฏิบัติงานในอาคารสมัผสัหรือใกลชิดผูปวย  

3. ทางการประกาศใหเขตพ้ืนท่ีตั้งอาคารสํานักงานเปนเขตกักกันโรค  

ระยะการใชแผนฟนฟูสูสภาวะปกติ  

(Business Recovery Plan: BRP)  

สถานการณเขาสูภาวะปกติไมพบผูติดเช้ือโรคระบาดในอาคาร  

7. มาตรการบริหารความตอเนื่องเม่ือเกิดการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

7.1 ระยะการใชแผนตอบสนองอุบัติการณ (Incident Management Plan: IMP) 

ระยะ (stage) สถานการณ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

ระยะการใชแผน

ตอบสนอง

อุบัติการณ 

(Incident 

Management 

Plan: IMP)  

 

พบผูปวยยืนยัน

ท่ีเกิดข้ึน และ 

ระบาดใน 

ประเทศไทย 

1) ดานบุคลากร 

• สื่อสารสรางความตระหนักใหความรู ช้ีแจงทําความเขาใจ 

ฝกซอมแผนตอบสนองกับบุคลากร  

• แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของ สสวท. เพ่ือรับมือการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ดวยมาตรการ 3 มาตรการ ดังน้ี  

 มาตรการท่ี 1 การเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน  

 มาตรการท่ี 2 การปฏบัิตงิานท่ีบาน (Work from Home)  

 มาตรการท่ี 3 การเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานและ   

การปฏิบัติงานท่ีบาน (Work from Home) 

• กําหนดภารกิจและบุคลากรท่ีจาํเปนตองปฏิบัติงาน ณ สสวท. 

และภารกิจท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบานได 

• ผูบังคับบัญชาทุกสวนงานจัดทําแผนการปฏิบัติงานนอก

สถานท่ีตั้ง /Work From Home  

• จัดทําประกาศ แนวปฏิบัติของพนักงานและกําหนดมาตรการ

ดูแลพนักงาน ดังน้ี 

1. ระงับการเดินทางไปยังประเทศกลุมเสี่ยงตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด หากไมสามารถระงับการเดินทาง

ดังกลาวได ตองแจงหนังสือช้ีแจงขออนุมัติเดินทางดังกลาวเปน

ลายลักษณอักษร 

ฝายทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองคกร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 แผนบริหารความตอเน่ือง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ระยะ (stage) สถานการณ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

2. พนักงานท่ีเดินทางกลับจากประเทศกลุมเสีย่งดวยกิจสวนตัว 

สสวท. ใหปฏิบัติงานท่ีบานเปนเวลา 14 วัน กรณีเดินทางดวย

กิจสวนตัวใหลากิจตามสิทธิเปนเวลา 14 วัน (นับรวมวันหยุด) 

3. ผูบังคบับัญชาทุกสวนงานตองรายงานสุขภาพของบุคลากร

กลุมเสี่ยงแกฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรทันทีเมื่อทราบ 

4. พนักงานตองรายงานสุขภาพของตนเองและครอบครัว

เมื่อมีบุคคลในครัวเรือนเดินทางกลับจากประเทศกลุมเสี่ยง

ดังกลาวเดินทางถึงประเทศไทย 

• เตรียมความพรอมแผนบุคลากรทดแทน กรณผีูปฏิบัติงานหลัก 

รวมท้ังผูบังคับบัญชาไมสามารถปฏิบัติงานได 

• จัดสรรพนักงานแยกไปปฏิบัติงานท่ี สสวท. หรือ War Room: 

ศูนยสํารองภัยพิบัติโรคระบาด ณ สถานท่ีท่ีผูบัญชาการ

เหตุการณกําหนดหรือปฏิบัติงานท่ีบาน 

  2) ดานอาคารสถานท่ี 

• จัดหาวัสดุ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลื้องท่ีใชปองกันโรค และเวชภณัฑ 

เครื่องมือใหพรอมใช เชน หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล

ลางมือ เปนตน และตดิตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอลลางมือ

บริเวณหนาประตูทางเขาออกของอาคารทุกช้ัน  

• จัดเตรียมหาแหลงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลือง    

ท่ีใชปองกันโรค เพ่ือปองกันการขาดแคลนในสภาวะวิกฤต

หรือฉุกเฉิน 

• คัดกรองอาการของบุคลากรกอนเขาปฏิบัติงานภายในอาคาร

โดยการตรวจวัดไข 

• จัดทําหมายเลขโทรศัพทกรณีฉุกเฉินตาง ๆ  

• กําหนดแนวทาง Social Distancing 

• ออกประกาศแนวทาง มาตรการการเตรียมความพรอม      

ท่ีเก่ียวของกับอาคารสถานท่ี 

• กําหนดมาตรการดูแลอาคารสถานท่ี ดังน้ี 

1. ใหทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ดวยนํ้ายาฆาเช้ือ

ทุก 15 วัน จนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จะคลี่คลายลงหรือเขาสู

สถานการณปกต ิ

2. ทําความสะอาดพ้ืนท่ีทํางานเพ่ือสลายกลิ่นอับ ฆาเช้ือ

โรคตาง ๆ และฉีดพนนํ้ายาฆาเช้ือโรค 

3. เพ่ิมความถ่ีในการทําความสะอาดจุดสัมผสัทุกจุด  

สวนอาคาร

สถานท่ีและ

ยานพาหนะ  

 

 

 



 

6 แผนบริหารความตอเน่ือง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ระยะ (stage) สถานการณ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

• จัดตั้ง War Room: ศูนยสํารองฯ เพ่ือบูรณาการคณะทํางาน  

ท่ีเก่ียวของ ไดแก คณะทํางานรองรับเหตุฉุกเฉิน  คณะทํางาน 

รองรับการดาํเนินงานธุรกิจ คณะทํางานดานความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย และ คณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• กําหนดชองทางหรือการอนุมัติพิจารณาผานการยืนยัน    

ตัวบุคคลออนไลน 

• เตรียมอุปกรณ IT เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในภาวะ

ฉุกเฉิน จํานวน 30 เครื่อง และมีการประกาศคูมือและข้ันตอน

สําหรับการเขาใชงานระบบสารสนเทศภายในเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานท่ีบาน (Work From Home) ผานระบบ VPN 

(Virtual Private Network) ภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

• จัดทําแผนการปฏิบัติงานดานเครือ่งมืออุปกรณ ระบบการ

สื่อสาร ชองทางการติดตอสาธารณะกรณีฉุกเฉิน โดยเตรียม 

การประชุมทางไกล และสํารองวิธีการใชไวกรณี ระบบการ

สื่อสารปกติไมสามารถใชงานได  

• ใหคําแนะนําในการเตรียมการจัดเก็บขอมูล หรือสํารองขอมูล

หากตองปฏิบัติงานท่ีบาน 

• เตรียมชองทางการเขาถึงระบบปดท่ีใชเฉพาะหนวยงาน 

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  4) ดานสื่อสาร ภาพลักษณและความเชื่อมั่น 

• จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือสื่อสาร สรางความรับรู ความเขาใจ

ในรูปแบบ Infographic หรืออ่ืน ๆ 

• ติดตามสถานการณภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ตลอดจนขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ 

จากทางราชการ 

• กําหนดโครงสรางและชองทางการติดตอสื่อสาร การกํากับ

ดูแล และการรายงานเหตุการณ 

• กําหนดหมายเลขรับแจงเหตุ กรณพีบผูสงสัยติดเช้ือหรือ     

ผูติดเช้ือ 

ฝายสื่อสาร

ภาพลักษณ

องคกร 

 

 

 

 

 



 

7 แผนบริหารความตอเน่ือง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

7.2 ระยะการใชแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) 

ระยะ (stage) สถานการณ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

ระยะการใชแผน

ความตอเน่ืองทาง

ธุรกิจ (Business 

Continuity Plan : 

BCP)  

 

 

- พบ

ผูปฏิบัติงานหรือ

ผูมาตดิตอหรือ

ผูใชบริการ 

ภายใน สสวท. 

เปนผูปวยยืนยัน 

- ผูปฏิบัติงาน

สัมผสัหรือ

ใกลชิดผูปวย  

- ทางการ

ประกาศใหเขต

พ้ืนท่ีบริเวณท่ีตั้ง 

สสวท. หรือ

บริเวณใกลเคียง 

เปนเขตกักกัน

โรค 

1) ดานบุคลากร 

• ประกาศเพ่ือแจงใหปฏิบัติงานตามประกาศของสถาบัน 

เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังโรคระบาด : การปฏิบัติงาน

ท่ีบาน (Work from Home) และกําหนดมาตรการการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร สสวท. ในชวงการแพรระบาดของ

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

• กําหนดใหพนักงานกลุมเสี่ยงจากการสัมผัสหรือใกลชิดผูปวย 

ปฏิบัติงานท่ีบานเปนเวลา 14 วัน โดยรายงานผลสุขภาพตอ

ผูบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ และเขารับการตรวจเช้ือใน

วันท่ี 14 ของการลาพรอมรายงานผลตรวจสุขภาพจากศูนย

ตรวจโรคท่ีไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแก

ผูบังคับบัญชากอนกลับมาปฏิบัติงาน โดยไมถือวาเปนวันลา 

• ใหพนักงานปฏิบัติงานท่ีศูนยปฏิบัติงานสํารองฯ หรือท่ีบาน 

ตามแผน BCP หรือ Work From Home จนกวาสถานการณ

จะฟนฟูสูสภาวะปกต ิ

• จัดสัดสวนบุคลากรหลักตามสถานการณความรุนแรง     

ตามแนวทางขอ 4.2 

• กรณีพบผูติดเช้ือหรือผูปวย  

1. สถานการณท่ี 1 : เมือ่พบผูปวยจาํนวน 1 คน : ประกาศหยุด

ปฏิบัติงานในสวนงานเฉพาะผูสัมผัสเสี่ยงสูงเปนเวลาอยางนอย 

48 ช่ัวโมง ระหวางรอผลการตรวจพิสูจนโรค ดําเนินการปด

บริเวณเฉพาะสวนท่ีพบและท่ีเก่ียวของพรอมท้ังดําเนินการ   

ฆาเช้ือทันที และสวนผูสมัผสัเสี่ยงต่ําใหปฏิบัตติามเกณฑ   

การควบคุมตนเองของกรมควบคมุโรค และแจงตอหนวยงาน  

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการสอบสวนโรคภายในเวลาท่ีกําหนด 

2. สถานการณท่ี 2 : เมื่อพบผูปวยจํานวน 5 คนข้ึนไป 

ในระยะเวลาชวงเดียวกัน ประกาศหยุดปฏิบัติงานในทุกสวนงาน 

เปนเวลาอยางนอย 48 ช่ัวโมง โดยกําหนดใหมีบุคลากร

ปฏิบัติงานท่ีจําเปนนอยท่ีสุด หรือปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีท่ี

กําหนด ระหวางรอผลการตรวจพิสูจนโรค ดําเนินการปดท่ีทํา

การบริเวณพ้ืนท่ีท่ีพบท้ังหมด พรอมท้ังดําเนินการฆาเช้ือทันที   

สวนผูสัมผสัเสี่ยงต่ําใหปฏิบัตติามสถานการณท่ี 1 

3. สถานการณท่ี 3 : กรณีมีการระบาดซ้ําหรือระบาดตอเน่ือง

ภายใน 28 วัน หลังจากมีมาตรการกักกันโรค 14 วันแลว : 

ประกาศหยุดปฏิบัติงานในทุกสวน เปนเวลาอยางนอย 48 ช่ัวโมง 

ฝายทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองคกร   



 

8 แผนบริหารความตอเน่ือง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ระยะ (stage) สถานการณ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

โดยกําหนดใหมีบุคลากรปฏิบัติงานท่ีจําเปนนอยท่ีสุด หรือ

ปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีท่ีกําหนด ระหวางรอผลการตรวจพิสูจนโรค 

ดําเนินการปดท่ีทํางานเพ่ือดําเนินการฆาเช้ือทันที สวนผูสัมผัส

เสี่ยงต่ํา ใหปฏิบัติตามสถานการณท่ี 1 

  2) ดานอาคารสถานท่ี 

• แจงเหตตุอกรมควบคุมโรค ภายใน 3 ช่ัวโมง เมื่อพบผูปฏิบัติงาน 

ผูมาตดิตอ หรือผูใชบริการภายในอาคาร เปนผูปวยยืนยัน 

• กําหนดพ้ืนท่ีควบคุมและปดทําการบริเวณดังกลาวประสาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ดูแล ทําความสะอาด/ฆาเช้ือภายใน

พ้ืนท่ีควบคุมอยางนอย 1 วัน 

• ดําเนินการตามแนวทาง Social Distancing ใหครอบคลุม   

ในเชิงปองกันตนเอง และเชิงใหความรวมมือกับสังคม 

• แจกจายวัสดุ อุปกรณ วัสดุสิ้นเปลอืง ในการปองกันโรค

ระบาดแกบุคลากร 

• กําหนดพ้ืนท่ี War Room: ศูนยสาํรองฯ 

• ใหบริการหมายเลขรับแจงเหตุ กรณีพบผูสงสัยติดเช้ือหรือ  

ผูติดเช้ือ 

สวนอาคาร

สถานท่ีและ

ยานพาหนะ  

 

  3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ประกาศแนวทางการสํารองขอมูล ใหสามารถทําการสํารอง

ขอมูลไปปฏิบัติงานท่ีบานได 

• กําหนดชองทางระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการทํางาน 

เชน ระบบ ERP-MIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบ

ประชุมออนไลน เปนตน 

• ใหบริการอุปกรณ IT เพ่ิมเตมิเพ่ือรองรับการปฏบัิติงานใน

ภาวะฉุกเฉิน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีบาน (Work 

From Home) ผานระบบ VPN (Virtual Private 

Network) ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

• ใหบริการ/คําปรึกษาท่ีเก่ียวของกับการใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผานชองทางออนไลน เชน Line: IPST Tech Talk 

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  4) ดานสื่อสาร ภาพลักษณและความเชื่อมั่น 

• จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือสื่อสารภายในและภายนอก   

ใหผูรับบริการทราบชองทางบริการทดแทน 

• ประกาศใชแผนความตอเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) 

ฝายสื่อสาร

ภาพลักษณ

องคกร 



 

9 แผนบริหารความตอเน่ือง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ระยะ (stage) สถานการณ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

• รายงานสถานการณภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ตลอดจนขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ  จาก

ทางราชการ ใหกับบุคลากรของ สสวท. ทราบอยางตอเน่ือง 

• จัดทําประกาศหรือแถลงขาวเก่ียวกับผลการสอบสวนโรค 

และทําขาวประชาสัมพันธแจงผลการตรวจ การสอบสวนโรค

เพ่ือช้ีแจงขอเท็จจริงตอสาธารณะ 

• รายงานสถานการณของประเทศ และสถานการณภายใน สสวท. 

รายวัน 

  5) ดานอ่ืน ๆ 

• งดจัดกิจกรรม/ประชุม/สมัมนา/ ท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงใน

การระบาด ยกเวนกรณีจําเปนเรงดวนใหพิจารณาเสนอ

ผูบริหารเปนกรณี โดยใหกําหนดมาตรการ ดังน้ี   

1. การประชุมท่ีตองดําเนินการตอหนวยงานตองมีมาตรการ

กอน-ระหวาง-หลังประชุมเขมงวด อาทิ ใสหนากากอนามัย  

เจลแอลกอฮอลลางมือ จัดหองโลง โปรง  

2. การประชุมผาน Application ตาง ๆ เชน Zoom 

,Microsoft Team ,Line เปนตน 

คณะทํางานแผน

บริหารความ

ตอเน่ืองฯ 

7.3 ระยะการใชแผนฟนฟูสูสภาวะปกติ (Business Recovery Plan: BRP) 

ระยะ (stage) สถานการณ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

ระยะการใชแผน

ฟนฟู 

สูสภาวะปกต ิ

 

สถานการณเขา

สูภาวะปกติไม

พบผูติดเช้ือโรค

ระบาดในอาคาร 

1) ดานบุคลากร 

• แจงวันกลับเขามาปฏิบัติหนาท่ี ณ สสวท. 

• ใหผูบังคับบัญชาทุกสวนงานสาํรวจสุขภาพของพนักงานทุกราย 

และใหพนักงานกลุมเสี่ยงยืนยันผลตรวจสุขภาพจากศูนย

ตรวจโรคท่ีไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทุกราย

และรายงานผลตอฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

กอนกลับเขามาปฏิบัติงาน  

• ผูอํานวยการมอบหมายใหผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานจัดทํา

รายงานจํานวนผูกลับเขามาปฏิบัตงิานและจัดทําสรุปผล

การปฏิบัติงานตามหวงระยะเวลาท่ีกําหนด โดยรายงานผล

ตามลาํดับข้ัน ตามสายการบังคับบัญชา 

• รวบรวมขอมลู ถอดบทเรยีน สรุปปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติ

ตามแผนบริหารความตอเน่ือง เพ่ือนํามาปรับปรุงและ

ประยุกตใชในกรณีมีเหตุการณในลักษณะคลายกันตอไป 

ฝายทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองคกร   



 

10 แผนบริหารความตอเน่ือง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ระยะ (stage) สถานการณ มาตรการ ผูรับผิดชอบ 

  2) ดานอาคารสถานท่ี  

• ดําเนินการทําความสะอาดใหญ หรือฆาเช้ือภายในพ้ืนท่ีของ

องคกร 

• สรุปขอมลูรายการคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ วัสดุ

สิ้นเปลือง หรือคาใชจายสวนอ่ืน ๆ ในระหวางการดําเนิน

มาตรการความตอเน่ือง เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการประมาณการ

คาใชจาย เมื่อเกิดเหตุวิกฤตหรือฉุกเฉินและรายงานตามลําดับ

ข้ันตามสายการบังคับบัญชา 

สวนอาคาร

สถานท่ีและ

ยานพาหนะ 

  3) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ตรวจสอบการโอนถายขอมูลจากแหลงสํารองขอมูลภายนอก

เขาสูแมขาย โดยสแกนขอมูลใหปราศจากไวรัสท่ีอาจทําให

เกิดความเสียหายแกฐานขอมลูหลกั 

• ประเมินชองทางระบบสารสนเทศท่ีคงไวหรือยกเลิกหลังเกิด

เหตุวิกฤตหรือฉุกเฉิน เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

ผานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศตอไป 

• รายงานผลการดําเนินการดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ปญหา

อุปสรรค หรือขอเสนอแนะ ตามลาํดับข้ันตามสายการบังคับ

บัญชา 

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  4) ดานสื่อสาร ภาพลักษณและความเชื่อมั่น 

• สื่อสารสวนงานภายใน และประชาสัมพันธใหผูรับบริการ

ทราบการเปดบริการ   

• จัดทําขาวสารหรือแถลงขาวความพรอมในการบริหารงาน

การดําเนินงานและการใหบริการของ สสวท. สูประชาชน 

• ประกาศยตุิแผนความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

ฝายสื่อสาร

ภาพลักษณ

องคกร 

8. ระบบสนับสนุนท่ีจําเปนตอการฟนฟูกิจกรรมหลัก 

ลําดับ บริการ บริการอ่ืนท่ีสนับสนุนการใหบริการ หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1 ระบบบรหิารจดัการ ERP-MIS ระบบ mis.ipst.ac.th  - ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ฝายการเงินและบัญชี 

- ฝายยุทธศาสตร แผนและ

ประกันคณุภาพ 

- ฝายจัดซื้อและพัสด ุ

2 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส 

 

Video Conference ไดแก Zoom 

Microsoft Team Line เปนตน 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส รับ – สง เอกสารภายใน ภายนอก - ฝายบริหารท่ัวไป 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 



 

11 แผนบริหารความตอเน่ือง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ลําดับ บริการ บริการอ่ืนท่ีสนับสนุนการใหบริการ หนวยงานผูรับผิดชอบ 

4 ระบบ Email รับ – สง จดหมายอิเล็กทรอนิกสบน

เครือขายอินเทอรเน็ต 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 ระบบ GFMIS (ระบบเบิกจายเงิน)

กรมบัญชีกลาง 

ระบบเบิกจายเงิน - ฝายการเงินและบัญชี 

6 ระบบ GFMIS (ระบบแผนและผลการ

ใชจาย) สํานักงบประมาณ 

ระบบแผนและผลการใชจาย) - ฝายยุทธศาสตร แผนและ

ประกันคณุภาพ 

7 ระบบ EGP (ระบบจัดซื้อจดัจาง) 

กรมบัญชีกลาง 

ระบบจัดซื้อจัดจาง - ฝายจัดซื้อและพัสด ุ

8 ระบบจองทรัพยากร ระบบจองอุปกรณสวนกลาง 

ระบบจองรถยนตสวนกลาง  

ระบบจองหองประชุม 

- สวนอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9 ระบบ e-HR ระบบทรัพยากรบุคคล - ฝายทรัพยากรบุคคลและ

พัฒนาองคกร 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10 ระบบ e-signature ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส - ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ฝายกฎหมาย 

- ฝายทรัพยากรบุคคลและ

พัฒนาองคกร 

- ฝายจัดซื้อและพัสด ุ

- ฝายการเงินและบัญชี 

- ฝายยุทธศาสตร แผนและ

ประกันคณุภาพ 

- ฝายบริหารท่ัวไป 

9. กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศท่ีเกี่ยวของ/แนวปฏิบัติ 

9.1 ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

9.2 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2557 

9.3 พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 

9.4 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 

9.5 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 

9.6 ประกาศ สสวท. เรื่องมาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

9.6.1 ประกาศ สสวท. เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ฉบับท่ี 1 (วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563)  

https://www.mdes.go.th/law/detail/3518-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8--%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%90


 

12 แผนบริหารความตอเน่ือง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/Covid-2019.pdf  

9.6.2 ประกาศ สสวท. เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ฉบับท่ี 1.1 (วันท่ี 1 มีนาคม 2563) 

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/Covid-2019-2.pdf   

9.6.3 ประกาศ สสวท. เรื่อง มาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19)  ฉบับท่ี 2 (วันท่ี 19 มีนาคม 2563)  

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/COVID-ANC-2.pdf   

9.6.4 ประกาศ สสวท. เรื่อง การปดท่ีทําการเปนการชั่วคราว เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) (วันท่ี 23 มีนาคม 2563)  

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/3.-ANC-Work-from-Home-

23032562.pdf   

9.6.5 ประกาศ สสวท. เรื่อง ขยายเวลาปดท่ีทําการชั่วคราวถึงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 (Update 

วันท่ี 6 เมษายน 2563)   

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/ANCWFH06042563.pdf   

9.6.6 ประกาศ สสวท. เรื่อง ขยายเวลาปดท่ีทําการเปนการชั่วคราว ฉบบัท่ี 2 จนถึงวันท่ี 29 พฤษภาคม 

2563 (วันท่ี 29 เม.ย.63)   

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/ancextendtime-no2-

29052563.pdf   

9.6.7 ประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบติังานของ สสวท. ในสถานการณ COVID-19 (วันท่ี 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 ฉบับท่ี 2          

(วันท่ี 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 ฉบับท่ี 3          

(วันท่ี 26 มิถุนายน 2563)  

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/ANC-No.3-ipstjune-

26262563.pdf  

9.7 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการใหบริการในชวงการ Work from Home 

9.7.1 ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร 

(1) แนวทางการปฏิบัติตามประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบัติงานของ สสวท.ในสถานการณ 

COVID-19 (วันท่ี 31 พ.ค. 63) 

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/05/guideline-june-2563-1.pdf  
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(2) แนวปฏิบัติรานอาหาร สสวท. ในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 และชองทางการชําระเงิน

ผานระบบออนไลน (Update วันท่ี 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 วันท่ี 1 มิ.ย. 63) 

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/GLdrinkipst.pdf  

(4) แนวทางการปฏิบัติตามประกาศ สสวท. เรื่อง ขยายเวลาการปดท่ีทําการเปนการชั่วคราว ฉบับท่ี 2 

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/guidelineextendtime-no-

2-29052563.pdf  

(5) แนวทางการปฏิบัติตามประกาศ สสวท. เรื่อง ขยายเวลาการปดท่ีทําการเปนการชั่วคราว 

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/Guidelinecovid06042563.pdf  

(6) แนวทางการปฏิบัติตามประกาศ สสวท. เรื่อง การปดท่ีทําการเปนการชั่วคราว 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 ฝายบริหารท่ัวไป ฝายการเงินและบัญชี และฝายจัดซ้ือและพัสดุ ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 เปนตนไป 

(วันท่ี 1 มิ.ย. 63) 

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/GLadminwork.pdf  

9.7.3 ฝายจัดซ้ือและพัสดุ 

(1) แนวทางการปฏิบัติงานของฝายจัดซ้ือและพัสดุในสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/2.-Guideline-Procurement.pdf  

9.7.4 ฝายการเงินและบัญชี 

(1) การปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชี ระหวางวันท่ี 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  
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http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/wfhinoutehr.pdf
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http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/covidpayment.png
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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 ฉบับท่ี 2 ชวงท่ี สสวท. ปดท่ีทําการเปนการชั่วคราว

เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/guideline-acc-no.2.pdf  

(6) แนวทางการปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชี ฉบับท่ี 3 (วันท่ี 4 มิถุนายน 2563) 

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/guideline-acc-no.3.pdf  

(7) แนวทางการปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชี ฉบับท่ี 4 (วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563) 

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/fa-guideline-no.4.pdf  

9.7.5 ฝายบริหารท่ัวไป 

(1) การปฏิบัติงานของฝายบริหารท่ัวไป ระหวางวันท่ี 23 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/4.-Guideline-Generaladmin.pdf  

(2) แนวทางการปฏิบัติงานของฝายบริหารท่ัวไประหวางวันท่ี 30 มีนาคม 2563 เปนตนไป 

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/GA-Guideline-30032563.pdf  

(3) แนวทางการปฏิบัติงานของฝายบริหารท่ัวไป (วันท่ี 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. เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน กฎหมาย

ดิจิทัล ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

9.7.7 ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ 

(1) ข้ันตอนการขอรับบริการฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ กรณี Work from Home  

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/designwfhservice.png  
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9.7.8 สวนอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

(1) แบบท่ีฟอรมแจงชื่อพนักงานท่ีเขามาปฏิบัติงาน สสวท. ในชวงปดทําการ  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFORxPf69XGjsR1VuT35y1xv0MJkn4

gJMHXJfuKwO-dpHBng/closedform   

(2) ออกประกาศ เพ่ือบริการรถรับ-สงพนักงาน สสวท. ท่ีมีความจําเปนมาปฏิบัติงานท่ี 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 สํานักวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

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  
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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 ฝายสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (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 ฝายนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู 

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 สวนอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

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 ฝายโลกศึกษาเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอม 

http://hrod.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/6.4.jpg  
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17 แผนบริหารความตอเน่ือง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

10.7 สํานักบริหารและพัฒนาองคกร 

10.7.1 ฝายบริหารท่ัวไป 

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 ฝายจัดซ้ือและพัสดุ 

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 ติดตอเจาหนาท่ีฝายบุคลากรฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการใชงานระบบสารสนเทศ 

(Helpdesk) 
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