คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทา รับมือโควิดระบาดแบ่งทีม Work from HOME
วั น ที่ 23 มี น าคม 2563 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พลั ง วงษ์ ธ นสุ ภ รณ์ คณบดี ค ณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมรองคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้อง
ประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ถึงแนวทางการมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรปฏิบัติงานจากที่พัก
อาศัย (Work from HOME) เพื่อรองรับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 โดยคณะฯ จะเริ่มดาเนินการ
(Work from HOME) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศ
เพิ่มเติม เพื่อลดการเดินทางและหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ได้จัดเตรีย มความพร้อมของระบบสารสนเทศสาหรับรองรับ Work from HOME ใน
รูปแบบออนไลน์ ดังนี้
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
ระบบบริหารจัดการพัสดุและบริหารงานงบประมาณ (ERP)
ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์ (online assessment system)
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (online learning)
ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน และ ฐานข้อมูลออนไลน์ (VPN and Online Database)
ระบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)
ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติ
สาหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อภายในสานักงาน รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อใน
อาคารอย่างต่อเนื่อง อาทิ กาหนดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้า -ออกอาคาร พร้อม
ติดตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ทาความสะอาดภายในอาคาร สานักงานในจุดที่มีการสัมผัส
ตลอดทั้งวัน เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาด
วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน
The Faculty of Industrial Technology Handled the Spread of COVID- 1 9 by
Asking Personnel to Work from HOME
On March 23, 2020, Assistant Professor Dr. Palang Wongtanasuporn, the Dean of the
Faculty of Industrial Technology, presided over the meeting of vice dean and
academic support personnel at Pissamai Phimonsat Meeting Room. The meeting
was on the workload management guideline for personnel to work from home to

handle the COVID- 19 situation. The faculty will start the measure of Work from
HOME on March 25 – April 12, 2020, or until further announcement in order to
reduce non-essential travel as well as avoid touching contaminated objects as much
as possible. In addition, Suan Sunandha Rajabhat University facilitate telecommuting
of Work from HOME by providing online information systems including:
e-Document Registration, Dispatching & Archiving System (e-Office)
Enterprise Resource Planning (ERP)
Online Assessment System
Online Learning
VPN and Online Database
IT Support
Accordingly, the Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat
University, also provided guidelines for outsiders in contacting departments and
continuous measures of preventing the spread of COVID- 19 including providing
screening points, checking the temperature of everyone who enters and exits the
buildings, putting alcohol- based hand sanitizers in prominent places, as well as
cleaning and sanitizing high-touch surfaces inside the buildings and departments all
day to reduce spreading virus.
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