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การรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ของหองสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

โดย ดร.นฤมล รื่นไวย 

ผูอำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

_______________________________ 

 หองสมุด วว. เปดใหบริการภายใตการบริหารจัดการของกองพัฒนาและจัดการความรูองคกร (กจค.) สังกัด

สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) โดยปกติแลว เปดใหบริการ

ทั้งสำหรับผูที่ walk in เขามาใชภายในหองสมุด และผานทางหนาเว็บไซต ดังนั้น เมื่อเกิดการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง กจค. จึงตองมีมาตรการที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และองคกรตน

สังกัด คือ วว.  

 มาตรการสำคัญประการหนึ่ง ที่หองสมุด วว. ดำเนินการเบ้ืองตน คือ การจัดทำแผนบริหารความตอเนื่องทาง

ธุรกิจ (Business Continuity Plan) ซึ่งแตเดิม ไดมีการจัดทำไวบางแลว แตจะเปนกรณภีัยพิบัติทั่วๆ ไป เชน น้ำทวม 

ไฟไหม แผนดินไหว ยังไมมีกรณีของโรคระบาดแตอยางใด ทาง วว. จึงมนีโยบายใหทุกหนวยงานทบทวนและปรับปรุง

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งหองสมุด วว. เชนกัน อยางไรก็ตาม ทาง กจค. ไดทำการปรับปรุงแผน

บริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในองครวมไปพรอมกัน คือ การบริการหองสมุดของ วว. จะตองดำเนินตอไปได  เมื่อ

เกิดเหตุการณและ/หรือสถานการณอันสงผลใหไมสามารถปฏิบัติงานได ณ สถานที่ทำการ 

โครงสรางแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ  

แผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ในการบริการหองสมุดของ วว. และภารกิจอื่น ๆ ของ กจค. เชน การ

จัดการความรู การผลิตสื่อความรู งานบรรณาธิกรสื่อความรู มีดังนี้ คือ 

1. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน เพื่อรองรับสถานการณใดบาง 

2. ขอบขาย  มีการระบุวา แผนนี้ใชกับหนวยงานใด ในกรณีใด และระบุสถานที่ในการปฏิบัติงานใหชัดเจน เชน ที่ตั้ง

ของหองสมุด เปนตน  

3. ชองทางในการสื่อสาร ระบุถึงชองทางในการสื่อสารของผูรับผิดชอบแตละคน ไดแก ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง เบอร

โทรศพัท และอีเมล 

4. การกำหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ สำหรับของ วว. แบงออกเปน  

4.1 ทีมอำนวยการ ระบุองคประกอบของทีม วามีใครบาง และมีหนาที่อำนวยการใหการปฏิบัติงานเปนไป

ตามนโยบายองคกร และหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของตางๆ เชน กระทรวงตนสังกัด ติดตามขอมูลจากคณะทำงาน และ

กระทรวงสาธารณสุข (ในกรณีที่เก่ียวกับโรคระบาดแพรเชื้อ) และประเมินสถานการณอยางตอเนื่อง  
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4.2 ทีมประสานงาน ระบุองคประกอบของทีม วามีใครบาง และมีหนาที่ติดตอ สื่อสาร ประชาสัมพันธ ขอมูล 

ผานชองทางการสื่อสารที่กำหนด คือ email / Line กลุม / โทรศัพทมือถือ เพื่อใหพนักงานไดรับทราบขอมูลขาวสาร

ไดทันทวงที  

4.3 ทีมผูปฏิบัติงาน มีหนาที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งอยางเครงครัด ประกอบดวยพนักงานในสวนที่เหลืออยู 

5. การกำหนดวิธีการปฏิบัติในสถานการณปกติ ไดแก 

 5.1 ปฏิบัติตามประกาศและนโยบายขององคกรอยางเครงครัด 

 5.2  มอบหมายใหมีบุคคลเช็คจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ e-mail เปนประจำทุกวัน 

 5.3  พนักงานทุกคนตองเขาตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดที่หนวยงานกำหนด และรายงานผลตอบุคคลที่ไดรับ

มอบหมายใหจัดทำบันทึกผลการวัดอุณหภูมิบุคลากรประจำวัน จากนั ้น ผู มีหนาที ่บันทึกผล ตองรายงานผลการ

ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานผูอำนวยการกอง หรือ ผูอำนวยการสำนัก เปนประจำทุกวันภายใน 11:00 น. ของวันทำ

การ   

 5.4 พนักงานมีหนาท่ีทำการสำรองขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายบน ระบบ cloud ของ

กอง หรือ ที่เก็บสำรองขอมูลอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ที่มีอยูเปนประจำทุกวัน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามประกาศของ

องคกร และ/หรือ แผน BCP ขององคกร และ/หรือ นโยบาย Work From Home (WFH) กรณีที่ไมสามารถเขามา

ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการได  

 5.5 ใหพนักงานลด/งด กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดในพื้นที่แออัด หรือ ในพื้นที่ที่มีกลุมคนเปนจำนวนมาก เชน การ

ประชุม การอบรม สัมมนา เปนตน ยกเวน เปนการมอบหมายโดยผูบังคับบัญชา โดยเลือกใชการติดตอประสานงาน

ผานชองทางอื่น ๆ เชน โทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และ แอพพลิเคชัน Line เปนตน  หรืออาจเขา

ประชุม อบรม สัมมนา โดยผานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  

6. วิธีการปฏิบัติในสถานการณฉุกเฉิน ไมสามารถเขาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการได  

6.1 ทีมอำนวยการตองประเมินสถานการณและแจงทีมประสานงาน เพื่อสื่อสารสถานการณและแนวทาง

ปฏิบัติผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และ แอพลิเคชัน Line กลุม   

6.2 ใหทีมอำนวยการ ทีมประสานงาน และทีมผูปฏิบัติงาน ประชุมและติดตามงาน รวมทั้งสถานการณอื่น 

ๆ ผานชองทางแอพพลิเคชัน Line กลุ ม  และสรุปผลการประชุมเพื ่อสื ่อสารผานทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

6.3 ผูปฏิบัติงานแตละดาน ใหปฏิบัติงานโดยใชขอมูลที ่สำรองไวบนระบบตางๆ ของกอง เชน  Cloud 

storage, External storage, หรือ Intranet Server และสงผลการปฏิบัติงานผานระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (email)  

6.4 กำหนดใหมีผูทำหนาที่สำรองขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายบน ระบบ cloud ของ

กองเปนประจำทุกวัน 
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7. การระบุระบบสารสนเทศ/ขอมูล และแหลงจัดเก็บที่จำเปนตอการใชงาน  

โดยมีการกำหนด ระบบงาน การดำเนินการ บุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ระบบงานบริการหองสมุด ระบบงาน

การตรวจสื่อสิ่งพิมพ ระบบงานสนับสนุนองคความรู ระบบสารสนเทศสวนกลางที ่เผยแพรผานเว็บไซต ระบบงาน

ออกแบบศิลปกรรม  ระบบการจัดเก็บ VDO clip ระบบการจัดเก็บรายงานวิชาการ (ลับและเปดเผย) เปนตน 

8. จัดทำขอมูลรายชื่อ Outsource ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เชน บริษัทผูใหบริการระบบงานหองสมุด บริษัท

ผูคาทรัพยากรสารสนเทศ เปนตน 

  นอกจากนั้น วว.ยัง ไดประกาศปดการใชบริการแบบ walk in เขามาในหองสมุดเปนเวลาประมาณ 3 เดือน 

โดยแจงใหผูใชทราบวา ผูใชสามารถสืบคนระบบ e-library ไดจาก http://opac.tistr.or.th/ หรือการสแกน QR Code 

และยังมีระบบขอรับบริการอื่นๆ ทางออนไลน ซึ่งผูใชสามารถกรอกแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสแจงขอใชบริการมาได

ตลอดเวลา  

 
 

 ในปจจุบัน หองสมุด วว. ไดเปดบริการตามปกติแลว แตการเขาใชบริการแบบ walk in มีการเปลี่ยนแปลง 

คือ ผูใชบริการตองผานการวัดอุณหภูมิรางกายจากจุดใหบริการกอนเขาอาคาร และยังคงมาตรการรักษาระยะหางทาง

สังคม (social distancing)  

การจัดทำแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจในครั ้งนี ้ เปนเพียงเบื้องตนในการตั้งรับกับสถานการณโรค

ระบาด เพราะหองสมุดเล็งเห็นวาเปนสิ่งจำเปน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตรงทิศทางสอดคลอง

กับสถานการณ อยางไรก็ตาม ในแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ยังมีประเด็นอ่ืนๆ ที่ตองคำนึงถึง ไดแก แนวทางใน

การปฏิบัติงานรวมกับเครือขายในการทำงานรวมกันระหวางหองสมุดตาง ๆ เชน การแชรใชทรัพยากรรวมกัน การยืม-

คืนระหวางหองสมุด (interlibrary loan) ความรวมมือในการจัดกิจกรรมรวมกัน ฯลฯ มาตรการความปลอดภัยในภาวะ

ฉุกเฉิน การฝกอบรมใหพนักงานมีความเตรียมพรอมกับเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะนำมาใช การกูคืนระบบและสะสางความ

เสียหายตาง ๆ เปนตน จึงนับเปนเรื่องจำเปนที่หองสมุด จะไดคำนึงถึงแนวทางการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินหรือเกิดภัย

พิบัติ เพื่อใหการดำเนินงานโดยเฉพาะการใหบริการมีความตอเนื่อง ไมหยุดชะงัก และผูใชบริการสามารถเขาใชบริการ
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ไดเหมือนยามปกติ เปนการเตรียมความพรอมในการทำงานดวยความฉับไวในแนวทางวิถีชีวิตใหม (New Normal) ที่

ทุกคนตองปฏิบัติและยอมรับเพ่ือใหอยูอยางเปนสุขและปลอดภัยในสังคม 

__________________________________________ 

 

เอกสารอางอิง 

อลิสรา คูประสิทธิ์ และ ธันยกร อารีรัชชกุล. 2563. แผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ กองพัฒนาและจัดการ

ความรูองคกร (กจค.) สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.) รองรับสถานการณ COVID-19 ป 2563. ปทุมธานี: 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. 

 

   

 

 

 

 


