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ชุมชนการปฏิบัติการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส ำนักบริหำรงำนบุคคล 

 

การปฏิบัตงิานในสถานที่พัก 
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
คู่มือแนวปฏิบัติ “กำรปฏิบัติงำนในสถำนที่พักของบุคลำกรสำย

สนับสนุนวิชำกำร มหำวิทยำลัยคริสเตียน” ฉบับนี้เป็นผลผลิตจำก
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนกำรปฏิบัติกำรบริหำรงำน
บุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยชุมชนกำรปฏิบัติดังกล่ำวส ำนัก
บริหำรงำนบุคคลได้รับอนุมัติจำกมหำวิทยำลัยให้จัดตั้งขึ้น  

ภำยในคู่มือแนวปฏิบัติประกอบด้วยเนื้อหำหลักส ำคัญสี่ประกำร 
ได้แก่ กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรปฏิบัติงำนในสถำนที่พัก ลักษณะ
ของงำนที่สำมำรถน ำกลับไปปฏิบัติในสถำนที่พักได้ ปัจจัยที่สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนในสถำนที่พัก และกำรปฏิบัติตนหลังจำกกำรปฏิบัติงำน
ในสถำนที่พัก 

ส ำนักบริหำรงำนบุคคล ขอขอบคุณเป็นพิเศษส ำหรับสมำชิกของ
ชุมชนที่มีส่วนร่วมในกำรแบ่งปันควำมรู้ ประสบกำรณ์ จนท ำให้ได้ชุด
ข้อมูลที่ส ำคัญซึ่งสำมำรถเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำรของมหำวิทยำลัยคริสเตียนใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนใน
สถำนที่พักได้อย่ำงมีทิศทำง ส่งผลให้เกิดควำมต่อเนื่องของงำนที่ได้
ปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนของแต่ละคณะวิชำและฝ่ำยสนับสนุนวิชำกำร
กับงำนที่ปฏิบัติในสถำนที่พักเป็นไปตำมแผนงำนและมีผลลัพธ์ของงำน
ตำมที่คำดหวังไว้ 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

1 
ที่มาของแนวคิด 
การพัฒนาคู่มือ 
แนวปฏิบัติงาน 
ในสถานที่พัก 

 

3 
รูปแบบการปฏิบัติงานใน
สถานที่พักของบุคลากร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

 
 

4 
ลักษณะงานที่บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ 
น ากลับไปปฏิบัติ 
ในสถานที่พัก 

8 

การเตรียมความพร้อม 
“ก่อน”ปฏิบัติงานใน

สถานที่พัก 
 

10 

การปฏิบัติงานในสถานที่
พักของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

11 
ปัจจัยสนับสนุนและสิ่งที่
เป็นอุปสรรคระหว่างการ
ปฏิบัติงานในสถานที่พัก 

13 

ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่าง
การปฏิบัติงานในสถานที่
พักและแนวทางแก้ไข 

 

14 
เทคโนโลยีสนับสนนุ 
การปฏิบัติงาน 
ในสถานที่พัก 

18 
การปฏิบัติตนภายหลัง
จากการปฏิบัติงานใน

สถานที่พัก 

20 
เอกสารอ้างอิง 

 

21 
แบบฟอร์ม 

แผนงานที่จะด าเนินการ
และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในสถานที่พัก 

 

22 
สมาชิกชุมชน 

การปฏิบัติการบริหาร 
งานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ที่มาของแนวคิดการพัฒนา 
คู่มือแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานในสถานที่พัก 
 

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-
19 ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ท าให้มหาวิทยาลัย 
คริสเตียนได้มีมาตรการป้องกัน การด าเนินการเพื่อช่วยลดสถานการณ์
ที่อาจทวีความรุนแรงขึ้น มาตรการส าคัญประการหนึ่ง คือ การให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานในสถานที่พักปัจจุบัน เพื่อเป็น
การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ลดความเสี่ยงหรือ
โอกาสในการสัมผัสเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดได้อีกทางหนึ่ง 

การท างานในสถานที่พัก มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น การ
ท างานที่บ้าน (Work From Home) หรือการท างานนอกสถานที่ท างาน 
(Telecommuting) หรือที่ เรียกในชื่ออื่นๆ เช่น Telework, Mobile 
work, Remote work เป็นแนวคิดที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนใช้
อย่างแพร่หลาย (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2563: 1) 

การท างานในสถานที่พักมีทั้งจุดที่ เป็นประโยชน์และอาจมี
ข้อจ ากัดในการด าเนินงานบ้าง ดังนี้ (อภิชล ทองมั่ง ก าเนิดว้ า และ
สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์, 2563: 126-127) 

 
ประโยชน ์ ข้อจ ากัด 

1) สภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่น 
   สามารถตัดสินใจเลือกเวลา 
   ท างานได้เอง (ตามข้อตกลง 
   กับนายจ้าง) 
2) การรบกวนและความเครียดที่ 
   น้อยลง 

1) ความยากล าบากในการแยก 
   งานออกจากบ้าน 
2) ความยากล าบากในการแยก 
   บ้านออกจากที่ท างาน 
3) ความกดดันในการท างาน 
   อย่างไม่มีก าหนด 
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ประโยชน ์ ข้อจ ากัด 
3) ความใกล้ชิดกับสมาชิกในบ้าน 
   และครอบครัว 
4) ลดเวลาในการเดินทาง 
5) สุขภาพที่ดีขึ้น รวมถึงความ 
   สมดุลระหว่างการท างานและ 
   ชีวิตที่ดีขึ้น 
6) ผลผลิตและความคิด 
   สร้างสรรค์ที่มากขึ้น 

4) ความรู้สึกแปลกแยกจากการ 
   ตัดสินใจครั้งส าคัญขององค์กร 
   และการสนับสนุนในบางครั้ง 

 
นอกจากนี้ จากการศึกษาเปรียบเทียบผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานที่พัก

กับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในส านักงาน ยังพบว่า การท างานในสถานที่พัก
ให้ผลดีในหลายๆ ด้าน กล่าวคือ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการ
ท างานมากขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น มีความสุขมากกว่าเดิม มีผลงานมาก
ขึ้น ผลงานมีคุณภาพ สามารถสื่อสารและมีความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาได้ดีกว่าเดิม การศึกษาดังกล่าวได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หากองค์กรต้องการน าแนวคิดการปฏิบัติงาน
ในสถานที่พักไปใช้นั้นต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการ
คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้พนักงานได้รับการอบรม
จากการผู้ที่มีความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการ
ท างาน รวมทั้งเทคโนโลยีที่น าไปใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานต้อง
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนต้องมี
ความต่อเนื่องของนโยบาย มีความเข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงและกระท า
อย่างจริงจัง (มนัสนันท์ ศรีธนาคาร และพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2563: 
109-110) 

ส าหรับมหาวิทยาลัยคริสเตียน การปฏิบัติงานในสถานที่พักหาก
พิจารณาจากมาตรการที่มหาวิทยาลัย มีการประกาศขึ้นในช่วงที่
ก าหนดให้มีการปฏิบัติงานในสถานที่พัก จะเห็นได้ว่า ลักษณะของ
ประกาศดังกล่าวจะบ่งบอกเพียงให้บุคลากรท าการปฏิบัติงานใน
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สถานที่พัก แต่ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรได้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติตน ว่าจะต้องมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง ส านัก
บริหารงานบุคคลในฐานะส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความ
เรียบร้อยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร เห็นถึงความส าคัญของ
การมีแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานในสถานที่พัก จึงได้ใช้
พื้นที่ของชุมชนการปฏิบัติ (CoP) การบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในสถานที่พักของสมาชิกในชุมชน โดยเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จ านวน 60 คน เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานใน
สถานที่พักจากมุมมอง ความคิด การแบ่งปันประสบการณ์ของบุคลากร 
และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกชุมชนช่วงปลายเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผ่านกลุ่ม Line Application ท าให้
ได้ชุดข้อมูลที่ส าคัญ สามารถน ามาเรียงร้อยเป็นแนวปฏิบัติหรือคู่มือ
ส าหรับการปฏิบัติงานในสถานที่พักของบุคลากร ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่บุคลากรและผู้บริหารได้ใช้เป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติระหว่างการปฏิบัติงานในสถานที่พัก 

 
 
 
 

  
  รูปแบบการปฏบิัติงาน 
   ในสถานที่พักของบุคลากรมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จะก าหนดให้มีการปฏิบัติงานในสถานที่
พักขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ในแต่ละ
ช่วงเวลา ซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานในสถานที่พักนั้น จะเป็นครั้งคราว 
โดยบุคลากรไม่ต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่ส านักงานของคณะวิชาหรือฝ่าย
สนับสนุนวิชาการ และมีเงื่อนไข ดังนี้ 
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1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละส านักงานของคณะวิชาหรือฝ่าย
สนับสนุนวิชาการ มีการหมุนเวียนสลับกันระหว่างการปฏิบัติงานใน
สถานที่พักกับส านักงานของแต่ละส่วนงาน 

2. มีการประสานงานกันระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานที่
พักกับส านักงานของคณะวิชาหรือฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 

3. ผู้บริหารแต่ละคณะวิชาหรือฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ก ากับ
ติดตามดูแลความเรียบร้อย สนับสนุน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิบัติงานในสถานที่พักกับส านักงานของแต่ละส่วนงาน 

4. บุคลากรที่มาปฏิบัติงานที่ส านักงานของคณะวิชาหรือฝ่าย
สนับสนุนวิชาการสามารถปฏิบัติงานในภารกิจทดแทนกันได้กับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานท่ีพัก 

5. มหาวิทยาลัยฯ สามารถเรียกให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สถานที่พักกลับเข้ามาปฏิบัติงานได้ หากมีความจ าเป็นหรือกรณีเร่งด่วน
ที่อาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 
     ลักษณะของงานที่บุคลากร 

  น ากลับไปปฏิบัติในสถานที่พัก 
 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสังกัดคณะวิชาและฝ่าย

สนับสนุนวิชาการสามารถน างานประจ าที่ปฏิบัติอยู่ในส านักงาน ไป
ปฏิบัติงานในสถานที่พักได้หลายลักษณะ ซึ่งสามารถสร้างความ
ต่อเนื่องในการด าเนินภารกิจของแต่ะละส่วนงานได้ ลักษณะงานที่
สามารถน ากลับไปปฏิบัติ จ าแนกออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

1. งานที่ด าเนินการในรูปแบบเอกสาร 
2. งานที่ท าผ่านระบบออนไลน์โดยตรง 
3. งานที่อาศัยข้อมูลในระบบฐานข้อมูลควบคู่ไปกับเอกสาร 
4. งานการให้บริการ การให้ค าปรึกษาและแนะน า 
5. งานติดตาม ตรวจสอบ และประสานงาน 
6. งานประชุมออนไลน์ 
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1. งานท่ีด าเนินการในรูปแบบเอกสาร หมายถึง งานท่ีผู้ปฏิบัติงาน
น าเอกสารข้อมูล หรือวัสดุจากมหาวิทยาลัยกลับไปท าที่บ้าน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

       1.1 งานหลักท่ีเป็นงานประจ าของส่วนงาน คือ เนื้อหางานที่
ตรงกับวัตถุประสงค์หรือภารกิจของส่วนงานนั้นๆ เช่น 

งานต่างประเทศ : การแปลเอกสารที่ขอใช้บริการ (ประกาศ 
ค าสั่ง ระเบียบปฏิบัติ คู่มือ) 

งานพัฒนานักศึกษา : การเขียนโครงการ  การประเมินผล
การปรับปรุงคู่มือกระบวนการคุณภาพ เอกสารวิธีปฏิบัติงานด้านพัฒนา
นักศึกษา 

งานทรัพยากรสารนิเทศ : การน าตัวเล่มหนังสือไปลง
หมายเลขรหัส การติดบาร์โค้ต งานเคลือบตัวเล่มหนังสือ 

งานบัญชี : การจัดเก็บเอกสารบัญชีเข้าชุดใบส าคัญจ่ายเงิน 
การรับและตรวจเอกสารใบส าคัญจ่ายเงิน การค านวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์
ตัดช ารุด รายงานตรวจเช็ควัสดุคงเหลือ 

งานพัสดุ : การจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุ
การศึกษา ส านักงาน งานช่าง เอกสารจัดซื้อครุภัณฑ์ เอกสารเบิกเงิน 
เอกสารงานซ่อมบ ารุง อาคารสถานที่ การเช่าใช้อินเทอร์เน็ต เครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

งานบุคคล : การร่างคู่มือพัฒนาบุคลากร การร่างข้อบังคับ 
ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ ค าสั่ง 

งานแผน : การเขียนรายงานผลการส ารวจ งานวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปการด าเนินโครงการและกิจกรรมประจ าเดือน
ของคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 

       1.2 งานสนับสนุนงานหลัก คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทั่วไปของ ส่วนงาน ปรากฏในรูปของรายงานประเภท
ต่างๆ ตารางสถิติข้อมูล เช่น การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ประจ าภาคการศึกษา ปีการศึกษา รายงานประกัน
คุณภาพการด าเนินงาน ประจ าภาคการศึกษา ปีการศึกษา การจัดท า
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รายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ การจัดท าตาราง
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

      2. งานที่ท าผ่ านระบบออนไลน์ โดยตรง หมายถึง งานที่
ผู้ปฏิบัติงานใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการปฏิบัติงาน 
โดยไม่ต้องน าเอกสารหรือข้อมูลจากมหาวิทยาลัย กลับไปท าที่บ้าน เช่น 

งานบริการดิจิทัล : การพัฒนาระบบและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย 

งานทรัพยากรสารนิ เทศ : งานวารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยคริสเตียนในระบบ Thaijo และวารสารพยาบาลศาสตร์ 
(ติดต่อผู้เขียน,ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ,จัดเล่มวารสาร) 

งานวิจัย : การสืบค้นบทความวิจัย บทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ เผยแพร่ในฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อบันทึกลงในระบบ
ฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย 

งานแผน : การส ารวจความประทับใจของนักศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ 

3. งานที่อาศัยข้อมูลในระบบฐานข้อมูลควบคู่ไปกับเอกสาร 
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานมีการน าเข้า บันทึกข้อมูล ลงในระบบ
ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น หรือระบบฐานข้อมูลภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสมาชิก เพื่อท าให้ข้อมูลในฐานข้อมูลมี
ความสมบูรณ์ โดยมีการน าเอกสารหรือไฟล์งานที่เป็นแหล่งข้อมูลมา
ประกอบการด าเนินการ เช่น 

งานบัญชี : การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายลงในลงระบบ
โปรแกรมบัญชีของมหาวิทยาลัย 

งานบุคคล : การบันทึกข้อมูลประวัติบุคลากร การอบรม
พัฒนาบุคลากรลงในระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล 

งานทรัพยากรสารนิเทศ : การบันทึกฐานข้อมูลหนังสือ 
วารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ของอาจารย์และนักศึกษาลงในฐานข้อมูล 
Thailis  
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งานเลขานุการ : การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานใน 
Google Calendar 

งานงบประมาณ : การบันทึกตั้งงบประมาณที่ได้รับอนุมัติลง
ในระบบโปรแกรมงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

4. งานการให้บริการ การให้ค าปรึกษาและแนะน า หมายถึง งาน
ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการประสานงานเพื่อขอใช้บริการ ขอค าปรึกษา 
ค าแนะน าจากอาจารย์หรือพนักงานโดยมีการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ เช่น 

งานโสตทัศนูปกรณ์และบริการ : การให้บริการทางโทรศัพท์
และ Line Application เพื่อประสานการวางแผนจัดห้องเรียน ห้องสอบ 

งานบริการดิจิทัล : งานเครือข่ายและบริการให้ค าปรึกษา
ดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ การใช้โปรแกรมออนไลน์ ฐานข้อมูลให้แก่
อาจารย์ นักศึกษา และพนักงาน 

งานทรัพยากรสารนิเทศ : การให้บริการตอบค าถาม ค้นคว้า
ฐานข้อมูล แก้ไขปัญหาจากการใช้บริการออนไลน์ การให้บริการรับเล่ม
หนังสือที่จะยืมจากการขอใช้บริการของนักศึกษาทุกระดับผ่าน Line 
Application 

5. งานติดตาม ตรวจสอบ และประสานงาน หมายถึง งานที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจ
แต่ละโครงการและกิจกรรมให้ เป็นไปตามแผน ซึ่ งการติดตาม 
ตรวจสอบและประสานงานด าเนินการทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น 

งานพัสดุ : การประสานงานกับบริษัทว่าจ้างภายนอก 
งานประกันคุณภาพฯ : การติดตาม และตรวจสอบข้อมูล

รายงานการประเมินคุณภาพของหลักสูตร และคณะวิชา ก่อนบันทึกลง
ระบบ Che-qa 

งานบริหารทั่วไป : การประสานงานกับผู้บริหาร เพื่อน
ร่วมงานของส่วนงานและภายนอกส่วนงานเพื่อส่งเอกสาร การ
ตรวจสอบกลั่นกรองเอกสาร รายงานประเภทต่างๆ จากเพื่อนร่วมงาน
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ก่อนน าเสนอผู้บริหาร การติดตามการรับ-ส่งข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ
เพื่อน ามาจัดท าข้อมูล รายงาน 

6. งานประชุมออนไลน์ เป็นงานที่บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท าหน้าที่อ านวยความสะดวกและเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการจัดประชุมแต่ละชุดของคณะวิชา 
และฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ตามปฏิทินการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัย 
คณะวิชา และฝ่ายสนับสนุนวิชาการก าหนดไว้ เช่น การประชุม
คณะกรรมการบริหาร  การประชุมสภาวิชาการ การประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิชา การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การประชุม
ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

  การเตรียมความพร้อม “ก่อน” 
  ปฏิบัติงานในสถานที่พัก 

 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการควรมีการเตรียมความพร้อมก่อน
ไปปฏิบัติ งานในสถานที่พัก โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลจากแผนปฏิบัติการของแต่ละส่วนงานว่ามี
โครงการ/กิจกรรมใดที่ต้องด าเนินการระหว่างการปฏิบัติงานในสถานที่
พัก น ามาเขียนเป็นแผนงาน ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับระบุวัน
ด าเนินการและก าหนดวันส่งงานที่ชัดเจน 

2. จัดล าดับความส าคัญของงานเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ
ระหว่างการปฏิบัติในสถานที่พัก เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกับงานที่
ด าเนินการมาแล้ว และงานท่ีจะด าเนินการต่อไป 
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3. เตรียมทรัพยากรการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
สถานที่พัก ได้แก ่

    3.1 อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
โทรศัพท์มือถือ 

    3.2 จัดส่งข้อมูลที่จะด าเนินการในช่วงการปฏิบัติงานใน
สถานที่พักเข้าสู่ระบบออนไลน์ เช่น E-mail, Flash Drive, Google 
Drive 

    3.3 เตรียมข้อมูลในรูปแบบเอกสารส าคัญที่จ าเป็นกลับไป
ท างานท่ีบ้าน หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการผลิตชิ้นงาน 

4.วางแผนด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนงาน ได้แก่ 
4.1 การจัดระบบบุคลากรหมุนเวียนระหว่างการปฏิบัติงานที่

บ้านกับที่มหาวิทยาลัย 
4.2 จัดท าแนวทางท่ีบ่งบอกถึงการส่งต่อข้อมูลระหว่างผู้ที่มา

ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยฯ กับปฏิบัติงานที่บ้านให้เห็นถึงงานโดยรวม
ของส่วนงาน เช่น การขอใช้บริการ สิ่งที่ต้องประสานงานกับส่วนงาน
อื่นๆ ปัญหาท่ีพบ เพื่อท าให้สมาชิกในส่วนงานรับรู้ข้อมูลร่วมกัน 

5. เตรียมจัดให้มีช่องทางการติดต่อระหว่างผู้บังคับบัญชา และ
สมาชิกในส่วนงานด้วยระบบการสื่อสารออนไลน์ เช่น กลุ่ม Line 
Application, ระบบการประชุม MS Team, Zoom Meeting, Google 
Meeting เป็นต้น 
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          การปฏิบตัิงานในสถานที่พัก 
                ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

การปฏิบัติงานในสถานที่พักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมี
บุคคล 2 ฝ่ายที่ต้องแดงบทบาทส าคัญเพื่อท าให้การปฏิบัติงานใน
สถานที่พักบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ได้แก ่

1. บทบาทของผู้บริหารที่ก ากับดูแล 
1.1 ก าหนดให้มีการจัดตารางปฏิบัติงานในสถานที่พักของ

บุคลากรในสังกัด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลักษณะงานที่น า
กลับไปปฏิบัติและระยะเวลาด าเนินการ 

1.2 มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเขียนแผนปฏิบัติการที่
ระบุชิ้นงานหรือผลลัพธ์ในการท างานในสถานที่พัก 

1.3 ก ากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานในสถานที่พักของ
บุคลากรในสังกัดอย่างสม่ าเสมอ 

1.4 สนับสนุนข้อมูล ทรัพยากร หรือประสานงานแก้ไข
สถานการณ์ กรณีเกิดปัญหาความต่อเนื่องในการผลิตชิ้นงานหรือ
ผลลัพธ์ของงานให้แก่บุคลากรในสังกัด 

1.5 สรุปประเมินผลภาพรวมการปฏิบัติงานในสถานที่พัก
ของบุคลากรในสังกัดเพื่อน ามาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในสถานที่พักต่อไป 

2. บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
2 .1 ปฏิบัติกิ จกรรมตามแผนงานที่ ได้ ก าหนดไว้ ใน

แผนปฏิบัติการอย่างมีเป้าหมาย 
2.2 สนับสนุนข้อมูล หรือช่วยแก้ไขปัญหาแก่ผู้ขอใช้บริการ 

เพื่อนร่วมงานระหว่างการปฏิบัติงานในสถานที่พัก 
2.3 ประสานงานกับผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานในสั งกัดที่

ปฏิบัติงานอยู่ที่ส านักงานของมหาวิทยาลัย 
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2.4 รายงานปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างการปฏิบัติใน
สถานที่พักแก้ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

2.5 เขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานในสถานที่พัก
ประจ าวัน พร้อมระบุชิ้นงานหรือผลลัพธ์ที่ด าเนินการได้ในแต่ละวัน 

 
 

  ปัจจัยสนับสนุนและสิ่งที่เป็นอุปสรรค 
  ระหว่างการปฏบิัติงานในสถานที่พัก 

 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการต้องเตรียมสิ่ งที่จ าเป็นเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานที่พัก และพร้อมรับมือกับปัญหา หรือ
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานในสถานที่พักควบคู่ไปด้วย 

1. ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานที่พัก 
1.1 ความพร้อมของเทคโนโลยีในสถานที่พัก โดยการมี

อุปกรณ์ที่ จ า เป็นส าหรับการปฏิบัติ งาน และสื่ อสารข้อมูลกับ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต หรือโปรแกรม Teamviewer ที่ช่วยท าให้ผู้ปฎิบัติงานที่
สถานที่พักสามารถเข้าไปควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้
เสมือนไปนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น 

1.2 การมีวินัยแก่ตนเอง การที่ผู้ปฏิบัติงานได้ก าหนด
แนวทาง กติกาส่วนบุคคลว่า ในแต่ละวันที่ปฏิบัติงานในสถานที่พัก จะ
ท าอะไรบ้างตามแผนงานวางไว้ มีการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมที่จะ
ผลักดันให้งานส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 

1.3 มีข้อมูลครบถ้วนสนับสนุนการปฏิบัติงาน การมีข้อมูล
ประกอบการปฏิบัติงานที่บ้าน สามารถแบ่งออกเป็นสามลักษณะ คือ  
1) ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร วัสดุที่น ากลับไปจากส านักงาน 2) 
ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่สามารถเข้าถึงได้ 
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และ 3) ข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติงานได้จัดส่ง หรือบันทึกผ่าน E-mail  External 
hard dish  หรือส่งเข้า drive ออนไลน์ส่วนบุคคล/สาธารณะ ประเภท
ต่างๆ เช่น One Drive Google Drive เป็นต้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานและทุก
คนในส่วนงานสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

1.4 ช่องทางติดต่อกับเครือข่ายผู้ร่วมงาน ทั้งผู้บังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงานในส่วนงานเดียวกัน หรือต่างส่วนงาน เพื่อสื่อสารรับ -ส่ง
ข้อมูลท่ีจะต้องมีการประสานงานกันในแต่ละชิ้นงานท่ีด าเนินการ 

1.5 การไม่มีสิ่งรบกวนในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดสมาธิ
สามารถที่จะสร้าง/ผลิตชิ้นงาน เช่น การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์
และเรียบเรียงรายงาน เป็นต้น 

2. สิ่งที่เป็นอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงานในสถานที่พัก 
2.1 ความไม่พร้อมด้านเทคโนโลยี  เช่น ไม่มี เครื่ อง

คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต โปรแกรมปฏิบัติการที่จ าเป็น 
2.2 ขาดการวางแผนงานที่ครอบคลุม “ก่อน” ที่ จะ

ปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น ส่งไฟล์ข้อมูลเข้า E-mail หรือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ 
Drive ประเภทต่างๆไม่ครบถ้วน น าเอกสารกลับไปไม่หมด  

2.3 ไม่มีแหล่งข้อมูลที่จะติดต่อกับผู้ต้องประสานงานด้วย
ระหว่างการปฏิบัติงานในสถานท่ีพัก ท าให้งานชะงัก ล่าช้า 

2.4 เทคโนโลยีขัดข้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องระหว่างปฏิบัติงาน 

2.5 การไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้ที่ร้องขอข้อมูล เช่น 
ประสานงานขอข้อมูลแต่ไม่ได้รับข้อมูล  การใช้เวลาในการตรวจสอบ
ยาวนาน หรือขาดความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูล ส่งผลให้งานที่
ท ามีความล่าช้า และไม่สามารถส าเร็จตามแผนงาน เวลาท่ีก าหนดไว้ 

2.6 การถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อมที่บ้าน เช่น กิจกรรมที่
อยู่โดยรอบ การส่งเสียงดัง การท ากิจกรรมอื่นๆร่วมระหว่างปฏิบัติงาน
ไปพร้อมๆ กัน เป็นต้น 
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2.7 การปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า (face to face) กับ
ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานที่ขาดหายไป สร้างความรู้สึกเหงา เบื่อ
หน่ าย หรื ออาจขาดแรงกระตุ้ น  แรงจู ง ใจในการปฏิบัติ ง าน 
ที่บ้านในบางครั้ง 

 
 

             ปญัหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานในสถานที่พัก 
             และแนวทางแกไ้ข 
 

ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานในสถานที่พักอาจเป็นผลมา
จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งบุคลากรต้องมีแนวทาง
รับมือ หรือแก้ไขกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น 

1. ความไม่เสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตท าให้มีผลต่อการ
ท างาน รับ-ส่ง บันทึกข้อมูลที่ติดขัด จึงควรแก้ไขได้ด้วยการปรับปรุง
สัญญาณให้ดีขึ้น 

2. การบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลหรือระบบที่อาจท าได้ไม่
ครอบคลุม จึงควรด าเนินการในส่วนที่สามารถบันทึกได้ก่อน 

3. ความไม่สม่ าเสมอต่อการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแรงจูงใจ เช่น เพื่อนร่วมงาน ผู้ปฏิบัติงานจึง
ต้องปรับทัศนคติใหม่ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบหรือผลเสียที่จะ
เกิดขึ้นต่อตนเองและหน่วยงาน หากท างานไม่แล้วเสร็จ 

4. ส าหรับบุคลากรที่สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ด้วยระหว่างการ
ปฏิบัติงานในสถานท่ีพัก ซึ่งอาจมารบกวนบ้างระหว่างปฏิบัติงาน จะท า
ให้งานล่าช้าหรือติดขัดไปบ้าง จึงต้องมีความเพียรพยายามที่จะบริหาร
จัดการตนเอง และสิ่งรบกวนเพื่อท าให้การปฏิบัติงานส าเร็จได้ตาม
แผนงานท่ีวางไว้ในแต่ละวัน 
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  เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  ในสถานที่พัก 

 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย สามารถใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานที่พักใน 2 
ลักษณะ คือ 

1. การใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
2. การใช้เทคโนโลยีภายนอกท่ีเป็นเอกสิทธิส่วนบุคคล 
 

1. การใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึนโดยมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยส านักบริการดิจิทัลเพื่อการศึกษา เช่น 
อีเมล โปรแกรม ระบบฐานข้อมูล บุคลากรสามารถใช้ในการส่ง-รับ
ข้อมูล บันทึกท าการแก้ไขข้อมูล ตรวจสอบติดตามข้อมูล เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ท่ีจะด าเนินการ ได้แก่ 

1.1 อีเมลของคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
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1.2 ระบบ Digital-Service ของมหาวิทยาลัย 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

16 

 

2. การใช้เทคโนโลยีภายนอกท่ีเป็นเอกสิทธิส่วนบุคคล 

เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก ซึ่งบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเป็นสมาชิกหรือลงทะเบียนใช้งานในเทคโนโลยี
นั้นๆ สามารถแบ่งออกได้ 4 ลักษณะตามรูปแบบการท างานและ
บริหารงานใน 4 ด้านได้แก่ (อภิชล ทองมั่ง ก าเนิดว้ า และสุรสิทธิ์ ระวัง
วงศ์, 2563: 131) 

2.1 ด้านการประชุม  
2.2 ด้านการสื่อสาร  
2.3 ด้านการบริหาร  
2.4 ด้านการแบ่งปันข้อมูล 
 
2.1 ด้านการประชุม หมวดเครื่องมือที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถ

ใช้งานเพื่อพูดคุยในแบบวีดีโอคอล (Video call) หรือแบบเสียง(Voice) 
ธรรมดาได้ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถแชร์หน้าจอหรือเนื้อหาประกอบการ
ประชุมได้โดยตัวอย่างแอพพลิเคชั่นในด้านนี้ได้แก่ Zoom, Google 
meet, Skype และ Microsoft teams เป็นต้น 

 

 

 

 

 

2.2 ด้านการสื่อสาร เครื่องมือการสื่อสารที่เน้นการสนทนา 
(Conversation) ในรูปแบบตัวอักษรแบบกลุ่มหรือเรียกง่ายๆ คือ การ
แชท กลุ่มที่มีเครื่องมืออ านวยความสะดวกต่างๆในการท างานที่บ้าน
โดยตัวอย่างแอพพลิเคชั่นในด้านนี้ได้แก่ Slack, Telegram, Line และ 
Facebook messenger เป็นต้น 
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2.3 ด้านการบริหาร เครื่องมือแนะน าให้ใช้งานแม้ว่า
ผู้ปฏิบัติงานจะท าหรือไม่ได้ท างานแบบการท างานที่บ้านก็ตามเพราะจะ
เป็นส่วนที่ท าให้เราสามารถมอบหมาย (Assign) และติดตาม (Follow) 
งานของพนักงานแต่ละคนได้โดยตัวอย่างแอพพลิเคชั่นในด้านนี้ได้แก่ 
Asana, Trello, Jira และ Monday เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ด้านการแบ่งปันข้อมูล เครื่องมือที่สามารถเก็บข้อมูล
และแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆได้ซึ่งเราสามารถจัดระเบียบ
โฟลเดอร์ (Folder) งานรวมถึงก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง (Access) หรือ
แก้ไข (Edit) ไฟล์ได้โดยตัวอย่างแอพพลิเคชั่นในด้านนี้ได้แก่ Google 
drive, Dropbox, OneDrive และ iCloud เป็นต้น 
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   การปฏิบัติตนภายหลังจากการปฏิบัติงาน 
   ในสถานที่พัก 

 

ภายหลังจากการปฏิบัติงานในสถานที่พัก บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มีการด าเนินงานจัดส่งงานที่แล้วเสร็จให้บุคคลหรือคณะวิชา
และฝ่ายสนับสนุนวิชาการที่มาขอใช้บริการเพื่อน าข้อมูลไปด าเนินการ
ต่อไป 

2. เติมเต็มงานที่ท าระหว่างการปฏิบัติงานในสถานที่พัก ซึ่งยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การเพิ่มข้อมูล การลงบันทึกรหัสเอกสาร การ
ตรวจสอบข้อมูลกับหลักฐาน เป็นต้น เพื่อท าให้งานส าเร็จลงได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

3. ติดตามงานที่จัดส่งให้คณะวิชาหรือฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เพื่อ
จัดส่งข้อมูลมายังส่วนงานตนเองเพื่อน าข้อมูล เอกสารมาสรุปหรือ
จัดท ารายงานต่อไป 

4. ส่งงานแล้วเสร็จระหว่างการปฏิบัติงานในสถานที่พัก โดยจัดส่ง
ในรูปแบบรายงานหรือไฟล์ข้อมูลผ่าน e-mail เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ
หรืออนุมัติการด าเนินงานต่อไป ซึ่งไฟล์ที่ควรจัดส่งควรแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ  
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4.1 หากเป็นชิ้นงานที่ต้องการให้แก้ไขงานหรือเพิ่มข้อมูล 
ควรเป็นไฟล์ word หรือ excel  

4.2 หากเป็นชิ้นงานที่ต้องการให้ตรวจสอบ ควรเป็นไฟล์ 
pdf เพื่อลดการคลาดเคลื่อนของเนื้อหาในไฟล์เนื่องจากความต่างใน
เรื่องการตั้งค่าข้อมูลของโปรแกรม 

5. มีการด าเนินการจัดเก็บไฟล์งานข้อมูลที่สมบูรณ์ระหว่างการ
ปฏิบัติงานในสถานที่พัก บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานหรือ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นหลักฐานหรือเป็นข้อมูล
ประกอบการท างานต่อไป 

6. มีการบริหารความเสี่ยงโดยการส ารองข้อมูลไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือ drive ส่วนบุคคล เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือ
ขัดข้องในการจัดส่งข้อมูลผ่าน e-mail ของส่วนงานหรือบันทึกใน
อุปกรณ์จัดเก็บแล้วไม่สามารถเปิดข้อมูลได้ 

7. กรณีที่มีปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานในสถานที่พักของเพื่อน
ร่วมงาน ซึ่งได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม บุคลากรที่
ปฏิบัติอยู่ที่มหาวิทยาลัย จะช่วยประสานงานกับคณะวิชาหรือฝ่าย
สนับสนุนวิชาการให้จัดส่งข้อมูลตามที่ต้องการไปให ้

8. กรณีที่งานไม่เร่งด่วน เมื่อกลับไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย 
จะต้องพริ้นหรือส าเนาเอกสารให้แก่ผู้ มาใช้บริการหรือติดต่อ
ประสานงานให้มารับข้อมูลต่อไป 

9. ควรรายงานปัญหา อุปสรรคให้แก่ผู้บริหาร เพื่อนร่วมกันเพื่อ
หาแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานในสถานท่ีพัก 

10. เขียนรายงานผลลัพธ์ของการด าเนินงานระหว่างการ
ปฏิบัติงานในสถานที่พัก กับแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ เสนอต่อ
ผู้บริหารและจัดส่งข้อมูลให้ส านักบริหารงานบุคคล 
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แบบฟอร์ม 
แผนงานที่จะด าเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติงานในสถานที่พัก 

ชื่อ.................................นามสกุล.......................ต าแหน่ง................................. 
สังกัด............................คณะวิชา/ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ.................................. 
ระหว่างวันที่...............................-................................ รวมจ านวน.............วัน 

ล าดับ 
แผนงาน 

ที่จะด าเนินการ 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

รายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน 

หมายเหต ุ
(ปัญหา/อปุสรรค/อื่นๆ) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ผู้เสนอแผนงานที่จะด าเนินการ   ผู้รายงานผลการปฏิบัติงาน 
……………………………………….  ………..………………………………… 
ลงชื่อ.............................................  ลงชื่อ.................................................. 
      (..........................................)        (...............................................) 
 
ผู้บริหารอนุมัติแผนงานที่จะด าเนินการ  ผู้บริหารรับทราบผลการปฏิบัติงาน 
 เห็นชอบ    ไม่เห็นชอบ    รับทราบ 
……………………………………….  ………..………………………………… 
……………………………………….  ………..………………………………… 
……………………………………….  ………..………………………………… 
ลงชื่อ.............................................  ลงชื่อ.................................................. 
      (..........................................)          (..........................................) 
ต าแหน่ง.........................................  ต าแหน่ง............................................. 
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