การจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2556 (สายสนับสนุน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ครั้งที่ 10 หัวข้อ ประเมิณ และติดตาม ผลการปฏิบัติงาน
นางสาวภรภัสสรณ์ ไตรพรชนิตว์
- ติดตามสอบถามจากหัวหน้าหน่วยงาน
- ดูจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน มีการพัฒนาหรือไม่
- ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังมีปัญหาก็จะเรียกมาพูดคุยเป็นเพราะ
สาเหตุใดบ้าง
- สร้างขวัญและกาลังใจในการทางานโดยเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง
- ใช้แบบประเมินการทางานของตนเอง
นางสาวสิริวรรณ ฉัตรเฉลิมกิจ
การประเมินผลงานและการติดตามผลงาน
- จากแบบประเมิน
- จากการสังเกตและตอบข้อซักถาม
- จากการตอบแบบสอบถาม
- จากการให้บริการกับผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอก
นายธีรศักดิ์ หนูเมฆ
หลั ก การส าคั ญ ที่ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารประเ มิ น ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
- การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าผลการปฏิบัติงาน มิใช่ประเมินบุคคล
- การประเมินผลการปฏบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุก
คน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีความแม่นยาในการประเมิน
- การประเมินการปฏิบัตงานจะต้องมีเครืองมือหลักช่วยในการประเมิน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการแจ้งผลการประเมินและหารือผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการดาเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
นางสาวสุพัตรา แป้นเพชร์
การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ถือเป็นการควบคุมงานและ
ติดตามงานให้มีการดาเนิน งานตามแผนที่กาหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา ว่าได้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่
กาหนดไว้หรือมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่ เพื่อให้ทราบถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้น การติดตามผลการ
ปฏิบัติเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในขณะดาเนินการตามแผน ทาให้สามารถปรับปรุงแก้ไข หรือขจัดอุปสรรค
ในการดาเนินการตามแผนได้ทันท่วงที ควรมีการจัดระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นช่ วงระยะเวลาและ
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในแผนงาน และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบติดตามงาน จะทาให้การ
ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการติดตามผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่
กาหนดไว้หรือไม่ หากผลการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์จึง สามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน

ต่อไปได้ แต่ถ้าหากผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงต้องคิดหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง ทบวนและหา
แนวทางในการพัฒนางานให้ดีขึ้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป ซึ่งวิธีการประเมินและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานอาจทาให้ได้หลายวิธี เช่น การทาแบบประเมิน การตอบแบบสอบถาม/แบบสารวจ/การโหวต
เป็นต้น
นางสาวรัตนภรณ์ ปิ่นทอง
- ประเมินการปฏิบัติงานจากผลความสาเร็จของงาน
นางสาวญานิศา เที่ยงสนิท
- กาหนดเรื่องที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเป้าหมายให้ชัดเจน
- จัดทาระบบในการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เช่น ทุกเดือน ทุกไตรมาส
นางสาวอรุณรัตน์ แซ่เฮ้ง
การติดตามผลการปฏิบัติงานก็คือ การประเมินผลงาน แต่เป็นการประเมินผลเป็นระยะๆ แทนที่จะรอให้
สิ้นสุดภาระกิจหรือเป็นไปตามระยะเวลาที่ แน่นอนตายตัว เป็นกระบวนการสาคัญที่ช่วยตรวจสอบความก้าวหน้า
ของงานที่มอบหมาย ลดความเสียหายของงานที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังเป็นเครื่องมือ ในการวัดผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่สม่าเสมอและต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ รวมถึงทราบแนวโน้มของ
ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น ในระหว่า งการปฏิ บั ติง าน ช่ ว ยให้ ส ามารถแก้ ไ ขได้ทั นเวลา การติ ดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานจะช่วยให้เกิดการวางแผน เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้
การวางแผนจะช่วยให้เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงานซึ่งในปัจจุบันนับเป็นสิ่งสาคัญในการประเมินผล
ส่วนมากแล้ว สาเหตุที่การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่
- ขาดทักษะและความรู้ในการทางาน
- ขาดแรงจูงใจ
- ความบกพร่องของกระบวนการทางาน
- ปัญหาส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน
- ความขัดแย้งในที่ทางาน
- การมอบหมายงานมากเกินไป
ผลจากการประเมินการปฏิบัติงานจะบ่งชี้ ว่าผู้รับการประเมินจะต้องพัฒนาในเรื่องใดบ้างเพื่อให้เหมาะสม
กับตาแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมาย ซึ่งเมื่อบุคลากรมีการพัฒนาแล้วย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนา
งานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
นางสาวนฤมล อภัยพลชาญ
- มีการกาหนดบุคคลที่ทาหน้าที่ติดตามงาน
- กาหนดให้มีการรายงานเป็นระยะๆ
- ตรวจสอบว่าการดาเนินงานนั้นมีการปฏิบัตไปตามขั้นตอนที่กาหนดไว้หรือไม่
- ตรวจสอบว่าพบปัญหาหรืออุปสรรค ข้อขัดแย้ง ในการติดตามผลการปฏิบัติงานหรือไม่ ถ้ามีให้แก้ไข
การติดตามผลการปฏิบัติที่ดีจะต้องกาหนดสิ่งที่จะใช้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นการกาหนดเป้าหมายและขั้นตอน
เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าได้
นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญสุข

- มีการประเมินความต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประเมินการควบคุมเกี่ยวกับการสารวจและรวบรวมความ
ต้องการ การพิจารณาสอบถามหรือทบทวนความต้องการ
- มีการประเมินความต้องการในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ว่าสามารถเข้าถึงได้
ง่าย สะดวก รวดเร็วหรือไม่ เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนา
- มีการติดตามผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาสว่าเป็นไปตามแผนที่กาหนดหรือไม่ มีอะไรเป็นปัญหา
หรืออุปสรรคที่ทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
- มีการติดตามผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ว่าตรงกับความต้องการของผู้ซื้อหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกับความต้องการ มี
สาเหตุมาจากสิ่งใด เพื่อนามาปรับปรุงให้ดีขึ้น
- ติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักการพัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค
นางสาวศิริวลัย วรรณโต
การประเมิน และการติดตามผลการปฏิบัติงานของงานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน จะดูแผน ผลการกฏิบัติงานประจาปีงบประมาณว่าหน่วยงานใด จัดโครงการใน
ไตรมาสใด
- ทุกเดือนงานนโยบายและแผนจะติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานการดาเนินโครงการ แจ้งไปยัง
กองนโยบายและแผน และทุกไตรมาสงานนโยบายและแผนจะติดตามและรายงานผลการฏิบัติงานการดาเนิน
โครงการแจ้งไปยังผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
- ถ้าเลยกาหนดการจัดดาเนินโครงการ งานนโยบายและแผนจะทาบันทึกข้อความ โดยผ่านผู้อานวยการ
สานักงานแล้วแจ้งไปยังหน่วยงานนั้น ให้รีบดาเนินการ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ ให้ทาบันทึกข้อความ
ขออนุมัติปรับแผนโครงการที่งานนโยบายและแผนได้ทาไว้ให้
- งานนโยบายและแผน จะดูผลการดาเนินงานของปีก่อนว่าได้จัดตรงตามไตรมาสที่หน่วยงานระบุไว้
หรือไม่ ถ้าไม่ได้จัดดาเนเนโครงการเลย จะทาให้กระทบต่อการดาเนินงานของสานักงานวิทยาเขต ซึ่งงานนโยบาย
และแผนจะแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารงานสานักงานวิทยาเขตว่าเห็นควรตัดโครงการ หรือลดจานวนวงเงินลง
นางสาวชัชฎาภรณ์ เกสรจันทร์
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสาคัญทั้งต่อพนักงาน ผู้บังคับบัญชา และองค์การดังนี้
- ความสาคัญต่อพนักงาน พนักงานย่อมต้องการทราบว่า ผลการปฏิบัติงานของตนเป็นอย่างไร มีคุณค่า
หรือไม่เพียงใดในสายตาของผู้บังคับบัญชา มีจุดบกพร่องที่ควรทตจะต้องปรับปรุงหรือไม่ เมื่อมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและแจ้งผลให้พนักงานทราบก็จะได้รับรู้การปฏิบัติงานอย่างไร หากไม่มีการประเมิน พนักงานก็ไม่มีทาง
รู้ถึงผลการปฏิบัติงานขอตนว่า มีส่วนใดที่ควรจะคงไว้และส่วนใดควรจะปรับปรุง พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดีอยู่แล้วก็จะได้เสริมสร้างให้มีผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น
- ความสาคัญต่อผู้บังคับบัญชา ผลการปฏิบัตจิงานของพนักงานแต่ละคน ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดย
ส่วนรวมในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจึงมีความสาคตัญต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพราะจาทาให้รู้ว่าพนักงานมีคุณค่าต่องานหรือต่อองค์กรมากน้อยเท่าใด จะหาวิธีส่ งเสริม รักษา
และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร ควรจะให้ทาหน้าที่เดิมหรือสับเปลี่ยนโอนย้ายหน้าที่ไป
ทางานใด จึงจะได้ประโยชน์ ต่อองค์กรยิ่งขึ้น หากไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานก็ไม่สามารถจะพิจารณาใน
เรื่องเหล่านี้ได้
- ความสาคัญต่อองค์กร เนื่องจากผลสาเร็จขององค์กรมาจากผลการปฏิบัติงานขอพนักงานแต่ละคน
ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบีติงานของพนักงานจะทาให้รู้ว่าพนักงานแต่ละคนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก

องค์กรอยู่ ในระดับใด มีจุดเด่นหรื อจุ ดด้อยอะไรบ้าง เพื่อองค์กรจะได้ห าทางปรับปรุงหรือจัดสรรพนักงานให้
เหมาะสมกับความสามารถซึ่งจะทาให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นายวิษณุ ลิขิตพงศธร
วัตถุประสงค์ของการประเมิณและติดตามและประเมิณผล
- เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
- เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย
- เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะผลผลิต ผลลัพธ์
รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติราชการคของสถาบันอุดมศึกษา
วิธีการติดตามและประเมินผล
การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
- รายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
- เอกสารหลั กฐานประกอบอื่น ๆ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ งแต่งตั้งการทางาน แผนการ
ดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ และภาพถ่าย
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผู้จัดเก็บข้อมูล
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษา
การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น
- สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
- การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร ข้อมูล
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา
- ระบบฐานข้อมูล
นางสาวสุพัตรา ช่วยนุกูล
การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน หมายถึงการคอยติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนความสาเร็จและล้มเหลวของโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งวิธีการในการติดตามและประเมินผลนั้น
คือ การรอคอยติดตามข่าวสารข้อมูล โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดความสาเร็จต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ และคอยแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนถึงการคอยติดตามให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง
ๆ ในทุก ๆ ด้าน ให้สามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวธัญณัฐ คาศรี
การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน วัดผลโดย
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ
- ผลลัพธ์ของงานสาเร็จตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

- ผลการประเมินการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
นางสาวจินตนา หนูแจ่ม
-ประเมินการปฏิบัติงานจากผลความสาเร็จของงานที่ทาแต่ละวัน
นายกิรัณ เรืองทรัพย์
การติดตามผล หมายถึง การติดตามความก้าวหน้าในการนาทรัพยากร (บุคลากร งบดาเนินงาน และงบ
ลงทุน ) เข้าสู่กระบวนการด้วยการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผนภายในระยะเวาที่กาหนด โดย
ให้ช้อมูลจากกระบบข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการจัดทารายงานติดตามผล
การประเมินผล หมายถึง การวิเคราะห์ตรวจสอบ ความก้าวหน้าและผลสาเร็จในระดับต่าง ๆ โดยการ
ประเมินและติดตามผล ทาโดยใช้ระบบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อนาผลของการประเมิน ไปปรับปรุงการทางาน
ให้ดีขึ้น หรือ จะใช้ Google Documents สร้างแบบสอบถามก็ได้

สรุปกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้
เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ครั้งที่ 10 หัวข้อ “ประเมินและติดตามผลการปฏิบตั ิงาน”
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 16.00 น

---------------------------------------------------------------------การติดตามงานเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการควบคุมงาน ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม ติดตาม
ให้มีการดาเนินงานตามแผน หรือแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาว่าได้มีการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามที่กาหนดหรือไม่ มีอุปสรรคในการทางานอย่างไร เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้ น
การติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในขณะดาเนินการตามแผนงาน ทาให้
สามารถปรับปรุงแก้ไข หรือขจัดอุปสรรคในการดาเนินการตามแผนได้ทันท่วงที
การติดตามผลการปฏิบัติงานจาเป็นต้องกระทาอย่างมีขั้นตอน และเป็นระบบ หากละเลย
การติดตามผลการปฏิบัติงาน อาจเกิดความเสียหายที่แก้ไขได้ยาก และการติดตามการปฏิบัติงาน ยัง
ทาได้หลายลักษณะตามสภาพของแต่ละงาน โดย
1. มอบหมายให้มีบุคคล หรือหน่วยงานเฉพาะติดตาม
2. จัดระบบการติดตามผลปฏิบัติงานเป็นช่วงระยะเวลา
การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายที่ ชั ด เจนในแผนงาน ให้ ส ามารถประเมิ น ผล
เปรียบเทียบได้ จะทาให้ติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
1. กาหนดจุ ด ตรวจสอบ ในแผนที่ ดี จะมี วัต ถุ ประสงค์ เป้า หมาย ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ
รวมทั้งระยะเวลากาหนดไว้ ซึ่งใช้เปรียบเทียบในการควบคุมงานได้ แต่ในการติดามผล
การปฏิบัติงาน ต้องนาเป้าหมายมาแบ่งเป็นแต่ละขั้นตอน ซึ่งเป็นเสมือนจุดตรวจสอบ
ทาให้ ติ ดตามความก้า วหน้าของผลการปฏิบั ติง านได้ เป็น ระยะๆ และท าให้ ท ราบ
ล่วงหน้าว่าการดาเนินงานจะบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด ทั้งช่วยให้เป็นพื้นฐาน
สาหรับการวัดผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาในการควบคุ มให้เป็นไปตามแผนได้
อีกด้วย
2. การติดตามการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาโดยตรงสามารถติดตามการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบั ญชาได้เสมอ เพื่อทราบว่างานได้รับความส าเร็จเพียงใด ฉะนั้นในการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผน ต้องทาให้ทราบว่างานในแต่ละจุดตรวจสอบ เป็นไป
ตามเป้ า หมายที่ แ บ่ ง ย่ อ ยไว้ ห รื อ ไม่ การติ ด ตามนี้ อาจตรวจสอบหรื อ วิ เ คราะห์
ข้อเท็จจริงจากรายงาน เพื่อให้ทราบว่างานบรรลุเป้าหมายตามที่แบ่งไว้เป็นขั้นๆ หรือ
เบี่ยงเบนไปอย่างไร หากมีอุปสรรค และขัดข้องในการดาเนินงานตามแผน จะได้แก้ไข
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งการติดตามงานอาจทาได้ดังนี้
 กาหนดให้มีการรายงานเป็นระยะๆ
 ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่
 ตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทางาน และวิธีการปฏิบัติงาน
หรือไม่
 ตรวจสอบว่ามีปัญหา อุปสรรคหรือขัดแย้งอย่างไรในการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประจาปี 2556

1

 ตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมปฏิบัติงาน ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด และควรจะแก้ไขอย่างไร
ในการติดตามงานที่ดีนั้น ควรจะใช้หลักการสนับสนุนซึ่งจะเป็นการตามงานแบบสนับสนุน
คอยช่วยเหลือ โดยแบ่งออกเป็น
1. ทรัพยากร (Human Resource) เป็นการสนับสนุนในเรื่องของกาลังคนควร
พิจารณาว่างานที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทานั้น มีอัตรากาลังเพียงพอหรือไม่
2. เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ (Non Human Resource) เป็นการสนับสนุนในเรื่องที่
ไม่ ใช่ กาลั ง คน เช่น เครื่ อ งจั กร อุ ปกรณ์ ต่า งๆ ในบางกรณีผู้ ใต้ บัง คับ บัญ ชาอาจจะ
ปฏิบัติงานไม่ได้ เนื่องจากขาดอุปกรณ์บางอย่าง ผู้บังคับบัญชาจึงจาเป็นต้องจัดหามา
ให้
3. งบประมาณ (Budget) เป็นการสนับสนุนในเรื่องของกาลังเงิน จะต้องมี การติดตาม
ว่างานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทานั้น มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่
4. ความรู้ (Knowledge) เป็นการสนับสนุนทางด้านความรู้ ต้องพิจารณาว่างานที่ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทานั้น เคยทามาก่อนหรือไม่ มีทักษะสอดคล้องกับงานหรือไม่ ถ้า
ไม่มี ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีการสอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาก่อน
5. ขวัญกาลังใจ (Morale) เป็นการสนับสนุนในเรื่องของขวัญกาลังใจ ในการให้กาลังใจ
กับผู้ใต้บังคับบัญชานั้น อาจแสดงด้วยภาษาท่าทาง เช่นการตบไหล่เบาๆ หรือจะเป็น
ภาษาคาพูดก็ได้ เช่นการชื่นชมผลงาน
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