บทสรุปผู้บริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้ วยการประเมิน
องศา
เพือพัฒนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
---------------------------------------------------------------------------------------ยุพา สุวรรณมณี*
หลักและเหตุผล
การประเมินผลงานแบบ 360 องศา เป็ นกลยุทธ์ขององค์กร ต่าง ๆ ในการบริหารงาน
ส่วนบุคคลของภาครัฐ เพือใช้ เป็ นเครืองมือเพือกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน
เพือเน้ นการพัฒนากิจกรรม ทักษะ ความสามารถเฉพาะ ทีจะส่งผลต่อเนืองไปสูค่ วามสําเร็จของ
องค์กร วัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้ ระบบข้ อมูลย้ อนกลับแบบ 360 องศา มี 3 ประการ คือ
1) เพือการพัฒนา 2) เพือการตัดสินใจเชิงบุคลากร 3) เพือการพัฒนาและเพือการตัดสินใจ
เชิงบุคลากรร่วมกัน ระบบข้ อมูลย้ อนกลับแบบ 360 องศา ทําให้ ได้ ทศั นะทีหลากหลายในการ
ประเมินบุคคลมากยิงขึน และถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มีการวิพากษ์ วิจารณ์เชิงสร้ างสรรค์ ทังยัง
เป็ นการชีให้ เห็นจุดบกพร่อง และการระบุจดุ เด่นของตนอีกด้ วย อีกทัง ผลย้ อนกลับทีได้จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงภาวะผู้นําของผู้รับการประเมินและพร้ อมทังการปรับปรุงระดับความ
พึงพอใจของผู้ได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับ นอกจากนี ผลย้ อนกลับทีได้ จะมีสว่ นปรับปรุงระดับความ
พึงพอใจ ระดับความผูกพัน (Commitment) และยังลดความตังใจในการลาออกให้ แก่บคุ ลากร
ทังยังมีสว่ นในการปรับปรุงผลการดําเนินงานขององค์การอีกด้ วย นอกจากนี ประโยชน์อีกประการ
หนึงของการประยุกต์ใช้ ระบบข้ อมูลย้ อนกลับแบบ 360 องศา คือ การสร้ างการมีสว่ นร่วมระหว่าง
พนักงานทีร่วมกิจกรรมในการประเมิน และสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บงั คับบัญชา
อีกด้ วย ทําให้ มีการสือสารทีดี มีความเชือมันระหว่างกัน เกิดความร่วมแรงร่วมใจกัน ทังยังสร้ าง
จิตสํานึกในการมองประโยชน์สว่ นรวมร่วมกันมากขึน
การบริหารผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นกระบวนการทีเกียวข้ องกับการสือสารและการกระทํา
ทีเกียวข้ องกับความก้ าวหน้ าของการปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายทีวางไว้ ปั ญหาจากการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานทีเกิดจากผู้บงั คับบัญชาประเมินไม่เป็ นไปตามจริง ประเมินผู้ใต้บงั คับบัญชาเท่าๆ
กัน เพือรักษานําใจ หรือเพือใช้ เป็ นฐานรองรับอํานาจและบารมีของตัวเอง หรือแม้ แต่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน

*นักวิชาการศึกษาชํานาญการ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทีมีการประเมินผู้อืน ก็มกั จะเป็ นไปในลักษณะของการเอืออํานวยผลประโยชน์ซึงกันและกัน ซึง
ผลทีตามมาคือ องค์กรได้ ข้อมูลเพียงด้ านเดียวสําหรับการนําผลการประเมินไปใช้ ในทางปฏิบตั ิ
ซึงอาจไม่ตรงกับสภาพความเป็ นจริง อีกทังการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นสิงทีไม่คอ่ ยได้ รับ
ความสนใจ เพราะความไม่เข้ าใจและยังไม่เห็นประโยชน์ทีทําในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานหรือบุคลากรในองค์กร โดยการประเมินแบบ 360 องศา (360-Degree Feedback) เป็ น
อีกวิธีหนึงในการประเมินผลการทํางานซึงใช้ ผลจากหลายๆ แหล่งประกอบเข้ าด้ วยกัน การประเมิน
360 องศา เป็ นกระบวน การของประเมินประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร ของผู้ทีทําการ
ประเมินจากหลายๆ แหล่งโดยนําคนจากรอบๆ ตัวทีมีอยูใ่ นองค์กรมาทังหมด เช่น หัวหน้ างาน
เพือนร่วมงาน ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และตัวของผู้ประเมินเอง ตลอดจนแม้ กระทังผู้ใช้ บริการทีติดต่อ
เป็ นประจํากับบุคลากรผู้นนั โดยการประเมินเช่นนีเพือให้ เกิดผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลขององค์กร กล่าวคือ การตืนตัวของบุคลกรในองค์กร ซึงจะทราบถึงการเข้ าใจตนเอง และ
เห็นว่าผู้อืนเข้ าใจเราอย่างไร เป็ นผลให้ มีการตืนตัวของพนักงาน และเพือการเพิมศักยภาพในการ
รับรู้ ซึงถือว่าเป็ นกุญแจสําคัญในการเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน ของผู้บริหารทุกระดับ ซึง
ยังผลให้ เป็ นรากฐานของกระบวนการจัดการ และภาวะความเป็ นผู้นํา ตลอดจนการนําผลการ
ประเมินเพือนําไปสูก่ ารพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรหรือกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร ให้ เป็ นไปในทิศทางทีสอดคล้ องกันและส่งเสริมสนับสนุนภารกิจขององค์กรในภาพรวม
ต่อไป
วัตถุประสงค์การประเมิน
. เพือศึกษาผลการประเมินการปฏิบตั งิ านด้ วยการประเมิน องศา ของบุคลากรกอง
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
. เพือศึกษาแนวทางการนําผลการประเมินการปฏิบตั งิ านด้ วยการประเมิน องศา
ไปใช้ ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
อย่างเป็ นรูปธรรม

ความสําคัญของการประเมิน
. ผลการประเมินทีได้จะช่วยให้ กองบริการการศึกษาได้ มีแนวทางพัฒนาบุคลากรให้
สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรและนําไปสูก่ ารปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกอง
บริการการศึกษา ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
. ผลการประเมินทีได้ สามารถนําไปใช้ ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของกอง
บริการการศึกษา ให้ ตรงกับความต้ องการการพัฒนาของบุคลากรกองบริการการศึกษา
. ผลทีได้ จากการประเมิน สามารถนําไปใช้ เพือเป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงตนเอง ของ
บุคลากรในสังกัดกองบริการการศึกษา ทังในเรืองของการปรับปรุงบุคลิกลักษณะ มนุษยสัมพันธ์
หรือวิธีการปฏิบตั ิงาน
. ผลจากการประเมินทีได้ จะช่วยให้ เห็นสภาพปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานเพือ
เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงระบบและพัฒนาบุคลากรของกองบริการการศึกษา
. ผลจากการประเมินทีได้ สามารถนําไปใช้ ในการสร้ างบรรยากาศในการทํางาน
ร่วมกันของบุคลากรกองบริการการศึกษา ให้ เป็ นไปอย่างสร้ างสรรค์และร่วมกันพัฒนาองค์กร ให้
บรรลุตามเป้าหมาย
วิธีดําเนินการประเมิน
. ประชากรทีใช้ ในการประเมินในครังนี คือ บุคลากรสังกัดกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทีปฏิบตั ิงานในปี งบประมาณ พ.ศ.
จํานวน คน ซึงประกอบด้ วย
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล จํานวน คน งานธุรการ
จํานวน คน งานพัฒนาหลักสูตร จํานวน คน งานรับเข้ าศึกษา จํานวน คน และงาน
สนับสนุนวิชาการ จํานวน คน 2. เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม
ทีสร้ างขึน จํานวน 4 ฉบับ คือ
. แบบประเมินผู้บริหาร สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้
ประเมินผู้บริหาร คือ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา หัวหน้ างานทัง งานในสังกัด กอง
บริการการศึกษา แบบประเมินมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวมจํานวน
ข้ อ
. แบบประเมินผู้ปฏิบตั งิ าน สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ใช้ ประเมินผู้ปฏิบตั ิงาน โดยผู้บริหารหน่วยงาน คือ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ประเมิน

ผู้ปฏิบตั ิงานในสังกัดกองบริการการศึกษาทุกคน และหัวหน้ างาน ประเมินผู้ปฏิบตั ิงานในแต่ละ
หน่วยงานย่อย โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ รวมจํานวน ข้ อ
. แบบประเมินผู้ร่วมงาน ใช้ ประเมินผู้ปฏิบตั ิงาน โดยผู้ร่วมงานในสังกัดหน่วยงาน
ย่อยเดียวกัน โดยแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบได้ มากกว่า รายการ ในแต่ละด้ าน
รวม ด้ าน
. แบบสอบถามความต้ องการของบุคลากร ในการพัฒนาตนเอง หลังจากทราบผล
การประเมินจากผู้บริหารและผู้ร่วมงาน เพือใช้ สําหรับสอบถามความต้ องการในการพัฒนาตนเอง
และความต้ องการการสนับสนุนจากกองบริการการศึกษาเพือพัฒนาตนเองหรือพัฒนางาน
โดยแบบสอบถามเป็ นลักษณะปลายเปิ ด
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การประเมินครังนี ผู้ประเมินได้ ดําเนินการเก็บข้ อมูลโดยการนําแบบประเมิน ไป
เก็บข้ อมูลกับบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้ วยตนเอง ได้ แบบสอบถาม
กลับคืนทุกฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับสถานภาพทัวไป โดยหาค่าร้ อยละ (Percentage)
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับความคิดเห็นทีมีตอ่ ผู้บริหาร ความคิดเห็นทีมีตอ่
ผู้ปฏิบตั ิงาน โดยใช้ คา่ เฉลีย () และค่าเบียงเบนมาตรฐาน () เป็ นรายด้ าน รายข้ อ ตาม
ขอบข่ายการประเมิน
4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับความคิดเห็นทีมีตอ่ ผู้ร่วมงาน ซึงประเมินโดยเพือน
ร่วมงานโดยใช้ ความถี (Frequency) ตามขอบข่ายการประเมิน แล้ วนําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลในแต่ละประเด็นให้ กบั บุคลากรแต่ละคนทราบในส่วนเฉพาะของตนเอง
4.4 วิเคราะห์ความต้ องการของบุคลากร ในการพัฒนาตนเอง จากแบบสอบถาม
และนําเสนอรายงานโดยการเขียนบรรยายพรรณนา
สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานด้ วยการประเมิน
การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสรุปได้ ดงั นีคือ

องศา ของบุคลากร กองบริการ

จากผลการประเมินการปฏิบตั ิงานด้ วยการประเมิน องศา เพือพัฒนาบุคลากร
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสรุปผลได้ ดงั นี
1. ภาพรวมของความคิดเห็นของบุคลากรทีมีตอ่ ผู้บริหารของกองบริการการศึกษา ใน
ทุกระดับ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากจําแนกเป็ นรายด้ าน ดังนี
. ด้ านลักษณะผู้นําและภาวะผู้นํา พบว่า ผู้บริหารของกองบริการการศึกษา
ทังผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้ างาน ส่วนใหญ่มีจดุ เด่นในเรืองของการแต่งกาย
เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ มีการรอบรู้ มีทกั ษะประสบการณ์เกียวกับงานทีปฏิบตั ิ หรือการปฏิบตั ิ
ตนตามจรรยาบรรณของผู้บริหารตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการส่งเสริมการทํางาน
เป็ นทีม
. ด้ านพัฒนาองค์กร พบว่า ผู้บริหารของกองบริการการศึกษา ส่วนใหญ่ มี
จุดเด่นในเรืองของการนํานโยบายมหาวิทยาลัยไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
มีการส่งเสริม การพัฒนาบุคลากร มีการกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตาม
เป้าหมายภายในกรอบเวลาทีกําหนด เป็ นอย่างดี
. ด้ านการเป็ นผู้กํากับดูแลทีดีภายใต้ กรอบจริยธรรมและคุณธรรม พบว่า
ผู้บริหารของกองบริการการศึกษา ส่วนใหญ่ มีจดุ เด่นในเรืองของการมีจิตสํานึกและมีความ
รับผิดชอบในหน้ าที มีการส่งเสริมให้ มกี ารกํากับดูแลให้ เป็ นไปตามจรรยาบรรณทีดี ตลอดจน
มีความโปร่งใสในการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบได้
. ด้ านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ผู้บริหารของกองบริการการศึกษา ส่วนใหญ่มี
จุดเด่นในเรืองมีมนุษยสัมพันธ์ทีดีเป็ นทียอมรับ เปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรทุกระดับปรึกษาหารือได้
ตลอดจนยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร
. ด้ านความสามารถในการสือสารและการจูงใจ พบว่า ส่วนใหญ่สามารถชีแจง
ให้ บคุ ลากรเข้ าใจวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงานต่างๆ ใช้ วีการสือสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสามารถในการจูงใจ
. ด้ านศิลปะในการครองใจผู้ใต้ บงั คับบัญชา พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นตัวอย่างทีดี
ในการดําเนินชีวิต มีการเสริมแรงจูงใจให้ บคุ ลากรร่วมกันพัฒนาวงาน รวมถึงเรืองของการรักษา
ผลประโยชน์ของบุคลากรในองค์กร และการพัฒนาบุคลากรเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
. ด้ านการจัดระบบ/กลไก การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า
ส่วนใหญ่มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร มีระบบบริหารจัดการทีมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการนําระบบประกันคุณภาพมาใช้ ในการบริหารงาน

. ภาพรวมของการวิเคราะห์ตนเอง และความต้ องการให้ กองบริการการศึกษา
สนับสนุนสําหรับการพัฒนาตนเอง หรือการพัฒนางาน ภายหลังจากทราบผลการประเมินเป็ น
รายบุคคล ของบุคลากรสังกัด กองบริการการศึกษา สามารถสรุปผลแยกเป็ นประเด็นได้ ดังนี
. จุดเด่นของบุคลากรสังกัดกองบริการการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มคี วาม
กล้ าคิด กล้ าแสดงออก มีการปฏิบตั ิงานเป็ นขันตอนได้ ตามกําหนดระยะเวลาทีมอบหมาย มี
ความคิดริเริมสร้ างสรรค์ ตอบข้ อซักถามในงานได้ ตรงประเด็นได้ อย่างรวดเร็ว ยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อืน ทํางานถูกต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์ มีความเสียสละ อุทิศเวลางาน ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรือข้ อตกลงของกองบริการการศึกษา และของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ปฏิบตั ิตามคําสังผู้บงั คับบัญชา ด้ วยความตังใจ ทํางานร่วมกับผู้อืนได้ ดี มีการทํางานเป็ นทีม
ช่วยเหลือกันในการปฏิบตั ิงาน หรือการแก้ ปัญหาต่างๆ มีความรับผิดชอบสูง เอาใจใส่
และปฏิบตั ิงานด้ วยความตังใจ มีความอดทน ความรับผิดชอบในหน้ าที ปรับตัวเข้ าหาผู้อืนได้ ดี
มีความกระตือรือร้ นในการแสวงหาความรู้เพิมเติม เช่น การอบรม สัมมนา ทังในและนอกสถานที
. สิงทีควรปรับปรุงของบุคลากรสังกัดกองบริการการศึกษา บุคลากรบางคน
เห็นว่า ตนเองควรเอาใจใส่ในงานให้ มากกว่านี ควรกล้ าแสดงความคิดเห็น กล้ าแสดงออก
ตลอดจนอารมณ์ทีไม่มนคง
ั ควรต้ องมีความสุขมุ รอบคอบมากขึน สําหรับในเรืองของการฏิบตั ิ
งานนัน ควรมีการแบ่งงานทีชัดเจน และมีเวลาสําหรับการปฏิบตั ิงานมากขึน เพือลดข้ อผิดพลาด
และได้ งานทีมีคณ
ุ ภาพมากขึน ต้ องยอมรับความแตกต่าง และกฎระเบียบวินยั ในหน้ าทีมากขึน
ตลอดจนการศึกษากฎระเบียบ ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ มากขึน เนืองจาก มีผลกับการ
นําไปใช้ ในการตอบคําถามกับผู้ใช้ บริการ บุคลากรบางคน เห็นว่า ตนเองควรศึกษา หาความรู้
เพิมเติม เพือนํามาใช้ ในการแก้ ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน หรือเพือช่วยให้ การปฏิบตั ิงาน มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน และควรได้ มีการศึกษางานและเรียนรู้ภารกิจของเพือนร่วมงาน เพือให้
เข้ าใจงานของกันและกัน เพือสามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้ ในกรณีฉกุ เฉินต้ องปฏิบตั ิงานแทนกัน
. สิงทีต้ องการให้ กองบริการการศึกษาสนับสนุน หรือดําเนินงาน เพือการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนาองค์กร บุคลากรส่วนใหญ่ มีความต้ องการให้ กองบริการการศึกษา สนับสนุน
ในเรืองของการอบรมในหัวข้ อทีเกียวข้ องกับงานทีปฏิบตั ใิ ห้ มากกว่านี สําหรับการเสริมสร้ างการ
ทํางานเป็ นทีม ต้ องการให้ กองฯ สนับสนุนการทํางานเป็ นกลุม่ และส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรม
พบปะสังสรรค์ร่วมกันให้ สมําเสมอ หากเป็ นไปได้ ควรมีการจัดกิจกรรมทุกเดือน เพือเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน ซึงจะส่งผลให้ เกิดความสามัคคีและบรรยากาศการทํางานร่วมกัน
ได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ยังต้ องการให้ กองฯ สนับสนุนการทํางานแบบมีสว่ นร่วม หรือการบริหาร

และการวางแผนการดําเนินงานแบบมีสว่ นร่วม เพือการดําเนินงานทีจะได้ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน และตรงตามความต้ องการของบุคลากรโดยส่วนใหญ่ นอกจากนีบางส่วนเห็นว่า หาก
เกิดปัญหาเกียวกับการปฏิบตั งิ านของบุคคลคนใด ควรเรียกบุคคลนันไปซักถามถึงเหตุผล และ
วิธีการแก้ ไขปั ญหา เพือให้ การแก้ ปัญหาได้ ตรงจุด มากกว่าการซักถามคนอืนทีไม่เกียวข้ อง และ
ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรมอบหมายงานให้ ชดั เจน โดยเฉพาะงานทีได้ รับมอบหมาย นอกเหนือจากงาน
ประจํา และควรดําเนินการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือนําไปเก็บไปไว้ เป็ นหลักฐานภาระงาน
สําหรับการประกันคุณภาพ หรือการเสนอเพือขอเลือนตําแหน่ง เป็ นต้น
อภิปรายผล
จากผลการประเมินการปฏิบตั ิงานด้ วยการประเมิน องศา เพือพัฒนาบุคลากร
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร มีข้อค้ นพบทีสําคัญแก่การนํามาอภิปราย ดังนี
1. ภาพรวมของความคิดเห็นของบุคลากรทีมีตอ่ ผู้บริหารของกองบริการการศึกษา ใน
ทุกระดับ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ทังในเรืองของลักษณะผู้นําและภาวะผู้นํา การพัฒนา
องค์กร การเป็ นผู้กํากับดูแลทีดีภายใต้ กรอบจริยธรรมและคุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ ทีดีเป็ นที
ยอมรับ มีความสามารถในการสือสารและการจูงใจ มีศิลปะในการครองใจผู้ใต้ บงั คับ บัญชา มี
การจัดระบบ/กลไก การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะว่า ผู้บริหาร
ของกองบริการการศึกษา ทุกระดับ ได้เข้ ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ นบก. ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทีเล็งเห็นความสําคัญ
และความจําเป็ นเร่งด่วนทีจะพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ ดํารงตําแหน่งสูงขึน จึงมอบหมาย
ให้ สถาบันเพือสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชน ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ นบก. ประจําปี
จํานวน รุ่น โดยรุ่นที
ผู้เข้ ารับการอบรม จํานวน คน ประกอบด้ วยผู้อํานวยการกอง หัวหน้ างานภายในการกํากับ
ดูแลของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และหน้ าหน้ างานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ซึงการอบรมได้ กําหนดในวันที กุมภาพันธ์ ถึง วันที พฤษภาคม
ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึงการเข้ ารับการอบรมดังกล่าวนัน ผู้เข้ ารับการอบรมจะได้ รับการเสริมสร้ างและพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความเข้ าใจและความสามารถของผู้บริหารสายสนับสนุนและช่วยวิชาการในการ
บริหารงานเพือพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์แวดล้ อมทังภายใน
และภายนอกสถาบัน ตลอดจนเมือหลังจากได้ รับการฝึ กอบรมแล้ ว ผู้เข้ ารับการอบรมจะมี
วิสยั ทัศน์ทีกว้ างไกล และทันต่อสถานการณ์ในการบริหารงาน มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา และประยุกต์ความรู้และประสบกาณ์มาใช้ ในการบริหารงานอย่าง
เป็ นระบบ มีเหตุมีผล และมีทรรศนะทีดีทีจะสามารถประสานความร่วมมือในการบริหารงาน
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ซึงจากวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมฯ ดังกล่าว
จะเห็นได้ วา่ หากผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ได้ ผา่ นการอบรมแล้ ว จะช่วยให้ เกิดวิสยั ทัศน์ที
กว้ างไกล มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานได้ เป็ นอย่างดี มีการวิเคราะห์งาน
และสามารถแก้ ปัญหาในงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงผู้บริหารของกองบริการการศึกษาทุก
ระดับ ก็ได้ รับการอบรมดังกล่าวด้ วยเช่นกัน ดังนัน เมือรับการอบรมและได้ นําความรู้ความเข้ าใจที
ได้ จากการอบรมมาใช้ ในการบริหารงานแล้ ว จึงส่งผลให้ การบริหารงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีศกั ยภาพในทุกๆ ด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นเรืองของลักษณะผู้นําและภาวะผู้นํา การพัฒนาองค์กร
การเป็ นผู้กํากับดูแลทีดีภายใต้ กรอบจริยธรรมและคุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการ
สือสารและการจูงใจ ศิลปะในการครองใจผู้ใต้บงั คับบัญชา และการจัดระบบ/กลไก การบริหาร
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ บคุ ลากรกองบริการการศึกษาส่วน
ใหญ่ มีความคิดเห็นเกียวกับผู้บริหารของกองฯ อยูใ่ นระดับมาก
. ภาพรวมของการวิเคราะห์ตนเอง และความต้ องการให้ กองบริการการศึกษา
สนับสนุนสําหรับการพัฒนาตนเอง หรือการพัฒนางาน ภายหลังจากทราบผลการประเมิน
เป็ นรายบุคคล ของบุคลากรสังกัดกองบริการการศึกษา พบว่า
. จุดเด่นของบุคลากรสังกัดกองบริการการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มคี วาม
กล้ าคิด กล้ าแสดงออก มีการปฏิบตั ิงานเป็ นขันตอนได้ ตามกําหนดระยะเวลาทีมอบหมาย
มีความคิดริเริมสร้ างสรรค์ ตอบข้ อซักถามในงานได้ ตรงประเด็นได้ อย่างรวดเร็ว ยอมรับฟั ง
ความคิด เห็นของผู้อืน ทํางานถูกต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์ มีความเสียสละ อุทิศเวลางาน ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรือข้ อตกลงของกองฯ และของมหาวิทยาลัย ตลอดจนปฏิบตั ิตามคําสัง
ผู้บงั คับบัญชา ด้ วยความตังใจ ทํางานร่วมกับผู้อืนได้ ดี มีการทํางานเป็ นทีมช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบตั ิงาน หรือการแก้ ปัญหาต่างๆ มีความรับผิดชอบสูง เอาใจใส่และปฏิบตั ิงานด้ วยความตังใจ
มีความอดทน ความรับผิดชอบในหน้ าที ปรับตัวเข้ าหาผู้อืนได้ ดี มีความกระตือรือร้ นในการ
แสวงหาความรู้เพิมเติม เช่น การอบรม สัมมนา ทังในและนอกสถานที ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ น
เพราะว่า ในการบริหารงานของกองบริการการศึกษานัน ผู้บริหารทุกระดับ ทังผู้อํานวยการกองฯ
และหัวหน้ างาน ส่วนใหญ่เน้ นการบริหารงานแบบมีสว่ นร่วม ทังการแต่งตังคําสังเพือให้ บคุ ลากร
ของกองฯ ได้ มีสว่ นร่วมในการบริหารและดําเนินการในเรืองต่างๆ เช่น คําสังแต่งตังคณะกรรมการ
ประจํากองบริการการศึกษา ทีมีทงหั
ั วหน้ างานและตัวแทนของบุคลากรในทุกตําแหน่งเป็ น

คณะกรรมการ คําสังแต่งตังคณะกรรมการการบริหารและพัฒนาเว็บไซต์ของกองบริการ
การศึกษา ทีมีตวั แทนของทุกหน่วยงานย่อยภายในกอง เข้ ามาร่วมกันบริหารจัดการเว็บไซต์ของ
กองฯ ให้ ทนั สมัยและเป็ นปั จจุบนั คําสังแต่งตังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองบริการการศึกษา และคําสังแต่งคณะกรรมการวิจยั สถาบัน กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึงการเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เพือพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจของกองฯ นี ช่วยให้ บคุ ลากรทุกคนได้ มีสว่ นร่วมอย่างแท้ จริง
และมีความรู้สกึ ว่าเป็ นส่วนหนึงขององค์กร เกิดความรักและผูกพันกับองค์กร รวมถึงการสร้ าง
บรรยากาศในทีทํางาน ทีเป็ นไปฉันท์พีน้ อง มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกือกูลซึงกันและกัน
ทังในส่วนของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ซึงบรรยากาศต่างๆ ดังได้ กล่าวมานัน นับว่าเป็ น
จุดเด่นทีกองบริการการศึกษา ได้ ใช้ เป็ นกลยุทธ์ในการพัฒนางานและกิจกรรมต่างๆ ของกองฯ
เสมอมา จึงส่งผลให้ บคุ ลากรมีทศั นคติทีดีทงต่
ั อองค์กร ผู้บริหารงาน และเพือนร่วมงาน จึงส่งผล
ให้ ผลการประเมินออกมาในลักษณะดังกล่าว
. สิงทีควรปรับปรุงของบุคลากรสังกัดกองบริการการศึกษา บุคลากรบางคน
เห็นว่า ตนเองควรเอาใจใส่ในงานให้ มากกว่านี ควรกล้ าแสดงความคิดเห็น กล้ าแสดงออก
ตลอดจนอารมณ์ทีไม่มนคง
ั ควรต้ องมีความสุขมุ รอบคอบมากขึน สําหรับในเรืองของการ
ปฏิบตั ิงานนัน ควรมีการแบ่งงานทีชัดเจน และมีเวลาสําหรับการปฏิบตั ิงานมากขึน เพือลด
ข้ อผิดพลาดและได้ งานทีมีคณ
ุ ภาพมากขึน ต้ องยอมรับความแตกต่าง และกฎระเบียบวินยั ใน
หน้ าทีมากขึน ตลอดจนการศึกษากฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ มากขึน เนืองจาก
มีผลกับการนําไปใช้ ในการตอบคําถามกับผู้ใช้ บริการ บุคลากรบางคน เห็นว่า ตนเองควรศึกษา
หาความรู้เพิมเติม เพือนํามาใช้ ในการแก้ ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน หรือเพือช่วยให้ การปฏิบตั งิ าน
มีประสิทธิภาพ มากยิงขึน และควรได้ มีการศึกษางานและเรียนรู้ภารกิจของเพือนร่วมงาน เพือให้
เข้ าใจงานของกันและกัน เพือสามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้ ในกรณีฉกุ เฉินต้ องปฏิบตั ิงานแทนกันที
เป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะว่า บางครังกฎระเบียบ โดยเฉพาะทีเกียวกับนิสิต หรืองานทะเบียนนิสิตและ
ประมวลผล มักมีการกําหนดกฎ ระเบียบ หรือข้ อบังคับใหม่ๆ อยู่เสมอๆ เพือให้ สอดคล้ องกับสภาพ
ปั จจุบนั ซึงบางครัง บุคลากรบางคนอาจไม่ทราบกฎระเบียบหรือข้ อบังคับนันๆ ทําให้ เมือมีนิสิต
หรือผู้ใช้ บริการมาสอบถาม ก็จะตอบคําถามหรือแนะนําในสิงทีไม่ถกู ต้ อง ซึงส่งผลเสียต่อการ
ปฏิบตั ิงานในภาพรวมอย่างยิง ซึงบุคลากรนันๆ ก็มองเห็นจุดบกพร่องในส่วนนีของตนเอง และได้
พยายามติดตามประกาศ กฎ ระเบียบหรือข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยอยูเ่ สมอๆ แต่ก็ยงั คงมีบ้าง
บางครังทีอาจจะรับทราบได้ ไม่ทวถึ
ั งกัน สําหรับในเรืองของการศึกษาหาความรู้เพิมเติมนัน

บุคลากรบางคนอาจไม่เอืออํานวยให้ สําหรับการหาความรู้เพิมเติมมากนัก ด้ วยติดภารกิจทางบ้ าน
การดูแลครอบครัว บางคนต้ องดูแลบุตรหลาน บางคนต้ องดูแลบิดามารดาหรือญาติพีน้ อง หรือ
สุขภาพทีไม่เอืออํานวย ซึงอาจส่งผลให้ ไม่มีเวลาทีจะได้ เข้าร่วมกิจกรรมทีกองบริการการศึกษาจัด
ขึน ไม่วา่ จะเป็ นเรืองของการศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนานอกสถานทีดังเช่นบุคลากร
คนอืนๆ ในกองฯ ได้ และเนืองจากภารกิจของกองบริการการศึกษานัน มีหลายด้ าน ซึงในแต่ละ
ด้ านล้ วนแล้ วแต่สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทังสิน ซึงด้ วยจํานวนคนทีมีอยู่อย่าง
จํากัดในแต่ละงาน บางครังอัตราทีถูกโยกย้ ายไปทีอืน ก็ไม่ได้ รับการทดแทน ในขณะทีภารกิจต่างๆ
เพิมมากขึนตามสภาพของพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ บางครัง การกําหนด
ภารกิจของบุคลากรแต่ละคน จึงมักมีมากขึน เมือภารกิจมากขึน การทีจะได้ ศกึ ษาภารกิจของ
เพือนร่วมงานคนอืนๆ ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ เช่นกัน ดังนัน เมือบุคลากรคนใด ติดภารกิจ
ความจําเป็ นส่วนตัว ต้ องลา หรือไปราชการตามคําสังมหาวิทยาลัยหรือกองฯ ก็จะส่งผลให้ คนอืน
ทีอยู่ในงานไม่สามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้ ซึงนับว่าเป็ นปั ญหาสําคัญอย่างยิงในด้ านบุคลากร
ทีกองบริการการศึกษากําลังประสบอยู่ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ ผลการประเมินออกมาใน
ลักษณะดังกล่าว
. สิงทีต้ องการให้ กองบริการการศึกษาสนับสนุน หรือดําเนินงาน เพือการ
พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร บุคลากรส่วนใหญ่ มีความต้ องการให้ กองบริการการศึกษา
สนับสนุนในเรืองของการอบรมในหัวข้ อทีเกียวข้ องกับงานทีปฏิบตั ิให้ มากกว่านี สําหรับการ
เสริมสร้ างการทํางานเป็ นทีม ต้ องการให้ กองฯ สนับสนุนการทํางานเป็ นกลุม่ และส่งเสริมให้ มีการ
จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ร่วมกันให้ สมําเสมอ หากเป็ นไปได้ ควรมีการจัดกิจกรรมทุกเดือน เพือ
เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน ซึงจะส่งผลให้ เกิดความสามัคคีและบรรยากาศการ
ทํางานร่วมกันได้ ดยี ิงขึน นอกจากนี ยังต้ องการให้ กองฯ สนับสนุนการทํางานแบบมีสว่ นร่วม หรือ
การบริหารและการวางแผนการดําเนินงานแบบมีสว่ นร่วม เพือการดําเนินงานทีจะได้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และตรงตามความต้ องการของบุคลากรโดยส่วนใหญ่ นอกจากนีบางส่วนเห็นว่า
หากเกิดปั ญหาเกียวกับการปฏิบตั ิงานของบุคคลคนใด ควรเรียกบุคคลนันไปซักถามถึงเหตุผล
และวิธีการแก้ ไขปั ญหา เพือให้ การแก้ ปัญหาได้ ตรงจุด มากกว่าการซักถามคนอืนทีไม่เกียวข้ อง
และส่วนใหญ่เห็นว่า ควรมอบหมายงานให้ ชดั เจน โดยเฉพาะงานทีได้ รับมอบหมาย นอกเหนือ
จากงานประจํา และควรดําเนินการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือนําไปเก็บไปไว้ เป็ นหลักฐานภาระ
งาน สําหรับการประกันคุณภาพ หรือการเสนอเพือขอเลือนตําแหน่ง เป็ นต้ น ซึงความต้ องการ
ดังกล่าวนัน อาจเป็ นเพราะว่าในการทีกองบริการการศึกษา ได้ จดั กิจกรรมพบปะสังสรรค์นนั ได้

ดําเนินการในรูปของการจัดสัมมนาเพือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร นอกสถานที ซึงตาม
ปี งบประมาณนัน สามารถดําเนินการได้ เพียงปี ละ ครัง ซึงนับว่าน้ อยไปสําหรับการทีจะใช้
กิจกรรมการพบปะสังสรรค์เพือเชือมความสามัคคี ดังนัน หากได้ มีการจัดกิจกรรมในลักษณะของ
การสังสรรค์ โดยอาจไม่ต้องใช้ งบประมาณมากมายนัก หรือเพียงแค่ดําเนินการในพืนที ไม่
จําเป็ นต้ องออกนอกพืนที และไม่จําเป็ นต้ องอาศัยงบประมาณมากนัก ก็อาจจะช่วยให้ บรรยากาศ
ในองค์กรเป็ นไปด้ วยความราบรืน เกิดความรัก ความสามัคคีมากยิงขึนกว่าในปั จจุบนั ถึงแม้ วา่
ปั จจุบนั จะมีบรรยากาศทีเอือต่อการทํางานเป็ นทีม หรือการทํางานร่วมกัน แต่บคุ ลากรบางคน
อาจมีภารกิจทีไม่สามารถพบปะพูดคุยกับบุคลากรคนอืนๆ ในเวลาปฏิบตั งิ าน เช่น งานบริการรับ
เคาน์เตอร์ ทีต้ องอยู่ประจําตลอดเวลา ไม่มีโอกาสได้ ร่วมกิจกรรมกับผู้อนื ก็จะส่งผลให้ บคุ ลากรที
มีหน้ าทีดังกล่าว ไม่ได้ รับการพัฒนาความรู้จากการสัมมนา อบรม ทังในและนอกองค์กร ซึงนับว่า
เป็ นสิงทีกองฯ ควรคํานึงและหาทางช่วยแบ่งเบาปัญหาดังกล่าวอย่างยิง นอกจากนี ในเรืองของ
การมีสว่ นร่วมในการดําเนินกิจกรรม บุคลากรบางคนอาจไม่ได้ รับคําสังแต่งตังให้ เป็ น
คณะกรรมการใดๆ ของกอง ก็จะส่งผลให้ มีได้ มีการประชุมร่วมกับบุคลากรคนอืนๆ ซึงเหมือนกับ
เป็ นการไม่ช่วยให้ ตนเองได้ มีสว่ นร่วมในการดําเนินกิจกรรมของกองฯ เท่าใดนัก ซึงในการแก้ ไข
ปั ญหาดังกล่าว ปั จจุบนั กองบริการการศึกษาได้ ดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพือให้
บุคลากรทุกคนได้ มีการแลกเปลียนเรียนรู้ ทังในหน่วยงานย่อย และภายในกอง ร่วมกัน เพือจะได้ มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานในเรืองต่างๆ ของกองฯ
สําหรับประเด็นของความต้ องการให้ กองฯ ได้ มอบหมายงานทีนอกเหนือจากงานประจํา
ให้ ชดั เจน อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรนัน อาจเป็ นเพราะว่าในสภาพการณ์ปัจจุบนั กองฯ มีงาน
เร่งด่วนทีต้ องดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหลายประการด้ วยกัน ทังในเรืองภารกิจ
หลัก และภารกิจตามโอกาสต่างๆ ซึงการได้ รับมอบหมายงาน อาจต้ องใช้ เวลารวดเร็วในการ สัง
การและการดําเนินการ บางครังผู้บริหารของกองฯ ทังในระดับผู้อํานวยการกอง หรือ หัวหน้ างาน
อาจใช้ วิธีการสังการด้ วยวาจา เพือความสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้ การปฏิบตั ติ ามคําสังอาจไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าทีควร เนืองจากความไม่เข้ าใจหรือการสือสารทีไม่ตรงกัน ส่งผลให้ อาจเกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมาได้ หรือในส่วนของหลักฐานการสังการทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร บุคลากรบางคนอาจ
มีความจําเป็ นต้ องใช้ ประกอบในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง เพือให้ มหาวิทยาลัย
ทราบว่า ตนเองมีความรับผิดชอบหน้ าทีในส่วนใด ทังในงานประจําและงานทีได้ รับมอบหมาย
ดังนันบุคลากรกองฯ จึงมีความต้ องการให้ ผ้ บู ริหารมีการสังการให้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ด้ วย
เหตุผลดังกล่าวนันเอง

ข้ อเสนอแนะ
. มหาวิทยาลัยควรได้ มีการสนับสนุนนโยบาย สําหรับใช้ ในการสร้ างสรรค์
การทํางานเป็ นทีมของกองบริการการศึกษา ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทีจําเป็ นสําหรับ
การสร้ างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ภายในกองฯ เพือเป็ นการสร้ างบรรยากาศในการทํางานเป็ นทีม
เพือตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
. กองบริการการศึกษา ควรได้ มีการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการ
พบปะสังสรรค์ของบุคลากร หรือการประชุมร่วมกันของบุคลากรทังหน่วยงาน เพือจะได้ ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น และเป็ นการเชือมความสามัคคี ส่งเสริมบรรยากาศในการทํางานเป็ นทีมยิงขึน
3. กองบริการการศึกษา ควรได้ กําหนดนโยบายให้ บคุ ลากรได้ มีการเรียนรู้งานร่วมกัน
อาจเป็ นลักษณะของการจับคูก่ นั ปฏิบตั ิงาน เพือทีจะได้ มกี ารช่วยเหลือซึงกันและกัน และสามารถ
ปฏิบตั ิงานแทนกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีฉกุ เฉิน เป็ นต้น
. กองบริการการศึกษา ควรได้ มีการจัดอบรมความรู้ตา่ งๆ ให้ กบั บุคลากร ให้ ตรงกับ
ความต้ องการของบุคลากร ในประเด็นหัวข้ อต่างๆ โดยอาจจัดในสถานที เพือประหยัดงบประมาณ
หรืออาจส่งเสริมการเข้ าร่วมสัมมนา ศึกษาดูงาน หรือการอบรมนอกสถานทีของบุคลากร รวมถึง
การกําหนดเป็ นนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยให้ มีการเข้ าร่วมกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว
อย่างน้ อยปี ละ ครัง/คน เป็ นต้น
. ผู้บริหารของกองบริการการศึกษา ควรมีการสังการให้ ชดั เจนและเป็ นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะการสังการทีได้ รับมอบหมาย เพือให้ บคุ ลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้ ตรงตามคําสัง
หรือความต้ องการของผู้บงั คับบัญชาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นหลักฐานเพือให้ บคุ ลากรได้
นําไปใช้ ประโยชน์ในการนําเสนอผลงาน หรือการขอกําหนดตําแหน่งทีสูงขึน เพือเป็ นขวัญและ
กําลังให้ กบั บุคลากรในสังกัดต่อไป
ผลจากการประเมินนี จะเป็ นส่วนหนึงของการประกันคุณภาพการศึกษาของกอง
บริการการศึกษา เพือนําผลการประเมินทีได้ ไปใช้ ในการวางแผนและพัฒนาบุคลากรให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และความต้ องการของบุคลากร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ทําให้ ทราบจุดเข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ในการพัฒนาบุคลากรของกองบริการการศึกษา ดังนี

จุดแข็ง (Strengths)
. ความสามัคคีในหน่วยงาน การทํางานเป็ นทีม
การช่วยเหลือซึงกันและกัน ไม่วา่ ภารกิจนันจะ
เป็ นของหน่วยงานย่อยหน่วยงานใดก็ตาม

จุดอ่ อน (Weaknesses)
. บุคลากรทีอัตราหายไป เนืองจากโอนย้ าย
หน่วยงาน ไม่ได้ รับการทดแทนอัตราดังกล่าว
ส่งผลให้ กระทบต่อภารกิจ บุคลากรต้ องรับภาระ
เพิมมากขึน ทําให้ บางครังมีประสิทธิภาพของ
งานไม่เป็ นไปตามทีต้ องการ
. ทุกคนมีสว่ นร่วมในการบริหารงานของ
. บุคลากรบางคนไม่กล้ าแสดงความคิดเห็น
หน่วยงาน โดยการได้ รับสังแต่งตังเป็ น
ทําให้ กองฯ ไม่ทราบถึงปัญหาในงาน หรือความ
คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจนสามารถเสนอแนะ ต้ องการทีแท้ จริง และไม่สามารถช่วยเหลือเพือ
ความคิดเห็นกับผู้บริหารทุกระดับ
แก้ ปัญหาให้ ถกู จุดได้
. ผู้ปฏิบตั ิงาน ไม่สามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้
ในกรณีฉกุ เฉิน เนืองจากการทํางานเป็ นลักษณะ
ภารกิจมอบหมายเฉพาะตนของบุคลากร
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
. กองบริการการศึกษา มีนโยบายสนับสนุนให้
. ไม่มีอตั ราบรรจุให้ กบั ลูกจ้ างชัวคราว ทําให้
บุคลากรได้ ศกึ ษาหาความรู้เพิมเติม ไม่วา่ จะเป็ น ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ซึงบุคลากร
การศึกษาในระดับทีสูงขึน หรือการศึกษาดูงาน หลายคนเป็ นลูกจ้ างชัวคราวมาเป็ นเวลานาน
การสัมมนา อบรมนอกสถานที โดยไม่จํากัด
แล้ ว แต่ไม่ได้ รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจํา
งบประมาณ และจํานวนครังในแต่บคุ คล
เนืองจากไม่มีอตั ราบรรจุ
2. มหาวิทยาลัยให้ การสนับสนุนในการพัฒนา
บุคลากรให้ มีความรู้ความ สามารถในการ
ปฏิบตั ิงานเพือให้ ผลการปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน

. มหาวิทยาลัยให้ ทนุ เพือสนับสนุนการทําวิจยั
สถาบัน เพือเป็ นข้ อมูลสําหรับผู้บริหารในการ
พัฒนาระบบการให้ บริการและกระบวนการ
ทํางานให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน

. กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ บางเรืองทีเกียวข้ อง
จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ไม่ได้
รับแจ้ งจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง เนืองจากไม่มี
การประสานงาน ทําให้ บคุ ลากรไม่ทราบถึงกฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับใหม่ๆ ซึงก่อให้ เกิดปัญหาใน
การปฏิบตั ิงานเสมอ

จากผลการวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้ วยการประเมิน องศา เพือพัฒนา
บุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร นันจะเห็นได้ วา่ บุคลากรนัน ถือว่าเป็ น
ทรัพยากรทีมีคณ
ุ ค่ายิงต่อหน่วยงาน เนืองจากการทีหน่วยงานจะดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม
พันธกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์นนั ก็ต้องอาศัยบุคลากรทีมีศกั ยภาพ
ดังนัน การดูแลรักษาทรัพยากรบุคคล จึงนับว่าเป็ นสิงจําเป็ นและสําคัยอย่างยิง ทีหน่วยงานควร
ต้ องคํานึงถึง ดังนัน การได้ ให้ โอกาสในการแสวงหาความรู้เพิมเติมของบุคลากร หรือการจัดสรร
อัตราบรรจุทีมันคงให้ กบั บุคลากร ตลอดจนการเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรได้ มีสว่ นร่วมในการ
บริหารงานขององค์กรนัน นับว่าเป็ นการสนับสนุนทรัพยากรบุคคลทีมีคณ
ุ ค่าของหน่วยงาน ให้ มี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิง เพือบุคลากรเหล่านันจะได้
เป็ นกําลังสําคัญในการผลักดันให้ พนั ธกิจหลักของหน่วยงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ทีตังไว้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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