
แบบส ารวจ 
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 
ค าชี้แจง : 

1. การส ารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้  
    1.1  เพื่อติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(1 ตุลาคม 2557– 30 กันยายน 2558) 
    1.2  เพื่อส ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559(1 ตุลาคม 2558– 30 กันยายน 2559) 
2. ข้อมูลที่ได้รับจากท่านส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่มีสอดคล้องกับความต้องการของท่านมากที่สุดขอให้ตอบแบบส ารวจตามความเป็นจริง และ

ชัดเจนที่สุด 
3. แบบส ารวจแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตอนที่ 3 ข้อมูลความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบส ารวจ 
1. ชื่อ     นางสาวประภัสสร ชื่อสกุล       พองผาลา. 
2. ประเภทบุคลากร  สายวิชาการ   สายสนับสนุนวชิาการ   สายบริหาร (หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับ)   
3. ต าแหน่ง/ลักษณะงาน.บุคลากรปฏิบัติการ. 
4. สังกัด สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน งานบริหารบุคคลและนิติการ     .คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง...กองกลาง ส านักงานอธิการบดี                            . 
5. ผู้บังคับบัญชาโดยตรง/หัวหน้างาน/ประธานสาขา   นางสาวอังคณา  ศิริกุล.  
 
 
 
 
 



2 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( 1 ตุลาคม 2557– 30 กันยายน 2558) ที่ท่านได้พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ                            
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของท่านอย่างไรบ้าง  

ประเด็น/หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/สถานที่/
ผู้จัด(ถ้าม)ี 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

1.โครงการฝึกอบรมท าผลงานส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพือ่ขอ
ก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 

A= -เรียนรูจ้ากการปฏิบัต ิ
(Action learning) 
S = ศึกษาด้วยตนเอง 
(Self Study) 
T = ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ (Training) 
E = พบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Briefing)    
 

วันท่ี 13 – 14 
พฤศจิกายน 2557 

งานบริหารบุคคลและ
นิติการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

-ทราบถึงแนวทางในการ
พัฒนางานตัวเองเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

-วิเคราะห์งานประจ าใหม้ี
ขั้นตอน และรูปแบบในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

 

2.ประชุมวิชาการ ปขมท.ประจ าป ี
2558 เรื่อง การปฏิรูปตนเองใน
ศตวรรษที่ 21  
 

E = พบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Briefing)    

วันที่ 21 -22 
พฤษภาคม 2558 

 

โรงแรมกิจตรงวิลล์  
รีสอร์ท  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

-ทราบถึงแนวคิด วิธีการใน
การปฏิรปูตนเอง ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไร 
เพื่อเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 
 

-น าแนวคิด วิธีการในการ
ปฏิรูปตนเอง ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไร 
เพื่อเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาในงาน
ของตนเองต่อไป 
 
 

 

3. ศึกษาดูงานท่ี กองบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

F =  ศึกษาดูงาน  
(Field Trip)             

เดือนมกราคม 2558 มหาวิทยาลยับูรพา -แนวทางการพัฒนางาน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ  
- ระบบสารสนเทศ
หน่วยงานของหน่วยงาน 
 

-ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูลสารสนเทศ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpersonnel.buu.ac.th%2F&ei=QC62VLnTEsnkuQTMgYL4Bw&usg=AFQjCNEKWb6MtY4mv3od2c43virun6fymw&bvm=bv.83640239,d.c2E
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpersonnel.buu.ac.th%2F&ei=QC62VLnTEsnkuQTMgYL4Bw&usg=AFQjCNEKWb6MtY4mv3od2c43virun6fymw&bvm=bv.83640239,d.c2E


3 
ประเด็น/หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 

วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 
หน่วยงาน/สถานที่/

ผู้จัด(ถ้าม)ี 
ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากรสายสนับสนนุ 
บุคลากรสายวิชาการ 

A= -เรียนรูจ้ากการปฏิบัต ิ
(Action learning) 
E = พบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Briefing)    

เดือนมีนาคม 2558 งานบริหารบุคคลและ
นิติการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

-ทราบถึงแนวทางการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ 

-งานวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ ของงาน
บริหารบุคคลและนิติการ 

 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

F =  ศึกษาดูงาน  
(Field Trip)             

เมษายน 2558 งานบริหารบุคคลและ
นิติการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

-เพื่อพัฒนางานประจ าให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

-ด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

 

6.โครงการอบรมการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
หลักสูตร Organization 
Development (OD) 

A= -เรียนรูจ้ากการปฏิบัต ิ
(Action learning) 
E = พบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Briefing) 
OJT = การปฏิบัติในงาน 
(On the job training)          

วันที่ 18 มิถุนายน 
2558 

งานบริหารบุคคลและ
นิติการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 
 

-ทราบถึงแนวคิด วิธี
ปฏิบัติงานว่าท าอย่างไรให้
งานมีประสิทธิภาพ  

-น าความรู้ที่ได้เข้าร่วมอบรม
มาปรับเปลี่ยนแนวคดิ เพื่อ
ปรับใช้ในการที่เราท าใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้งานเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 
 

7. โครงการพัฒนาการบริการสู่ความ 
เป็นเลิศ 
 
 

E = พบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Briefing)        
 T = ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ (Training) 
 
 

มิถุนายน 2558 งานบริหารบุคคลและ
นิติการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

-มีแนวทางการพัฒนางาน
เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้
มารับบริการ 

-น าความรู้ที่ได้มาพัฒนาใน
การให้บริการต่อผู้ที่มารับ
บริการ 

 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการปฏบิัติ
ราชการ 
 

A= -เรียนรูจ้ากการปฏิบัต ิ
(Action learning) 
E = พบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Briefing) 
OJT = การปฏิบัติในงาน 
(On the job training)          
 

28 กรกฎาคม 2558 ส านักงานศาลปกครอง
จังหวัดขอนแก่น 

-ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวท้ัง
ชีวิตประจ าวันและการ
ปฏิบัติงานประจ า 

-สามารถน าความรู้ทีเ่ข้ารับ
การอบรมมาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และแนะน าผู้อื่นได ้
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ประเด็น/หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 

วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 
หน่วยงาน/สถานที่/

ผู้จัด(ถ้าม)ี 
ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

9. ประชุมชี้แจง "การจัดท าข้อตกลง
ตามมาตรฐานข้อมลูอุดมศึกษา ปี
การศึกษา 2558" (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)  

E = พบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Briefing)        

7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมตักศลิา  
จังหวัดมหาสารคาม 

-จัดท าข้อมูลให้ตรงตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ใน
การส่งข้อมูล เพื่อใช้
ประกอบเป็นข้อมลูในการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 

-สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมลู
ในการประกันคณุภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ
ต่อไป 

 

       

หมายเหตุ :ค าอธิบายสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตัิ ดูรายละเอียดจากเว็บไซต ์http://plan.snru.ac.th/ 
* วิธีการพัฒนา :  T = ฝึกอบรมประชุมปฏิบตัิการ (Training)            C = การสอนงาน (Coaching) OJT = การปฏิบัติในงาน (On the job training)       
F = ศึกษาดูงาน (Field Trip)  E = พบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing)  P = มอบหมายงาน (Project Assignment)         
S = ศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study)    J =แลกเปลีย่นงาน (Job Swap)         A = เรียนรู้จากการปฏิบตัิ (Action learning)        
M = พี่เลี้ยง (Mentoring)     W = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ (Work Shadowing)    OTH = อื่นๆ (Other)……..ระบ ุ  
 ***เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเสร็จขอความกรุณาส่งคืนที่ กองนโยบายและแผน อาคาร 10 ชั้น 4 เพื่อกองนโยบายและแผนจักได้รวบรวมข้อมูลในภาพรวมและน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plan.snru.ac.th/


5 
บทที่ 3 ข้อมูลการความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียด ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558– 30 กันยายน 2559)ท่านต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ  
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของท่านอย่างไรบ้าง  

ประเด็น/หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/สถานที่/
ผู้จัด(ถ้าม)ี 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

1.โครงการประชุมวิชาการเครือข่าย     
พัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ  
ครั้งท่ี 4 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขับเคลือ่น
อุดมศึกษาไทยใหย้ั่งยืน” 
 

A= -เรียนรูจ้ากการปฏิบัต ิ
(Action learning) 
E = พบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Briefing)    

วันท่ี 25 - 26 
พฤศจิกายน 2558 

ที่ประชุมสภาขา้ราชการ 
พนักงานและลูกจ้าง 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (ปขมท.) และเครือข่าย
หัวหน้าธุรการภาควิชา
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้
ของตัวเองให้พัฒนาขึ้น ให้
ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
และในอนาคต ก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 

- ทราบถึงแนวทาง วิธีการ
พัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อม
ในการพัฒนาตนเองส่งผลให้
การท างานสู่ความเป็นมือ
อาชีพ 

 

2. โครงการศึกษาดูงานท่ีเพื่อพัฒนา
ระบบงานบริหารบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ ณ กองบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบรูพา 
 

F =  ศึกษาดูงาน 
(Field Trip)        
E = พบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Briefing)         

8 -11 กุมภาพันธ์ 2559  มหาวิทยาลยับูรพา - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงาน  
- ศึกษาโครงสร้างหน่วยงาน
การบริหารงานบุคลาของ
กองฯ มหาวิทยาลัยบรูพา 
- น าความรู้มาพัฒนาใน
ระบบงานของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- น าความรู้มาพัฒนาใน
ระบบงานของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

3. โครงการจัดท าประมวลกฎหมาย
ฐานข้อมูลทางกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
 

F =  ศึกษาดูงาน  
(Field Trip)             

8 -11 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลยับูรพา -เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างงานขึ้น ศึกษา
รูปแบบวิธีเก็บรวบรวม
ประมวลกฎหมาย โดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดเก็บข้อมลูเป็นฐานข้อมลู
ทางกฎหมาย ขึ้นมา 

-น าความรู้มาพัฒนาในงาน
ของตนเอง ด้านการรวบรวม 
จัดเก็บเอกสาร แบ่งตาม
หมวดหมู่ และหัวข้อมาใช้ใน
การประจ าของเรา 
 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpersonnel.buu.ac.th%2F&ei=QC62VLnTEsnkuQTMgYL4Bw&usg=AFQjCNEKWb6MtY4mv3od2c43virun6fymw&bvm=bv.83640239,d.c2E
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpersonnel.buu.ac.th%2F&ei=QC62VLnTEsnkuQTMgYL4Bw&usg=AFQjCNEKWb6MtY4mv3od2c43virun6fymw&bvm=bv.83640239,d.c2E


6 
ประเด็น/หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 

วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 
หน่วยงาน/สถานที่/

ผู้จัด(ถ้าม)ี 
ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

4 โครงการอบรม “การจัดท ากรอบ
ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนนุ
วิชาการ”  

A= -เรียนรูจ้ากการปฏิบัต ิ
(Action learning) 
E = พบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Briefing)    

15 -16 กุมภาพันธ์ 
2559 

งานบริหารบุคคลและ
นิติการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

- เพื่อก าหนดกรอบ
อัตราก าลังของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในแต่ละ
หน่วยงานขึ้น 
- เพื่อจัดท ากรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการใน 
แต่ละหน่วยงานขึ้น 

- ได้รับความรู้และความเข้าใจ
ในการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
ของแต่ละหน่วยงาน จัดท า
กรอบอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่งให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการขึ้น 
 

 

 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ” 
(Career Path) 

E = พบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Briefing)    

มีนาคม 2559 งานบริหารบุคคลและ
นิติการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

- ทราบถึงแนวทางการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

- ท าให้ทราบถึงเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพของ
สายตนเอง และสามารถ
เตรียมความพร้อมให้กับ
ตนเองเพื่อท่ีจะเข้าสู่ต าแหน่ง 
ที่สูงข้ึน 

 

6 โครงการบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร หลักสูตรปฐมนิเทศ
บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน
วิชาการยุคใหม่ 
 
 

A = เรียนรูจ้ากการปฏิบัต ิ
(Action learning)        
E = พบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Briefing)        
 
 

15 มีนาคม 2559 งานบริหารบุคคลและ
นิติการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

- เพื่อให้บุคลากรใหมไ่ด้รบั
ความรู้ ความเข้าใจใน
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
วิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย มีความ
เข้าใจในกฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ของ
มหาวิทยาลยั และมีความ
พร้อมในการเข้าปฏิบัติงาน
ต่อไป 
 

- มีความรู้ ความเข้าใจใน
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
วิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย มีความ
เข้าใจในกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 
และมีความพร้อมในการเข้า
ปฏิบัติงานต่อไป 
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หมายเหตุ :ค าอธิบายสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตัิ ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ http://plan.snru.ac.th/ 
       * วิธีการพัฒนา :  A = เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action learning)       C  = การสอนงาน (Coaching)                       OJT = การปฏบิัติในงาน (On the job training)       
        P  =มอบหมายงาน (Project Assignment)         E = พบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing)     F =  ศึกษาดูงาน (Field Trip)             
                            S = ศึกษาด้วยตนเอง (Self  Study)                 T  = ฝึกอบรมประชุมปฏบิัติการ (Training)     J  = แลกเปลี่ยนงาน (Job  Swap)                             

        M = พี่เลี้ยง (Mentoring)                     W = ติดตามผู้มีประสบการณ์ (Work  Shadowing)    OTH = อื่นๆ (Other)……..ระบ ุ
 

***เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเสร็จขอความกรุณาส่งคืนที่ กองนโยบายและแผน อาคาร 10 ชั้น 4เพื่อกองนโยบายและแผนจักได้รวบรวมข้อมูลในภาพรวมและน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป*** 

http://plan.snru.ac.th/

