
แบบส ารวจ 
ผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 และ 
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 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 ข้อมูลผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตอนที่ 3 ข้อมูลความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

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



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

โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี 

หน่วยงาน/
สถานที่/ผู้จัด 

ผล/หรือสิ่งท่ีได้รับจาก
การพัฒนา 

การน าผลการพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

หมายเหตุ 

1.โครงการฝึกอบรมท าผลงาน
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
ที่สูงขึ้น 
 

-เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
-ศึกษาด้วยตนเอง 
-ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
-พบผู้เชี่ยวชาญ 

13 – 14 
พฤศจิกายน 
2557 

งานบริหารบุคคล
และนิติการ/มรภ.
สกลนคร 

-ทราบถึงแนวทางใน
การด าเนินงานจัดท า
เอกสารเพ่ือ
ประกอบการขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขัน 

สามารถวิเคราะห์งานประจ าได้ 
สามารถก าหนดรูปแบบขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

2.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ระบบงานบริหารบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

-ศึกษาดูงาน 26 – 30 
เมษายน 2558 

มหาวิทยาลัย
สุราษฏร์ธานี 

-ได้แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างบุคลากรที่ต่าง
หน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดงานที่คล้ายกัน 

สามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้
ในงานที่ปฏิบัติได้จริง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

3.โครงการอบรมกฎหมาย
ปกครองเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการในสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 

-พบผู้เชี่ยวชาญ 28 กรกฎาคม 
2558 

งานบริหารบุคคล
และนิติการ/มรภ.
สกลนคร 

-ทราบกระบวนการ 
ขั้นตอนในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น 
-เข้าใจกระบวนการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานกฏหมายได้
ถูกต้อง 

สามารถน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
สามารถน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
สามารถแนะน าแนะน าผู้อ่ืนได้ 
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โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี 

หน่วยงาน/สถานที่/ผู้จัด ผล/หรือสิ่งท่ีได้รับจากการ
พัฒนา 

การน าผลการพัฒนา
ไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนางาน 

หมายเหตุ 

4.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท า
แผน และประเมินโครงการ 
 

-เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
-ศึกษาด้วยตนเอง 
-ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
-พบผู้เชี่ยวชาญ 

13 – 14 
พฤศจิกายน 
2557 

งานบริหารบุคคลและนิติการ/
มรภ. สกลนคร 

-ทราบถึงแนวทางในการ
ด าเนินงานจัดท าเอกสาร
เพ่ือประกอบการขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขัน 

สามารถวิเคราะห์งาน
ประจ าได้ 
สามารถก าหนด
รูปแบบขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

5.โครงการอบรม การ
พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 

-พบผู้เชี่ยวชาญ 18 มิถุนายน 
2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริการวิจัยลักษณะพิเศษ/
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

-ทราบถึงหลักการและ
กระบวนการท า
โครงการวิจัยในการปรับปรุง
และพัฒนางาน 
-สามารถท าโครงการวิจัย
และเขียนงานวิจัยเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ 

ปรับทัศนคติในการ
ท างาน 
น าความรู้ไปพัฒนาเพ่ือ
ต่อยอดในการท าวิจัย
เพ่ือเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 

6.โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การเขียนวิจัยใน
การปรับปรุงและพัฒนางาน
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งช านาญ
การพิเศษ 
 

-พบผู้เชี่ยวชาญ 
-เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
-ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 

28 – 30 
มิถุนายน
2558 และ 
1 กรกฎาคม 
2558 

งานบริหารบุคคลและนิติการ/
มรภ.สกลนคร 

-ทราบกระบวนการ ขั้นตอน
ในการด าเนินการเก่ียวกับ
กฎหมายเบื้องต้น 
-เข้าใจกระบวนการ
ด าเนินงานของส านักงาน
กฎหมายได้ถูกต้อง 

น าความรู้ที่ได้ไปสร้าง
ผลงานวิจัยในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
งานประจ าเพ่ือเลื่อน
ระดับช านาญการพิเศษ 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลการความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียด ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558– 30 กันยายน 2559)ท่านต้องการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ  
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของท่านอย่างไรบ้าง  

โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/สถานที่/
ผู้จัด (ถ้าม)ี 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะ
น าไปใช้เพื่อพัฒนา 

งานใด 

หมายเหตุ 

1.โครงการประชุมวิชาการ
เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหาร
และธุรการ ครั้งที่ 4 เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษา
ไทยให้ยั่งยืน 

-พบผู้เชี่ยวชาญ 25 -26 พฤศจิกายน 
2558 

ที่ประชุมสภา 
ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปขมท.) 
และเครือข่ายหัวหน้า
ธุรการภาควิชาคณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ศักยภาพให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
ทันต่อเหตุการณ์  

ทราบถึงแนวทางไปการ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

 

2.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การประเมินค่างาน และการ
เขียนคู่มือการปฏิบัติงานประจ า
ของกองนโยบายและแผน 
 

-เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
-พบผู้เชี่ยวชาญ 
-ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 

15 – 16 ธันวาคม
2558 

กองนโยบายแผน/
มรภ. สกลนคร 

-ทราบถึงแนวทางการ
พัฒนาทักษาการเขียนแบบ
ประเมินค่างาน และการ
เขียนคู่มือปฏิบัติงานจาก
งานประจ าเพ่ือเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ 
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โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/สถานที่/
ผู้จัด(ถ้าม)ี 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะ
น าไปใช้เพื่อพัฒนา 

งานใด 

หมายเหตุ 

3.โครงการอบรม การจัดท ากรอบ
อัตราต าแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

-พบผู้เชี่ยวชาญ 
-เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
-ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 

15 -16 กุมภาพันธ์
2559 

งานบริหารบุคคลและ
นิติการ/มรภ.
สกลนคร 

-เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
-เพ่ือก าหนดกรอบอัตรา
ต าแหน่งของบคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ได้รับความรู้ และเข้าใจ
หลักการจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง และจัดท า
กรอบอัตราก าลังและ
ต าแหน่งให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการได้ 

 

4.โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนา
ระบบงานบริการบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ ณ กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ม.บูรพา 

-ศึกษาดูงาน 8 – 11 กุมภาพันธ์
2559 

มหาวิทยาลัยบูรพา -ศึกษารูปแบบวิธีการ
ปฏิบัติงาน กองบริหารงาน
บุคคลฯ ม.บูรพา  
-เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรต่างสาย
งานและหน่วยงานประเภท
เดียวกัน 
 

-น าความรู้ที่ได้มาพัฒนา
งานที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/สถานที่/ผู้จัด
(ถ้ามี) 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมาย
เหตุ 

5.โครงการจัดท าประมวล
กฎหมายและฐานข้อมูลทาง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

-ศึกษาดูงาน 
 

8 – 11 กุมภาพันธ์ 
2559 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ศึกษารูปแบบวิธีการเก็บ
รวบรวมกฎหมายเทคโนโลยี
ที่น ามาใช้งาน ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรต่าง
หน่วยงาน 
-น าความรู้มาพัฒนางานที่
รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

น าความรู้มาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

 

6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
(career Path) 

-เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
-พบผู้เชี่ยวชาญ 

เดือนมีนาคม 2559 งานบริหารบุคคลและนิติ
การ/มรภ.สกลนคร 

-ทราบถึงแนวทางการ
พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

-สามารถเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นได้ 
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โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/สถานที่/ผู้จัด
(ถ้ามี) 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมาย
เหตุ 

7.โครงการพัฒนาบุลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ สนับสนุนยคุ
ใหม่ 

-เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
-พบผู้เชี่ยวชาญ 

15 มีนาคม 2559 งานบริหารบุคคลและนิติ
การ 

-เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบาย วิสัยทัศน์ ทิศ
ทางการพัฒนานโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯและมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มี
จิตส านึกรัก ผูกพัน และมี
ทัศนคติที่ดีองค์กรของ
ตนเอง 

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย 
วิสัยทัศน์ ทิศทางการ
พัฒนานโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ 

 

       

 

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/

