
 

 

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     
    และชัดเจนที่สุด 
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     นางสาวอังคณา    ชื่อสกุล    ศิริกุล. 
2. ประเภทบุคลากร   สายวิชาการ   สายสนับสนุนวิชาการ   สายบริหาร (หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับ)   
3. ต าแหน่ง/ลักษณะงาน.        บุคลากรช านาญการ. 
4. สังกัด สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน   งานบริหารบุคคลและนิติการ     .คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง...กองกลาง ส านักงานอธิการบดี                            . 
5. ผู้บังคับบัญชาโดยตรง/หัวหน้างาน/ประธานสาขา      นายเกษม  บุตรดี..  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557– 30 กันยายน 2558) ที่ท่านได้พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ                            
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของท่านอย่างไรบ้าง  

ประเด็น/หัวข้อ/เร่ืองท่ี
พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ป ี

(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/สถานที่/ 
ผู้จัด(ถ้าม)ี 

ผล/หรือสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 
จากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช ้
เพ่ือพัฒนางานใด 

หมาย
เหตุ 

1. โครงการฝึกอบรมท า
ผลงานส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่ง 
ที่สูงข้ึน 
 

-เรียนรู้จากการปฏิบัต ิ
-ศึกษาด้วยตนเอง 
-ฝึกอบรมประชุมปฏิบตัิการ 
-พบผู้เชี่ยวชาญ 

13 – 14 
พฤศจิกายน 

2557 

งานบริหารบุคคลและ 
นิติการ/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

- ทราบถึงแนวทาง 
ในการด าเนินการจัดท าเอกสารเพือ่
ประกอบ 
การขอก าหนดต าแหน่ง 
ที่สูงข้ึน 

- วิเคราะห์งานประจ าได ้
สามารถก าหนดรูปแบบ ข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ขอ
ก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 

2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาระบบงานบริหารบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

- ศึกษาดูงาน 
- พบผู้เชี่ยวชาญ 

26-30 เมษายน 
2558 

มหาวิทยาลยัสรุาษฎร์
ธาน ี

- ส่งเสริม สนับสนุน  
งานด้านบริหารบุคคลฯ และพัฒนางาน
ด้านการบริหารบุคคลให้ทันสมัย 
มีความรวดเร็ว และเพิ่มระสิทธิภาพใน
การท างาน 
- ได้แลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างบุคลากร
ต่างหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายงาน
บริหารบุคคลฯ ระหว่างมหาวิทยาลัย 

- น าความรู้มาปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงาน โดยการน าเทคโนโลยีมาเข้า
ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
- เปิดมุมมองการในท างานให้มเีครือข่าย
ในการท างานท่ีสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันได ้
 

 

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการกฎหมายปกครอง
เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 

-พบผู้เชี่ยวชาญ 
-ฝึกอบรมประชุม 

28 กรกฎาคม 
2558 

งานบริหารบุคคลและ 
นิติการ/ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

-ทราบถึงกระบวนขั้นตอนในการใช้
กฎหมาย และการน ากฎหมายมาใช้ใน
การปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 

- น าความรู้มาใช้ในการปฏิบตัิราชการได้ 
และสามารถแนะน าผู้อื่นได ้
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ประเด็น/หัวข้อ/เร่ืองท่ี
พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ป ี 

(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/สถานท่ี/ 
ผู้จัด(ถ้ามี) 

ผล/หรือสิ่งที่คาดว่าจะไดร้ับ 
จากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้ 
เพื่อพัฒนางานใด 

หมาย
เหตุ 

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท า
แผน และประเมินผลโครงการ 

- เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
- พบผู้เชี่ยวชาญ 

10 – 11 
กรกฎาคม 2558 
 

กองนโยบายและแผน/ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

- ทราบถึงกระบวนการประเมินผล
โครงการ ระดับคณะ ส านัก สถาบนั 
กอง งาน และระดับสาขาวิชา  
ได้อย่างถูกต้อง 
 

- น าความรู้มาพัฒนางาน สามารถจัดท า
แผนงานประเมินโครงการได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

5. โครงการอบรม “การ
พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนบัสนุนวิชาการ" 

- พบผู้เชี่ยวชาญ 
- ฝึกอบรม 

18 มิถุนายน 
2558 

งานบริหารบุคคลและ
นิติการ/ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

- ทราบวิธีการพัฒนา 
สรรถนะ และการปรับพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน วิธีการสร้างความสุขในการ
ท างาน และการให้บริการ 
ที่ดี  
 

- น าความรู้มาพัฒนาการให้บริการ การ
พัฒนางานบริการ การปรับทัศนคติ ใน
ท างาน และท าให้เกิดความสุขในการ
ท างานได ้

 

6. โครงการอบรมการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ  
หลักสตูร Organization 
Development (OD) 

-เรียนรู้จากการปฏิบัต ิ
-ฝึกอบรม 
-พบผู้เชี่ยวชาญ  

18 มิ.ย. 58 
(2 วัน) 

งานบริหารบุคคลและ
นิติการส านักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนครห้องประชุม
สร้อยสุวรรณา 
ช้ัน 3 อาคาร 10 

- ทราบแนวทางการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 
- พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ให้บริการที่มือ
อาชีพ 

- การบริการภายในหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ 
- เป็นผู้ให้บริการทีด่ ี
- พัฒนางานบริการของหน่วยงาน 

 

7.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การถ่ายทอดตัวช้ีวัดและ
หมายการปฏิบัตริาชการของ
มหาวิทยาลยั   ราชภัฏ
สกลนคร 

-พบผู้เชี่ยวชาญ  
-ฝึกอบรมประชุมปฏิบตัิการ  
-การปฏิบัติในงาน  
 

22 มิ.ย. 2558 
 

ณ ห้องประชุม 
สร้อยสุวรรณา 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

- ทราบหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดและหมายการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลยั   ราช
ภัฏสกลนคร 

- การจัดท าแผนงานตา่งๆของงาน
บริหารบุคคลและนิติการ ให้สอดคล้อง
กับตัวช้ีวัดและหมายการปฏิบตัิราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ประเด็น/หัวข้อ/เร่ืองท่ี
พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ป ี 

(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/สถานท่ี/ 
ผู้จัด(ถ้ามี) 

ผล/หรือสิ่งที่คาดว่าจะไดร้ับ 
จากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้ 
เพื่อพัฒนางานใด 

หมาย
เหตุ 

8. โครงการฝึกอบรมหลักสตูร  
“การเขียนวิจัยในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อ
เลื่อนต าแหน่งช านาญการ
พิเศษ” 

- เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
- พบผู้เชี่ยวชาญ 
- ฝึกอบรมประชุมปฏิบตัิการ 
 

29 -30 
มิถุนายน 2558 
และ 1 
กรกฎาคม 2558 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ศูนย์บริการ
งานวิจัยลักษณะ

พิเศษ/ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 

ธรรมาธริาช 

- ทราบถึงหลักการและกระบวนการของ
การท าโครงการวิจัยในการปรับปรงุและ
พัฒนางาน 
- สามารถท าโครงการวิจยั และเขียน
งานวิจัยเพื่อขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น
ได ้

- น าความรู้ที่ได้ ไปสร้างผลงานวิจยัใน
การปรับปรุงและพัฒนางานท่ีรับผดิชอบ
เพื่อเลื่อนระดับไปเป็นระดับต าแหน่ง
ช านาญการพิเศษ 

 

9. ประชุมเชิงพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท า
แผนและประเมินโครงการ 

-เรียนรู้จากการปฏิบัติ  
-พบผู้เชี่ยวชาญ  
-ฝึกอบรมประชุมปฏิบตัิการ 
-การปฏิบัติในงาน  

2 ก.ค.58 
 

ณ ห้องประชุม 
สร้อยสุวรรณา 

ช้ัน 3 อาคาร 10 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

สกลนคร 

- ทราบหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและ
ประเมินโครงการ 

- การจัดท าแผนงานตา่งๆของงาน
บริหารบุคคลและนิติการ ให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและ
ประเมินโครงการของมหาวิทยาลยั 
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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/เร่ืองท่ีพัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ป ี(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/สถานที่/ผู้จัด
(ถ้ามี) 

ผล/หรือสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
จากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพ่ือพัฒนางานใด 

หมาย
เหตุ 

1. โครงการประชุมวิชาการเครือขา่ยพัฒนา
ระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 4  
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้
ยั่งยืน” 

- พบผู้เชี่ยวชาญ 
 

25–26 พฤศจิกายน 
2558 

ที่ประชุมสภาข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง 
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศ
ไทย (ปขมท) และเครือข่าย
หัวหน้าธุรการภาควิชา  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

- เพื่อพัฒนาความรู้  
และศักยภาพให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้
ทันต่อเหตุการณ์ และมีความ 

- ทราบถึงแนวทางการเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
“การประเมินค่างาน และการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานจากงานประจ าของกองนโยบาย
และแผน” 

- เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
- พบผู้เชี่ยวชาญ 
- ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
 

15 – 16 ธันวาคม 
2558 

กองนโยบายและแผน/ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

- ทราบถึงแนวทางการพัฒนา
ทักษะการเขียนวิเคราะหค์่างาน 
และการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานจากงานประจ าเพื่อ
ขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้นได ้
 

- ทราบถึงเส้นทางความกว้า
หน้าในอาชีพของตนเอง 
และสามารถเข้าสูต่ าแหน่งท่ี
สูงขึ้นได ้

 

3. โครงการอบรม  
“การจัดท ากรอบต าแหน่ง  
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” 
 

- เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
- พบผู้เชี่ยวชาญ 
- ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
 

15 -16 กุมภาพันธ์ 
2559 

งานบริหารบุคคลและนิติ
การ/มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

- เพื่อจัดท ากรอบระดับต าแหน่ง
ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ  
- เพื่อก าหนดกรอบต าแหน่งของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

- ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท ากรอบระดับ
ต าแหน่ง และจดัท ากรอบ
อัตราก าลังและต าแหน่ง ให้
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทั้งมหาวิทยาลัย 

 



6 

 

โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เร่ืองท่ีพัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ป ี(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/สถานท่ี/ผู้จดั 
(ถ้ามี) 

ผล/หรือสิ่งที่คาดว่าจะไดร้ับ 
จากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมาย
เหตุ 

4. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ระบบงานบริหารบุคคลให้มีประสทิธิภาพ ณ 
กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ม.
บูรพา 

- ศึกษาดูงาน 8-11กุมภาพันธ์ 
2559 

มหาวิทยาลยับูรพา - ศึกษารูปแบบวิธีการ 
ปฏิบัติงาน กองบริหาร 
งานบุคคลฯ ม.บรูพา  
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างบุคลากรตา่งหน่วยงาน 
- น าความรู้มาพัฒนางานใน
หน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- น าความรู้มาพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

 

5. โครงการจัดท าประมวลกฎหมายและ
ฐานข้อมูลทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

- ศึกษาดูงาน 8-10 กุมภาพันธ ์
2559 

มหาวิทยาลยับูรพา - ศึกษารูปแบบวิธีการเก็บ
รวบรวมกฎหมายเทคโนโลยี ท่ี
น ามาใช้งาน ของ ม.บูรพา 
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างบุคลากรตา่งหน่วยงาน 
- น าความรู้มาพัฒนางานใน
หน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- น าความรู้มาพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

 

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากร
สายวิชาการ (Career Path)” 

-เรียนรู้จากการปฏิบัต ิ
-พบผู้เชี่ยวชาญ 

มีนาคม 2559 งานบริหารบุคคลและนิติ
การ/ 
ม.ราชภัฏสกลนคร 

-ทราบถึงแนวทางการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

-ทราบถึงเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพของ
ตนเอง และสามารถเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นได ้

 

7. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ส านักงานอธิการบดีให้มปีระสิทธิภาพ 

- ศึกษาดูงาน 3-6 เมษายน 2559 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ 
สุราษฎร์ธาน ี

- ศึกษารูปแบบวิธีการ 
ปฏิบัติงาน  
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างบุคลากรตา่งหน่วยงาน 
- น าความรู้มาพัฒนางานใน
หน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- น าความรู้มาพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

 



7 

 

โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เร่ืองท่ีพัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ป ี(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/สถานที่/ผู้จัด 
(ถ้ามี) 

ผล/หรือสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 
จากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพ่ือพัฒนางานใด 

หมาย
เหตุ 

8. โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัย
ราชภัฏสกลนคร หลักสูตรปฐมนิเทศ
บุคลากรสายวิชาการ สนับสนุนวิชาการยุค
ใหม ่

- เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
- พบผู้เชี่ยวชาญ 
- ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
 

เมษายน 2559 - งานบริหารบุคคลและนติิ
การ 

- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 
ทิศทางการพัฒนา นโยบาย กฎ 
ระเบียบของมหาวิทยาลัยและมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหนา้ที่
มีจิตส านึกรัก ผูกพัน และมี
ทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลยั 

 

- มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 
ทิศทางการพัฒนา นโยบาย 
กฎ ระเบยีบของ
มหาวิทยาลยั และมีความ
พร้อมในการปฏิบตัิหน้าที ่

 

9. โครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวทิยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

- เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
- พบผู้เชี่ยวชาญ 
- ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
 

พฤษภาคม 2559 - ส านักงานอธิการบดี 
ร่วมกับงานบริหารบุคคล
และนิติการ  

- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 
ทิศทางการพัฒนา นโยบาย กฎ 
ระเบียบของมหาวิทยาลัยและมี
ความพร้อมในการท าหน้าที่
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

- มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 
ทิศทางการพัฒนา นโยบาย 
กฎ ระเบยีบของ
มหาวิทยาลยั และมีความ
พร้อมในการปฏิบตัิหน้าที ่
 

 

10. โครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง
(นักบริหารในสถาบันอดุมศึกษา) 

- ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
- พบผู้เชี่ยวชาญ  

มิถุนายน 59 
(30 วัน) 

มหาวิทยาลยัของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 -เรียนรู้หลักการบริหาร และ
ทักษาส าคัญในการบริหารงาน 
-มีความรู้ ความเข้าใจ
สภาวการณ์ของหน่วยงานและ
องค์การ 
-มีวิสัยทัศน์ วางแผน ประสาน
ก ากับดูแล งาน คน และฯลฯ 
 

-พัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งระดับบริหาร 
-พัฒนาศักยภาพตนเอง
เพื่อให้มีภาวะผู้น า 
-น าพาผู้ใต้บังคับบัญชา 
บริหารทีมงานได้อย่างมือ
อาชีพ 
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โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เร่ืองท่ีพัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ป ี(ถ้ามี) 

หน่วยงาน/สถานที่/ผู้จัด
(ถ้ามี) 

ผล/หรือสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
จากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพ่ือพัฒนางานใด 

หมาย
เหตุ 

11. โครงการปฏิบตัิธรรมเพื่อการท างานท่ี
เป็นสุข 

- ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
- พบผู้เชี่ยวชาญ  

กรกฎาคม 59 
(3 วัน) 

มหาวิทยาลยัของรัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 -เรียนรู้หลักการบริหาร และ
ทักษาส าคัญในการบริหารงาน 
-มีความรู้ ความเข้าใจ
สภาวการณ์ของหน่วยงานและ
องค์การ 
-มีวิสัยทัศน์ วางแผน ประสาน
ก ากับดูแล งาน คน และฯลฯ 

-พัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งระดับบริหาร 
-พัฒนาศักยภาพตนเอง
เพื่อให้มีภาวะผู้น า 
-น าพาผู้ใต้บังคับบัญชา 
บริหารทีมงานได้อย่างมือ
อาชีพ 

 

       

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/

