
แบบส ารวจ 
ผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.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 ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
2. ข้อมูลที่ได้รับจากท่านส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่มีสอดคล้องกับความต้องการของท่านมากที่สุด  ขอให้ตอบแบบส 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     นางสาวรัตติกร      ชื่อสกุล      พรมค า                               . 
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  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/หรือสิ่งท่ีได้รับจากการ
พัฒนา 

การน าผลการพัฒนาไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

งาน 

หมาย
เหตุ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ฝึกอบรมท าผลงานส าหรับบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการเพื่อก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น (ระดับช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ)” 
 
 

E = พบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing) 
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย นายเสถียร 
คามีศักดิ์  และว่าที่ร้อยตรีสุวติ  ผวิพันค า 
T  = ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ (Training) 
การบรรยายให้ความรู้ การท าผลงานเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งของสายสนับสนุน และ
แนวทางการจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์

วันท่ี 14 – 15 
พฤศจิกายน 

2557  
 

ณ ห้องประชุมสร้อย
สุวรรณา ช้ัน 3 
อาคาร 10 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

1. ได้รับความรู้เกีย่วกับการท า
ผลงานเพื่อยื่นขอก าหนดต าแหน่ง
ที่สูงข้ึนของสายสนับสนุนวิชาการ
ในแต่ละระดับช านาญการ ช านาญ
การพิเศษ การท าผลงานเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห ์
 

1.น าความรู้ที่รับน าปรับใช้ใน
การท าผลงานเพื่อเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น เมื่อ
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์
ที่ มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

 

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลักสตูร 
“พัฒนาทักษะในการ 
ประเมินค่างานให้แก่ข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 (การก าหนดต าแหน่งและประเมนิ 
ค่างานเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา 
สามารถก าหนดกรอบของต าแหนง่ 
เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
สูงขึ้นด้วยเทคนิคการประเมินค่า 
งานอย่างเป็นรูปธรรม)  รุ่นที่ 3 
 

E = พบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing) วิทยากร 
จากส านักงาน ก.พ. และ 
คุณโอภาส เขียววิชัย บรรยายใหค้วามรู ้
เรื่อง เทคนิคและวิธีการประเมินคา่งาน  
และ โครงสร้างต าแหน่งข้าราชการ 
พลเรือนฯ และหลักเกณฑ์การประเมิน 
ค่างานท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
A = เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ (Action learning)  การ
จัดกลุ่มปฏิบัตเิกี่ยวกับการประเมนิค่างานของแต่ละ
ต าแหน่ง 

วันท่ี 2-3 
มีนาคม 2558       

ณ โรงแรมเซ็นจรูี่
พาร์ค กรุงเทพฯ 

1.ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินค่างาน ตาม
ถูกต้องตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
2. ได้รับความรู้เกีย่วข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าสูต่ าแหน่ง
ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 

1.น าความรู้ที่ได้รับน ามาปรับ
ใช้ในการจัดท าประเมินค่างาน 
ให้ถูกต้องตามวิธีการ 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อ
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด 

 



3 
โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี 

หน่วยงาน/
สถานที่/ผู้จัด 

ผล/หรือสิ่งท่ีได้รับจากการ
พัฒนา 

การน าผลการพัฒนาไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

งาน 

หมาย
เหตุ 

3. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบงาน
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
 

F =  ศึกษาดูงาน (Field Trip) ศึกษาดูงาน
ด้านบริหารบุคคล งานต าแหน่งทางวิชาการ 
งานระบบสารสนเทศบุคลากร งานกองทุน 
งานสรรหา  
ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุ
ราษฎร์ธาน ี

26 – 30 
เมษายน 
2558  
 

ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสรุาษฎร์ธานี 
และวิทยาลัย
นานาชาติการ
ท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลยัสุ
ราษฎร์ธาน ี

1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างาน
เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล เช่น 
งานด้านการการลาศึกษาต่อ 
ทุนการศึกษา งานสรรหา งาน
ก าหนดต าแหน่ง 
2. การสร้างเครือข่ายการท างาน
ด้านบริหารบุคคลในกลุ่ม
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

1. น าความรู้ที่ไดร้ับจาก
การศึกษาดูงาน ท่ีได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การท างาน 
น าเปรียบเทียบและน ามาปรับ
ใช้ในการท างานด้านบริหาร
บุคคล 

 

4. การประชุมวิชาการ ปขมท. 
ประจ าปี 2558 เรื่อง การปฏิรูป
ตนเองในศตวรรษที่ 21 

E = พบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing) 
บรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกับมมุมองการปฏิรปู
การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน  ประกอบด้วย 
1. นายคะนอง วรรณศรี ประธาน ปขมท.  
2. ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติ
กร) 
3. ดร.สรุินทร์ พิศสุวรรณ (อดีตเลขาธิการ
อาเซียน) 4. รศ.ดร.พินิติ รตะนานกุูล ,
เลขาธิการสภาการศึกษา  
5. ดร.มิตต์ ทรัพย์ผดุ 
6. ฯพณฯ อภสิิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  
7. เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
8. นายเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน ์

21 – 22 
พฤษภาคม 
2558  

ณ โรงแรมกิจตรง
วิลล์ รสีอร์ท จังหวัด
อุบลราชธาน ี

1. ได้รับความรู้และทัศนคติ 
เกี่ยวกับการปฏริูปการศึกษาไทย
เพื่อการเปลีย่นแปลงในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ท่ีหลากหลาย
รูปแบบจากวิทยากรทีม่ีความ
เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของไทย 

1. น าความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
น ามาปรับใช้ในการท างานเพื่อ
เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
และน ามาเป็นแรงบันดาลใจใน
การท างาน ในฐานะบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการผลักดันการศึกษา
เพื่อปฏิรูปการศึกษาไทยให้
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 



4 
โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี 

หน่วยงาน/
สถานที่/ผู้จัด 

ผล/หรือสิ่งท่ีได้รับจากการ
พัฒนา 

การน าผลการพัฒนาไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

งาน 

หมาย
เหตุ 

5. โครงการอบรมการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการ หลักสตูร 
Organization Development (OD)
  

E = พบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing)   บรรยาย
ให้ความรู ้
เกี่ยวกับพฤติกรรม การให้บริการ และ 
การสื่อสาร โดยอาจารยส์ุกิจ ศุภกจิเจริญ 
OJT = การปฏิบัติในงาน (On the job 
training)   
 
 

วั น ที่  1 8 
มิ ถุ น า ย น 
2558 
 

ณ ห้องสร้อย
สุวรรณา  ช้ัน 3 
อาคาร 10 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

1. ได้รับความรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะในด้านการปฏิบตัิงาน 
การบริการ การท างานอย่างมี
ความสุข การปรับทัศนคตเิชิงบวก 
และการสื่อสาร 

1. น าความรู้ที่ได้น ามา
ปรับเปลีย่นทัศนคติในการ
ท างานอย่างมีความสุข ตลอด
การบริการ การสื่อสาร และ
สมรรถนะด้านอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
และการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานดา้นการจดัท า
แผน และประเมินผลโครงการ 

E = พบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing) 
บรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกับเทคนิคการเขียน
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณ บริหาร
งบประมาณ ติดตามประเมินผล โดยมี นาย
พิชัย เพ็ชรยิ้ม  ผู้อ านวยการส านักงานจัดท า
งบประมาณเขตพื้นท่ี 11  
เป็นวิทยากรบรรยาย 
T  = ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ (Training) 
ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ การเขียน
รายงานการประเมินผลโครงการ 
 
 
 
 
 

10 – 11 
กรกฎาคม 

2558  
 

ณ ห้องสร้อย
สุวรรณา  ช้ัน 3 
อาคาร 10 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

1. ได้รับความเกี่ยวกับเทคนคิการ
เขียนโครงการการเพื่อขอรับงาน
ประมาณ การบริหารงาน
งบประมาณโครงการ และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ 
2. การทดลองปฏิบัติการ
ประเมินผลโครงการ 

1. น าความรู้เกี่ยวกับหลักการ
เขียนโครงการมาปรับใช้ใน
การเขียนโครงการเสนอขอ
งบประมาณในปี พ.ศ. 2559  
 

 



5 
โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี 

หน่วยงาน/
สถานที่/ผู้จัด 

ผล/หรือสิ่งท่ีได้รับจากการ
พัฒนา 

การน าผลการพัฒนาไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

งาน 

หมาย
เหตุ 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการปฏบิัติราชการ
ในสถาบันอุดมศึกษา 

E = พบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing) 
บรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกฎหมายปกครอง
เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยม ี
1) นายกมล สกลเกชา อธิบดีศาลปกครอง  
2) นายยุทธนา ทินรัตน์  
    พนักงานคดีปกครองช านาญการพิเศษ  
3) นายวุฒิชัย ไทยเจริญ  
    ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น  
4) นายทรงพล บุญมา  
    ผู้อ านวยการกลุ่มช่วยงานตลุาการ  
เป็นวิทยากรบรรยาย 
A = เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ (Action 
learning) การเข้าเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี 
ห้องไต่สวน ห้องให้ค าปรึกษา ห้องรับฟ้อง 

วั น อั ง ค า ร ที่ 
28 กรกฎาคม 
2558 

 

ณ  ศ า ล ป ก ค ร อ ง
ขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

1. ได้รับความเกี่ยวกับกฎหมาย
ปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการในสถาบันอุดมศึกษา 
ตลอดจนขั้นตอนการปฏบิัติเมื่อมา
ศาลปกครอง 
2. การศึกษาวิธีการจากสถานท่ี
จริง ณ ศาลปกครองขอนแก่น 
ตลอดจนขั้นตอนการตดิต่อขอรับ
ค าปรึกษา 

1. น าความรู้ที่ไดร้ับเกีย่วกับ
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานเพื่อป้องการ
การกระท าผิดทางวินัยในการ
ปฏิบัติงาน 
2. การน าความรู้ทีไ่ด้รบั
เกี่ยวกับข้อกฎหมายเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ในบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อ
ป้องกันการกระท าผดิวินัยทาง
ปกครอง 

 

       

หมายเหตุ :  ค าอธิบายสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ http://plan.snru.ac.th/ 
       * วิธีการพัฒนา   :  T = ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ (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  = แลกเปลี่ยนงาน (Job  Swap)                           A = เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ (Action learning)                   

                                          M = พี่เลี้ยง (Mentoring)                        W = ติดตามผู้มปีระสบการณ์ (Work  Shadowing)    OTH = อื่นๆ (Other)……..ระบุ  
  

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


6 
ตอนที่ 3  ข้อมูลการความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
 กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียด ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ท่านต้องการพัฒนาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะ  
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของท่านอย่างไรบ้าง  

โครงการ/
ประเด็น/ 

หัวข้อ/เรื่องที่
พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี 

(ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/
สถานที่/ผู้จัด

(ถ้าม)ี 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนา
จะน าไปใช้เพื่อ
พัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

1.โครงการประชุม
วิชาการเครือข่าย
พัฒนาระบบงาน
บริหารและธุรการ 
ครั้งท่ี 4 หัวข้อ “การ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อ
ขับเคลื่อนอุดมศึกษา
ไทยให้ยั่งยืน” 
 

E = พบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing) วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ยั่งยืน โดยมีวิทยากร
ผู้บรรยาย ดังนี้  
1. นายพันธ์ุเพิ่มศักดิ์ อารณุี ผอ. กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอุดมศึกษา บรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู้การเป็นพลเมืองระดับอุดมศึกษา 
2. รศ.นพ.ชเนทร์ วนาภิรักษ์ บรรยาย การพัฒนาระบบงานและการ
สร้างนวัตกรรมในการท างาน 
3. พระมหาสมปอง วัดสร้อยทอง บรรยาย ท าอย่างไรให้ใจเป็นสุข 
4. อ.สุภัครศริิ ยุทธิวัจน์ จากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
บรรยาย การพัฒนาศักยภาพในการท างาน 
5. นายเสถียร  คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ บรรยาย ประเมินค่า
งานอย่างไรให้มีคณุค่า  
6. รศ.ดร.สุพล อนันตา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และ ผศ.ดร.
สิริวดี ชมเดช ผอ.ศูนย์ธรรมชาติวทิยาดอยสเุทพเฉลิมพระเกยีรตฯิ 
บรรยาย การเขียนโครงการ การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
7. ศ.ดร.ชูชัย สมิทธิไกร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยาย การ
สร้างสุขสู่งานด้วยการคิดบวก 

วันท่ี 25 – 26 
พฤศจิกายน 2558  
ณ  
 

ณ โรงแรมอิมพิ
เรียลแม่ปิง 
จังหวัดเชียงใหม่   
จัดโดย : ที่ประชุม
สภาข้าราชการ 
พนักงาน และ
ลูกจ้าง
มหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย (ปข
มท.)ร่วมกับ 
เครือข่ายหัวหน้า
ธุรการภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียง
ใหม ่

1. ได้รับความรู้เกีย่วกับ
ทัศนคติจากผูเ้ชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อน
อุดมศึกษาไทยใหย้ั่งยืน ดังนี ้
-  แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน 
- การพัฒนาระบบงาน และ
การสร้างนวัตกรรมในการ
ท างาน  
- การท าอย่างไรให้ใจเป็นสุข  
- การประเมินค่างาน  
- การประเมินโครงการการ
และประเมินผลโครงการ  
- การสร้างสุขสู่งานด้วยการ
คิดบวก 

1. การน าความรู้ที่
ได้รับเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาไทย
น ามาปรับใช้และ
พัฒนาการท างาน 
เพื่อเป็นแรง
ขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยัฯ ใน
การเป็นอุดมศึกษา
ไทยท่ีมีความยั่งยืน 

 



7 
โครงการ/
ประเด็น/ 

หัวข้อ/เรื่องที่
พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี 

(ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/
สถานที่/ผู้จัด

(ถ้าม)ี 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนา
จะน าไปใช้เพื่อ
พัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

2. โครงการจัดท า
กรอบระดบัต าแหน่งที่
สูงขึ้น ของบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการ 
ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ 
 

E = พบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing) การบรรยายให้ความรู้ในการ
จัดท ากรอบระดับต าแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ โดยมี นายเรืองชัย จรุงศริวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู ้

15 – 16 ก.พ. 
2559 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

1. ได้รับความรู้เกีย่วกับวิธีการ
และหลักเกณฑ์ในการจดัท า
กรอบระดบัต าแหน่งของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
2. ได้ปฏิบัติการจดัท ากรอบ
ระดับต าแหน่งของบุคลากร
สายสนบัสุนนตามโครงสร้าง
ของหน่วยงาน 

1. น าความรู้ที่
ได้รับมา น ามาปรับ
ใช้ในการจัดท า
กรอบระดบั
ต าแหน่งของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนตาม
โครงสร้างของ
หน่วยงานเสนอ
มหาวิทยาลยั
พิจารณาก าหนด
กรอบต่อไป 

 

3. โครงการศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ระบบงานบริหาร
บุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ ณ กอง
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลยับูรพา 

F = ศึกษาดูงาน (Field Trip) ด้านบริหารบุคคล ระบบสารสนเทศ 
ระบบการปฏิบัติงานของกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบรูพา    
E = พบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing)  เรียนรู้งานจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบริหารบุคคลของมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร กับ
มหาวิทยาลยับูรพา เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้การปฏิบตัิงาน 

21 – 23 ม.ค. 
2559 
 

มหาวิทยาลยั
บูรพา 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างานเกี่ยวกับระบบงาน
บริหารบุคคล  
2. การสร้างเครือข่ายการ
ท างานด้านบริหารบุคคล 

1. น าความรู้ที่
ได้รับจาก
การศึกษาดูงาน ท่ี
ได้แลกเปลีย่น
เรียนรู้การท างาน 
น าเปรียบเทียบ
และน ามาปรับใช้
และพัฒนาการ
ท างานด้านบริหาร
บุคคล 

 



8 
โครงการ/
ประเด็น/ 

หัวข้อ/เรื่องที่
พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี 

(ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/
สถานที่/ผู้จัด

(ถ้าม)ี 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนา
จะน าไปใช้เพื่อ
พัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

4. โครงการจัดท า
ประมวลกฎหมายและ
ฐานข้อมูลทาง
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ 
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

F = ศึกษาดูงาน (Field Trip) ศึกษาดูงานจากฐานข้อมูลทาง
กฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
A = เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ (Action learning) การจัดท าฐานข้อมูล
ทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

21 – 23 ม.ค. 
2559 
 

มหาวิทยาลยัธรรม
ศาสตร ์
 

1. ได้ศึกษาและเรยีนรู้ระบบ
ฐานข้อมูลทางกฎหมาย ของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
รวบรวมข้อกฎหมายกลางของ
มหาวิทยาลยั 

1. น าความรู้ที่
ได้รับจาก
การศึกษาดูงาน 
และแลกเปลีย่น
ความรู้น ามาปรับ
ใช้ในการช่วยจัดท า
ให้โครงการจดัท า
ประมวลกฎหมาย
และฐานข้อมลู
กฎหมาย  
 
 

 

5. โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการ
และบุคลากรสาย
วิชาการ 
 
 

E = พบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร 

เดือนมีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

1. ได้รับความรู้เกีย่วกับ
เส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการและสาย
วิชาการ 

1. น าความรู้ที่
ได้รับน ามาปรบัใช้
ในการจัดท า
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ  

 



9 
โครงการ/
ประเด็น/ 

หัวข้อ/เรื่องที่
พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี 

(ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/
สถานที่/ผู้จัด

(ถ้าม)ี 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนา
จะน าไปใช้เพื่อ
พัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

6. โครงการพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
หลักสตูรปฐมนเิทศ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการยุค
ใหม ่
 

T = ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ (Training) ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
สายสนบัสนุนวิชาการ  
 E = พบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Briefing) บรรยายให้ความรู้และ
แนะน าข้อมูลเกีย่วกับวิสัยทัศน์ พนัธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจน
สวัสดิการ ข้อกฎหมายให้บุคลากรใหม่สายสนับสนุนวิชาการได้
รับทราบ 

15 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร 

1. บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายของทาง
มหาวิทยาลยั ทิศทางการ
พัฒนา ตลอดจนข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และสวสัดิการที่
ได้รับ 
2. ช่วยบุคลากรใหมไ่ด้มีความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง ตลอดจนมี
ทัศนคติในทางบวกหรือทางที่
ดีต่อองค์กร 

1. บุคลากรมีความ
เข้าใจเกีย่วกับ
มหาวิทยาลยัฯ ใน
ด้านนโยบาย 
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ ตลอดจน
ข้อกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง สิทธิ
สวัสดิการที่พึง
ได้รับ 
2. บุคลากรใหมม่ี
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กร และมี
ทัศนคติในทางบวก
ต่อองค์กร  

 

       

หมายเหตุ :  ค าอธิบายสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ http://plan.snru.ac.th/ 
       * วิธีการพัฒนา   :  T = ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ (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  = แลกเปลี่ยนงาน (Job  Swap)                           A = เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ (Action learning)                   

                                          M = พี่เลี้ยง (Mentoring)                        W = ติดตามผู้มปีระสบการณ์ (Work  Shadowing)    OTH = อื่นๆ (Other)……..ระบุ  

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

