
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 ....นางกานต์ชนก.. ชื่อสกุล ...ปทุมเพชร...... 
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...............................................................................................  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในปีงบประมาณ 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(ถ้า

มี) 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

1. โครงการฝึกอบรมท าผลงานส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพือ่ขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 

-เรียนรู้จากการปฏิบัต ิ
-ศึกษาด้วยตนเอง 
-ฝึกอบรมประชุมปฏิบตัิการ 
-พบผู้เชี่ยวชาญ 

13 – 14 พฤศจิกายน 
2557 

งานบริหารบุคคลและ
นิติการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

-ทราบถึงแนวทางในการพัฒนา
งานตัวเองเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

-วิเคราะห์งานประจ าใหม้ี
รูปแบบขึ้นตอนในการปฏิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมาย
ปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ 
 

-พบผู้เชี่ยวชาญ 28 กรกฎาคม 2558 งานบริหารบุคคลและ
นิติการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

-ได้รับความรู้เกีย่วกับกฎหมายที่
เกี่ยวกฎหมายปกครองเกี่ยวกับ
การปฏิบัตริาชการเพิ่มมากข้ึน 

-สามารถน าความรูม้าใช้ใน
การปฏิบัตริาชการโดยไม่ขัด
กับกฎหมายและแนะน าผู้อื่น
ได้อย่างถูกต้อง 

 

3. โครงการอบรม การพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

-พบผู้เชี่ยวชาญ 18 มิถุนายน 2558 งานบริหารบุคคลและ
นิติการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

- ทราบวิธีการพัฒนาสรรถนะ 
และการปรับพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน วิธีการสร้างความสุข
ในการท างานและการให้บริการ
ที่ด ี

- น าความรู้มาพัฒนาการ
ให้บริการ การพัฒนางาน
บริการ การปรับทัศนคติใน
การท างาน และท าให้เกดิ
ความสุขในการท างานได ้
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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/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
การพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะ
น าไปใช้เพื่อ
พัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

1. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ระบบงานบริหารบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ ณ กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ม.บูรพา 
 

 - ศึกษาดูงาน 8-11 กุมภาพันธ์ 
2559 

มหาวิทยาลัยบูรพา - ศึกษารูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน 
กองบริหารงานบุคคลฯ ม.บูรพา 

-น าความรู้มา
พัฒนาและปรับใช้
กับงานประจ า 

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

-ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
-พบผู้เชี่ยวชาญ 

ยังไม่มีก าหนด ส านักงานคณะกรร
การการอุดมศึกษา 

ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ใน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ 

งานการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราช 

 

3. โครงการอบรมการจัดท ากรอบ
ต าแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
 

-เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
-ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
-พบผู้เชี่ยวชาญ 

15-16 กุมภาพันธ์ 
2559 

งานบริหารบุคคล
และนิติการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
 

- ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท ากรอบอัตราก าลัง 

- เพ่ือจัดท ากรอบ
อัตราก าลังของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
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โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/สถานที่/
ผู้จัด(ถ้าม)ี 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
การพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะ
น าไปใช้เพื่อ
พัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ  
 

-ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 
-พบผู้เชี่ยวชาญ 

19-20 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ณ โรงแรมสุนีย์แก
รนด์ อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

- มีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลักการของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ เกี่ยวกับ การเงิน การ
คลัง และงบประมาณ 
- เข้าใจวิธีการและสามารถเขียน
เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้อย่าง
ถูกต้อง 
- เข้าใจเรื่องเอกสาร หลักฐาน
การจ่าย เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายในเรื่องต่างๆ 

- น าไปปรับใช้ใน
การบริหารการใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณและ
เงินนอก
งบประมาณ 

 

5.โครงการจัดท าประมวลกฎหมาย
และฐานข้อมูลทางกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

- การปฏิบัติในงาน 
- มอบหมายงาน 

กุมภาพันธ์-มีนาคม
2559 

งานบริหารบุคคล
และนิติการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

ทราบรูปแบบวิธีการเก็บรวบรวม
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

ใช้สืบค้นระเบียบ 
ข้อบังคับ 
ประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

 

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุนบุคลากร
สายวิชาการ(Career Path) 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- พบผู้เชี่ยวชาญ 

มีนาคม 2559 
 

งานบริหารบุคคล
และนิติการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

- ทราบถึงแนวทางการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

- ความก้าวหน้า
การเข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

 



5 
โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/สถานที่/
ผู้จัด(ถ้าม)ี 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะ
น าไปใช้เพื่อพัฒนา

งานใด 

หมายเหตุ 

7. โครงการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรสาย
วิชาการ สนับสนุนวิชาการยุคใหม่ 

- เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
- พบผู้เชี่ยวชาญ 
- ฝึกอบรมประชุม
ปฏิบัติการ 

 มีนาคม 2559 งานบริหารบุคคล
และนิติการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

- เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
วิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนา
นโยบาย กฎ ระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัย 

- การปฏิบัติหน้าที่  

       

หมายเหตุ :ค าอธิบายสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบตัิ ดูรายละเอียดจากเว็บไซตh์ttp://plan.snru.ac.th/ 
* วิธีการพัฒนา :    T = ฝึกอบรมประชุมปฏิบัติการ (Training)         C = การสอนงาน (Coaching)     OJT = การปฏิบตัิในงาน (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 = เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action learning)        
M = พี่เลี้ยง (Mentoring)    W = ติดตามผูม้ีประสบการณ์ (Work  Shadowing)    OTH = อื่นๆ (Other)……..ระบ ุ  
 ***เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเสร็จขอความกรุณาส่งคืนที่ กองนโยบายและแผน อาคาร 10 ชั้น 4เพื่อกองนโยบายและแผนจักได้รวบรวมข้อมูลในภาพรวมและน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป*** 

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

