
 
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   นางสาวมุงเมือง    ชื่อสกุล ค านาทิพย์ 
2. ประเภทบุคลากร  สายวิชาการ   สายสนับสนุนวชิาการ   สายบริหาร (หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับ)   
3. ต าแหน่ง/ลักษณะงาน พนักงานธุรการ ส 4 
4. สังกัด สาขาวิชา/ฝ่าย/งานบริหารบุคคลและนิติกร กองกลาง คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง ส านักงานอธิการบดี 
5. ผู้บังคับบัญชาโดยตรง/หัวหน้างาน/ประธานสาขา นางสาวอังคณา ศิริกุล ต าแหน่งบุคลากรช านาญการ  
 
 



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/หรือสิ่งที่ได้รับ
จากการพัฒนา 

การน าผลการพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

หมายเหตุ 

1.โครงการฝึกอบรมท าผลงาน
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้น (ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ) 
 

 A, T, E, OJT 13–14 พ.ย. 57 งานบริหารบุคคล
และนิติกร  
ณ ห้องประชุม
สร้อยสุวรรณา 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

มีความรู้เรื่องการท า
ผลงาน ทั้งการท า
คู่มือปฏิบัติงานและ
การวิเคราะห์งาน 

-วิเคราะห์งานประจ าได้             
สามารถก าหนดรูปแบบ            
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     
-ได้รับความรู้และแนะน าใน       
การขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 

2.โครงการ การพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
 

T , E , A 18 มิ.ย. 58 งานบริหารบุคคล
และนิติการ  
ณ ห้องประชุม
สร้อยสุวรรณา 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

มีความเข้าใจในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-สามารถน าความรู้ที่ได้รับ         
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้          
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-การมองโลกในแง่บวก 

 

       

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

โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้ามี) 

หน่วยงาน/สถานที่/ผู้
จัด(ถ้ามี) 

ผล/หรือสิ่งที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพ่ือพัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

1.ร่วมงานกีฬาและงานสังสรรค์ปีใหม่ 
ประจ าปี 2559 
 

A, QJT 6 ม.ค.59 
08.30 – 22.00 น. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 
ณ อาคารพลศึกษาฯ 
และหอประชุม 1 

ได้พบปะเพ่ือนร่วมงาน   
มีความรู้รักสามัคคี  รู้แพ้  
รู้ชนะและรู้ให้อภัย 

บุคลากรมีความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ และ  
ในองค์กร 

 

2.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558 
 

A, T, QJT 
การบรรยาย 

8 ม.ค.59 
08.30 – 12.00 น. 

ส านักงานอธิการบดี 
ณ หอประชุม 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สกลนคร 

ให้บุคลากรได้รับทราบ
แนวคิด วิสัยทัศน์และ
นโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ประสิทธิภาพขององค์กร
ให้ขับเคลื่อนพร้อมกัน 

บุคลากรน าแนวคิด 
วิสัยทัศน์และนโยบายการ
บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไปทิศทาง
เดียวกัน 

 

3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 

A, T, QJT 21 – 22 ม.ค.59 
08.00 – 16.00 น. 

ส านักงานคณะ 
กรรมการการ
อุดมศึกษา 

ได้ความรู้ความเข้าใจใน  
การเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ถูกต้องตามระเบียบ 

เลื่อนการ
ประชุม 
ยังไม่มี
ก าหนด 
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โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/สถานที่/ผู้
จัด(ถ้ามี) 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

4.โครงการอบรม “การจัดท ากรอบ
ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
 

A, T, E 15 – 16 ก.พ.59 
08.00 – 16.00 น. 

งานบริหารบุคคลและ
นิติกร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก า
กลังขอบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ เพื่อ
ก าหนดกรอบต าแหน่ง
ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท ากรอบอัตราก า
กลัง และต าแหน่งให้
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

 

5.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
“การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลาสายสนับสนุนวิชาการ  
(Career Path) 
 

A, E เดือนมีนาคม 2559 งานบริหารบุคคลและ
นิติกร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

ทราบแนวทางการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ 

ทราบเส้นทางความก้าว  
หน้าในอาชีพของตนเอง 

 

6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับปัญหาในการด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนใขการให้
ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและ
ปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
 

A, T, QJT 15 มิ.ย.59 ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ให้ความรู้ความเข้าใจใน
การให้ข้าราชการลา
ศึกษา ฝึกอบรมฯ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามระเบียบ 
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โครงการ/ประเด็น/ 
หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนา 

วิธีการพัฒนา* ระยะเวลา/ 
วัน เดือน ปี (ถ้าม)ี 

หน่วยงาน/สถานที่/ผู้
จัด(ถ้ามี) 

ผล/หรือสิ่งท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการพัฒนา 

ผลการพัฒนาจะน าไปใช้
เพื่อพัฒนางานใด 

หมายเหตุ 

7.สัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ.พบ
สมาชิก 
 

A, OJT 21 มิ.ย.59 
08.30 – 16.00 น. 

กองทุน กสจ. รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กสจ. ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและถู
ต้องตามระเบียบ 
 
 

 

       

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

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

