
                                                                        แผนพัฒนาตนเองของบุคลากกรสายสนับสนุน ประจ าปี 2564

สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

งานการเจ้าหน้าท่ีและสารบรรณ
นาง จันจิรา จารุพันธ์ 1. ความคิดริเร่ิม

2. การประสานงาน
3. ความถูกต้องของงาน

มาก
มาก
มาก

ไม่มี มาก อบรมเก่ียวกับงานประจ าท่ี
รับผิดชอบเพ่ิมเติม

ไม่มี ไม่มี

นาง สุพร  ล่ิมสกุลภักดี 1. การประสานงาน
2. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3.การเขียนรายงานการประชุม

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มาก

ไม่มี มากท่ีสุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มี

นางสาว กัญญา  ทองจิบ 1. ความรับผิดชอบ
2. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
3. การท างานเป็นทีม

มาก
มากท่ีสุด
มาก

พัฒนาแล้วตามแผน (โปรแกรม share 
point กับ อบรมภาษาอังกฤษ)

มาก อบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวกับงานส านักงาน

อบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวกับงานส านักงาน

ไม่ควรจะปรับเปล่ียนงาน
ของเจ้าหน้าท่ีบ่อย 
เน่ืองจากมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาการขอเล่ือน
ระดับต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

นางสาว ธิดารัตน์ ชะโนวรรณะ 1. ความรับผิดชอบ 
2. ความซ่ือสัตย์ 
3. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ 

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

อบรมภาษาอังกฤษ (เข้าได้ 1 คร้ัง จาก
ท้ังหมด 8 คร้ัง)

ปานกลาง อบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวกับงานส านักงาน

จัดอบรมเก่ียวกับ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับงาน
ส านักงาน

ไม่ควรจะปรับเปล่ียนงาน
ของเจ้าหน้าท่ีบ่อย 
เน่ืองจากมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาการขอเล่ือน
ระดับต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

นาง กมลทิพย์ วัตตพรหม 1. ความรับผิดชอบ
2. ความซ่ือสัตย์
3. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

การพัฒนาภาษาอังกฤษ มาก อบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวกับงานส านักงาน

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ไม่ควรปรับเปล่ียนงานของ
เจ้าหน้าท่ีบ่อย อาจท าให้มี
ผลกระทบต่อการ
พัฒนาการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน  ^_^

นาง เพ็ญศรี   เลนุกูล 1. ด้านการวางแผน
2.ด้านการประสานงาน
3.ด้านการติดตามประเมินผล

มาก
มาก
ปานกลาง

ไม่มี มาก 1. อินโฟกราฟฟิค   2.
ภาษาอังกฤษ

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม, อินโฟ
กราฟฟิค

ควรจัดในภาพรวม

นางสาว อรธีรา ด้วงทอง 1. ระเบียบเก่ียวกับงานบริหารบุคคล
2. ระบบสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่องาน
3. กฎหมายเบ้ืองต้น

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

ไม่มี ปานกลาง กฎหมายเบ้ืองต้น ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

เป็นแบบส ารวจท่ีดีค่ะ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นางสาว สาลูมา หล าหลี 1. ทักษะการประสานงาน
2. ความรู้ ความเข้าใจในกฏ/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
3. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ

ปานกลาง
มาก
มาก

- มาก การใช้โปรแกรม/เทคโนโลยี
อย่างง่ายช่วยในการปฏิบัติงาน

พัฒนาทักษะการเป็น
เลขานุการท่ีประชุม/การ
จดรายงานการประชุม

-

นางสาว รณิษฐา แซ่เล้า 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ภาษาอังกฤษ
3. การตัดสินใจ วิธีแก้ปัญหา

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

การบริหารทรัพยากรบุคคล ปานกลาง  การบริหารทรัพยากรบุคคล ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

สนับสนุนเร่ืองเวลา และ
เงินทุนในการท าผลงาน
ให้กับสายสนับสนุน

นาง วาสนา  สุระสังวาลย์ 1. ระเบียบงานสารบรรณ 
2. การใช้คอมพิวเตอร์
3. การใช้ภาษา

มาก
มาก
มาก

ระเบียบงานสารบรรณ มาก ระเบียบงานสารบรรณ ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ไม่มี

นาง พิไลลักษณ์ ศรประสิทธ์ิ 1. มุ่งเน้นผู้รับบริการ
2. ศึกษาหาความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้กับงาน
3. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญใน
งานให้มากข้ึน

มาก
มาก
มาก

ด้านเทคโนโลยีมาใช้กับงาน มาก ด้านเทคโนโลยีให้มากข้ึน 
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว
ของผู้ใช้บริการ

อบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ ไม่มี

นาย พนัสพงศ์ อาวรเจริญ 1. ความรับผิดชอบ
2. ซ่ือสัตย์ 
3. ตรงต่อเวลา

มาก
มากท่ีสุด
มาก

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มากท่ีสุด ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

อันท่ีจริงจะเกษียณอายุแล้ว
 ไม่ต้องพัฒนาก็ได้

นาย สมมาศ  บุญทอง 1. ความรับผิดชอบ
2. ซ่ือสัตย์ 
3. ตรงต่อเวลา

มาก
มากท่ีสุด
มาก

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มากท่ีสุด การใช้เทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

งานคลังและพัสดุ
นาง อินทิรา  หิรัณยธร 1. ความรู้ความเช่ียวชาญในงาน

2. ความรู้ของสารเทศ
3. การพัฒนาความท างานเป็นทีม

มาก
มาก
มาก

ความรู้ทางสารเทศ มาก ความรู้พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารเทศ

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

จัดอบรมประมาณกลาง
ปีงบประมาณ

นางสาว จิราพร  เพ็ชรศรี 1. ความสามารถในการใช้โปรเเกรมบัญชี
2. ความรู้เเละความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ
เเละเร่ืองระเบียบต่างๆ เกียวกับการรับจ่ายเงิน
3. ความเช่ียวชาญในสายอาชีพ

ปานกลาง
มาก

มาก

- มาก การใช้โปรเเกรมบัญชีในการ
การปฏิบัติงาน

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

-

นางสาว ลีน่า บิลหยา 1. ความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 
2. ความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชี
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

มาก
มาก
น้อย

- ปานกลาง 1. ความรู้ในเร่ืองระเบียบท่ีใช้
ในการท างาน
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

การสร้างกระบวนการคิด
วิเคราะห์

-



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นางสาว อัยดา แก้วบุตร 1. ความเช่ียวชาญในสายอาชีพบัญชี  
2. ความรู้และความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ 
และเร่ืองระเบียบต่างๆเก่ียวการการเงิน  
3. ความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีและ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในการท างาน

มาก
มาก

มาก

ไม่มี มาก การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
ระบบบัญชี MAS 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

-

นางสาว สิริรัตน์ พรหมอินทร์ 1. ความเช่ียวชาญในสายอาชีพบัญชี 
2. ความรู้และความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ
และเร่ืองระเบียบต่างๆ เก่ียวกับการเงิน 
3. ความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีและ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการท างาน

มาก
มาก

มาก

- มาก การฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
ระบบบัญชีใหม่ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 Management Accounting
 System  (ระบบ MAS)

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

-

นาง ศิรินาถ  บุญเลิศ 1. ความเช่ียวชาญในงานพัสดุ
2. ความรู้และความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ
และเร่ืองระเบียบต่างๆเก่ียวกับงานพัสดุ
3. ความละเอียดรอบคอบ
4. ความสามารถในการติดต่อประสานงาน

มาก
มาก

ปานกลาง

1.ศึกษาอบรมเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับ พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ปี 
2560 ท่ีหน่วยงานภายนอกจัดอบรม

มาก 1.ศึกษาอบรมเพ่ิมเติมความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ พรบ.การ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ปี 2560
 ท่ีหน่วยงานภายนอกจัดอบรม

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

-

นางสาว สุธิดา  ตันชะโร 1. ความเช่ียวชาญในงานพัสดุ 
2. ความรู้และความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ
และเร่ืองระเบียบต่างๆเก่ียวกับงานพัสดุ 
3. ความละเอียดรอบคอบ 
4. ความสามารถในการติดต่อประสานงาน

มาก
มาก

ปานกลาง

ศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเข้าอบรมความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับพรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
 ปี 2560 ท่ีหน่วยงานภายนอกจัดอบรม

มาก ศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเข้าอบรม
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
 ปี 2560 ท่ีหน่วยงาน
ภายนอกจัดอบรม

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

-

นาง สมนึก  วีระวรรณโณ 1. ความเช่ียวชาญในงานพัสดุ
2. ความรู้และความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ
และเร่ืองระเบียบต่าง ๆ เก่ียวกับงานพัสดุ
3. ความระเอียดรอบคอบ
4. ความสามารถในการติดต่อประสานงาน

มาก
มาก

มาก

การศึกษาเก่ียวกับระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา
เพ่ิมเติม

มาก การศึกษาระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
(อบรมสัมมนา)

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ไม่มี



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ
นาง สมศรี ปรีเปรมวัฒนา 1. ด้านการวางแผน

2. ด้านการวิเคราะห์
3. ด้านการประสานงาน

มาก
มาก
มาก

ด้านการวางแผน มาก ด้านการวิเคราะห์ ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ให้มีท่ีปรึกษาในการท า
ผลงานในการเล่ือนระดับท่ี
สูงข้ึน

นาง ณาตยา  ทองเน้ืองาม 1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการวิเคราะห์
3. ด้านการประสานงาน

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ทักษะการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ภาระงาน (การ
แลกเปล่ียนภาระงานสอนรายวิชาทฤษฏี)
 

มาก 1 ด้านการวิเคราะห์
อัตราก าลัง 
2 ด้านการค านวณ FTES 
เกณฑ์สภาการพยาบาล และ
เกณฑ์ AUN-QA

เทคนิคน า IT มาใช้ในการ
พัฒนา

-

นางสาว ชาลิสา วงค์สายะ 1. การจัดการแผนพัฒนาคณะฯ 
2.การบริหารงบประมาณ
3.การประกันคุณภาพระดับคณะท่ีเก่ียวข้องกับ
การก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานใน
แผนพัฒนาคณะฯ

มาก
ปานกลาง
มาก

ได้พัฒนาทุกประเด็นแต่ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เน่ืองจากยังต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง

มาก การบริหารงบประมาณ ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ควรมีการพัฒนาเพ่ิมทักษะ
นอกเหนือจากทักษะท่ีใช้
ในงานประจ า เพ่ือสามารถ
น ามาช่วยส่งเสริมในงาน
ประจ าได้ เช่น การเป็น
วิทยากร การพูดในท่ี
สาธารณะ ฯลฯ

นางสาว ช่อเอ้ือง อินเล้ียง 1. มีความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประเมินด้านการประกันคุณภาพ 
2. ท างานได้ตามเป้าหมายเป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ 
3. ปรับปรุงวิธีการท่ีท าให้ท างานได้ดีข้ึน ท าให้
ผู้รับบริการพึงพอใจมากข้ึน 

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

การศึกษาดูงาน/แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
สถาบันอ่ืนท่ีมีบริบทการด าเนินงาน
ใกล้เคียงกับคณะ ยังน้อย

ปานกลาง ศึกษาดูงาน/แลกเปล่ียน
เรียนรู้กับสถาบันอ่ืนท่ีมีบริบท
การด าเนินงานใกล้เคียงกับ
คณะ

การแลกเปล่ียน
กระบวนการท างานและ
ประสบการณ์การท างาน
ในด้านต่างๆ กับคณะ/ส่วน
งานอ่ืนๆ

ควรจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
อย่างต่อเน่ืองทุกๆปี

นาง อภิษฎา พิศสุวรรณ์ 1. ความมุ่งม่ัน 
2. ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
3. มีความคิด มุมมองเชิงระบบ

มาก
มาก
ปานกลาง

ไม่มี มาก การรับรู้ข้อมูลและท าความ
เข้าใจด้านประกันคุณภาพ 
ความเข้าใจด้านประกัน
คุณภาพเชิงระบบ

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มี



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นางสาว พอทรัพย์ ล าจวน 1. ความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ
2. ความสามารถด้านการคิด-วิเคราะห์
3. การเรียนรู้และน าไปพัฒนากระบวนการ
ท างาน

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

- ปานกลาง การพัฒนาความรู้ด้าน EdPEx ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน, การใช้
อุปกรณ์สารสนเทศในห้อง
ประชุม

ต้องพัฒนาตนเองด้าน
กระบวนการคิด วิเคราะห์/
เรียนรู้หรือศึกษาดูงานจาก
องค์กรอ่ืนๆเพ่ือน ามาปรับ
ใช้ในกระบวนการท างาน
ของตนเอง เช่น แนวคิด 
รูปแบบการวาง
กระบวนการท างาน การ
ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ
ขององค์กรอ่ืนๆ

งานวิจัย วารสารและวิเทศสัมพันธ์
นางสาว ชญานิศ ผุดผ่อง 1. ความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศ

2. ความรู้ความสามารถด้านการใช้ฐานข้อมูล
วิจัยของมหาวิทยาลัย
3. การพัฒนาด้าน EQ

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

ไม่มี มาก ความรู้ความสามารถด้าน
สารสนเทศ

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

-

นางสาว สุธารัตน์ เจ้ียงเต็ม 1. กระบวนการท างานโดยผ่านระบบออนไลน์ 
(ThaiJo 2.0)
2. ความรับผิดชอบในการท างาน (เล่มวารสาร
ออกตามระยะเวลาท่ีก าหนด)
3. ความถูกต้องของงาน

ปานกลาง

มาก

มาก

ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาก ศึกษาดูงานกระบวนการ
ท างานวารสารฯ ในรูปแบบ
ระบบออนไลน์ (ThaiJo 2.0)

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

-

นางสาว ชิดชนก เหรียญรุ่งโรจน์ 1. ภาษาต่างประเทศ
2. การประสานงาน
3. การใช้เทคโนโลยี

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

พัฒนาภาษาท่ี 3 ปานกลาง 1. พัฒนาด้าน
ภาษาต่างประเทศ
2. พัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน, การใช้
อุปกรณ์สารสนเทศในห้อง
ประชุม

ไม่มี

นางสาว ปัจฉิมา ชาติสุวรรณ 1. กระบวนการท างานผ่านระบบออนไลน์ 
(ThaiJo 2.0)
2. ความถูกต้องและตรงต่อเวลาในการท างาน
3. ศึกษา/อบรมทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น Program Turnitin  
InDesign

ปานกลาง

มาก
ปานกลาง

- มาก ศึกษาดูงานกระบวนการ
ท างานผ่านระบบออนไลน์ 
(ThaiJo 2.0)

อัพเดทเทคนิคการใช้ IT 
ใหม่ๆให้ทันกับปัจจุบัน

-



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นางสาว พรรณวดี ธีระกุลพิศุทธ์ิ 1. ความเข้าใจในเร่ืองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 
2. ความแม่นย าในการปฏิบัติงานของศูนย์
จริยธรรมฯ 
3. ทักษาภาษาอังกฤษ

ปานกลาง

มาก

น้อย

ทักษะภาษาอังกฤษ มาก ความเข้าใจในเร่ืองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์และทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ทักษะภาษาอังกฤษ ไม่มี

นางสาว จิตรา สายสิงห์ 1. ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน 
(Innovation) 
2. การบริหารจัดการ (Management) 
3. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer 
Oriented)

ปานกลาง

ปานกลาง
มาก

อบรมภาษาอังกฤษ มาก เทคโนโลยีส าหรับการท างาน ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน, การใช้
อุปกรณ์สารสนเทศในห้อง
ประชุม

-

นาง จุติญา พูลสุข 1. การติดต่อประสานงาน 
2. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
3. การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ/ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด

มากท่ีสุด
มาก
มาก

ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ มาก การให้บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ/
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน, การใช้
อุปกรณ์สารสนเทศในห้อง
ประชุม, กฎระเบียบ/
สวัสดิการอะไรใหม่ ๆ ท่ีมี
ประโยชน์กับบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีควรรู้ทุกสายงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการท างานของบุคลากร
สายสนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพ

งานบัณฑิตศึกษา
นางสาว รัชนีกรณ์  สุธาธรรมรัตน์ 1. ความสามารถในการฟัง  พูด  อ่าน เขียน ด้าน

ภาษาอังกฤษ 
2. ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  
3. ความสามารถการใช้โปรแกรม  Ms Office 
4. การพัฒนาจิต

ปานกลาง

น้อย
ปานกลาง

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือต่าง ๆท่ี
เก่ียวข้องในงาน

ปานกลาง ทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์  /กระบวนการคิด

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน, การใช้
อุปกรณ์สารสนเทศในห้อง
ประชุม

การพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางความคิด

นางสาว จิตอนงค์   ศรยุทธเสนี 1. มีความรับผิดชอบ
2. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
3. การท างานเป็นทีม

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1. อบรมภาษาอังกฤษ (เน่ืองจากคณะมีการ
ปรับโครงสร้าง และมีภาระงานประจ าท่ี
เร่งด่วน ท าให้ไม่สามารถเข้าอบรมใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้)

ปานกลาง  1. การจัดรูปเล่มหนังสือ  
(เช่น การใส่เลขหน้าหนังสือ)
 2. อบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวกับงานส านักงาน

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน, การใช้
อุปกรณ์สารสนเทศในห้อง
ประชุม

-



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นางสาว เยาวภา คชศิริ 1. มีความรับผิดชอบ
2. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
3. การท างานเป็นทีม

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

อบรมภาษาอังกฤษ (เน่ืองจากคณะมีการ
ปรับโครงสร้าง และมีภาระงานประจ าท่ี
เร่งด่วน ท าให้ไม่สามารถเข้าอบรมใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้)

มาก การจัดรูปเล่มหนังสือ  (เช่น 
การใส่เลขหน้าหนังสือ)
อบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวกับงานส านักงาน

. การจัดรูปเล่มหนังสือ  
(เช่น การใส่เลขหน้า
หนังสือ)  2. อบรมเก่ียวกับ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับงาน
ส านักงาน

-

นางสาว กนกอร บัวคีรี 1. มีความรับผิดชอบ
2. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
3. การท างานเป็นทีม

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1. อบรมภาษาอังกฤษ (ติดภาระงานประจ า
ท่ีเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าอบรมในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้ท่ีทางคณะฯจัดให้ได้)

มาก  1. การใช้โปรแกรม word 
excel power point ใน
ระดับท่ีลงรายละเอียด
สามารถประยุกต์มาใช้กับงาน
ท่ีท าได้มากข้ึน
 2. อบรมเก่ียวกับการสร้าง
ฐานข้อมูล

คอมพิวเตอร์ -

นางสาว สุธา  จันทร์เอิบ 1. มีความรับผิดชอบ
2. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
3. การท างานเป็นทีม

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

อบรมภาษาอังกฤษ (เน่ืองจากคณะมีการ
ปรับโครงสร้าง และมีภาระงานประจ าท่ี
เร่งด่วน ท าให้ไม่สามารถเข้าอบรมใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้)

ปานกลาง 1. การจัดรูปเล่มหนังสือ  (เช่น
 การใส่เลขหน้าหนังสือ)
2. อบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวกับงานส านักงาน

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

-

งานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ
นางสาว เฉลิมวรรณ ยกเล่ือน 1.  ความตรงต่อเวลา/งานเสร็จทันเวลา

2. จิตบริการ
3. ความถูกต้องของงาน

มากท่ีสุด
มาก
มากท่ีสุด

- ยังไม่ได้มาปฏิบัติหน้าท่ี มากท่ีสุด อบรมหรือศึกษาดูงานด้าน 
Graphic Design Trend ของ
แต่ละปี

นวัตกรรมส่ือ -

นาย ธันยพงศ์ อัมพุกานน 1. Network
2. Programming
3. IT Support
4. English

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ไม่ได้ระบุ ปานกลาง English ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
จากการ sharing ข้อมูล
ภายในกลุ่มงานเดียวกัน

นางสาว จอมขวัญ  สุวรรณมณี 1. การวิเคราะห์ออกเเบบระบบฐานข้อมูล
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. เรียนรู้เเละพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
ท างาน

มาก
มาก
มาก

- มาก data analytics for 
upskilling program

API -



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นางสาว ภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ 1. การวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูล 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. เรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการ
ท างาน

มาก
มาก
มาก

- มาก data analytics for 
upskilling program

 data analytics, data 
science, big data, node 
js, api

-

นาย ทัศนัย  แก้วประกอบ 1. ผลิตส่ือมัลติมีเดีย/ตัดต่อวิดีโอ
2. ข้อสอบออนไลน์
3. ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่าน Social
 Media

มาก
มาก
มาก

ไม่มี มาก ไม่มี ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ไม่มี

นางสาว ศิณีนาถ มณีรัตน์ 1. มีความคิดสร้างสรรค์ 
2. เรียนรู้ส่ิงใหม่อย่างสม่ าเสมอ 
3. น ามาประยุกต์ใช้กับงาน

มาก
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

- มาก การผลิตส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

-

นาย ชัยสิทธ์ิ ชูเเก้ว 1. การประชาสัมพันธ์ด้านส่ือออนไลน์
2. การใช้โปรเเกรมการตัดต่อ
3. การใช้ภาษาด้านออนไลน์

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

การตัดต่อวิดีโอ ปานกลาง ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การดูงานด้านระบบวงจร
ปิดเเละออนไลน์

ไม่มี

นาย สหภาพ หีมเขียว 1. ด้านคอมพิวเตอร์
2. ด้านเคร่ืองพิมพ์
3. ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

มากท่ีสุด
มาก
ปานกลาง

จัดท าฐานข้อมูลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ห้องเรียน/ห้องประชุม

มาก ระบบคู่มือการใช้งานเคร่ืองมือ
ในห้องเรียน/ห้องประชุม
ภายในคณะพยาบาลศาสตร์

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มี

นาย ศรัณยู มะกรูดทอง 1. ความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. รู้รักสามัคคี 
4. ทักษะท่ีเกียวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ 
5. ความรู้และความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ
6. ความสามารถในการประสานงาน

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

จัดท าการพัฒนาในปีต่อๆไปซ่ึงก าลัง
ด าเนินการพัฒนางานป้ายให้ได้ดีๆทุกปี

มากท่ีสุด เข้าร่วมอบรม ประชุมเพ่ือเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในงานท่ีท า
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงๆข้ึนไป

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

จัดให้มีการอบรมร่วมกัน 
ในส านักงานเลขานุการ
คณะ เพ่ือความผูกพัน
ทางด้านการงานและ
เช่ือมโยงก่อให้เกิดความรัก
 ความสามัคคี ทุกๆปี

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นางสาว ชญาณิน สลีมิน 1.จิตวิทยาในการดูนักศึกษา

2.พัฒนาด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
3.การบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

ไม่มี มาก จิตวิทยากรให้ค าปรึกษา
นักศึกษา/การท าจิตบ าบัด

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มี



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นางสาว วรรณี  มโนพิรุฬห์พร 1. ด้านบริหารจัดการงานให้เสร็จทันเวลาท่ี
ก าหนด 
2. ด้านการท าสิ่ือ Infographic ปชส.ต่างๆ 
3. ด้านการใช้เคร่ืองโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน

ปานกลาง

น้อย
น้อย

การใช้โปรแกรม access ปานกลาง ด้านบริหารจัดการงานให้
เสร็จทันเวลาท่ีก าหนด

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มี

นางสาว จุไร  อุไรรัตน์ 1. ด้านการบริหารจัดการหอพัก
2. ด้านการใช้ส่ือโสตทันูปกรณ์
3. ด้านการท าส่ือ

มาก
ปานกลาง
น้อย

การไปดูงานด้านหอพักของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มาก การไปดูงานด้านหอพัก การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มีคะ

นางสาว ธวษมน ตุดเกล้ียง 1. การรับ-ส่งและเดินเอกสารให้เป็นระบบ
2. ความช านาญด้านการดูแลตรวจสอบความ
สะอาดของคนงานบริษัท
3. พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ (การกรอก TOR)

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

ด้านคอมพิวเตอร์ มากท่ีสุด ด้านคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้การใช้อุปกรณ์
การท าความสะอาดอย่าง
ถูกต้อง

ไม่มี

งานศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลและห้องสมุด
นาง กัญญา นวลเจริญ 1. การใช้อุปกรณ์สารสนเทศในห้องประชุม

2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
3. การใช้โปรแกรม Excel

น้อย
น้อย
น้อย

การใช้โปรแกรม Excel มาก การใช้อุปกรณ์สารสนเทศใน
ห้องประชุม

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มี

นาย ปราณีต วรรณพงค์ 1. การส่ือสารด้านภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น
2. การใช้โปรแกรม Excel ในการรายงานข้อมูล
3. การสร้าง Google Form

น้อย
น้อย
น้อย

การใช้โปรแกรม Excel ในการรายงานข้อมูล ปานกลาง การสร้าง Google Form ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน, การใช้
อุปกรณ์สารสนเทศในห้อง
ประชุม

-

นาง ชนิดาภา สวนอินทร์ 1. ทักษะท่ีเก่ียวกับงาน
2. จิตบริการท่ีดีสู่การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ
3. การท างานเป็นทีม

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ภาษาอังกฤษ มาก ฝึกภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ไม่มี

นาง เรืองสุรี คงเสน 1. การมุ่งเน้นผูรับบริการ
2. การท างานเป็นทีม
3. ทักษะความเชียวชาญในการจัดห้อง LAB

มาก
มาก
มาก

ไม่มี มาก ต้องการไปศึกษาดูงานในด้าน
ท่ีรับผิดชอบ

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มี

นาง เปมิกา บิลยะลา 1. ความเช่ียวชาญในงาน
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. รู้รักสามัคคี

มาก
มาก
มาก

ศึกษาดูงานและอบรมการท า Simulation มากท่ีสุด ศึกษาดูงานและอบรมการท า 
Simulation

เทคนิคการพัฒนา
นวัตกรรมเก่ียวกับยางพารา

ไม่มี



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นาง อ่อนนุช ศรีจันทร์ 1. ทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ 
2. การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน/คู่มือต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องในงาน 
3. การใช้งาน google form

ปานกลาง
น้อย

ปานกลาง

การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน/คู่มือต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องในงาน

น้อย พัฒนาทักษะการส่ือสารด้วย
ภาษาอังกฤษ

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ไม่มี

งานหลักสูตรปริญญาตรี
นาง มาริสา ธรรมเสน 1. ความช านาญในงานด้านวิชาการ ( กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ)
2. การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
3. ทักษะภาษาอังกฤษ

มาก

ปานกลาง
น้อย

- การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มาก - ความช านาญในงานด้าน
วิชาการ ( กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ)
- การใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน

- การใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น การ
น าเสนองานแบบใช้ 
Infographic โดย 
Powerpoint

การไปศึกษาดูงานด้าน
วิชาการจากต่างคณะ เช่น
คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์

นาง วฎาการ คมคาย 1. ความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ
2. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ท างาน
3. ทักษะการพูด การส่ือสาร ในการติดต่อ
ประสานงาน

มาก
ปานกลาง

ปานกลาง

อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น มาก ทักษะการพูด การส่ือสารใน
การติดต่อประสานงาน

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มี

นางสาว หฤทชนัน อนุกูล 1. การให้บริการ
2. มีความรู้ในระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
3. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

มาก
มาก
น้อย

ภาษาอังกฤษ มาก ด้านภาษา ด้านภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน

-

นางสาว จตุพร  ช้างพลาย 1. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือประยุกต์ใช้กับ
งาน 
2. ภาษาส าหรับการส่ือสาร 
3. แลกเปล่ียนความรู้กับหน่วยงานอ่ืน

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด
มาก

พัฒนาแล้ว เร่ืองภาษาแต่เวลาในการอบรม
ไม่เพียงพอ

มากท่ีสุด ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ใช้กับงาน

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

 ไม่มี

นาง ธัณยกานต์  แก้วพิบูลย์ 1. การรับนักศึกษา 
2. การประสานงานท้ังภายในและภายนอกคณะ
3. การใช้เทคโนโลยีส่ือสาร เช่น ไลน์

มาก
มาก
มาก

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการท างาน มาก  การลดข้ันตอนของงาน (lean) ด้านภาษา (จีน) -

นางสาว ปทิตตา  จันทวงศ์ 1. จิตบริการ
2. มีความรับผิดชอบ
3. ความช านาญในงาน

มาก
มาก
น้อย

ทักษะภาษาอังกฤษ น้อย ทักษะภาษาอังกฤษ และจีน ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน, การใช้
อุปกรณ์สารสนเทศในห้อง
ประชุม

มีการเปล่ียนแปลงภาระ
งานในกลิ่มงาน ท าให้มี
ความช านาญในงานน้อย 
เน่ืองจากต้องเร่ิมต้นเรียนรู้
งานใหม่



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

งานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน
นาง พินนภา ยงเกียรติไพบูลย์ 1. ความเช่ียวชาญในงาน

2. ทักษะในงานท่ีรับผิดชอบ
3. ความรับผิดชอบในงาน

มาก
มาก
มาก

การจัดท าฐานข้อมูลบริการวิชาการ มาก พัฒนาการขอต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ไม่มี

นาง วรัลยพัฎฐ์  วิสิตกุล 1. ความช านาญในงานท่ีรีบผิดชอบ
2. ความถูกต้องของาน
3. ความรวเร็วในการปฏิบัติงาน

มากท่ีสุด
ปานกลาง
ปานกลาง

จัดท าคู่มือหลักสูตรเฉพาะทาง มาก การเรียนรู้โปรแกรมช่วย
ปฏิบัติงาน

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มี

นางสาว พัชรินทร์ อินทรัศมี 1. ความรู้ในระเบียบการจัดประชุมและระเบียบ
การเงิน
2. ความรู้เก่ียวกับโปรแกรมท่ีทันสมัยท่ีสามารถ
น ามาใช้ประชาสัมพันธ์ 
3. การสร้างเคร่ือข่ายในการติดต่อประชาสัมพันธ์

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ได้พฒนาตามแผนท่ีวางไว้ ปานกลาง การอบรมคอมพิวเตอร์
เก่ียวกับการสร้างาอประชา
สัมพันธ์ท่ีทันสมัย

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มี

นางสาว นสิกานต์  ย่ีเซ่ง 1. ฐานข้อมูลด้านโครงการบริการวิชาการแบบ
หารายได้ 
2. e-book คู่มือฐานข้อมูลบริการวิชาการ 
3. การ share file ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ฐานข้อมูลด้านโครงการบริการวิชาการ มาก พัฒนาระบบโปรแกรมเพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลโครงการ
บริการวิชาการแบบหารายได้

โปรแกรมสร้างฐานข้อมูล
อย่างง่ายท่ีเจ้าหน้าท่ี
สามารถท าได้เอง

ไม่มี

งานอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ รักษาความปลอดภัย และบริการท่ัวไป
นาย ณปณต อชิรวรโชค 1. วินัย

2. ศึกษาและพัฒนาในงานท่ีรับผิด
3. ออกแบบด้วยงาน 3 มิติ

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

ไม่มี มากท่ีสุด งาน 3 มิติ - -

นาย สุพจน์  สุระสังวาลย์ 1. เคารพกฎจราจร
2. ขับรถให้ปลอดภัย
3. ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้ตลอดเวลา

มาก
มาก
มาก

ไม่มี มากท่ีสุด ก าลังด าเนินการ ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ไม่มี

นาย ภูมิศักด์ิ แจ่มประเสริฐ ความพร้อมในการท างาน มากท่ีสุด ไม่มี มากท่ีสุด ก าลังด าเนินการ ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ไม่มี

นาย อ านาจ พุทธวาศรี 1. ร่างกายต้องพร้อมยู่เสมอ
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี
3. ตรงเวลา

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ไม่มี ปานกลาง ก าลังรอด าเนินการ ไม่มี ไม่มี



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นาย เฉลิมพล บุญเพ็ชร 1. ความพร้อม มากท่ีสุด ไม่มี มากท่ีสุด การมองหลังมองข้างให้มาก
ข้ึน และมองคนส่วนรวมด้วย

อบรมการดูแลบ ารุงรักษารถ การอบรมต้องไม่ใช่การ
บังคับใจไม่ใช่จะจับผิดผู้ใต้
บังคับบันชา

นาย ประเสริฐ ม่วงจันทร์ ด้านจิตใจ มากท่ีสุด ไม่มี มากท่ีสุด พัฒนาจิตใจให้เย็นข้ึน วิธีการดูแลบุคลากรของ
คณะ

ไม่มี

นาง ฉอ้อน บุญเพ็ชร 1. ความรับผิดชอบ 
2. การรักษาความสะอาด 
3. ตรงต่อเวลา

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

ไม่มี มากท่ีสุด เพ่ิมเติมความรู้ด้านการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย
เพ่ือส่ือสารกับนักศึกษา
ต่างชาติได้บ้าง

การเป็นแม่บ้านมืออาชีพ ไม่มี

นาย พิภพ ก้าหมัน 1. ตรงต่อเวลา
2. ท างานส าเร็จ 
3. ซ่ือตรงต่อหน้าท่ี

มาก
มาก
มาก

ท าตามแผน มาก อบรมเร่ืองเคร่ืองยนต์ อบรมระบบเคร่ืองยนต์ ไม่มี

นาย สุรการณ์ ก้าหมัน 1. ตรงต่อเวลา
2. ติดตามผล

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

การศึกษาเรียนต่อ มากท่ีสุด การศึกษาต่อ ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ไม่มี

นาง พรพิมล  สมทอง 1. การบริหารจัดการการดูแลความสะอาด
อาคาร
2. การศึกษาดูงานด้านการดูแลความสะอาด
3. เทคนิคการควบคุมและนิเทศงานแบบมือ
อาชีพ

มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

ไม่มี มาก สมรรถนะท่ี1 เทคนิคการจัดการงาน
ความสะอาด

ไมมี

นาย ก้องเกียรติ น่ิมหนู 1. งานด้านคอมพิวเตอร์ 
2. งานด้านระบบส่ือสาร
3. งานการเขียนหนังสือราชาการ

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

งานด้านการใช้งานพวกโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ปานกลาง คอมพิวเตอร์ การเขียน
เอกสารทางราชการ

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

จัดไปดูงานนอกสถานท่ี 
งานเฉพาะทาง

นางสาว สุจินต์ คงสุจริต 1. มีระเบียบ
2. ความว่องไว 
3. ความละเอียด

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

- มาก จะพัฒนาตัวเองให้ดีข้ึน การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

-

นาง อนงค์ วิสมิตะนันท์ 1. พัฒนาตนเองให้ดีข้ึน 
2. เป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อ่ืน
3. พัฒนาการท างานในท่ีท างานให้มากข้ึน

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

พัฒนาหมดแล้วค่ะ มาก ท างานให้ดีข้ึนกว่าเดิม การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

มีการจัดประชุมและมีการ
จัดอบรมศักยภาพในกลุ่ม
แม่บ้านให้มากข้ึน



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นาย อา รีรักษ์  ตรีไวย  1. การปกป้อง ช่วยเหลือชีวิต
2 . การป้องกันรักษา ทรัพย์สินให้ คงสภาพ เดิม
3.  จิตบริการ และ ความซ่ือสัตย์

มาก
มาก
มากท่ีสุด

อบรม/ดูงานด้านการรักษาความปลอดภัย มาก การใช้คอมพิวเตอร์ ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

นาย กมลตรี ก้าหมัน 1. การปกป้อง ช่วยเหลือชีวิต
2 . การป้องกันรักษา ทรัพย์สินให้ คงสภาพ เดิม
3.  จิตบริการ และ ความซ่ือสัตย์

มาก
มาก
มากท่ีสุด

อบรม/ดูงานด้านการรักษาความปลอดภัย มาก การใช้คอมพิวเตอร์ ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

นาย วงศกร จุลสุรา 1. การปกป้อง ช่วยเหลือชีวิต
2 . การป้องกันรักษา ทรัพย์สินให้ คงสภาพ เดิม
3.  จิตบริการ และ ความซ่ือสัตย์

มาก
มาก
มากท่ีสุด

อบรม/ดูงานด้านการรักษาความปลอดภัย มาก การใช้คอมพิวเตอร์ ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

นาย วัฒนพงษ์ สุภาพันธ์ 1. การปกป้อง ช่วยเหลือชีวิต
2 . การป้องกันรักษา ทรัพย์สินให้ คงสภาพ เดิม
3.  จิตบริการ และ ความซ่ือสัตย์

มาก
มาก
มากท่ีสุด

อบรม/ดูงานด้านการรักษาความปลอดภัย มาก การใช้คอมพิวเตอร์ ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

นาย ณรงศักด์ิ หนูสอน 1. ร่างกาย
2. จิตใจ
3. ยานพาหนะ

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
ปานกลาง

ไม่มี มากท่ีสุด ด้านยานพาหนะ ปรับปรุงรถบัส ไม่มี

นาย อานิตย์ เหมชะรา 1. เพ่ิมความรอบรู้ในสาขางานเฉพาะด้าน
2. ฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ทักษะกับหน่วยงานที 
สามารถให้ข้อมูลเฉพาะด้านได
3. น าความรู้ความช านาญมาปรับใช้หรือเพ่ิม
ทักษะในการปฎิบัติงาน

น้อย
น้อย

น้อย

การเรียนรู้ในการใช้อาคารสูง ปานกลาง การใช้อาคารสูงสาธารณะใน
สถานศึกษา

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

การจัดการเรียนรู้เฉพาะ
ทางแต่ละคนของบุคคลากร

นาย อานนท์ พลันสังเกตุ 1. ความพร้อม 
2. ตรงเวลา
3. คาวมปลอดภัย

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

ไม่มี มากท่ีสุด อบรม ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ไม่มี

นาย ณฐภัค ครุฑคาบแก้ว 1. ความพร้อม
2. ความปลอดภัย
3. ความขยัน

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

ไม่มี มากท่ีสุด อบรมสัมณา ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ไม่จ าเป็น

นาย อภิวัฒน์ พรุเพชรแก้ว 1. ความพร้อม
2. ความขยัน
3. ความดี

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

ไม่มี มากท่ีสุด อบรมสัมนา ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ไม่จ าเป็น



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นาย ปรีชา พูลสุข 1. การถ่ายทอดประสบการณ์ 
2. ทักษะการท างาน 
3. คุณธรรม จริยธรรม

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ไม่มี ปานกลาง ไม่มี ไม่มี ไม่มี

นาย เดโช ชะตารัตน์ 1. ถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้การท างาน
3. เรียนรู้พฤติกรรมองค์กรร่วมกัน

มาก
มาก
มาก

การจัดท าแบบสอบถาม มาก จัดท าวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้
สามารถใช้งานได้สะดวก และ
ประหยัดพลังงาน

จัดโครงสร้างการบริหาร
จัดการองค์กรให้เกิดความ
คล่องตัว ประหยัด รวดเร็ว

ประหยัด

นางสาว กรธิชา กรทูม 1. ขัดพ้ืน
2. จัดเล้ียง
3. จีบผ้าในงานต่างๆ

มาก
ปานกลาง
น้อย

จีบผ้าในงานต่างๆ มากท่ีสุด จีบผ้าในงานต่างๆ พัฒงานให้มีความเชียว
ชาญย่ิงๆข้ึน

ให้มีการจัดอบรมอีก

นาย สุนทร อ่ิมสุวรรณโณ 1. ช่อมเช่ีอมสร้างอุปกรณ์เก่ียวกับโลหะทุก
ชนิดของคณะและฝ่าย
2. ช่อมเก่ียวกับงานท่อประปาอาคาร 1,2,3
และฝ่าย
3. ช่อมแชมงานไม้โต๊ะท างานและงานปูพ้ีนก
ระเบ้ีองยาง

มาก

มาก

มาก

ช่อมแชมเก่ียวกับอุปกรณ์ท่ีต้องจัดหามา
เปล่ียน(ต้องรอของ)

มาก ท าตามแผนท่ีหัวหน้าวางงาน
ให้อยิ่างต่อเน่ีอง

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ท าช่วยเหลีอทุกอย่างท่ี
คณะมีงานและ
ผู้บังคับบัญชาส่ังงาน

นางสาว อารีวรรณ สุภาพบุรุษ 1. ความสะอาด 
2. รู้จักการใช้อุปกรณ์ท าความสะอาด 
3. วิธีการท าความสะอาด

ปานกลาง
มาก
มาก

ไม่มี มาก คอมพิวเตอร์ในการใช้งาน คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นใน
การใช้งาน เช่น การสแกน
ลงเวลา การเข้าดูเว็บไซด์
คณะ

เข้าร่วมอบรมนอกสถานท่ี

นางสาว กรธิชา กรทูม 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน โปรแกรม
word 
2. ทักษะการใช้ผ้าตกแต่ง จับจีบ ผ้า เพ่ิมเติม
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม

มากท่ีสุด

มาก
ปานกลาง

การศึกษาดูงานการดูแลความสะอาด ปานกลาง ท้ัง 3 สมรรถนะ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานเพ่ิมเติม

อยากศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีเก่ียวกับด้านความ
สะอาด

นางสาว ชุติมา ทองดีสกุล 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน โปรแกรม
word
2. ทักษะการใช้ผ้าตกแต่ง จับจีบผ้าเพ่ิมเติม
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม

มากท่ีสุด

มาก
ปานกลาง

การศึกษาดูงานการดูแลความสะอาด ปานกลาง ท้ัง 3 สมรรถนะ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
พ้ืนฐาน เปิด -ปิด เคร่ือง 
ดูแลการใช้ห้องเรียน ห้อง
ประชุมเพ่ิมเติม

ไม่มี



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นางสาว ดารารัตน์ ไชยงาม 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานการเปิด-ปิด
เคร่ือง การใช้งานสารระสนเทศของคณะ
2. ทักษะการใช้ผ้าตกแต่ง จับจีบผ้าเพ่ิมเติม
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม

มากท่ีสุด

มาก
ปานกลาง

การศึกษาดูงานการดูแลความสะอาดของ
อาคาร

ปานกลาง ท้ัง 3 สมรรถนะ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ไม่มี

นางสาว นันทนา โสบุญ 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
2. ทักษะการใช้ผ้าตกแต่งจับจีบผ้า
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม

มากท่ีสุด
มาก
ปานกลาง

การศึกษาดูงานของหน่วยงานอ่ืนด้านความ
สะอาด

ปานกลาง ท้ัง 3 สมรรถนะ ทักษะการใช้งานระบบ
สารสนเทศของคณะ ด้าน
การดูการใช้ห้องประชุม 
ห้องเรียน

ไม่มี

นางสาว อาภาพร บุญส่ง 1. ทักษะการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
เพ่ิมเติม
2. ทักษะการใช้ผ้าตกแต่งสถานท่ี เพ่ิมเติม
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

มากท่ีสุด

มาก
ปานกลาง

การศึกษาดูงานการท าความสะอาดอาคาร ปานกลาง ท้ัง 3 สมรรถนะ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานเพ่ิมเติม

ไม่มี

นางสาว กิตติยา เสนาคง 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เพ่ิมเติม
2. ทักษะการตกแด่งสถานท่ีด้วยผ้าเพ่ิมเติม
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม

มากท่ีสุด
มาก
มาก

การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีด้านการดูแล
ความสะอาด

ปานกลาง ท้ัง 3 สมรรถนะ การใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ไม่มี

นาง พัชฤดี บัวขวัญ 1. ความสะอาด 
2. การเดินเอกสาร 
3. การจัดเตรียมอาหาร

มาก
มากท่ีสุด
มาก

ไม่มี มาก การท าน้ าสมุนไพร ดูงานใน
เร่ืองการท าความสะอาด และ
การเดินเอกสาร

การท าน้ าสมุนไพร ดูงานนอกสถานท่ี

งานฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย
นางสาว ณัฐกฤตา เสนะพันธ์ุ 1. ศึกษาต่อด้านปฐมวัยเพ่ือให้เหมาะสมกับงาน

มากข้ึน
2. อบรมเก่ียวกับเด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนาตนเอง
3. ความรู้ด้านการท าส่ือ ส าหรับสอนเด็กปฐมวัย

มาก

มาก
ปานกลาง

เร่ิมงาน 1 กรกฏาคม 2563 ค่ะ มาก 1.ศึกษาต่อด้านเด็กปฐมวัย 
ต่อยอดจากวุฒิอนุปริญญา

การอบรมท่ีเก่ียวกับเด็ก
ปฐมวัย อบรมการท าส่ือ

ไม่มีข้อเสนอแนะค่ะ

นาง จารีย์    สุวรรณโชติ 1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. การเรียนรู้หลักสูตรเด็กปฐมวัย
3. การควบคุมโรคระบาดในศูนย์เด็ก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ยังไม่ได้พัฒนา มาก การเรียนรู้หลักสูตรเด็กปฐมวัย ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ไม่มี

นาง สุนิตรี คงสวัสด์ิ 1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. การติดต่อส่ือสาร
3. การควบคุมโรคระบาดในศูนย์เด็กเล็ก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ยังไม่ได้พัฒนา มาก  
การเรียนรู้เด็กปฐมวัย

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มี



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นาง สุคนธ์ สมัครบ 1. อบรมเร่ืองโรคติดต่อ 
2. อบรมคอมพิวส์เตอร์ 
3. อบรมบุคลิกภาพ

มาก
น้อย
ปานกลาง

ไม่มี มากท่ีสุด การใช้คอมพิวส์เตอร์ ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน, การใช้
อุปกรณ์สารสนเทศในห้อง
ประชุม

ไม่มี

นางสาว ศญามน อุบลพันธ์ 1. ต้ังใจ
2. อดทน
3. พยายาม

มาก
มาก
มาก

อยากเรีนยรู้เร่ืองเทคโนโลยีเพ่ิมเติม มาก อยากมีความเช่ียวชาญเร่ือง
การใช้คอมพิวเตอร์ให้
มากกว่าน้ี

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

การใช้เทคโนโลยีเพ่ิมเติม

นาง ศิวพร  ขำ ทิพย์ 1. ความเช่ียวชาญ ในงานอาชีพ
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. รู้รักสามัคคี ให้ ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมของ องค์กร

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

ก าลังเร่ิมเข้าอบรมตามแผนท่ีวางไว้ มาก การได้รับการอบรมเรียนรู้
เก่ียวกับการสร้างสรรค์ส่ือ
ต่างท่ีใช้ในการเรียนการสอน
เด็กๆ

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

-

นางสาว ณัฐพร  ศรีสาย 1. ความรู้และทักษะเก่ียวกับการดูแลเด็ก
2. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
3. ประสบการณ์การท างาน

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

ด้านคอมพิวเตอร์แต่ก าลังศึกษาอยู่ ปานกลาง การศึกษาต่อของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ

แล้วแต่ทางคณะจะ
เห็นสมควร

แล้วแต่ทางคณะเห็นสมควร

นาง สุมิตรา  พรมเทพ 1. ความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย
2. ความรู้ความสามารถการเขียนแผนการสอน
ตามช่วงอายุเด็กท่ีดูแลตาม DSPM และ
ถ่ายทอดการสอนให้กับเด็กท่ีดูแลให้มี
พัฒนาการครบท้ัง 5 ด้าน
3. ความสามารถในการผลิตส่ือการเรียนการ
สอนให้กับเด็กและการค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ
เสมอ

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

ไม่มี(พัฒนาตามแผนทุกข้อแล้ว) มากท่ีสุด 1) อยากมีทักษะในการ
ส่ือสารด้านภาษาอังกฤษท้ัง
การพูด การเขียนเพ่ือส่ือสาร
กับผิ้ปกครอง
2) อยากมีทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ใหม่ๆและทันยุคปัจจุบัน
3) อยากมีทักษะ
ความสามารถในการผลืตส่ือ
ใหม่ๆให้มากข้ึนเพ่ือ
ประกอบการสอนให้กับเด็กๆ

โครงการอบรมด้าน
คอมพิวเตอร์

อยากให้มีโครงการ/อบรม
ให้ทันปัจจุบันอยิ่เร่ือยๆ

นางสาว พิมพ์ชนิสร โสภาพักด์ิ 1. ความรู้เก่ียวกับการดูแลเด็กปฐมวัยและการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
3. การสนทนาภาษาอังกฤษ

มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มาก การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

เสนอให้มีการอบรมการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานแก่พ่ีเล้ียง เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานบ่อยคร้ังข้ึน



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นางสาว ศิรินทรา หม่ืนยา 1. การใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน
2. การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
3. การติดต่อราชการต่างๆเช่น ท าหนังสือขอ
อนุมัติโครงการต่างๆ

มาก
มาก
มาก

ไม่มี ปานกลาง การจัดท าหนังสือราชการ 
การส่งเร่ืองขออนุมัติต่างๆ

ข้ันตอนการขออนุมัติต่างๆ 
เช่น การจัดโครงการต้อง
ด าเนินการอย่างไรติดต่อ
หน่วยงานไหนส่งเร่ืองไปท่ี
ไหนล าดับไหนก่อนโดยเร่ิม

อยากให้มีการจัดอบรม
บุคคลากรในเร่ืองท่ีจ าเป็น
ต่อการท างานของแต่ละ
หน่วยงาน

นาง ปัญจรส  เทพเดชา 1. ทักษะการเล้ียงดู ดูแล สร้างและส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการรอบด้านได้อย่างเต็มศักยภาพ
2. การใช้ทักษะชีวิต เรียนรู้ ส่ือสาร ท างานให้
ก้าวทันเทคโนโลยีกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3. มีความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรค
ระบาดและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในเด็ก
ปฐมวัย

มาก

ปานกลาง

มาก

การพัฒนาตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน

มาก ทักษะการดูแล ปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นของเด็กปฐมวัย

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

การใช้เทคโนโลยีในการ
ท างานให้ก้าวทันกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

นางสาว ปารวัณ   ชากรี 1. ความรู้เก่ียวกับการดูแลเด็กปฐมวัยและการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
3. การสนทนาภาษาอังกฤษ

มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มาก การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

เสนอให้มีการอบรม
เก่ียวกับเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงานแก่พ่ีเล้ียง
เพ่ือพัฒนาศักยภาพต่อไป
เร่ือยๆ

นางสาว อภิญญา    เทพส่ง 1. สามารภส่งเสริมพัฒนาการด้าน
Gm,Fm,RL,EL,PS ครบท้ัง5ด้าน
2. สามารภประเมินพัฒนาการของเด็กจาก
DSPMได้และติดตามผลทุก3เดือน
3. สามารภเข้าใจในเด็กและท าสือการเรียนรู้ได้

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ภาษาอังกฤษ มาก พัฒนาด้านการสอนร้องเพลง
และการท าท่าทางประกอบ
เพราะเพลงหรือดนตรีเป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีเก่ียวข้อง
ในเด็ก

เทคนิคการสอนและการ
ควบคุมในการดูแลเด็ก

หัวข้อท่ี5ท่ีระบุไปแล้วหาก
ได้ตามน้ีพัฒนางานต้อง
อบรมทุก 6เดือน

นาง สุทธิมา กาญจนวงศ์ 1. ความรู้เก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. ด้านเทคโนโลยี
3. ภาษาอังกฤษ

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ไม่มี มาก ด้านเทคโนโลยี คอม การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มี

นางสาว ธนพร ห่อทอง 1. การใช้คอมพิวเเตอร์ในการท างาน
2. การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
3. การประสานติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น
 หนังสือราชการต่างๆ

ปานกลาง
มาก
น้อย

ไม่มี ปานกลาง โปรแกรมการจัดฐานข้อมูล
การท าหนังสือราชการ

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน, การใช้
อุปกรณ์สารสนเทศในห้อง
ประชุม

ปรับปรุงระบบการรับส่ง
หนังสือราชการ



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นาง วันทนีย์   ประยูรชาติ  1. ความช านาญในการเล้ียงดูแลเด็กช่วงวัยและ
อายุเด็ก
2. ความช านาญเก่ียวกับคิ่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย.DSPM
3 . การเขียนแผนการเรียนการสอนและสือไป
ตามหน่วยก าหนดให้

มาก

มาก

มาก

ไม่มีค่ะ มากท่ีสุด การอบรมท าสือให้กับเด็กๆ กิจกรรมการเต้นประกอบ
ท่าทางส าหรับเด็ก

แผนการปฎิบัติ งานให้
หมุนเวียนการเรียนริ้ทุกๆ
คนทิุกๆกลิ่ม

นาง นางธัญญา  เจริญผล 1. ความรู้ความสามารถในกสรดูแลเด็กปฐมวัย
2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
3. การสนทนาภาษาอังกฤษ

มากท่ีสุด
ปานกลาง
ปานกลาง

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มากท่ีสุด การน าเทคโนโลย่ีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

ให้มีการอบรมส่ิงใหม่ๆ
ให้กับครูพ่ีเล้ียงบ่อยๆคะ

นางสาว ภคมน ไชยสิทธ์ิ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติ หน้าท่ี
2. การน าเทคโนโลยี ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ด้านภาษา

มาก
มาก
ปานกลาง

ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ มาก การใช้ภาษาอังกฤษ การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

อยากให้จัดอบรมในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน

นางสาว ประกอบ เพ็งคล้าย 1. ความรู้เก่ียวกับการดูแลเด็กปฐมวัยและการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
2. การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
3. การสนทนาภาษาอังกฤษ

มาก

มาก
มาก

การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มาก การใช้เทคโนโยีในการ
ปฏิบัติงาน

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

อยากให้มีการอบรมการ
ดูแลเด็กปฐมวัยและความรู้
ในการใช้เทคโนโลยีควบคู่
กันเพ่ือน ามาใช้ในการ
ท างานได้ดีข้ึน

นางสาว เสาวคนธ์ แก้วขาว 1. ความรู้เก่ียวกับการดูแลเด็กปฐมวัย และการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฎิบัติงาน
3. การสนทนาการใช้ภาษาอังกฤษ

มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฎิบัตงาน มาก การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฎิบัติงาน

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

เสนอให้มีการอบรมการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฎิบัติงานให้แก่ครูพ่ีเล้ียง

นางสาว เพ็ญนิภา ผลส่ง 1. มีความริ้เชียวชาญเก่ียวกับการดูแลเด็ก
ปฐมวัยและการส่งเสริมพัฒนาการ
2. มีการระดมสมองร่วมกันท างานเป็นทีม
3. มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และตรงต่อเวลา

มาก

มาก
มาก

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มากท่ีสุด การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มีค่ะ

นาง สุจินต์ สงขินี 1. สะอาด
2. ขยัน 
3. เป็นระเบียบ

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การเรียนรู้เพ่ิมเติมด้านเทคโนโลยี มาก การเรียนรู้เพ่ิมเติมด้าน
เทคโนโลยี

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มี



สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ระดับความ
เชียวชาญ

ความต้องการให้คณะจัด
โครงการพัฒนาตนเองใน

หัวข้อใดบ้าง

7. อ่ืน ๆ หรือ 
ข้อเสนอแนะ

ช่ือ - สกุล
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างน้อย 3 ข้อ 

แผนพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อท่ียังไม่ได้พัฒนาตามแผน

ความช านาญ
ในงานท่ี

ตนเองรับผิด
อยู่ในระดับใด

ความต้องการพัฒนาตนเอง 
ในปีงบประมาณ 2564

นางสาว สุปียา แสนสุข 1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน
2. มีความรักหน้าท่ีงานท่ีได้รับมอบหมาย
3. ร่วมด้วยช่วยกัน ให้หน่วยงานเป็นท่ียอมรับ
ของผู้มาใช้บริการ

มาก
มาก
มาก

แผนการสอนเด็กอายุ. 3-12เดือน มากท่ีสุด แผนการจัดประสบการณฺ
เรียนรู้ ส าหรับเด็กกลุ่ม 1

ข้ันตอนการขอเล่ือนระดับ
ต าแหน่งให้สูงข้ึน

การท านวัตกรรม อย่าง
ต่อเน่ือง

นาง ชนาภา ผะอบเหล็ก 1. มีความรู้และมีทักษะในการดูแลเด็กต้ังแต่ 
แรกถึงก่อนวัยเรียน 
2. มีจริยธรรมและคุณธรรม
3. สามารถท างานเป็นทีมและเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงานได้ดี

มาก

มากท่ีสุด
มาก

ไม่มี 
(เน่ืองจากเร่ิมเข้ามาปฎิบัติงานวันท่ี 1 ต.ค.
63)

มาก อยากศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับ
เด็กปฐมวัย

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

-

นาง บัณยดา เพ็ชรศรี 1. มีความรู้ด้านอาหาร
2. มีความรู้ด้านการสุขาภิบาล
3. มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร

มากท่ีสุด
มาก
มาก

การใช้คอมพิวเตอร์ มากท่ีสุด อยาก อ.บรมเก่ียวกับการคิด
แคลอร่ีท่ีเหมาะสมส าหรับ
เด็กท่ีจะได้รับในแต่ละม้ือของ
อาหารและแต่ละวัย

การใช้คอมพิวเตอร์ อยากให้มีการอบรม
เก่ียวกับด้านอาหารคะ

นาง เชาวลี ว่องบุญญาธิการ 1. สะอาด
2. ขยัน
3. เป็นระเบียบเรียบร้อย

มาก
มาก
มาก

เรียนรู้เพ่ิมเติมด้านเทคโนโลยี มาก เรียนรู้เพ่ิมเติมด้านเทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

ไม่มี

นาง สุภาวดี อุดมรัตน์ 1. ความรู้ความสามารถในการเล้ียงดูเด็ก
2. มีความรู้ความเข้าใจในโรคภัยไข้เจ็บของเด็ก
3. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย

มาก
มาก

มาก

ไม่มี มาก คอมพิวเตอร์ การอยรมให้ความรู้ใหม่ๆ
เสมอขอให้การ

เวลาเล่ือนข้ันให้ดูในหลายๆ
เร่ืองรวมถึงวันลาวันมา
ท างานด้วยอย่า
ให้ด้วยความชิบส่วนตัว 
ขอบคุณค่ะ

นาง เต็มดวง จันทร์ทอง  1. มีคุณธรรม
2. มีความรักใน อาชีพ
3. มีความซ่ือสัตย์มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีมีหัวใจ
บริการ

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเก่ียวกับแผนการสอน
.. ฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์.. นวัตกรรม 
ต่อเน่ือง กระแตเวียน

มากท่ีสุด พัฒนาต่อเน่ืองเก่ียวกับ 
แผนการสอน.. อบรม ในเร่ือง
สือการสอน

การใช้อุปกรณ์สารสนเทศ
ในห้องประชุม

จัดการอบรมด้านภาษา
และคอมพิวเตอร์ มากข้ึน 


