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              รหัสบันทึกข้อมูล 

 

แบบส ำรวจควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรกรมปศุสัตว์ 
(ชุด ก ส ำหรับต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้นและสูง) 

 
ค ำชี้แจง 
แบบส ำรวจนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลลักษณะพ้ืนฐำนของผู้บริหำรกรมปศุสัตว์ 
 ส่วนที่ 2  ระดับควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรกรมปศุสัตว์ ที่มีอยู่ใน 
   ปัจจุบันและที่จ ำเป็นต้องพัฒนำ 
 ส่วนที่ 3  ระดับควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีท่ำนคิดว่ำจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำมำกท่ีสุด   
 ส่วนที่ 4  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะพื้นฐำนของผู้บริหำรกรมปศุสัตว์ 
  กรุณำตอบค ำถำมทุกข้อ โดยเติมข้อควำมหรือตัวเลขในช่องว่ำง หรือใส่เครื่องหมำย  ลงใน  
หน้ำข้อควำมที่ตรงกับข้อมูลตำมควำมเป็นจริงของท่ำนมำกที่สุด 

1. เพศ    1) ชำย     2) หญิง 

2. อำยุ .........................ปี......................เดือน 

3. ต ำแหน่งปัจจุบัน ...................................................................................ระดับ..................................... .................. 

4. ท่ำนด ำรงต ำแหน่งปัจจุบันเป็นเวลำ ...............................ปี.................................เดือน 

5. สังกัดหน่วยงำน ............................................................................................................................. ........................ 

6. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ...................................................................................สำขำ...................... .............................. 

7. ระหว่ำงรับรำชกำรท่ำนได้เข้ำรับกำรศึกษำต่อเพ่ิมเติมหรือไม่ ในระดับใด และสำขำวิชำอะไร 

   ไม่ได้ศึกษำต่อเพ่ิมเติม 

   ได้รับกำรศึกษำเพ่ิมเติม 

    ระดับ  1. ปริญญำตรี สำขำ......................................................... 

             2. ปริญญำโท สำขำ......................................................... 

             3. ปริญญำเอก สำขำ....................................................... 

             4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................................... 
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8. ท่ำนได้ศึกษำ ค้นคว้ำ อ่ำนต ำรำวิชำกำร และพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ ทักษะควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเพียงใด 

   1. ศึกษำและพัฒนำตนเองเป็นประจ ำ 

   2. ศึกษำและพัฒนำตนเองบ้ำง บำงครั้ง 

   3. ไม่ค่อยมีโอกำสศึกษำและพัฒนำตนเอง 

9. ท่ำนเคยเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรอะไรบ้ำง 

  หลักสูตร    ระยะเวลำ    สถำบันผู้จัด 

1)..............................................................................      .....................................      ...............................................   
2)..............................................................................      .....................................      ...............................................     
3)..............................................................................     .....................................      ...............................................    

10. ท่ำนเคยด ำรงต ำแหน่งบริหำรอะไรบ้ำง และระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่งนั้น 

1) ต ำแหน่ง ........................................................ตั้งแตเ่ดือน.....................พ.ศ............ถึง เดือน..................พ.ศ...........  

2) ต ำแหน่ง ........................................................ตั้งแต่เดือน.....................พ.ศ............ถึง เดือน.... ..............พ.ศ........... 

3) ต ำแหน่ง ........................................................ตั้งแต่เดือน.....................พ.ศ............ถึง เดือน..................พ.ศ........... 

4) ต ำแหน่ง ........................................................ตั้งแต่เดือน.....................พ.ศ............ถึง เดือน.... ..............พ.ศ........... 

11. กรุณำแสดงควำมคิดเห็นต่อหน่วยงำน โดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำงด้ำนขวำมือของแต่ละข้อที่ตรงกับ
ควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด เพียง 1 ช่อง 

 

ล ำดับ
ที ่

 

ควำมคิดเห็นต่อหน่วยงำน 

ระดับควำมคิดเห็น 
เห็นด้วย
มำกที่สุด 

เห็นด้วย
มำก 

เห็นด้วย
ปำน
กลำง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยมำก 

1. ชื่อเสียงของกรมปศุสัตว์เป็นที่รู้จักของประชำชนทั่วไป
ในประเทศไทย 

     

2. ท่ำนคิดว่ำเกษตรกรและประชำชนมีควำมพอใจในกำร
บริกำรที่ได้รับจำกกรมปศุสัตว์ 

     

3. เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือและปฏิบัติตำม
ค ำแนะน ำที่ได้รับจำกกรมปศุสัตว์เป็นอย่ำงดี 

     

4. กรมปศุสัตว์ได้ประกอบภำรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของประชำชนในท้องถิ่นเป็นอย่ำงมำก 

     

5. ควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นข้ำรำชกำรสังกัดกรม 
ปศุสัตว์ 
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ส่วนที่ 2 ระดับควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรกรมปศุสัตว์ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่  
  จ ำเป็นต้องพัฒนำ 
ค ำชี้แจง : กรุณำพิจำรณำตอบค ำถำมทุกข้อ โดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของท่ำนมำกที่สุด โดยพิจำรณำแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
  1) ให้พิจำรณำระดับควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีท่ำนมีอยู่ในปัจจุบัน 
  2) เมื่อพิจำรณำส่วนที่ 1 แล้วให้พิจำรณำส่วนที่ 2 โดยพิจำรณำระดับควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีท่ำน 
         จ ำเป็นต้องพัฒนำ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1) ที่ท่ำนมีอยู่ในปัจจุบัน 2) ที่ท่ำนจ ำเป็นต้องพัฒนำ 
มำกที่สุด มำก น้อย น้อยที่สุด มำกที่สุด มำก น้อย น้อยที่สุด 

1. ผู้น ำองค์กรและกำรพัฒนำองค์กร         
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง         
3. กำรบริหำรควำมขัดแย้งในองค์กร
และสร้ำงทีมงำน 

        

4. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
ในองค์กร 

        

5. กำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนรู้ใน
องค์กร 

        

6. กำรวำงแผนยุทธศำสตร์และกำร
จัดกำรกลยุทธ์ 

        

7. กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง         
8. กำรตัดสินใจเชิงนโยบำย         
9. กำรเจรจำต่อรอง และแก้ปัญหำ
อย่ำงเป็นระบบ 

        

10. กำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

        

11. กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศในองค์กร 

        

12. กำรพัฒนำควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค ์
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ส่วนที่ 3 ท่ำนคิดว่ำควำมรู้ควำมสำมำรถที่ท่ำนจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำมำกที่สุด 3 อันดับแรก โปรดเรียง  
  ตำมล ำดับ 
 
ล ำดับที่ ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ 

1.   

2.   

3.   

 
ส่วนที่ 4 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
        ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมคิดเห็น  
                                                                                    กลุ่มพัฒนำบุคลำกร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


