
5.1 สภาวะแวดลอมดานบุคลากร  

5.1ก ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 

5.1ก(1) ความจําเปนดานขีดความสามารถและอัตรากําลัง 

เพ่ือใหมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามศักยภาพของแตละบุคคล และมีแนวทางการ

พัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนงอยางชัดเจน ในป 2563 จึงไดเริ่มมีการวิเคราะหสมรรถนะ และทักษะท่ี

จําเปนในแตละตําแหนงและแตละระดับ  มีการออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรตามทักษะท่ีสําคัญใน

อนาคต 

 

หมวด 7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนนบุคลากร 

การวิเคราะหความหางของสมรรถนะจริงและสมรรถนะท่ีคาดหวัง (competencies gaps) ตาม

ทักษะท่ีจําเปนในแตละระดับตําแหนงงาน ท่ีพบในบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ป 2564 พบวามี 

competencies gaps ท่ีตองไดรับการแกไขในดาน การดําเนินการเชิงรุก, การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ

, การวางแผน, ความถูกตองของงาน, การใหคําปรึกษา, ความม่ันใจของตนเอง, การแกปญหาและ การมุง

ผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะนําไปใชในการออกแบบหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ ของ

บุคลากรรายบุคคลในปงบประมาณถัดไป 

สมรรถนะในการทํางาน 

Competencies 

Gap 

Percentage   

การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness-PROAC) 33.33  Type of Future Skills 

การส่ังสมความชํานาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP) 33.33  Working with people 

การวางแผน (Planning) 30.56  Leadership and social influences 

ความถูกตองของงาน (Concern for Order-CO) 27.78  Self-Mangagement 

การใหคําปรึกษา (Consultation) 27.78  Active learning and learning strategies 

ความมั่นใจของตนเอง (Self Confidence-SCF) 27.78  Resillence, stress tolereance and flexibility 

การแกปญหา (Problem Solving) 25.00  Problem-solving 

การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH) 22.22  Analytical thinking and innovation 

บริการที่ดี (Service Mind-SERV) 16.67  Complex problem-solving 

ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding-IU) 16.67  Critical thinking and analysis 



ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing-

CI) 16.67  Creativity, originality and initiative 

การเจรจาตอรอง (Negotiation) 16.67  Reasoning, problem-solving and ideation 

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (English Literacy) 16.67  Technology use and Development 

ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility-FLX) 16.67  Technology use, monitoring and control 

การติดตามงาน (Follow up) 13.89  Technology design and programming 

การบริหารงานวิจัย (Research Management) 13.89   

การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking-INF) 13.89   

จริยธรรม (Integrity-ING) 13.89   

การประสานงาน (Coordination) 8.33   

ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork-TW) 5.56   

การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking-CT) 5.56   

ความสามารถในการใชอุปกรณ IT (IT Literacy) 5.56   

การบริหารโครงการ (Project Management) 2.78   

ความสามารถในการจัดทําเอกสาร[Writing Literacy] 2.78   

การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management-CM) 2.78   

ความรูในสายงาน (Job Knowledge) 2.78   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ในป 2564 พบวาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตรไดมีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในกลุมตาง ๆ 

ผาน 2 กระบวนการหลักไดแก Reskilling  ซ่ึงบุคลากรไดเรียนรูทักษะใหมเพ่ือท่ีจะทํางานท่ีแตกตางไปจาก

เดิมได และ Upskilling หมายถึงการใหความรูเก่ียวกับทักษะท่ีสูงข้ึนใหกับบุคลากรเพ่ือปดชองวางความตาง

ระหวางทักษะ  

 

 

ผลลัพธดานการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร 

จากสิ่งท่ีตองประเมินตามวัตถุประสงคของหลักสูตรการฝกอบรมในป 2564 คณะฯ ไดกําหนด

เครื่องมือท่ีใชในการประเมินประสิทธิผลการฝกอบรม ท่ีสอดคลองตามแนวคิดการประเมินผลการฝกอบรม

ตามรูปแบบของโดนัลด แอล เคิรกแพทริค (Donald L. Kirkpatrick) (The Kirkpatrick Approach) มา

ประยุกตใช โดยจะประเมินผล 3 ระดับ ไดแก ระดับ 1 การตอบสนอง (Reaction), ระดับ 2 การเรียนรู 

(Learning), ระดับ 3 พฤติกรรม (Behavior) และกําหนดวิธีการวิเคราะหและการแปลผลขอมูล โดยสามารถ

แสดงรายละเอียดของเครื่องมือท่ีใชในการประเมินระดับตาง ๆ และวิธีการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

1. การประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอโครงการ /หลักสูตร การฝกอบรม เปนการ

ประเมินระดับท่ี 1 การตอบสนอง (Reaction) โดยคณะฯ ใชแบบสอบถามความพึงพอใจตอหลักสูตร

การฝกอบรมเปนเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน ซ่ึงกําหนดประเด็นในการประเมินออกเปน 3 ดาน 

ไดแก ดานวิทยากร ดานเนื้อหาวิชา และดานการบริหารจัดการโครงการ โดยแบบสอบถามเปนแบบ
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แพทยศาสตร ในป 2563
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มาตรประมาณคา ตามแบบลิเคิรต (Likert Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดระดับความพึงพอใจของผูตอบ

เปน 1 – 5 ระดับ  

 

2. การประเมินความรู ความเขาใจ เปนการประเมินระดับท่ี 2 การเรียนรู (Learning) เปนการประเมิน

ความรู ทักษะ โดยคณะฯ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการประเมินผลความรูและทักษะของผูเขา

รับการอบรม 

 

 

3. การประเมินการนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงาน เปนการประเมินระดับท่ี 3 พฤติกรรม 

(Behavior) เปนการประเมินผลการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึง

คณะฯ ใชแบบสอบถามเพ่ือติดตามผลการอบรม หลังจากโครงการ/หลักสูตร ฝกอบรมเสร็จสิ้นแลว

อยางนอย 3 เดือน เปนเครื่องมือในการประเมิน โดยจะมีการสงแบบสอบถามใหแกผูเขารับการอบรม
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และผูบังคับบัญชาของผูเขารับการอบรม เพ่ือใหประเมินการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมมา

ปรับใชในการปฏิบัติงาน 
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ทุนพัฒนาทักษะและความเช่ียวชาญของผูปฏิบัติงานสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร ในป 62-64 

คณาจารยและบุคลากรท่ีรับทุนพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของผูปฏิบัติงานสังกัดคณะสัตว

แพทยศาสตร ตามสมรรถนะ 3 กลุม 1. สมรรถนะหลัก (Core competency) 2. สมรรถนะตามกลุมงาน 

(Functional competency) และ 3. สมรรถนะบริหารจัดการ (Managerial competency) และคานิยม

องคกร TEAM ในดาน 1. Motivation มุงม่ันพัฒนา เรียนรูสรางสรรค พัฒนาตน พัฒนางานสูเปามายองคกร 

และ 2. Enthusiastic professionalism เดินหนาอยางมืออาชีพ และสอดคลองกับ กับพันธกิจ (MISSION) 

และเปาหมายของคณะในดาน 1. ใหบริการวิชาการแกสังคม มีสวนรวมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งดวยหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุงเนนความเปนเลิศทาง

วิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรูคูคุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 

3. ผลิตผลงานวิจัยทางสัตวแพทย เพ่ือสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและการถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือ

พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ โดยมีหลักสูตรและสาขาท่ีไดรับการพัฒนาดังนี้  

1. Musculoskeletal imaging: distance education  

2. โครงการศึกษาตอเนื่อง โรคระบบทางเดินอาหารในสุนัขและแมว 

3. Equine Arthroscopy  

4. การศึกษาในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ แผน ข ภาคพิเศษ ซ่ึงเปน

หลักสูตรสําหรับบุคลากรสายปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

5. Advance small animal orthopedic surgery  

6. Feline Medicine: distance education 

7. หลักสูตรเวชศาสตรฉุกเฉินและเวชบําบัดวิกฤติสําหรับสัตวเลี้ยง 

8. Veterinary Clinical Neurology: distance education 

9. Advanced Seminar and Workshop in Cardiology รุนท่ี 16 

โดยทักษะ/ความรู ท่ีไดรับการพัฒนามาจะนํามาใชในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ไดประโยชนดวยการสอน วิจัย บริการวิชาการบนโรงพยาบาลสัตวเล็ก  

2. นําองคความรูท่ีไดมาถายทอดใหกับนิสิต ควบคูไปกับพัฒนาแนวทางการรักษา เพ่ือสงเสริมคุณภาพ

งานบริการวิชาการ 

3. นํามาตอยอดทางงานวิจัย และบริการดานบริการวิชาการ 

4. นําแนวคิดมาประยุกตใชในการทํางานการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหมท่ีมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคได

อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการนําทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและ



ประสิทธิผลสูงสุดเชนเดียวกับองคกรธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ สามารถเสนอแนวคิดในการพัฒนา

อยางสรางสรรคและมีคุณคาท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 

เปนกําลังเสริมท่ีสําคัญในการท่ีจะนําพามหาวิทยาลัยไปยังเปาหมายแหงการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา

ในระดับประเทศและสากล  

5. นําไปสอนท้ังในระดับ ป. ตรี โท เอก และ พัฒนา intern พรอมใหบริการเฉพาะทางกระดูกและขอ ท่ี 

รพ สตัวเล็ก 

6. นําความรูมาพัฒนาคลินิกโรคแมวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

7. ใชความรูทางดานเวชศาสตรฉุกเฉิน มาประยุกตใชกับการดูแลสัตวปวยขณะวางยาสลบและชวยเหลือ

สัตวปวยท่ีเกิดภาวะวิกฤตในหองศัลยกรรม 

8. นําความรู กระบวนการคิดทางคลินิกมาใชในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคและความผิดปกติตาง ๆ ของ

ระบบประสาทในสุนัขและแมว อีกท้ังนําองคความรูท่ีไดรับมาปรับเนื้อหาการสอนพ้ืนฐานโครงสราง

และการทํางานของระบบประสาท ใหแกนักศึกษาสัตวแพทย สามารถนําไปประยุกตใชทางคลินิก  

9. นําความรูทักษะท่ีไดมาใชในการใหบริการวิชาการ  พัฒนางานวิจัย และสอนนักศึกษา เกิดการ

พัฒนาการรักษาโรคของระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตใหเกิดมาตรฐานท่ีดีข้ึนและมีการกระตุนให

มีการตีพิมพรายงานสัตวปวยในวารสารเพ่ิมข้ึน เกิดการศึกษาตอเนื่องใหสอดคลองกับนโยบายของ

สัตวแพทยสภา เกิดความรวมมือในการสงตอสัตวปวยระหวางโรงพยาบาลสัตว 

 

 


