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สรุปแบบสอบถามขอมูลการพัฒนาความรูและทักษะของผูปฏิบตัิงานสังกัดคณะสัตว

แพทยศาสตร 2564 

ผูปฏิบัติงานสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตรไดรับการพัฒนาทักษะ และความรู ตามสมรรถนะ 3 กลุม 1. 

สมรรถนะตามหนาที่ (Functional competency) 71.1 % 2. สมรรถนะหลัก (Core competency) 64.4% 

และ 3. สมรรถนะบริหารจัดการ (Managerial competency) 13.3% และคานิยมองคกร TEAM ในดาน 1. 

Motivation มุงมั่นพัฒนา เรียนรูสรางสรรค พัฒนาตน พัฒนางานสูเปามายองคกร 88.9 % 2. Enthusiastic 

professionalism เดินหนาอยางมืออาชีพ 66.7% 3. Task based focus รักในงานที่ทําทํางานอยางมี

ความสุข ดวยใจรักและผูกพันตอองคกร 4. Active Service Mindedness 42.2% มีใจบริการ มุงเนน

ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกเปนหลัก โดยสงมอบประสบการณ (บริการ) ที่ดีจากใจและสอดคลองกับ 

กับพันธกิจ (MISSION) และเปาหมายของคณะในดาน 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพช้ันสูง โดย

มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรูคูคุณธรรม ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 53.3% 2. ใหบริการวิชาการแกสังคม มีสวนรวมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งดวยหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 37.8% และ 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ดวยหลักธรรมมาภิบาล พ่ึงตนเองโดยใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 24.4% 4. ผลิตผลงานวิจัยทางสัตวแพทย เพ่ือสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน

และการถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 22.2 %  

สามารถนํามาใช หรือประยุกตใชใน 1. งานประจํา 91.1% 2. งานตามแผนกลยุทธ 22.2%  3.  

พัฒนางานใหม (งานเชิงรุก) 22.2% 4. งานวิจัยสถาบัน 6.7% 

หนวยงาน 
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วิธีการพัฒนาความรูและทักษะ 

 

หลักสูตร/เรื่อง ที่ทานไดรบัการพัฒนาความรูและทักษะจัดอยูในสมรรถนะกลุมใด 
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หลักสูตร/เรื่อง ที่ทานไดรบัการพัฒนาความรูและทักษะมีความสอดคลองกับคานยิมองคกร (Core value-

TEAM) ใด 

 

หลักสูตร/เรื่อง ที่ทานไดรับการพัฒนาความรูและทักษะสอดคลองกับพันธกิจ (MISSION) และเปาหมายใด 
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ทักษะและความรูที่ทานไดรบัการพัฒนา สามารถนํามาใช หรือประยุกตใชในดานใด 

 

 

การนําทักษะ/ความรู ที่ไดรบัการพฒันามาปรับใช/มาใช อยางไร โปรดอธิบายพอสังเขป 

พัฒนาตนเอง พรอมรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ไมหยดุที่จะเรียนรูสิง่ใหม ๆ ความทาทายที่เกิดขึ้น  

การปรับกระบวนการทํางานเพ่ือใหสอดคลองกับตําแหนงและความถนัดของบุคลากรในงาน 

จัดทําหนังสือเพ่ือติดตอบุคคลภายนอกรวมถึงสวนงานราชการอ่ืนหรือในวนงานเดียวกันใหถูกตองมากย่ิงขึ้นซึ่ง

แสดงใหเห็นเปนภาพลักษณที่ดีขององคกร 

ปรับใชกระบวนการทํางานในบทบาทภาวะผูนํา 
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การไดรูหลักการสื่อสารในยคุปจจุบัน ทําใหสามารถเตรียมการและปรับการสื่อสารของตนเองเพ่ือใหมีความ

เหมาะสม มีประสิทธิภาพกับการทํางานในบริบทปจจุบัน ตองเรียนรูการใชเทคโนโลยีทีส่ําคัญ และการนํามา

ปรับใช 

สามารถนํามาใชเปนแหลงความรูสําหรับอธิบายและเพ่ิมการรักษาใหมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

นํามาปรับใชในงาน เพ่ือพัฒนางานประจํา 

นําความรูที่ไดมาถายทอดใหบุคลากรคณะฯไดรับทราบและเปนแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ พรบ.คุมครองขอมูลสวน

บุคคล 

สามารถนําการใชงานในดาน security ระบบ Network ในองคกรณ , ในเรื่องของความปลอดภัยของ

ขอมูลคอมพิวเตอร  , การจัดการหอง data center เบ้ืองตน และความรูดานเทคโนโลนีของเครื่อง

คอมพิวเตอรในอนาคต รวมถึงเทคโนโลยี Software ดาน Antivirus ตาง ๆ  

เปนขอมูลสําหรับวางแนวทางการสื่อสารใหเหมาะกับกลุมเปาหมายในยุคปจจุบันตอไป 

เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสนักทะเบียนและประมวลผลกําหนด สามารถนํามาอธิบาย และแนว

ปฏิบัติ รวมถึงแกปญหาใหแก นักศึกษาไดละเอียด ชัดเจน ถูกตอง ทําใหการขอเปนกรณีพิเศษหรือหลังกําหนด

ลดลง 

รูจักวิธีการจัดการ และ รับมอืกับปญหา 

ความรูที่ไดจากการอบรม-สมัมนา บางอยางเปนความรูใหมหรือเปนแนวปฏิบัติใหมๆที่ไดมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจากเดิม สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางถูกตองและเหมาะสม บางอยางชวย

ใหเราไดแงคิดในการใชชีวิตและแงคิดในการทํางาน  

นําความรูมาใชในการดูแลนักศึกษา ดานเทคนิคการใหคาํปรึกษา  การจัดการความเครียด  การดูแลจิตใจของ

ผูรับบริการและตัวผูใหบริการ   

นํามาพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับนักศึกษาตางชาติ ของตนเอง 

การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาในยุค 5.0  นํามาใชในการปรับปรุงการสื่อสารกับนักศึกษา ทั้งเน้ือหาและรูปภาพ 

และนํามาปรับใชในการทําสื่อประชาสัมพันธ ใหนาสนใจ 

เพ่ือใหมีความรูในกระบวนการวินัยในทางกฎหมายปกครอง  และนําเทคนิคการสืบสวน สอบสวน การรับฟง

และการรวบรวมพยานหลักฐานมาใหในงานใหมีความรัดกมุและดําเนินการไดดีย่ิงขึ้น 
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นําความรูเรื่อง SDGs มาเปนเปาหมายในการปฏิบัติงานและดําเนินการดานการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม

นักศึกษา ใหสนับสนุนแนวทางSDGs" 

นําความรูที่ไดน้ัน มาประยุกตและปรับใชกบังานประจําของตนเองเพ่ือใหงานพัฒนาดีขึ้น 

ใชสําหรับการเตรียมขอมูล The Times Higher Education Impact Rankings 2022 

พัฒนาและปรับปรุงคลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนังใหมีความทันสมัยและครอบคลุมการรักษาตามหลักการของ

สัตวแพทยที่ไดรับการยอมรับระดับประเทศ 

พัฒนาแผนการรักษาในโรคผวิหนัง 

สามารถนําความรูที่ไดมาพัฒนางานประจําและประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ  

พัฒนาความรู ความสามารถ กาวทันเทคโนโลยีและยาทีใ่ชเพ่ือการรักษาสัตวปวย ในรพส.เล็ก 

พัฒนา เพ่ิมพูนความรู เพ่ือนํามาใชในการวินิจฉัยและรักษาสัตวปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาองคความรูเพ่ือนําไปประยุกตใชในการรักษาสัตวปวย 

ใชในการประกอบวิชาชีพดวยการจัดการโรคอยางถูกตอง 

ใชในการประกอบวิชาชีพ อยางทันสมัย และอัพเดทความรูใหม เพ่ือการรักษาสัตว 

การสัมมนาชวยเพ่ิมพูนความรูเกี่ยวกับการรักษาโรคเฉพาะทาง ชวยพัฒนาองคความรูของคลินิกฉพาะทางให

สามารถวินิจฉยัและรักษาไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหโรงพยาบาลสัตวเล็กสามารถดูแลสัตวที่มคีวาม

ซับซอนทางดานโรคตาไดดีมากขึ้น  

พัฒนาองคความรูความชํานาญเฉพาะทาง 

พัฒนาทักษะดานการวางยาและการผาตัด 

พัฒนาองคความรูเพ่ือใหบริการ การตรวจวินิจฉัย และการรักษาใหมีประสิทธ์ิภาพ 

ความรูทางวิชาการที่ทันสมัยชวยในการพัฒนาความสามารถเพ่ิมเติมในการทํางาน และการสัมมนาชวยใหไม

ยึดติดกับการทํางานในรูปแบบเดิม ๆ 

อัพเดทและพัฒนาองคความรู เพ่ือใชรักษาสัตวปวยในโรงพยาบาลสัตวเล็ก มช 

รักษาสัตวปวยใหมีประสทิธิภาพมากขึ้น 

ทบทวนความรูเดิมและเรียนรูเทคนิคในการตรวจรักษาระดับสากล 
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รักษาไดดีขึ้น 

ใชเพ่ิมความรูในการวินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว 

ปรับใชกับการรักษาสัตวปวยตาง ๆ 

เขาใจในกฎระเบียบ รูจักวิธีการนําระเบียบมาใชในการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน และแนะนําผูที่เกีย่วของกับ

การจัดหาพัสดุ เพ่ือใหถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว 

นําความรูที่ไดจากการอบรมการบริหารตนทุนฐานกิจกรรม เทคนิคการลดตนทุน มาปรับใชในการวิจัยสถาบัน

เรื่อง ""การวิเคราะหตนทุนตอหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร "" 

นําความรูที่ไดจากการอบรมพัฒนาทักษะแหงอนาคต สําหรับผูบริหารระดับหัวหนางาน (CMU Future Skills 

Development) มาปรับใชในการปรับMine setของตนเองเพ่ือนํามาใชในการบริหารคนในงาน  บรหิารงาน

นโยบายและแผน ใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  โดยเปาหมายสูงสุดเพ่ือรวมผลักดันวิสัยทัศนคณะ 

การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําป 2564 เรื่อง ""กลวิธีเสริมสรางพัฒนาทักษะเชิงรุกสูการทํางานในยุค

ดิจิทัลวิถีใหม How to Upskill Reskill for Proactive Performances in the New Normal Digital Era"" 

มาปรับใชในการทํางานเพ่ือประสิทธิภาพการทํางาน" 

สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการงานที่ทํา ทําใหการทํางานราบรื่น  เปนไปตามขั้นตอน ลดความ

ผิดพลาดในการทํางานมากขึ้น 

นําความรูมาพัฒนาทักษะการจัดการประชุมใหมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย ตอบรับกับวิถีชีวิต 

New Normal 

ไดรูจักความหมายของ OKRs มากขึ้น และนํา OKRs มาปรับประยุกตใชงาน เชน  OKRs ฝายบุคคล  


