แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2558 – 2562)
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

คํานํา
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 – 2562) คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุฉบับนี้ จัดทําขึ้นภายใตกรอบยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาคณะในระยะ 5 ป (พ.ศ.2558-2562) โดยได
จัดใหมีการประชุมสัมมนาผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมขอมูลจากทุก สวนงานของคณะซึ่งทําใหได
ขอมูลที่สามารถนํามาใชในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เปนระบบ ไดแก การวิเคราะหภาระ
งานเพื่อประกอบการวิเคราะหอัตรากําลังของสายสนับสนุน การสํารวจวิทยา ความตองการฝกอบรมของบุคลากร
สายสนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ ตลอดจนขอสรุปจาก การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนอยางเปนรูปธรรม
ในสวนของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุ กสวนงานใน
การวิเคราะหและประมาณการขอมูลในระยะ 5 ปเกี่ยวกับ จํานวนนักศึกษารับเขาใหมหลักสูตรที่มีแผนจะเปดสอน
เพิ่ม/ปด จํานวนบุคลากรเพื่อทดแทนอัตราเกษียณ การสํารวจความตองการศึกษาตอ ฝกอบรมสัมมนา/ศึกษาดู
งาน และการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรในแตละคณะ โดยไดคํานึงถึงสัดสวนมาตรฐานของอาจารย
ตอนักศึกษาในแตละกลุมสาขาวิชา สัดสวนคุณวุฒิอาจารยประจําระดับปริญญาตรี : ปริญญาโท: ปริญญาเอก และ
สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตามหลักเกณฑของการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งทําใหการจัดทําแผนการรับบุคลากรเพิ่มเพื่อรองรับการเปดหลักสูตรใหมและทดแทนอัตรา
เกษียณแผนการพัฒนาบุคลากรประจําการโดยการใหลาศึกษาตอ แผนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ และ
แผนการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแลวเสร็จและคาดวาจะสามารถไปสูการปฏิบัติได
จริง
แผนพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ จะเปนประโยชน ในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรซึ่ง เปนทรัพยากร
ที่มีคาที่สุดของคณะไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
คณะสาธารณสุขศาสตร

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงคของแผนพัฒนาบุคลากร
1.3 เปาหมายบริหารงานดานบุคลากรของคณะ
1.4 หลักเกณฑการคิดภาระงาน
1.5 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.7 ขอมูลพื้นฐานของคณะ
บทที่ 2 ผลการวิเคราะหอัตรากำลัง
2.1 สถานการณบุคลากรในปัจจุบัน
2.2 แผนผลิตบัณฑิต ระยะ 5 ป (พ.ศ.2558-2562)
2.3 แผนปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2558-2562)
2.4 แผนความตองการเพิ่มอัตรา (ป 2558-2562)
2.5 แผนอัตรากำลังคนที่ตองการเพิ่มและคุณสมบัติ (ป 2558-2562)
2.6 ขอมูลคุณวุฒ/ิ สาขา ที่ขอรับทุนพัฒนาอาจารย
2.7 ประมาณการจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหนงทางวิชาการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
บทที่ 3 แผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 -2562)
3.1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
4.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร
4.2 วัตถุประสงค
4.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.5 งบประมาณ
4.5 การบริหาร
4.6 การขับเคลือนแผนพัฒนาบุคลากรคณะ
4.7 แนวทางการติดตามประเมินผล

หนา
1
1
2
2
3
3
4
4
15
15
17
17
18
18
19
20
21
22
23
23
25
25
25
25
25
26

1

บทท่ี 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
การพ ัฒ นาบ ุค ลากรคณะสาธารณสุข ศาสตร  มุ ง การพ ัฒ นาสมรรถนะหล ัก ของบ ุค ลากรวมทั้ง เพ ิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ และใหสอดคลองกับพันธกิจ เปาหมาย และ ยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุข
ศาสตร นอกจากนี้ค ณะไดกำหนดอัตรากำลังของบุคลากรในปัจจุบันรวมทั้งทีตองการ ในอนาคตอยางนอย 5 ป
ขางหนา เพื่อใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึง กำหนดอัตรากำลังที่ตองการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจำ โดยใหไดรับ การฝึกอบรมต ามเกณฑที่
สถาบันการศึ กษากำหนด เพื่อสามารถนำความรูทีไดรับการพัฒนาของตนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
การสงเสริมเรื่องขวัญและกำลังใจแกบุคลากร โดยนําแนวคิดระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็น
เครืองมือแปลงกลยุทธของคณะไปสูการปฏิบ ัติและม ีการติดตามประเมินผล เพื่อสามารถบง ชี้ค วามสำเร็จ
ปัญ หา อุปสรรคในการดำเนินงาน ตามแผน ดังนั้น เพื่อใหการจัด ทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป
(พ.ศ.2558-2562) บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในความสำคัญ ของการจัดทำแผนพัฒ นาบุค ลากร เพื่อใชเ ป็น แนวทางในการดํา เนิน งานดา นการ
พัฒนาบุคลากร และเพื่อใหบุคลาของคณะมีความรู ความสามารถ ทักษะทีดี เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรู
ความเขาใจวิธีการทำงาน เกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติ เพื่อเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากร ของ
สถาบันอุดมศึกษา อันประกอบดวย ลักษณะและความหมายดังตอไปนี้
- แผนพัฒนาบุคลากร หมายถ ึง แนวทาง กลยุทธ หรือยุทธศาสตรของสถาบันใ นการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันตามวิชาชีพ เพื่อธำรงรักษาบุคลากรทีมีประสิทธิภาพใหอยูคอู งคกรตลอดไป
- บุคลากร หมายถึง อาจารยประจำ และบุคลากรสายสนับสนุน
- การพัฒนาอาจารยประจำ หมายถึง พิจารณาจาการทีอาจารยประจำที่ไดรับการสนับสนุนมี โอกาสเขา
รวมประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เทียบกับบุคลากรของ คณะทั้งหมด
- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุ ลากรสายสนับสนุน วิชาการไดรับ การพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก การสงบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการไปศึกษาตอ ไป อบรมสัมมนาหรือดูงาน
และการเขารับการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของ
บุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุข ศาสตร จึงไดจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางที่สอดคลอง
กับการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร 5 ป ของคณะรวมทั้งให ครอบคลุมถึ งเปาหมาย
แนวทางการดำเนินกิจกรรม และกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากร ในชวงเวลา ระหวางปงบประมาณ
2558-2562
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1.2 วัตถุประสงคของแผนพัฒนาบุคลากร
1.2.1 เพื่อใหบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังตอไปนี้
(1) มีความรู และทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) มีคุณภาพ มีความรักองคกร และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
(3) มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตน
(4) มีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานหนวยงานใหมีคุณภาพสูงสุด
1.2.2 เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร (พ.ศ.2558-2562)
1.2.3 เพื่อจัดทำแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร สำหรับใช เปนกรอบหรือ
แนวทางในการบริหารงานบุคคลให มีประสิทธิภาพ
1.2.4 เพื่อใชเปนเครืองมือในการพิจารณาควบคุม กำกับ และจัดสรรอัตรากำลังใหหนวยงาน ตางๆ
ภายในคณะใหเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาคณะ
1.2.5 เพื่อใชเปนฐานขอมูลสำหรับการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในดานการศึกษาตอวิจัย
ฝกอบรม ดูงาน ฯลฯ
1.3 เปาหมายการบริหารงานดานบุคลากรของคณะ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุเปนหนวยงานจัดการศึก ษา วิจัย และ บริการวิชาการ
ดานสาธารณสุข โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และทำใหองคการมี มาตรฐานเปนที่ ยอมรับในประชาคมอาเซียน จึง
ไดกำหนดเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร ไวดงั นี้
1.3.1 เปนคณะที่มุงเนนจัดหา และพัฒนาบุคลากรทัง้ สาย วิชาการ และสายสนับสนุนให เพียงพอ
ตามเกณฑของทบวงมหาวิทยาลัย และตามเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด ระดับปริญญา
เอก : ปริญญาโท = 50 : 50 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการของบุคลากร ใหนำไปสูการพัฒนาการจั ดการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
1.3.2 เปนคณะที่สงเ สริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย มุงสรา งผูน ำทางการวิจัยภายใตคว ามรวมมือ
กับสถาบันที่มีชื่ อเสียงทั้งในและตางประเทศ โดยจัด สรรทุน สนับสนุนการวิจัยเพื่ อสงเสร ิมให อาจารย ไดท ำ
งานวิจัยอยางทั่วถึง และใหนำไปสูการตีพิมพในวารสาร
1.3.3 เปนคณะที่ใหความสำคัญทางดานประกันคุณภาพการศึกษาโดยดำเนินการประกันคุณภาพของ
ทุกหนวยงานอยางตอเนื่อง และกำหนดมาตรฐานการในการปร ะกันคุณภาพใหเปนภารกิจของบุคลากรทุกคน
ของคณะ
1.3.4 เปนคณะที่ตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัฒนาดานกายภาพ เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนใหม ีคุณภาพ และการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาครุภัณฑสำนักงานและ
การศึกษา เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดหรือลาสมัยดวย
1.4 หลักเกณฑการคิดภาระงาน
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การคาดประมาณจํานวนอาจารยผูสอนในแตละหลักสูตรใชอัตราสวนอาจารย : นักศึกษา (FTES) ตาม
เกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 วิทยาศาสตรสุขภาพ 1 : 8 นอกจากนี้ไดกําหนดภาระงานสอน
ของอาจารย (Teaching Load) เพื่อเปนแนวทางในการกาหนดกรอบอัตรากาลังควบคูกันไปดวย โดยมี
หลักเกณฑในการคานวณ ดังนี้
1.4.1. อาจารย 1 คน ใหมีภาระงานขั้นต่ํา 5 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ
1) งานสอน กําหนดใหสอนขั้นต่ํา ภาคเรียนละ 16 หนวยชั่วโมงตอสัปดาห
2) งานที่ปรากฏเปนผลงานวิชาการ
3) งานบริการวิชาการ
4) งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5) งานอื่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
งานสอน เปนงานหนาที่หลักของผูดารงตาแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยทุกคน ถาภาระงานสอน ตามขอ 1.1 ไมถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําที่กําหนดสามารถนําภาระ
งาน ตามขอ1.2 ขอ 1.3 ขอ1.4 ขอ 1.5 และขอ 1.6 มาทดแทนได
การคิดหนวยชั่วโมง หมายถึง หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ หนึ่งหนวยชั่วโมงตองมีเวลา
ไมนอยกวา 50 นาที ทั้งนี้ งานที่ 1.2 – 1.5 มีเกณฑในการคิดภาระงานปรากฏตามคูมือประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2554
1.4.2. การคาดการณจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน การคาดการณจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการสอน
พิจารณาตามภาระงานของหนวยงาน โดยกําหนดให 1 ตําแหนง ตองมีภาระงานไมนอยกวา 35 ชั่วโมงทําการ/
สัปดาห หรือ 230 วัน/ป ตําแหนงที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการพิจารณาจากจํานวนหองลักษณะการใชหอง
อุปกรณและประเภทเครื่องมือของหองปฏิบัติการวามีความจําเปนตองมีผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานหรือไม
1.5 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร
1.5.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
1.5.2 ศึกษา วิเคราะหสภาพความตองการ ปญหาดานการบริหารงานบุคคล
1.5.3 ศึกษานโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
1.5.4 นําขอมูลผลการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ผลการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ปของคณะ
แผนผลิตบัณฑิต และความตองการบุคลากรโดยขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน อัตราเกษียณ ฯลฯ
วิเคราะหเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลอง เชื่อมโยงกับโยบายและ เปาหมายของคณะ
1.5.5 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
1.5.6 นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบ
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสําหรับใชเปนกรอบและแนวทางในการบริหารบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ
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1.6.2 คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปนเครื่องมือพิจารณาควบคุม กากับและจัดสรรอัตรา กําลังให
เปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
1.6.3 คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใชเปนฐานขอมูลสําคัญในการพัฒนากาลังคนในดาน
การศึกษาตอ วิจัย ฝกอบรม ดูงาน ฯลฯ
1.6.4 คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิชาการ เสริมสราง คุณภาพของบัณฑิต
ใหองคการมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในประชาคมอาเซียน
1.7 ขอมูลพื้นฐานคณะสาธารณสุขศาสตร
1.7.1 ประวัติเปนมาคณะ
การดําเนินงานสาธารณสุขของประเทศ ทั้งดานการบริหาร และการใหบริการสุขภาพอนามัยแก
ประชาชน ในสังคมทุกระดับจะพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จําเปนตองอาศัยบุคลากรดานสาธารณสุข เชน ทันตแพทย พยาบาล แพทย เภสัชกร นักวิจัยดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ เปนตน เปนผูนํา เปนนักวิเคราะหวิจัย นักบริหารและดําเนินโครงการดานสาธารณสุขของ
ประเทศไดทุกระดับ ทั้งยังตองเปนผูมีความรูความสามารถในการนิเทศหรือฝกอบรมบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานดานนี้ได โดยมีสํานึกที่ตระหนักถึงภาระหนาที่รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาสวนภูมิภาคที่มีปรัชญามุงพัฒนาทองถิ่นมี
ความพรอมในดานตางๆทั้งบุคลากรที่มีความรูความสามารถ สถานที่ และสิ่งที่เกื้อหนุนทางวิชาการพิจารณาเห็น
ความจําเปนและความสําคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ จึงดําเนินการพัฒนาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชนขึ้น เพื่อรองรับความตองการบุคลากรดานสาธารณสุข การพัฒนา
ศักยภาพของเจาหนาที่สาธารณสุข ภาวะผูนํา นักวิจัย ผูนิเทศหรือผูสอน และผูชํานาญดานการสรางเสริม
สุขภาพ และสามารถพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและปรับปรุงงานดานสาธารณสุขระดับตางๆ ของ
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตองานสาธารณสุขทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศและเพื่อ
รองรับการเปดเสรีการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ใหความเห็นชอบจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร ใน
การประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 เริ่มเปดรับนักศึกษาเมื่อปการศึกษา 2556 และ
ทุกหลักสูตรไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) รวมทั้งไดรับการรับรองคุณวุฒิ
จากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก .พ.) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และได แบงสวนงานภายใน
เพื่อการบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร มีสาขาวิชาจานวน 2 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน
2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน
และไดแบงโครงสรางองคกรออกเปน 3 สวนงาน ไดแก
1. สวนสํานักงานคณบดี มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการในสวนสํานักงานคณบดี เกี่ยวกับงานที่
ไดรับมอบหมาย ไดแก กลุมงานวางแผนและสารสนเทศ กลุมงานกิจการพัฒนานักศึกษา งานบริหารทั่วไป
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งานที่เกีย่ วของกับการประสานงานกับหนวยงานภายนอก งานกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ งานการเงินและ
พัสดุ งานจัดหารายไดคณะสาธารณสุขศาสตร โดยมีหัวหนาสํานักงานคณบดีเปนผูกํากับดูแล
๒. สวนงานบริหารหลักสูตร รับผิดชอบการบริหารจัดการในสวนงานบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และงานบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีรองคณบดีฝายวิชาการเปนผูควบคุมดูแล
๓. สวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่รบั ผิดชอบบริหารจัดการในสวนสนับสนุนการจัด
การศึกษา คืองานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานวิจัยและงานสรางสรรค งานบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย โดยมีรองคณบดีฝายสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.7.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และอัตลักษณ
ปรัชญา
ภูมิปญญาดานสาธารณสุขของทองถิ่นและชุมชน (

To be a wisdom for Local Health System)

วิสัยทัศน
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการสาธารณสุข
ของทองถิ่นและชุมชน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร ที่มีความเปนเลิศ มีศักยภาพ
และเจตคติ ที่ดีตอการประกอบอาชีพ มีความพรอมดานคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ รวมทั้งมี
ความสามารถในการเปนผูประกอบการอยางมืออาชีพ เพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม
2. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกตในดานสาธารณสุข เพื่อสามารถนําไปแกไขปญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถิ่น ประเทศ โดยมุงเนนการใหบริการวิชาการเชิงรุก
4. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติและทองถิ่น ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนทองถิ่น
และสงเสริมการดูแลรักษาและการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน

1.7.3 โครงสรางการบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร
คณะคณะสาธารณสุขศาสตร มีการบริหารองคกร ดวยการแบงโครงสรางองคกรและการบริหารโดย
คณบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบงานบริหาร ซึ่งมีรองคณบดี และผูชวยคณบดีฝายตาง ๆ และสํานักงาน
คณบดีเปนผูชวยรับผิดชอบงานภายในคณะ อีกทั้งมีคณะกรรมการประจําคณะในการวางนโยบายและแผนงานการ
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ดําเนินงานของคณะ พิจารณาหลักสูตรใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแคคณบดี ในการบริหารงาน แสดงดังภาพ
ที่ 1 โครงสรางองคกร
3. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
แผนภูมิองคกร (Organization Chart)
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะ
คณบดี

สวนงานสํานักงานคณบดี
- กลุมงานบริหารงานทั่วไป
- กลุมงานการเงินและพัสดุ

สวนงานบริหารหลักสูตร
- กลุมงานบริหารหลักสูตร ป.ตรี

ฝายสนับสนุนการจัดการศึกษา
- กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา

- กลุมงานบริหารหลักสูตร ป.โท

- กลุมงานวางแผนและ
สารสนเทศ
- กลุมงานกิจการนักศึกษา

ภาพที่ 1 โครงสรางองคกร

1.7.4 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 : สรางความเขมแข็งทางวิชาการและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เปาประสงคการพัฒนา : ผลิตบัณฑิตใหมีความรู มีคุณธรรม สามารถเปนผูประกอบวิชาชีพหรือ
ผูประกอบการบนฐานเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค มีทักษะทางดานภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสํานึกรักบานเกิดและรูภูมิปญญาทองถิ่น
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ตัวชี้วัดการพัฒนา :
1. ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2. จํานวนหลักสูตรใหมที่ตอบสนองความตองการของสังคม
3. สัดสวนจํานวนนักศึกษาที่รับเมื่อเทียบกับจํานวนที่สมัคร
4. รอยละของสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร
5. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
6. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
7. อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
8. อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ
9. การพัฒนาคณาจารย
10. จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ
11. จํานวนนักศึกษาไปฝกงานในตางประเทศ
12. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ
13. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ป
14. รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในดานคุณลักษณะบัณฑิต
15. รอยละของบัณฑิตที่สามารถเปนผูประกอบอาชีพหรือประกอบการใหมดวยตนเอง
16. รอยละของบัณฑิตที่ผานการทดสอบทักษะทางดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
17. รอยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพในทองถิ่น
18. ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
19. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
20. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
21. ผลการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเกิดเอกลักษณ
22. ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะบัณฑิต
23. ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ
24. ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
25. ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
26. จํานวนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 สรางสังคมแหงการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย
เปาประสงคการพัฒนา : สรางนักวิจัยสมรรถนะสูง เพื่อสรางสังคมฐานความรู ที่มุงเนนการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธ : เพื่อใหบรรลุเปาประสงค จึงกําหนดกลยุทธการพัฒนา 6 กลยุทธ ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรใหมีอัตลักษณโดดเดน สอดคลองกับทองถิ่นและภูมิภาค
มาตรการ :
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สรางและพัฒนาหลักสูตรใหมีอัตลักษณโดดเดน ที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและภูมิภาค
กลยุทธที่ 2 : พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
มาตรการ :
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัย ปญหา โครงงาน และการปฏิบัติเปนฐาน
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการโดยใชทองถิ่นเปนฐาน
สงเสริมกระบวนการเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และหองสมุด
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนผานรูปแบบสหกิจศึกษา
จัดหองเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอและมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
มาตรการ :
แสวงหาความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย หรือองคกรเครือขายทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธที่ 4 : พัฒนาอาจารย
มาตรการ :
จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาจารยทั้งดานการศึกษาตอและการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
สงเสริมการผลิตตําราเรียนและตําราทางวิชาการ
สงเสริมการประเมินผลการเรียนอยางหลากหลายและมีคุณภาพ
พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมการจัดการเรียนการสอน
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานวิชาการ
กําหนดแนวปฏิบัตดิ านการสอน การตัดเกรดและสงเกรด
กลยุทธที่ 5 : พัฒนานักศึกษา
มาตรการ :
จัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา
พัฒนาระบบและกลไกการใหคําปรึกษาแนะแนวแกนักศึกษาและศิษยเกา
พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตตามอัตลักษณ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแกนักศึกษา
กลยุทธที่ 6 : การจัดตั้งหนวยงานภายใน
มาตรการ : จัดตั้งคณะและหนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ
1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2. สํานักงานอธิการบดี
3. สํานักพัฒนาวิชาการและงานทะเบียน
4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สํานักบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
6. สถาบันภาษา
7. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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8. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. คณะครุศาสตร
10. คณะบริหารธุรกิจ
11. คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
12. คณะอุตสาหกรรมสรางสรรค
13. คณะสาธารณสุขศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 : สรางสังคมแหงการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย
เปาประสงคการพัฒนา : สรางนักวิจัยสมรรถนะสูง เพื่อสรางสังคมฐานความรู ที่มุงเนนการแกปญหาและ
พัฒนาทองถิ่น
ตัวชี้วัดการพัฒนา :
1. จํานวนโครงการวิจัย
2. จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
3. จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
4. รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
6. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
7. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
8. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
9. ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
10. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน
11. รอยละจํานวนงานวิจัยสรางองคความรูแกปญหาและพัฒนาทองถิ่นโดยการมีสวนรวม
12. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
13. จํานวนงบประมาณที่จัดสรรเปนทุนสนับสนุนการวิจัย
14. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
กลยุทธ : เพื่อใหบรรลุเปาประสงค จึงกําหนดกลยุทธการพัฒนา 4 กลยุทธ ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1 : สรางโจทยวิจัยและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
มาตรการ :
จัดทํายุทธศาสตรการวิจัยตามคําขวัญจังหวัดกาฬสินธุ
รวมมือกับหนวยสนับสนุนงานวิจัยตาง ๆ
กลยุทธที่ 2 : สรางและพัฒนานักวิจัย
มาตรการ :
พัฒนาคุณภาพนักวิจัย
กลยุทธที่ 3 : พัฒนากระบวนการและสังเคราะหโดยใชองคความรูจากงานวิจัย
มาตรการ :
พัฒนาระบบและกลไกการสังเคราะหงานวิจัย
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กลยุทธที่ 4 : การสงเสริมและจัดหางบประมาณการวิจัย
มาตรการ :
ทําขอตกลงรวมมือการวิจัยกับหนวยงานภายนอก
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 : บริการวิชาการบนพื้นฐานภูมิปญญาและความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคการพัฒนา : พัฒนาระบบการบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน โดยบูรณาการเขาสูการเรียน
การสอนและงานวิจัย
ตัวชี้วัดการพัฒนา :
1. จํานวนผูเขารับบริการ
2. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย
3. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งชองชุมชนหรือองคกรภายนอก
4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
5. รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
6. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
7. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสงั คม
8. กระบวนการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
10. รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของของถิ่น
11. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
กลยุทธ : เพื่อใหบรรลุเปาประสงค จึงกําหนดกลยุทธการพัฒนา 4 กลยุทธ ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
มาตรการ :
สรางศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรเพื่อบริการวิชาการ
มาตรการ :
จัดตั้งองคกรพัฒนาหลักสูตรใหบริการวิชาการแกทองถิ่น
กลยุทธที่ 3 : บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยสูการบริการวิชาการ
มาตรการ :
จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธที่ 4 : สงเสริมพัฒนาบทบาทขององคกรชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวมของการบริการวิชาการ
มาตรการ :
สรางเครือขายการเรียนรูในชุมชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 : ยกระดับและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสูสากล
เปาประสงคการพัฒนา : เกิดชุมชนตนแบบดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและเปนแหลงทองเที่ยวในระดับสากล
ตัวชี้วัดการพัฒนา :
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1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
3. รอยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ
4. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด
5. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
6. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
7. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
8. จํานวนรูปแบบการทองเที่ยวดานศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้น
9. จํานวนกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของในระดับนานาชาติ
10. จํานวนแหลงภูมิปญญา/โครงการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับสากล
กลยุทธ : เพื่อใหบรรลุเปาประสงค จึงกําหนดกลยุทธการพัฒนา 1 กลยุทธ ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1 : สราง สงเสริม และเชื่อมโยงชุมชนตนแบบดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสูสากล
มาตรการ :
จัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จัดตั้ง สงเสริม เชื่อมโยงเครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พัฒนาชุดการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยฯ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในชุมชนทองถิ่นและภูมิภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 : มหาวิทยาลัยนาอยูที่มีคุณภาพ
เปาประสงคการพัฒนา : การเปนมหาวิทยาลัยสถานะใหม มีโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม มีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมมาตรฐาน
ตัวชี้วัดการพัฒนา :
1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยสถานะใหม
4. ระดับผลสําเร็จตามเกณฑธรรมาภิบาล
5. การดําเนินการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรสูสากล
7. การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
8. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
9. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
10. ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
11. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
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12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
13. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา
14. ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ
15. ระบบบริหารความเสี่ยง
16. ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
17. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
18. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
19. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
20. ผลการประเมินขององคกรประเมิน
21. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
22. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาตัดสินใจ
23. ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
24. จํานวนเงินงบประมาณที่ไดจาการหารายได
25. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
26. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
27. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม
28. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
29. รอยละการเบิกจายเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
30. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
กลยุทธ : เพื่อใหบรรลุเปาประสงค จึงกําหนดกลยุทธการพัฒนา 9 กลยุทธ ประกอบดวย
กลยุทธที่ 1 : เตรียมความพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยในสถานะใหม
มาตรการ :
จัดทําแผนเตรียมความพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยสถานะใหม
พัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง
จัดโครงสรางองคกร ปรับปรุงระบบบริหารงาน และการติดตอสื่อสาร ของทั้งมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ/หนวยงาน
การประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในเชิงรุก
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
6. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 2 : สรางองคกรแหงการเรียนรู
มาตรการ :
พัฒนากลยุทธและกระบวนการจัดการความรูขององคกร
สรางวัฒนธรรมองคกรและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาบุคลากร
มาตรการ :
พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
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จัดทําแผนพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
กําหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลอยางเปนระบบ โปรงใส
กําหนดการวิเคราะหงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
กําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงานของบุคลากรทุกกลุมงาน
การเสริมสรางสวัสดิการดานสุขภาพ และการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิ าน
กําหนดระบบติดตามการนําความรูที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน
กลยุทธที่ 4 : พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
มาตรการ :
จัดทําระบบการประกันคุณภาพทั่วทั้งองคกร
กลยุทธที่ 5 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
มาตรการ :
ปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร (MIS)
กลยุทธที่ 6 : การสรางความสัมพันธและเชื่อมโยงกับองคกรภายนอก
มาตรการ :
1. สงเสริมใหบุคลากรเขาไปมีสวนรวมชวยเหลือหนวยงานภายนอก
กลยุทธที่ 7 : พัฒนาการบริหารจัดการดานรายได
มาตรการ :
จัดตั้งหนวยงานในการหารายได
จัดทําแผนการหารายได
กลยุทธที่ 8 : พัฒนาการบริหารจัดการดานคาใชจาย
มาตรการ :
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
จัดทําแผนการใชจายเงินระยะสั้น ระยะยาว
กลยุทธที่ 9 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
มาตรการ :
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสภาพคลอง
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยสิน
3. จัดทําตนทุนตอหนวยที่มีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
ผลการวิเคราะหอัตรากาลัง
ปญหาความขาดแคลนบุคลากรและความตองการกําลังคนในดานตางๆ
สาหรับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย มีปญหาตลอดมาทุกยุคทุกสมัย บางคณะ/หนวยงานมีคนมากเกินไป บางครั้งก็นอยเกินไปอัตรากําลัง
ที่มีอยูเหลานี้สมควรไดรับการวิเคราะห และมีการวางแผนการใชอยางเต็มที่ตามมาตรฐานใน สถาบันอุดมศึกษา
นักวิเคราะหสมควรที่จะตองรูและวิเคราะหเปนเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและบริหารอัตรากําลังของ
ผูบริหาร ตลอดจนการวางแผนอัตรากําลังในอนาคตใหสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย คณะจึงไดจัดทํา
รายงานการวิเคราะหอัตรากาลัง ระยะ 5 ป (พ.ศ.2558-2562) สายวิชาการ และสายสนับสนุนการสอนไว ดังนี้
2.1 สถานการณบุคลากรในปจจุบัน
ในปจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตรมีบุคลากรปฏิบัติงาน 2 ประเภท คือ
(1) บุคลากรสายวิชาการ หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนและวิจัยเปนหลัก อาทิ ตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(2) บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ อาทิ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะหนโยบายและแผน นิติกร บุคลากร นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร เปนตน
2.1.1 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ
ขาราชการ
-

สถานภาพบุคลากร
พนักงาน
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ราชการ
10
-

อาจารย
อัตราจาง
-

จํานวน
รวม

ชวย
ราชการ

ลาศึกษา
ตอ

10

-

-

(ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2558)
2.1.2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหนงทางวิชาการ
ตำแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูช วยศาสตราจารย
อาจารย
รวม
(ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2558)

จำนวน
10
10

15

2.1.3 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคุณวุฒิ
ปริญญาตรี
-

คุณวุฒิ
ปริญญาโท
5

รวม
ปริญญาเอก
5

10

(ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2558)
2.1.4 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามกลุมผูปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุน
พนง.มหาวิทยาลัย
พนง.ราชการ ลูกจางชั่วคราว
2
2
(ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2558)

รวม
4
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2.2 แผนผลิตบัณฑิต ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558-2562)
ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

1

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพ
ทองถิ่นและชุมชน
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพ
ทองถิ่นและชุมชน
รวม

2

จำนวน(ปการศึกษา)
หมายเหตุ
2558 2559 2560 2561 2562
90 120 150 180 210
25

30

30

30

30

115

150

180

210

240

2.3 แผนปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558-2562)
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
1 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน
2 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน

แผนปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร(ปการศึกษา)
2558
2559 2560 2561 2562
ปรับปรุง
ปรับปรุง

รวม
(คน)

หมาย
เหตุ
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2.4 แผนความตองการเพิ่มอัตรา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558-2562)
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
1
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน
2

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน

ปจจุบัน
ตองการเพิ่ม (คน/ป)
(คน) 2558 2559 2560 2561 2562
5
2
3
5
1
2
5

1

1

1

1

หมาย
เหตุ

1

2.5 ขอมูลคุณวุฒิ/สาขา ที่ขอรับทุนพัฒนาอาจารย
ลำดับที่
1

คุณวุฒิ

จำนวนทุน (ปีการศึกษา)

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่น สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท
และชุมชน
สาขาสาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาสาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
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2

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพ
ทองถิ่นและชุมชน

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท
สาขาสาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาสาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ

2.6 ขอมูลคุณวุฒิ/สาขา ทีขอรับทุนพัฒนาอาจารย
ลำดับที่
1

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน
รวมขอรับทุนพัฒนาอาจารย

จำนวนทุน (ปีการศึกษา)
2556-2560
5
5
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2.7 ประมาณการจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหนงทางวิชาการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562
ประมาณการจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2558-2562
ป 2558
ป 2559
ป 2560
ป 2561
ป 2562
อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
10 1 0 0 11 10 1 0 0 11 12 2 0 0 15 14 3
1 0 18 16 5 1 0 22

2.8 แผนความตองการเพิม่ อัตราบุคลากรสายปฏิบัติการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558-2562)
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ปจจุบัน
(คน)
1
2
1
-

ชื่อหลักสูตร
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร
การเงินและบัญชี
ชางเทคนิค/ภูมิทศั น
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร
รวม

ตองการเพิ่ม (คน/ป)
รวม
2558 2559 2560 2561 2562
1
3
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
14
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บทที่ 3
แผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 - 2562)
ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของคณะ สาธารณสุข ศาสตร มุงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรโดยใช
เครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหทราบ
สภาวะที่แทจริง เปาหมาย และยุทธศาสตรใดขององคกรที่สอดคลองและมีความเปนไปไดที่จะบรรลุผลตามที่
องคกรตองการ ซึ่งในสวนของการบริหารงานบุคคล พบวา สิ่งที่คณะควรเรงดําเนินการ ไดแก การกําหนด
อัตรากําลังรองรับในแตล ะสวนงาน การเพิ่มสัดสวนคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการใหอยูในระดับมาตรฐาน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด การพัฒนาองคความรูและศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่จําเปนในแตละตําแหนงงาน รวมทั้งการสงเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจแกบุคลากร โดยนําแนวคิดเรื่อง
ระบบสมรรถนะ(Competency System) เปนเครื่องมือแปลงกลยุทธของคณะไปสูการปฏิบัติและมีการติดตาม
ประเมินผล เพื่อสามารถบงชี้ความสําเร็จ ความลมเหลวและปญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผน
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 2559) บรรลุวัตถุประสงค อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการวิเคราะหสถานการณดานบุคลากรของคณะพบวา ยังมี จํานวนบุคลากรไม
เพียงพอตอการบริหารจัดการใหไปตามพันธกิจของคณะ เนื่องจากนโยบายการจํากัดอัตรากาลังบุคลากร ทําให
ขาดแคลนบุคลากร ในขณะที่มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการขอจัดสรรอัตรากาลังเพิ่ม ดังนั้น
คณะจึงไดกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และมาตรการวางแผนอัตรากําลัง ดังนี้
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3.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศสําหรับ
คณาจารยและบุคลากร

เปาหมาย
รอยละ 80

2. โครงการฝึกอบรมดานความรูเกี่ยวกับระเบียบ รอยละ 80
ปฏิบัติ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและเจาหนาที่ รอยละ 80
คณะสาธารณสุขศาสตรเพื่อความเปนเลิศทาง
วิชาการ
4. จัดสงอาจารยประจำไปประชุมวิชาการ
รอยละ 80
หรือนำเสนอผลงานวิชาการในประเทศ
(ทัง้ ที่ หนวยงานภายในและภายนอก)
5. จัดสงบุคลากรสายสนับสนุนไปฝกอบรม
รอยละ 80
สัมมนาหรือดูงานในประเทศ (ทั้งที่หนวยงาน
ภายในและภายนอกจัดขึ้น)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
อาจารย
สํานักงานคณบดี

2558
1 โครงการ
1 ครั้ง

จํานวนกิจกรรม/ปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

สํานักงานคณบดี

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

สาขาวิชาตางๆ

10 ราย

10 ราย

10 ราย

10 ราย

10 ราย

รองคณบดีฝาย
4 ราย
และวางแผน (โดยไมนับซ้ํา)

4 ราย
4ราย
4 ราย
4 ราย
(โดยไมนับ (โดยไมนับ (โดยไมนับ (โดยไมนับซ้ํา)
ซ้ํา)
ซ้ํา)
ซ้ํา)
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ตารางการครบรอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ/ขอ
ลําดับ
ที่
ชื่อ-สกุล
1 ดร.กฤษณา วุฒิสินธ
2 ดร.กฤษณ ขุนลึก
3

ดร.ธวัชวงคชัย ไตรทิพย

4
5

ดร.ชาญชัยณรงค ทรงคาศรี
นายธงศักดชัย สายพระราษฎร

6
7
8
9
10
11
12
13

ดร.ธนูยสิญจน สุขเสริม
นายวรกร วิชัยโย
นางสาวบุษกร สุวรรณรงค
นางสาวนิตยา แสงประจักษ
นายณรงค อุไรโคตร
นางสาวธรรณญธร ดลปดชา
นางสาวภาวินี สุขสีกี
นางสาวจีวรรณ คําวาริห

ตําแหนง
คณบดี
รองคณบดี

2558

2559

2560

2561

2562

อีก 1ป

อีก 3 ป ขอ รศ.

อาจารย

อีก 1 ป

สงขอ ผศ.
ครบรอบสง
ผศ.
ครบรอบสง
ผศ.
อีก 2 ป
ครบรอบสง
ผศ.
อีก 2 ป
อีก 2 ป
อีก 2 ป
อีก 4 ป
อีก 4 ป
-

อีก 2 ป ขอ รศ.
อีก 2 ป ขอ รศ.

อีก 1 ป ขอ รศ.
อีก 1 ป ขอ รศ.

อีก 2 ป ขอ รศ.

อีก 1 ป ขอ รศ.

ครบรอบ
อีก 2 ป ขอ รศ.

ครบรอบ
อีก 1 ป ขอ รศ.

ครบรอบ
ครบรอบ
ครบรอบ
อีก 2 ป
อีก 2 ป
--

ครบรอบ
ครบรอบ
ครบรอบ
อีก 1 ป
อีก 1 ป
-

อาจารย
รองคณบดี
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา

อีก 1 ป
อีก 3 ป
อีก 1 ป
อีก 3 ป
อีก 3 ป
อีก 3 ป
อีก 5 ป
อีก 5 ป
-

อีก 3 ป ขอ รศ.
อีก 3 ป ขอ รศ.
อีก 1 ป
อีก 3 ป ขอ รศ.
อีก 1 ป
อีก 1 ป
อีก 1 ป
อีก 3 ป
อีก 3 ป
-

24

หมายเหตุ อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกครบรอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เมื่อเปนอาจารยสอนครบ 3 ป
อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาโทครบรอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เมื่อเปนอาจารยสอนครบ 5 ป
สายสนับสนุนสามารถขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นเมื่อปฏิบัติงานครบ 6 ป
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บทที่ 4
แนวทางการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
4.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากร
คณะสาธารณสุขศาสตร ตระหนักในความสําคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรโดยรวมของคณะ เพื่อใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร และเพื่อใหบุคลากรของคณะ สาธารณสุขศาสตร ศาสตรมี
คุณสมบัติ ความรู ทักษะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะใหเปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุและดวยเหตุที่คณะสาธารณสุขศาสตรตองปฏิบัติงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ที่สานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเพื่อบรรลุระดับความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา อันประกอบดวย ลักษณะและความหมาย ดังตอไปนี้
- แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ หรือยุทธศาสตรของสถาบันในการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันตามสาขาวิชาชีพ เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูคูองคกรตลอดไป
- บุคลากร หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรสายสนับสนุน
- การพัฒนาอาจารยประจํา พิจารณาจากการที่อาจารยประจําที่ไดรับการสนับสนุนมีโอกาสที่เขารว ม
ประชุมวิชาการ หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เทียบกับบุคลากรของคณะทั้งหมด
- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรู และ
ทักษะในวิชาชีพ ไดแก การสงบุคลากร สายสนับสนุนไปศึกษาตอ ไปอบรมสัมมนา หรือดูงาน และการเขารับกา ร
ฝกอบรมที่สถาบันหรือคณะจัดขึ้นเอง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะสาธารณสุข ศาสตรจึงไดจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขึ้นเพื่อเปนแนวทางที่สอดคลองกับการปฏิบัติราชการที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และใหครอบคลุมถึงเปาหมาย แนวทางการดําเนินกิจกรรมและกิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนาบุคลากรของคณะ ในชวงเวลาระหวางปงบประมาณ 2558 – 2562
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค กลาวคือ
- มีความรู และทักษะในการปฏิบัติงาน
- มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด
- สามารถรับมอบหมายงานตามศักยภาพ
- มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหนาที่ของตน
- มีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหนาที่ใหมีคุณภาพสูงสุด
- มีจิตสํานึก และคานิยมหลักของคณะ
2. เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะได
อนุมัติพิจารณาใหดาเนินการแลว
3. เพื่อสอดคลองกับการดําเนินการจัดการความรูของคณะการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปดาเนินการให
บรรลุเปาหมายที่กําหนดถือเปนขั้นตอนสําคัญซึ่งตองเกิดจากความรวมมือจากทุกหนวยงานและบุคลากรทุกคนใน
คณะ ดังนั้น เพื่อใหแผนพัฒนาบุคลากรมีความสอดคลองกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมี
แนวทางการดาเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ควรดําเนินการดังนี้
3.1. สงเสริมใหอาจารยประจําเขารวมประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงาน
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วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3.2. สงเสริมใหอาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับทุนเพื่อศึกษาตอทั้ง ภายในและ
ภายนอกประเทศ
3.3. สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจาสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เนน ผูเรียนเปน
สําคัญ
3.4. ดําเนินการอยางตอเนื่องในดานการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสามารถใช ภาษาอังกฤษในการ
ติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.5. ดาเนินการจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาบุคลากรดาน การวิจัย
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การคนควาหาขอมูลดวยตนเองเพื่อสรางผลงานวิจัย โดยจัดการความรูองคความรูที่
เกี่ยวของและเปนความตองการของบุคลากรทั้งอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน
3.6. สงเสริมการจัดการความรูภายในคณะ สาธารณสุขศาสตร เพื่อให สามารถนําความรูจากการ
ปฏิบัติจริง จากการฝกฝน และจากประสบการณที่แอบแฝงอยูในตัวบุคคล มาใชใหเปนประโยชนเพื่อพัฒนา
บุคลากรและการพัฒนางาน
3.7. จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการบริหารและภาวะผูนาสําหรับ ผูบริหารทุก
ระดับของคณะสาธารณสุขศาสตร
3.8. พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถทาการวิจัยเรื่องที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ไดอยางมี
คุณภาพ
3.9. พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดโดยสงเสริมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
(Standard operating procedure)
3.10. สงเสริมใหหนวยงานปรับปรุงกระบวนงานใหบริการที่สําคัญใหสั้น กระชับโดยเนนการ
ผลิตผลงานที่รวดเร็วและถูกตอง
3.11. จัดสรรทุนระยะสั้นในการไปฝกอบรมดานการใชภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรหรือสนับสนุน
อยางตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสใหบุคลากรไดฝกฝนและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารใ
น
ระดับที่สามารถใชในการปฏิบัติงานไดจริง
3.12. จัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู สรางทักษะดานตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
โดยสํานักงานคณบดีอยางตอเนื่องและทั่วถึง และสงเสริมใหแตละสาขาวิชาจัดใหแกบุคลากรในสังกัดเพื่อให
สอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนา (Training Needs) เฉพาะของแตละสาขาวิชา
3.13. สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกความเปนสถาบันดานการบริหาร
จัดการไวในหลักสูตรการสัมมนาและฝกอบรมสาหรับอาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุน
3.14. กระตุนใหเกิดจิตสานึกความเปนผูนาดานการบริหารจัดการ โดยจัดกิจกรรมที่เนนความเปนเอกลักษณของ
คณะสาธารณสุข ศาสตรโดยอาจเปนกิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่เนนประโยชนตอชุมชน หรือ
สังคม
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4.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
หากมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
โดยมีการติดตามประเมินผลและนําผลการ
ประเมินไปใชประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกปคาดวาจะทําให
บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร จะไดรับการพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเอง จนสามารถปฏิบัติภาระหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัย ให
พัฒนากาวหนาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางตอเนื่อง
4.4 งบประมาณ
งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มาจาก 2 แหลง ไดแก
1. งบประมาณ แผนดินประจําปงบประมาณแตละป ของหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาบุคลากรตาม
โครงการที่รับผิดชอบ โดยถัวจายจากงบดําเนินการปกติ
2. งบประมาณรายจายจากงบประมาณเงินรายได ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหแก หนวยงาน / โครงการที่
เกี่ยวของ
4.5 การบริหาร
1. ระดับนโยบาย มีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะเพื่อทําหนาที่กํากับดูแล
นโยบายที่เกี่ยวของกับสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะ พิจารณากําหนดนโยบายเสนอความเห็นกอนนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ระดับขับเคลื่อนแผน มีคณะ/หนวยงาน ทําหนาที่ในการนํานโยบายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตามความกาวหนา และนําเสนอขอแนะนํา รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
3. ระดับปฏิบัติการ ประกอบดวย บุคลากรของคณะทุกคน จะตองรับทราบนโยบายการสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรและนําไปปฏิบัติในสวนที่ตนมีความเกี่ยวของ
4.6 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรคณะ
1. ระดับคณะ/หนวยงาน เพื่อใหมีการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2558 – 2562)
และแผนยุทธศาสตรคณะ และนําไปกําหนดเปนกรอบของแผนยุทธศาสตรคณะ และใชเปนกรอบและแนวทางใน
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และดูแลรับผิดชอบโครงการ /กิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยใหมีการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติในระดับคณะ/หนวยงาน โดยผลักดัน
ใหนโยบายการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรของคณะ /หนวยงาน รวมทั้งเปาหมาย
มาตรการ และแนวทางไปดําเนินการจัดทําโครงการ /กิจกรรมเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม และการมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรมที่คณะดําเนินการในภาพรวม
2. ระดับบุคคล ใหคณะ/หนวยงานนําตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับตัวบุคคลไป
กําหนดในกรอบ การประเมินผล TOR ระดับบุคคล เพื่อวัดผลงานระดับบุคคลและนําไปสูการเปน สวนหนึ่งของ
การพิจารณาความดีความชอบระดับบุคคลหรือการตอสัญญาจางตอไป
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4.7 แนวทางการติดตามประเมินผล
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของคณะ ทําหนาที่กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรประจาป
2. มีการประเมินผลตามเปาหมายรายยุทธศาสตรของแผนพัฒนาบุคลากร
3. มีการนําตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปกําหนดเปนสวนหนึ่งในการประเมิน TOR
สําหรับรายบุคคล
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในระดับปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่กําหนดใหมีการ
ประเมินแผนฯ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนใหสอดคลองกับสถานการณ
5. มีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรคณะ เพื่อติดตามความกาวหนาในการดาเนินงานและ
ปรับปรุงแผนฯ
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