แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก

คํานํา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานภายในที่ได้จดั ตั้งขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2556
ตามนโยบาย และวิสัยทัศน์องสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่มีความประสงค์ให้จดั ตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น ปฏิบตั ิ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การทําการวิจัย การให้บริการด้านวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนาธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาในท้องถิ่น และเป็นการ
ให้บริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนในระดับท้องถิ่น และประการสําคัญวิชาด้านการสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการพัฒนา
ให้เป็นสาขาทีต่ ้องมีวิชาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพด้านสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ซึ่งถือเป็นเป้าหมาย
อันสําคัญที่ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะต้องพัฒนาให้คณะสาธารณสุขศาสตร์มคี วาม
แข็งแกร่งทางด้านวิชาการ และสามารถดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าประสงค์ และได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรฐานทางด้านวิชาชีพสาธารณสุขที่ได้กําหนดไว้
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ส่วนที่ 1 บทนํา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา (13)
(14) (16) และ (17) บัญญัติไว้ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีนั้น การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ใช้กลไกการจัดทํางบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategy Performance-Base Budgeting: SPBB) เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสะท้ อ นผลลั พ ธ์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยกํ า หนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานภายใต้ สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่า
ภายใต้ทรัพยากรที่อยู่อย่างจํากัดซึ่งต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นค่าเป้าหมายกํากับชัดเจน
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบและทิ ศ ทางในการบริ ห ารแผนงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานตามยุท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการและของมหาวิทยาลัยฯ
3) เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของประเทศ
1.1 ประวัติความเป็นมา
การดําเนินงานสาธารณสุขของประเทศ ทั้งด้านการบริหาร และการให้บริการสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน ใน
สังคมทุกระดับจะพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จําเป็นต้องอาศัย
บุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น ทันตแพทย์ พยาบาล แพทย์ เภสัชกร นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น
เป็นผู้นํา เป็นนักวิเคราะห์วิจัย นักบริหารและดําเนินโครงการด้านสาธารณสุขของประเทศได้ทุกระดับ ทั้งยังต้อง
เป็ นผู้ มี ความรู้ ความสามารถในการนิเ ทศหรื อฝึกอบรมบุ คลากรอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกั บงานด้านนี้ได้ โดยมี สํ านึ กที่
ตระหนักถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาส่วน
ภูมิภาคที่มีปรัชญามุ่งพัฒนาท้องถิ่นมีความพร้อมในด้านต่างๆทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สถานที่ และสิ่งที่
เกื้อหนุนทางวิชาการพิจารณาเห็นความจําเป็นและความสําคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ จึงดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชนขึ้น เพื่อรองรับความต้องการบุคลากร
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ด้านสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาวะผู้นํา นักวิจัย ผู้นิเทศหรือผู้สอน และผู้
ชํานาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและปรับปรุงงานด้านสาธารณสุข
ระดั บ ต่ า งๆ ของประเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ งานสาธารณสุ ข ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับประเทศและเพื่อรองรับการเปิดเสรีการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :
AEC)
โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ให้ความเห็นชอบจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 เริ่มเปิดรับนักศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2556 และทุก
หลักสูตรได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557อีกทั้งได้รับการรับรองปริญญาจาก
สภาการสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 2กรกฎาคม 2558
1.2 โครงสร้างองค์กร
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1.3 ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
รายนามผู้บริหารคณะ
1. อาจารย์ ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์

ตําแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ขุนลึก ตําแหน่ง รองคณะสาธารณสุขศาสตร์
3. อาจารย์ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์

ตําแหน่ง รองคณะสาธารณสุขศาสตร์

รายนามคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์
1. ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์ (คณบดี)

ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ขุนลึก (รองคณบดี)

รองประธาน

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สงครามชัย ลีทองดี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

4. นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

5. นายประสิทธิ์ สงกันหา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

6. ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม (หัวหน้าสาขาวิชา)

กรรมการ

7. นางสาวนิตยา แสงประจักษ์ (หัวหน้าสาขาวิชา)

กรรมการ

8. ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์ (คณาจารย์ประจํา)

กรรมการ

9. นายวรกร วิชัยโย (คณาจารย์ประจํา)

กรรมการ

9. นายณรงค์ อุไรโคตร (ผู้แทนบุคลากร)

กรรมการและเลขานุการ

1.4 หลักสูตรและการจัดการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหลักสูตร/สาขาที่เปิดสอนและจํานวนนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559
จํานวนนักศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
1 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
297
7
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
2 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
11
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จํานวนบุคลากร
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559
ที่

ชื่อหลักสูตร

1

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน

2

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
(โปรดระบุรายละเอียดตาม มคอ. 2 และสมอ.08)
1. ชื่อ-สกุล นายธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์
2. ชื่อ-สกุล นายวรกร วิชัยโย
3. ชื่อ-สกุล นางสาวนิตยา แสงประจักษ์
4. ชื่อ-สกุล นางสาวเกษรินทร์ศิริชวนจันทร์
5. ชื่อ-สกุล นางสาวบุษกร สุวรรณรงค์
1. ชื่อ-สกุล ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์
2. ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.กฤษณ์ ขุนลึก
3. ชื่อ-สกุล ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม
4. ชื่อ-สกุล ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์
5. ชื่อ-สกุล ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1 ปรัชญา
ภูมปิ ัญญาด้านสาธารณสุขของท้องถิ่นและชุมชน (To be a wisdom for Local HealthSystem)
2.2 ค่านิยม
H : Health Wisdom (ภูมิปัญญาด้านสุขภาพ)
E : Ethics (มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ)
A : Accountability(ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โปร่งใส)
L : Leader of Local Health (ผู้นําด้านการจัดการสุขภาพท้องถิ่น
T : Team Learning and Working (ทีมงานคุณภาพ)
H : Harmony (รักสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียว)
2.3 วิสัยทัศน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําด้านการสาธารณสุขของท้องถิ่น
และชุมชน
2.4 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีความเป็นเลิศ มี
ศักยภาพและเจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ รวมทั้งมี
ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
2. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในด้านสาธารณสุข เพื่อสามารถนําไปแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น ประเทศ โดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการเชิงรุก
4. ส่ งเสริ ม ทํา นุ บํา รุ งศิลปวั ฒนธรรมที่ ดี งามของชาติ แ ละท้อ งถิ่ น ศึ กษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นา
เทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการดูแลรักษาและการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน
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2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ตารางที่ 2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6

ผลิตบัณฑิตให้มที ักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี/ นวัตกรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเชี่ยวชาญ
ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น
บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
บริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและเสริมสร้าง
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/
นวัตกรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเชี่ยวชาญ
เป้าประสงค์: บัณฑิตมีความรู้ ทักษะในการประกอบวิชาชีพสามารถบูรณาการองค์ความรูท้ ี่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความเป็นเลิศ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ ด้านวิชาการ ด้านสุขภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
บุคลิกภาพ และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship)
3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี (IT)
กลยุทธ์ที่ 1.3 แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์: งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และผลงานสร้างสรรค์นําไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship)
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่โดยระบบพี่เลี้ยง
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการประชุมเชิงวิชาการในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ และ/หรือ การตีพิมพ์เผยแพร่
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship)
3. โครงการจัดตัง้ หน่วยปฏิบัติการวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
และประเทศ
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรืองานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์: บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไกการให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการพัฒนาด้านทักษะให้แก่บุคลากรการมีความสามารถให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship)
1. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างชุมชนต้นแบบหมู่บ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุโ์ ดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการหมู่บา้ นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าประสงค์: บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการคลินิกเทคโนโลยีเพื่อบริการวิชาการ/การบริการวิชาการสู่ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์: อนุรักษ์และเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม /ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทีม่ สี มรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์: บริหารจัดการทีด่ ี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี
กลยุทธ์ที่ 5.1 การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะให้แก่บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและความมั่นคงในอาชีพ
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
2. โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลและติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาระบบบริหารและการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยการมีสว่ นร่วมของบุคลากร
ตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เป้าประสงค์: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีคุณภาพสําหรับปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 6.1 การพัฒนาหอสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
โครงการเชิงภารกิจประจํา
1. พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็วตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

2.7 แผนที่ยทุ ธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการที่สามารถแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6

บัณฑิตมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีทักษะในการปฏิบตั ิ และสามารถบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตรโลก

ประสิทธิผล

คุณภาพการบริการ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร

พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยบูรณาการความรู้วทิ ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมและมีความเข้มแข็งทางวิชาการ

บัณฑิตทีม่ ที ักษะเลิศ/เก่งงาน/เก่งคน/เก่งคิด/เก่ง
วิชาการมีมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึก
รับผิดชอบต่อสังคม
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริหารจัดสมรรถนะสูงด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่ชุมชนท้องถิ่น

บริการวิชาการและวิชาชีพ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างองค์กร

แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสีเขียว

รูปที่ 2.1 แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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2.8 สรุปโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดิน)
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2. แผนงานพื้นฐาน

3. แผนงานบูรณาการ

งปม.(0)

งปม.(194,265,800)

งปม.(2,444,200)

งบบุคลากร
0

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

งบดําเนินงาน
0
งบเงินอุดหนุน
0

3.1 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
งปม.(2,444,200)

งปม.(232,400)

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(87,715,700)
งบดําเนินงาน
132,400

1. โครงการวิจัย : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ งบเงินอุดหนุน 233,200 บาท

2. โครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ งบเงินอุดหนุน 297,400 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิน้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(2,676,600 บาท)

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการ
วิชาการ
(100,000)
งบรายจ่ายอื่น
100,000

3. โครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและควบคุมโรค
วิถีชีวิตเบาหวาน ความดัน หลอดเลือด และหัวใจ ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์งบเงิน
อุดหนุน 520,000 บาท
4. โครงการวิจัย : การพัฒนาชุทชนต้นแบบในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับของประชาชนกลุ่ม

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
(0)

เสี่ยง จังหวัดกาฬสินธุ์ งบเงินอุดหนุน 371,300 บาท

5. โครงการวิจัย : การพัฒนาชุมชนต้นแบบของผู้ดูแลผูส้ ูงอายุที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัด
กาฬสินธุ์ งบเงินอุดหนุน 394,000 บาท

6. โครงการวิจัย : หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน งบเงิน
อุดหนุน 628,100 บาท
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2.9 สรุปโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้)
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2. แผนงานพื้นฐาน

งปม.(336,480)

งปม.(51,132,300)

งบบุคลากร
336,480
งบดําเนินงาน
579,700
งบเงินอุดหนุน
2,738,040

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(7,865,440 บาท)

4.เงินสะสม
งปม.(269,600)

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

สาธาฯ (269,600)

5. เงินงบกลาง
งปม.(13,057,040)
สาธาฯ (539,100)

งปม.(927,790)

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(918,790)
งบดําเนินงาน
249,710

งบรายจ่ายอื่น
669,080

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม
(9,000)
งบรายจ่ายอื่น
9,000
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2.10 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเภทงบรายจ่าย
ประเภทงบรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
ค่าสาธารณูปโภค+เงินสะสม+เงินงบกลาง
รวมงบประมาณทั้งสิน้

งบประมาณเงินแผ่นดิน
ภาพรวมงบประมาณ
0
132,400
2,444,200
100,000
2,676,600

งบประมาณเงินรายได้
ภาพรวมงบประมาณ
336,480
829,410
678,080
491,590
2,335,560

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจําแนกตามงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และประเภทงบรายจ่าย

2.11 สรุปงบประมาณตามแผนราชการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 3,654,220 บาท แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน
1,160,190 บาท งบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2,444,200 บาท ได้จัดสรร
งบประมาณแผ่นดินตามโครงการ จํานวน 2,676,600 บาท และ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ตามโครงการ จํานวน 7,865,440 บาท รวมทั้งสิ้น
จํานวน 10,542,040 บาท เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ของ
กระทรวงศึกษาธิการและของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2.12 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ(หลัก)

โครงการ/กิจกรรม

/ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
เงิน
เงินรายได้
แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/ นวัตกรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเชี่ยวชาญ
เป้าประสงค์: บัณฑิตมีความรู้ ทักษะในการประกอบวิชาชีพสามารถบูรณาการองค์ความรูท้ ี่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองทิศทางและ
นโยบายการพัฒนาประเทศ

(1) โครงการพัฒนาหลักสูตร (ใหม่)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

50,000

(2) โครงการเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์

35,000

ศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความเป็นเลิศ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ(หลัก)

โครงการ/กิจกรรม

/ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
เงิน
เงินรายได้
แผ่นดิน

แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ

(1) โครงการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี

ด้านวิชาการ ด้านสุขภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

ลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

คณะสาธารณสุขศาสตร์

350,000

คณะสาธารณสุขศาสตร์

55,000

คณะสาธารณสุขศาสตร์

6,170

บุคลิกภาพ และด้านการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
(2) โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship)
2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี (IT)

(1) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

รวมทั้งสิ้น

496,170
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ(หลัก)

โครงการ/กิจกรรม

/ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
เงิน
เงินแผ่นดิน
รายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์: งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และผลงานสร้างสรรค์นําไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship)
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่โดยระบบพี่เลี้ยง
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้ได้ท้งั ปริมาณและคุณภาพ
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการประชุมเชิงวิชาการในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ และ/หรือ การตีพิมพ์เผยแพร่
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship)
3. โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย และศูนย์ความเป็น
เลิศทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรืองานวิจัยเพื่อแก้ปญ
ั หา
(1) โครงการวิจัย : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ให้กับชุมชน
การป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุน่ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

233,200
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ(หลัก)

โครงการ/กิจกรรม

(2) โครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในอําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
(3) โครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพเพือ่ ป้องกันและควบคุมโรควิถีชีวิตเบาหวาน ความดัน
หลอดเลือดและหัวใจ) ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

/ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
เงิน
เงินแผ่นดิน
รายได้

คณะสาธารณสุขศาสตร์

297,400

คณะสาธารณสุขศาสตร์

520,000

(15) โครงการวิจัย : การพัฒนาชุมชนต้นแบบในป้องกันโรคพยาธิ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ใบไม้ตับของประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดกาฬสินธุ์
(16) โครงการวิจัย : การพัฒนาชุมชนต้นแบบของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดกาฬสินธุ์
(17) โครงการวิจัย : หลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบ คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

371,300
394,200
628,100
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ(หลัก)

โครงการ/กิจกรรม

/ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
เงิน
เงินแผ่นดิน
รายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์: บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไกการให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการพัฒนาด้านทักษะให้แก่บุคลากรการมี
ความสามารถให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิน่ และ
หน่วยงานภายนอก
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship)
1. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
ภายนอกเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างชุมชนต้นแบบหมู่บ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการหมู่บ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการคลินิกเทคโนโลยีเพื่อบริการวิชาการ/การบริการ (1) โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสุขภาพ และยกระดับสุขภาวะ
วิชาการสู่ชุมชน
ผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุรอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รวมทั้งสิ้น

คณะสาธารณสุขศาสตร์

150,000
150,000
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ(หลัก)

โครงการ/กิจกรรม

/ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
เงิน
เงิน
แผ่นดิน
รายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์: อนุรักษ์และเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม /ภูมิปัญญาท้องถิน่ ให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากร
(1) โครงการวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
(2) โครงการวันมหิดล
รวมทั้งสิ้น

คณะสาธารณสุขศาสตร์

4,500

คณะสาธารณสุขศาสตร์

4,500
9,000
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ(หลัก)

โครงการ/กิจกรรม

/ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
เงิน
เงินรายได้
แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์: บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
กลยุทธ์ที่ 5.1 การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะให้แก่บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานและความมั่นคงในอาชีพ
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
2. โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน (1) โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

120,000

3. โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลและติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
แผนงาน/โครงการเชิงภารกิจประจํา (Function)
1. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์

40,000

(1) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

160,000
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ(หลัก)

โครงการ/กิจกรรม

/ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)
เงิน
เงิน
แผ่นดิน
รายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีคุณภาพสําหรับปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 6.1 การพัฒนาหอสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
โครงการเชิงภารกิจประจํา
1. พัฒนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย รวดเร็วตรงกับความต้องการ (1) โครงการจัดหาตําราสื่อการเรียน
ของผู้ใช้บริการ ทัง้ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งสิ้น

คณะสาธารณสุขศาสตร์

12,910
12,910
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ภาคผนวก ก
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จุดแข็ง (S = TRENGTH)

จุดอ่อน (W = WEAKNESS)

1. บุคลากร คณาจารย์มีความรู้และประสบการณ์ใน
ด้านอาชีวอนามัย ระบาดวิทยา และการจัดการเป็น
อย่างดี มีคณาจารย์เพียงพอ และมีคุณวุฒิตรงตาม
หลักสูตร
2. ในด้ า นหลั ก สู ต ร ทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
ปริ ญ ญาโท ได้ รั บ การรั บ รองจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา และเป็นหลักสูตรที่
รับรองจากพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
3.เป็นสาขาวิชาที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
4. โครงสร้ า งของหน่ ว ยงานสามารถวางระบบ
โครงสร้างได้ดี

1. ยังไม่มีการวางระบบบัญชีที่ชดั เจน
2. ขาดเอกสารตําราเรียน

โอกาส (O = OPPORTUNITY)

อุปสรรค (T = THREAT)
1. ค่านิยมของผู้เรียนต้องการเรียนในเมืองใหญ่
2. อยู่ห่างไกลหน่วยงานราชการอื่น
3. การแข่งขันทางตลาดสูง
4. สถานที่ตั้งอยูห่ ่างไกลชุมชนเมือง

1. คณะมีองค์กรชุมชนและเครือข่าย มีการเรียนรู้
ใกล้แหล่งเรียนรู้ชุมชน มีแหล่งฝึกงาน ทั้ง
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
2. มี พ.ร.บ.วิชาชีพเอือ้ ต่อการผลิตบัณฑิต ทําให้มี
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
3. เป็นมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน ค่าครองชีพไม่สูงมาก
4. มีเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ คี วามพร้อมและทันสมัย
5. มีผสู้ นใจเข้าศึกษาต่อจํานวนมาก ทําให้มี
งบประมาณในการบริหารจัดการที่เพียงพอ
5. โอกาสการทํางานในสายงานด้านสาธารณสุขยังมี
มาก
6. คณะมีสภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
7. เป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์
8. มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกพร้อมให้การสนับสนุน
9. อยูใ่ กล้แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย

3. คุณวุฒิปริญญาเอกในสาขา ป.ตรี น้อย
4. บุคลากรมีตําแหน่งทางวิชาการน้อย
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