แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก

คํานํา
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เปนหนวยงานภายในที่ไดจัดตั้งขึ้นใหม ในป พ.ศ.
2556 ตามนโยบาย และวิสัยทัศนองสภามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุที่มีความประสงคใหจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตรขึ้น ปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ไดแก การผลิตบัณฑิต การทําการวิจัย การใหบริการดานวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนาธรรมทองถิ่นที่เกี่ยวกับดานสาธารณสุข เพื่อใหบริการทางการศึกษาแกนักศึกษาในทองถิ่น และเปนการใหบริการทางดานวิชาการแกชุมชนในระดับ
ทองถิ่น และประการสําคัญวิชาดานการสาธารณสุขศาสตรไดมีการพัฒนาใหเปนสาขาที่ตองมีวิชาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพดานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ซึ่งถือ
เปนเปาหมายอันสําคัญที่ทางคณะสาธารณสุขศาสตร และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุจะตองพัฒนาใหคณะสาธารณสุขศาสตรมีความแข็งแกรงทางดานวิชาการ และสามารถดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุเปาประสงค และไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานทางดานวิชาชีพสาธารณสุขที่ไดกําหนดไว
คณะสาธารณสุขศาสตร
1 พฤศจิกายน 2558

ข

บทสรุปผูบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดจัดขึ้นและมีหลักสูตรที่เปดสอน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน และหลักสูตรสาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน ในปงบประมาณ 2558 ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อใหบรรลุแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ พ.ศ. 2555 – 2559
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2559 ในครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตรไดมีดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 5
ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 สรางความเขมแข็งทางวิชาการและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 สรางสังคมแหงการเรียนรูดวย
กระบวนการวิจัย ยุทธศาสตรการพัฒนา 3 บริการวิชาการบนพื้นฐานภูมิปญญาและความตองการของทองถิ่น ยุทธศาสตรการพัฒนา 4. ยกระดับและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นสูสากล และยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 มหาวิทยาลัยนาอยูที่มีคุณภาพ ซึ่งไดประมาณการงบประมาณไวที่ 9,272,500 บาท โดยใชจากเงินงบประมาณแผนดิน
3,904,200 บาท และจากงบประมาณรายจายเงินรายได 5,368,300 บาท
คณะสาธารณสุขศาสตร
1 พฤศจิกายน 2558

ค

สารบัญ
หนา

คํานํา
บทสรุปผูบริหาร
สารบัญ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิสัยทัศน
พันธกิจ
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ พ.ศ. 2555-2559
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและตัวชี้วัด
สรุปงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
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ปรัชญา

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
หนวยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร
ภูมิปญญาดานสาธารณสุขของทองถิ่นและชุมชน (To be a wisdom for Local Health system)

วิสัยทัศน

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการสาธารณสุขของทองถิ่นและชุมชน

1

อัตลักษณ บัณฑิตเปนบุคลากรดานสาธารณสุขที่มีความสามารถ บูรณาการความ
รูและทักษะดานตาง ๆ ทํางาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Integrated
competencies)
Integrated competencies that included;
• ทักษะทางเทคนิค Technical skills
• ทักษะการปฏิบัติ Practical skills
• ทักษะวิชาชีพ Professional skills
• ทักษะชุมชนและทองถิ่น Community and local skills
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เอกลักษณ
คานิยม

0

0
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สถาบันการศึกษาชั้นนําในการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข เพื่อสรางสุขภาวะ
ที่ดีของประชาชน
คานิยมหลัก ( Core Value ) คณะสาธารณสุขศาสตร
H : Health Wisdom
: ภูมิปญญาดานสุขภาพ
E : Ethics
: มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
A : Accountability
: ความรับผิดชอบตอหนาที่ โปรงใส
L : Leader of Local Health
: ผูนําดานจัดการสุขภาพทองถิ่น
T : Team Learning and Working : ทีมงานคุณภาพ
H : Harmony
: รักสามัคคี ความเปนหนึ่งเดียว
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พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร ที่มีความเปนเลิศ มีศักยภาพและเจตคติ ที่ดีตอการประกอบอาชีพ มีความพรอมดาน
คุณธรรมจริยธรรม และบุคลิกภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเปนผูประกอบการอยางมืออาชีพ เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม
2. จัดระบบบริหารจัดการการตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกตในดานสาธารณสุข เพื่อสามารถนําไปแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถิ่น ประเทศ โดยมุงเนน
การใหบริการวิชาการเชิงรุก
4. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ดีงามของชาติ และทองถิ่น ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนทองถิ่น และสงเสริมการดูแลรักษาและการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน

3

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร

แผนงาน
เปาหมายการให
บริการกระทรวง

เปาหมายการให
บริการหนวยงาน

ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตรเรงรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

นักเรียน นักศึกษา ครู
คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา มีสวนรวม
เสริมสรางความสัมพันธ และ
พัฒนาความรวมมือกับประเทศ
ในภูมิภาค

เพื่อพัฒนาทักษะ
ดานภาษาใน
อาเซียนและ
พัฒนาความ
รวมมือในการเปด
หลักสูตรรวมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
ในอาเซียน
เครือขายความ
รวมมือทาง
วิชาการ

โครงการเตรียม
ความพรอมสู
ประชาคม
อาเซียน

ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

อนุรักษ สงเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อผลิต
กําลังคนที่มี
คุณภาพตาม
ความตองการ
ของประเทศ

ผูสําเร็จ
การศึกษา
ดาน
สังคมศาสตร

สงเสริมการวิจัยและพัฒนา

ประชาชนไดรับ
ความรูความเขาใจ
และเห็นความสําคัญ
ของศิลปวัฒนธรรม
ไทย

มีผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมที่ไดรับ
การเผยแพรหรือ
นําไปใชประโยชน
เพิ่มขึ้น

เพื่อบริการวิชาการ
แกหนวยงาน/
ประชาชนในชุมชน
และสังคม ใหมี
ความรู
ความสามารถใน
การพัฒนาตนเอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันของ
ประเทศ

ปลูกฝงคานิยม
ใหนักศึกษาและ
ชุมชนในการ
พัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่น และ
อนุรักษทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย

เพื่อวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งถายทอด
องคความรูและ
สรางนวัตกรรมที่
นําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ของทองถิ่นและ
ประเทศ

ผลงานการ
ใหบริการ
วิชาการ

ผลงานทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ประชาชนไดรับ
การศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐาน คุณภาพ

คนไทยไดรับการ
พัฒนาใหมีศักยภาพ
ในการดํารงชีวิต
ประกอบอาชีพและ
เสริมสรางการแขงขัน
ของประเทศ

เพื่อขยายการ
ผลิตกําลังคน
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
และสาขาที่ขาด
แคลน เพื่อ
ตอบสนองตอ
ความตองการใน
การพัฒนา
ประเทศ

ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพ
ชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม

ผลงานวิจัย
เพื่อสราง
องคความรู
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แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ พ.ศ. 2555-2559
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ เปนสถาบันแหงคุณภาพ และเปนที่พึ่งของสังคม

วิสัยทัศน
พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร
เปาประสงค

1. เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงคุณภาพเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน
2. มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
3. ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
4. ทําการสอน วิจัย เพื่อแกปญหาทองถิ่นใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
สรางความเขมแข็งทางวิชาการและผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ
ผลิตบัณฑิตใหมีความรู มีคุณธรรม
สามารถเปนผูประกอบวิชาชีพหรือ
ผูประกอบการบนฐานเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรค มีทักษะทางดานภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสํานึกรัก
บานเกิดและรูภูมิปญญาทองถิ่น
พัฒนาหลักสูตรใหมีอัตลักษณโดดเดน
สอดคลองกับทองถิ่นและภูมิภาค

กลยุทธ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย
พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการ

พัฒนาอาจารย
พัฒนานักศึกษา
การจัดตั้งหนวยงานภายใน

สรางสังคมแหงการเรียนรูดวย
กระบวนการวิจัย

บริการวิชาการบนพื้นฐานภูมิปญญา
และความตองการของทองถิ่น

ยกระดับและเชื่อมโยง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสูสากล

สรางนักวิจัยสมรรถนะสูง เพื่อสราง
สังคมฐานความรู ที่มุงเนนการ
แกปญหาและพัฒนาทองถิ่น

พัฒนาระบบการบริการวิชาการโดย
ใชชุมชนเปนฐาน โดยบูรณาการเขา
สูการเรียนการสอนและงานวิจัย

เกิดชุมชนตนแบบดาน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและเปน
แหลงทองเที่ยวในระดับสากล

มหาวิทยาลัยนาอยูที่มีคุณภาพ
การเปนมหาวิทยาลัยสถานะใหม
มีโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีระบบควบคุมมาตรฐาน
เตรียมความพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัย
ในสถานะใหม

สรางโจทยวิจัยและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

พัฒนาแหลงเรียนรูตลอดชีวิต

สรางและพัฒนานักวิจัย

พัฒนาหลักสูตรเพื่อบริการวิชาการ

พัฒนากระบวนการและสังเคราะหโดย
ใชองคความรูจากงานวิจัย

บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย
สูการบริการวิชาการ

การสงเสริมและจัดหางบประมาณ
การวิจัย

สงเสริมพัฒนาบทบาทขององคกร
ชุมชนทองถิ่นในการมีสวนรวมของการ
บริการวิชาการ

สราง สงเสริม และเชื่อมโยงชุมชนตนแบบ
ดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสูสากล

สรางองคกรแหงการเรียนรู
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารจัดการ

การสรางความสัมพันธและ
เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก
พัฒนาการบริหารจัดการดานรายได

พัฒนาการบริหารจัดการดานคาใชจาย

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 3 บริการวิชาการบนพื้นฐานภูมิปญญาและความตองการของทองถิ่น
เปาประสงคการพัฒนา : พัฒนาระบบการบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน โดยบูรณาการเขาสูการเรียนการสอนและงานวิจัย
กลยุทธที่ 3 บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยสูการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด
หนวยนับ ผลการ เปาหมาย
โครงการ / กิจกรรม
กลุม
วัน/เดือน/ป
ดําเนินงาน 2559
เปาหมาย
ที่จัด
2558
กิจกรรม/
โครงการ
1. ผลการนําความรูและ
โครงการ
1. 01-03-01-038 โครงการสนับสนุน คณาจารย ปงบ 2559
ประสบการณจากการใช
/
การดําเนินดานจริยธรรมการวิจัยใน
บริการวิชาการมาใหในการ
มนุษยทั้งในและนอกคณะสาธารณสุข นักศึกษา/
พัฒนาการเรียนการสอน
บุคคลทั่วไป
ศาสตร
แล /หรือการวิจัย
นักศึกษา ปงบ 2559
2. 01-03-01-039 โครงการบริการ
วิชาการเพื่อบูรณาการกับการเรียนการ
สอน
3. 01-03-01-040 โครงการพัฒนาศูนย
เรียนรูตลอดชีวิต
4. 01-03-01-041 โครงการพัฒนา
นักวิจัยทองถิ่น

5. 01-03-01-042 โครงการสํานึกรักษ
บานเกิด

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

แผนดิน

เงินรายได

25,000

-

อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรง
คาศรี

75,000

อาจารยนิตยา แสงประจักษ

ปงบ 2559

30,000

อ.ดร.ธวัชวงศชัย ไตรทิพย

คณาจารย ปงบ 2559
/
นักศึกษา/
บุคคลทั่วไป

40,000

อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรง
คาศรี

นักศึกษา

นักศึกษา

ปงบ 2559

10,000

อ.วรกร วิชัยโย
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6. 01-03-01-043 โครงการมหกรรม
วัฒนธรรมสุขภาพ

คณาจารย ปงบ 2559
/
นักศึกษา/
บุคคลทั่วไป

50,000

อ.วรกร วิชัยโย

กลยุทธที่ 3 บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยสูการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด

หนวยนับ ผลการ เปาหมาย
ดําเนินงาน 2558
2557

โครงการ / กิจกรรม

7. 01-03-01-044 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทองถิ่นและชุมชนในการ
จัดการภัยพิบัติดานสุขภาพ

กลุม
วัน/เดือน/ป
เปาหมาย
ที่จัด
กิจกรรม/
โครงการ
นักศึกษา ปงบ 2559

งบประมาณ
แผนดิน เงินรายได

ผูรับผิดชอบ

10,000

อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระ
ราษฎร

8. 01-03-01-045 โครงการสงเสริมการ คณาจารย ปงบ 2559
นําเสนอผลงานวิชาการดานบริการ
/
วิชาการ
นักศึกษา/
บุคคลทั่วไป

30,000

อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรง
คาศรี

คณาจารย ปงบ 2559
/นักศึกษา

50,000

อ.ดร.ชาญชัยณรงค ทรง
คาศรี

9. 01-03-01-046 โครงการบริการ
วิชาการสาธารณสุขในวาระสําคัญตางๆ
รวมกลยุทธที่ 3
รวมทั้งสิ้น

320,000
320,000

-

-

320,000
320,000

