3. ด้านการบริการวิชาการ
3.1 โครงการบริการวิชาการและพัฒนาวิชาการ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ............

ปีงบประมาณ พ.ศ............
ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2558
ประเภทโครงการ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
บริการวิชาการ จํานวน
รายได้ โครงการ จํานวน
รายได้ โครงการ จํานวน
รายได้ โครงการ
รายรับ รายจ่าย
รายรับ รายจ่าย
รายรับ รายจ่าย
ที
่
แ
ล้
ว
ที
แ
่
ล้
ว
โครงการ
โครงการ
โครงการ
สุทธิ
สุทธิ
สุทธิ ที่แล้ว
เสร็จ

เสร็จ

เสร็จ

1.โครงการเพื่อ
เพิ่มประสบการณ์
และหารายได้
1.1 ประยุกต์และ
บริการวิชาการ
1.2 พัฒนาวิชาการ
2. โครงการเพื่อ
บริการสังคม
รวมทั้งสิ้น

3.2 การให้บริการด้านศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน และทําวิจัย (หน่วย : คน)

นิสิตมก.

180

นิสิต/นักศึกษา
สถาบันอื่น
บุคลากร มก.
บุคคลทั่วไป
รวม

20
200
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รวม

ทําวิจัย

ฝึกงาน

ฝึกอบรม

ศึกษาดูงาน

ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2558

รวม

ทําวิจัย

ฝึกงาน

ศึกษาดูงาน

รวม

ทําวิจัย

ฝึกงาน

ฝึกอบรม

ผู้ใช้บริการ

ศึกษาดูงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.25....

ฝึกอบรม

ประเภทการให้บริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.25....

4. ด้านบริหารจัดการ
4.1 จํานวนบุคลากรที่มีคนครอง (หน่วย : คน) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
จํานวนบุคลากรมีคนครอง (ปีปัจจุบัน พ.ศ. 2558)
ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข เดิม)*
สายสนับสนุนการบริหาร
รวมทั้งสิ้น
นักวิจัย
ตําแหน่งอื่นๆ
รวม
(สาย ค เดิม)**
(สาย ก เดิม)
ข้าราชการ
1
12
13
52
65
พนักงานมหาวิทยาลัย
3
29
32
35
67
พนักงานราชการ
5
5
ลูกจ้างประจํา
118
ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน
- อาจารย์ชาวต่างประเทศ
1
1
2
- อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
พนักงานเงินรายได้
25
55
80
-อาจารย์ชาวต่างประเทศเงินรายได้
-อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเงินรายได้
รวม
1
4
66
45
148
337
หมายเหตุ * สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข) อาทิ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษา เป็นต้น
** สายสนับสนุนการบริหาร (สาย ค) อาทิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เป็นต้น
4.2 จํานวนบุคลากร (อัตราว่างมีเงิน) (หน่วย : คน) ณ วันที่..................
จํานวนบุคลากร (อัตราว่าง) (ปีปัจจุบัน พ.ศ. 2558)
ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข เดิม)*
สายสนับสนุนการบริหาร
รวมทั้งสิ้น
ตําแหน่งอื่นๆ
รวม
(สาย ค เดิม)**
นักวิจัย
(สาย ก เดิม)
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน
- อาจารย์ชาวต่างประเทศ
- อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
พนักงานเงินรายได้
-อาจารย์ชาวต่างประเทศเงินรายได้
-อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเงินรายได้
รวม
หมายเหตุ * สายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข) อาทิ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษา เป็นต้น
** สายสนับสนุนการบริหาร (สาย ค) อาทิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เป็นต้น
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4.3 จํานวนบุคลากรที่ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน (หน่วย : คน)
สถานที่ไปศึกษาต่อ ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน (ปีงบประมาณปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ประเภท

ในประเทศ ต่างประเทศ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รวม

ในประเทศ ต่างประเทศ

ปีงบประมาณปัจจุบันพ.ศ.2558

รวม

ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

1. บุคลากรสายวิชาการ
ศึกษาต่อ
ประชุมสัมมนา
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
รวม
รวม (แบบไม่นับซ้ํา)
2. บุคลากรสายสนับสนุน
ศึกษาต่อ
ประชุมสัมมนา
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
รวม
รวม (แบบไม่นับซ้ํา)
4.4 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ (หน่วย : ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2556
งบประมาณ

ปีงบประมาณปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี (หน่วย : ล้านบาท)
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณปัจจุบัน 2558

ทุน รายรับจริง รายจ่ายจริง รายได้ ทุนสะสม รายรับจริง รายจ่าย รายได้
สะสม
สุทธิจริง ยกมา
จริง
สุทธิจริง
ยกมา

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้ 109.88
รวม
109.88

170.58
169.06
339.64

170.58
166.10
336.68

2.96
2.96

121.73
121.73

181.50 181.50
137.61 179.50
319.11 361.00

41.89
41.89

ทุนสะสม
ยกมา

รายรับ รายจ่าย รายได้
จริง
สุทธิ

239.60 70.36 169.24
76.54 114.94 30.51 84.43
76.54 354.54 100.87 253.67

หมายเหตุ ปีงบประมาณย้อนหลังเป็นงบประมาณรายรับจริง-รายจ่ายจริง ส่วนปีงบประมาณปัจจุบันใช้ข้อมูลการประมาณการรายรับ-จ่าย และทุนสะสม

4.5 พื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
รับผิดชอบ (หน่วย: พื้นที่รวมเฉลี่ยต่ออาจารย์ พื้นที่รวมเฉลี่ยต่อ
นิสิต
ตร.ม)

ประเภทอาคาร
1.อาคารเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย (ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องฝึกอบรม ห้องปฏิบัติการ
ฯลฯ)
2. อาคารสํานักงานและบริการ (ห้องสํานักงาน ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ ห้องพักนิสิต โรง
อาหาร ที่ตั้งร้านค้า ฯลฯ)
3. พื้นที่ภาคสนาม (แปลงทดลอง เรือนปลูกพืช พื้นที่เพาะปลูก,ฯลฯ)

22,668.10

33.09

1.73

21,341.34

31.16

1.63

230,989.27

337.21

17.64

หมายเหตุ จํานวนอาจารย์ คํานวณจากจํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด รวม 685 คน ที่มา จาก http://dbkps.kps.ku.ac.th/sp-web/report/9-10-30122014.pdf
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