แบบการเขียนโครงการ
การแบ่งส่วนราชการหรือปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเสนอขออนุมัตติ ่อสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
---------------------------------------1. ชื่อโครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างภายในสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ( Extension and Training Office )
2. ลักษณะโครงการ ดําเนินการมาแล้ว
3. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบตามบันทึกที่ ศธ 0513.13401/ว 2317
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
4. หลักการและเหตุผลของโครงการ
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ได้ มี ป ระกาศให้ “สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม และฝึ ก อบรม” เป็ น หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า คณะใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2513 โดยมีภารกิจด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ สู่
ประชาชน เช่น การจัดฝึกอบรมวิชาชีพภาคฤดูร้อน การจัดทําเอกสารเผยแพร่ การนําชมกิจการมหาวิทยาลัย การบริการ
สื่อการสอน การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ ตลอดจนการจัดนิทรรศการ และงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดแบ่งเป็นการภายใน 4 หน่วยงานคือ สํานักงานเลขานุการ งานวิชาการและวิจัย งานส่งเสริมเผยแพร่
และงานสื่อการศึกษา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (130 ล้านบาท)
เพื่อดําเนินการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน (มีพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2524) นอกจากนั้นยังได้รับการจัดสรรอัตรากําลังจากทบวงมหาวิทยาลัย จํานวน 27
อัตรา และได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านอัตรากําลังจากสํานักงบประมาณ อย่างต่อเนื่องจนครบ 27 อัตรา จึงทําให้
บุคลากรสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมส่วนหนึ่งไปปฏิบัติราชการ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524
ในปี พ.ศ. 2531 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ขออนุมัติปรับโครงสร้างใหม่ ให้เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติใน
2 วิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ฝ่าย
วิเคราะห์โครงการและหลักสูตรฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม และฝ่ายโรงพิมพ์
ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งสํานัก
ส่ ง เสริ ม และฝึ ก อบรม กํ า แพงแสน เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ส ถานะเที ย บเท่ า คณะ จึ ง ทํ า ให้ สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม และฝึ ก อบรม
กําแพงแสน ไม่อยู่ภายใต้การบริหารของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม อีกต่อไป
หลังจากที่สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน แยกการบริหารจากสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงเหลือ
อัตรากําลังเพียง 55 อัตรา และยังคงมีภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ งานส่งเสริม งานฝึกอบรม และงานผลิตและบริการสื่อ
ภารกิจสนับสนุน คือ งานวิชาการ และงานธุรการ
จากการดํ า เนิ น งานหลั ง จากปรั บ โครงสร้ า งมา 10 ปี ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานมี ค วามเหมาะสมต่ อ
สถานการณ์ของประเทศและภารกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงเห็นสมควรปรับปรุงโครงสร้างในระดับฝ่ายให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึน้
เพื่อความคล่องตัว ลดความซ้ําซ้อนในการทํางาน โดยรวมฝ่ายโรงพิมพ์กับฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม และรวมฝ่ายส่งเสริม
และเผยแพร่กับฝ่ายฝึกอบรมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการรวมอัตรากําลังและมีการสนับสนุนการทํางานร่วมกันได้
อย่างดียิ่งขึ้น
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สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้าง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ตาม
หนังสือที่ ศธ 0513.13401/1833 โดยขอยุบรวมจาก 6 ฝ่าย เป็น 4 ฝ่าย แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณบดี ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557 พิจารณาแล้วมีมติให้ถอนเรื่อง การปรับโครงสร้างสํานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม โดยเสนอแนะว่าสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม และสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน เป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกัน ดังนั้นการปรับโครงสร้างองค์กรควรพิจารณาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในให้
เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งสองหน่วยงานนั้น จึงได้ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการการบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่าง
สํา นัก ส่ งเสริม และฝึก อบรม และสํ านั กส่ ง เสริ มและฝึ กอบรม กํ า แพงแสน ครั้ง ที่ 1/2557 เมื่อ วั นที่ 21 เมษายน
พ.ศ. 2557 และการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน
พ.ศ. 2557 วาระ 4.5 ข้อที่ 4 มีมติเห็นชอบในการปรับโครงสร้างใหม่ของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีชื่อฝ่ายทั้ง 4 ฝ่ายที่
เหมื อ นกั น และได้ เ สนอเรื่ อ งขออนุ มั ติ ป รั บ โครงสร้ า ง อี ก ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 29 สิ ง หาคม พ.ศ. 2557 ตามหนั ง สื อ ที่
ศธ 0513.13401/1779
ทั้งนี้เนื่องจากสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมมีการเปลี่ยนการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม จาก ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ซึ่งได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็น
รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมสืบต่อนั้น อีกทั้งการขออนุมัติปรับโครงสร้าง
ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณานําเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
กําแพงแสน ทางสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงได้ทําบันทึกขอคืน เรื่องขออนุมัติปรับโครงสร้างภายในองค์กร เพื่อนํามา
พิจารณา ทบทวนอีกครั้ง
จากการทบทวนและการประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่าง สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กับ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 และ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้าง
ใหม่ของทั้งสองหน่วยงาน ให้ชื่อฝ่ายทั้ง 4 ฝ่ายมีชื่อเหมือนกัน ดังนี้
โครงสร้างฝ่ายปัจจุบัน 6 ฝ่าย
1. สํานักงานเลขานุการ*
2. ฝ่ายฝึกอบรม
3. ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
4. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
5. ฝ่ายโรงพิมพ์
6. ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
หมายเหตุ * เดิมใช้ชื่อ ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

โครงสร้างฝ่าย (ขอปรับใหม่) 4 ฝ่าย
1. สํานักงานเลขานุการ
2. ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
3. ฝ่ายสื่อการส่งเสริม
4. ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานที่มีลักษณะงานเป็นกลุ่มงานเดียวกัน
5.2 เพื่อให้เกิดการแบ่งงานที่ชัดเจน มีการรวมอัตรากําลังที่มีอยู่ในสายงานเดียวกันเข้าด้วยกันและลดขั้นตอน
ในการประสานงานข้ามฝ่าย
5.3 เพื่อให้การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรและทํางานทดแทนกันได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
5.4 เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามแนวทางการบูรณาการทํางานร่วมกัน
ระหว่างสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม และสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
5.5 เพื่อพร้อมรับกับการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
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6. ภารกิจของหน่วยงาน
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดําเนินภารกิจด้านบริการ
วิชาการสู่สังคม ดังนั้น สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงมีภารกิจ ดังนี้
กรอบเดิม
6.1 ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ให้แก่องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน และนานาชาติ ในรูปแบบของการจัด
ฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดสาธิต การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดรายการวิทยุ และ
เอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
6.2 ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมเผยแพร่และการเรียนการสอนทั้งในระบบและ นอกระบบการศึกษา
เช่น สิ่งพิมพ์ ภาพนิ่ง วิทยุ วีดิทัศน์ ฯลฯ
6.3 ศึกษาค้นคว้าและสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมเผยแพร่และการผลิตสื่อ
6.4 สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
กรอบใหม่
6.1 ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร
เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเชิงวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ โดย
การส่งเสริมความรู้และทักษะ การเผยแพร่ความรู้ การฝึกอบรม การสร้างเครือข่าย สถาบัน และชุมชน เพื่อลดช่องว่าง
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ของผู้รับบริการวิชาการ
6.2 ผลิต พัฒนา และให้บริการสื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ผา่ นสื่อต่าง ๆ สนับสนุนงานด้านการส่งเสริม และ
ฝึกอบรม เช่น สื่อวีดิทัศน์ มัลติมีเดีย ภาพนิ่ง วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย เป็นต้น
6.3 บริการสื่อเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกงานนิสิต การฝึกอบรม การส่งเสริมเผยแพร่
ความรูส้ ู่ประชาชน งานบริการวิชาการ การประชุมสัมมนาและกิจกรรมพิธีการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
6.4 ค้นคว้า วิจัย และสร้างเครือข่ายงานวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการทํางานเชิงรุกของสํานัก รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนางานด้าน
การจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
6.5 สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

7. การจัดองค์กร และการบริหาร
7.1 แสดงแผนภูมโิ ครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร และโครงสร้างอัตรากําลัง (ปัจจุบัน)
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

สํานักงาน
เลขานุการ *

ฝ่ายส่งเสริม
และเผยแพร่

ฝ่ายฝึกอบรม

หมายเหตุ * เดิมใช้ชื่อ ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

ฝ่ายพัฒนาสื่อ
การส่งเสริม

ฝ่ายโรงพิมพ์

ฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรฝึกอบรม
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โครงสร้างการบริหารงาน สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม (ปัจจุบัน ณ 1 ตุลาคม 2558)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้อํานวยการ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

คณะกรรมการที่ปรึกษา
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

รองผู้อํานวยการ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวหน้า
สํานักงานเลขานุการ

หัวหน้างานบริหาร
และธุรการ
หั ว ห น้ า ง า น
คลังและพัสดุ

หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมและเผยแพร่

หัวหน้าฝ่าย
ฝึกอบรม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
สื่อการส่งเสริม

หั ว หน้ า งานนิ ท รรศการ
และเผยแพร่เคลื่อนที่

หัวหน้างานอบรม
วิชาชีพ
สําหรับประชาชน

หั ว หน้ า งานส่ ง เสริ ม และ
ประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานพัฒนา
บุคลากรภาครัฐและ
เอกชน
หัวหน้างาน
ตอบสนอง
ความต้องการของ
องค์กร

หัวหน้างานส่งเสริม
โครงการ

หัวหน้างาน
ฝึกอบรม
นานาชาติ

รวม 30 อัตรา

รวม 3 อัตรา

หัวหน้าฝ่าย
โรงพิมพ์

หัวหน้างานผลิต
และพัฒนาสื่อ

หัวหน้างานบริหาร
จัดการโรงพิมพ์

หัวหน้างาน
โทรทัศน์

หัวหน้างานผลิต
สิ่งพิมพ์

หัวหน้างาน
สื่อดิจิทัล

หัวหน้าฝ่าย
วิเคราะห์โครงการฯ

หัวหน้างานวิจัย

หัวหน้างาน
วิชาการ

หัวหน้างาน
พัฒนาการผลิต

หัวหน้างาน
ศิลปกรรม
หัวหน้างาน
โสตทัศนูปกรณ์
หัวหน้างาน
เผยแพร่สื่อ

รวม 11 อัตรา

รวม 21 อัตรา

รวม 4 อัตรา

รวม 5 อัตรา

รวมอัตรากําลังทั้งหมด 75 คน (รวม ผู้อํานวยการสํานัก)
7.2 แสดงแผนภูมโิ ครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร และโครงสร้างอัตรากําลัง (ปรับปรุงใหม่)
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

สํานักงานเลขานุการ

ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม

ฝ่ายสื่อการส่งเสริม

ฝ่ายการศึกษา วิจยั และพัฒนา
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โครงสร้างการบริหารงาน สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม (ปรับปรุงใหม่)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

ผู้อํานวยการ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

รองผู้อํานวยการ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
หัวหน้า
สํานักงานเลขานุการ

หัวหน้า
ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม

รองหัวหน้าฝ่าย

รองหัวหน้าฝ่าย

หัวหน้างานบริหารและ
พัฒนาบุคลากร
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

หัวหน้า
ฝ่ายสื่อการส่งเสริม

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

วิจัยและพัฒนา

รองหัวหน้าฝ่าย

รองหัวหน้าฝ่าย

หัวหน้างานส่งเสริมและ
เผยแพร่

หัวหน้างานโทรทัศน์

หัวหน้างานการศึกษา

หัวหน้างานฝึกอบรม

หัวหน้างานดิจิทัล

หัวหน้างานวิจัยและ
พัฒนา

หัวหน้างานบริการอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ

หัวหน้างาน
โสตทัศนูปกรณ์

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

หั ว ห น้ า ง า น แ ผ น แ ล ะ
ประกันคุณภาพ

หัวหน้างานโรงพิมพ์

รวม 33 อัตรา
เดิม 30 อัตรา
เพิ่ม ทดแทนเกษียณ 1 อัตรา/
ว่าง 1 อัตรา /ขอเพิ่ม 1 อัตรา

รวม 14 อัตรา

รวม 22 อัตรา

เพิ่ม ทดแทนเกษียณ 1 อัตรา
อัตราว่าง 1 อัตรา
(ผู้ปฏิบัติงานโสตฯ)

    83 

รวม 14 อัตรา
เพิ่ม ทดแทนเกษียณ 1 อัตรา/
นับผู้อํานวยการ 1 อัตรา /
ทดแทนนักวิชาการเกษตรลาออก 1 อัตรา
อัตราว่าง 1 อัตรา (นักวิชาการโสตฯ)
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7.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานในโครงสร้างใหม่
7.3.1 สํานักงานเลขานุการ
สํานักงานเลขานุการมีหน้าที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามภารกิจของสํานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก คล่องตัว บรรลุผลสําเร็จตามแผนและเป้าหมายที่กําหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทําหน้าที่บริหารจัดการ และอํานวยการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ของสํานักให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเลขานุ ก าร ประกอบด้ ว ย งานธุ ร การและสารบรรณ บริ ห ารงานบุ ค คล เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ภายใน การเงินบัญชีและพัสดุ บริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ แผนและงบประมาณ
ประกันคุณภาพ และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แบ่งเป็น 4 งาน ได้แก่
1) งานบริหารและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบด้านธุรการ สารบรรณ บริหารและพัฒนา
บุคลากร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ แบ่งเป็น 3 หน่วย ดังนี้
1.1 หน่วยธุรการ
1.2 หน่วยบริหารและพัฒนาบุคลากร
1.3 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) งานคลังและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินบัญชี และพัสดุ แบ่งเป็น 2 หน่วย ดังนี้
2.1 หน่วยการเงิน และบัญชี
2.2 หน่วยพัสดุ
3) งานบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบริหารจัดการอาคารสถานที่
ดูแลอาคาร ซ่อมบํารุง ดูแลสวน สนาม ยานพาหนะ และ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งเป็น 2 หน่วย ดังนี้
3.1 หน่วยบริการอาคาร สถานที่
3.2 หน่วยยานพาหนะ
4) งานแผนและประกันคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านวิเคราะห์แผนและงบประมาณ บริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน และประกันคุณภาพ แบ่งเป็น 2 หน่วย ดังนี้
4.1 หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
4.2 หน่วยประกันคุณภาพ
7.3.2 ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
ฝ่ายส่ง เสริมและฝึก อบรม มีห น้าที่ รับ ผิด ชอบ การให้ บริก ารวิช าการแก่สั งคม ทั้ งระดับ ชาติ และ
นานาชาติ เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเชิง
วิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพ โดยนําผลการศึกษาค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่
เหมาะสม เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบ การส่งเสริม การเผยแพร่ การฝึกอบรม การสร้างเครือข่าย สถาบัน ชุมชน
เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงองค์ความรู้ของผู้รับบริการวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 2 งาน ดังนี้
1) งานส่งเสริมและเผยแพร่ มีหน้าที่รับผิดชอบ การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม สู่กลุม่ เป้าหมายในรูปแบบ การจัดนิทรรศการ การสาธิต การประชุม การสัมมนา และการศึกษาดูงาน
สนับสนุนการสร้างเครือข่าย และบูรณาการการมีส่วนร่วมของสถาบันและชุมชนในการพัฒนาอาชีพ และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน งานส่งเสริมและเผยแพร่ แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ดังนี้
1.1 หน่วยเผยแพร่ความรูส้ ู่ประชาชน
1.2 หน่วยเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน
2) งานฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบ การให้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้และ
ทักษะการประกอบอาชีพ ให้แก่บคุ ลากรภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ประชาชน เยาวชน และผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการทํางาน สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้
อย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น 2 หน่วย ดังนี้
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2.1 หน่วยพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
2.2 หน่วยฝึกอบรมวิชาชีพสําหรับประชาชน
7.3.3 ฝ่ายสื่อการส่งเสริม
ฝ่ายสื่อการส่งเสริม มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต พัฒนา และให้บริการสื่อเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่
ได้แก่ วีดิทัศน์ วิดีโอซีดี วิดีโอดีวีดี มัลติมีเดีย ภาพนิ่งดิจิทัล กราฟิก วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลที่ทันสมัย เป็นต้น ในการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกงานนิสิต การ
จัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา กิจกรรมและพิธีการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก ถ่ายทอด
ความรู้ ให้คํ าปรึ กษาแนะนําด้ านการผลิตสื่ อ การจั ดวางระบบโสตทัศนู ปกรณ์เพื่ อกิจ กรรมบริ การวิชาการ สร้า ง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและให้บริการสื่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคเอกชน
ฝ่ายสื่อการส่งเสริม แบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้
1) งานโทรทัศน์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม ดําเนินการผลิตงานด้านโทรทัศน์ระบบดิ
จิทัล ได้แก่ การถ่ายทํารายการโทรทัศน์ ตัดต่อลําดับภาพ ประกอบเสียง ประเมินคุณภาพการผลิตและสําเนาวีดิทัศน์
ต้นฉบับ ให้บริการถ่ายทอดวีดิทัศน์วงจรปิด จัดหา จัดเก็บ และบํารุงรักษาอุปกรณ์ในการผลิตรายการ และห้องผลิต
รายการโทรทัศน์
2) งานดิจิทัล มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการวางแผน ควบคุม ดําเนินการผลิตและให้บริการงานด้าน
สื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบสื่อดิจิทัล ถ่ายภาพดิจิทัล จัดทําวิดีโอดีวีดี มัลติมีเดีย เอกสารเผยแพร่อิเล็กทรอนิกส์ จัดทํา
เว็บเพจศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร จัดทําระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สําเนาแผ่นดีวดี ี
และเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ทางการเกษตรและวิชาชีพ
3) งานโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการวางแผน ควบคุม ดําเนินการผลิตและให้บริการ
งานด้านระบบเสียงดิจิทัล ได้แก่ การบันทึกเสียงระบบดิจิทัล ตัดต่อลําดับเสียง ประกอบเสียง ประเมินคุณภาพการผลิต
และสําเนาสื่อเสียงต้นฉบับ ให้บริการถ่ายทอดระบบเสียงนอกสถานที่ ให้คําปรึกษาแนะนําในการออกแบบและจัดวาง
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการจัดหา จัดเก็บ และ
บํารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
4) งานโรงพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ดําเนินการผลิตและให้บริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์
ศิลปกรรมและกราฟิก ได้แก่ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ ไวนิล ตัดสติ๊กเกอร์ตัวอักษร กําหนดรูปแบบ กําหนด
ระบบการพิมพ์ จัดทําต้นฉบับ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิต ให้บริการออกแบบ จัดนิทรรศการ และป้าย
ประชาสัมพันธ์ ให้คําปรึกษา แนะนําด้านการพิมพ์ ดําเนินการจัดหา จัดเก็บ และบํารุงรักษาอุปกรณ์ด้านการพิมพ์
7.3.4 ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา
ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างเครือข่ายงานวิจัย
เพื่อพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการทํางานเชิงรุกของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนางานด้านการจัดการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ รวมทั้งการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับงานระดับนานาชาติ ในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และศึกษาดู
งาน แบ่งออกเป็น 3 งาน ดังนี้
1) งานการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทําหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี โดยมุ่งเน้นหลักสูตรเพื่อการพัฒนา Young Smart Farmer พัฒนาระบบการเทียบโอนหน่วยกิตของ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทําหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการ
ฝึกงานของนิสิต นักศึกษา
2) งานวิ จั ย และพั ฒ นา มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการรวบรวมองค์ ค วามรู้ ด้ า นการเกษตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการเผยแพร่ เฝ้าระวัง และเตือนภัยด้านการเกษตร ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนางาน
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ด้านการส่งเสริมการเกษตร สร้างเครือข่ายการทํางานวิจัย สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในบริบทของสํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการทํางานเชิงรุกของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
3) งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานระดับนานาชาติ สร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการระหว่างประเทศในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน และพัฒนา
บุคลากร
8. ผลการดําเนินงานที่ล่วงมาแล้วและเป้าหมายการดําเนินงานในระยะต่อไป
ระบุรายการ ชื่อโครงการ หรือกิจกรรมที่ดาํ เนินการและปริมาณงาน
ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2558
รายการ / กิจกรรม
2556

ผลงานที่ผ่านมา
2557

2558

2559

เป้าหมายงานในระยะต่อไป *
2560
2561
2562

2563

หน่วยนับ

เรื่อง/คน

เรื่อง/คน

เรื่อง/คน

เรื่อง/คน

เรื่อง/คน

เรื่อง/คน

เรื่อง/คน

เรื่อง/คน

1.1.1 โครงการอบรมวิชาชีพ
สําหรับประชาชน
1.1.2 โครงการอบรมวิชาชีพ
เพื่อชุมชนและผู้ด้อยโอกาส

119/2,569

143/3,063

88/1,893

120/2,500

120/2,500

120/2,500

120/2,500

120/2,500

96/1,625

14/284

1/255

5/200

5/200

5/200

5/200

5/200

1.1.3 โครงการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน
1.1.4 โครงการตอบสนอง
ความต้องการการพัฒนา
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
1.1.5 โครงการฝึกอบรม
นานาชาติ
1.1.6 การจัดฝึกอบรมภายใต้
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อการสร้างงานและพัฒนา
อาชีพ (โครงการเกษตรเพื่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ)
1.1.7 การจัดประชุม อบรม
สัมมนาเพื่อเผยแพร่วิชาการ
1.2 โครงการนิทรรศการและ
เผยแพร่เคลื่อนที่

32/510

24/388

19/268

15/300

15/300

15/300

15/300

15/300

20/2,294

44/3,553

90/5,052

50/3,600

50/3,600

50/3,600

50/3,600

50/3,600

27/245

24/149

20/201

25/200

25/200

25/200

25/200

25/200

4/271

40/1,770

62/5,404

4/1,800

4/1,800

4/1,800

4/1,800

4/1,800

(รวมคนใน
โครงการ 1.1.7)

(รวมคนใน
โครงการ 1.1.7)

-/-

1/-

1/-

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

2/3,200

1/1,300

1/1,500

1/2,000

1/2,000

1/2,000

1/2,000

1/2,000

1.3 โครงการศึกษาดูงานด้าน
การเกษตร
1.4.1 โครงการจัดทําวารสาร
ข่าวสารเกษตรศาสตร์

1/49

1/140

1/34

2/60

2/60

2/60

2/60

2/60

3/-

3/-

3/-

3/-

3/-

3/-

3/-

3/-

2.1 โครงการผลิตสื่อ
2.2 โครงการบริการผลิตสื่อที่
ตอบสนองความต้องการ

26/1/-

28/6/-

28/6/-

28/7/-

28/7/-

28/7/-

28/7/-

28/7/-

-/3,311

-/3,363

-/6,242

-/3,550

-/3,600

-/3,650

-/3,650

-/3,650

2.4 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการสร้างงาน
และพัฒนาอาชีพฯ
3.1 โครงการวิจัยสถาบัน

24/-

56/-

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

3/-

2/-

2/-

2/-

2/-

2/-

2/-

2/-

3.2 โครงการติดตามและ
ประเมินผล
3.3 โครงการประเมินภาวะ
ผู้นําและ ภารกิจของผู้บริหาร

180/-

93/-

124/-

160/-

160/-

160/-

160/-

160/-

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

2.3 โครงการบริการสื่อ
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รายการ / กิจกรรม
2556

ผลงานที่ผ่านมา
2557

2558

2559

เป้าหมายงานในระยะต่อไป *
2560
2561
2562

หน่วยนับ
3.4 โครงการประเมินความพึง
พอใจ ในการทํางานบุคลากร
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

เรื่อง/คน
1/-

เรื่อง/คน
1/-

เรื่อง/คน
1/-

เรื่อง/คน
1/-

เรื่อง/คน
1/-

เรื่อง/คน
1/-

เรื่อง/คน
1/-

เรื่อง/คน
1/-

4.1 โครงการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์

76/-

38/-

38/-

24/-

24/-

24/-

24/-

24/-

4.2 โครงการจัดทํารายงาน
ประจําปี
5.1 โครงการจัดการความรู้
ภายในหน่วยงาน
5.2 โครงการพัฒนาบุคลากร
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

1/-

7/260

6/73

6/82

4/79

4/79

4/79

4/79

4/79

-/82

-/73

-/79

-/79

-/79

-/79

-/79

-/79

6/82

6/87

6/79

4/79

4/79

4/79

4/79

4/79

142/1

81/1

154/1

125/1

125/1

125/1

125/1

125/1

7/7/-

7/7/-

1/8/-

5/8/-

5/8/-

5/8/-

5/8/-

5/8/-

2

7

6

6

6

6

6

6

1,286/61,010

1,618/67,053

1,380/54,922

1,290/55,000

1,290/55,000

1,290/55,000

1,290/55,000

1,290/55,000

6.1 โครงการบริหารจัดการ
ฝ่าย ตามโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการภายใน
6.2 โครงการซ่อมบํารุง
6.3 โครงการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
6.4 โครงการประกันคุณภาพ
6.5 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
7. โครงการจัดทําฐานข้อมูล
8. โครงการศูนย์ประชุม
KU.C

* พิจารณาจากผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี /เป้าหมายผลผลิตที่ตั้งเป้าไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

2563
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9. ทรัพยากรที่มีอยู่และที่จําเป็นต้องจัดหาเพิ่ม
9.1 บุคลากร (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2558)
จํานวนที่มีอยู่
จํานวนที่ต้องการเพิ่ม
รวมทั้งสิ้น
ในปัจจุบัน
2559
2560
2561
2562
ข้าราชการ/พนักงาน
49
3
52
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ
1
1
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ทดแทนเกษียณ นางพรพิมล)
4
1
5
นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการ
1
1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1
1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ
1
1
นักวิชาการเกษตร
4
4
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ
4
4
นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ
2
2
นักวิชาการเกษตร เชี่ยวชาญ
1
1
นักวิชาการเงินและบัญชี
1
1
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
2
2
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ
1
1
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
6
6
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ
5
5
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ
4
4
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ
1
1
นักวิชาการพัสดุ
1
1
นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการพิเศษ
2
2
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
1
1
บุคลากร
1
1
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
1
1
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
1
1
รองศาสตราจารย์
2
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ทดแทนเกษียณ ผศ.อนุพร)
1
1
อาจารย์ (ทดแทนเกษียณ อ.กิตติ)
1
1
2
พนักงานเงินรายได้
23
5
28
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กรอบว่าง 1 ตําแหน่ง)
8
1
9
นักวิชาการเกษตร (กรอบว่าง 1 ตําแหน่ง)
1
1
2
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (กรอบว่าง 1 ตําแหน่ง)
2
1
3
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (กรอบว่าง 1 ตําแหน่ง)
1
1
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
4
4
พนักงานขับรถยนต์ (มีรถตู้ว่าง 1 คัน)
2
1
3
พนักงานสถานที่
5
5
คนสวน
1
1
ลูกจ้างประจํา
3
3
พนักงานสถานที่
1
1
พนักงานอัดสําเนา
1
1
พนักงานพิมพ์
1
1
รวมบุคลากรทัง้ หมด
75
8
83
หมายเหตุ
1. จํานวนที่ต้องการเพิ่ม คือ จํานวนที่ทดแทนอัตราเกษียณ หรือ มีกรอบตําแหน่งว่างอยู่ หรือจําเป็นในการปฏิบัติงาน
2. ไม่นับรวมลูกจ้างโครงการ
หน่วยงานและตําแหน่ง

11
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างองค์กรและภารกิจของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ที่เสนอขอปรับปรุงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะ

สํานัก

สถาบัน

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

คณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

คณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
สํานักงานเลขานุการ
งานบริหารและพัฒนา
บุคลากร

ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
งานส่งเสริมและเผยแพร่

งานคลังและพัสดุ
งานบริการอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ

อัตรากําลัง 33 อัตรา

ฝ่ายการศึกษา วิจยั และพัฒนา

งานโทรทัศน์

งานการศึกษา

งานดิจิทัล

งานวิจัยและพัฒนา

งานโสตทัศนูปกรณ์

งานวิเทศสัมพันธ์

งานฝึกอบรม

งานแผนและประกันคุณภาพ

สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ
ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก
คล่องตัว บรรลุผลสําเร็จตามแผนและ
เป้าหมาย โดยทําหน้าที่บริหารจัดการ
งานธุรการและสารบรรณ บริหารงาน
บุคคล ประชาสัมพันธ์ภายใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินบัญชีและ
พัสดุ บริการอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ แผนและงบประมาณ
ประกันคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

ฝ่ายสื่อการส่งเสริม

งานโรงพิมพ์

รับผิดชอบ การให้บริการวิชาการแก่
สังคม ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน
เกษตรกร เยาวชน ประชาชนและ
ผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเชิง
วิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และ
ประกอบอาชีพ โดยนําผลการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม
ที่เหมาะสม เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายใน
รูปแบบ การส่งเสริม การเผยแพร่ การ
ฝึกอบรม การสร้างเครือข่าย สถาบัน
ชุมชน เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงองค์
ความรู้ของผู้รับบริการวิชาการ

อัตรากําลัง 14 อัตรา

รับผิดชอบในการผลิต พัฒนา และ
ให้บริการสื่อเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่
ได้แก่ วีดิทัศน์ วิดีโอซีดี วิดีโอดีวีดี
มัลติมีเดีย ภาพนิ่งดิจิทัล กราฟิก
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
อินเทอร์เน็ต และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
ที่ทันสมัย เป็นต้น ในการถ่ายทอด
ความรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน
การฝึกงานนิสิต การจัดการฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา กิจกรรมและพิธีการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
หน่วยงานภายนอก ถ่ายทอดความรู้
ให้คําปรึกษาแนะนําด้านการผลิตสื่อ
การจัดวางระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
กิจกรรมบริการวิชาการ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการผลิตและให้บริการ
สื่อกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
ภาคเอกชน

อัตรากําลัง 22 อัตรา

รับผิดชอบการศึกษา ค้นคว้า
วิจัย และสร้างเครือข่ายงานวิจัย
เพื่อพัฒนางานด้านการส่งเสริม
การเกษตร สนับสนุนงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการทํางานเชิงรุกของ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
รวบรวมองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนางานด้านการจัดการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ รวมทั้งการประสาน
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ระดับนานาชาติ ในรูปแบบของ
การจัดประชุมวิชาการ ฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน

อัตรากําลัง 14 อัตรา
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แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากําลังของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ที่เสนอขอปรับปรุงใหม่
คณะกรรมการประจํา
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

คณะกรรมการบริหาร
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวหน้าฝ่ายสื่อการส่งเสริม

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ
อัตรากําลัง 33 อัตรา
- ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 16 อัตรา
- พนักงานเงินรายได้ 14 อัตรา
- ลูกจ้างประจํา 3 อัตรา

อัตรากําลัง 22 อัตรา
- ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 17 อัตรา
- พนักงานเงินรายได้ 5 อัตรา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
อัตรากําลัง 14 อัตรา
- ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 8 อัตรา
- พนักงานเงินรายได้ 6 อัตรา

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา
อัตรากําลัง 14 อัตรา
- ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา
- พนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา

รวมอัตรากําลังทั้งหมด 83 อัตรา
9.2 อาคารสถานที่ที่มีอยู่และต้องการเพิ่ม
9.2.1 อาคารสถานที่ที่มีอยู่ คือ
1. อาคารวิทยบริการ เป็นตึก 9 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอย
2. อาคารพนม สมิตานนท์ เป็นตึก 3 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอย
9.2.2 อาคารสถานที่ที่ต้องการเพิม่
-

8,919.87 ตร.ม.
1,389.00 ตร.ม.
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9.3 งบประมาณ
แสดงรายรับ-รายจ่ายย้อนหลัง 3 ปีและประมาณการ 5 ปี
(หน่วย: บาท)
รายการ

งบประมาณที่ผ่านมา
2556
2557
2558

2559

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

2563

รายรับ

41,713,595

38,243,658

36,851,401

42,508,720

44,370,212

46,417,853

48,670,259

51,147,904

งบประมาณแผ่นดิน

20,526,138

19,040,806

20,341,167

23,893,800

23,893,800

23,893,800

23,893,800

23,893,800

เงินนอกงบประมาณ
(รายได้)
ค่าใช้จ่าย

21,187,457

19,202,852

16,510,234

18,614,920

20,476,412

22,524,053

24,776,459

27,254,104

37,610,929

35,392,672

32,638,388

39,343,671

39,564,177

39,778,010

40,002,539

40,238,292

แผ่นดิน

20,526,138

19,040,806

20,341,167

23,893,800

23,893,800

23,893,800

23,893,800

23,893,800

รายได้

17,084,791

16,351,866

12,297,222

15,449,871

15,670,377

15,844,210

16,108,739

16,344,492

งบบุคลากร

16,629,247

15,151,814

14,386,238

14,272,511

14,505,553

14,716,798

14,938,611

15,171,512

งบดําเนินงาน

10,656,819

10,118,892

8,849,903

11,030,700

11,031,700

11,032,750

11,033,853

11,035,010

41,816

64,200

700,423

2,257,900

2,242,900

2,242,900

2,242,900

2,242,900

งบเงินอุดหนุน

6,899,540

7,019,940

8,482,400

10,916,900

10,916,900

10,916,900

10,916,900

10,916,900

งบรายจ่ายอื่น

3,383,507

3,037,826

219,425

865,660

867,124

868,662

870,275

871,970

รายรับสูง(ต่ํา)กว่า
ค่าใช้จ่าย

4,102,666

2,850,986

4,213,012

3,165,049

4,806,035

6,639,843

8,667,720

10,909,612

งบลงทุน

10. ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการเสนอประกอบการพิจารณา
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากการปรับโครงสร้างของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม จะส่งผลให้การบริหารจัดการฝ่ายต่างๆ ของสํานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม ดําเนินไปด้วยความราบรื่นยิ่งขึ้น เช่น
1. การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (เชิงเปรียบเทียบ) ของบุคลากรในสายเดียวกันจะ
กระทําได้ง่ายขึ้น
2. บุคลากรที่อยู่ในสายงานเดียวกัน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางาน และสามารถทํางาน
ทดแทนกันได้
3. การจัดสรรงบประมาณและการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน จะมีการจัดลําดับความสําคัญของงานในฝ่ายและมอง
ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
4. การทํางานในสายงานที่เกี่ยวข้องกัน จะดําเนินไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัว และไม่ซ้ําซ้อน (เช่น ลดขัน้ ตอน
การทํางาน, ลดขั้นตอนของเอกสาร, ลดระยะเวลาในการพิมพ์หนังสือโต้ตอบ, ลดปริมาณการใช้กระดาษ ฯลฯ)

