รายงานผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 ตุลาคม 2562
ถึง
30 กันยายน 2563

ITA : Integrity and Transparency Assessment

ปงบประมาณ

2563

มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ก าหนดนโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ด้านการสรรหา Recruitment
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดทาแผนและดาเนินการสรรหา คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและรองรับการสูญเสียกาลังคน โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน วันที่
30 กันยายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) มีผลการดาเนินงาน ดังนี้

แผนการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในหน่วยงานต่างๆที่สงั กัดสานักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 2/2562
(เดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563)
ลาดับ
ที่

การดาเนินการ

ระยะเวลา

1

เปิดรับสมัครฯ

16 ธันวาคม 2562 – 7 มกราคม 2563 (15 วันทาการ)

2

กรรมการส่งข้อสอบ

3

กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การรับสมัครก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

4

ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

20 มกราคม 2563

5

สอบข้อเขียน

25 มกราคม 2563

6

ส่งข้อสอบให้กรรมการตรวจข้อสอบ

28 มกราคม 2563

7

กรรมการส่งผลคะแนนให้กองการเจ้าหน้าที่

4 กุมภาพันธ์ 2563

8

ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

11 กุมภาพันธ์ 2563

9

สอบสัมภาษณ์

20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

10

ประชุม ก.บ.ม.

9 มีนาคม 2563

11

ประกาศผลการคัดเลือก

10 มีนาคม 2563

12

ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว

7 มกราคม 2563
9 - 13 มกราคม 2563

10 – 23 มีนาคม 2563

สรุปผลการดาเนินการตามแผน
สังกัด
กองกิจการนิสิต

สานักงานประกันคุณภาพ
กองคลัง
สานักงานกฎหมาย
สานักงานบริการวิชาการ

ตาแหน่ง
นักจิตวิทยา (ปริญญาโท)
นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)
นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท)
นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
นิติกร (ปริญญาตรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท)

รวม

จานวนอัตรา
1
1
1
1
1
1
1

7

2. ด้านการพัฒนา (Development)
2.1 ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางสายอาชีพ โดยในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน วันที่ 30 กันยายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) มีผลการดาเนินงานดังนี้

4,596
4,184

ตำแหน่งทำงวิชำกำร (สำยวิชำกำร)

242
113

356
17

อำจำรย์

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์

รองศำสตรำจำรย์

122

21
ศำสตรำจำรย์

ข้าราชการ

242

พนักงานมหาวิทยาลัย

4,596

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

4,184

พนักงานราชการ

113

ลูกจ้างประจา

356

ลูกจ้างชั่วคราว

17

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

122

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

21

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

223

ผู้บริหารที่มาจากบุคคลภายนอก

3

223
3

27

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

27
521

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1,738

อาจารย์

1,194

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

1,194

4500
4,468

4000

2

3500

3

3000
2500
2000

13

1500
1000

644

500

862
238
20

0

18

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

ชานาญงานพิเศษ

อื่นๆ

58

76

13

ผู้บริหารสายสนับสนุน

ผู้อานวยการสานักงาน
2
ผู้อานวยการกอง
3
หัวหน้าสานักงานเลขานุการ

13
หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
ผู้อานวยการกอง
ผู้อานวยการสานักงาน

1,200

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนักงานขับรถยนต์
นักวิจัย
สัตวแพทย์
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิค

1,128

1,000

800

736

600
420
400

378

358
297

200

0

269
207

205

169

151

139

137

2.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร พัฒนาความรู้ ทักษะ
สมรรถนะทางวิชาชีพ เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน วันที่ 30
กันยายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) มีผลการดาเนินงานดังนี้

1. ด้านการรักษาไว้ (Retention)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร รักษาความเป็นธรรม
ให้กับคนดี ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล เพื่อเป็นขวัญ กาลังใจ สร้างความผูกพันของบุคลากรกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน วันที่ 30 กันยายน 2562 – 31 มีนาคม
2563) มีผลการดาเนินงานดังนี้

๔. ด้านการรักษาไว้ (Retention)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดาเนินการคัดเลือกผู้บริหาร ในตาแหน่งต่างๆ โดยดาเนินการประกาศ
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียมในรอบ 6 เดือน ของ
ปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563) มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริห ารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และโดยอนุมัติ ข องคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
ได้กาหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของผู้บริ หารฝ่า ยสนั บสนุน ต าแหน่ งผู้ อานวยการกอง หัวหน้า สานักงานเลขานุ การคณะ สถาบัน สานักหรื อ
เทียบเท่า (ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561)
มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน
เพื่อให้มีอานาจและหน้าที่ในการพิจารณากาหนดคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมกับตาแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนใน
แต่ ล ะต าแหน่ ง ก าหนดรายละเอี ย ดวิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ตรวจสอบและวิ นิ จ ฉั ย คุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค ร
นาเสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการคัดเลือก คัดเลือกผู้เหมาะสม และรายผลการคัดเลือกต่ออธิการบดี
เพื่อนาเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาต่อไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561
เมื่อวัน ที่ 8 ตุล าคม 2561 เห็นชอบหลักการการดาเนินการคัดเลือกในแต่ละตาแหน่งให้คานึงถึงความสาคัญและ
ความจาเป็นเร่งด่วนของตาแหน่งเป็นลาดับแรก และกาหนดวิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วิธีการคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
1. ให้ ผู้ เข้าสอบสั มภาษณ์ นาเสนอข้ อมูล ประวัติ ผลงาน และวิสั ยทัศน์ด้านการบริห ารจั ด การ
หน่ ว ยงาน ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาส่ ว นงานและมหาวิ ท ยาลั ย (100 คะแนน) ใช้ เ วลาในการน าเสนอ
คนละ 10 นาที สัมภาษณ์ เพื่อประเมิน ความรู้ สมรรถนะและพฤติกรรมด้านต่าง ๆ (100 คะแนน) ใช้เวลาใน
การสัมภาษณ์ คนละ 20 นาที ดังนี้
1.1 ความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1.2 สมรรถนะทางการบริหาร (50 คะแนน) ประกอบด้วย
(๑) การมีภาวะผู้นา การวางแผนกระบวนการทางาน
(๒) การคิดเชิงกลยุทธ์และการกาหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
(๓) การพัฒนาทีมงานและพัฒนาตนเอง
(๔) การบริหารความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
(5) การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน
1.3 ความประพฤติซึ่งแสดงถึงการรักษาวินัย การมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพหรือที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งหน้าที่
1.4 การมีมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในการให้
ความร่วมมือเพื่อประโยชน์กับการปฏิบัติงาน
1.5 อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกาหนด
การกาหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกาหนด

เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ต้องได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการรับสมัครบุคคลทางเว็บไซด์และบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย

http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/index.php

http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/blog-adm.php

ผลการดาเนินการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน
รายชื่อตาแหน่ง
ส่วนกลางบางเขน
1. ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
2. ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
3. ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
4. ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ
5. ผู้อานวยการสานักการกีฬา
6. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเกษตร
7. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
8. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
9. หัวหน้าสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
10. หัวหน้าสานักงานเลขานุการสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
วิทยาเขตกาแพงแสน
11. ผู้อานวยการกองบริหารทัว่ ไป
12. ผู้อานวยการกองบริหารการวิจัยและ
บริการวิชาการ
13. ผู้อานวยการกองบริการกลาง
14. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
15. หัวหน้าสานักงานเลขานุการสานักหอสมุด
กาแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา
16. ผู้อานวยการกองบริหารทัว่ ไป
17. ผู้อานวยการกองบริหารการวิจัยและ
บริการวิชาการ
18. ผู้อานวยการกองบริการกลาง
19. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
20. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาการจัดการ
21. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
22. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา
23. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ครั้งที่ 1
จานวนผู้สมัคร
ผลดาเนินการ

ครั้งที่ 2
จานวนผู้สมัคร
ผลดาเนินการ

1
1
1
1
1
1
1
ไม่สมัคร
1
ไม่ผ่านคุณสมบัติ

ผ่านการคัดเลือก
ผ่านการคัดเลือก
ผ่านการคัดเลือก
ผ่านการคัดเลือก
ผ่านการคัดเลือก
คุณสมบัติไม่ครบ
ผ่านการคัดเลือก
ผ่านการคัดเลือก
-

3
1
ไม่สมัคร
1

ผ่านการคัดเลือก
คุณสมบัติไม่ครบ
ไม่ผ่านการคัดเลือก

3
3

ผ่านการคัดเลือก
ผ่านการคัดเลือก

-

-

2
1

ผ่านการคัดเลือก
ผ่านการคัดเลือก

-

-

1

ไม่ผ่านการคัดเลือก

1

คุณสมบัติไม่ครบ

1
ไม่สมัคร

ไม่ผ่านการคัดเลือก
-

ไม่สมัคร
1

ผ่านการคัดเลือก

1
ไม่สมัคร

ไม่ผ่านการคัดเลือก
-

ไม่สมัคร
ไม่สมัคร

-

ไม่สมัคร

-

1

ผ่านการคัดเลือก

ยังไม่ดาเนินการ

-

ไม่สมัคร

-

1

ผ่านการคัดเลือก

-

-

ไม่สมัคร

-

ไม่สมัคร

-

รายชื่อตาแหน่ง
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
24. ผู้อานวยการกองบริหารทัว่ ไป
25. ผู้อานวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต
26. ผู้อานวยการกองบริหารการวิจัยและ
บริการวิชาการ
27. ผู้อานวยการกองบริการกลาง
28. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
29. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์
30. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
31. หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ครั้งที่ 1
จานวนผู้สมัคร
ผลดาเนินการ

ครั้งที่ 2
จานวนผู้สมัคร
ผลดาเนินการ

5
2
2

ผ่านการคัดเลือก
ไม่ผ่านการคัดเลือก
ผ่านการคัดเลือก

1
-

ผ่านการคัดเลือก
-

3
1

ไม่ผ่านการคัดเลือก
คุณสมบัติไม่ครบ

ไม่มีผู้สมัคร
ไม่มีผู้สมัคร

-

1

ผ่านการคัดเลือก

-

-

2

ผ่านการคัดเลือก

-

-

ไม่มีผู้สมัคร

-

ไม่มีผู้สมัคร

-

