รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วาระพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๔. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๐. (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
๑๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๑๒. (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ
๑๓. ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์
๑๔. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
๑๕. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
นายธรรมวิมล สุขเสริม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์

กรรมการ
กรรมการ

นายอรรถพงศ์ กาวาฬ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์

กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
๓. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
๔. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
นายรัชชนนท์ แกะมา
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายณรุจน์ วศินปิยมงคล
๒. นายธเนศ สีห์พิทักษ์เกียรติ
๓. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๔. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง
๕. นายณัฐพล สายโสม

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สานักงานบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ผชู้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
/เริ่มประชุมเวลา…

-๒เริ่มประชุมเวลา

๑๒.๓๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดคณะรัฐศาสตร์ กรณีมีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
สืบเนื่องจากคณะรัฐศาสตร์ แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประจาปี ๒๕๕๗ โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จานวน ๓ ราย ที่จะสิ้นสุด
สัญญาจ้าง ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และคณะได้ดาเนินการประเมินแล้ว ผลปรากฏว่ามีพนักงานมหาวิทยาลัย
จานวน ๑ ราย มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และคณะไม่ต่อสัญญาจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้เสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารสารหมายเลข ๑
เนื่องจากคณบดี ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน จึงทา
ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ไม่สามารถพิจารณาผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง ตามที่คณะรัฐศาสตร์
นาเสนอได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลวาระพิเศษ ในวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยให้คณะกรรมการประเมินและคณะรัฐศาสตร์ จัดทาข้อสรุปข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบ และผู้ประเมินมีผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างไร และ
ผู้ขอรับการประเมินได้มีข้อโต้แย้งแล้วหรือยัง หากยังไม่ได้โต้แย้ง จะต้องให้โต้แย้งก่อน จะเสนอให้ ก.บ.บ. พิจารณา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะรัฐศาสตร์ กรณีมีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ราย
นางสาวกมลวรรณ ชื่นชูใจ โดยมีรายละเอียดประกอบการประชุมตามเอกสารที่แนบท้ายนี้
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๖.๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะรัฐศาสตร์ กรณีมีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
๒. ข้อมูลประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้าง นางสาวกมลวรรณ
ชื่นชูใจ โดยคณะรัฐศาสตร์
๒.๑ ขั้นตอนการดาเนินการ
๒.๒ หลักเกณฑ์การประเมิน รายการประเมิน เอกสารหลักฐาน น้าหนักการให้คะแนน ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการประเมิน และเอกสาร/หลักฐานประกอบข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานแยกตาม
องค์ประกอบที่ ๑ – ๓
/มติที่ประชุม...

-๓มติที่ประชุม
เนื่ อ งจากคณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ การต่ อ สัญ ญาจ้ า งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวกมลวรรณ ชื่นชูใจ ได้ทบทวนตามหนังสือขอทบทวนผลการประเมินของผู้รับการ
ประเมิ น ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/พิ เ ศษ/๑ ลงวั น ที่ ๒๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยและคณะแจ้ งผู้รั บการประเมิน ทราบตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวัน ศุกร์ที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๕๗ และ นางสาวกมลวรรณ ชื่นชูใจ ได้รับทราบผลการประเมินในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
อย่างไรก็ต าม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการประเมิน ฯ ได้ชี้แจงการขอ
ทบทวนผลการประเมินยังไม่ครอบคลุม จึงมีมติให้คณะกรรมการประเมินฯ ดาเนินการ ดังนี้
๑. ทบทวนผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและคณะแจ้งผู้รับการประเมิน
ทราบตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยนาข้อโต้แย้งตามหนังสือ
ขอทบทวนผลการประเมินของผู้รับการประเมิน ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/พิเศษ/๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ มา
พิจารณา ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องมีการปรับคะแนนให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๒. นาเสนอผลการทบทวนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลวาระพิเศษ ใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖
เลิกประชุมเวลา

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
๑๖.๐๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๑๑/๒๕๕๗ วาระพิเศษ

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

