รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วาระพิเศษ
วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดีหลังใหม่
_______________________
ผู้มาประชุม
๑. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
๓. (แทน) คณบดีคณะบริหารศาสตร์
นางสาวสรินทิพย์ ทวีเดช
๔. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
๕. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์
๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
๘. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
๑๐. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
และการสาธารณสุข
๑๑.คณบดีคณะศิลปประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์
และการออกแบบ
๑๒. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๑๓. ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สิน นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
และสิทธิประโยชน์
๑๔. ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรชา บุดดาดี
๑๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี
ผู้ไม่มาประชุม
๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๓. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
๔. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์
ผู้ร่วมประชุม
๑. นายณรุจน์ วศินปิยมงคล
๒. นางสาวอรุณี สันติฐิวณิชย์
๓. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา
๔. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นท แสงเทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

นายรัชชนนท์ แกะมา

ติดภารกิจ

หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
/เริ่มประชุมเวลา…

-๒เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗
วาระพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วาระพิเศษ วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

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 จึงได้เสนอ
เรื่องต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสารหมายเลข ๑ เนื่องจากคณบดี ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้าง ไม่ได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน
จึงทาให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ไม่สามารถพิจารณาผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง ตามที่คณะรัฐศาสตร์
นาเสนอได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลวาระพิเศษ ในวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยให้คณะกรรมการประเมินและคณะรัฐศาสตร์ จัดทาข้อสรุปข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบ และผู้ประเมินมีผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างไร
และผู้ขอรับการประเมินได้มีข้อโต้แย้งแล้วหรือยัง หากยังไม่ได้โต้แย้ง จะต้องให้โต้แย้งก่อน จะเสนอให้ ก.บ.บ.
พิจารณา
/คณบดีคณะรัฐศาสตร์...

-๓คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จึงได้นาเสนอข้อเท็จจริงและชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบ
ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสารหมายเลข ๒ เนื่องจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวกมลวรรณ ชื่น ชูใจ ได้ทบทวน ตามหนังสือขอทบทวนผลการประเมิน
ของผู้รับการประเมินตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/พิเศษ/๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยและคณะแจ้งผู้รับการประเมินทราบตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๕๗ และ นางสาวกมลวรรณ ชื่นชูใจ ได้รับทราบผลการประเมินในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการประเมินฯ ได้ชี้แจงการขอทบทวนผลการประเมิน
ยังไม่ครอบคลุม จึงมีมติให้คณะกรรมการประเมินฯ ดาเนินการ ดังนี้
๑. ทบทวนผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและคณะแจ้งผู้รับการประเมิน
ทราบตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยนาข้อโต้แย้งตามหนังสือขอ
ทบทวนผลการประเมินของผู้รับการประเมิน ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/พิเศษ/๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ มาพิจารณา
ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องมีการปรับคะแนนให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๒. นาเสนอผลการทบทวนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลวาระพิเศษ ใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
๑. ขอคัดค้านการเข้าประชุมของ นางสุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ซึง่ เป็นผู้แทนประธานสภาอาจารย์
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ เป็นผู้ติดตามนางสาวกมลวรรณ ชื่นชูใจ ในการไต่สวนคดีที่
ศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถือเป็นผู้ให้ความเห็นในที่สาธารณะที่เป็นปรปักษ์กับคู่กรณี รวมทั้งสามี
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ยังเป็นทนายความแก้ต่างคดี ให้ นางสาวกมลวรรณ ชื่นชูใจ ในการ
ดาเนินคดีในศาลปกครอง จึงถือว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนได้เสียอันอาจทาให้การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวไม่เป็นกลาง
ตาม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
รัฐศาสตร์ กรณีมีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ราย นางสาวกมลวรรณ ชื่นชูใจ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ขอถอนตัวจากการประชุมและขอให้
ประธานสภาอาจารย์เข้าประชุม
เอกสารประกอบการประชุม
๑. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วาระพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๖.๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะรัฐศาสตร์ กรณีมีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
๒. หนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๙/๔๐๓๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องทบทวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง ราย นางสาวกมลวรรณ ชื่นชูใจ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
๑. อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ถอนตัวออกจากการประชุม
/๒. เห็นชอบ...

-๔๒. เห็นชอบให้ดาเนินการตามที่คณะรัฐศาสตร์นาเสนอ คือ ไม่ต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้
ที่ประชุมมีมติให้ขยายสัญญาจ้างเดิมออกไปอีกเป็นเวลา ๑ เดือน เพื่อให้โอกาส นางสาวกมลวรรณ ชื่นชูใจ ได้
เตรียมตัว โดยให้สิ้นสุดสัญญาจ้างสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
๓. มอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ จัดทาหนังสือแจ้ง นางสาวกมลวรรณ ชื่นชูใจ ทราบ
ผลการประเมินที่ ก.บ.บ. มีมติไม่ต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ให้ขยายสัญญาจ้างเดิมเป็นเวลา ๑ เดือน สิ้นสุดสิ้นเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้โอกาสเตรียมตัว หากไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินให้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างจาก
มหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง)
บุคลากรปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๗

( รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

