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หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทวิชาการที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานสนับสนุน
------------------------------------------1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัย และนาผลไปใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. เลื่อนค่าจ้าง
2. เลิกจ้าง
3. ต่อสัญญาจ้าง
4. การให้รางวัลประจาปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่าง ๆ
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดาเนินการประเมิน
ปีละ 2 รอบ รอบละ 6 เดือน ดังนี้
รอบที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ของทุกปี
รอบที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน ของทุกปี
3. ผู้ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดังนี้
3.1 ประเภทวิชาการ ผู้ประเมิน คือ คณบดี
3.2 ประเภทวิชาการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในสานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ประเมิน คือ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี , ผู้อานวยการสถาบัน , คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย , ผู้อานวยการสานัก
3.3 ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้ประเมิน คือ ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี , ผู้อานวยการสถาบัน , คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย , ผู้อานวยการสานัก และคณบดี
4. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มีระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
4.1 ช่วงคะแนน 90 - 100
เป็นผลการปฏิบัติราชการในระดับ
“ดีเด่น”
4.2 ช่วงคะแนน 80 - 89
เป็นผลการปฏิบัติราชการในระดับ
“ดีมาก”
4.3 ช่วงคะแนน 70 - 79
เป็นผลการปฏิบัติราชการในระดับ
“ดี”
4.4 ช่วงคะแนน 60 - 69
เป็นผลการปฏิบัติราชการในระดับ
“พอใช้”
4.5 ช่วงคะแนน 0 - 59
เป็นผลการปฏิบัติราชการในระดับ
“ต้องปรับปรุง”
5. ผู้ประเมินส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี)
6. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน ความเป็นธรรมของการประเมิน ให้
ความเห็นผลการประเมินฯ เสนออธิการบดี
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7. ผู้บริหารวงเงิน ดาเนินการ
- นาคะแนนผลการประเมินหลักมาพิจารณากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อกาหนด
ร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน
- จานวนเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน คานวณตามฐานคานวณของข้าราชการในแต่ละประเภท
และระดับตาแหน่งที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนทั้งหมดตามร้อยละที่กาหนดไว้
**ผู้บริหารวงเงิน อธิการบดีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมาดาเนินการดังกล่าวได้ตามความ
เหมาะสม
8. มหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดี
(1) ประกาศร้อยละในการเลื่อนเงินเดือน และ
(2) ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ “ดีเด่น” และ/หรือ “ดีมาก” โดยต้องประกาศให้
ทราบเป็นทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
(3) สั่งเลื่อนเงินเดือน
9. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ผลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคนในแต่ละครั้ง มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบเป็น
ข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล โดยประกอบด้วยอัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการคานวณ จานวนเงินที่ได้รับ
การเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับ เมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือน
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด ที่ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งเหตุผลที่ไม่ได้
เลื่อนเงินเดือนนั้น
10. วงเงินงบประมาณและการบริหารวงเงินงบประมาณสาหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้
10.1 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) ให้เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด ของเงินเดือนที่จ่ายให้
พนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 มีนาคม
10.2 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) ให้เลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด ของเงินเดือนที่จ่ายให้
ข้าราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน
ทั้งนี้ ให้คานวณโดยรวมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกตาแหน่งในสังกัดที่มีผู้ครองตาแหน่งอยู่ แม้จะไม่
มีการเบิกจ่ายเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ครองตาแหน่งนั้น หรือผู้นั้นจะไม่อยู่ปฏิบัติราชการ เช่น กรณีลา
ติดตามคู่สมรสหรือลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจาการคลอดบุตรโดยมิได้รับเงินเดือนระหว่างลา กรณีไปช่วย
ราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ส่วนราชการอื่น
11. การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ใน
การเลื่อนเงินเดือน
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12. การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคนเลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 4 ของฐานในการ
คานวณ
13. พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
13.1 ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่ต่ากว่าระดับ พอใช้ (อ้างอิงตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554)
13.2 ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาใน
คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
13.3 ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน
13.4 ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
13.5 ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือนหรือได้
ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
13.6 ในครึ่งปีที่แล้วมา สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน
13.7 ในครึ่งปีที่แล้วมา สาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน
13.6 ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาป่วย ลากิจ ไม่เกิน 23 วัน
แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้
- ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
- ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน
- ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน
60 วันทาการ
- ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือ
กลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
- ลาพักผ่อน
- ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
- ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(อ้างอิงตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554)
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