
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 

รอบการประเมินที่  ๒ 

___________________ 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ  รอบการประเมินที่  ๒  ลงวันที่ ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๗ กําหนดใหดําเนินการประเมินผล                

การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจาง

มหาวิทยาลัย  รอบการประเมินที่  ๒  ระหวางวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  น้ัน 

 ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่  ๒๔/๒๕๕๘  วาระที่  ๕.๓  เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘                

จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการในรอบการประเมินที่ ๒ ระหวางวันที่               

๑  เมษายน  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  ดังน้ี 

๑. หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการใหเปนไปตามประกาศ 

ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                 

พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒. ใหแบงขาราชการออกเปน  ๔  กลุม  คือ 

    ๒.๑ กลุมผูดํารงตําแหนงวิชาการ 

    ๒.๒ กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 

    ๒.๓ กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

    ๒.๔ กลุมผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป 

๓. ใหขาราชการทั้ง  ๔  กลุม  เลื่อนเงินเดือนไดในวงเงินที่ไดรับการจัดสรรรอยละ ๒.๘๕ 

ของเงินเดือนขาราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีคนครองอยู ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ หากวงเงินของ 

กลุมใดมีเหลือใหสามารถเกลี่ยใหกลุมอื่นได แตจะตองไมเกินวงเงินรวมของคณะหรือหนวยงานที่ไดรับจัดสรร 

๔. การเลื่อนเงินเดือนใหคํานวณจากฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนตามประเภท

ตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด 

๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานใหใชแบบประเมินฯ ที่แนบทายขอบงัคับมหาวิทยาลัย

รามคําแหง  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  และใหเลื่อนเงินเดือน

ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน  โดยนําผลการปฏิบัติงานไปคิดเปน

คะแนนประเมิน  ซึ่งกําหนดไวดังน้ี 

 

  

  

 



๒ 
 

ใหจัดกลุมคะแนนระดับผลการประเมินเปน  ๕  ระดับ  ในแตละระดับใหแบงเปนระดับยอย  ดังน้ี 

ระดับผลการประเมิน/คะแนน คะแนน 

๕.๑ ดีเดน  ๙๐ – ๑๐๐  

 -  ดีเดน  ๑ ๙๕ – ๑๐๐ 

 -  ดีเดน  ๒ ๙๐ – ๙๔ 

   

๕.๒ ดีมาก  ๘๐ – ๘๙  

 - ดีมาก  ๑ ๘๕ – ๘๙ 

 - ดีมาก  ๒ ๘๐ – ๘๔ 

   

๕.๓ ดี  ๗๐ – ๗๙  

 - ดี  ๑ ๗๕ – ๗๙ 

 - ดี  ๒ ๗๐ – ๗๔ 

   

๕.๔ พอใช  ๖๐ – ๖๙  

 - พอใช  ๑ ๖๕ – ๖๙ 

 - พอใช  ๒ ๖๐ – ๖๔ 

   

      ๕.๕  ตองปรับปรุง  คะแนนตํ่ากวา ๖๐   

                      หากมีเศษคะแนนเกิน  ๐.๕  ใหปดข้ึน 

  ๖. ขาราชการที่ไดรับคะแนนประเมินตํ่ากวารอยละ  ๖๐  ไมไดเลื่อนเงินเดือน 

  ๗. ขาราชการที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามขอ  ๕ ใหเลื่อนเงินเดือนไดไมเกิน   

รอยละ  ๖  ของฐานในการคํานวณ 

  ๘. การคํานวณเงินเดือนเพื่อเลื่อนเงินเดือน  ถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 

  ๙. ขาราชการที่มีจํานวนเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสูงกวา

เงินเดือนข้ันสูงสุดของประเภทตําแหนง  สายงาน และระดับที่ครองอยูใหไดรับเงินเดือนข้ันสูงสุดของประเภท

ตําแหนง  สายงาน  และระดับที่ครองอยูน้ัน  และไดรับสวนตางระหวางจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน

และเงินเดือนข้ันสูงสุดเปนคาตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายคาตอบแทน

พิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือ

ตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

  ๑๐. ขาราชการที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตองมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ไมตํ่ากวาระดับพอใช  และใหกําหนดจํานวนวันลา  การมาสาย  ในรอบการประเมินดังตอไปน้ีดวย 

       

  



๓ 
 

    ๑๐.๑ ผูที่มีผลการประเมินระดับ ดีเดน ไดรับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและหรือเงิน

คาตอบแทนพิเศษ จะตองมีวันลากิจ วันลาปวย และการมาสาย รวมกันไมเกิน ๕ วัน (สาย ๔ ครั้ง คิดเปนวัน

ลา ๑ วัน) 

      ๑๐.๒ ผูที่มีผลการประเมินระดับ ดีมาก ไดรับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและหรือเงิน

คาตอบแทนพิเศษ จะตองมีวันลากิจ วันลาปวย และการมาสาย รวมกันไมเกิน ๑๐ วัน (สาย ๔ ครั้ง คิดเปน          

วันลา  ๑  วัน) 

      ๑๐.๓ ผูที่มีผลการประเมนิระดับ ดี ไดรับพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนและหรอืเงินคาตอบแทน

พิเศษ จะตองมีวันลากิจ วันลาปวย และการมาสาย รวมกันไมเกิน ๑๕ วัน (สาย ๔ ครั้ง คิดเปนวันลา ๑ วัน) 

      ๑๐.๔ ผูที่มีผลการประเมินระดับ พอใช ไดรับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและหรือเงิน

คาตอบแทนพิเศษ จะตองมีวันลากิจ วันลาปวย และการมาสาย รวมกันไมเกิน ๒๓ วัน (สาย ๔ ครั้ง คิดเปน   

วันลา ๑ วัน) 

      ๑๐.๕ ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกิน ๒๓ วัน แตวันลาตาม

ความใน ๑๐.๑ – ๑๐.๔ ไมรวมถึงวันลาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน

เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ ๘ (๖) ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับ                 

ผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติ

ราชการไมนอยกวาสี่เดือน หรือขอ ๘ (๗) ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไป

ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน และวันลาตามขอ              

๘ (๙) (ก) – (ช) 

   (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

เฉพาะลาวันที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

   (ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 

   (ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 

   (ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะ

เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 

   (จ) ลาพักผอน 

   (ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

   (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

  การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวยและการลากิจสวนตัว ใหนับเฉพาะวันทําการ 

  ในกรณีมีวันลาตาม ๑๐.๕ และผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรใหเลื่อน

เงินเดือนไดไมเกินระดับดีมาก ๒ 

      ๑๐.๖ ผูมาทํางานสายเกินกวา ๓๗ ครั้ง ไมวาจะมีวันลาเทาใด ไมไดรับการพิจารณา              

ใหเลื่อนเงินเดือนและหรือเงินคาตอบแทนพิเศษ  เพราะถือวาเปนผูที่มาทํางานสายเกินกวาเวลาที่ทางราชการ

กําหนด  เวนแตผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนไดไมเกินระดับพอใช ๒ 

       

  



๔ 
 
                          ๑๐.๗ ใหผูบังคับบัญชาผูประเมินผลการปฏิบัติงานบันทึกจํานวนวันลาทุกประเภท และ

การมาสายของผูรับการประเมินไวในแบบ ป.ม.ร. ๑ เพื่อการตรวจสอบดวย 

  ๑๑. ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชกา.ร ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ปริมาณงาน  คุณภาพงาน  ขอมูลการลา   พฤติกรรมการทํางาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติการเหมาะสมกับ

การเปนขาราชการและขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย 

  ๑๒. ผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการแตละคนในแตละครั้งใหกองคลังแจงในหนังสือรับรอง

รายการเงินเดือน / คาจาง  ใหขาราชการทราบเปนขอมูลเฉพาะบุคคล  ประกอบดวย 

      ๑๒.๑ อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือน 

      ๑๒.๒ ฐานในการคํานวณ 

      ๑๒.๓ จํานวนที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือน 

      ๑๒.๔ เงินเดือนที่ไดรับตามผลการเลื่อนเงินเดือน 

      ๑๒.๕ เหตุผลที่ไมไดเลื่อนเงินเดือน (เฉพาะผูที่ไมไดเลื่อนเงินเดือน) 

  ๑๓. ใหคณะหรือหนวยงานจัดทําหนังสือขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนตามแบบที่กําหนด 

  ๑๔. ใหคณะหรือหนวยงานบันทึกขอมูลการเลื่อนเงินเดือน/คาจางบุคลากร เขาสูระบบ

เว็บไซตของกองคลังตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม.เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วาระที่ ๕.๓  

เมื่อวันที่๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ แลวจัดสงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ขอรองเรียนของผูรับการประเมิน 

(ถามี) และตนฉบับแบบ ป.ม.ร. ๑ ใหกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ (สําเนาแบบ ป.ม.ร. ๑ 

และตนฉบับแบบ ป.ม.ร. ๒ และแบบ ป.ม.ร. ๓ ใหตนสังกัดเก็บไว) 

  ๑๕. ใหใชหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตามประกาศน้ีกับการ

เลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจางงบรายได  และลูกจางปฏิบัติงานช่ัวคราว  โดยอนุโลม 

  ทั้ง น้ี   รายละเอียดอื่นที่ ไม ไดระบุไว ในประกาศน้ี  ให เปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.                    

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ยกเวนขอมูลการลาตามขอ ๑๐.๕ ใหนําหลักเกณฑตามขอ ๘ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักด์ิ   ลาภเจริญทรัพย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 


