
 

 

 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

รอบการประเมินที่  ๒ 
___________________ 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  รอบการประเมินที่  ๒  ลงวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  กําหนดให้ดําเนินการประเมิน                     
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย  รอบการประเมินที่  ๒  ระหว่างวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  น้ัน 

 ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๙ วาระที่  ๕.๑ เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙                     
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในรอบการประเมินที่ ๒ ระหว่างวันที่               
๑  เมษายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  ดังน้ี 

๑. หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการให้เป็นไปตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

๒. ให้แบ่งข้าราชการออกเป็น  ๔  กลุ่ม  คือ 
    ๒.๑ กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ 
    ๒.๒ กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
    ๒.๓ กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
    ๒.๔ กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป 
๓. ให้ข้าราชการทั้ง  ๔  กลุ่ม  เลื่อนเงินเดือนได้ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๒.๘๕ 

ของเงินเดือนข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ หากวงเงินของ 
กลุ่มใดมีเหลือให้สามารถเกลี่ยให้กลุ่มอ่ืนได้ แต่จะต้องไม่เกินวงเงินรวมของคณะหรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 

๔. การเลื่อนเงินเดือนให้คํานวณจากฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนตามประเภท
ตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด 

๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้แบบประเมินฯ ที่แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  และให้เลื่อนเงินเดือน
ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน  โดยนําผลการปฏิบัติงานไปคิดเป็น
คะแนนประเมิน  ซึ่งกําหนดไว้ดังน้ี 
  ให้จัดกลุ่มคะแนนระดับผลการประเมินเป็น  ๕  ระดับ  ในแต่ละระดับให้แบ่งเป็นระดับย่อย  
ดังน้ี 



๒ 
 

ระดับผลการประเมิน/คะแนน คะแนน 
๕.๑ ดีเด่น  ๙๐ – ๑๐๐
 -  ดีเด่น  ๑ ๙๕ – ๑๐๐ 
 -  ดีเด่น  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 พอใช้  ๖๐ – ๖๙
 - พอใช้  ๑ ๖๕ – ๖๙ 
 - พอใช้  ๒ ๖๐ – ๖๔ 
  

      ๕.๕  ต้องปรับปรุง  คะแนนตํ่ากว่า ๖๐   
                      หากมีเศษคะแนนเกิน  ๐.๕  ให้ปัดขึ้น 
  ๖. ข้าราชการท่ีได้รับคะแนนประเมินตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐  ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
  ๗. ข้าราชการที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อ  ๕ ให้เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกิน   
ร้อยละ  ๖  ของฐานในการคํานวณ 
  ๘. การคํานวณเงินเดือนเพ่ือเลื่อนเงินเดือน  ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
  ๙. ข้าราชการท่ีมีจํานวนเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสูงกว่า
เงินเดือนขั้นสูงสุดของประเภทตําแหน่ง  สายงาน และระดับที่ครองอยู่ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของประเภท
ตําแหน่ง  สายงาน  และระดับที่ครองอยู่น้ัน  และได้รับส่วนต่างระหว่างจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือน
และเงินเดือนขั้นสูงสุดเป็นค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ๑๐. ข้าราชการที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไม่ตํ่ากว่าระดับพอใช้  และให้กําหนดจํานวนวันลา  การมาสาย  ในรอบการประเมินดังต่อไปน้ีด้วย 
      ๑๐.๑ ผู้ที่มีผลการประเมินระดับ ดีเด่น ได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและหรือเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ จะต้องมีวันลากิจ วันลาป่วย และการมาสาย รวมกันไม่เกิน ๕ วัน (สาย ๔ ครั้ง คิดเป็น               
วันลา ๑ วัน) 
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      ๑๐.๒ ผู้ที่มีผลการประเมินระดับ ดีมาก ได้รับพิจารณาเล่ือนเงินเดือนและหรือเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ จะต้องมีวันลากิจ วันลาป่วย และการมาสาย รวมกันไม่เกิน ๑๐ วัน (สาย ๔ ครั้ง คิดเป็น          
วันลา  ๑  วัน) 
      ๑๐.๓ ผู้ที่มีผลการประเมินระดับ ดี ได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและหรือเงินค่าตอบแทน
พิเศษ จะต้องมีวันลากิจ วันลาป่วย และการมาสาย รวมกันไม่เกิน ๑๕ วัน (สาย ๔ ครั้ง คิดเป็นวันลา ๑ วัน) 
      ๑๐.๔ ผู้ที่มีผลการประเมินระดับ พอใช้ ได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและหรือเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ จะต้องมีวันลากิจ วันลาป่วย และการมาสาย รวมกันไม่เกิน ๒๓ วัน (สาย ๔ ครั้ง คิดเป็น   
วันลา ๑ วัน) 
      ๑๐.๕ ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน แต่วันลาตาม
ความใน ๑๐.๑ – ๑๐.๔ ไม่รวมถึงวันลาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ .๒๕๕๓ ข้อ ๘ (๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา สําหรับ                 
ผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติ
ราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือข้อ ๘ (๗) ในคร่ึงปีที่แล้วมา สําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไป
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน และวันลาตามข้อ              
๘ (๙) (ก) – (ช) 
   (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะลาวันที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
   (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
   (ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทําการ 
   (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
   (จ) ลาพักผ่อน 
   (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
  การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาป่วยและการลากิจส่วนตัว ให้นับเฉพาะวันทําการ 
  ในกรณีมีวันลาตาม ๑๐.๕ และผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรให้เลื่อน
เงินเดือนได้ไม่เกินระดับดีมาก ๒ 
      ๑๐.๖ ผู้มาทํางานสายเกินกว่า ๓๗ ครั้ง ไม่ว่าจะมีวันลาเท่าใด ไม่ได้รับการพิจารณา              
ให้เลื่อนเงินเดือนและหรือเงินค่าตอบแทนพิเศษ  เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มาทํางานสายเกินกว่าเวลาที่ทางราชการ
กําหนด  เว้นแต่ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินระดับพอใช้ ๒ 
      ๑๐.๗ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานบันทึกจํานวนวันลาทุกประเภท              
และการมาสายของผู้รับการประเมินไว้ในแบบ ป.ม.ร. ๑ เพ่ือการตรวจสอบด้วย 
  ๑๑. ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ปริมาณงาน  คุณภาพงาน  ข้อมูลการลา   พฤติกรรมการทํางาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติการเหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย 
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  ๑๒. ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้งให้กองคลังแจ้งในหนังสือรับรอง
รายการเงินเดือน / ค่าจ้าง  ให้ข้าราชการทราบเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล  ประกอบด้วย 
      ๑๒.๑ อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
      ๑๒.๒ ฐานในการคํานวณ 
      ๑๒.๓ จํานวนที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
      ๑๒.๔ เงินเดือนที่ได้รับตามผลการเลื่อนเงินเดือน 
      ๑๒.๕ เหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
  ๑๓. ให้คณะหรือหน่วยงานจัดทําหนังสือขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนตามแบบที่กําหนด 
  ๑๔. ให้คณะหรือหน่วยงานบันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร เข้าสู่ระบบ
เว็บไซต์ของกองคลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ วาระที่  
๕.๑  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  แล้วจัดส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ข้อร้องเรียนของผู้รับการ
ประเมิน (ถ้ามี) และต้นฉบับแบบ ป.ม.ร. ๑ ให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  (สําเนา
แบบ ป.ม.ร. ๑ และต้นฉบับแบบ ป.ม.ร. ๒ และแบบ ป.ม.ร. ๓ ให้ต้นสังกัดเก็บไว้) 
  ๑๕. ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามประกาศนี้กับการ
เลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างงบรายได้  และลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว  โดยอนุโลม 
  ทั้ง น้ี  รายละเอียดอ่ืนที่ ไม่ ไ ด้ระบุไว้ในประกาศน้ี  ให้ เป็นไปตามประกาศ ก .พ .อ .                    
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ยกเว้นข้อมูลการลาตามข้อ ๑๐.๕ ให้นําหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
    ประกาศ  ณ  วันที่       ๑๙       พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ   ลาภเจริญทรพัย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 
 
 


