ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี ารเลือ่ นขั้นคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยที่ เ ป น การสมควรกํ า หนดให มี ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเลื่ อ นขั้ น ค า ตอบแทนพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอ ย มีมาตรฐานและเกิดความเปนธรรม
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๕ แหงขอ บังคั บมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนคร วาดวยพนัก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ มิ ถ ุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร
จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีก ารเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อ ง หลัก เกณฑและวิธีก าร
เลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“รอบความดี” หมายความวา ระยะเวลาตัง้ แตวันที่ ๑ ตุลาคม ของปหนึ่งถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม ของปถัดไป และระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปเดียวกัน
“อธิการบดี” หมายความวา หัวหนาสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“หนวยงาน” หมายความวา คณะ สถาบัน สํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ อยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือกอง ทั้งที่จัดตั้งหรือแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
หรือมติสภามหาวิทยาลัย
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับ การจางตามสัญญาใหทํางานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินและ/หรือ เงินรายได
ของมหาวิทยาลัย
ข อ ๔ ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและผู ที่ ได รั บ มอบหมายประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยปละสองครั้ง โดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตําแหนงและผลงานที่
ไดปฏิบัติมา การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือ นในสถาบันอุดมศึก ษา ตลอดจนความสามารถ
และความอุตสาหะในการปฏิบัติงานและนําผลการประเมินมาใชประกอบการพิจารณาเลื่อ นขั้นคาตอบแทน
/ในการ...

๒
ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน กําหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่ง ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปถัดไป
เพื่อ ประเมินเลื่อ นขั้นคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ เมษายน
(๒) ครั้งที่สอง ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปเดียวกัน เพื่อประเมิน
เลื่อนขั้นคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
ขอ ๕ การเลื่อ นขั้นคาตอบแทนพนัก งานมหาวิทยาลัย ใหเลื่อ นไดไมเกินอัตราสูงสุด ในแตละ
ประเภทตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
ขอ ๖ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน ตองมีผลประเมินการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดมาตรฐาน โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชนและผลดีตอ ทาง
ราชการและสังคม และตองอยูในหลัก เกณฑดังตอ ไปนี้
กรณีพนัก งานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผนดิน)
(๑) ในรอบความดีที่แลวมาตอ งไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกหนวยงาน ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ ๔ แลว
เห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นคาตอบแทน
(๒) ในรอบความดีที่แลวมา จนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนตองไมถูก สั่งลงโทษทางวินยั
ที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือ ไมถ ูก ศาลพิพากษาในคดีอ าญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ย วกับการปฏิบัติหนาที่
หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงหนาที่ก ารงานของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดก ระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๓) ในรอบความดีที่แลวมา ตองไมถกู สั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(๔) ในรอบความดีที่แลวมา ตองไมขาดงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในรอบความดีที่แลวมา ตองปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอ ยกวาสี่เดือน
(๖) ในรอบความดีที่แลวมา ถาผูที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาในประเทศ หรือ ไปศึกษา ฝก อบรม
ปฏิบัติก ารวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ เมื่อ กลับมาแลวตอ งมีเวลาปฏิบัติงานไมนอ ยกวา ๔ เดือน
(๗) ในรอบความดีที่แลวมา ตอ งไมลาปวยหรือลากิจสวนตัว และมาทํางานสายไมเกินจํานวน
ครั้งและวันดังนี้
(ก) การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อ ประเมินเลื่อ นขั้นคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ เมษายน
จะตอ งลาปวยและลากิจสวนตัวไมเกิน ๘ ครั้ง และจํานวนวันลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกัน ไมเ กิน ๒๓ วัน
ทําการ และมาสายไมเกิน ๘ ครั้ง
(ข) การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อ ประเมินเลื่อ นขั้นคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
จะตอ งลาปวยและลากิจสวนตั วไมเกิน ๗ ครั้ง และจํานวนวันลาปว ยและลากิ จสวนตัวรวมกันไมเ กิน ๒๒ วั น
ทําการ และมาสายไมเกิน ๘ ครั้ง

/(๘) วันลา...

๓
(๘) วันลาตาม (๗) ไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาทีห่ รือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
(ง) ลาพักผอน
(จ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือ เขารับการเตรียมพล
(ฉ) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือ หลายคราวรวมกันไม
เกินหกสิบวันทําการ
(ช) ลาไปปฏิบัตงิ านในองคการระหวางประเทศ
กรณีพนัก งานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)
(๑) ในรอบความดีที่แลวมาตองไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกหนวยงาน ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ ๔ แลว
เห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นคาตอบแทน
(๒) ในรอบความดีที่แลวมา จนถึงวันออกคําสั่งเลื่อ นขั้น คาตอบแทนตอ งไมถูก สั่งลงโทษทาง
วินัยที่หนัก กวาโทษภาคทัณฑ หรือ ไมถูกศาลพิพากษาในคดีอ าญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั หิ นาที่
หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงหนาที่ก ารงานของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดก ระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๓) ในรอบความดีที่แลวมา ตองไมถกู สั่งพัก ราชการเกินกวาสองเดือน
(๔) ในรอบความดีที่แลวมา ตองไมขาดงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในรอบความดีที่แลวมา ตองปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(๖) ในรอบความดีที่แลวมา ตองไมลาปวยหรือ ลากิจสวนตัว และมาทํางานสายไมเ กินจํานวน
ครั้งและวันดังนี้
(ก) การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อ ประเมินเลื่อ นขั้นคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ เมษายน
จะตอ งลาป ว ยและลากิจ ส ว นตั วไม เ กิ น ๘ ครั้ ง และจํา นวนวั น ลาป ว ยและลากิ จ ส ว นตั ว รวมกัน ไม เ กิ น ๘
วั น ทําการ และมาสายไมเกิน ๖ ครั้ง
(ข) การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อ ประเมินเลื่อ นขั้นคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม
จะตอ งลาป ว ยและลากิจ ส ว นตั ว ไม เ กิ น ๗ ครั้ ง และจํา นวนวั น ลาปว ยและลากิ จ ส ว นตั ว รวมกั น ไม เ กิ น ๗
วั น ทํา การ และมาสายไมเกิน ๖ ครั้ง
(๗) วันลาตามขอ (๖) ไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมือ งเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดิน ทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
/(ง) ลาพักผอ น...

๔
(ง) ลาพักผอน
(จ) ลาเขารับการตรวจเลือ กหรือเขารับการเตรียมพล
(ฉ) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ
ขอ ๗ พนัก งานมหาวิทยาลัยซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลือ่ นขั้นคาตอบแทนในรอบความดีที่แลว
จะตองมีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยูในระดับ ตอ งปรับ ปรุง
ซึ่งผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐานมาก และยังไมเปนที่พอใจ โดยคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ ๖๐ จะไมไดรบั
การเลื่อนขั้นคาตอบแทน
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ย อยูในระดับดี ซึ่งผลการ
ปฏิบั ติงานเป นที่พ อใจตามมาตรฐาน และดีตามมาตรฐาน แต คอ นขางใกลเคี ยงกั บระดับดี เดน โดยคะแนน
ประเมินอยูในระหวางรอยละ ๖๐ – ๗๙ ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน ๐.๕ ขั้น
(๓) พนัก งานมหาวิทยาลัย ที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเ ดน ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานเปนที่พอใจอยางยิ่ง และดีเดนตามมาตรฐานแลว ยังปฏิบัติงานเกินกวาหนาที่ในตําแหนงของตนจนเกิด
ประโยชนสู งสุ ด ตอ มหาวิ ทยาลั ย เปน พิ เศษอี ก ดว ย โดยคะแนนประเมิน อยูใ นระหว างรอ ยละ ๘๐ - ๑๐๐
ใหไดรับการพิจารณาเลื่อ นขั้นคาตอบแทน ๑ ขั้น
ขอ ๘ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายนําขอ มูล
การลา พฤติกรรมการมาทํางาน และการรัก ษาวินัยมาประกอบการพิจารณาดวย
ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผูใดสงผลสอบในแตละภาคการศึก ษาลาชา
หรือไมครบถวนเกินกวาระยะเวลาที่สํานัก สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนด ใหนํามาประกอบการพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานในรอบความดีนั้น
ขอ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินในระดับดี หรือระดับดีเดน จะไดรับการเลื่อนขั้น
คาตอบแทนในอัตรารอยละเทาใด จํานวนเทาใด ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ ในการพิจารณาเลื่อ นขั้นค าตอบแทนแตละครั้ง ถาผู มีอ ํานาจสั่ งเลื่อ นขั้น คาตอบแทน
เห็น สมควรใหพนัก งานผูใดไดเลื่อ นขั้นคาตอบแทน แตป รากฏวา ไดมีคํา สั่ง แตง ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครว า ด วย การสื บ สวนข อ เท็จจริ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ/หรื อ ขอ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวย การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ กอนมีคําสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทน ใหผูมี
อํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนรอการเลื่อนขั้นคาตอบแทนไวก อน เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาแลวเสร็จใหผู
มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนพิจารณาดังนี้
(๑) ถาผูถ ูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ไมมีความผิด หรือจะถูกลงโทษภาคทัณฑให
สั่งเลื่อ นขั้ นค าตอบแทนที่ ร อการเลื่ อ นไวไ ด ถ าได ร อการเลื่ อ นขั้น ค าตอบแทนไวเ กิ น หนึ่ ง ครั้ งใหสั่ ง เลื่อ นขั้ น
คาตอบแทนยอ นหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อ นขั้นคาตอบแทนไว
/(๒) ถา...

๕
( ๒ ) ถ า ผู ถู ก แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนจะตอ งถู ก ลงโทษตัด เงิน เดือ น
หรือลดเงินเดือน ใหงดเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่รอการเลื่อนไว ถาไดรอการเลื่อนขั้นคาตอบแทนไวเกินหนึ่งครั้งให
งดเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่รอการเลื่อ นไวในครั้งที่จะถูกลงโทษ
(๓) ถาผูถ ูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตอ งถูก ลงโทษปลดออก หรือ ไลอ อกจาก
งาน หรือจะตองถูก สั่งใหออกจากงานเพราะมีมลทินหรือ มัวหมอง ใหงดเลื่อ นขั้นคาตอบแทนทุก ครั้งที่ไดรอการ
เลื่อนขั้นคาตอบแทนไว
การพิ จารณาเลื่ อ นขั้ น คา ตอบแทนตาม (๑) (๒) และ (๓) สํ าหรั บ ผู ที่ ถู ก แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหลายกรณี ใหแยกพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
ขอ ๑๑ ในการพิ จารณาเลื่อ นขั้นคาตอบแทนแตละครั้ง ถาผูมีอํ านาจสั่งเลื่ อ นขั้น คาตอบแทน
เห็นสมควรใหพนัก งานผูใดไดเลื่อ นขั้นคาตอบแทน แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟองคดีอ าญาในความผิด ที่เกี่ย วกับ การ
ปฏิบัติงาน หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่งานของตนซึ่งมิใชความผิดทีไ่ ดกระทําโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือ ความผิดที่พนักงานอัยการรับ เปนทนายแกตางใหแ ละศาลไดประทับ ฟอ งคดีนั้น
แลวกอนมีคําสั่งเลื่อ นขั้นคาตอบแทน ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อ นขั้นคาตอบแทนรอการเลือ่ นขัน้ คาตอบแทนไวกอ น เมือ่
ศาลไดมีคําพิพากษาแลว ใหผูอํานาจสั่งเลื่อ นขั้นคาตอบแทนพิจารณาดังนี้
(๑) ถาศาลพิพากษาวาผูนั้นไมมีความผิด ใหสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่รอการเลื่อนไวได
ถาไดรอการเลื่อนขั้นคาตอบแทนไวเกินหนึ่งครั้ง ใหสั่งเลื่อ นขั้นคาตอบแทนยอ นหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการ
เลื่อนขั้นคาตอบแทนไว
(๒) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก ใหงดเลื่อ นขั้นคาตอบแทนที่รอการ
เลื่อนไว ถาไดรอการเลื่อนขั้นคาตอบแทนไวเกินหนึ่งครั้ง ใหเลื่อ นขั้นคาตอบแทนที่รอการเลื่อ นไวในครั้งที่ศาล
พิพากษาใหลงโทษ
(๓) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือหนักกวาจําคุก ใหงดเลื่อ นขั้น คาตอบแทนทุก
ครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นคาตอบแทนไว
การพิจารณาเลื่อ นขั้นคาตอบแทนตาม (๑) (๒) และ (๓) สําหรับผูที่ถูก ฟอ งคดีอ าญา
หลายคดีใหแยกพิจารณาเปนคดี ๆ ไป
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อ นขั้นคาตอบแทนไดรอการเลื่อ นขั้นคาตอบแทนพนัก งานผูใด
ไวเพราะเหตุถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๐ และเหตุถูก ฟอ งคดีอ าญาตามขอ ๑๑ ใหผูมีอํานาจ
ดังกลาวรอการเลื่อนขั้นคาตอบแทนผูนั้นไว จนกวาการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัย แลวเสร็จ และจนกวา
ศาลมีคําพิพากษาแลว จึงใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทน พิจารณาการเลื่อนขั้นคาตอบแทนตามขอ ๑๐ (๑)
(๒) หรือ (๓) หรือตามขอ ๑๑ (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี ทั้งนี้ โดยถือเกณฑจํานวนครั้งที่จะงดการเลื่อ น
ขั้นคาตอบแทนที่มากกวาเปนหลักในการพิจารณา
ขอ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหหัวหนาหนวยงาน นําผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ ๔ มาเปนหลักในการพิจารณาเลือ่ นขัน้
คาตอบแทน แลวรายงานผลการพิจารณานั้นเสนออธิการบดีตอไป
/ในกรณี ...

๖
ในกรณี ที่ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ผู ใ ด ได รั บ แต ง ตั้ ง ให ไ ปดํ า รงตํ า แหน ง อื่ น ในหน ว ยงาน
เดียวกันหรือ
ตางหนวยงาน หรือ ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรือ งานนอกเหนือหนาทีห่ รืองานพิเศษอืน่ ใดใน
รอบความดีที่แลวมาใหนําผลการปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตําแหนงและทุก แหงมาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๑๔ พนัก งานมหาวิทยาลัยผูใดไมอยูในหลัก เกณฑที่จะไดเลื่อนขั้นคาตอบแทนตามขอ ๕ หรือ
ขอ ๖ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน การลา หรือ การมาทํางานสายตามที่ก ําหนดไวใน
ประกาศนี้ ใหอธิก ารบดีพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายได ๐.๕ ขั้น ในรอบความดีนั้น
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) พนัก งานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจางและแตงตั้งเขาปฏิบัติงานหรือ ไดกลับมาปฏิบตั ิ
หนาที่ราชการจากการไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศหรือ ไปศึก ษา ฝก อบรม ปฏิบัติก ารวิจัย หรือ ดูงาน ณ
ตางประเทศ ในวันเปดทําการวันแรกของเดือนพฤศจิก ายนสําหรับการประเมินครั้งที่หนึ่ง และวันแรกของเดือ น
พฤษภาคมสําหรับการประเมินครั้งที่สอง
(๒) พนัก งานมหาวิทยาลัยซึ่งมีเวลาปฏิบัติหนาที่ในรอบความดีที่แลวมานอ ยกวาสี่เดือน
แตเปนผูไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน
ขอ ๑๕ พนัก งานมหาวิทยาลัยผูใดที่มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยในรอบความดีอยูใ น
ระดับตอ งปรับปรุงสี่ครั้งติดตอ กัน ใหอ ธิก ารบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยสั่งเลิกจางตอไป
ขอ ๑๖ หลัก เกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
เลื่อนขั้นคาตอบแทนแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
ขอ ๑๗ ใหอ ธิก ารบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ใหอ ธิก ารบดีนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารย ดร.เปรือ่ ง กิจรัตนภร)
อธิก ารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

