
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
เรื่อง หลกัเกณฑและวิธีการเลือ่นขั้นคาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีหลัก เกณฑและวิ ธีการเลื่อนข้ันคาตอบแทนพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย มีมาตรฐานและเกิดความเปนธรรม 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยพนักงาน 
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ  มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ 
เลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๓ เปนตนไป 

ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ 
“รอบความด”ี หมายความวา ระยะเวลาตัง้แตวันที่ ๑ ตลุาคม ของปหนึ่งถึงวันที่ ๓๑ 

มีนาคม ของปถัดไป และระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถงึวันที่ ๓๐ กันยายน ของปเดียวกนั 
“อธิการบดี” หมายความวา หัวหนาสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
“หนวยงาน” หมายความวา คณะ สถาบัน สํานัก กอง หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง 

อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือกอง ทั้งที่จัดตั้งหรือแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
หรือมติสภามหาวิทยาลัย 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาใหทํางานใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินและ/หรือเงินรายได 
ของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔ ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยปละสองครั้ง โดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตําแหนงและผลงานที่ 
ไดปฏิบัติมา การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนความสามารถ 
และความอุตสาหะในการปฏิบัติงานและนําผลการประเมนิมาใชประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทน 

/ในการ...



๒ 

ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน กําหนดระยะเวลา ดังนี้ 
(๑) คร้ังที่หนึ่ง ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปถัดไป 

เพื่อประเมินเลื่อนข้ันคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ เมษายน 
(๒) ครั้งที่สอง ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปเดียวกัน เพื่อประเมิน 

เลื่อนขั้นคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 

ขอ ๕ การเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเลื่อนไดไมเกินอัตราสูงสุดในแตละ 
ประเภทตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง 

ขอ ๖ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน ตองมีผลประเมินการ 
ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดมาตรฐาน  โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชนและผลดีตอทาง 
ราชการและสังคม และตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผนดิน) 
(๑) ในรอบความดีที่แลวมาตองไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวย 

ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกหนวยงาน ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ ๔ แลว 
เห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นคาตอบแทน 

(๒) ในรอบความดีที่แลวมา จนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินยั 
ที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ 
หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงหนาที่การงานของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ 
ความผิดลหุโทษ 

(๓) ในรอบความดทีี่แลวมา ตองไมถกูสั่งพกัราชการเกินกวาสองเดือน 
(๔) ในรอบความดีที่แลวมา ตองไมขาดงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในรอบความดีที่แลวมา ตองปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 
(๖) ในรอบความดีที่แลวมา ถาผูที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝกอบรม 

ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ เมื่อกลับมาแลวตองมีเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา ๔ เดือน 
(๗) ในรอบความดทีี่แลวมา ตองไมลาปวยหรอืลากิจสวนตัว และมาทํางานสายไมเกนิจํานวน 

คร้ังและวันดังนี้ 
(ก) การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินเลื่อนข้ันคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ เมษายน 

จะตองลาปวยและลากิจสวนตัวไมเกิน ๘ คร้ัง และจํานวนวันลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกันไมเก ิน ๒๓ วัน 
ทําการ และมาสายไมเกิน ๘ คร้ัง 

(ข) การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินเลื่อนข้ันคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 
จะตองลาปวยและลากิจสวนตัวไมเกิน ๗ ครั้ง และจํานวนวันลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกันไมเกิน ๒๒ วัน 
ทําการ และมาสายไมเกิน ๘ คร้ัง 

/(๘) วันลา...



๓ 

(๘) วันลาตาม (๗) ไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้ 
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมอืงเมกกะ ประเทศซาอดุอิาระเบยี 
(ข) ลาคลอดบตุรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาทีห่รือในขณะเดินทางไป 

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
(ง) ลาพกัผอน 
(จ) ลาเขารับการตรวจเลอืกหรือเขารับการเตรียมพล 
(ฉ) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม 

เกินหกสิบวันทําการ 
(ช) ลาไปปฏิบัตงิานในองคการระหวางประเทศ 

กรณีพนกังานมหาวิทยาลัย (เงินรายได) 
(๑) ในรอบความดีที่แลวมาตองไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวย 

ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกหนวยงาน ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ ๔ แลว 
เห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นคาตอบแทน 

(๒) ในรอบความดีที่แลวมา จนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนข้ันคาตอบแทนตองไมถูกสั่งลงโทษทาง 
วินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏบิตัหินาที่ 
หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงหนาที่การงานของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ 
ความผิดลหุโทษ 

(๓) ในรอบความดทีี่แลวมา ตองไมถกูสั่งพกัราชการเกนิกวาสองเดอืน 
(๔) ในรอบความดีที่แลวมา ตองไมขาดงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในรอบความดีที่แลวมา ตองปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 
(๖) ในรอบความดีที่แลวมา ตองไมลาปวยหรือลากิจสวนตัว และมาทํางานสายไมเกินจํานวน 

คร้ังและวันดังนี้ 
(ก) การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินเลื่อนข้ันคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ เมษายน 

จะตองลาปวยและลากิจสวนตัวไมเกิน ๘ ครั้ง และจํานวนวันลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกันไมเกิน ๘ 
วันทําการ และมาสายไมเกิน ๖ ครั้ง 

(ข) การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินเลื่อนข้ันคาตอบแทน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 
จะตองลาปวยและลากิจสวนตัวไมเกิน ๗ ครั้ง และจํานวนวันลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกันไมเก ิน ๗ 
วันทําการ และมาสายไมเกิน ๖ ครั้ง 

(๗) วันลาตามขอ (๖) ไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้ 
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
(ข) ลาคลอดบตุรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทางไป 

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 

/(ง) ลาพักผอน...



๔ 
(ง) ลาพกัผอน 
(จ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(ฉ) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลาย 

คราวรวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 

ขอ ๗ พนกังานมหาวิทยาลัยซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลือ่นขั้นคาตอบแทนในรอบความดทีี่แลว 
จะตองมีผลการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธผิลดังนี้ 

(๑) พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยูในระดับตองปรับปรุง 
ซึ่งผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐานมาก และยังไมเปนที่พอใจ โดยคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ ๖๐ จะไมไดรบั 
การเลื่อนขั้นคาตอบแทน 

(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยูในระดับดี ซึ่งผลการ 
ปฏิบัติงานเปนที่พอใจตามมาตรฐาน และดีตามมาตรฐาน  แตคอนขางใกลเคียงกับระดับดีเดน โดยคะแนน 
ประเมินอยูในระหวางรอยละ ๖๐ – ๗๙ ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทน ๐.๕ ข้ัน 

(๓) พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน ซึ่งผลการ 
ปฏิบัติงานเปนที่พอใจอยางยิ่ง และดีเดนตามมาตรฐานแลว ยังปฏิบัติงานเกินกวาหนาที่ในตําแหนงของตนจนเกดิ 
ประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยเปนพิเศษอีกดวย โดยคะแนนประเมินอยูในระหวางรอยละ ๘๐ - ๑๐๐ 
ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทน ๑ ข้ัน 

ขอ ๘ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายนําขอมูล 
การลา พฤติกรรมการมาทํางาน และการรักษาวินัยมาประกอบการพิจารณาดวย 

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผูใดสงผลสอบในแตละภาคการศึกษาลาชา 
หรือไมครบถวนเกินกวาระยะเวลาที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนด ใหนํามาประกอบการพิจารณา 
ผลการปฏิบัติงานในรอบความดีนั้น 

ขอ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินในระดับดี หรือระดับดีเดน จะไดรับการเลื่อนขั้น 
คาตอบแทนในอัตรารอยละเทาใด จํานวนเทาใด ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๐ ในการพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทนแตละครั้ง ถาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทน 
เห็นสมควรใหพนักงานผูใดไดเลื่อนขั้นคาตอบแทน แตปรากฏวาไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวย การสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ/หรือขอบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวย การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ กอนมีคําสั่งเลื่อนข้ันคาตอบแทน ใหผูมี 
อํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนรอการเลื่อนขั้นคาตอบแทนไวกอน เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาแลวเสรจ็ใหผู 
มีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนพิจารณาดังนี้ 

(๑) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ไมมีความผิด หรือจะถูกลงโทษภาคทัณฑให 
สั่งเลื่อนข้ันคาตอบแทนที่รอการเลื่อนไวได ถาไดรอการเลื่อนขั้นคาตอบแทนไวเกินหนึ่งครั้งใหสั่งเลื่อนขั้น 
คาตอบแทนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนข้ันคาตอบแทนไว 

/(๒) ถา...



๕ 
( ๒ ) ถ า ผู ถู ก แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

หรือลดเงินเดือน ใหงดเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่รอการเลื่อนไว ถาไดรอการเลื่อนขั้นคาตอบแทนไวเกินหนึ่งครั้งให 
งดเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่รอการเลื่อนไวในคร้ังที่จะถูกลงโทษ 

(๓) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออกจาก 
งาน หรือจะตองถูกสั่งใหออกจากงานเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ใหงดเลื่อนข้ันคาตอบแทนทุกครั้งที่ไดรอการ 
เลื่อนขั้นคาตอบแทนไว 

การพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทนตาม (๑) (๒) และ (๓) สําหรับผูที่ถูกแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหลายกรณี ใหแยกพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

ขอ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทนแตละครั้ง ถาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทน 
เห็นสมควรใหพนักงานผูใดไดเลื่อนข้ันคาตอบแทน แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงาน หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่งานของตนซึ่งมใิชความผดิทีไ่ดกระทาํโดย 
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางใหและศาลไดประทับฟองคดีนั้น 
แลวกอนมีคําสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทน ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันคาตอบแทนรอการเลือ่นขัน้คาตอบแทนไวกอน เมือ่ 
ศาลไดมีคําพิพากษาแลว ใหผูอํานาจสั่งเลื่อนข้ันคาตอบแทนพิจารณาดังนี้ 

(๑) ถาศาลพิพากษาวาผูนั้นไมมีความผิด ใหสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนที่รอการเลื่อนไวได 
ถาไดรอการเลื่อนขั้นคาตอบแทนไวเกินหนึ่งครั้ง ใหสั่งเลื่อนข้ันคาตอบแทนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการ 
เลื่อนขั้นคาตอบแทนไว 

(๒) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก ใหงดเลื่อนข้ันคาตอบแทนที่รอการ 
เลื่อนไว ถาไดรอการเลื่อนขั้นคาตอบแทนไวเกินหนึ่งคร้ัง ใหเลื่อนข้ันคาตอบแทนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่ศาล 
พิพากษาใหลงโทษ 

(๓) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือหนักกวาจําคุก ใหงดเลื่อนขั้นคาตอบแทนทุก 
คร้ังที่ไดรอการเลื่อนขั้นคาตอบแทนไว 

การพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทนตาม (๑) (๒) และ (๓) สําหรับผูที่ถูกฟองคดีอาญา 
หลายคดีใหแยกพิจารณาเปนคดี ๆ ไป 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันคาตอบแทนไดรอการเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานผูใด 
ไวเพราะเหตุถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๐ และเหตุถูกฟองคดีอาญาตามขอ ๑๑ ใหผูมีอํานาจ 
ดังกลาวรอการเลื่อนขั้นคาตอบแทนผูนั้นไว จนกวาการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยแลวเสร็จ และจนกวา 
ศาลมีคําพิพากษาแลว จึงใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทน พิจารณาการเลื่อนขั้นคาตอบแทนตามขอ ๑๐ (๑) 
(๒) หรือ (๓) หรือตามขอ ๑๑ (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี ทั้งนี้ โดยถือเกณฑจํานวนครั้งที่จะงดการเลื่อน 
ขั้นคาตอบแทนที่มากกวาเปนหลักในการพิจารณา 

ขอ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหหัวหนาหนวยงาน นําผลการ 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ ๔ มาเปนหลักในการพิจารณาเลือ่นขัน้ 
คาตอบแทน แลวรายงานผลการพิจารณานั้นเสนออธิการบดีตอไป 

/ในกรณี ...



๖ 
ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูใด ไดรับแตงตั้ งใหไปดํารงตําแหนงอื่นในหนวยงาน 

เดียวกันหรือ 
ตางหนวยงาน หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานนอกเหนอืหนาทีห่รอืงานพเิศษอืน่ใดใน 
รอบความดีที่แลวมาใหนําผลการปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 

ขอ ๑๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดเลื่อนข้ันคาตอบแทนตามขอ ๕ หรอื 
ขอ ๖ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน การลา หรือการมาทํางานสายตามที่กําหนดไวใน 
ประกาศนี้ ใหอธิการบดีพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายได ๐.๕ ขั้น ในรอบความดีนั้น 
ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจางและแตงตั้งเขาปฏิบัติงานหรือไดกลบัมาปฏิบตัิ 
หนาที่ราชการจากการไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศหรือไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ 
ตางประเทศ ในวันเปดทําการวันแรกของเดือนพฤศจิกายนสําหรับการประเมินครั้งที่หนึ่ง และวันแรกของเดือน 
พฤษภาคมสําหรับการประเมินคร้ังที่สอง 

(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีเวลาปฏิบัติหนาที่ในรอบความดีที่แลวมานอยกวาสี่เดือน 
แตเปนผูไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน 

ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดที่มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยในรอบความดอียูใน 
ระดับตองปรับปรุงสี่ครั้งติดตอกัน ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
มหาวิทยาลัยสั่งเลิกจางตอไป 

ขอ ๑๖ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ 
เลื่อนขั้นคาตอบแทนแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ใหอธิการบดีนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๐ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(รองศาสตราจารย ดร.เปรือ่ง  กิจรัตนภร) 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร


