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ความหมาย 

การเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา หมายถึง การให้ 
รางวัลความดีความชอบตอบแทนให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ที่ประพฤติตน 
อยู่ในจรรยา มรีะเบียบวินัย และปฏิบัติหน้าที่ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559 ลงวันที่ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559 

2. ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้าง
ของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาลงวันที่ ณ 
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558 ก าหนดให้เลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปีละสอง
ครั้ง โดยต้องพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานและประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา    ลงวันที่ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559 ซึ่งคณะฯ ได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยสรุปได้ดังนีว้ประชุมครั้งที่ 2/ 

องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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1. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 
 1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  (1) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่ง 
  (2) หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/หัวหน้าภาควิชา เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
   (2.1) หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ประเมินบุคลากรในสังกัดส านักงานเลขานุการ 
   (2.2)  หัวหน้าภาควิชา ประเมินบุคลากรสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการ ที่ปฏิบัติงานในภาควิชา 
 
  (3) ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ที่ปฏิบัติงานมาอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย
บุคลากรสายสนับสนุนและชว่ยวิชาการทั้งหมด จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
   (3.1) ผู้แทนที่ได้รับการเสนอช่ือจากบุคลากรสายสนับสนนุและช่วยวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 
   (3.2) ผู้แทนที่ได้รับการเสนอช่ือจากบุคลากรสานสนับสนนุและช่วยวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ จ านวน 1 คน 
  (4) ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ ที่ปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการทั้งหมด จ านวน 1 คน  
 1.2 อ านาจหนา้ที่และวาระการด ารงต าแหน่ง 
  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้อยู่ในดุลยพินิจและอ านาจของคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้กรรมการเลือกผู้แทน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 
ปี และไม่สามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ 
  เมือ่ครบก าหนดระยะเวลาการประเมินแต่ละรอบ ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติงาน โดย
พิจารณาจากข้อมูล/สถิต ที่เกบ็ได้ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ที่มีสถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ให้พิจารณาใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฉบับนี้ด้วย
ความเสนอภาค 
  การประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรสายสนับสนนุและช่วยวิชาการ ซึ่งอยู่ใน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ ให้ประธานและกรรมการประเมินฯ ที่เหลือเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
บุคลากรสายสนับสนุนและชว่ยวิชาการผู้นั้น ขาดสิทธิ์ในการประเมินตนเอง  
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 2.1. องค์ประกอบของการประเมิน ให้พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่และพฤติกรรมในการปฏิบัติ โดย
คิดสัดส่วนเป็น 80 : 20 
  การประเมินผู้ปฏิบัติงาน คะแนนรวม 200คะแนน มีรายการประเมินดังต่อไปน้ี 

(1) หมวดผลสัมฤทธิ์งาน คะแนนเต็ม 180 คะแนน ประกอบด้วย  
1.1 ปริมาณงาน   90  คะแนน 
1.2 คุณภาพของงาน 90  คะแนน  

(2) หมวดพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนนประกอบด้วย 
2.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  4 คะแนน 
2.2 การรักษาวินัย    4 คะแนน 
2.3 ความอุตสาหะ    4 คะแนน 
2.4 ความรับผิดชอบ    4 คะแนน 
2.5 การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4คะแนน 

  2.2. เกณฑ์ในการคิดคะแนน คิดเป็นร้อยละ 
    90 – 100  หมายถึง  ระดับดีเด่น 
    80 – 89  หมายถึง  ระดับดีมาก 
    70 – 79  หมายถึง  ระดับด ี
    60 – 69  หมายถึง  พอใช ้
    และต่ ากว่า 60 หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
  2.3. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    (1) ให้ผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรอกผลงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมกับ
ประเมินตนเองมาประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเดือน แนบท้ายประกาศนี้ และเสนอหัวหน้าส านักงานเลขานุการเพื่อรวบรวม
เสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ประเมินปีละ 2 ครั้ง ดังนี ้
     2.1 ครั้งที่ 1 พิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
     2.2 ครั้งที่ 2 พิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
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    (3) การเลื่อนค่าจ้าง ครั้งที่ 1 ได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ 2 ของค่าจ้างที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม และ
ครั้งที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าจ้างที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 กันยายน โดยการเลื่อนค่าจ้างแต่ละคนในแต่ละครั้งได้ระหว่าง
ร้อยละ 0 – 5  
 
  2.4. วิธีคิดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    (1) การคิดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานหมวดผลสัมฤทธิ์งาน ให้คิดคะแนนเต็ม 180 คะแนน 
และหมวดพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ให้คิดคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
    (2) การคิดคะแนนเชิงคุณภาพ แบ่งตามระดับคุณภาพ ดังนี้  
     ระดับดีเด่น  เท่ากับ  5 คะแนน 
     ระดับดีมาก  เท่ากับ  4 คะแนน 
     ระดับด ี   เท่ากับ  3 คะแนน 
     ระดับพอใช ้  เท่ากับ  2 คะแนน 
     ระดับต้องปรับปรุง เท่ากับ  1 คะแนน 
  2.5. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างประจ าป ี
    (1) ในรอบปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค าสั่งเลื่อนค่าจ้างต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือ ไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่การงานของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 
    (2) ในรอบปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักงานเกินกว่า 4 เดือน 
    (3) ในรอบปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
    (4) ได้รับการบรรจุเข้าท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 เดือนนับถึงวันที่ 30 กันยายน 
    (5) ในรอบปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด 
    (6) ในรอบปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ปี โดยไม่มีวันลาเกินกว่า 45 วัน แต่ไม่รวมถึงวันลา
ดังต่อไปนี ้
     6.1  ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลา
ที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระว่างลาคามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
     6.2 ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
     6.3 ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน 
120 วันท าการ 
  2.6. บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง หากบุคลากรผู้นั้นมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 ในครึ่งปีนั้น ๆ 
  2.7. บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ตามข้อ 2.5) สองครั้งภายใน
สองปี และส่วนงานได้ให้โอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานแล้ว แต่ผลการประเมินการปฏิบัติงานยังต่ ากว่ า
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เป้าหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ส่วนงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นพิจารณาสั่งให้ออกจากงาน โดยถือว่า
ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
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Work Flow กระบวนการเลื่อนค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ   

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลือนเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2559  
ของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  

ประชุมก าหนดกรอบวิธีการด าเนินงาน ให้ผู้รับการประเมินฯ กรอกงานตามแบบ ปผ.มก.3 
และประเมินตนเอง  

หน.สนง.รวบรวมให้คณะกรรมการพิจารณา 

คณะกรรมการฯประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการประเมิน เสนอคณบดีพิจารณาด าเนินการ 

คณะฯกรอกข้อมูลผ่านระบบการเลื่อน
ค้าจ้างที่เว็บไซต์ กจน.มก. 
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ผลการพิจารณา อนุมัติ ผลการพิจารณา ไม่อนุมัติ 
คืนคณะกรรมการฯแก้ไข

และเสนอใหม่ 
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ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานการเลื่อนค่าจ้างโดยสังเขป 
1. ให้ผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรอกผลงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมกับประเมินตนเองมาประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อน เงินเดือน  
(ตามแบบ ปผ.มก.3) ซึ่งมีองค์ประกอบการพิจารณาดังนี ้
  1.1 ผลการประเมินปริมาณงาน 90 คะแนน 
  1.2 ผลการประเมินปริมาณคุณภาพงาน 90 คะแนน 
  1.3 ผลการประเมินสมรรถนะ 20 คะแนน 
2. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินให้กับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานจัดประชุมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ โดยมีวิธีการดังนี้ 
 3.1 ให้กรรมการแต่ละคนท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินทุกคนโดยประเมินให้ครบทั้ง 3 ส่วน  
กรณีศึกษา 3.1  
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินปริมาณงาน 90 คะแนน 
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กรณีศึกษา 3.1 (ต่อ) 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิปริมาณคุณภาพงาน 90 คะแนน 
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กรณีศึกษา 3.1 (ต่อ) 
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินสมรรถนะ 20 คะแนน 

3) พฤตกิรรมในการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน (20 คะแนน)     
รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน กก. 

คนที่ 1 
กก. 

คนที่ 2 
กก. 

คนที่ 3 
กก. 

คนที่ 4 1 2 3 4 5 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเด่น 

1) ความรู้ความสามารถในการปฏบิัติงาน  3.25 4.5 4.5 4.5 
  1.1 ความรู้และความช านาญในการท างาน        4 5 5 5 
  1.2 ความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ การแก้ปญัหาและการตดัสินใจ        3 4 4 4 
  1.3 การแนะน าหรืออธิบายงานให้เพื่อนร่วมงาน         3 4 4 4 
  1.4 การประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ ท้ังด้านเวลา และงบประมาณ        3 5 5 5 
2) การรักษาวินัย 4 5 5 5 
 2.1 การแสดงออกถึงความประพฤติที่เหมาะสม         4 5 5 5 
 2.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน และขอ้บังคับของทางราชการ        4 5 5 5 
3) ความอุตสาหะ 4 5 5 4.5 
 3.1 ความพยายาม และความตัง้ใจที่จะท างานใหส้ าเร็จ         4 5 5 5 
 3.2 ความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อตอ่อุปสรรคและปญัหา        4 5 5 4 
4) ความรับผิดชอบ 4 5 5 5 
 4.1 การยอมรับในภาระหน้าที่ หรืองานของตนโดยไม่เกี่ยงงาน        4 5 5 5 
 4.2 ด าเนินงานใหส้ าเรจ็ลลุ่วง โดยค านึงถึงเป้าหมาย และความส าเร็จของงานเป็น

หลัก ยอมรับผลที่เกิดจากการท างานอย่างมีเหตุมผีล 
       4 5 5 5 

5) การปฏบิัติตนเหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 4 5 5 5 
  5.1 การปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของขอ้บังคับว่าดว้ยจรรยาบรรณของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เช่น การพูดจาในที่ท างาน การเล่นสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
ในระหว่างการปฏบิัติงาน เป็นต้น  

       4 5 5 5 
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4. น าผลการประเมนิการปฏิบัติงานมาสรุปผล  โดยหาค่าเฉลีย่ของแต่ละส่วนแลว้รวมคะแนนที่ได้ เรียงล าดบัมาก-น้อย 
 
กรณีศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ผลการประเมนิปริมาณงาน  
(90 คะแนน) 

ผลการประเมนิคุณภาพงาน  
(90 คะแนน) 

ผลการประเมนิ
สมรรถนะ (20คะแนน) 

รวม  
(200 คะแนน) 

1 A 78.75 74.5 18.45 171.7 

2 B 81 65.25 18.2 164.45 

3 C 72 72.6 18.05 162.65 

4 D 67.5 75.75 16.95 160.2 

5 E 67.5 69.5 14.8 151.8 

6 F 56.25 57.1 14.65 128 

7 G 51.75 58.25 11.7 121.7 

 1060.5 
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5. น าผลการประเมนิการปฏิบัติงานรวมมาค านวณการเลื่อนค่าจ้าง บุคลากรสายสนับสนุนและชว่ยวิชาการ พนักงานมหาวทิยาลัย ประจ าปี 2559 
กรณีศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ-
สกุล 

 
รวม  

(200 คะแนน) 

 
สัดส่วนงาน 

 
ฐานเงินเดือน 

(ปัจจุบัน) 

 
หาสัดส่วน
จ านวนคน 

  
% ฐาน

เงินเดือนของ
แต่ระบุคคล 

 
ค่าถัวเฉลี่ย% 

ของฐาน
เงินเดือน 

 
จ านวน 

 
 

ฐานเงินเดือน
(ใหม่) 

เงินที่ไดเ้ลื่อน ปัดเศษ 
 

ร้อยละที่
เลื่อน 

A 171.7 16.19% 25,200 1.02947 16.67% 16.58% 566.9603972 570 2.26% 25,770 

B 164.45 15.51% 29,560 1.20759 18.73% 18.62% 636.9717853 640 2.17% 30,200 

C 162.65 15.34% 28,720 1.17327 17.99% 17.90% 612.0971978 610 2.12% 29,330 

D 160.2 15.11% 18,730 0.76516 11.56% 11.50% 393.1716338 390 2.08% 19,120 

E 151.8 14.31% 21,380 0.87342 12.50% 12.43% 425.2666837 420 1.96% 21,800 

F 128 12.07% 28,970 1.18348 14.28% 14.21% 485.8926761 490 1.69% 29,460 

G 121.7 11.48% 18,790 0.76761 8.81% 8.76% 299.6396261 300 1.60% 19,090 

รวม 1060.5 1.000 24,478.571 7.00000 100.54% 100.00% 3,420 3,420  174,770 
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ขั้นตอนและวิธีการค านวณการเลื่อนค่าจ้าง 

บุคลากรสายสนับสนุนและชว่ยวิชาการ พนักงานมหาวทิยาลัย ประจ าปี 2559 
 

1. หาสัดส่วนงานของแต่ละคน โดยใช้สูตรการค านวณ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
2. หาค่าสัดส่วนเงินเดือนเดิม ประกอบด้วย  
 
  
                พมิพส์มการทีน่ี่ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ผลรวมคะแนนรวม             = สัดส่วนงาน 
ผลรวมคะแนนรวมทั้งหมด 

1. สูตรการค านวณหาสัดส่วนจ านวนคน   

 ฐานเงนิเดือนส่วนบคุคล             = สัดส่วนจ านวนคน 
สัดส่วนฐานเงนิเดือนร่วม 

2. สูตรการค านวณหา% ฐานเงินเดือนของแต่ละบุคคล 

สัดส่วนงานส่วนบุคคล × สัดส่วนฐานเงินเดือนร่วมส่วนบุคคล = % ฐานเงินเดือนของแต่ละบุคคล 
 

3. สูตรการค านวณหาค่าถัวเฉลี่ย % ของฐานเงินเดือน 

% ฐานเงินเดอืนส่วนบุคคล× 𝟏𝟎𝟎%     =  ค่าถัวเฉลี่ย % ของฐานเงินเดือน 
     ผลรวม% ฐานเงนิเดือนทั้งหมด 
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3. หาจ านวนเงินเดือนที่ได้เลื่อน 
 
 
 
 

 

การค านวณเงินเงินที่จะเลื่อนถ้ามีเศษไม่ถึง 10 บาท หรือเป็นทศนิยมให้ปัดขึ้นเป็น 10 บาท  

 เช่น จ านวนเงินเดือนที่ได้เลือ่นเปน็   566.9603972  บาท ให้ปัดขึ้นเป็น 570 บาท 

 
 
5. หา % ที่ได้เลื่อนค่าจ้างหรือร้อยละการขึ้นค่าจ้างส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. หาฐานเงินเดือนใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สูตรการค านวณหาจ านวนเงินเดือนที่ได้เลื่อน 

ค่าถัวเฉลี่ย % ของฐานเงินเดือนส่วนบุคคล× จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร (3,420) = จ านวนเงินเดือนที่ได้เลื่อน 

2. สูตรการค านวณหา% ที่ได้เลื่อนค่าจ้างหรือร้อยละการขึ้นค่าจ้างส่วนบุคคล 
 
 จ านวนเงินเดอืนที่ได้เลื่อนส่วนบุคคล     = % ที่ได้เลื่อนคา่จ้างหรือร้อยละการขึ้นค่าจ้างส่วนบุคคล 
  ฐานเงนิเดือนส่วนบุคคลปจัจุบนั 

2. สูตรการค านวณหาฐานเงินเดือนใหม่ 
 
 จ านวนเงินเดอืนที่ได้เลื่อนส่วน(ปดัเศษ) +  ฐานเงนิเดือนส่วนบุคคลปัจจบุนั  =  ฐานเงินเดือนใหม่ 
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ภาคผนวก 
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