
 
 

 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร 
เรื่อง เกณฑการปรับข้ึนเงินเดือนประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

-------------------------------------------------------- 

          โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงประกาศคณะทันตแพทยศาสตร เรื่อง เกณฑการปรับข้ึนเงินเดือน
ประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕  

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๒ วรรคหนึ่ง ขอ ๖๐ วรรคสอง และขอ ๖๑ วรรคสอง แหงขอบังคับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอ ๔ วรรคสอง ขอ ๕ ขอ ๖ วรรค
หนึ่ง ขอ ๑๐ แหงประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการปรับข้ึนเงินเดือนประจําปของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕ เม่ือ
วันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีมติใหออกประกาศไวดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร เรื่อง เกณฑการปรับข้ึนเงินเดือนประจําป
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๖” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศคณะทันตแพทยศาสตร เรื่อง เกณฑการปรับข้ึนเงินเดือนประจําปของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขอ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารงานบุคคล และระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วา
ดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขอ ๕ กําหนดใหการปรับข้ึนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการแบบ Percentile Rank 

(PR) โดยแบงอยางนอย ๔ ระดับ 

ขอ ๖ กําหนดกลุมผูรับการประเมินใหไดจํานวนมากท่ีสุด โดย ๑ กลุมการประเมินตองมีบุคลากรไม
นอยกวา ๔ คน เพ่ือสําหรับการกําหนด Percentile Rank (PR) ใหมีความถูกตอง 

ขอ ๗ กําหนดให ภาควิชาฯ หนวยงาน ท่ีทําการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดย
ผลรวมคะแนนท้ัง ๓ ดาน ในอัตราแตละดาน ๑๐๐:๑๐๐:๑๐๐ ดังนี ้

(๑) ดานภาระงานและคุณลักษณะสวนบุคคล 

(๒) ดานผลผลิตของสวนงาน (KPI) 

(๓) ดานผลผลิตอาจารย รายบุคคล 



 ๒ 

ขอ ๘ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ดานในขอ ๗ (๑) 
ใหเปนไปตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑและวิธีการคํานวณภาระ
งานของคณาจารยประจําในสังกัด คณะทันตแพทยศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหคิดเปนสัดสวนรอยละ ๑๐๐ 

ขอ ๙ กําหนดบทลงโทษในการประเมินดานในขอ ๗ (๑) สําหรับผูไมปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามเกณฑ ดังนี ้
   (๑) ผูรับการประเมิน / ผูบังคับบัญชาท่ีทําการประเมินผูใตบังคับบัญชา ใหผลคะแนนใน
ระดับ ๑, ๒, ๔, หรือ ๕ โดยไมระบุเหตุผลและ / หรือหลักฐาน สิ่งท่ีผูรับการประเมินทําไดดีหรือไมด ี 

  (๒) ผูบังคับบัญชาลงนามโดยไมตรวจสอบ วาผูรับการประเมินไดใหคะแนนถูกตองและมี
เหตผุลและหรือหลักฐานประกอบ  

  (๓) ในกรณีขอ (๑) หรือ (๒) มีบทลงโทษใหปรับผลคะแนนของ ผูรับการประเมิน / 
ผูบังคับบัญชาท่ีกระทําผิด โดยลดคะแนนเทากับระดับ ๓ ท้ังหมด และมีผลตอการพิจารณาการกําหนดรอยละ
การปรับเงินเดือน 

  (๔) ในกรณีขอ (๑) คณะกรรมการประเมินอาจขอตรวจสอบหลักฐานประกอบได 
  (๕) พิจารณาปรับลดและเพ่ิมผลคะแนน แกผูท่ีรับการประเมินภาระงานขาดหรือเกินตาม
ประกาศ ดังนี ้   

ก) หากผูรับการประเมินปฏิบัติงานไมครบท้ัง ๖ ดาน กําหนดใหหักผลคะแนนท่ีไมครบ 

ดานละ ๑ คะแนน/ปการศึกษา ของผลคะแนนรวม  

ข) อาจารยท่ีถูกรองเรียนอยางเปนระบบถึงผูบริหารคณะฯ วาบกพรองในหนาท่ีอาจารย 
(ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการดูแลนิสิต ดานการบริการวิชาการ ดานการบริหารและธุรการ 
และดานศิลปะวัฒนธรรม) และไดรับการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนวาเปนความจริง จะถูกตัด
คะแนนตามมติคณะกรรมการสอบสวน ท้ังนี้จะไมเกิน ๕ คะแนน (กรรมการสอบสวนประกอบดวยคณบดี รอง
คณบดีและหัวหนาภาคท่ีเก่ียวของ)  

ขอ ๑๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ดานในขอ ๗ 

(๒) ใหคิดเปนสัดสวนรอยละ ๑๐๐ โดยแบงเปน ๒ สวน และใหน้ําหนัก KPI ดังนี ้
(๑) สวนท่ี ๑ KPI ของคณะฯ เปนสัดสวนรอยละ ๓๐ โดยคิดจาก KPI ท่ีผูบังคับบัญชา

มอบหมายในขอตกลงภาระงาน โดยหากทําไดตามเปากําหนด 

(๒) สวนท่ี ๒ ภาระงานงานสวนกลาง เปนสัดสวนรอยละ ๗๐ ใหคะแนนประเมินโดย คณบดี 
รองคณบดี และประธานฯ ในงานท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาเอกสารคําสั่งแตงตั้ง 

ขอ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ดานในขอ ๗ 
(๓) มีผลคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน  ตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร เรื่อง เกณฑและวธิีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานผลผลิตสวนบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๖ และใหคิดเปนสัดสวน
รอยละ ๑๐๐ 



 ๓ 

ขอ ๑๒ ใหประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการปละสองครั้ง โดย
ใหประเมินครั้งแรกสําหรับการปฏิบัติงานระหวางเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม และใหประเมินครั้งท่ีสองสําหรับ
การปฏิบัติงานระหวางเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมของปถัดไป โดยผลคะแนนประเมินรวมท้ังป คือคาเฉลี่ยของ
ผลการประเมินของครั้งแรกและครั้งท่ีสอง 

ขอ ๑๓ กําหนดใหภาควิชาฯ และหนวยงาน แตงต้ังคณะกรรมการฯ ภายใน โดยมีภาระหนาท่ีในการ
ตรวจสอบ ความถูกตองผลคะแนนของบุคลากรภายใน ภาควิชาฯ และหนวยงาน 

ขอ ๑๔ ท้ังนี้หลักเกณฑการปรับข้ึนเงินเดือนประจําป ดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  มกราคม ๒๕๖๖ 

 

  

 

 

                                                     (ศาสาตราจารย ท ันตแพทย ดร. พรชัย จันศิษยยานนท)  
                                                                คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร  




