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ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
ว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนประจ าปี พ.ศ. 2564 

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

โดยที่เป็นการสมควรให้มรีะเบียบ ว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนประจ าปีเพื่อเป็นบ าเหน็จ
ความชอบส าหรบัเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัตหิน้าที่โดยมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลใช้ความรู้ความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบตังิาน ตลอดจนรักษาวินัยและปฏิบตัิตนเหมาะสมกับการเป็นเจา้หน้าที่ 

อาศัยอ านาจตามความใน ขอ้ 8 และ ข้อ 23 แห่งข้อบงัคับโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ วา่ดว้ย
การบริหารงานบคุคล พ.ศ. 2561 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม คณะอนกุรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชมุ
ครั้งที ่103/6/2564 เมื่อวันที ่30 ธนัวาคม 2564 จึงมีมติให้ออกระเบียบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณว์่าด้วยการพิจารณาเงินเดือน
ประจ าปี พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 เปน็ตน้ไป 

ข้อ 3  ในระเบียบนี ้
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการบริหารงานบคุคล 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ 
“ผู้บังคับบญัชาชัน้ตน้” หมายความว่า เจ้าหน้าทีผู่้ด ารงต าแหนง่หวัหน้าสาขาวิชา หวัหน้าฝ่าย

หรือหัวหน้างานของโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์  
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า บุคคลที่โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์อนุมตัิให้ท าสญัญาจา้งและ

ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
“รอบปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคมของปหีนึ่งถึงวนัที่ 30 

กันยายนของปีถดัไป 
“รอบการประเมนิ” หมายความว่า รอบการประเมินที่จะใช้เพื่อขึ้นเงินเดือน ครั้งที ่1 ตัง้แต่

วันที ่16 มนีาคมถึงวันที ่15 กนัยายนของปเีดียวกันและ ครั้งที่ 2 ตั้งแตว่ันที ่16 กันยายนถึงวนัที่ 15 
มีนาคมของปีถดัไป  

ข้อ 4  ให้ผูอ้ านวยการเปน็ผูร้ักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกบัการด าเนนิการตามระเบียบนี ้ ให้ผู้อ านวยการเป็นผูว้ินิจฉัยชี้ขาด  

ค าวนิิจฉัยของผู้อ านวยการให้ถือเป็นที่สดุ 
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ข้อ 5  การพิจารณาเงนิเดือนเจ้าหน้าที่ให้กระท าได้ไม่เกินปงีบประมาณละ 2 ครั้ง 

ข้อ 6  การเลือ่นเงินเดือนเจา้หน้าที่ ให้เลือ่นไดไ้ม่เกนิเงนิเดอืนสูงสดุของเงินเดือนส าหรับ
ต าแหนง่ที่เจ้าหนา้ที่ด ารงอยูแ่ละกลอ่งเงนิเดือนที่เจ้าหนา้ที่ถือครองอยู่ 

ข้อ 7  การพิจารณาเงนิเดือนเจ้าหน้าทีแ่บง่ออกเป็นกลุม่ตามกล่องเงินเดือนที่เจา้หน้าที่ถือครอง
อยู่ตามโครงสร้างเงนิเดือน โดยมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของแตล่ะสาขาวชิา/ฝ่าย เท่ากับ 80 คะแนน 

การเลื่อนเงนิเดือนจะได้รบัเลื่อนเปน็ร้อยละของค่าอา้งองิตามกล่องเงินเดือนตามวิธกีารและ
หลักเกณฑ์ทีค่ณะอนุกรรมการก าหนด โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

ข้อ 8  เจา้หน้าที่ที่อยู่ในหลกัเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ต่อไปนีเ้ป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รบัการเลื่อนเงนิเดอืน
ประจ าป ี

(1) ในปีงบประมาณปัจจบุันมีเวลาท างานรวมนอ้ยกวา่ 8 เดอืน (ในรอบครึ่งปีงบประมาณ 
มีเวลาท างานรวมนอ้ยกวา่ 4 เดือน) 

(2) ในรอบปงีบประมาณมกีารลากิจ ลาป่วย รวมกันเกินกวา่ 45 วนั (ในรอบครึ่งปีงบประมาณ
มีการลากิจ ลาป่วย รวมกนัเกินกว่า 23 วนั) ยกเว้นการ ลาคลอดไม่เกนิ 90 วันการลาไปอุปสมบทหรือการ
ลาไปประกอบพิธฮีัจย์ และการลาป่วยเนื่องจากการปฏบิัติงานในหน้าที่ 

(3) ในรอบปงีบประมาณมาท างานสายเกนิ 30 ครัง้ (ในรอบครึ่งปีงบประมาณมาท างานสาย
เกิน 15 ครัง้) 

(4) ในรอบปงีบประมาณมกีารขาดงานเกนิกว่า 10 วนั (ในรอบครึ่งปงีบประมาณมีการขาด
งานเกิน 5 วัน) 

(5) ในรอบปงีบประมาณถกูลงโทษทางวนิัย ในโทษงดบ าเหน็จความชอบหรือตดัเงนิเดอืน 
(นับวนัที่ค าสั่งมีผลบังคบั) 

(6) การปฏิบตัิงานในรอบการประเมนิได้รบัการประเมนิผลงานในหนา้ที่ตามแบบประเมิน 
ที่ทางโรงเรียนก าหนด ไดค้ะแนนต่ ากวา่ร้อยละ 60 หรอืไดร้ับการประเมินผลการปฏิบัติงานต่ ากว่าเกณฑ์
ขั้นต่ าของกล่องเงนิเดือนทีต่นครองอยู่ 

ข้อ 9  ในกรณีที่ผู้อ านวยการเหน็ว่าเจ้าหน้าทีค่นใดทีอ่ยู่ในหลักเกณฑ์เป็นผูไ้มม่ีสิทธไิด้รบัการ
เลื่อนเงินเดือนประจ าปตีามข้อ 8 สมควรไดร้ับการเลือ่นเงนิเดอืนประจ าปีเปน็กรณีพิเศษให้ผู้อ านวยการ
น าเสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาเปน็ราย ๆ ไป 

ข้อ 10  การประเมนิผลการปฏิบัตงิานให้ใช้แบบประเมินเพื่อพิจารณาเงนิเดอืนประจ าปตีามที่
โรงเรียนก าหนด ซึง่จะต้องท าปีละ 2 ครั้ง 

ข้อ 11  วธิีประเมนิใหด้ าเนนิการดว้ยความเปน็ธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้  
โดยอาจก าหนดให้เพ่ือนร่วมงาน นักเรียน หรือผู้ใช้บรกิาร มีสว่นร่วมในการประเมนิเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
ด้วยกไ็ด ้วธิีการและแบบการประเมนิให้เปน็ไปตามที่โรงเรียนก าหนด 
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การประเมินผลการปฏบิัตงิานให้ด าเนนิการดงันี ้
(1) ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน โดยมหีนา้ที่ในการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรในสาขาวิชา/ฝ่ายและแจง้ให้เจา้หน้าที่ในสังกัดรบัทราบผลประเมนิ  
 คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ย ผู้บงัคับบัญชาขั้นต้นเปน็ประธานกรรมการ และตัวแทน
เจ้าหนา้ที่ในสาขาวชิา/ฝ่ายเป็นกรรมการ ตวัแทนเจ้าหนา้ที่นอกสาขาวิชา/ฝ่ายท่ีมคีวามรูค้วามเข้าใจใน 
การปฏิบตัิงานของสาขาวิชา/ฝ่ายเป็นกรรมการ ตามจ านวนที่เหน็สมควร  
 การได้มาซึ่งตวัแทนเจ้าหน้าที่นั้น ให้บุคลากรในสาขาวิชา/ฝ่ายประชมุเพื่อเสนอชื่อให้
ผู้อ านวยการพิจารณา  

(2) ให้มีคณะกรรมการวนิิจฉัย ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการ รองผู้อ านวยการ เพื่อประเมนิผล
การปฏิบตัิงานของหัวหน้าสาขาวชิา/ฝ่าย หัวหน้างาน และวินิจฉัยผลการประเมินผลปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกคน หากพบว่ามคีวามผดิปกต ิสามารถให้หวัหน้าสาขาวิชา/ฝ่ายใหข้้อมูลเพิ่มเติม พิจารณาให้
เกิดความเหมาะสม และใหน้้ าหนักคะแนนของแต่ละสาขาวิชา/ฝ่ายจากผลส าเร็จของการท างานเปน็ทีม 

(3) คณะอนกุรรมการและผู้อ านวยการเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการ 
โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

(4) ให้ผู้ประเมินเปดิโอกาสให้ผูร้ับการประเมนิได้ชีแ้จงหรือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับคะแนน 
ผลการประเมินก่อนมีค าสั่งเลื่อนเงนิเดือนโดยเฉพาะผู้ทีไ่ม่ได้รบัการเลื่อนเงินเดือน 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 12  การด าเนนิการก่อนวนัที่ระเบียบนี้มีผลบงัคบัใช้ ให้มาบังคบัใช้ได้โดยอนโุลมเท่าที่ไม่
ขัดแย้งกบัระเบียบนี้   

 
             ประกาศ   ณ   วนัที่  30  ธนัวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (ดร. สัมพนัธ ์ ศิลปนาฎ) 
 ประธานอนุกรรมการบรหิารงานบุคคล 
 

Sarunya
MWIT Stamp
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