ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสั นต์ บริหารธุรกิจ
ว่ าด้ วย จรรยาบรรณวิชาชี พ มรรยาท วินัยและการปฏิบัติหน้ าที่ ของครู
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2557
ด้วยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริ หารธุ รกิจ จะพัฒนาจรรยา มรรยาท วินยั และการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู
บุคลากร ทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เหมาะสมกับการเป็ นครู และเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยน นักศึกษา
และเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประโยชน์สูงสุ ดแก่การเรี ยนการสอน ของนักเรี ยน นักศึกษา
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยจรรยา มรรยาท วินัยและหน้าที่ ของผูร้ ั บ
ใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ และครู โรงเรี ย นเอกชน พ.ศ. 2526 ระเบี ยบคุ รุส ภาว่า ด้วย จรรยาบรรณวิชาชี พ
มรรยาทและวินัย ตามระเบี ยบประเพณี ครู พ.ศ.2526 และระเบี ยบว่าด้วยจรรยาครู พ.ศ. 2539 ทั้งยัง สอดคล้องกับ
ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริ หารธุ รกิ จ ว่าด้วยการบริ หารโรงเรี ยน พ.ศ. 2544 ฉบับ ปรับปรุ ง พ.ศ. 2545
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริ หารธุ รกิจจึงได้ออกระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริ หารธุ รกิจว่าด้วย จรรยา มรรยาท วินยั และ
การ ปฏิบตั ิหน้าที่ ของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2551”
ข้อ 2. ตั้งแต่วนั ใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิกเกี่ยวกับจรรยา มรรยาท วินยั และการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริ หารธุ รกิจที่เคยมีมาหรื อขัดแย้งกับระเบียบ
นี้และ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวดที่ 1
การปฏิบัติหน้ าทีท่ วั่ ไป
ข้อ 1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องมาถึงก่อนโรงเรี ยนเปิ ด (ก่อนเวลา 08.00 น.) หาก
เกินกาหนดเวลาจนไปถึงเวลา 08.30น. จะถือว่าสาย และหลังจากเกินกาหนดเวลา 08.30 น.เป็ นต้นไป จนถึงเวลา 13.00
น. จะถือว่าลากิจครึ่ งวัน ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้งานบุคลากรทราบด้วย (กรณี เหตุสุดวิสัยให้โทรศัพท์แจ้งผูอ้ านวยการโดย
วิทยาลัยจะตรวจสอบการลงเวลาทาการในเวลา 08.30 น. และกลับหลังโรงเรี ยนเลิก (หลังเวลา 16.00 น.) สาหรับครู เวร
ประจาวันให้ปฏิบตั ิหน้าที่ ตามระเบียบของ เวรประจาวัน ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.30 น. (เวรวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30 16.30 น.)
1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ มาสาย ต้องเซ็นรับทราบในเพิ่มที่จดั ไว้ให้
1.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ลงเวลามาทาการหรื อไม่ลงชื่อ เวลากลับ ถือว่า
เป็ นการขาดงานในวันนั้น

1.3

พนักงานขับรถต้องลงเวลา ดังนี้
1.3.1 กรณี ไม่ได้รับส่ งนักเรี ยน นักศึกษา ให้ลงเวลา 8.00 น.และลงเวลาเลิกงานหลัง 16.30 น.
1.3.2 กรณี รับส่ งนักเรี ยน นักศึกษา ให้ลงเวลาทาการก่อนเวลา 09.00 น. และลงเวลาเลิกงานหลัง
16.30 น.
1.4 การกลับก่อนเวลา 16.00น. ให้เทียบเท่ากับการมาสาย
1.5 การปฏิบตั ิงานควรมาก่อนเวลาทาการ 15 นาที และควรกลับหลังเวลาทาการ 15 นาที
1.6 การออกนอกสถานที่ถา้ ไม่ขออนุ ญาตให้ถือว่าขาดงาน
ข้อ 2 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องลงเวลาทั้งมาและกลับทุกวันตาม เวลาทาการของ
โรงเรี ยน การลงเวลาแทนกันเป็ นการส่ อเจตนาที่ทุจริ ต และถือเป็ นความผิดของทั้งสองฝ่ าย
ข้อ 3 ครู ต้องทาการสอนนักเรี ยน นักศึกษา ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ ประกาศของ
โรงเรี ยน และระเบียบของทางราชการ
ข้อ 4 ครู ต้องเอาใจใส่ อุทิศเวลาในการสอนให้กบั นักเรี ยน นักศึกษา ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน อย่าง
สม่าเสมอ
ข้อ 5 ครู ต้องส่ งเสริ ม และเผยแพร่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นประมุข
ข้อ 6 ครู ต้องอบรม สั่งสอน และเผยแพร่ ความรู ้ ปลูกฝัง วัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ไทย
ข้อ 7 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องส่ งเสริ มความสามัคคีในหมู่ ครู บุคลากร ทาง
การศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักเรี ยน นักศึกษา
ข้อ 8 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องเอาใจใส่ และปฏิบตั ิงานในหน้าที่ อย่างสมาเสมอ
ไม่ทอดทิง้ หรื อละทิง้ หน้าที่การงาน
ข้อ 9 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรี ยน และ รับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 10 ครู ต้องศึกษาหาความรู ้ในเนื้ อหาสาระที่เกี่ยวกับการสอน คู่มือการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร วิธี สอน
วิธีประเมินผล และศึกษางานที่ได้รับผิดชอบให้ถ่องแท้
ข้อ 11 ครู ต้องเตรี ยมการสอนและจัดทาใบงาน หรื อใบความรู ้ประกอบการสอน 1 สัปดาห์ หรื อ ส่ ง
ผูร้ ับผิดชอบตรวจ
ข้อ 12 ในช่วงที่ครู ไม่มีการสอน ควรทางานหรื อเตรี ยมการสอนในห้องพักหรื อศึกษาหาความรู ้ จากแหล่งอื่น
ในโรงเรี ยนของตนเอง ไม่ควรใช้เวลาให้เสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์ ศึกษางานที่ได้รับมอบหมาย หรื อ รับผิดชอบให้
เข้าใจ เพื่อตนเองได้ปฏิบตั ิได้ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
ข้อ 13 ในกรณี ที่ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ งานในด้าน
อื่นๆด้วย เช่น ครู ที่ปรึ กษา ครู แนะแนว ครู ฝ่ายอื่นๆ ให้ถือเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ จะปฏิเสธหรื อเพิกเฉยไม่ได้

ข้อ 14 หาก ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีปัญหาในการทางานอื่นใด ให้ติดต่อ
ประสานงานกับหัวหน้างาน หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้าแผนก หัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าฝ่ าย รองผูอ้ านวยการ หรื อ
ผูอ้ านวยการ เพื่อปรึ กษาหารื อและแก้ไขร่ วมกัน
ข้อ 15 การออกนอกบริ เวณโรงเรี ยน ควรทาในกรณี ที่จาเป็ น และต้องเป็ นช่วงเวลาที่วา่ งจากการสอน หรื องาน
ที่รับผิดชอบเท่านั้น โดยการขออนุ ญาตออกนอกสถานศึกษาได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อ 12 เดือนและการขออนุ ญาตต้องได้รับ
อนุญาตจากผูอ้ านวยการ หรื อรองผูอ้ านวยการรักษาการแทน ถ้าออกนอกบริ เวณโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าขาดการ
ปฏิบตั ิงาน
ข้อ 16 การมอบหมายหน้าที่ปฏิบตั ิงาน ตาแหน่งหัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน หรื อตาแหน่งอื่น
ๆ จะพิจารณาแต่งตั้งเป็ นปี การศึกษา
หมวดที่ 2
การลาหยุด
เพื่อให้การบริ หารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของบุคลากร จึงให้กาหนดเวลาทาการของวิทยาลัยตั้งแต่วนั
จันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00- 16.00 น.
ข้อ 1 ในรอบปี การศึกษา (1 พฤษภาคม-30เมษายนของปี ถัดไป) เมื่อมีเหตุการณ์จาเป็ นครู บุคลากร ทาง
การศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ลาได้ดงั นี้
1.1 การลากิจส่ วนตัว ให้ลาได้ไม่เกิน 10 วัน ต่อปี
1.2 การลาป่ วยให้ลาตามจริ งได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อปี (หรื อตามแพทย์ส่ัง การลาป่ วย เนื่องจากปฏิบตั ิหน้าที่
ให้ได้รับเงินเดือนตามแพทย์ส่ัง อนึ่งใบรับรองแพทย์ทางโรงเรี ยนอาจยึดถือหรื อไม่ก็ได้)
1.3 การลากิจฉุ กเฉิ น ให้เปรี ยบเสมือนว่าเป็ นการลากิจครึ่ งวันแต่ไม่ตอ้ งเขียนใบลา (กิจฉุ กเฉิ น คือ กิจที่
เกิดจากการมาทางานเกินเวลาคือตั้งแต่เวลา 08.31 - 13.00 น.)
1.4การลาคลอดให้ลาได้ไม่เกิน 60 วัน (รวมวันเสาร์ -วันอาทิตย์- วันหยุดนักขัตฤกษ์) และให้รับเงินเดือนเต็ม
60 วัน
1.5 การลาอุปสมบทหรื อการลาไปประกอบพิธีฮจั จ์ ให้ลาได้ไม่เกิน 10 วัน
กรณี การลาอุปสมบทเป็ นเวลา 1 พรรษา ต้องได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การหรื อผูม้ ีอานาจ ที่ไต้รับมอบหมาย ทั้งนี้จะต้อง
ไม่กระทบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย (การลาให้ลาครั้งเดียวตลอดอายุ การทางาน)
1.6 การลาเข้ารับการระดมพล เข้ารับการแกวิชาทหาร หรื อเข้ารับการทดลองความ
พรั่งพร้อมให้ได้รับเงินเดือนเต็มตลอดเวลาที่เข้ารับการระดมพล เข้ารับการปี กวิชาทหารหรื อเข้ารับการทดลอง ความ
พรั่งพร้อม ถ้าพ้นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้วให้มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ในการทางาน ภายในระยะเวลา
ตามคาสัง่

1.7 การไปศึกษาดูงาน , อบรม , ประชุมสัมมนา , สอบวิทยานิพนธ์ , รับปริ ญญา (กรณี ศึกษาต่อ) ไม่ให้ถือ
เป็ นวันลาและต้องขออนุ ญาตต่อผูอ้ านวยการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทั้งนี้ อนุ ญาต
ให้ไปได้ไม่เกิน 3 วันต่อปี
ข้อ 2 หากพ้นจากกรณี ดงั กล่าวมาในข้อ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.7 จะต้องหักเงินเดือนตามจานวนวันที่ลา
เกิน (โดยคานวณจากอัตราเงินเดือนหารด้วยสามสิ บวัน) และมีผลต่อการพิจารณาขึ้นเงินเดือน และหากกรณี รอบปี
การศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ได้ลาหยุด ตามข้อ 1 ไม่มาสายและไม่เข้าเวรสายจะถือ
ว่าท่านได้มีการปฏิบตั ิงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็ นพิเศษ
ข้อ 3 การแจ้งการลา เมื่อมีเหตุจาเป็ นขอลาหยุดงาน ให้ยนื่ ใบลาต่อผูอ้ านวยการ หรื อรองผูอ้ านวยการฝ่ าย
ส่ งเสริ มการศึกษา โดยกาหนดแจ้งการลา ดังนี้
3.1 การลากิจส่ วนตัว ให้ยนื่ ใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน พร้อมทั้งมอบงานที่ได้รับผิดชอบ ในวันที่ลา ที่
ฝ่ ายวิชาการและฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับอนุ ญาตแล้วจึงหยุดทาการในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นไม่สามารถยืน่ ใบลาได้ตาม
กาหนด ให้แจ้งการลาต่อผูอ้ านวยการ หรื อรองผูอ้ านวยการฝ่ ายส่ งเสริ มการศึกษา ให้เร็ วที่สุด
3.2 การลาป่ วยต้องแจ้งให้งานบุคลากรของโรงเรี ยนทราบในวันแรกที่ลา การแจ้งลาป่ วยต้องแจ้งก่อน
เวลา 08.00น.ถ้าแจ้งหลังจากนั้นจะถือว่าขาดในวันนั้นโดยให้ส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบตั ิงานถ้าเป็ น การลา
ป่ วยทั้งแต่ 3 วันทาการขึ้นไป ให้แนบใบรับรองแพทย์ ในกรณี ที่ไม่อาจแสดงใบรับรองแพทย์ได้ให้ช้ ีแจงให้
โรงเรี ยนทราบ
ข้อ 4 ในกรณี ที่ไม่ส่งใบลาตามกาหนด ให้ถือว่าขาดงาน และหักเงินเดือนตามข้อ 2
ข้อ 5 การลาคลอด ให้ส่งใบลาล่วงหน้าหรื อส่ งในวันคลอด กรณี ที่ไม่สามารถส่ งใบลาล่วงหน้าได้ให้แจ้งการ
ลา ภายใน 3วัน
ข้อ 6 การนับวันลาการนับวันลา กรณี การลาก่อนหรื อหลังติดกับวันหยุดประจาสัปดาห์ (วันเสาร์ -วันอาทิตย์วันหยุด นักขัตฤกษ์) จะนับเฉพาะวันลา กรณี ลาก่อนและหลังควบกับวันหยุดประจาสัปดาห์ (วันเสาร์ -วันอาทิตย์วันหยุด นักขัตฤกษ์) จะนับเฉพาะวันทาการ
หมวดที่ 3
ว่ าด้ วยการทดลองงาน และการบรรจุแต่ งตั้ง
ข้อ 1 บุคคลที่จะเข้าเป็ นบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริ หารธุ รกิจ จะต้องคัดเลือกโดยวิธี
ดังต่อไปนี้
1.1 ผ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในหมวดต่อไปนี้ ก. สอบความรู ้ความสามารถ
ทัว่ ไป ข. สอบความรู ้เฉพาะสาขาวิชา ค. สอบความรู ้วชิ าชีพครู ง. สอบภาคปฏิบตั ิ จ. อื่น ๆ
1.2 สอบสัมภาษณ์

ข้อ 2 เมื่อบุคคลได้รับการคัดเลือก จะต้องผ่านการทดลองงานระยะเวลา 6 เดือน โดยผ่านการประเมินจึงจะ
ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และได้รับการพิจารณาบรรจุแต่งทั้ง ตามสายงาน
2.1 กรณี ที่การจ้างบุคลากรเข้ามาทางานระหว่างกลางภาคเรี ยนจะขึ้นอยูท่ ี่ดุลยพินิจ ของโรงเรี ยนว่าจะจ้าง
ชัว่ คราวจนกว่าจะขึ้นเทอมใหม่ถึงจะทดลองงานหรื อทดลองงานได้เลย
ข้อ 3 ในระหว่างทดลองงาน ถ้ามีความจาเป็ นต้องลากิจส่ วนตัว หรื อลาป่ วย หรื อลาอื่นๆ จะต้องหักเงินเดือน
ตามจานวนวันที่ลา (โดยคานวณหมวดที่ 2 ตาม ข้อ 2) และต้องยืน่ ใบลาตามระเบียบการลา
ข้อ 4 บุคลากรที่อยูร่ ะหว่างทดลองงาน จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของโรงเรี ยนอย่างเคร่ งครัด
ข้อ 5 ในระหว่างทดลองงาน ให้ลาได้ไม่เกิน 3 วัน และสายได้ไม่เกิน 3 ตรง ถ้าหากลาเกิน 3 วัน หรื อมา สาย
เกิน 3 ครั้ง ถือว่าไม่ผา่ นการทดลองงาน ชงทางโรงเรี ยนอาจพิจารณาให้พน้ จากงาน หรื อทดลองงานใหม่ ทั้งนี้ให้ อยู่
ในดุลยพินิจของผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
หมวดที่ 4
ว่ าด้ วยการสั่ งลงโทษ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 1 กรณี ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ประพฤติผดิ จรรยา มรรยาท และวินยั ของครู
หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย ถือว่า เพิกเฉย ละเลย ในการปฏิบตั ิหน้าที่ อันทาให้เกิดผลเสี ยหายหรื อขัด
คาสั่งผูบ้ งั คับบัญชา ชงสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้พิจารณา การบกพร่ องต่อหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ
พ.ศ. 2526 ว่าด้วยการสั่งลงโทษ ดังนี้คือ
1.1 ตาหนิโทษเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.2 ภาคทัณฑ์
1.3 ดัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน
1.4 ให้ออกหรื อไล่ออก
ข้อ 2 การลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้อยูใ่ นอานาจของผูอ้ านวยการโรงเรี ยนและข้อ
1.3 และ 1.4 ให้อยูใ่ นอานาจของผูบ้ ริ หารโดยคณะกรรมการที่โรงเรี ยนแต่งตั้งขึ้นทาการสอบสวน เป็ นผูพ้ ิจารณา
ลงโทษเป็ นกรณี ไป
ข้อ 3 การสั่งลงโทษ ดัดเงินเดือน โดยมติของคณะกรรมการโรงเรี ยนให้ดาเนินการดังนี้
3.1 โทษตัดเงินเดือน การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือนและเป็ นเวลา
ไม่เกิน 3 เดือน
3.2 โทษลดเงินเดือน การสั่งลงโทษลดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน
ข้อ 4 กรณี ประพฤติผดิ ร้ายแรง ตามข้อ 1.4 ให้ออกหรื อไล่ออก ให้ผอู ้ านวยการดาเนิ นการตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน

หมวดที่ 5
ลักษณะการกระทาทีต่ ้ องพิจารณาสั่ งลงโทษ
ข้อ 1 ลักษณะการกระทาที่ตอ้ งพิจารณาสัง่ ลงโทษ คือ
1.1 ละทิ้งหน้าที่ขณะปฏิบตั ิงาน
1.2 มาสาย กลับก่อนเวลา ขาดงานเกินเกณฑ์ที่กาหนด
1.3 นาความลับของโรงเรี ยนไปเปิ ดเผย หรื อกระทาการใดที่ทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
ของโรงเริ ยน
1.4 เข้าทางานกับสถาบันการศึกษาหรื อหน่วยงานอื่นๆ โดยปิ ดบังไว้
1.5 ฝ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับหรื อคาสัง่ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
1.6 นาสิ่ งของมาจาหน่ายให้นกั เรี ยน นักศึกษา โดยขัดหรื อแย้งกับวัตถุประสงค์ของโรงเรี ยนหรื อไม่
ได้รับอนุญาต
1.7 ยืมเงินหรื อกระทาการขู่เข็ญนักเรี ยน นักศึกษา เพื่อประโยชน์ส่วนตน
1.8 ประมาทเลินเล่อต่อหน้าที่การสอน และงานที่รับผิดชอบจนเกิดความเสี ยหาย
1.9 ไม่ส่งงานเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน หรื อส่ งช้าเกินระยะเวลาที่โรงเรี ยนกาหนด
1.10 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
1.11 ให้การช่วยเหลือผูก้ ระทาผิดหรื อร่ วมมือกระทาความผิด
1.12 มีหนี้สินล้นพ้นตัว อันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
1.13 จัดกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับโรงเรี ยน โดยมิได้รับอนุ ญาต
1.14 ขาด-ลาประชุมทุกกิจกรรมเกิน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันควร
1.15 ให้นกั เรี ยน นักศึกษาทางานให้ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจข้อสอบ การลงคะแนน
1.16 เที่ยวเตร่ และให้ความสนิทสนมกับนักเรี ยน นักศึกษาจนเกินเหตุ
1.17 จาหน่ายเอกสารประกอบการเรี ยน โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากทางโรงเรี ยน
1.18 เล่นการพนัน สิ่ งต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน
1.19 แก้ไขคะแนนสอบของนักเรี ยน นักศึกษา โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากทางโรงเรี ยน
1.20 แต่งกายไม,เหมาะสมกับการเป็ นครู
1.21 สู บบุหรี่ ดื่มสุ ราหรื อเมาสุ รา ในขณะปฏิบตั ิหน้าที่
1.22 อื่น ๆ
ข้อ 2 ลักษณะความผิดที่ตอ้ งพิจารณาโทษ ให้พน้ สภาพการเป็ นครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน
เจ้าหน้าที่
2.1 ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทาผิดอาญา
2.2 จงใจทาให้โรงเรี ยน ได้รับความเสี ยหาย

2.3 ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้โรงเรี ยน ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
2.4 ฝ่ าพ้นระเบียบคุรุสภาว่าด้วย จรรยา มรรยาท และวินยั ตามระเบียบประเพณี ของครู พ.ศ. 2526 และ
ระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
2.5 ฝ่ าพ้นระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยจรรยา มรรยาท วินยั และหน้าที่ของ ผูร้ ับใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การ ครู ใหญ่และครู โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2526
2.6 ฝ่ าระเบียบของโรงเรี ยน หรื อคาสั่ง โดยชอบด้วยกฎหมาย โรงเรี ยนได้มีหนังสื อตักเตือนแล้ว เว้นแต่
ในกรณี ที่ร้ายแรง โรงเรี ยนไม่จาเป็ นต้องตักเตือน
2.7 มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
2.8 ไม่มาปฏิบตั ิหน้าที่หรื อ1ขาดงานติดต่อกันเป็ นเวลา 3 วัน (เฉพาะวันทาการ) โดยไม่ทราบสาเหตุ
2.9 ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
2.10 ประพฤติตนในทานองชูส้ าวกับนักเรี ยน นักศึกษา และประพฤติผดิ ศีลธรรมอย่างร้ายแรง
2.11 ก่อเหตุทะเลาะวิวาทอย่างร้ายแรง
2.12 ขโมยทรัพย์สินของสถานศึกษาหรื อผูอ้ ื่น และปรากฏหลักฐานชัดเจน
2.13 เสพและจาหน่ายสารเสพติด 2.14ความผิดอื่น ๆ
ข้อ 3 ผูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการของโรงเรี ยน ในฐานะเป็ นครู ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบนี้โดยอนุโลม ข้อ 4
ให้ผอู ้ านวยการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
หมวด 6
การพิจารณาความดีความชอบ
ด้วยโรงเรี ยนได้มีการปรับแก้ระเบียบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ พนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2554 ว่าด้วยการประเมินประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ มาใช้บงั คับตามระเบียบนี้ โดยด้วยด้วยการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน
เนื่องจากระเบียบโรงเรี ยนว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2554 ได้มีการเพิ่มเติมในส่ วนของ การพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2554 เป็ นต้นไป ดังนั้นโรงเรี ยนจึงได้กาหนดการลาเกินจานวนครั้งที่กาหนดในระเบียบ ของโรงเรี ยนโดยครู บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ จะได้รับการประเมินประจาภาคเรี ยนแต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
“ซึ่ งในปี ที่แล้วมาต้องไม่ลา มาทางานสายเกิน หรื อรวม จานวนวันลาเกินกว่าที่โรงเรี ยนได้กาหนดไว้ใน 1 ปี ” ดังนี้
1.
การลาเกินจานวนครั้งที่กาหนด
ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่โรงเรี ยนไม่ลาเกิน 12 ครั้งในรอบปี
2.
การมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่กาหนด
ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่โรงเรี ยนไม่มาสายเกิน15 ครั้งในรอบ ปี

3.
การนับวันลารวมไม่เกิน 25 วันในรอบปี
ดังนั้นเพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพและ ประสิ ทธิ ผลในระดับ
อันเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน ได้รับการพิจารณาความดีความชอบโดยการเลื่อนขั้นเงินเดือน โรงเรี ยนจึงเห็นสมควร
วางหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชานาไปใช้ประกอบการ พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้เกิดความเป็ นธรรม ได้มาตรฐานและเป็ นสิ่ งจูงใจให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และ พนักงานเจ้าหน้าที่ เกิด
ความกระตือรื อร้นที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลดียง่ิ ขึ้น รวมทั้ง ดาเนิ นการเพื่อให้ผทู ้ ี่
ไม่ต้ งั ใจปฏิบตั ิหน้าที่หรื อมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมได้เกิดความสานึก โดยได้รับการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รักษาวินยั และ ปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเป็ นครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ข้อ 1 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นด้นไป ข้อ 2 ในระเบียบนี้
“ปี ” หมายความว่า ปี การศึกษา
“หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ของปี คัดไป “คณะกรรมการ
ดาเนินงาน” หมายถึง ผูร้ ับใบอนุญาต ผูจ้ ดั การโรงเรี ยน ผูอ้ านวยการ และรองผูอ้ านวยการ
ข้อ 3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาแต่งตั้ง
คณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คนขึ้นพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูม้ ีอานาจสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินงาน
ข้อ 4 ให้ผบู ้ งั คับบัญชาและผูท้ ี่ได้รับมอบหมายประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของครู
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ปี ละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนด
ข้อ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เลื่อน ปี ละหนึ่งครั้ง โดยเลื่อน
วันที่ 1 พฤษภาคมของปี ถัดไป
ข้อ 6 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พิจารณาผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ (ข้อ 4) ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษา ที่กาหนดไวในกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ และให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด
ข้อ 7 การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เลื่อนได้ไม่เกินครึ่ งของ
อันดับเงินเดือนของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ข้อ 8 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ งขั้นใน
แต่ละครั้งต้องอยูใ่ นเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
8.1 ในปี ที่แล้วมามีผลการปฏิบตั ิงาน ความประพฤติในการรักษาวินยั คุณธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นงานไต้พิจารณาตามข้อ 6 แล้วเห็นว่าอยูใ่ น เกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่ งขั้น

8.2 ในครึ่ งปี ที่แล้วมาจนถึงวันออกคาสัง่ เลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสัง่ ลงโทษทางวินยั ที่ หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรื อไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่หรื อความผิดที่ทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ด์ ตาแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่ งมิใช่ความผิดที่ไต้กระทา
โดยประมาณหรื อความผิดลหุโทษ
ในกรณี ที่ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ดอยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขั้น เงินเดือนและได้
ถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินยั หรื อถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณี นั้นมาแล้ว ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี ต่อไปให้ผนู ้ ้ นั ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม ของครั้งที่จะได้เลื่อนเป็ น ต้นไป
8.3 ในปี ที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักงานเกินกว่า 2 เดือน
8.4 ในปี ที่แล้วมาต้องไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
8.5 ในปี ที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้าทางานและบรรจุ (สาหรับครู ผสู ้ อน) แล้วเป็ นเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 9
เดือนได้ข้ ึน 50 %ฃองขั้นเงินเดือน หรื อ เกิน 12 เดือนขึ้นไป
8.6 ในปี ที่แล้วมาต้องไม่ลา หรื อมาทางาน หรื อวันลารวมเกินจานวนครั้งที่โรงเรี ยนกาหนดเป็ น หนังสื อ
ไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั แต่ละส่ วนงานหรื อ
หน่วยงาน
8.7 ในปี ที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบตั ิงาน 9 เดือนนับจากวันที่ผา่ นการทดลองงาน โดยมีวนั ลาไม่เกิน 25 วัน
แต่ไม,รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรื อลาไปประกอบพิธีฮจั จ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศชาอุติอาระเปี ย เฉพาะ วันลาที่มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 60 วัน
(ค) ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิงานตามหน้าที่หรื อในขณะเดินทาง ไปหรื อกลับจาก
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
(ง) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ารับการเตรี ยมพล (จ) ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ฉ) การไปศึกษาดูงาน , อบรม , ประชุมสัมมนา 5สอบวิทยานิพนธ์ , รับปริ ญญา (กรณี ศึกษาต่อ) ไม,ให้ถือเป็ น
วันลาและต้องขออนุ ญาตต่อผูอ้ านวยการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ลา ได้ไม่เกิน 3 วันต่อปี
การนับจานวนวันลาป่ วย ลากิจ และกิจฉุ กเฉิ นรวมกันไม่เกิน 25 วันต่อปี และการนับวันลาให้เป็ นไป ตามหมวด 2 ข้อ 6
ข้อ 9 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใน
แต่ละครั้ง ต้องเป็ นผูอ้ ยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ งขั้นตามตามข้อ 8 และต้องเป็ นผูใ้ น
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรื อหลายประการดังต่อไปนี้ดว้ ย
9.1 ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ไต้ผลดีเด่น มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อ
ผูเ้ รี ยนและการจัดการศึกษาจนถือเป็ นตัวอย่างที่ดีไต้

9.2 ปฏิบตั ิงานโดยมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อมีผลงานดีเด่น เป็ นที่ประจักษ์ โดย
ได้คน้ คว้าหรื อประดิษฐ์สิ่งใดสิ่ งหนึ่งซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและการจัดการศึกษา
เป็ นพิเศษ และทางโรงเรี ยนได้ดาเนิ นการตามความคิดริ เริ่ มหรื อได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรื อสิ่ งประดิษฐ์น้ นั
9.3 ปฏิบตั ิงานที่มีภาระหน้าที่เกินกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบจนเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและปฏิบตั ิงาน
ในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็ นผลดีดว้ ย
9.4 ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้าที่ดว้ ยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบากเป็ นพิเศษและงานนั้น
ได้ผลดียงิ่ เป็ นเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและการจัดการศึกษา
9.5 ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทางการศึกษาจนสาเร็ จเป็ นผลดี
ยิง่ แก่โรงเรี ยน
ข้อ 10 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 8 และข้อ 9
ให้คณะกรรมการนาผลการประเมินการปฏิบตั ิงานที่ได้ดาเนินการตามข้อ 6 มาเป็ นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรม
การมาทางาน ความประพฤติในการรักษาวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อควรพิจารณาอื่นของผู ้
นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณา พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ 11 การพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานและผลสัมฤทธิ์ ของงาน ให้นบั ช่วงเวลาการปฏิบตั ิงานใน องค์การ
ระหว่างประเทศตามข้อ 8 (8.7) (ช) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาเป็ นเกณฑ์พิจารณา เว้นแต่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ ตามข้อ 8 (8.5) และ
(8.6) ให้นบั ช่วงเวลาปฏิบตั ิงานไม,น้อยทว่า 12 เดือน
ข้อ 12 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้ผมู ้ ีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนสู งสุ ดไม,เกิน 2 ขั้น/คน/ครั้ง (รอบ ปี ) ทั้งนี้อาจพิจารณาให้แบ่ง 1 ขั้นดังกล่าวให้เป็ นหลายระดับได้
ข้อ 13 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ งปี ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งใน ครึ่ ง
ปี ที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 8 (8.7) (ช) ให้ผมู ้ ีอานาจสั่งเลื่อน ขั้น
เงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่ งขั้นเมื่อผูน้ ้ นั กลับมาปฏิบตั ิหน้าที่โดยให้ส่ังเลื่อนย้อนหลังไปในแต่ละ
ครั้งที่ควรจะได้เลื่อน นั้น ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรี ยนกาหนด
ข้อ 14 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ผใู ้ ดไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ครึ่ ง
ขั้นตามข้อ 8 เนื่ องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน การลา หรื อการมาทางานสายตามที่โรงเรี ยน
กาหนดนั้น แต่ผมู ้ ีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาการปฏิบตั ิงานเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็ น
กรณี พิเศษขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการดาเนิ นงาน
ข้อ 15 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ผใู ้ ดไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ แต่
ผูม้ ีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็ นกรณี พิเศษขึ้นอยูก่ บั การ
พิจารณาของคณะกรรมการดาเนินงาน

ข้อ 16 ในกรณี ที่ผมู ้ ีอานาจสัง่ เลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ผใู ้ ด แต่ปรากฏว่าผูน้ ้ นั ถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนและกันเงินสาหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
เนื่องจากมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรสอบสวนครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั ว่ากระทาผิด
วินยั อย่างร้ายแรงอยูก่ ่อนระเบียบนี้ใช้บงั คับ เมื่อระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้ผมู ้ ีอานาจสั่งเลื่อนขันเงินเดือนพิจารณาเลือนขัน
เงินเดือนที่รอไว้ ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้ส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ โดยไม่ดอ้ งรอให้การสอบสวนและพิจารณาแล้วเสร็ จนับนี้ ต้ งั แต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(ดร.ลลิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา)
ผูอ้ านวยการ
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