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ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ว่าด้วยการท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

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

ระเบียบนี้ประกาศใช้เพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและเพ่ือให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การเรียนการสอนของนักเรียน อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 31(1) แห่ง 

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ 

สมุทรปราการในการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2564  จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ว่าด้วย การท างานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้นับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งใด ๆ ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการที่ขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

  “มูลนิธิ” หมายความว่า มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

  “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

  “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการที่

ได้รับการแต่งตัง้จากผู้อ านวยการโรงเรียนโดยความเห็นชอบประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ

ไทย  

  “ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้ด าเนินการแทนผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ

ไทยให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

  “รองผู้อ านวยการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการให้ด ารงต าแหน่งรอง
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ผู้อ านวยการโรงเรียนโดยผ่านการเห็นชอบจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

และปฏบิัตหิน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการก าหนด 

  “คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกและ

แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ จากผู้อ านวยการโรงเรียนโดยผ่านการเห็นชอบจากมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

  “หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ”หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการ

ให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ 

“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนให้มี

สถานะเป็นผู้บังคับบัญชา 

“ครู” หมายความว่า บุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการเรียนการ

สอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียน โดยได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่

และ/หรือบรรจุจากโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ครู ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุนการศึกษาหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร

การศึกษาในโรงเรียน โดยได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่และ/หรือบรรจุ จากโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่

บุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

“นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

  “ปีการศึกษา” หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาท าการสอนในรอบ  1 ปีตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

  “วันท างาน” หมายความว่า วันที่ก าหนดให้บุคลากรท างานตามปกติ 

  “วันหยุด” หมายความว่า วันที่ก าหนดให้บุคลากรหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันปิด

ภาคเรียนบุคลากรตามที่โรงเรียนก าหนด วันที่โรงเรียนสั่งให้หยุด หรือวันที่ราชการก าหนดให้หยุด 

  “วันลา” หมายความว่า วันที่บุคลากรลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ลาเพ่ือประกอบพิธี

ฮัจน์ หรือลาเพื่อระดมพลทางทหาร 
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  “เงินเดือน” หมายความว่า เงินที่โรงเรียนจ่ายเป็นค่าตอบแทนการท างานแก่ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาประจ าเป็นรายเดือน 

  “คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง” หมายความว่า คณะกรรมการทีได้รับการแต่งตั้งจาก

ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในการสอบสวนข้อเท็จจริง  

  “การร้องทุกข”์ หมายความว่า การที่ครูและบุคลากรทางการศึกษามาร้องขอความเป็นธรรม

เนื่องจากเห็นตนไม่ได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องจากโรงเรียนหรือผู้บังคับบัญชาท าให้เกิดความเสียหายต่อตน 

ข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจออกค าสั่งหรือแนวปฏิบัติอื่นใด

เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

หมวดที่ 1 บทท่ัวไป 

ข้อ 6 ผู้ที่จะท างานเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

6.1 กรณีเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่กฎหมาย 

ก าหนด และไม่เป็นผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพ 

6.2 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และจบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

6.3 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานกับโรงเรียนโดยผ่านการทดลองงานก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  

90 วันนับจากวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 

6.4 ให้ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ จ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้เป็นไปตามวุฒิ 

การศึกษาท่ีราชการก าหนด หรือตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา  

6.5 การบรรจุและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องท าเป็นหนังสือสัญญาระหว่างผู้แทนผู้รับ 

ใบอนุญาตกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6.6 การรับสมัครและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของ 

โรงเรียน 

6.7 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

6.8 มีความรัก ความเมตตาต่อเด็กและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 
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6.9 มีความเข้าใจและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 

ต่อวิชาชีพ 

6.10 มีความสามารถในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและแสวงหาสิ่งใหม่ท่ียังประโยชน์ 

ให้กับนักเรียนของโรงเรียนเสมอ 

6.11 มีวิจารณญาณในการตัดสินใจโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับนักเรียนและส่วนรวมสถาบัน 

6.12 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและผู้เรียน โดยเพิ่มศักยภาพด้วยการศึกษา อบรม พัฒนา 

หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน 

6.13 มีศักยภาพในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย สภาพปัญหา เพ่ือพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพและมี 

ระบบ 

6.14 มีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา ให้ความร่วมมือและส่งเสริมความสามัคคีอย่างสร้างสรรค์ 

6.15 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

6.16 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา 

6.17 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  6.18 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้ 

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และผ่านการตรวจประวัติอาชญากรจากส านักงานพิสูจน์ 

หลักฐานต ารวจ 

6.19 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

6.20 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน 

6.21 โรงเรียนอาจจ้างบุคลากรอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่โดยก าหนดระยะเวลาของการจ้างงานเป็นการ 

เฉพาะเจาะจงได้ตามความเหมาะสม โดยมีสัญญาว่าจ้างที่ชัดเจน 
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หมวดที่ 2 คณะกรรมการงานบริหารบุคลากร 

ข้อ 7    ให้ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารบุคลากรคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย 
    7.1 หวัหนา้ส านกัผูอ้  านวยการ เป็นประธานกรรมการ 

   7.2 หวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้แผนก เป็นกรรมการ 

   7.3 ผูแ้ทนครูหรือบคุลากรทางการศกึษาอยา่งนอ้ยกวา่ 3 คน เป็นกรรมการ 

  7.4 หวัหนา้งานบคุลากร เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

        ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลากรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปีการศึกษา 

         ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการงานบริหารบุคลากรว่างลงก่อนครบวาระ ให้ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้ง 

บุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายกันด ารงต าแหน่งแทนและให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ 

ข้อ 8  คณะกรรมการงานบริหารบุคลากรมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

   8.1 เสนอนโยบาย แผนงาน วิธีการท่ีเก่ียวกบัการงานบริหารบคุคลตอ่ผูอ้  านวยการ 

8.2 พิจารณาเสนอระเบียบงานบรหิารแก่คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 

8.3 ก าหนดแผนอตัราก าลงัครูและบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียน 

   8.4 พิจารณาสวสัดกิารของครูและบคุลากรทางการศกึษา 

8.5 พิจารณาการประเมินครูและบคุลากรทางการศกึษาประจ าปี 

   8.6 พิจารณาขอ้รอ้งเรียน บทลงโทษของครูและบคุลากรทางการศกึษา 

   8.7 ปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานบคุคลตามท่ีผูอ้  านวยการมอบหมาย 

 

หมวดที่ 3 เรื่องการแตง่กายของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ครแูละบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 9 สวมเครื่องแบบตามระเบียบที่โรงเรียนก าหนดในวันที่เปิดท าการเรียนการสอนตามปกติ และติดบัตร 

ประจ าตัวครู  ให้เห็นชัดเจนในเวลาปฏิบัติงาน 

ข้อ 10  ครูสอนพลศึกษาสวมเครื่องแบบตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

 10.1 สวมเสื้อตามที่โรงเรียนก าหนด 

 10.2 สวมกางเกงวอร์มขายาวสีด า/สีกรมท่า  
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 10.3 รองเท้ากีฬาหุ้มส้นทรงและสีสุภาพไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว สีด า สีกรมท่า สีน้ าเงิน เป็นต้น 

ข้อ 11  สวมเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือในวันที่มีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ หรือกิจกรรมลูกเสือ 

ข้อ 12  ครูชายตัดผมรองทรง หรือทรงสุภาพ ไม่ท าสีผมและไม่ไว้หนวดเครา  ครูสตรีถ้าไว้ผมยาวให้รวบผมให้ 

  เรียบร้อย ไม่ท าสีผม  

ข้อ 13  การแต่งเครื่องแบบของโรงเรียน ครูชายสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าหรือสีน้ าตาลเข้ม  ครูสตรีสวม 

   รองเท้าคัชชูหนังสีด าหรือสีน้ าตาลเข้ม ตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน  

 ข้อ 14 การแต่งกายชุดผ้าไทย 

  14.1 ครูชาย สวมเสื้อผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายมีปก เสื้อพระราชทาน ในกรณีใส่เสื้อเชิ้ตผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย 

        ให้ผูกเนคไท สวมกางเกงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้น 

  14.2 ครูสตรี สวมชุดผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายแบบสุภาพ  กระโปรงยาวคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น สีด า/น้ าตาล 

        เข้มและทรงสุภาพ  

  ข้อ 15   การแต่งกายปฏิบัติหน้าที่ในการสอนเสริมวันเสาร์ 

   15.1 ครูชาย สวมเสื้อมีปก ชายเสื้อไว้ในกางเกง กางเกงสีด าและน้ าเงิน ทรงสุภาพไม่รัดรูป  

          สวมรองเท้าหุ้มส้น สีสุภาพ ห้ามใส่ผ้ายีนส์ หรือผ้าลูกฟูก 

   15.2 ครูสตรี สวมชุดสุภาพเรียบร้อย กระโปรงยาวคลุมเข่า ไม่รัดรูป รองเท้าหุ้มส้น สีและ 

          ทรงสุภาพห้ามใส่ผ้ายีนส์ หรือผ้าลูกฟูก 

     15.3 ครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่งชุดฟอร์มของโรงเรียนหรือตามประกาศของ 

                 โรงเรียน 

      15.4 ไม่สวมรองเท้าแตะเมื่อเข้ามาในบริเวณโรงเรียน 

  ข้อ 16   การแต่งกายปฏิบัติหน้าที่นอกสถานศึกษา 

    16.1 การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

     16.1.1 วันจันทร์-ศุกร์ แต่งเครื่องแบบของโรงเรียนหรือตามข้อ 14.1 และ 14.2 

     16.1.2 วันหยุดราชการ แต่งกายตามข้อ 15.1 และ 15.2  

     16.1.3 ตามประกาศของโรงเรียน 

    16.2 การน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและร่วมกิจกรรมภายนอก 
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     16.2.1 วันจันทร์ - ศุกร์ แต่งเครื่องแบบของโรงเรียนหรือตามข้อ 14.1 และ 14.2 

     16.2.2 วันหยุดราชการ แต่งกายตามข้อ 15.1 และ 15.2 

     16.2.3 ตามประกาศของโรงเรียน 

      16.3 การน านักเรียนไปทัศนศึกษา/และเข้าค่ายทักษะทางวิชาการ 

     16.3.1 ให้แต่งกายตามประกาศของโรงเรียน 

 ข้อ 17  กรณีท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถแต่งเครื่องแบบตามระเบียบนี้ 

      ให้ขออนุญาตที่ผู้อ านวยการหรือส านักผู้อ านวยการเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

หมวดที่ 4 เรื่องเวลาการท างานของครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ข้อ 18  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวันท างาน 5 วันใน 1 สัปดาห์และมีชั่วโมงท างานไม่น้อยกว่าวันละ  

8 ชั่วโมง 

ข้อ 19  วันท างานปกติของบุคลากร มีดังนี้ 
 19.1 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 07.40 – 15.50 น. (ไม่รวมคาบสอนเสริม) หลังจากครูลงเวลา    

        ปฏิบัติงานแล้วไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกกรณี 

       19.1.1 กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเวลาหลังจากเวลา 07.40 น. ให้คิดเวลาดังนี้ 

      - ลงเวลา 07.41-08.30 น. ถือว่ามาท างานสาย  คิดเป็น  1/5 วัน 

      - ลงเวลา 08.31-10.30 น. ถือว่ามาท างานสาย  คิดเป็น  1/4  วัน 

      - ลงเวลา 10.31-12.30 น. ถือว่ามาท างานสาย  คิดเป็น  1/2  วัน 

      - ลงเวลา 12.31-15.30 น. ถือว่ามาท างานสาย  คิดเป็น  3/4  วัน 

       19.1.2 กรณีท่ีลืมลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ ให้ยึดตามเวลาจริงที่ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่  

       19.1.3 การลงเวลาแล้วปรากฏว่าเครื่องบันทึกไม่ท าการบันทึกให้ยื่นค าร้องที่ห้องธุรการ เพ่ือ   

ขอตรวจสอบการมาปฏิบัติหน้าที่ 

19.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาปฏิบัติหน้าที่ หลังเวลา 12.30 น. ไม่อนุญาตให้สอนเสริม 

       ตอนเย็นในวันนั้น 

19.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องลงเวลามาปฎิบัติหน้าที่ด้วยตนเองทุกครั้ง กรณีลงเวลาในการ 
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       ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ่ืน ถือว่ามีความผิด ต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของโรงเรียน 

19.4 ในกรณีทีค่รูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฎิบัติหน้าที่ให้กับโรงเรียนแล้วเกิดประสบอุบัติเหตุที่ 

       ท าให้ไม่สามารถมาปฎิบัติงานได้ตามค าสั่งแพทย์ จะไม่นับเป็นวันลาป่วย 

19.5 การนับวันลาให้ยึดตามระเบียบของราชการ (นับวันหยุดที่ค่ันระหว่างวันลาเป็นวันลา เช่นหยุด 

                 วันศุกร์ถึงวันจันทร์นับเป็นการลารวม 4 วัน) 

19.6 การหยุดงานโดยไม่แจ้งสาเหตุหรือการลาที่แจ้งสาเหตุไมต่รงกับความเป็นจริงถือว่าเป็นการขาด 

               งาน 

ข้อ 20  การลงเวลากลับ  ปฏิบัติดังนี้ 

      20.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สอนเสริมลงเวลากลับได้ตั้งแต่เวลา 15.50 น. ส่วนครูและ 

       บุคลากรทางการศึกษาที่สอนเสริมลงเวลากลับได้ตั้งแต่เวลา 16.50 น.  

      20.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องลงเวลากลับด้วยตนเองทุกครั้ง  

ข้อ 21  การลากิจหรือลาป่วย ในกรณีลาครึ่งวัน ปฏิบัติดังนี้ 

21.1 ลาครึ่งวันเช้า ต้องมาลงเวลาเข้างานก่อน 12.30 น. และลงเวลากลับหลัง 15.50 น.  

21.2 ลาครึ่งวันบ่าย ต้องมาลงเวลาเข้างานก่อน 07.40 น. และลงเวลากลับหลัง 12.30 น. 

ข้อ 22  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลงเวลากลับก่อนหรือไม่ลงเวลากลับ 

22.1 กรณคีรูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลงเวลากลับก่อนเวลา 15.50 น. ถือว่ากลับก่อนเวลาปฏิบัติ 

       หน้าที่โดยคิดเวลากลับก่อนครบ 5 ครั้ง นับเป็นวันลา 1 วัน (ไม่ได้รับเงินสอนเสริม) 

22.2 กรณีท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ลงเวลากลับด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะถูกปรับเงิน  

       จ านวน 100 บาทต่อครั้ง ถ้าไม่ลงเวลากลับครบ 5 ครั้ง นับเป็นวันลา 1 วัน   

22.3 กรณีท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาออกก่อนเวลาโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย 

       จากผู้อ านวยการ (หัวหน้าส านักผู้อ านวยการหรือหัวหน้าแผนกธุรการ) และไม่ลงเวลากลับ 

       ถือว่ามีความผิด ต้องได้รับการพิจารณาโทษตามมติของคณะกรรมการ 

ข้อ 23  การปฏิบัติหน้าที่วันเสาร์และวันอาทิตย์ ให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน   

ข้อ 24  วันหยุด คือ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ วันนักขัตฤกษ์ และวันที่โรงเรียนประกาศหยุด 

ข้อ 25  โรงเรียนสามารถก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท างานในช่วงเวลาหยุดหรือมาปฏิบัติงาน 
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  นอกเวลาหรือในวันหยุด เช่น การปฏิบัติหน้าที่เวร  การประชุมหรืออบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการ 

สอนการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และตามประกาศของโรงเรียน 

ข้อ 26  การออกนอกบริเวณโรงเรียน ปฏิบัติดังนี้ 

26.1 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ขอแบบฟอร์มได้ที่แผนกธุรการ โดยกรอกรายละเอียด 

       ให้ครบถ้วน แล้วยื่นขออนุญาตผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ (หัวหน้าส านัก  

       ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าแผนกธุรการ) โดยส่งแบบฟอร์มที่ รปภ. ประตูทางออก พร้อมทั้งแตะ 

       บัตรทั้งเข้าและออกโรงเรียนทุกครั้ง 

26.1.1 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ในช่วงเวลาท างานปกติต้องไม่เกิน 3 ชั่วโมง  

         และแลกคาบสอนให้เรียบร้อย หากเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าลากิจครึ่งวัน 

26.1.2 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ในช่วงเวลาพักกลางวันต้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

         ระหว่างเวลา 11.00 -13.00 น. หากเกินเวลาที่ก าหนดถือว่าเป็นการลา 3 ชั่วโมง  

26.1.3 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนไม่เกิน 3 ชั่วโมง อนุญาตให้หนึ่งปีการศึกษา 

         ไม่เกิน 8 ครั้ง กรณีท่ีเกินที่ก าหนดให้คิดเป็นการลาครึ่งวันต่อครั้ง (นับตั้งแต่ครั้งที่ 9     

         เป็นต้นไป) พร้อมได้รับการตักเตือนและบันทึกตามระเบียบของโรงเรียน 

ข้อ 27 อนุญาตให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่บนอาคารเรียนและในบริเวณโรงเรียน 

ไม่เกินเวลา 18.00 น.  กรณทีี่ต้องปฏิบัติหน้าที่การสอนและปฏิบัติกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของ 

โรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย   ให้ท าหนังสือขออนุญาตฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 

เวลา 19.30 น. และดูแลความเรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทุกครั้ง 

ข้อ 28  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ จะให้ครูท าการสอนในโรงเรียนที่จัดการศึกษา 

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มชีั่วโมงสอนไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในกรณีให้ครูสอน 

มากกว่าหนึ่งระดับชั้น ให้ยึดชั่วโมงสอนของระดับที่มากกว่า 

ข้อ 29  การจัดชั่วโมงสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยโรงเรียนจัดตารางสอนเป็นราย 

  คาบประจ าสัปดาห์ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียน ทั้งนี้เมื่อ 

รวมเวลาสอนแล้ว จ านวนชั่วโมงสอนจะไม่เกินตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในข้อ 28  

ข้อ 30  ในวันท างานจัดให้ครูมีเวลาพักระหว่างการท างานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ให้สอดคล้องกับ 
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หลักสูตรที่ท าการสอนและไม่ให้เวลาพักเป็นเวลาท างาน  ในกรณีที่ท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างาน 

ตามปกติต้องจัดให้ครูมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 20 นาทีก่อนที่ครูจะท างานล่วงเวลา 

ข้อ 31  การมาร่วมปฐมนิเทศ ประชุม อบรม สัมมนาหรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้ลงเวลาปฏิบัติ 

หน้าที่มาและกลับตามก าหนดการในค าสั่งของโรงเรียน 

ข้อ 32  กรณไีม่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ประชุม อบรม สัมมนาหรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เขียนใบลา 

  ขออนุญาตถึงผู้อ านวยการแล้วยื่นต่อส านักผู้อ านวยการเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 33  การไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ตามค าสั่งโรงเรียนหรือได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 

    33.1 การไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งวัน ไม่ต้องลงเวลาท างานและให้ส่งรายชื่อครูที่แผนกธุรการ 

    33.2 การไปปฏิบัติหน้าที่ครึ่งวันเช้า  ให้ลงเวลาเมื่อกลับถึงโรงเรียนหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ 

33.3 การไปปฏิบัติหน้าที่ครึ่งวันบ่าย  ให้ลงเวลาท างานเช้าตามปกติและลงเวลากลับก่อนไปปฏิบัติ    

       หน้าที ่

33.4 การไปปฏิบัติหน้าที่ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการไปปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย และ 

       ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการหรือผู้แทนที่ได้รับการมอบหมายทุกครั้ง 

ข้อ 34  ในกรณีที่โรงเรียนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที ่โรงเรียนจะออก 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียน ถ้าบุคลากรต้องพักค้างแรม ทาง 

โรงเรียนจะจ่ายค่าท่ีพักและค่าอาหารให้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียน 

 

หมวดที่ 5 เรื่องการลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ 35  การลาในหนึ่งปีการศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

35.1 การลากิจ ให้ยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ครูผู้สอนให้ด าเนินการแลกคาบให้เรียบร้อย เว้น 

       แต่ในกรณีจ าเป็นและไม่สามารถยื่นใบลาได้ตามก าหนด ให้แจ้งการลากิจทางโทรศัพท์ในวันที่ลา 

       ให้แผนกธุรการโรงเรียนทราบก่อนเวลา 07.30 น. ต้องยื่นใบลาภายในวันแรกที่มาปฏิบัติหน้าที่ 

       และต้องด าเนินการยื่นใบลาด้วยตนเอง 

 35.2 การลาป่วย ให้แจ้งการลาป่วยทางโทรศัพท์ในวันที่ลาให้แผนกธุรการของโรงเรียนทราบก่อน  

                 เวลา 07.30 น.     
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35.2.1 การลาป่วยที่ไม่ได้เป็นคนไข้ในโรงพยาบาล ต้องยื่นใบลาภายในวันแรกที่มาปฏิบัติ 

          หน้าที ่

35.2.2 การลาป่วยที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ลาได้ ไม่เกิน 30 วัน โดยไม่คิดวันลาและ 

         ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือสถานพยาบาลที่ท าการรักษาตั้งแต่เริ่ม   

         จนหายป่วย  

     35.2.3 การลาป่วยตามใบนัดของแพทย์  ต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 

ข้อ 36  การลาคลอดบุตร ครูที่ลาคลอดบุตรลาได้ไม่เกิน 30 วันส าหรับการคลอดตามปกติ และไม่เกิน 45 วัน  

           ในการคลอดโดยการผ่าตัด  โดยไม่คิดวันลาและให้ปฏิบัติดังนี้       

36.1 กรณีลาก่อนคลอด ให้ส่งใบลาล่วงหน้าหรือส่งในวันคลอด    

36.2 กรณีไม่ได้ลาก่อนคลอด ให้แจ้งการลาภายใน 3 วันหลังจากคลอด 

ข้อ 37  การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ให้ลาได้ไม่เกิน 30 วัน ในกรณีที่บุคลากรไม่เคยอุปสมบท 

หรือไม่เคยประกอบพิธีฮัจจ์และได้ปฏิบัติงานในโรงเรียนนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีและเป็นการ 

อุปสมบทครั้งแรกและแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนและต้องแลกคาบให้เรียบร้อยส าหรับการลา 

ในช่วงเปิดเรียนและให้ยื่นใบลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 เดือน แต่ถ้าโรงเรียนยังหาบุคลากรแทนไม่ได้  

โรงเรียนอาจยับยั้งการลานั้นไว้ก่อนเพื่อให้ลาในปีการศึกษาถัดไปได้ 

ข้อ 38  การลาเพื่อเรียกพล ตรวจสอบ ฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ลาได้ตาม 

ระเบียบประกาศนั้น และให้ส่งใบลาล่วงหน้าพร้อมเอกสารไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

ข้อ 39  การลาศึกษาต่อ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการลาศึกษาต่อของโรงเรียน 

ข้อ 40  การลาเพื่อจัดงานฌาปนกิจ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร ลาได้ไม่เกิน 5 วัน (นับรวมวันเสาร์- 

อาทิตย์และวันหยุดราชการ)  ไม่นับเป็นวันลาในการพิจารณาความดีความชอบในการปฎิบัติงาน 

ข้อ 41  การลาที่นอกเหนือจากข้อ 35 – 40 ให้ท าจดหมายขออนุญาตถึงผู้อ านวยการโรงเรียน 

ข้อ 42  การลาทุกประเภท  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อมีเหตุจ าเป็นต้องขอลาหยุดงาน ให้ติดต่อขอ 

แบบฟอร์มการลาที่ห้องธุรการและกรอกรายละเอียดแล้วน าส่งที่ห้องธุรการ เพ่ืออนุมัติจาก 

ผู้อ านวยการ 
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หมวดที่ 6 เรื่องการข้ึนขั้นเงินเดือน โบนัสและค่าประจ าต าแหน่ง 

ข้อ 43  การก าหนดอัตราเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามวุฒิการศึกษาท่ีราชการ 

ก าหนดหรือตามประกาศของโรงเรียน 

ข้อ 44  การพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจ าปีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการประเมินตามเกณฑ์ที่ 

โรงเรียนก าหนดและสอดคล้องกับระเบียบมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยการ 

พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ 

ปรึกษาผู้อ านวยการน าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 45  การจ่ายเงินค่าต าแหน่งของผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้ 

เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน 

ข้อ 46  การพิจารณาเงินโบนัสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเงินโบนัสเพ่ิม 1 เดือน โดยให้เป็นไป 

ตามระเบียบและประกาศของโรงเรียน 

ข้อ 47  การใหเ้งินค่าประสบการณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาจากโรงเรียนอ่ืนทีเ่ข้ามาบรรจุใน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการคิดค่าประสบการณ์ปีละ 100  บาท 

 

หมวดที ่7 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ 48  การเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานนอกเวลา 

48.1 กรณีท่ีโรงเรียนเป็นผู้จัดกิจกรรมหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ไม่มีเบี้ยเลี้ยง ไม่มีค่าอาหาร  

                  และค่าเดินทาง 

48.2 การด าเนินงานสอบคดัเลือกนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นในวันหยุดราชการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ 

       มาปฏิบัติงานครึ่งวันจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 300 บาท หากเกินกว่าครึ่งวันได้รับเบี้ยเลี้ยง 

       วันละ 600  บาท 

48.3 การเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นได้รับเบี้ยเลี้ยงไม่เกินคืนละ 300 บาท ในกรณีที่ครูและบุคลากร 

       ทางการศึกษาเป็นวิทยากรเอง 

48.4 ค่ายเสริมทักษะทางวิชาการ ค่ายระดับชั้น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เดย์แคม้ป์และทัศนศึกษาไม่มี 

       เบี้ยเลี้ยง 
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48.5 การน านักเรียนไปร่วมกิจกรรมแข่งขัน ในวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการได้รับเบี้ยเลี้ยง  

       300 บาท ในกรณีวันเสาร์ที่มีการสอนเสริมจะไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง (ยกเว้นครูและบุคลากรทางการ     

       ศึกษาที่ไม่ได้ลงท าหน้าที่ปฏิบัติสอนเสริม)  

48.6 โรงเรียนมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ วันหยุดราชการ เช่น กิจกรรมโบว์ลิ่ง กิจกรรมสายสัมพันธ์ ฯลฯ  

       หากครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว ครแูละ    

       บุคลากรทางการศึกษาที่พานักเรียนไปท ากิจกรรมหรือท าการแข่งขันในวันดังกล่าวจะได้รับเบี้ย 

       เลี้ยง 300 บาท 

48.7 โรงเรียนมีประกาศหยุดฉุกเฉิน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พานักเรียนไปท ากิจกรรมหรือ 

       ท าการแข่งขันในวันดังกล่าวจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 300 บาท    

ข้อ 49 การเบิกเงินค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางและเงินเบี้ยเลี้ยง 

49.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน เบิกได้ตามที่หน่วยงานผู้จัด 

       ก าหนด 

49.2 การไปปฏิบัติงานนอกเวลานอกโรงเรียนภายในประเทศ กรณีท่ีต้องพักค้างคืน โดยที่โรงเรียน 

       หรือทางผู้จัดมิได้จัดเตรียมที่พักให้จะเบิกค่าท่ีพักได้ตามท่ีจ่ายจริงดังนี้  

         49.2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนไม่เกินคืนละ 2,000 บาท ต่อห้องพัก 

         49.2.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ ไม่เกินคืนละ 1,500 บาท ต่อห้องพัก 

         49.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เกินคืนละ 1,000 บาท ต่อห้องพัก 

49.3 การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกโรงเรียน ตามค าสั่งของโรงเรียนที่โรงเรียนไม่สามารถให้บริการ   

       รถยนต์ไดใ้ห้ปฏิบัติ 

         49.3.1 ค่ารถประจ าทาง แท็กซี่ เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง 

         49.3.2 รถส่วนตัว เบิกได้กิโลเมตรละ 4 บาท และค่าธรรมเนียมผ่านทางการใช้เส้นทางพิเศษ 

49.3.3 การเดินทางด้วยเครื่องบินชั้นประหยัด ให้ผู้เดินทางท าหนังสือขออนุมัติจาก 

         ผู้อ านวยการเป็นรายกรณีตามความจ าเป็น 

49.4 ค่าอาหารในการไปปฏิบัติงานนอกเวลานอกโรงเรียน ในกรณีท่ีโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น ได้จัด 

       อาหารให้บริการไว้แล้ว จะเบิกค่าอาหารไม่ได้ ในกรณีที่ไม่ได้จัดค่าอาหารไว้ให้ จะเบิกค่าอาหาร      
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       ได้มื้อละ 100 บาท 

49.5 ในการเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการ เขียนเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ที่ 

       หวัหน้าฝ่ายที่สังกัด ลงชื่อรับรอง ส่งเอกสารและหลักฐานที่หัวหน้าแผนกการเงิน 

49.6 ในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ในการปฏิบัติงานที่ไม่ได้กล่าวไว้ใน 

       ระเบียบนี้ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณาเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม 

      49.7 เงินเบี้ยเลี้ยง (Pocket Money) ครูที่ไปอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ 

49.7.1 การไปศึกษาดูงานประเทศในทวีปเอเชีย ให้ Pocket Money วันละ 1,000 บาท  

         นับตามจ านวนวันที่ไปอบรมหรือศึกษาดูงาน 

49.7.2 การไปศึกษาดูงานประเทศในทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกาเหนือ  

         ทวีปอเมริกาใต้และทวีปแอฟริกา ให้ Pocket Money วันละ 1,500 บาท นับตาม 

         จ านวนวันที่ไปอบรมหรือศึกษาดูงาน 

49.8 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนในโครงการไปพัฒนาภาษาท่ี 

       ต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียนให้ก าหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ครอบคลุมถึง Pocket Money  

       ตามกลุ่มประเทศที่ก าหนดในข้อ 49.7.1 – 49.7.2  ไว้ในโครงการ 

  49.9 ครูที่ไปศึกษาต่างประเทศ ที่มีความประสงค์จะหยุดก่อนวันเดินทางเพ่ือเตรียมการและวัน 

         หลังจากกลับจาการเดินทางโดยไม่คิดเป็นวันลาให้ท าหนังสือขออนุมัติจากผู้อ านวยการเป็นราย 

         กรณ ี

 

หมวดที่  8 เรือ่งสวัสดกิารของครูและบุคลากรทางการศึกษา   

           การศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ข้อ 50 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะลาศึกษาต่อจะต้องท าหนังสือขออนุญาตก่อนไปสอบต่อหัวหน้า 

          ส านักผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบในคณะ / สาขาที่โรงเรียนต้องการและจะต้องได้รับอนุมัติใน 

          การไปศึกษาต่อจากผู้อ านวยการ 

ข้อ 51  คุณสมบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ ใน 

  ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก มีดังนี้ 
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51.1 ต้องได้รับการบรรจุเป็นครูของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

51.2 ระดบัปริญญาโท ต้องปฏิบัติงานในโรงเรียน ไม่น้อยกว่า 5 ปี  และอายุไม่เกิน 45 ปี 

51.3 ระดับปริญญาเอก ต้องปฏิบัติงานในโรงเรียน ไม่น้อยกว่า 10 ปี  และอายุไม่เกิน 45 ปี 

51.4 มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เคยถูกลงโทษในการท าความผิดทางวินัยและความประพฤติ 

       รา้ยแรง    

51.5 ในกรณีที่นอกเหนือจากข้อ 50.1-50.4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

       ผู้อ านวยการ 

51.6 ผู้ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ต้องชดใช้ทุนด้วยระยะเวลาในการท างาน 

       เป็น 2 เท่าของระยะเวลาในการศึกษา 

51.7 กรณีลาออกหรือมีเหตุที่ต้องออกจากการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ต้องชดใช้ 

       เงินเป็น 4 เท่าของทุนที่ได้รับ โดยคิดเวลาการท างานที่โรงเรียนหลังจบการอบรม ดูงาน ศึกษา 

       ต่อเป็นส่วนหนึ่งตามสัดส่วนของการชดใช้ทุนด้วย  

 

          สิทธิและหน้าที่ของผู้ลาศึกษาต่อ 

ข้อ 52 ผู้ขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกจะได้รับเงินเดือนตามปกติ จะได้รับการพิจารณาเงิน    

          โบนสัตามเกณฑ์ของโรงเรียน แต่จะไม่ได้รับการพิจารณาเงินขั้นพิเศษ 

ข้อ 53 ผู้ขอลาศึกษาต่อ สามารถขอผ่อนผัน การออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนก าหนดเวลาเลิกงานปกติ 

         และวันที่โรงเรียนมีกิจกรรม  แต่จะต้องท าหนังสือขออนุญาตจากผู้อ านวยการเป็นครั้ง ๆ  ไป 

ข้อ 54 ผู้ขอลาศึกษาต่อทุกระดับการศึกษาและทุกลักษณะของการศึกษามีหน้าที่ช่วยงานโรงเรียนตามความ 

จ าเป็นและความส าคัญของแต่ละกิจกรรม  โดยที่โรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ลาศึกษาต่อได้ทราบล่วงหน้า 

 

        การขอรับทุนการศึกษาต่อ 

ข้อ 55  โรงเรียนจะให้ทุนการศึกษาในระยะเวลาไม่เกินหลักสูตรที่ก าหนด และต้องเป็นการขอรับทุนตั้งแต่ 

           การมอบตัวและลงทะเบียนเข้าศึกษาในสถาบันนั้น ๆ  
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ข้อ 56 ทุนการศึกษาที่โรงเรียนจะพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายให้มีดังนี้ 

56.1 ค่าบ ารุงการศึกษา 

56.2 ค่าหน่วยกิต 

56.3 ค่าธรรมเนียมการเรียน 

56.4 ค่าต าราและเอกสารประกอบการเรียนระดับปริญญาโท  ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  

       ภาคเรียนละ  3,000 บาท  ระดับปริญญาเอกให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน  

       ภาคเรียนละ 5,000 บาท  

56.5 ค่าจัดท าปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ระดับปริญญาโท 

       ไมเ่กิน 10,000 บาท ระดับปริญญาเอกไม่เกิน 20,000 บาท 

56.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ด าเนินตามท่ีระบุไว้ในเงื่อนไขของหลักสูตร 

ข้อ 57  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อจะต้องท าสัญญาและจัดหาบุคคลค้ าประกันกับทางโรงเรียน ตามแบบท่ี 

           โรงเรียนก าหนด 

          

 การใช้ทุน 

ข้อ 58 ผู้ที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  ต้องชดใช้ทุนการศึกษาดังนี้ 

58.1 ผู้ที่ขอรับทุนการศึกษา 

58.1.1  ผู้ที่ลาศึกษาต่อภาคในเวลาราชการต้องท างานใช้คืนทุนที่โรงเรียนเป็นเวลา 4 เท่า  

            ของเวลาที่ลาไปเรียนโดยนับเวลาตั้งแต่จบการศึกษา 

58.1.2  ผู้ที่ลาศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการต้องท างานใช้คืนทุนที่โรงเรียนเป็นเวลา 2 

เท่า ของเวลาที่ลาไปเรียนโดยนับเวลาตั้งแต่จบการศึกษา 

58.1.3  กรณีลาออกจากโรงเรียนต้องชดใช้เงินเป็น 4 เท่าของเงินที่ขอทุน โดยคิดเวลาการ 

ท างานที่โรงเรียนหลังจบการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการชดใช้ทุนด้วย 

58.1.4  ผู้ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ต้องชดใช้ทุนด้วยระยะเวลา 

ในการท างาน เป็น 2 เท่าของระยะเวลาในการศึกษา 

 



ระเบียบโรงเรยีนอสัสมัชญัสมทุรปราการ 17 

 

58.1.5  กรณีลาออกหรือมีเหตุที่ต้องออกจากการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน  

ต้องชดใช้เงินเป็น 4 เท่าของทุนที่ได้รับ โดยคิดเวลาการท างานที่โรงเรียนหลังจบการ 

อบรม ดูงาน ศึกษาต่อเป็นส่วนหนึ่งตามสัดส่วนของการชดใช้ทุนด้วย  

58.1.6  ผู้ที่เรียนไม่จบ ต้องใช้คืนทุนที่ได้เบิกไปแล้วทั้งหมดและระยะเวลาในการท างานเป็น     

             2 เท่าของระยะเวลาในการศึกษา 

58.2 ผู้ที่ไม่ขอรับทุนการศึกษา แต่ใช้เวลาปฏิบัติงานของโรงเรียนในการศึกษาต่อ 

58.2.1 ต้องท างานให้โรงเรียนเป็นเวลา 4 ปี โดยนับเวลาตัง้แต่จบการศึกษา 

58.2.2 กรณีลาออกจากโรงเรียนก่อนครบก าหนดระยะเวลาต้องชดใช้เป็นเงิน  

         ปีละ 50,000 บาท โดยคิดเวลาการท างานที่โรงเรียนหลังจบการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง     

         ของการชดใช้ด้วย 

58.3 ผู้ที่ไม่ขอรับทุนการศึกษาและไม่ใช้เวลาปฏิบัติงานหรือวันหยุดของโรงเรียนในการศึกษา 

       ต่อ (เรียนนอกเวลาราชการ) ไม่ต้องชดใช้ทุนคืนโรงเรียน 

 

หมายเหตุ  กรณีท่ีไม่ขอรับทุนการศึกษาจากทางโรงเรียนและเรียนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลา 

ราชการให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการ 

 

         การปรับวุฒิการศึกษาและเงินเดือน 

ข้อ 59  ผู้ขอรับทุนการศึกษา โรงเรียนจะปรับวุฒิการศึกษาและเงินเดือนให้ในเดือนถัดไป หลังจากยื่นเรื่อง        

          ขอปรับวุฒิพร้อมแนบเอกสารการจบการศึกษา 

ข้อ 60 ผู้ไม่ขอรับทุนการศึกษา โรงเรียนจะปรับวุฒิการศึกษาและเงินเดือนให้ในภาคเรียนถัดไป หลังจากยื่น   

         เรื่องขอปรับวุฒิพร้อมแนบเอกสารการจบการศึกษา เฉพาะสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและ 

         โรงเรียนเห็นว่าเป็นประโยชน์เท่านั้น 
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         การให้ทุนการศึกษาบุตรครู  

ข้อ 61  ทุนการศึกษาหลักสูตร MLP รับทุนการศึกษาในอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนตามใบเสร็จรับเงินค่า 

           เทอมและค่าเรียนพิเศษ  

           ยกเว้น อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ค่าตรวจสุขภาพ ค่าประกันของเสียหาย    

                     ประกันอุบัติเหตุ ค่าเรียนศิลปะ ค่ากิจกรรมเสริมพิเศษ 

ข้อ 62 ทุนการศึกษาหลักสูตร EP รับทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนตาม 

          ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ค่าเรียนพิเศษ  

          ยกเว้น อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ค่าตรวจสุขภาพค่าประกันของเสียหาย  

                    ประกันอุบัติเหตุ ค่าเรียนศิลปะ ค่ากิจกรรมเสริมพิเศษ 

          สวัสดิการอ่ืน ๆ    

ข้อ 63  ค่าอาหารกลางวัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับค่าอาหารกลางวัน วันละ 40 บาท ยกเว้นช่วง   

           ปิดภาคเรียน  (จากงบประมาณโรงเรียน 30 บาทและสวัสดิการครู 10 บาท) 

ข้อ 64 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี  การรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพประจ าปี ค่าชุดฟอร์ม จะได้รับ 

          จากกองทุนสวัสดิการครูและพนักงาน 

 

หมวดที ่ 9 เร่ืองการให้เงินรางวัลครูและบุคลากรที่ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย ตลอดปีการศึกษา 

ข้อ 69  ครูและบุคลากรทีป่ฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอโดย ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย ตลอดปีการศึกษาจะได้รับ 
          เกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 5,000 บาท โดยมีเกณฑ์พ้ืนฐาน ดังนี้ 

 

69.1 มาปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย ตลอดปีการศึกษา 

69.2 ไม่เคยถูกบันทึกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชา 

69.3 การออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องได้รับการอนุญาตและลงนามหรือบันทึกตามระเบียบของ 

       โรงเรียนอย่างถูกต้อง 

    69.4 การลาออกนอกบริเวณโรงเรียน 3 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 4 ครั้ง ต่อภาคเรียน 

          69.5 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ จะไม่ได้รับการพิจารณา  

ยกเว้น  การเดินทางไปศึกษาดูงาน จัดท าหลักสูตร ควบคุมนักเรียนไปต่างประเทศ จะได้รับ   

          การพิจารณาตามปกติ 
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69.6 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก ที่ใช้เวลาท างาน (วันจันทร์-วันศุกร์) ไปเรียน จะไม่ได้รับการ   

       พิจารณา 

 

หมวด 10 เรื่องบ าเหนจ็และบ านาญของและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ 70 บ าเหน็จและบ านาญของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเรื่องบ าเหน็จบ านาญโรงเรียนอัสสัมชัญ 

          สมุทรปราการและสอดคล้องกับระเบียบบ าเหน็จและบ านาญของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง 

          ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558  

 

หมวดที่ 11 เรื่องการ อบรม ดูงาน ศึกษาต่อ ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 เดอืนต่อครั้ง) 

ข้อ 71 คุณสมบัติ สิทธิและหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรม ดูงาน ศึกษาต่อระยะสั้น  

     71.1 คุณสมบัติของผู้อบรม ดูงาน ศึกษาต่อระยะสั้น 

       71.1.1 ได้รับการบรรจุเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

       71.1.2 ได้รับการอนุมัติ อบรม ดูงาน ศึกษาต่อระยะสั้นจากผู้อ านวยการ 

71.2 ผู้เข้ารับการอบรม ดูงานและศึกษาต่อระยะสั้นจะได้รับเงินเดือน  การพิจารณาความดี 

       ความชอบ เงินโบนัส รับเงินค่าประจ าต าแหน่ง และค่าใช้จ่ายตามที่ระบุสัญญา 

71.3 ผู้เข้ารับการอบรม ดูงาน และ ศึกษาต่อระยะสั้น จะต้องท าสัญญากับทางโรงเรียนและปฏิบัติ 

       ตามระเบียบ / ข้อบังคับที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด  ถ้าผิดสัญญาให้มีผลตามทีส่ัญญาได ้

       ระบุไว้ 

71.4 การไปอบรม ดูงาน ศึกษาต่อระยะสั้น ถือเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตามค าสั่งของโรงเรียน  

       ไม่นับเป็นวันลา 

71.5 การหยุดของผู้ไปศึกษาต่อต่างประเทศหยุดก่อนและหลังการเดินทางให้อยู่ในดุลพินิจของ 

       ผู้อ านวยการ (ไม่นับเป็นวันลา) 
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การใช้ทุนของผู้อบรม ดูงาน ศึกษาต่อระยะสั้น 

71.6 ผู้ที่ได้รับทุนอบรม ดูงาน ศึกษาต่อระยะสั้น ต้องชดใช้ทุนคืนดังนี้ 

      71.6.1 ในกรณีใช้ทุนด้วยระยะเวลาการท างาน เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 

71.6.1.1 ได้รับทุนต่ ากว่า 100,000 บาท ต้องชดใช้ด้วยระยะเวลาการท างานไม่น้อย 

            กว่า 2 ปีการศึกษา 

71.6.1.2 ได้รับทุนตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 200,000 บาท ต้องชดใช้ด้วย 

            ระยะเวลาการท างานไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา 

71.6.1.3 ได้รับทุนตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ต้องชดใช้ด้วยระยะเวลาการท างาน 

            ไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษา 

71.6.2 กรณีลาออกหรือมีเหตุที่ต้องออกจากการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน 

         ต้องชดใช้เงินเป็น 4 เท่าของทุนที่ได้รับ โดยคิดเวลาการท างานที่โรงเรียนหลังจบการ    

         อบรม ดูงาน ศึกษาต่อเป็นส่วนหนึ่งตามสัดส่วนของการชดใช้ทุนด้วย 

 

หมวดที่ 12 เรื่องหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ 72 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศ ระเบียบแบบแผน  

           กฎข้อบังคบัแนวปฏิบัติของโรงเรียนและค าสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยถือประโยชน์ของผู้เรียนและ 

           ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน 

ข้อ 73 ครแูละบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเท่ียงธรรมมี 

          ความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของโรงเรียน และต้องปฏิบัติตน 

          ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 74 ครแูละบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในหน้าที่โรงเรียนโดยชอบ 

         ด้วยกฎหมายและระเบียบของโรงเรียน โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่ง 

         นั้นจะท าให้เสียหายแก่โรงเรียน หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของโรงเรียนแมจ้ะเสนอความเห็น 

         แล้วแตถ่้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม 
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ข้อ 75 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริมและดูแลบุคลากรที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  

         ระเบียบกฎข้อบังคับของโรงเรียน และมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรวมทั้งคณะกรรมการที่ 

         ปรึกษาผู้อ านวยการ  

ข้อ 76 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาตนเองให้แก่โรงเรียนและผู้เรียน จะละทิ้ง 

         หรือทอดทิ้งหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอันควรมิได้ 

ข้อ 77 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพ 

          เรียบร้อย สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียน ต้อนรับ ให้ความสะดวก  

          ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและผู้ที่มาติดต่อกับโรงเรียน 

ข้อ 78 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่หาผลประโยชน์จากผู้เรียนหรือผู้ปกครอง โดยมีความมุ่งหมายจะ 

         ให้เป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยมิชอบ 

ข้อ 79 ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทพรรณางานที่ได้ก าหนดไว้ตามค าสั่งและ  

         ประกาศของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หมวดที่  13  เรื่องความผิดวินัยของครูและบคุลากรทางการศึกษา  

ข้อ 80 การกระท าความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดไม่ร้ายแรง 

80.1 ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม 

       รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

80.2 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม ไม่มีความวิริยะอุตสาหะ 

       ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของโรงเรียน และไมป่ฏิบัติตนตามมาตรฐานและ 

       จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

80.3 อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม หาประโยชน์ 

       ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

80.4 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบแบบแผน กฏข้อบังคับของโรงเรียน มต ิ

        คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการหรือนโยบายของโรงเรียนโดยถือประโยชน์สูงสุดของ    

        ผู้เรียน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน 
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80.5 ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบ     

ของทางโรงเรียน แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่โรงเรียนหรือจะ 

ไม่เปน็การรักษาประโยชน์ของทางโรงเรียน จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน 7 วัน  

เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งก็ได้ และเมื่อเสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยัน 

เป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามและไมว่ิพากษ์วิจารณ์ 

นโยบาย ค าสั่ง การบริหาร หรือวิธีการด าเนินงานในลักษณะที่อาจจะเกิดความเสื่อมเสีย 

ต่อภาพพจน์ของโรงเรียน 

80.6 ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางโรงเรียนและผู้เรียน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่ 

       มีเหตุอันสมควร ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถหรือปฏิบัติเรื่องอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ    

       หน้าที่ของตนในเวลาท างาน การบกพร่องต่อหน้าที่ของตนหรือประมาทเลินเล่อในการท างาน 

80.7 ไม่ประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม ไมร่ักษาความสามัคคี ไม่ช่วยเหลือ 

       เกื้อกูลต่อผู้เรียนและโรงเรียนหรือผู้ร่วมงาน ไม่ต้อนรับหรือให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม 

       ต่อผู้เรียนและผู้ปกครอง 

80.9 กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม  

       หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ของตน 

80.10 เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วน 

        หรือบริษัท หรือท าธุรกิจอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กับนักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนได ้   

        เสียกับทางโรงเรียน การขอรับบริจาคเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจากนักเรียนหรือบุคคล    

        อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน 

80.11 ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ 

        ประชาชนอาศัยอ านาจและหน้าที่ของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนกลุ่มบุคคล 

        หรือพรรคการเมืองใด 

80.12 ไม่ประพฤติผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ หรือการกระท าใดที่ฝ่าฝืนระเบียบวินัยของบุคลากรทาง 

         การศึกษาตามที่คุรุสภาก าหนด 
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81.13 เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ไม่ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิด 

        วินัยหรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกป้องช่วยเหลือมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัยหรือ   

        ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต 

80.14 การแต่งกายไม่ถูกต้องตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของโรงเรียน 

80.15 การมาปฏิบัติงานสายหรือขาดงาน การออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาท างาน โดยไม่ได้รับ 

         อนุญาต 

80.16 การไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่ก าหนด การไม่เข้าสอน ไม่เข้าประชุม ไม่ให้ความ 

        ร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนหรือละทิ้งหน้าที่ของตนโดยไม่มีการแจ้งให้ 

        ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 

  80.17 การใช้นักเรียนท าธุระส่วนตัวที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนให้แก่ตนเองทั้งในและนอกเวลา 

         เรียน 

  80.18 การไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติหน้าที่ 

80.19 กลั่นแกล้ง กล่าวหา หรือร้องเรียนผู้อ่ืนโดยปราศจากความเป็นจริง 

80.20 การตั้งกระทู้ การเขียนข้อความหรือเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเกลียดชัง 

        หรือความแตกแยกในโรงเรียนหรือสร้างความเสียหายแก่โรงเรียน รวมทั้งในลักษณะที่เป็นการ 

        ดูหมิ่น เหยียดหยาม ต่อโรงเรียน ผู้บริหาร หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับ 

        มอบหมายจากทางโรงเรียน รวมถึงการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า 

        ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  การเข้าชม โพสต์ข้อความ หรือดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ 

        ไม่เหมาะสมแก่สถานภาพของตนหรือท าให้โรงเรียนต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง 

80.21 การพูดจาหรือแสดงอาการที่ไม่สมควรกับผู้อ่ืน การน าข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นหรือเหตุการณ์ที่ 

         เกิดข้ึนในโรงเรียน มาบอกกล่าวต่อบุคคลที่สาม โดยการที่น่าจะท าให้ผู้อ่ืน หรือโรงเรียนนั้น 

         ได้รับความเสียหาย 

  80.22 การทะเลาะวิวาทหรือการท าร้ายร่างกายกันไม่ว่ากรณีใดภายในบริเวณโรงเรียนทั้งในและนอก 

         เวลางาน 
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80.23 การปกปิดความผิดของนักเรียนหรือบุคลากรอ่ืนอันอาจท าให้โรงเรียนได้รับความเสียหายหรือ 

         เสื่อมเสียชื่อเสียง การรายงานเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็น 

         เหตุให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน 

  80.24 มีความประพฤติเสื่อมเสียทางด้านการเงิน เข่น การไม่ช าระหนี้แก่ผู้อ่ืน หรือการอาศัยอ านาจ 

        หน้าที่ความเป็นบุคลากรของโรงเรียนกู้ยืมเงินจากผู้ปกครองรวมทั้งนักเรียน รวมถึงการค้ า 

        ประกันผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางโรงเรียน เป็นต้น 

  80.25 การลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการรุนแรง แบบกลั่นแกล้ง ไล่นักเรียนออกนอกห้องเรียน ลงโทษ 

        ด้วยความโกรธโดยไม่ค านึงถึงอายุนักเรียน ท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ท าให้เกิด  

        กระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจหรือไม่เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนและ  

         กระทรวงศึกษาธิการ 

 81.26 ไม่ปฏิบัติหน้าที่เวรตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อันตรายต่อ 

         นักเรียนและผู้อื่น 

80.27 การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 

 

ข้อ 81 การกระท าความผิดต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง 

81.1 การกระท าผิดซ้ า ๆ ในข้อ 80 
  81.2 ทุจริตต่อหน้าทีห่รือมีส่วนร่วมอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงเรียน 

81.3 จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบแบบแผนของโรงเรียน มติ  

       คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการหรือนโยบายของโรงเรียน ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอา 

       ใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของโรงเรียนอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนอย่าง     

       ร้ายแรง 

81.4 ขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วย 

       กฎหมายและระเบียบของโรงเรียน อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่โรงเรียนอย่างร้ายแรง 

81.5 ละทิ้งหน้าทีห่รือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่โรงเรียนอย่าง  

       ร้ายแรง 
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81.6 ละทิ้งหน้าที่การติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

81.7 กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษหนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ 

       จ าคุกหรือให้ได้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

  81.8 เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด 

81.9 การเล่นการพนันเป็นอาจิณ 

81.10 กระท าอนาจารกับนักเรียนและเพ่ือนร่วมงานหรือกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียน 

        ครู ผู้ปกครอง และ ผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนเองหรือไม่ 

81.11 การครองตน ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วิชาชีพ หรือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับนักเรียน  

        ประพฤติตนเสเพล มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับบุคคลอ่ืนหรือคู่สมรสผู้อ่ืน 

81.12 ครแูละบุคลากรทางการศึกษา คู่สมรส ห้ามสอนพิเศษนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ 

        สมุทรปราการโดยที่โรงเรียนไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

        รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น สอนพ่ีหรือน้อง ที่เรียนโรงเรียนอ่ืน ๆ 

81.13 การเป็นที่ปรึกษาหรือคณะท างานแก่หน่วยงานต่าง ๆ อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ 

         ตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน 

81.14 การถูกศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลาย 

81.15 การมีพฤติกรรมบ่อนท าลายความสงบเรียบร้อยหรือการสร้างกลุ่มอิทธิพลภายในโรงเรียนไม่ว่า 

         จะโดยเจตนาหรือเล็งเห็นได้ว่าเจตนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยก  

         วุ่นวายก่อให้เกิดความเกลียดชังโรงเรียน หรือขัดขวางนโยบายรวมทั้งการด าเนินงานต่าง ๆ  

          ของโรงเรียนที่ได้มีการปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างถูกต้องแล้ว 

81.16 กระท าการยั่วยุ ยุยงส่งเสริม ชักชวน หรือสนับสนุนให้บุคลากรอ่ืนหรือนักเรียนกระท าการใด  

        เพ่ือสนับสนุนหรือต่อต้านอีกฝ่ายหนึ่ง หรือนัดหยุดปฏิบัติหน้าที่ หรือนัดหยุดเรียน การกระท า 

        ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าโดยจงใจให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนอย่างร้ายแรง 
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หมวดที่ 14 เรื่องการสอบสวนและบทลงโทษของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ 82 ผู้บังคับบัญชาตามหน้าที่ สามารถสอบสวนและพิจารณาโทษครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติ 

         หน้าที่บกพร่องส่งผลให้โรงเรียนหรือนักเรียนได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน 

ข้อ 83 เมื่อมีการกล่าวหาครู และบุคลากรทางการศึกษาว่ามีกรณีประพฤติผิดและผู้อ านวยการเห็นว่ากรณีมี 

          มูลเหตุ ควรด าเนินการสอบสวน ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือ 

          ด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและมีความยุติธรรม 

  คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการและกรรมการ ไม่น้อยกว่า 4 คน ใน 

จ านวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการ หรือจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเป็นเลขานุการโดยมิได้เป็น 

กรรมการก็ได้ 

 
ข้อ 84 คณะกรรมการสอบสวนมีอ านาจเรียกพยานหลักฐานหรือเอกสารของโรงเรียนมาใช้ประกอบการ 

         สอบสวนได้และมีอ านาจเรียกหรือเชิญผู้บริหาร บุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือนักเรียน มาให้ถ้อยค า 

         เพ่ิมเติมได ้เพ่ือให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและยุติธรรม 

ข้อ 85 ให้คณะกรรมการน าเสนอผลการสอบสวน ให้ผู้อ านวยการพิจารณาและด าเนินการต่อไปดังนี้ 

85.1 ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระท าผิดตามข้อร้องเรียน 

                 หรือข้อกล่าวหา ให้ผู้อ านวยการสั่งยุติเรื่องได้ 

85.2 ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวกระท าความผิด ให้ผู้อ านวยการ 

      ด าเนินการพิจารณาลงโทษผู้ถูกกล่าวภายในระยะไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการสอบสวน 

85.3 ในกรณีที่ผู้อ านวยการเห็นว่าสมควรสอบสวนเพิ่มเติมจริง ให้ก าหนดประเด็นและอาจส่ง 

       พยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้ 

     85.4 ในกรณีที่ผู้อ านวยการเห็นว่าการสอบสวนไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูก 

       กล่าวหาในสาระส าคัญ ให้ระะบุประเด็นที่แสดงว่าการสอบสวนไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม แล้ว   

       ส่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนใหม่เฉพาะประเด็นนั้น ๆ หรือท้ังหมด ภายใน 

        ระยะเวลาที่ก าหนด    
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ในการด าเนนิการตาม 85.3 และ 85.4 ถ้าคณะกรรมการสอบสวนไม่อาจด าเนินการต่อไป

ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือผู้อ านวยการเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนด้วยประการใด ก็ให้ด าเนินการได ้

ข้อ 86 ในระหว่างการสอบสวน ผู้อ านวยการอาจมีค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดการปฏิบัติหน้าทีใด ๆ ในโรงเรียน 

         เป็นการชั่วคราวก็ได้ ถ้าเห็นว่าการให้ผู้ถูกสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ต่อไประหว่างการสอบสวนยังไม่เสร็จ    

         สิ้น จะเกิดความเสียหายแก่โรงเรียน 

โรงเรียนอาจสั่งพักงานผู้นั้นชั่วคราวได้ไม่เกิน 7 วัน โดยให้ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของค่าจ้างที่ได้รับอยู่ก่อน  จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นหากปรากฏ

ว่าผู้ถูกพักงานระหว่างสอบสวนหรือมิได้กระท าความผิดให้โรงเรียนจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือทั้งหมด

คืนให้กับผู้ปฎิบัติงานพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ  15 ต่อปี 

ข้อ 87 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติในการท างานและละเว้นในการปฎิบัติงานและการ  

ครองตนตามระเบียบของโรงเรียน จะได้รับการพิจารณาความผิดที่ไม่ร้ายแรงและความร้ายแรงแห่ง  

การกระท าผิดอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

. 87.1 ตักเตือนด้วยวาจาและมีการบันทึกเพ่ือรับทราบโดยหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้า  

      ระดับ ตามสายบังคับบัญชา 

87.2 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนกตามสายบังคับบัญชา  

  87.3 ท าภาคทัณฑ์โดยมีก าหนดเวลาหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้  โดยคณะกรรมการที่ได้รับการ 

                  แต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 

  87.4 ตัดเงินเดือน  โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  

         ผู้อ านวยการ 

  87.5 ลดเงินเดือน โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ  

                 ผู้อ านวยการ 

87.6 ให้ออก (ปลดออก) โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ    

                 ผู้อ านวยการ 

  87.7 ไล่ออก โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 
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ข้อ 88 การลงโทษตามข้อ 87.1 – 87.7 ให้ด าเนินการดังนี้ 

  88.1 การลงโทษตามข้อ 87.3 ความผิดตามมติของคณะกรรมสอบสวนจะถูกบันทึกภาคทัณฑ์หาก  

88.2 กระท าความผิดอีกจะพิจารณลงโทษตามล าดับขั้นความผิด 

88.3 การลงโทษตามข้อ 87.4 ตัดเงินเดือน (ฐานเงินเดือนรวมนานปี) ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ 5 ของ   

  88.4 เงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

  88.5 การลงโทษตามข้อ 87.5 ให้ลดเงินเดือน (ฐานเงินเดือนรวมนานปี) ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ 5   

  88.6 ของเงินเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปีและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

. 88.7 การลงโทษตามข้อ 87.6 ให้ผู้ถูกลงโทษให้ออกเขียนใบลาออกและมีผลบังคับทันที 

  88.8 การลงโทษตามข้อ 87.7 ให้ผู้ถูกลงโทษพ้นสภาพจากการเป็นครูของโรงเรียนทันที 

 

หมวดที่ 15 เรื่องการเลิกสัญญาและค่าชดเชยการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ 89 โรงเรียนหรือบุคลากรอาจบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่ง 

ทราบ ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายเงินเดือนคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลบอกเลิกสัญญา 

เมื่อถึงก าหนดจ่ายเงินเดือนคราวถัดไปข้างหน้าได้ แต่ไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน 

ข้อ 90 โรงเรียนจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่บุคลากรที่เลิกสัญญาจ้างการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          ดังต่อไปนี้ 

90.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท างานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จ่ายให้ไม่น้อยกว่า  

       1 เดือนของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

90.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท างานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่ายให้ไม่น้อยกว่า 3  

       เดือนของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

90.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท างานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่ายให้ไม่น้อยกว่า 6  

      เดือนของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

90.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท างานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่ายให้ไม่น้อยกว่า 8  

       เดือนของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

90.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท างานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป จ่ายให้ไม่น้อยกว่า 10 เดือนของ 



ระเบียบโรงเรยีนอสัสมัชญัสมทุรปราการ 29 

 

       เงินเดือนเดือนสุดท้าย 

ข้อ 91 โรงเรียนจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่บุคลากรตามข้อ 90 ในกรณีดังต่อไปนี้ 

91.1 โรงเรียนเลิกกิจการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

91.2 โรงเรียนยุบชั้นเรียนหรือลดห้องเรียน 

91.3 โรงเรียนหยุดกิจการชั่วคราว 

91.4 โรงเรียนบอกเลิกสัญญา โดยที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้กระท าความผิด การนับ 

       ระยะเวลาเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้บรรจุเข้าท าหน้าที่จนถึงวันที่ 

       โรงเรียนเลิกกิจการ ยุบชั้นเรียน ลดห้องเรียน หยุดกิจการชั่วคราวหรือวันที่บอกเลิกสัญญากับ 

       ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ 92 โรงเรียนไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง  

          ดังต่อไปนี้ 

92.1 ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่โรงเรียน 

92.2 จงใจท าให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย 

92.3 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

92.4 ฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยจรรยา มารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณี ของครูและบุคลากร 

      ทางการศึกษาที่คุรุสภาก าหนด 

92.5 ฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยจรรยา มารยาท วินัยและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ 

       หรือครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน 

92.6 ฝ่าฝืนระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับหรือค าสั่งโดยขอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของโรงเรียน  

      และโรงเรียนได้เตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีความผิดร้ายแรง โรงเรียนไม่จ าเป็นต้อง    

      ตักเตือน 

92.7 มีความประพฤติไม่เหมาะสมแก่ต าแหน่งหน้าที่ 

92.8 ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร 

92.9 ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย 

       ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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92.10 กระท าความผิดตามข้อ 81 (ความผิดร้ายแรง) 

ข้อ 93 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เพราะเหตุดังต่อไปนี้ 

 93.1 ลาออกโดยสมัครใจ 

 93.2 ครบก าหนดเวลาตามสัญญาจ้าง (กรณีการจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน) 

 93.3 ออกจากการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อ 92 (ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ครูและ 

       บุคลากรทางการศึกษา) 

 93.4 ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 94 ในระหว่างที่โรงเรียนได้พิจารณาสอบสวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า    

          ความผิดและพิจารณาแล้วว่า ถ้าให้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนต่อไปจะเกิดความเสียหายแก่โรงเรียน  

          โรงเรียนสามารถสั่งพักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ มีก าหนดเวลาไม่เกิน 7 วัน โดยท าเป็น 

          ค าสั่งระบุความผิดและก าหนดระยะเวลาพักงาน แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบก่อนการ  

          พักงาน 

 

หมวดที่ 16 เรื่องการรอ้งเรียนและการอุธรณข์องครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ 95 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสิทธิยื่นเรื่องร้องทุกข์ในกรณีที่เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม  

         และในกรณีท่ีเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสีย หรือสิทธิอันควรมิควรได้ของตน หรือเกี่ยวด้วยการปฏิบัติงาน 

         ของตน ทั้งกรณีท่ีเป็นปัญหาส่วนตัวหรือสภาพการท างานได้ 

ข้อ 96 การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 

         ไม่ได้รับความเป็นธรรม มีความประสงค์จะอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษาโดยใช้ถ้อยค า 

สุภาพและ ต้องมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

96.1 รายละเอียด 

  - ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ของผู้อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 

  - รายละเอียด การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 

  - ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 

 96.2 ขั้นตอนการอุทธรณ์ให้ร้องทุกข์ต่อผู้อ านวยการโดยตรง 
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ข้อ 97 ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการ แล้วแต่ 

          กรณี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 

 

หมวดที่ 17  เรือ่งการพ้นสภาพการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ 98 การพ้นสภาพการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา 

98.1 ตาย 

98.2 ลาออก 

98.2.1  ก่อนสิ้นปีการศึกษาครูและบคุลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะลาออกต้องแจ้งให้  

ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า อย่างน้อยภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีการศึกษานั้น ๆ  

และส่งใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร 

98.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะลาออกระหว่างปีการศึกษา จะแจ้งให้  

ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ระหว่างที่ยังไม่ถึงวันอนุมัติให้ลาออก 

ให้ครูบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ กรณีที่ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษามิได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ตามความรับผิดชอบ ทาง 

โรงเรียนจะพิจารณาจ่ายเงินเดือนสุดท้ายตามที่เห็นสมควร 

98.3 ไล่ออก 

98.4 ปลดออก 

98.5 ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

98.6 ติดยาเสพติด หรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด 

98.7 ติดการพนันเป็นอาจิณ 

98.8 กระท าผิดกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติของโรงเรียน และค าสั่งของ 

       ผู้บังคับบัญชา ขั้นร้ายแรง หรือให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือได้รับโทษทางอาญา    

       ตามค าสั่งศาลจนถึงท่ีสุด 




