
 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ในพระอปุถมัภข์อง 

สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มหีลกัเกณฑ์และวธิกีารในการบรหิารงานบุคคลของโรงเรยีน
อนุบาลแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในพระอุปถมัภข์อง สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณวิฒันา 
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์เพื่อใหก้ารบรหิารงานบุคคลเป็นไปอย่างมรีะบบ มปีระสทิธภิาพ และ
เกดิประสทิธผิลสงูสุด และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐   
 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบญัญัติโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ 
สมเดจ็พระเจา้พี่นางเธอ  เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์ จงึได้ออกระเบยีบไว ้
ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรยีนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์    
ในพระอุปถมัภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์   
ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓” 
  
 ขอ้ ๒  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีป่ระกาศเป็นตน้ไป 
  
 ขอ้ ๓  บรรดาระเบยีบหรอืข้อบงัคบัใดที่ขดัหรอืแย้งกบัระเบยีบฉบบันี้ ให้ใช้ระเบยีบ
ฉบบัน้ีแทน 
 
 ขอ้ ๔  ในระเบยีบน้ี 
 “โรงเรียน ” หมายความว่ า โรงเรียนอ นุบาลแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสร าชนครินทร์
 “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์
 



 ๒ 

 “มหาวทิยาลยั” หมายความว่า มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 “อธกิารบด”ี หมายความว่า อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 “ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
 “ผูจ้ดัการ” หมายความว่า ผูจ้ดัการโรงเรยีน 

 “ครปูระจ า” หมายความว่า ครปูระจ าโรงเรยีน 
 “ครูพิเศษ” หมายความว่า ครูซึ่งทางโรงเรยีนมอบหมายหรอืจ้างให้ท างาน   โดยมี

ก าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอน 
 “พนักงาน” หมายความว่า ครูช่วยสอน พนักงานในส านักงานโรงเรยีน รวมตลอดทัง้
พนกังานอื่น  

 “ผู้ปฏิบตังิานของโรงเรยีน” หมายความว่า บุคลากรที่ปฏบิตัิงานให้กบัโรงเรยีน ทัง้ที่
เป็น ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ ผูจ้ดัการ ครปูระจ า ครพูเิศษ และพนกังาน 
 “สญัญาจ้าง” หมายความว่า สญัญาซึ่งผู้ปฏิบตัิงานของโรงเรยีนตกลงจะปฏิบตัิงาน
ใหแ้ก่โรงเรยีน และโรงเรยีนตกลงจะจา่ยเงนิเดอืนตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิานให ้
 “ค่าจา้ง" หมายความว่า เงนิทุกประเภททีโ่รงเรยีนจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสญัญาจา้ง
ส าหรบัระยะเวลาการปฏบิตังิานปกติเป็นรายชัว่โมง รายวนั รายสปัดาห์ รายเดอืน หรอืระยะเวลาอื่น 
หรือจ่ายให้  โดยค านวณตามผลงานที่ผู้นั ้นท าได้ และให้หมายความรวมถึงเงินที่ โรงเรียนจ่าย             
ให้ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีนในวันหยุด และวันลาที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนมิได้ปฏิบัติงานด้วย       
ทัง้นี้ ไมว่่าจะก าหนด ค านวณ หรอืจา่ยในลกัษณะใด และโดยวธิกีารใด และไมว่่าจะเรยีกชื่ออยา่งไร 
 “วนัปฏิบตัิงาน” หมายความว่า วนัที่ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีนปฏิบตัิงาน
ตามปกต ิ
 “วนัหยุด” หมายความว่า วนัที่ก าหนดให้ผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนหยุดประจ าสปัดาห ์
หยดุประจ าปี หรอืหยดุพกัผ่อนประจ าปี และใหห้มายความรวมถงึวนัหยดุอื่นตามมตคิณะรฐัมนตรดีว้ย 
 “วนัลา” หมายความว่า วนัทีผู่้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนลาป่วย ลากจิส่วนตวั ลาพกัผ่อน
ประจ าปี ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท หรอืลาไปประกอบพธิฮีจัญ์ ลาเขา้รบัการตรวจพลหรอืเขา้รบัการ
เตรยีมพลหรอืเนื่องจากราชการทหาร หรอืลาประเภทอื่นตามทีค่ณะ กรรมการบรหิารก าหนด 
 “ค่าล่วงเวลา" หมายความว่า เงนิทีโ่รงเรยีนจ่ายใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนเป็นการ
ตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันปฏิบัติงาน   ซึ่งนอกหรอืเกินก าหนดเวลาปฏิบัติงานปกติ       
ในวนัปฏบิตังิาน 
 “ค่าปฏิบัติงานในวนัหยุด" หมายความว่า เงนิที่โรงเรยีนจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของ
โรงเรยีนเป็นการตอบแทนการปฏบิตังิานในวนัหยดุ 
 “ค่าล่วงเวลาในวันหยุด" หมายความว่า เงนิที่โรงเรยีนจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของ
โรงเรยีนเป็นการตอบแทนการปฏบิตังิานล่วงเวลาในวนัหยดุ 
 



 ๓ 

 ขอ้๕ ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบฉบบันี้ และให้มอี านาจออกประกาศ
หรอืค าสัง่เพื่อวางหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบฉบบัน้ีได้ 
 ในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบน้ี ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าด 
 
  หมวด ๑  
  ต าแหน่งและคณุสมบติัเฉพาะต าแหน่งผู้ปฏิบติังานของโรงเรียน 

------------- 
 
 ขอ้ ๖ ใหผู้อ้ านวยการมอี านาจก าหนดอตัราก าลงัผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนไดต้ามความ
เหมาะสม   แต่ทัง้นี้ จ านวนรวมของผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน และค่าจา้งต้องไม่เกนิจ านวน และวงเงนิ    
ทีค่ณะกรรมการบรหิารก าหนด 
 
 ขอ้ ๗ ให้ผู้อ านวยการจดัท า และปรบัปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งผู้ปฏบิตัิงานของ
โรงเรยีน  ไวเ้ป็นบรรทดัฐานทุกต าแหน่ง  โดยมาตรฐานดงักล่าวใหแ้สดงประเภท ชื่อต าแหน่ง ลกัษณะ
งานทีต่อ้งปฏบิตั ิคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งและแสดงอตัราเงนิเดอืนของต าแหน่งไวด้ว้ย 
 ในกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น ผู้อ านวยการอาจอนุมัติให้บรรจุ  และแต่งตัง้
ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน มคีุณสมบตัต่ิางจากมาตรฐานตามวรรคหนึ่งกไ็ด ้แลว้รายงาน  เพื่อขอใหค้ณะ
กรรมการบรหิารใหค้วามเหน็ชอบเป็นการเฉพาะราย 
 
 ข้อ ๘ การเปลี่ยนต าแหน่งผู้ปฏิบตัิงานของโรงเรยีนประเภทหนึ่งไปเป็นต าแหน่งอีก
ประเภทหนึ่งใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่ผูอ้ านวยการ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
บรหิารก าหนด  โดยท าเป็นประกาศโรงเรยีน 
 
 ขอ้ ๙  การก าหนดต าแหน่ง และคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งของผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน
ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในสญัญาจา้ง  
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   หมวด ๒ 
   การแต่งตัง้และการประเมินผลงาน 

---------- 
 
 ข้อ ๑๐ การแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีน ให้แต่งตัง้จากผู้ซึ่งผ่าน
กระบวนการสรรหาและคดัเลอืกตามหลกัเกณฑ์ที่ผู้อ านวยการ  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
บรหิารก าหนด โดยท าเป็นประกาศโรงเรยีน 
 ให้ผูซ้ึง่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน ไดร้บัเงนิเดอืนในอตัราเงนิเดอืน
เริม่ตน้ของต าแหน่งหรอืวุฒกิารศกึษาตามบญัชทีา้ยระเบยีบนี้ 
 ผู้ซึ่งมปีระสบการณ์ท างานหรอืผลงานทางวชิาการอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนอาจ
ได้รบัอัตราเงนิเดือนที่เหมาะสมกบัประสบการณ์ของผู้นัน้  ทัง้นี้ โดยให้ผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณา
แลว้แต่กรณ ี
 

 ขอ้ ๑๑ ให้ผู้อ านวยการท าสญัญาจ้างกบัผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกเข้า
เป็นผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีน  ตามหลกัเกณฑ์ และสญัญาจา้งที่ผู้อ านวยการ  โดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการบรหิารก าหนด โดยท าเป็นประกาศโรงเรยีน 
 
 ขอ้ ๑๒ การบรรจุผู้ซึ่งผ่านกระบวนการสรรหา และคดัเลอืกเขา้เป็นผู้ปฏบิตัิงานของ
โรงเรยีน ใหท้ าสญัญาจา้ง โดยใหท้ดลองปฏบิตังิานในต าแหน่งทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเป็นระยะเวลาสามเดอืน 
 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่ผู้อ านวยการ 
ยงัเห็นควรให้ผู้นัน้ทดลองปฏบิตัิงานต่อไปอีกระยะหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการสัง่ให้ผู้นัน้ทดลองปฏบิตังิาน
ต่อไปมกี าหนดระยะเวลาตามทีเ่หน็สมควร แต่รวมระยะเวลาทดลองปฏบิตังิานทัง้สิน้ตอ้งไมเ่กนิหนึ่งปี 
 ในระหว่างระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง หรอืขยายระยะเวลาทดลอง
ปฏบิตังิานตามวรรคสอง หากผู้อ านวยการเห็นว่าผู้นัน้มคีวามประพฤติไม่เหมาะสม หรอืไม่มคีวามรู้
ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รบัคัดเลือก และเห็นว่าไม่ควรให้ทดลอง
ปฏบิตังิานต่อไป ผูอ้ านวยการจะสัง่ใหผู้น้ัน้ออกจากงานก็ได ้โดยจะต้องให้เหตุผลในการสัง่ให้ออกจาก
งานไวด้ว้ย 
 ผู้ซึ่งถูกสัง่ให้ออกจากงานตามวรรคสาม ให้ถือเสมือนว่าไม่เคยเป็นผู้ปฏิบัติงาน      
ของโรงเรียน แต่ทัง้นี้  ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติงานหรือการรับ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดทีผู่น้ัน้ไดร้บัในระหว่างทดลองปฏบิตังิาน 
 ผู้ซึ่งทดลองปฏิบัติงานครบถ้วนตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนด และผ่านการ
ประเมนิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่คณะกรรมการบรหิารก าหนด ให้ถอืว่าได้รบัการบรรจุและแต่งตัง้  
ให้ด ารงต าแหน่งที่ไดร้บัคดัเลอืก  โดยมสีญัญาจา้งที่ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขทีช่ดัเจนไวแ้ลว้ และ
ต้องมกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงาน  เพื่อต่ออายุสญัญาจา้ง ปรบัเพิม่เงนิเดอืน เลื่อนระดบั หรอืเลื่อน
ต าแหน่ง ตามแต่กรณ ี
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 ขอ้ ๑๓ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนมสีภาพการจา้งตามระยะเวลาทีก่ าหนดในสญัญาจา้ง  
 ในกรณีที่เป็นการจา้งผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนเพื่อปฏบิตังิานให้แก่โรงเรยีนเป็นคราว
แรก ใหก้ าหนดระยะเวลาการจา้งไดต้ามความเหมาะสม แต่ทัง้นี้ไมเ่กนิสามปี 
 การจา้งผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนจะจา้งบางเวลาหรอืเตม็เวลากไ็ด ้เมื่อสิน้สุดสญัญาจา้ง
ใหถ้อืว่าผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูน้ัน้ออกจากงาน  
 โรงเรยีนอาจให้ผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนออกจากงานก่อนสิ้นสุดสญัญาจ้างก็ได้ แต่
จะตอ้งแจง้ใหผู้ป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า ๓๐ วนั  
 การใหอ้อกจากงานก่อนก าหนดไมม่ผีลกระทบต่อสทิธปิระโยชน์อนัพงึไดต้ามฐานะของ
ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน 
 
 ขอ้ ๑๔ ให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนปีละสองครัง้  
ในเดอืนมนีาคมและเดอืนกนัยายนของทุกปี 
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ งให้เป็นไปตามที่
ผูอ้ านวยการ  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารก าหนดโดยท าเป็นประกาศโรงเรยีน ซึง่อยา่ง
น้อยจะต้องประกอบด้วยการประเมินรวมของทัง้ส่วนงาน   โดยผู้อ านวยการรวมทัง้การประเมิน
รายบุคคลโดยผู้รบัผดิชอบส่วนงานนัน้และผู้รบัผดิชอบส่วนงานอื่นตามสดัส่วนที่ผู้อ านวยการก าหนด 
ทัง้นี้ใหน้ าหมวด ๖ แห่งระเบยีบน้ีมาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 
 ให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของที่ปรกึษา ผู้ทรงคุณวุฒทิี่มาปฏบิตัิงาน  ให้แก่
โรงเรยีนตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีผู่อ้ านวยการโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารก าหนด 
 
 ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีนว่างลงหรอืผู้ด ารงต าแหน่งใด      
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรอืเป็นกรณีของต าแหน่งที่ก าหนดขึ้นใหม่และยังมิได้มีการแต่งตัง้  
ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้ ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจสัง่ให้ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีนที่เห็นสมควรรกัษาการ       
ในต าแหน่งนัน้ไดเ้ป็นการชัว่คราว 
 ให้ผู้รกัษาการตามวรรคหนึ่งมอี านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่ตนรกัษาการ ในกรณีที่มี
ระเบยีบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หรอืมตใิดก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งนัน้เป็นกรรมการหรอืให้มอี านาจหน้าที่
อยา่งใด ใหผู้ร้กัษาการในต าแหน่งดงักล่าวเป็นกรรมการหรอืมอี านาจหน้าทีต่ามทีก่ าหนดนัน้ดว้ย 
 
 ขอ้ ๑๖ ในกรณีจ าเป็นโดยสภาพของงานที่มลีกัษณะเฉพาะ หรอืงานที่มลีกัษณะ หรอื
เวลาของการปฏบิตังิานเป็นพเิศษ หรอืมุ่งหมายความส าเรจ็ของงาน โรงเรยีนจะจา้งบุคคลทีเ่หน็สมควร
ใหป้ฏบิตังิานดงักล่าวเป็นการเฉพาะกไ็ด้  โดยท าเป็นสญัญาตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบรหิารก าหนด 
ในกรณนีี้มใิหถ้อืว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนตามระเบยีบฉบบันี้ 
 
 



 ๖ 

   หมวด ๓ 
   เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืน 

---------- 
 
 ขอ้ ๑๗ อตัราเงนิเดอืนของผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนใหเ้ป็นไปตามบญัชอีตัราเงนิเดอืน
ทีค่ณะกรรมการบรหิารประกาศก าหนด 
 บญัชอีตัราเงนิเดอืนดงักล่าวใหแ้สดงเฉพาะอตัราเงนิเดอืนขัน้สงู และขัน้ต ่าเท่านัน้ 
 ผู้อ านวยการ  อาจเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารเพื่ออนุมตัิให้ปรบัปรุงบัญชีอัตรา
เงนิเดอืนได ้
 
 ข้อ ๑๘ อัตราค่าเงนิเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ปฏิบตัิงานของโรงเรยีน
ประเภทบรหิารสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 
   
 ขอ้ ๑๙ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนต าแหน่งใดจะไดร้บัเงนิเดอืนในอตัราเท่าใด ใหเ้ป็นไป
ตามทีผู่อ้ านวยการก าหนด   ทัง้นี้ โดยไมต่อ้งประกาศเป็นการทัว่ไป แต่ใหแ้จง้ใหท้ราบเป็นรายบุคคล 
 ในกรณีที่ผู้อ านวยการเห็นควรก าหนดอตัราเงนิเดอืนผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนรายใด 
ให้แตกต่างไปจากอตัราที่คณะกรรมการบรหิารประกาศก าหนดไว ้ต้องไดร้บัอนุมตัจิาก คณะกรรมการ
บรหิารก่อน   ทัง้นี้   โดยต้องค านึงถึงคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ ความยากง่ายของงาน   
ความขาดแคลนบุคลากรประเภทนัน้ และการแขง่ขนัในตลาดงาน  
 
 ขอ้ ๒๐ การก าหนดเงนิเดอืนของผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนแต่ละคนให้ค านึงถงึปัจจยั 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ระดบัของวุฒกิารศกึษาทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่ง 
(๒) ประสบการณ์การท างานทีเ่ป็นประโยชน์หรอืเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 
(๓) ความยากงา่ยของงาน 
(๔) ความขาดแคลนบุคลากรประเภทนัน้ 
(๕) อตัราค่าจา้งของหน่วยงานอื่นทีม่สีถานะใกลเ้คยีงกนั 
(๖) สถานการณ์และความจ าเป็นของโรงเรยีน 
(๗) สภาพทางการเงนิของโรงเรยีน 

 
ขอ้ ๒๑ ค่าตอบแทนที่ปรกึษา ผู้ทรงคุณวุฒทิี่มาปฏบิตัิงานให้แก่โรงเรยีน ให้เป็นไป

ตามที่ผู้อ านวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารก าหนด โดยค านึงถึงคุณวุฒ ิ
ความสามารถ ประสบการณ์ ความยากง่ายของงาน ความขาดแคลนบุคลากรประเภทนัน้ และการ
แขง่ขนัในตลาดงาน 



 ๗ 

   หมวด ๔ 
 วนัปฏิบติังาน เวลาปฏิบติังาน วนัหยดุ และการปฏิบติังานล่วงเวลา 

---------- 
 
 ขอ้ ๒๒ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนมวีนัปฏบิตังิานและเวลาปฏบิตังิาน ดงัต่อไปนี้ 
 (๑)  วนัปฏบิตัิงานได้แก่ วนัจนัทร์ ถงึ วนัศุกรข์องสปัดาห์ เว้นวนัหยุดประจ าสปัดาห ์
วนัหยดุตามประเพณ ีและวนัหยดุอื่นตามมตคิณะรฐัมนตร ี
 (๒)  เวลาปฏบิตังิาน ได้แก่ ระยะเวลาการปฏบิตังิานในวนัปฏบิตังิานปกตใินแต่ละวนั 
วนัละแปดชัว่โมง รวมเวลาหยดุพกัหนึ่งชัว่โมง 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน และเป็นไปเพื่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ผู้อ านวยการจะเปลีย่นแปลงวนัปฏิบตังิานและเวลาปฏบิตังิาน วนัหยุด
ประจ าสปัดาห์และวนัหยุดประจ าปีของผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนในโรงเรยีนก็ได้ แต่จะต้องไม่กระทบ
จ านวนรวมของเวลาปฏิบตัิงานรวมกันในหนึ่งสปัดาห์ ของวนัหยุดประจ าสปัดาห์ และวนัหยุดตาม
ประเพณทีัง้ปี 
 ในกรณีทีล่กัษณะหรอืสภาพของงานต้องปฏบิัตติดิต่อกนัไป ถ้าหยุดจะเสยีหายแก่งาน
หรอืเป็นงานฉุกเฉิน ผูอ้ านวยการอาจก าหนดให้ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนทีป่ฏบิตังิานนัน้มวีนัปฏบิตังิาน
แตกต่างไปจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้นี้กไ็ด ้ 
 
 ขอ้ ๒๓ วนัหยดุประจ าสปัดาห ์ไดแ้ก่ วนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์
 วนัหยุดประจ าปี ได้แก่ วันหยุดเนื่ องในวันนักขตัฤกษ์ตามประเพณีต่าง ๆ ที่ทาง
ราชการก าหนด 
 ในกรณีที่ว ันหยุดประจ าปีวันใดตรงกับวันหยุดประจ าสัปดาห์ ให้หยุดชดเชย  
ในวนัปฏบิตังิานถดัไป 
 
 ขอ้ ๒๔ ผู้อ านวยการอาจก าหนดให้ผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนผู้ใดปฏบิตังิานล่วงเวลา
หรอืปฏบิตังิานในวนัหยดุไดเ้ท่าทีจ่ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

   หมวด ๕ 
 การลา และการจ่ายเงินเดือนในวนัหยดุและวนัลา 

---------- 
 ส่วนท่ี ๑ 
 การลา 

---------- 
 
 ขอ้ ๒๕ การลามเีจด็ประเภท ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ลาป่วย 
(๒) ลากจิส่วนตวั 
(๓) ลาพกัผ่อนประจ าปี 
(๔) ลาคลอดบุตร 
(๕) ลาอุปสมบทและลาไปประกอบพธิฮีจัญ์ 
(๖) การลาเขา้รบัการตรวจพลหรอืเขา้รบัการเตรยีมพล หรอืเนื่องจากราชการทหาร 
(๗) การลาประเภทอื่นตามทีค่ณะกรรมการบรหิารก าหนด 

 
 ข้อ ๒๖ ผู้ปฏิบตัิงานของโรงเรยีนมสีิทธลิาป่วยได้เท่าที่ป่วยจรงิ แต่ในปีหนึ่งไม่เกิน
สามสบิวนั 
 การลาป่วยตัง้แต่สามวนัปฏบิตังิานตดิต่อกนัขึน้ไป ให้ผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนแสดง
ใบรบัรองแพทยแ์ผนปัจจบุนัชัน้หน่ึงหรอืสถานพยาบาลของทางราชการ 
 ในกรณีที่ผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนไม่อาจแสดงใบรบัรองแพทย์แผนปัจจุบนัชัน้หนึ่ง 
หรอืสถานพยาบาลของทางราชการตามวรรคสองได้ ให้ผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนชี้แจงเป็นหนังสอืให ้       
ผูม้อี านาจอนุญาตทราบ 
 วนัทีผู่้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนไม่สามารถปฏบิตังิานได้  เนื่องจากประสบอนัตรายหรอื
เจบ็ป่วยอนัเกดิขึน้เพราะการปฏบิตังิานและวนัลาเพื่อคลอดบุตรตามขอ้ ๓๐ มใิหถ้อืเป็นวนัลาป่วยตาม
ขอ้นี้ 
 
 ข้อ ๒๗ ผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนมสีทิธลิากิจปีละไม่เกินแปดวนัปฏิบตัิงาน ส าหรบั
ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน ซึง่ผ่านการทดลองปฏบิตังิานแลว้ หากมคีวามจ าเป็นใหผู้อ้ านวยการพจิารณา
เป็นรายกรณ ี
   
 ข้อ ๒๘ การลาพกัผ่อนประจ าปี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ผู้อ านวยการ โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการก าหนด โดยท าเป็นประกาศโรงเรยีน 
  



 ๙ 

 ขอ้ ๒๙ ในระหว่างที่ผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนได้รบัอนุญาตให้ลาพกัผ่อนประจ าปีและ
ยงัไม่ครบก าหนด หากมกีรณีจ าเป็นทีจ่ะต้องปฏบิตังิาน ผูม้อี านาจอนุญาตจะเรยีกตวักลบัมาปฏบิตังิาน
กไ็ดโ้ดยใหถ้อืว่าวนัทีก่ลบัมาปฏบิตังิานนัน้มไิดเ้ป็นวนัลาพกัผ่อนประจ าปี 
 
 ขอ้ ๓๐ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน  ซึง่เป็นหญงิมคีรรภม์สีทิธลิาคลอดบุตรไดค้รัง้หนึ่งไม่
เกนิเก้าสบิวนั  โดยนับรวมวนัหยุดประจ าสปัดาห์ วนัหยุดตามประเพณี และวนัหยุดอื่นที่มใีนระหว่าง
การลาคลอดบุตรดว้ย 
 การลาคลอดบุตรจะลาในวนัทีค่ลอดบุตร ก่อนวนัทีค่ลอดบุตร หรอืหลงัวนัทีค่ลอดบุตร 
กไ็ด ้แต่เมือ่รวมวนัลาแลว้ตอ้งไมเ่กนิเกา้สบิวนั 
 การลาคลอดบุตรที่คาบเกี่ยวกบัการลาประเภทใดที่ยงัไม่ครบก าหนดวนัลาของการลา
ประเภทนัน้ ใหถ้อืว่าการลาประเภทนัน้สิน้สุดลง และใหถ้อืเป็นการลาคลอดบุตร  ตัง้แต่วนัลาคลอดบุตร 
 ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนซึ่งเป็นหญงิที่ลาคลอดบุตรตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะลา
เพื่อเลี้ยงดูบุตร  ให้มสีทิธลิาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้อกีไม่เกินหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนั โดยไม่มสีทิธิ
ไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งระหว่างลาเพื่อเลีย้งดบูุตร 
 
 ขอ้ ๓๑ ในกรณีที่ผู้ปฏิบตัิงานของโรงเรยีนซึ่งเป็นหญิงมคีรรภ์ผู้ใดมใีบรบัรองแพทย์
แผนปัจจบุนัชัน้หนึ่งหรอืสถานพยาบาลของทางราชการแสดงว่าไมอ่าจปฏบิตังิานในหน้าทีเ่ดมิได ้มสีทิธิ
ขอเปลี่ยนงานในหน้าที่เดมิเป็นการชัว่คราวไม่ว่าก่อนหรอืภายหลงัการคลอดได้ และให้ผู้อ านวยการ
พจิารณาเปลีย่นงานทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนซึง่เป็นหญงิมคีรรภผ์ู้นัน้ 
 
 ขอ้ ๓๒ ผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนผู้ใดนับถอืศาสนาพุทธ และยงัไม่เคยอุปสมบท หรอื  
ทีน่ับถอืศาสนาอสิลามและยงัไม่เคยประกอบพธิฮีจัญ์จะลา  เพื่อการดงักล่าวไดไ้ม่เกนิหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนั
โดยนับรวมวนัหยุดประจ าสปัดาห์ วนัหยุดตามประเพณี และวนัหยุดอื่นทีม่ใีนระหว่ างการลาอุปสมบท
หรอืลาไปประกอบพธิฮีจัญด์ว้ย  โดยผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูน้ัน้ตอ้งปฏบิตังิานตดิต่อกนัมาแลว้จนถงึ
วนัทีอ่นุญาตใหล้าไมน้่อยกว่าหนึ่งปี 
 
 ขอ้ ๓๓ การลาเนื่องจากราชการทหาร ไดแ้ก่ การลาอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) ลาไปรบัการตรวจเลอืกเขา้รบัราชการเป็นทหารกองประจ าการตามกฎหมายว่าดว้ย
การรบัราชการทหาร 
 (๒) ลาไปเขา้รบัการฝึกวชิาทหารหรอืเขา้รบัการทดลองความพรัง่พรอ้มหรอืเขา้รบัการ
ระดมพลเมือ่ถูกเรยีกตวัตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 
 (๓) ลาไปเข้ารบัการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนดตาม
กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร 



 ๑๐ 

 (๔) ลาไปฝึกอบรมหรอืฝึกกองอาสารกัษาดนิแดนตามกฎหมายว่าดว้ยกองอาสารกัษา
ดนิแดน 
 
 ขอ้ ๓๔ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนมสีทิธลิา  เนื่องจากราชการทหารไดต้ามก าหนดเวลา 
ทีจ่ าเป็นแก่ทางราชการทหารโดยใหร้วมถงึวนัเดนิทางไปและกลบัเท่าทีจ่ าเป็นแต่ปีหนึ่งไมเ่กนิหกสบิวนั 
 การลาเนื่องจากราชการทหารจะต้องมเีอกสารของทางราชการทหารหรอืส าเนาเอกสาร
ดงักล่าวหรอืหลกัฐานอื่นทีเ่ชื่อถอืไดแ้นบมาพรอ้มใบลาดว้ย 
 
 ขอ้ ๓๕ ผูอ้ านวยการเป็นผูม้อี านาจอนุญาตในการลาของผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน หรอื
อาจมอบหมายใหผู้อ้ื่นเป็นผูม้อี านาจอนุญาตกไ็ด ้
 สทิธกิารลาของผู้อ านวยการให้มสีทิธเิช่นเดยีวกนักบัผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีน โดยให้
อธกิารบดเีป็นผูม้อี านาจอนุญาต 
 
 ขอ้ ๓๖ ในกรณีจ าเป็นทีผู่อ้ านวยการเหน็สมควรให้ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนลาเกนิกว่า
ที่ก าหนดไว้ในระเบยีบนี้ ให้ผู้อ านวยการพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี ทัง้นี้ ผู้ได้รบัอนุญาตในกรณี
ดงักล่าวจะไมไ่ดร้บัเงนิเดอืน 
 
 ขอ้ ๓๗ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยืน่ใบลาและรายละเอยีดอื่น ใหเ้ป็นไปตามทีผู่อ้ านวยการ
ก าหนดโดยท าเป็นประกาศโรงเรยีน 
 
 ขอ้ ๓๘ ในการค านวณวนัลา ใหใ้ชว้ธิกีารค านวณเป็นหน่ึงวนัหรอืครึง่วนัเท่านัน้ 
 
 

ส่วนท่ี ๒ 
   การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างในวนัหยดุและวนัลา 

---------- 
 
 ขอ้ ๓๙ ผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนมสีทิธไิด้รบัเงนิเดอืนและค่าจา้งเต็มส าหรบัวนัหยุด
และวนัลาต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นส่วนที ่๑ ในหมวดนี้ 
  
 ขอ้ ๔๐ อตัราค่าล่วงเวลา ค่าปฏบิตังิานในวนัหยดุ และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด ใหเ้ป็นไป
ตามทีผู่อ้ านวยการก าหนด 
  



 ๑๑ 

 ขอ้ ๔๑ ผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนผู้ใดขาดงานในวนัปฏบิตัิงาน  โดยไม่ได้รบัอนุญาต 
ใหล้า ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูน้ัน้ไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งส าหรบัวนัทีข่าดงานนัน้ 
 การค านวณเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งของผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน ใหค้ดิสามสบิวนัเป็นหนึ่ง
เดอืน หากในเดอืนใดมวีนัที่ผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนและลูกจา้งขาดงานตามวรรคหนึ่งให้ค านวณเป็น
รายวนั เพื่อน ามาหกัออกจากเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งส าหรบัเดอืนนัน้ 
 
 
   หมวด ๖ 
   การเล่ือนเงินเดือนผูป้ฏิบติังานของโรงเรียน 

---------- 
 
 ขอ้ ๔๒ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนตาม ขอ้ ๖ (๒) และ(๓) จะไดเ้ลื่อนเงนิเดอืนตอ้งอยูใ่น
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 
 (๒) รกัษาวนิัยและใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตังิานกบัผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนในส่วน
งานของตนเองและในส่วนงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 (๓) มีความตัง้ใจ เอาใจใส่ และอุตสาหะบากบัน่ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากหรอื
อุปสรรค และงานทีไ่ดก้ระท าไปนัน้เรยีบรอ้ยเป็นผลดแีละเป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน 
 (๔) ใชค้วามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที ่
 (๕) ได้รบัการบรรจุเป็นผู้ปฏิบตัิงานของโรงเรยีน หรอืได้เลื่อนต าแหน่ง  โดยได้เพิ่ม
เงนิเดอืนหรอืไดเ้ลื่อนหรอืปรบัเงนิเดอืน แลว้แต่กรณ ีมาแลว้ไมต่ ่ากว่า ๘ เดอืน  โดยนบัถงึเดอืนสุดทา้ย
ของปี ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีนได้เข้าปฏิบตัิงานในรอบปีที่แล้วมาเป็นปีแรกและนับเวลา
ปฏบิตังิานต่อเนื่องกนัไม่ครบ ๘ เดอืนแต่ไม่น้อยกว่า ๖ เดอืน หากผู้อ านวยการเหน็สมควรอาจได้รบั
การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนได ้
 (๖) ในรอบปีที่แล้วมาต้องลากจิและลาป่วยรวมกนัไม่เกินสามสบิแปดวนั เว้นแต่ เป็น
การลาป่วยเพราะเหตุปฏบิตังิานตามหน้าที่ การลาคลอดไม่เกนิเก้าสบิวนั การลาไปอุปสมบท หรอืลาไป
ประกอบพธิฮีจัญ ์
 (๗) ในรอบปีทีแ่ลว้มาตอ้งไมข่าดงานโดยไม่มเีหตุผลสมควร 
 (๘) ในรอบปีทีแ่ล้วมา ต้องไม่ถูกลงโทษทางวนิัยที่หนักกว่าโทษภาคทณัฑ ์หรอืไม่ถูก
ศาลพพิากษาในคดอีาญาใหล้งโทษในความผดิทีเ่กี่ยวกบัการปฏบิตังิาน หรอืความผดิทีท่ าให้เสื่อมเสยี
ชื่อเสยีงในต าแหน่งหน้าทีข่องตน ซึง่มใิช่ความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
 (๙) ในรอบปีทีแ่ลว้มา ตอ้งไมถู่กสัง่พกังาน 
 



 ๑๒ 

 ข้อ ๔๓ ในแต่ละปี ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้มอี านาจสัง่ขึ้นเงนิเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  
ของโรงเรยีนตาม ข้อ ๖ (๒) และ(๓) ได้ไม่เกินกรอบวงเงนิการปรบัเพิ่มเงนิเดือนประจ าปีที่ได้รบั   
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร 
 การสัง่ขึน้เงนิเดอืนตามวรรคหนึ่งไม่ต้องประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป แต่ให้แจง้ให้
ทราบเป็นรายบุคคล 
 ถา้ผูอ้ านวยการเหน็สมควรให้ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนตาม ขอ้ ๖ (๒) และ(๓)   ผูใ้ดได้
เลื่อนเงนิเดอืน แต่ปรากฏว่าได้มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผู้นัน้ว่า
กระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงก่อนวนัเลื่อนเงนิเดอืนประจ าปี ใหผู้อ้ านวยการรอการเลื่อนเงนิเดอืนไวก่้อน
และให้กนัเงนิส าหรบัเลื่อนเงนิเดอืนไว้ด้วย เมื่อผู้อ านวยการได้รบัรายงานการสอบสวนและมคี าสัง่ว่า   
ผู้นัน้ไม่มคีวามผิดหรอืมคีวามผิดและควรสัง่ลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้ผู้อ านวยการพิจารณา
ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) ถ้าเหน็ควรมคี าสัง่ว่าผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูน้ัน้ไมม่คีวามผดิหรอืมคีวามผดิและ
สัง่ลงโทษภาคทณัฑ์ ให้สัง่เลื่อนเงนิเดอืนที่รอการเลื่อนเงนิเดอืนไว้ ถ้าได้รอการเลื่อนเงนิเดอืนไว้เกิน
หนึ่งปี ใหส้ัง่เลื่อนเงนิเดอืนยอ้นหลงัไปในแต่ละปีที่ไดร้อการเลื่อนเงนิเดอืนไว ้แมว้่าผู้นัน้จะได้ออกจาก
งานไปแลว้กต็าม 
 (๒) ถ้าเห็นควรมคี าสัง่ลงโทษ ลดขัน้เงนิเดอืน หรอืตดัเงนิเดอืน ให้งดเลื่อนเงนิเดอืน   
ที่รอการเลื่อนไว้ ถ้าได้รอการเลื่อนเงนิเดอืนไว้เกินหนึ่งปี ให้งดเลื่อนเงนิเดอืนที่รอการเลื่อนไว้ในปีที่    
มคี าสัง่ลงโทษ ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากงานไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มใิช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามระเบียบนี้   
ให้งดเลื่อนเงนิเดอืนในปีที่จะได้เลื่อนเงนิเดอืนปีสุดท้าย แต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากงานไปเพราะเกษียณอายุ
ตามระเบยีบนี้ ให้งดเลื่อนเงนิเดอืนที่ได้รอการเลื่อนเงนิเดอืนไว้ในปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นัน้จะพ้นจากงาน 
ส่วนในปีอื่นใหส้ัง่เลื่อนเงนิเดอืนยอ้นหลงัไปในแต่ละปีทีไ่ดร้อการเลื่อนเงนิเดอืนไว ้
 (๓) ถา้มคี าสัง่ลงโทษใหอ้อก ใหง้ดเลื่อนเงนิเดอืนทุกปีทีไ่ดร้อการเลื่อนเงนิเดอืนไว ้
 การพิจารณาเลื่อนเงนิเดอืนตามวรรคสาม (๑) (๒) และ (๓) ส าหรบัผู้ปฏบิตังิานของ
โรงเรยีนผู้ที่ถูกตัง้คณะกรรมการสอบสวนว่ากระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงหลายกรณี   ให้แยกพจิารณา
เป็นรายกรณ ี
 ข้อ ๔๔ ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนประจ าปี ถ้าผู้อ านวยการเห็นสมควรให้
ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนตาม ขอ้ ๖ (๒) และ(๓)  ผู้ใดไดเ้ลื่อนเงนิเดอืน แต่ปรากฏว่าผู้ปฏบิตังิานของ
โรงเรยีนผู้นัน้ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรอืความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงในต าแหน่งหน้าที่ของตน  ซึ่งมใิช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรอื
ความผิดที่พนักงานอัยการ    โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการรบัเป็นทนายแก้ต่างให้ และศาล     
ได้ประทบัฟ้องคดนีัน้แลว้ก่อนวนัเลื่อนเงนิเดอืนประจ าปี ให้รอการเลื่อนเงนิเดอืนไวก่้อน และให้กนัเงนิ
ส าหรบัเลื่อนเงนิเดอืนไวด้ว้ย เมือ่ศาลไดม้คี าพพิากษาแลว้ ใหผู้อ้ านวยการพจิารณา ดงัต่อไปนี้ 



 ๑๓ 

 (๑) ถา้ศาลพพิากษาว่าผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูน้ัน้ไม่มคีวามผดิ ใหส้ัง่เลื่อนเงนิเดอืน
ทีร่อการเลื่อนไว ้ถา้ไดร้อการเลื่อนเงนิเดอืนไวเ้กนิหนึ่งปี ใหส้ัง่เลื่อนเงนิเดอืนยอ้นหลงัไปในแต่ละปีทีไ่ด้
รอการเลื่อนเงนิเดอืนไว ้แมว้่าผูน้ัน้จะไดอ้อกจากงานไปแลว้กต็าม 
 (๒) ถ้าศาลพพิากษาใหล้งโทษเบากว่าโทษจ าคุก ใหง้ดเลื่อนเงนิเดอืนทีร่อการเลื่อนไว ้
ถ้าได้รอการเลื่อนเงนิเดอืนไว้เกินหนึ่งปี ให้งดเลื่อนเงนิเดอืนที่รอการเลื่อนไว้ในปีที่ศาลพพิากษาให้
ลงโทษ ถา้ผูน้ัน้ไดอ้อกจากงานไปแลว้ดว้ยเหตุอื่นทีม่ใิช่เพราะเหตุเกษยีณอายุตามระเบยีบนี้ ใหง้ดเลื่อน
เงนิเดอืนในปีทีจ่ะไดเ้ลื่อนเงนิเดอืนปีสุดทา้ย แต่ถ้าเป็นผูพ้น้จากงานไปเพราะเกษยีณอายตุามระเบยีบนี้ 
ใหง้ดเลื่อนเงนิเดอืนทีไ่ดร้อการเลื่อนเงนิเดอืนไวใ้นปีสุดทา้ยก่อนทีผู่น้ัน้จะพน้จากงาน ส่วนในปีอื่นใหส้ัง่
เลื่อนเงนิเดอืนยอ้นหลงัไปในแต่ละปีทีไ่ดร้อการเลื่อนเงนิเดอืนได ้
 (๓) ถา้ศาลพพิากษาใหล้งโทษจ าคุกหรอืโทษทีห่นักกว่าจ าคุก ใหง้ดเลื่อนเงนิเดอืนทุกปี
ทีไ่ดร้อการเลื่อนเงนิเดอืนไว ้
 การพิจารณาเลื่อนเงนิเดอืนตาม (๑) (๒) และ (๓) ส าหรบัผู้ปฏิบตัิงานของโรงเรยีน    
ผูท้ีถู่กฟ้องคดอีาญาหลายคด ีใหแ้ยกพจิารณาเป็นรายคดไีป 
  
 ขอ้ ๔๕ ในกรณีที่ไดร้อการเลื่อนเงนิเดอืนของผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนตาม ขอ้ ๖ (๒) 
และ (๓)  ผู้ใดไว้ เพราะเหตุถูกตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ ๔๓ และเหตุถูกฟ้องคดตีามขอ้ ๔๔ 
ในการกระท ากรรมเดียวกันให้รอการเลื่อน เงินเดือนผู้นั ้นไว้จนกว่าผู้อ านวยการได้ร ับรายงาน          
การสอบสวน และมคี าสัง่ว่าผู้นัน้ไม่มคีวามผดิ หรอืมคีวามผดิและควรสัง่ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว 
หรอืจนกว่าศาลมคี าพพิากษาแล้ว  จงึจะพจิารณาการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนตามขอ้ ๔๓ วรรคสาม (๑) (๒) 
และ (๓) หรอืตามขอ้ ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรอื (๓) แล้วแต่กรณี  โดยถือเกณฑ์จ านวนปีที่จะต้อง   
งดเลื่อนเงนิเดือนที่มากกว่าเป็นหลักในการพิจารณา เว้นแต่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีนผู้นัน้ได้พ้น     
จากงานไปแล้วตามผลของการถูกตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ ๔๓ หรอืตามผลของการถูกฟ้อง
คดอีาญาตามขอ้ ๔๔ แล้วแต่กรณี   จงึจะพจิารณาการเลื่อนเงนิเดอืนที่รอการเลื่อนไว้ได้ตามผลของ 
กรณนีัน้ โดยไมต่อ้งรอผลของอกีกรณหีนึ่ง 
 
 
 ข้อ ๔๖ การสัง่เลื่อนเงนิเดือนตามปกติ ให้เลื่อนตัง้แต่วนัที่ ๑ ของเดอืนตุลาคมของ
ปีงบประมาณที่ไดเ้ลื่อนเงนิเดอืนนัน้ ในกรณีผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนซึง่อยู่ในหลกัเกณฑส์มควรไดร้บั
การเลื่อนเงนิเดอืนแต่ได้ออกจากโรงเรยีนหรอืไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรบัราชการ
ทหารก่อนทีจ่ะมคี าสัง่เลื่อนเงนิ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูน้ัน้จะมสีทิธไิดร้บัเงนิเดอืนในอตัราใหม่ตัง้แต่
วนัที ่๑ ของเดอืนตุลาคมของปีงบประมาณทีไ่ดเ้ลื่อนเงนิเดอืนนัน้ 
 



 ๑๔ 

 ขอ้ ๔๗ ผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนผู้ใดซึ่งผูอ้ านวยการเหน็สมควรให้เลื่อนเงนิเดอืนแต่
จะต้องพ้นจากต าแหน่งในกรณีครบเกษียณอายุ ผู้อ านวยการจะสัง่เลื่อนเงนิเดอืนเพื่อประโยชน์ของ
ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูน้ัน้ก่อนทีจ่ะพน้จากต าแหน่งกไ็ด้ 
 
 ขอ้ ๔๘ การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ ใหเ้สนอคณะกรรมการ
บรหิารพจิารณาเป็นรายกรณ ี
 
 
   หมวด ๗ 
   การพฒันาบคุลากร 

---------- 
 
 ขอ้ ๔๙ ให้ผู้อ านวยการจดัท าแผนงานและจดัสรรงบประมาณ เพื่อพฒันาผู้ปฏบิตังิาน
ของโรงเรยีนอย่างเหมาะสม เพื่อเพิม่พูนความรู ้ความสามารถ เจตคต ิคุณธรรม และจรยิธรรม เพื่อให้
ปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ปัจจุบนัและอนาคต  โดยแผนงานดงักล่าวอาจประกอบด้วย       
ดูงาน ฝึกอบรม หรอืศึกษา หรอื การอย่างอื่นที่จ าเป็นหรอืเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน 
 
 
   หมวด ๘ 
   สวสัดิการและประโยชน์อ่ืน 

---------- 
 
 ขอ้ ๕๐ ผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนมสีทิธไิด้รบัสวสัดกิารและประโยชน์อื่น จากโรงเรยีน
ตามทีก่ าหนดไวโ้ดยจดัท าเป็นประกาศสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ 
  
 ขอ้ ๕๑ สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื่น ที่ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนไดร้บัจากโรงเรยีน
ตามขอ้ ๕๐ มใิหถ้อืว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 

หมวด ๙ 
จรรยาบรรณ วินัย การด าเนินการทางวินัย 

--------- 
ส่วนท่ี ๑ 

จรรยาบรรณ 
----------- 

  
 ขอ้ ๕๒ จรรยาบรรณของผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนมดีงัต่อไปนี้ 
 (๑) ปฏบิตัตินเป็นผูม้ศีลีธรรมอนัด ีและประพฤตตินใหเ้หมาะสมกบัการเป็นผูป้ฏบิตังิาน
ของโรงเรยีน 
 (๒) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ เต็มก าลังความรู้ความสามารถ รอบคอบ 
รวดเรว็ ประหยดั ขยนัหมัน่เพยีร ถูกตอ้งสมเหตุสมผล โดยค านึงถงึประโยชน์ของโรงเรยีนเป็นส าคญั  
 (๓) มทีศันคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มคีุณธรรม จรยิธรรม รวมทัง้เพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถ และทกัษะในการปฏบิตังิานเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลยิง่ขึน้ 
 (๔) ดูแลรกัษาและใช้ทรพัยส์นิของโรงเรยีนอย่างประหยดั คุ้มค่า โดยระมดัระวงัมใิห้
เสยีหายหรอืสิน้เปลอืงเยีย่งวญิญชูนจะพงึปฏบิตัต่ิอทรพัยส์นิของตนเอง 
 (๕) ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัในทางทีช่อบ รวมทัง้ส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิความสามคัครี่วม
แรงรว่มใจในบรรดาผูร้ว่มงานในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 (๖) ปฏบิตัต่ิอผูร้ว่มงานตลอดจนผูเ้กี่ยวขอ้งดว้ยความสุภาพ มนี ้าใจ และมนุษยส์มัพนัธ์
อนัด ี
 (๗) ละเวน้จากการน าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 
 (๘) ละเวน้การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด ซึง่มมีลูค่าเกนิปกตวิสิยัทีว่ญิญูชนจะให้
กนัโดยเสน่หาจากผู้มาตดิต่อ หรอืผู้ซึง่อาจได้รบัประโยชน์จากการปฏบิตังิานนัน้ หากได้รบัไวแ้ล้วและ
ทราบภายหลงัว่าทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดที่รบัไว้มมีลูค่าเกนิปกตวิสิยั ก็ให้รายงานผู้บงัคบับญัชา
ทราบโดยเรว็ เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 
 ข้อ ๕๓ นอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๕๒ แล้ว ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีนที่เป็นครู      
ให้ยึดถือจรรยาบรรณตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ขอ้บงัคบัของคุรสุภาทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 

ส่วนท่ี ๒ 
วินัย 

-------- 
 
 ขอ้ ๕๔ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนตอ้งรกัษาวนิยัโดยเครง่ครดั 
 
 ขอ้ ๕๕ ผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนต้องสนับสนุนการปกครองระบบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบรสิุทธิใ์จ 
 
 ขอ้ ๕๖ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 ห้ามมใิห้อาศัยหรอืยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอื
ทางออ้มหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 
 การปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่โดยมชิอบ เพื่อให้ตนเองหรอืผู้อื่นได้ประโยชน์  
ทีม่คิวรได ้เป็นการทุจรติต่อหน้าทีแ่ละเป็นความผดิวนิัยอยา่งรา้ยแรง 
 
 ขอ้ ๕๗ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนต้องตัง้ใจปฏบิตัหิน้าที่ใหเ้กดิผลดหีรอืความก้าวหน้า
แก่โรงเรยีน 
  
 ข้อ ๕๘ ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่
ระมดัระวงัรกัษาประโยชน์ของโรงเรยีน และตอ้งไมป่ระมาทเลนิเล่อในหน้าที่ 
 การประมาทเลินเล่อในหน้าที่อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่โรงเรยีนอย่างร้ายแรงเป็น
ความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง 
 
 ขอ้ ๕๙ ผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนต้องปฏบิตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบยีบ ประกาศ นโยบาย วตัถุประสงคข์องโรงเรยีน และมติคณะกรรมการบรหิาร  โดยไม่ใหเ้สยีหาย
แก่โรงเรยีน 
 การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยจงใจไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ นโยบาย 
วตัถุประสงคข์องโรงเรยีน และมติคณะกรรมการบรหิารอนัเป็นเหตุใหเ้สยีหายแก่โรงเรยีนอย่างรา้ยแรง 
เป็นความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง 
 
 ขอ้ ๖๐ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนตอ้งรกัษาความลบัของโรงเรยีน 
 การเปิดเผยความลับของโรงเรยีน อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่โรงเรยีนอย่างร้ายแรง   
เป็นความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง 
 



 ๑๗ 

 ข้อ ๖๑ ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนต้องปฏิบัติตามค าสัง่ของผู้บังคับบัญชา   ซึ่งสัง่       
ในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบยีบของโรงเรยีน โดยไม่ขดัขนืหรอืหลกีเลี่ยง แต่ถ้า
เห็นว่าการปฏิบัติตามค าสัง่นัน้จะท าให้เสียหายแก่โรงเรยีน หรอืจะเป็นการไม่รกัษาประโยชน์ของ
โรงเรยีนจะเสนอความเหน็เป็นหนังสอืทนัทเีพื่อให้ทบทวนค าสัง่นัน้กไ็ด ้และเมื่อไดเ้สนอความเหน็แล้ว 
ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัใหป้ฏบิตัติามค าสัง่เดมิ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนตอ้งปฏบิตัติาม 
 การขัดค าสัง่หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสัง่ในหน้าที่      
โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบของโรงเรยีน อนัเป็นเหตุให้เสยีหายแก่โรงเรยีนอย่าง
รา้ยแรงเป็นความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง 
 
 ข้อ ๖๒ ผู้ปฏิบตัิงานของโรงเรยีนต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บงัคบับญัชา การรายงาน  
โดยปกปิดขอ้ความซึง่ควรตอ้งแจง้ ถอืว่าเป็นการรายงานเทจ็ดว้ย 
 การรายงานเท็จต่อผู้บังคบับัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่โรงเรยีนอย่างร้ายแรง   
เป็นความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง 
 
 ข้อ ๖๓ ผู้ปฏิบตัิงานของโรงเรยีนต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่โรงเรยีน จะละทิ้งหรอื
ทอดทิง้หน้าทีม่ไิด ้
 การละทิ้งหรอืทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควรเป็นเหตุให้เสยีหายแก่โรงเรยีน
อย่างรา้ยแรง หรอืละทิ้งหน้าทีต่ดิต่อในคราวเดยีวกนัเป็นเวลาเกนิกว่าสบิวนัโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของโรงเรียน           
เป็นความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง 
 
 ขอ้ ๖๔ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนต้องสุภาพเรยีบรอ้ย รกัษาความสามคัคแีละไม่กระท า
การอย่างใดที่เป็นการกลัน่แกล้งกนั และต้องช่วยเหลอืกนัในการปฏบิตัิงานระหว่างผู้ปฏบิตัิงานของ
โรงเรยีนดว้ยกนั 
 
 ขอ้ ๖๕ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมอืงในการปฏบิตัหิน้าที่ 
 
 ขอ้ ๖๖ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนตอ้งรกัษาชื่อเสยีงของตนและชื่อเสยีงของโรงเรยีน    
มใิหเ้สื่อมเสยี โดยไมก่ระท าการใด ๆ อนัไดช้ื่อว่าเป็นผูป้ระพฤติชัว่ 
 การกระท าความผดิอาญาจนไดร้บัโทษจ าคุก หรอืโทษทีห่นกักว่าจ าคุกโดยค าพพิากษา
ถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้ร ับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า            
โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ หรอืกระท าการอื่นใดอนัได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง  
เป็นความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง 
 



 ๑๘ 

 ขอ้ ๖๗ ใหผู้อ้ านวยการมหีน้าทีเ่สรมิสรา้ง และพฒันาใหผู้ป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนมวีนิัย 
ป้องกนัมใิหผู้ป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนกระท าผดิวนิยั และด าเนินการทางวนิยัแก่ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน
ซึง่มกีรณอีนัมมีลูทีค่วรกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัย 
 การเสรมิสรา้งและพฒันาใหผู้ป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนมวีนิยั ใหก้ระท าโดยการปฏบิตัติน
เป็นแบบอย่างที่ด ีการฝึกอบรม การสรา้งขวญัและก าลงัใจ การจงูใจหรอืการอื่นใดในอนัทีจ่ะเสรมิสรา้ง
และพฒันาทศันคต ิจติส านึก และพฤตกิรรมของผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนใหเ้ป็นไปในทางทีม่วีนิัย 
 การป้องกันมใิห้ผู้ปฏิบตัิงานของโรงเรยีนกระท าผิดวนิัย ให้กระท าโดยการเอาใจใส่ 
สงัเกตการณ์และขจดัเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันที่อยู่ในวิสยัที่จะด าเนินการ
ป้องกนัตามควรแก่กรณไีด ้ 
 เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีนผู้ใดกระท าผิดวินัย    
โดยมพียานหลกัฐานในเบือ้งตน้อยูแ่ลว้ ใหผู้อ้ านวยการด าเนินการทางวนิยัทนัท ี
 เมื่อมกีารกล่าวหาโดยปรากฏตวัผู้กล่าวหา หรอืมกีรณีเป็นที่สงสยัว่าผู้ปฏบิตังิานของ
โรงเรยีนผู้ใดกระท าผิดวินัย  โดยยงัไม่มพียานหลกัฐาน ให้ผู้อ านวยการรบีด าเนินการสืบสวนหรอื
พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมมีูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นัน้กระท าผิดวนิัยหรอืไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มมีูล      
ที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัย  จงึจะยุติเรื่องได้ถ้าเห็นว่ากรณีมมีูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัย    
กใ็หด้ าเนินการทางวนิยัทนัท ี
 การด าเนินการทางวนิัยแก่เจา้หน้าที่  ซึง่มกีรณีอนัมมีลูทีค่วรกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัย 
ใหด้ าเนินการตามส่วนที ่๓ ในหมวดนี้ 
 ผู้อ านวยการละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที่ตามข้อนี้ และตามส่วนที่ ๓ ในหมวดนี้หรอืปฏบิตัิ
หน้าทีด่งักล่าวโดยไมสุ่จรติ ใหถ้อืว่าผูอ้ านวยการกระท าผดิวนิยั 
  
 ขอ้ ๖๘ ผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามวนิัยในส่วนนี้ ผู้นัน้เป็น
ผูก้ระท าผดิวนิยัจะตอ้งไดร้บัโทษทางวนิยั เวน้แต่มเีหตุอนัควรงดโทษตามส่วนที ่๓ ในหมวดนี้ 
  
 ขอ้ ๖๙ การลงโทษผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนให้ท าเป็นค าสัง่ วธิกีารออกค าสัง่เกี่ยวกบั
การลงโทษให้เป็นไปตามที่อธกิารบดกี าหนด ผู้อ านวยการต้องสัง่ลงโทษให้เหมาะสมกบัความผดิและ   
มใิห้เป็นไปโดยพยาบาท   โดยอคต ิหรอืโดยโทสจรติหรอืลงโทษผู้ที่ไม่มคีวามผดิ ในค าสัง่ลงโทษให้
แสดงว่าผูถู้กลงโทษกระท าผดิวนิยัในกรณใีดตามขอ้ใด 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

ส่วนท่ี ๓ 
การสอบสวนพิจารณาโทษผูก้ระท าผิดวินัย 

---------- 
 
 ข้อ ๗๐ การพิจารณาสอบสวนและเสนอการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานของ
โรงเรยีนที่กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรอืกรณีที่มีผู้กระท าผิดร่วมกันหลายฝ่าย ให้กระท าโดย
คณะกรรมการสอบสวนซึง่ผูอ้ านวยการแต่งตัง้ขึน้อย่างน้อยสามคน ส่วนโทษผดิวนิัยอื่นใหผู้อ้ านวยการ
มอี านาจลงโทษไดต้ามระเบยีบนี้ ซึง่จะตัง้หรอืไมต่ัง้คณะกรรมการสอบสวนกไ็ดแ้ลว้แต่ความเหมาะสม 
 
 ขอ้ ๗๑ การกระท าผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงในกรณเีป็นความผดิทีป่รากฏชดัแจง้ ไดแ้ก่ 
 (๑) ท าความผดิต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นความผดิ
ซึง่ไดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
 (๒) ละทิง้หรอืทอดทิง้หน้าทีห่รอืขาดงานตดิต่อในคราวเดยีวกนัโดยไมม่เีหตุผลสมควร
เป็นเวลาเกนิกว่าสบิวนัปฏบิตังิาน 
 ใหผู้อ้ านวยการสัง่ลงโทษ โดยจะมกีระบวนการสอบสวนหรอืไมก่ไ็ด้ 
 
 ขอ้ ๗๒ ใหค้ณะกรรมการสอบสวนที่ผูอ้ านวยการแต่งตัง้มหีน้าทีท่ าบนัทึกการสอบสวน 
และรายงานสรปุขอ้เทจ็จรงิพรอ้มทัง้เสนอความเหน็ว่า ผูถู้กสอบสวนกระท าผดิวนิัยตามเรื่องที่กล่าวหา
ฐานใด ในขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบฉบบัใด ขอ้ใด ควรลงโทษสถานใดหรอืไม ่แลว้เสนอส านวนการสอบสวน
พรอ้มทัง้ความเหน็แยง้ ถา้ม ีต่อผูอ้ านวยการเพื่อพจิารณาสัง่การต่อไป 
 
 ข้อ ๗๓ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีนผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ถ้าผู้อ านวยการเห็นว่าเป็นกรณีที่ควรสอบสวน ให้ผู้อ านวยการรายงานอธิการบดี และให้
ผูอ้ านวยการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อท าการสอบสวนโดยไม่ชกัชา้ แต่ถ้าผูอ้ านวยการเหน็ว่า 
กรณดีงักล่าวไมจ่ าเป็นตอ้งสอบสวน ใหด้ าเนินการสัง่ลงโทษตามขอ้ ๙๕ (๑) หรอื (๒) 
 ในกรณีที่ผู้อ านวยการถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวนิัยอย่างรา้ยแรง ให้เป็นอ านาจของ
อธกิารบดพีจิารณาด าเนินการ 
 
 ข้อ ๗๔ ผู้กระท าผิดวนิัยไม่ร้ายแรงและเป็นความผิดชดัแจง้ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้มี
อ านาจสัง่ลงโทษไดต้ามระเบยีบนี้  โดยไม่จ าต้องแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนลงโทษทางวนิัย เมื่อได้
สัง่ลงโทษแลว้ ใหท้ ารายงานใหอ้ธกิารบดทีราบ 
 
 ข้อ๗๕  การแ ต่ งตั ้งคณ ะกรรมการสอบสวน ให้ท า เป็นค าสั ง่และให้ ระบุ ตัว 
ผูถู้กสอบสวนกบัเรือ่งทีใ่หส้อบสวนนัน้ดว้ย 



 ๒๐ 

 ขอ้ ๗๖ กรรมการสอบสวนตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) ประธานกรรมการตอ้งด ารงต าแหน่งไมต่ ่าว่าผูถู้กสอบสวน 
 (๒) เป็นผูท้ีม่ตี าแหน่งหน้าทีแ่ละความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสม 
 (๓) ไมเ่ป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืเกีย่วขอ้งในเรือ่งทีส่อบสวนนัน้ 
 
 ขอ้ ๗๗ เมื่อได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ส่วนงานต้นสงักดัส่งเรื่อง
ดงักล่าวให้ประธานกรรมการสอบสวนโดยเร็ว และให้ประธานกรรมการสอบสวนแจ้งค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนและขอ้หารอืฐานความผดิทีจ่ะท าการสอบสวนใหผู้ถู้กสอบสวนทราบ 
 
 ข้อ ๗๘ ในกรณีการสอบสวนมีมูลพาดพิงถึงผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนอื่นที่มิได้        
ถูกกล่าวหาว่าเป็นผูม้สี่วนร่วมกระท าผดิในเรื่องนัน้ดว้ย ให้คณะกรรมการสอบสวนมอี านาจด าเนินการ
สอบสวนผู้นัน้ร่วมกนัได้   โดยมติ้องด าเนินการตัง้คณะกรรมการสอบสวนขึ้นอีก และให้รายงานให้
ผูอ้ านวยการทราบ 
 
 ขอ้ ๗๙ กรรมการผูใ้ดในคณะกรรมการสอบสวนมเีหตุอยา่งหนึ่งอยา่งใดดงัต่อไปนี้  
ผูถู้กสอบสวนมสีทิธคิดัคา้นได ้
 (๑) เป็นผูม้สีาเหตุโกรธเคอืงกบัผูถู้กสอบสวน 
 (๒) เป็นผูม้ผีลประโยชน์ไดเ้สยีในเรือ่งทีส่อบสวนนัน้ 
 (๓) เป็นผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการกระท าผดินัน้ 
 (๔) เป็นพยานรูเ้หน็เหตุการณ์ในเรือ่งทีส่อบสวนนัน้ 
 การคัดค้านกรรมการสอบสวนให้ท าเป็นหนังสือแสดงเหตุผลที่คัดค้านเสนอต่อ
ผูอ้ านวยการภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัทราบค าสัง่แต่งตัง้กรรมการสอบสวน 
 ในกรณีมีการคัดค้านกรรมการสอบสวน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการที่จะสัง่
เปลี่ยนแปลงตามควรแก่กรณี หรอืจะสัง่ยกค ารอ้งคดัค้านนัน้เสยีก็ได้ โดยให้ท าบนัทกึเหตุผลตดิแนบ
ส านวนการสอบสวนไว ้
 
 ข้อ ๘๐ กรรมการสอบสวนผู้ใดมเีหตุอันอาจถูกคดัค้านได้ตามข้อ ๗๙ ให้กรรมการ
สอบสวนผูน้ัน้รายงานเหตุทีอ่าจถูกคดัคา้นต่อผูอ้ านวยการ เพื่อพจิารณาและสัง่การตามความในขอ้ ๗๙ 
โดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๘๑ ผู้อ านวยการมีสิทธิออกค าสัง่เปลี่ยนตัวประธานกรรมการสอบสวนหรือ
กรรมการสอบสวนทัง้หมดหรอืบางคน หรอืตัง้กรรมการสอบสวนเพิม่ขึน้ 
 การเปลี่ยนตัวประธานกรรมการสอบสวนหรอืกรรมการสอบสวน หรอืตัง้กรรมการ
สอบสวนเพิม่ขึน้ตามวรรคหนึ่ง ไมเ่ป็นเหตุใหล้ม้ลา้งการสอบสวนทีไ่ดด้ าเนินการไปก่อนแลว้ 



 ๒๑ 

 
 ขอ้ ๘๒ เมื่อประธานกรรมการสอบสวนไดร้บัทราบค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
แลว้ ใหบ้นัทกึวนัทีไ่ดร้บัทราบค าสัง่นัน้ไวใ้นส านวนสอบสวน 
 
 ขอ้ ๘๓ การสอบสวนให้กระท าให้เสรจ็โดยเรว็ อย่างช้าไม่เกินสี่สบิห้าวนันับแต่วนัที่
ประธานกรรมการสอบสวนไดร้บัทราบค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
 หากประธานกรรมการสอบสวนเหน็ว่า ไม่สามารถท าการสอบสวนให้แล้วเสรจ็ภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอขอขยายระยะเวลาการสอบสวนต่อผู้อ านวยการเพื่อพจิารณาสัง่
ขยายระยะเวลาสอบสวนไดไ้มเ่กนิสามสบิวนั และจะสัง่ขยายระยะเวลาสอบสวนไดไ้มเ่กนิสองครัง้ 
  
 ขอ้ ๘๔ ในการสอบปากค าบุคคลต้องมกีรรมการสอบสวนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจงึจะเป็น
องคค์ณะ 
 ใหก้รรมการสอบสวนทีน่ัง่สอบปากค าบนัทกึถอ้ยค าเป็นหนงัสอื แลว้อ่านใหผู้ใ้หถ้อ้ยค า
ฟัง  เมื่อผู้ให้ถ้อยค ารบัว่าถูกต้องแล้วก็ให้ลงลายมอืชื่อไว้ต่อหน้ากรรมการสอบสวน และให้กรรมการ
สอบสวนเฉพาะผู้ที่นัง่สอบสวนทุกคนลงลายมอืชื่อก ากบัไว้ ถ้าผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถหรอืไม่ยอมลง
ลายมอืชื่อใหบ้นัทกึเหตุนัน้ไว้ 
 
 ขอ้ ๘๕ ให้คณะกรรมการสอบสวนแจง้ขอ้กล่าวหาเท่าที่ปรากฏให้ผูถู้กสอบสวนทราบ
โดยละเอยีด แล้วสอบถามผูถู้กสอบสวนว่าจะรบัหรอืปฏเิสธ ค าให้การรบัหรอืปฏเิสธให้คณะกรรมการ
สอบสวนบนัทกึไวโ้ดยละเอยีด 
 
 ขอ้ ๘๖ ผู้ถูกสอบสวนมสีทิธแิก้ข้อกล่าวหาโดยให้ถ้อยค าด้วยวาจาต่อคณะกรรมการ
สอบสวนหรอืท าค าใหก้ารเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงลายมอืชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสอบสวนกไ็ด ้
 ค าใหก้ารเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ้งเสนอต่อคณะกรรมการสอบสวนภายในสบิหา้วนันับ
จากวนัทีไ่ดท้ราบขอ้กล่าวหา 
 
 ข้อ ๘๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เรียกตัวผู้ถูกสอบสวนไปพบ   เพื่ อแจ้ง 
ข้อกล่าวหา แต่ผู้ถูกสอบสวนไม่ไปหรอืไม่ให้ถ้อยค าด้วยวาจา และไม่ให้การแก้ข้อกล่าวหาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรภายในก าหนดสิบห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบัทราบข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการสอบสวนต่อไป  โดยไม่ต้องสอบสวนตวัผู้ถูกสอบสวน แต่ต้องบนัทึกเหตุนัน้ไว้ในส านวน
สอบสวนดว้ย 
  
 



 ๒๒ 

 ขอ้ ๘๘ หา้มบุคคลอื่นนอกจากคณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวน และหา้มบุคคล
อื่นเขา้ฟังการสอบสวน นอกจากบุคคลผูก้ าลงัถูกสอบสวน ทนายความหรอืบุคคลทีผู่ถู้กสอบสวนขอให้
เข้าฟังในการสอบสวน และผู้ที่คณะกรรมการสอบสวนเชิญเข้าร่วมหรอืให้ปฏิบัติการบางประการ
เกีย่วกบัการสอบสวน 
 
 ข้อ ๘๙ ในการสอบสวนพยานบุคคล ถ้าพยานคนใดไม่มาหรอืไม่ยอมให้ถ้อยค าต่อ
คณะกรรมการสอบสวน หรอืคณะกรรมการสอบสวนเรยีกพยานคนใดไม่ได้ภายในเวลาอันสมควร 
คณะกรรมการสอบสวนจะไมส่อบสวนพยานคนนัน้กไ็ด ้แต่ตอ้งบนัทกึเหตุนัน้ไวใ้นส านวนสอบสวน 
 เมือ่มเีหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยตุธิรรม คณะกรรมการสอบสวนจะผ่อนผนั
ใหพ้ยานบุคคลทีก่ล่าวถงึในวรรคหนึ่งมาใหถ้อ้ยค าก่อนการสอบสวนพยานสิน้สุดลงกไ็ด้ 
 
 ขอ้ ๙๐ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนพจิารณาเหน็ว่าการสอบสวนพยานบุคคลทีอ่้างองินัน้
จะท าให้การสอบสวนล่าช้า  โดยไม่จ าเป็นและมิใช่ประเด็นส าคัญ คณะกรรมการสอบสวนจะงด       
การสอบสวนพยานบุคคลนัน้เสยีกไ็ด ้แต่ตอ้งบนัทกึเหตุนัน้ไวใ้นส านวนการสอบสวน 
 
 ขอ้ ๙๑ ก่อนการสอบสวนพยานบุคคลสิน้สุดลง ผูถู้กสอบสวนซึง่ไดแ้ก้ขอ้กล่าวหาแล้ว 
มสีทิธเิสนอค าชีแ้จงเพิม่เตมิเกีย่วกบัเรือ่งทีส่อบสวนนัน้ต่อคณะกรรมการสอบสวน 
 
 ขอ้ ๙๒ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานเท่าที่จะสามารถกระท าได ้
เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณ์ต่าง ๆ อนัเกีย่วกบัความผดิทีก่ล่าวหา 
 
 ขอ้ ๙๓ เอกสารทีใ่ชเ้ป็นพยานหลกัฐานต้องใช้ต้นฉบบัทีแ่ทจ้รงิ หรอืส าเนาทีเ่จา้หน้าที่
ระดบัหวัหน้าส่วนงานผูร้บัผดิชอบเอกสารนัน้หรอืประธานกรรมการสอบสวนรบัรองว่าเป็นส าเนาถูกตอ้ง
ตรงกบัตน้ฉบบั 
 
 ข้อ ๙๔ ผู้อ านวยการมอี านาจสัง่คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมได้ 
ตามความจ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 

ส่วนท่ี ๔ 
การลงโทษทางวินัย 

--------- 
 
 ขอ้ ๙๕ โทษทางวนิยัมสีีส่ถาน คอื 
 (๑) ภาคทณัฑ ์
 (๒) ตดัเงนิเดอืน 
 (๓) ลดขัน้เงนิเดอืน 
 (๔) ใหอ้อก 
 
 ข้อ ๙๖ การลงโทษผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีนต้องลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด  
ในค าสัง่ลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวนิัยในกรณีใด ข้อใด ถ้ามเีหตุอันสมควรลดหย่อน 
ผูอ้ านวยการอาจพจิารณาลดโทษได ้
 
 ขอ้ ๙๗ ในกรณทีีก่ระท าผดิวนิยัเลก็น้อย และเป็นความผดิครัง้แรก  ถา้ผูอ้ านวยการ  
เหน็ว่ามเีหตุอนัสมควรงดโทษ จะงดโทษโดยว่ากล่าวตกัเตอืน หรอืตกัเตอืนเป็นหนงัสอืหรอืใหท้ าทณัฑ์
บนเป็นหนงัสอืไวก่้อนกไ็ด้ 
 
 ข้อ ๙๘ ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีนผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ต้องได้รบัโทษ  
ใหอ้อก 
 
 ขอ้ ๙๙ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูใ้ดมกีรณถีูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัยอยา่งรา้ยแรง
หรอืถูกฟ้องคดอีาญาหรอืตอ้งหาว่ากระท าความผดิอาญา เวน้แต่เป็นความผดิทีก่ระท าโดยประมาทหรอื
ความผดิลหุโทษ แมภ้ายหลงัผูน้ัน้จะออกจากโรงเรยีนไปแลว้ ผูอ้ านวยการกย็งัมอี านาจสัง่ลงโทษให้
ออกได ้เวน้แต่ผูน้ัน้ออกจากโรงเรยีนเพราะตาย 
 
 ขอ้ ๑๐๐ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูใ้ดมกีรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง
จนถูกตัง้กรรมการสอบสวนหรอืถูกฟ้องคดีอาญา หรอืต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็น
ความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ   ผู้อ านวยการมอี านาจสัง่พกังานเพื่อรอฟังผล
การสอบสวน หรอืการพิจารณาคดีได้  แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวน การพิจารณา หรอื       
ค าพพิากษาถงึทีสุ่ดว่า ผูน้ัน้มไิดก้ระท าผดิหรอืกระท าผดิไมถ่งึกบัจะตอ้งถูกลงโทษใหอ้อกและไม่มกีรณี
ที่จะต้องออกจากงานด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้อ านวยการสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้าปฏบิตัิงานในต าแหน่งเดมิหรอื
ต าแหน่งในระดบัเดยีวกนัทีจ่ะตอ้งใชคุ้ณสมบตัเิฉพาะทีผู่น้ัน้มอียูแ่ละใหน้บัอายงุานต่อเนื่องได้ 
  



 ๒๔ 

หมวด ๑๐ 
การอทุธรณ์และร้องทุกข ์

---------- 
 

 ขอ้ ๑๐๑ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนมสีทิธริอ้งทุกขไ์ด ้เมือ่ 
 (๑) เหน็ว่าผู้บงัคบับญัชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏบิตัต่ิอตนโดยไม่ถูกต้องหรอืไม่ปฏบิตัต่ิอ
ตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของโรงเรียน ให้ผู้นั ้นร้องทุกข์ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปหน่ึงชัน้ 
 (๒) ถูกสัง่ให้ออกจากงานด้วยเหตุอื่นนอกจากค าสัง่ลงโทษทางวนิัยอย่างรา้ยแรงให้
ออกจากงาน ให้ผู้นัน้ร้องทุกข์ต่ออธกิารบดภีายในสามสบิวนันับแต่วนัทราบค าสัง่หรอืค าบอกกล่าว   
เมือ่อธกิารบดวีนิิจฉัยเป็นประการใด ใหผู้อ้ านวยการสัง่ใหเ้ป็นไปตามค าวนิิจฉัยของอธกิารบด ีในกรณีที่
อธกิารบดมีคี าวนิิจฉัยให้ผู้ร้องทุกข์กลบัเข้าปฏบิตัิงาน ให้ผู้อ านวยการสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้าปฏบิตัิงาน   
ในต าแหน่งเดมิหรอืต าแหน่งในระดบัเดยีวกนัทีจ่ะต้องใชคุ้ณสมบตัเิฉพาะทีผู่น้ัน้มอียู่และใหน้ับอายุงาน
ต่อเนื่องได ้
 
 ขอ้ ๑๐๒ ผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนผู้ใดถูกสัง่ลงโทษตามระเบยีบของโรงเรยีนว่าด้วย
จรรยาบรรณ การรกัษาวนิยั และการด าเนินการทางวนิยั ใหผู้น้ัน้มสีทิธอุิทธรณ์ ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) การอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง หรอืลดขัน้เงนิเดอืน  
ใหอุ้ทธรณ์ต่อผูอ้ านวยการภายในสามสบิวนันับแต่วนัทราบค าสัง่ 
 (๒) การอุทธรณ์ค าสัง่ลงโทษให้ออก ให้อุทธรณ์ต่ออธกิารบดภีายในสามสบิวนันับแต่
วนัทราบค าสัง่ เมื่ออธกิารบดวีนิิจฉัยเป็นประการใด ใหผู้อ้ านวยการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าวนิิจฉัย
ของอธกิารบด ี
  
 ขอ้ ๑๐๓ การยื่นเรื่องรอ้งทุกข ์ผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนอาจมอบอ านาจให้บุคคลอื่น
รอ้งทุกขแ์ทนได ้
 
 ขอ้ ๑๐๔ เหตุรอ้งทุกขต์้องเกดิจากผู้บงัคบับญัชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏบิตัต่ิอผู้รอ้งทุกข์
โดยไม่ถูกต้องหรอืไม่ปฏบิตัต่ิอตนใหถู้กต้องตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ และประกาศของโรงเรยีน 
และตอ้งเป็นกรณทีีไ่มม่สีทิธอุิทธรณ์ 
 การรอ้งทุกข์ตามวรรคแรก ให้รอ้งทุกข์ภายในสามสิบวนันับแต่วนัทราบหรอืควรได้
ทราบเรือ่งอนัเป็นเหตุใหร้อ้งทุกข ์
 
 
 



 ๒๕ 

 ขอ้ ๑๐๕ การรอ้งทุกขเ์ป็นหนงัสอือยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ยสาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) เรือ่งอนัเป็นเหตุใหร้อ้งทุกข ์
 (๒) ความประสงคข์องการรอ้งทุกข ์
 (๓) ลงลายมอืชื่อและต าแหน่งของผูร้อ้งทุกข ์หรอืลายมอืชื่อผูร้บัมอบอ านาจใหร้อ้งทุกข์
แทน 
 
 ขอ้ ๑๐๖ ขัน้ตอนการรอ้งทุกขแ์ละการพจิารณาเรือ่งรอ้งทุกขใ์หป้ฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ร้องทุกข์ด้วยวาจาหรอืเป็นหนังสอืต่อหวัหน้าส่วนงาน ซึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชา 
ระดบัเหนือผูบ้งัคบับญัชาทีเ่ป็นตน้เหตุของการรอ้งทุกขข์ึน้ไปชัน้หนึ่ง 
 (๒) ให้ผู้บงัคบับญัชาที่ได้รบัเรื่องรอ้งทุกขต์าม (๑) พจิารณาวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขแ์ละ
ท าความเขา้ใจกบัผูร้อ้งทุกข ์ เพื่อใหยุ้ตเิรื่องรอ้งทุกขน์ัน้ภายในสามสบิวนันับแต่วนัได้รบัเรื่องรอ้งทุกข ์
แลว้แจง้ค าวนิิจฉยัใหผู้ร้อ้งทุกขท์ราบเป็นหนังสอืโดยเรว็ 
 (๓) ถ้าค าวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตาม (๒) ไม่เป็นที่พอใจหรอืไม่ได้รบัแจ้งค าวนิิจฉัย
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีย่ ืน่เรือ่งรอ้งทุกขต์าม (๑) ใหร้อ้งทุกขเ์ป็นหนงัสอื พรอ้มแนบส าเนาเรือ่งเดมิ
ทัง้หมดต่อผู้บงัคบับญัชาระดบัเหนือผู้บงัคบับญัชาตาม (๒) ขึ้นไปชัน้หนึ่งภายในสบิห้าวนันับแต่วนั
ทราบค าวนิิจฉยัหรอืวนัครบก าหนดทีไ่มไ่ดร้บัแจง้ค าวนิิจฉยั 
 (๔) เมื่อผู้บงัคบับญัชาได้รบัเรื่องรอ้งทุกขต์าม (๓) ให้พจิารณาตดัสนิชีข้าดให้เสรจ็สิ้น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ร ับเรื่องร้องทุกข์ และรายงานผลการพิจารณาและค าชี้ขาดให้
ผูอ้ านวยการทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัตดัสนิชีข้าด 
 (๕) เมื่อผู้อ านวยการได้รบัเรื่องรอ้งทุกขต์าม (๔) ให้พจิารณาตดัสนิชี้ขาดให้แล้วเสรจ็
ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัรายงานจากผูบ้งัคบับญัชาตาม (๔) ให้แจง้ใหผู้้รอ้งทุกขท์ราบภายใน
สบิหา้วนันบัแต่วนัตดัสนิชีข้าด 
 ถ้าผู้อ านวยการเป็นต้นเหตุของการร้องทุกข์ ให้ร้องทุกข์เป็นหนังสือต่ออธิการบดี    
เพื่อพจิารณาชีข้าดเรือ่งรอ้งทุกขใ์หเ้สรจ็สิน้ภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัเรือ่งรอ้งทุกข์ 
 
 ขอ้ ๑๐๗ การพจิารณาเรื่องรอ้งทุกขใ์ห้ถอืเป็นความลบั และเมื่อเรื่องรอ้งทุกขย์ุตแิล้ว 
ให้ผู้วนิิจฉัยชี้ขาดเรื่องรอ้งทุกข์แจง้ผู้รอ้งทุกข์ ผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนที่ถูกกล่าวหาในการรอ้งทุ กข ์
และส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งรอ้งทุกขต์ามแต่กรณเีพื่อทราบ และด าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 
 ขอ้ ๑๐๘ การรอ้งทุกขต์ามหมวดนี้ มใิห้ถอืเป็นเหตุใหม้กีารขยายระยะเวลาการทดลอง
ปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน 
 
 
 



 ๒๖ 

   หมวด ๑๑ 
   การพ้นสภาพความเป็นผูป้ฏิบติังานของโรงเรียน 

---------- 
 
 ขอ้ ๑๐๙ ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนพน้จากสภาพความเป็นผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนเมือ่ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ครบเกษยีณอาย ุนบัจากวนัถดัจากวนัทีม่อีายคุรบหกสบิปีบรบิรูณ์ 
 (๓) ไดร้บัอนุญาตใหล้าออก 
 (๔) ยบุหรอืเลกิต าแหน่ง หรอืยบุส่วนงาน 
 (๕) สิน้สุดสญัญาจา้ง 
 (๖) ถูกสัง่ใหอ้อกตามหมวด ๙ แห่งระเบยีบน้ี 
 (๗) ถูกเลกิจา้งตามเหตุผลและความจ าเป็นทีค่ณะกรรมการบรหิารก าหนด 
 
 ข้อ ๑๑๐ ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีนตาม ข้อ ๖ (๒) และ (๓) ผู้ใดประสงค์จะลาออก   
จากงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้อ านวยการล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวนั เว้นแต่กรณีจ าเป็น
ผูอ้ านวยการอาจพจิารณาลดหย่อนระยะเวลาดงักล่าวลงกไ็ด ้เมื่อผูอ้ านวยการสัง่อนุญาตแลว้จงึใหอ้อก
จากงานได ้
 ในกรณีที่ผู้อ านวยการเห็นว่าจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานของโรงเรยีน ผู้อ านวยการ   
จะยับยัง้การลาออกได้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยัง้        
การอนุญาตให้ลาออกพร้อมทัง้เหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ  เมื่อครบก าหนดเวลาที่ยบัยัง้แล้วให ้      
การลาออกมผีลตัง้แต่วนัถดัจากวนัครบก าหนดเวลาทีย่บัยัง้ 
 ในกรณทีีผู่ป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนตาม ขอ้ ๖ (๒) และ(๓) ขอลาออกเพื่อด ารงต าแหน่ง
ทางการเมอืง ด ารงต าแหน่งตามรฐัธรรมนูญ หรอืเพื่อสมคัรรบัเลอืกตัง้ ใหก้ารลาออกนี้มผีลนับแต่วนัที่ 
ผูน้ัน้ขอลาออก 
 
 ขอ้ ๑๑๑ ผู้อ านวยการมอี านาจสัง่ให้ผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนตาม ขอ้ ๖ (๒) และ(๓)   
ออกจากงานหรอืเลกิจา้งไดใ้นกรณ ีดงัต่อไปนี้ 
 (๑) เมื่อผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนผู้นั ้นเจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้     
สม ่าเสมอ  โดยแพทย์ที่ทางราชการรบัรองได้ตรวจและให้ความเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีนมี
สุขภาพไมเ่หมาะสมทีจ่ะปฏบิตังิานต่อไป 
 (๒) เมื่อผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูน้ัน้ประพฤตตินไมเ่หมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่ หรอื
บกพรอ่งต่อหน้าทีด่ว้ยเหตุอื่นใด 
 (๓) เมื่อผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนผู้นัน้ไม่ได้รบัการปรบัเพิม่เงนิเดอืนติดต่อกนัสองปี 
เวน้แต่กรณเีงนิเดอืนเตม็ขัน้ 



 ๒๗ 

 (๔) เมือ่ผลการประเมนิของผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูน้ัน้ต ่ากว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
 (๕) เมื่อผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง และ 
ไดม้กีารสอบสวนแลว้ ผลการสอบสวนไดค้วามว่ากระท าผดิทีจ่ะถูกลงโทษใหอ้อก 
 (๖) เมือ่ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูใ้ดต้องรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก 
ในกรณีถูกจ าคุกในความผดิลหุโทษหรอืความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาท ถ้าผูอ้ านวยการเหน็ว่าไม่เกดิ
ความเสยีหายต่อโรงเรยีน จะไมส่ัง่ใหอ้อกจากงานหรอืเลกิจา้งกไ็ด้ 
 

หมวด ๑๒ 
ค่าชดเชย 
---------- 

 
 ข้อ ๑๑๒ ภายใต้หมวดนี้  การเลิกจ้างหมายความว่าการกระท าใดที่โรงเรยีนไม่ให้
ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนปฏบิตังิานต่อไป และไม่จ่ายเงนิเดอืนให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสญัญา
จา้งหรอืเหตุอื่นใด และใหห้มายความรวมถงึกรณีที่ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนไม่ไดป้ฏบิตังิาน และไม่ได้
รบัเงนิเดอืนเพราะเหตุที่โรงเรยีนไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ และการพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุ
เกษยีณอายดุว้ย 
  
 ขอ้ ๑๑๓ ให้โรงเรยีนจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนตาม ขอ้ ๖ (๒) และ
(๓) เมือ่มกีารเลกิจา้ง ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) ผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีน  ซึ่งปฏบิตังิานตดิต่อกนัครบหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนั แต่ไม่ครบ
หนึ่งปี ใหจ้่ายไม่น้อยกว่าเงนิเดอืนอตัราสุดทา้ยสามสบิวนั หรอืไม่น้อยกว่าเงนิเดอืนของการปฏบิตังิาน
สามสบิวนัสุดทา้ย 
 (๒) ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีนซึ่งปฏิบัติงานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี      
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าเงนิเดอืนอตัราสุดท้ายเก้าสบิวนั หรอืไม่น้อยกว่าเงนิเดอืนของการปฏบิตังิานเก้าสบิ
วนัสุดทา้ย 
 (๓) ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนซึง่ปฏบิตังิานตดิต่อกนัครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ใหจ้่าย
ไม่น้อยกว่าเงนิเดอืนอตัราสุดทา้ยหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั หรอืไม่น้อยกว่าเงนิเดอืนของการปฏบิตังิานหนึ่ง
รอ้ยแปดสบิวนัสุดทา้ย 
 (๔) ผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีนซึ่งปฏบิตังิานติดต่อกนัครบหกปี แต่ไม่ครบสบิปี ให้จ่าย
ไมน้่อยกว่าเงนิเดอืนอตัราสุดทา้ยสองรอ้ยสีส่บิวนั หรอืไม่น้อยกว่าเงนิเดอืนของการปฏบิตังิานสองรอ้ยสี่
สบิวนัสุดทา้ย 
 (๕) ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนซึง่ปฏบิตังิานตดิต่อกนัครบสบิปีขึน้ไป ใหจ้่ายไม่น้อยกว่า
เงนิเดอืนอตัราสุดทา้ยสามรอ้ยวนั หรอืไมน้่อยกว่าเงนิเดอืนของการปฏบิตังิานสามรอ้ยวนัสุดทา้ย 



 ๒๘ 

 ความในวรรคหนึ่งมใิห้ใช้บงัคบัแก่ผู้ปฏบิตัิงานของโรงเรยีนที่มกี าหนดระยะเวลาการ
จา้งไวแ้น่นอนและเลกิจา้งตามก าหนดระยะเวลานัน้ 
 การจา้งที่มกี าหนดระยะเวลาตามวรรคสองจะกระท าไดส้ าหรบัการจา้งงานในโครงการ
เฉพาะที่มใิช่งานปกติของโรงเรยีนซึ่งต้องมรีะยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน หรอืในงาน
อนัมลีกัษณะเป็นครัง้คราวที่มกี าหนดการสิน้สุดหรอืความส าเรจ็ของงาน ซึ่งงานนัน้จะต้องเสรจ็ภายใน
เวลาไมเ่กนิสองปี โดยไดท้ าสญัญาเป็นหนงัสอืไวต้ัง้แต่เมือ่เริม่จา้ง 
 
 ข้อ ๑๑๔ โรงเรียนไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรยีน เมื่อมีการ      
เลกิจา้งในกรณหีนึ่งกรณใีด ดงัต่อไปนี้ 
 (๑) ทุจรติต่อหน้าทีห่รอืกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาต่อผูบ้งัคบับญัชา 
 (๒) จงใจท าใหโ้รงเรยีนไดร้บัความเสยีหาย 
 (๓) ประมาทเลนิเล่อเป็นเหตุใหโ้รงเรยีนไดร้บัความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 
 (๔) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสัง่ของผู้บังคับบัญชาอันชอบด้วย
กฎหมายและเป็นธรรม และผู้บังคับบัญชาได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงไม่
จ าเป็นต้องตกัเตือน ทัง้นี้ หนังสือตกัเตือนให้มผีลบงัคบัได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วนัที่ผู้ปฏิบตัิงานของ
โรงเรยีนไดก้ระท าผดิ 
 (๕) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสบิวนัปฏบิตังิานตดิต่อกนัไม่ว่าจะมวีนัหยุดคัน่หรอืไม่ก็ตาม
โดยไมม่เีหตุอนัสมควร 
 (๖) กระท าผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง 
 (๗) ไดร้บัโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่
ไดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
 
 
   ประกาศ  ณ วนัที ่ ๘  มถุินายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
 
                                

                                                           
(ศาสตราจารย ์ดร. สุรพล นิติไกรพจน์) 

             อธิการบดีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                           ผูรั้บใบอนุญาต 
       ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 


