
 



 
 

ประกาศโรงเรียนบานลาดวิทยา 
เร่ือง  การรับสมัครครูอัตราจาง 

----------------------------------- 
 ดวยโรงเรียนบานลาดวิทยา มีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเปนครูอัตราจางชั่วคราว 
ทําหนาท่ีครูผูสอนวิชาฟสิกส   จํานวน ๑  อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนครู
อัตราจางชั่วคราว ทําหนาท่ีครูผูสอน วิชาฟสิกส  ดังนี้ 

๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 
  ๑.๑ ตําแหนง ครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาท่ีครูผูสอน วิชาฟสิกส จํานวน  ๑ อัตรา     
อัตราคาจางเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  

๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ 
 ๒.๒  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 ๒.๓  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๔  ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๒.๕  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี
พรรคในการเมือง 
  ๒.๖  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตโทษ สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองใน
ศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

  ๒.๗  ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของ
รัฐหรือองคการระหวางประเทศ 
  ๒.๘ ไมเปนพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 ๓.๑  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกฟสิกส หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 ๓.๒  ตองมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด 

  ๔.  ขอบขายท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 ๔.๑  ทําหนาท่ีครูผูสอน วิชาฟสิกส  
 ๔.๒  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๒  - 
  ๕.  การรับสมัคร 
   ๕.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
 ประกาศรับสมัคร ระหวางวันท่ี 24 มิถุนายน ๒๕๖4 ถึงวันท่ี 2 กรกฎาคม ๒๕๖4 
ติดตอขอรับใบสมัครไดท่ี หองอํานวยการ โรงเรียนบานลาดวิทยา  
      ๕.๒  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  

 ผูสมัครขอและยื่นในสมัครดวยตนเองไดท่ี หองอํานวยการ  ชั้น ๑ อาคาร ๕    โรงเรียน
บานลาดวิทยา  อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ในระหวางวันท่ี 24 มิถุนายน ๒๕๖4   ถึงวันท่ี              
2 กรกฎาคม ๒๕๖4  ในวันและเวลาราชการ  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๖.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ 
       ๖.๑  รูปถาย ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 
    ๖.๒  สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบ
รายงานผลการศึกษา(Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 
    ๖.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบบัจริง จํานวน  ๑ ฉบับ 
    ๖.๔  ใบรับรองแพทย   ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ 
ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
    ๖.๕  หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) จํานวน  ๑  ฉบับ  
 ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง และจะตองรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผู มี คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆอันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์ตามประกาศรับ
สมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบ
ภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ จะไมพิจารณาจาง 
และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได 
 ๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
   การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และกําหนด 
วัน เวลา สถานท่ี ในการเลือกสรร ภายในวันท่ี 2 กรกฎาคม  ๒๕๖4 ณ โรงเรียนบานลาดวิทยา และผาน
เฟสบุคชื่องานประชาสัมพันธ โรงเรียนบานลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
 ๘.  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก 
   ดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณตาม
ขอบขายภารกิจท่ีกําหนด (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)    ในวันท่ี 5 กรกฎาคม  ๒๕๖4   ตั้งแต เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบานลาดวิทยา โดยไดกําหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
วันท่ี 5 กรกฎาคม  ๒๕๖4    

เวลา ๐๙.๐๐ น.เปนตนไป 

ภาค ก 
- ความรู ความสามารถท่ัวไป 
- ความรูความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

 
๗๐ 
๓๐ 

ภาค ข ทดสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหนง 

 
๕๐ 
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 ๙.   การจัดลําดับผลการสอบคัดเลือก 
 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนสอบในแตละภาคไมนอยกวารอยละ ๖๐ โดยโรงเรียน                
บานลาดวิทยา จะนําผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลําดับคะแนนท่ีสูงกวาตามลําดับ โดยหาก
มีคะแนนเทากัน ใหถือวาผูมาสมัครกอนเปนผูอยูลําดับท่ีสูงกวา 
 ๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนบานลาดวิทยา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ไดตามลําดับคะแนนท่ีสอบไดตาม 
ขอ ๗ ภายในวันท่ี วันท่ี 5 กรกฎาคม  ๒๕๖4  ณ โรงเรียนบานลาดวิทยา และผานเฟสบุคชื่องาน
ประชาสัมพันธ โรงเรียนบานลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี โดยเรียงลําดับจากผูท่ีผานการคัดเลือกไดคะแนน
สูงสุด ตามลําดับ 
 ๑๑. สถานท่ีปฏิบัติงาน 
 โรงเรียนบานลาดวิทยา  อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรี 
 ๑๒. การจัดทําสัญญาจาง 
 ๑๒.๑ จะทําสัญญาจางผูท่ีไดรับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันท่ี  6 กรกฎาคม  ๒๕๖4  โดย
กําหนดระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันท่ีวันท่ี 6 กรกฎาคม  ๒๕๖4  ถึงวันท่ี 30 เมษายน  ๒๕๖5  โดยใช
ประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก เปนหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจาง จึงเปนหนาท่ีของผู
ท่ีไดรับการคัดเลือกท่ีจะตองทราบประกาศการข้ึนบัญชี สําหรับการเรียกตัวในครั้งตอไปจะมีหนังสือเรียก
ตัวตามลําดับท่ีข้ึนบัญชีไว 
 ๑๒.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร  จะไม
พิจารณาจัดจางหรือยกเลิกการจาง โดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

         อนึ่ง  ครูอัตราจางรายเดือนทําหนาท่ีครูผูสอน วิชาฟสิกส   ถือเปนการจางอัตราจางราย
เดือน จะไมมีขอผูกพันท่ีจะนําไปสูการบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงาน
ราชการ/ขาราชการ หากผูใดจะบรรจุเปนพนักงานราชการหรือขาราชการ ตองดําเนินการสมัคร
สอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการและองคกรกลางกําหนด 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี   23  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 
 

(นายอาวุธ   ทัศนา) 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานลาดวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย 

----------------------------------------------------- 
เพ่ือใหการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย เปนเวลาสองปกอน

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู เปนไปอยางมีระบบ เปนมาตรฐาน บรรลุตามความมุงหมาย เพ่ือพัฒนาใหครู
ผูชวยมีความรู ความประพฤติ คุณลักษณะเหมาะสม และมีคุณภาพสงผลตอผูเรียน 

อาศัยอํานาจตามมาตร ๑๙ (๔) และมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย ดังนี้ 
หลักเกณฑ 

๑. การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาให

ครูผูชวยมีความรู ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหนาท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐาน

ตําแหนงท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และสามารถนําไปประยุกตใชมรการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเปนครูท่ีดี 

๒. ใหสวนราชการมีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพรอมและพัฒนา

อยางเขม ไดแก งบประมาณ บุคลากร เอกสาร สื่อ และอ่ืนๆ ใหแกสถานศึกษาทุกดาน 

๓. ใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดดําเนินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

สําหรับผูท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู

ผูชวย เปนเวลาสองปในสถานศึกษาท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง นับตั้งแตวันเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู 

กรณีครูผูชวยใดลาคลอดบุตร ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน ลาปวยเพราะ

ประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตาม

หนาท่ีหรือลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล ใหนับวันลาดังกลาว รวมเปนระยะเวลาการ

เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมไดไมเกินเกาสิบวัน หากลาเกินเกาสิบวัน ผูนั้นตองเตรียมความ

พรอมและพัฒนาอยางเขมตามจํานวนวันลาท่ีเกินใหครบสองป 

๔. ใหการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนไปตามหลักสูตรท่ีกําหนดแนบทาย

หลักเกณฑนี้ เพ่ือใหครูผูชวยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอ

คุณภาพของผูเรียน ดังตอไปนี้ 

๔.๑ การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๔.๒ การมีสวนรวมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

๔.๓ การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานการจัดการเรียนการสอนและดาน

การบริหารจัดการชั้นเรียน ตามมาตรฐานตําแหนงครูผูชวย ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

๔.๔ ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาการเรียนรู

ใหผูเรียน 

๕. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕.๓ แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง

เขม จํานวน ๓ คน โดยมีองคประกอบตามลําดับ ดังนี้ 

๕.๑ ผูอํานวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 

๕.๒ ผูดํารงตําแหนงครูในสถานศึกษา    กรรมการ 

๕.๓ ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา   กรรมการ 

 

 



 

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยง โดยใหคําปรึกษา สอนงาน ชวยเหลือ 

แนะนําการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานใหมีคุณลักษณะในหนาท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง 

ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

กรณีไมมีผูดํารงตําแหนงตามขอ ๕.๑ หรือขอ ๕.๒ ในสถานศึกษาท่ีครูผูชวยไดรับการ

บรรจุและแตงตั้ง แลวแตกรณีใหแตงตั้งจากสถานศึกษาอ่ืนท่ีอยูใกลเคียงกัน เปนกรรมการเตรียมความ

พรอมและพัฒนาอยางเขมตามองคประกอบไดตามความเหมาะสม 

๖. ใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมมีหนาท่ีพัฒนาและประเมินผล

การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานควบคูกันเปนระยะๆ อยางตอเนื่องทุกๆหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลาสองป

ตามแบบประเมินท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

๗. ผูท่ีผานการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตองมีผลการประเมินจาก

กรรมการทุกคนเฉลี่ยในแตละครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี ๑ ตองมีคะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
ครั้งท่ี ๒ ตองมีคะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
ครั้งท่ี ๓ ตองมีคะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
ครั้งท่ี ๔ ตองมีคะแนนในแตละดาน ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 
กรณีครูผูชวยผูใดมีผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมในแตละ

ครั้งตํากวาเกณฑการประเมินท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หากผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เห็นวาควรทบทวนการ
ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ก็อาจใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมพิจารณาทบทวนอีกครั้ง และหากผลการประเมินต่ํากวาเกณฑการ 

๘. เม่ือครูผูชวยเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครบสองปแลว ผลการประเมินผาน

ตามเกณฑการประเมินท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหสถานศึกษาเสนอผลการประเมินใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาหรือสวนราการตนสังกัดเพ่ือนําเสนอตอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี 

พิจารณาอนุมัติและใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคําสั่งแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครูตอไป แลว

แจงใหผูนั้นทราบ 

วิธีการ 
๑. ใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการปฐมนิเทศครูผูชวยภายในสามสิบวัน นับแตวันเขา

ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

๒. การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตามหลักเกณฑขอ ๕  ให

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

๒.๑ กรณีหนวยงานการศึกษาท่ีสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการดังนี้ 

๒.๑.๑ ใหสถานศึกษาเสนอรายชื่อผู ดํารงตําแหนงครูในสถานศึกษานั้นไปยัง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แลวใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดสงรายชื่อดังกลาวไปยังสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือดําเนินการตอไป 

๒.๑.๒ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ อ่ืนจาก

ภายนอกสถานศึกษา ไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

 

 

 



 

๒.๒ กรณีหนวยงานการศึกษาท่ีมิไดสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการดังนี้ 

๒.๒.๑ ใหสถานศึกษาเสนอรายชื่อผูดํารงตําแหนงครูในสถานศึกษานั้น ไปยังสวน

ราชการตนสังกัดเพ่ือดําเนินการตอไป 

๒.๒.๒ ใหสถานศึกษาเสนอบัญชีเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ อ่ืนจากภายนอก

สถานศึกษาไปยังสวนราชการตนสังกัดเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาใหความเห็นชอบ 

๓. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ แตงต้ังคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง

เขมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ขอ ๕ แลวแจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาท่ีมิได

สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แลวแตกรณี โดยเร็ว 

๔. ใหคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ดําเนินการดังนี้ 

๔.๑ วางแผนและดําเนินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมรวมกับครูผูชวยดวย

รูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย 

๔.๒ สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา สอนงาน ชวยเหลือ และแนะนําการปฏิบัติหนาท่ี

เพ่ือใหครูผูชวยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอคุณภาพของ

ผูเรียนตามหลักเกณฑขอ ๔ 

๔.๓ มอหมายใหคณะกรรมการตามหลักเกณฑ ขอ ๔.๒ ทําหนาท่ีเปนครูพ่ีเลี้ยง แนะนํา

การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 

๔.๔ ประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง และ

สรุปผลการประเมินทุกหกเดือน โดยมุงเนนการประเมินเพ่ือการพัฒนา รวมสี่ครั้งในเวลาสองปตามแบบ

ประเมินท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

กรณีไมสามารถประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมดวยเหตุใดๆ ให

ผูอํานวยการสถานศึกษารายงานผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ทราบโดยเร็ว 

๔.๕ แจงผลการประเมินโดยมีขอเสนอแนะ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอสังเกตจาก

การประเมินในแตละครั้งใหครูผูชวยทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีครบรอบการประเมิน แลวให

ผูอํานวยการสถานศึกษารายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราการ แลวแต

กรณีเพ่ือนําเสนอผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ทราบ 

๔.๖ สรุปผลการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ภายในสามสิบวันนับ

แตครบสองป แลวใหรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ และแตกรณี เพ่ือ

เสนอผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณา 

๕. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ดําเนินการดังนี้ 

๕.๑ กรณีครูผูชวยผูใดเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครบสองปแลวผลการ
ประเมินผานเกณฑการประเมินท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาควรใหผู
นั้นรับราชการตอไป ใหนําเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติ และใหผูมี
อํานาจตามมาตรา ๕๓ ออกคําสั่งแตงตั้งครูผูชวยผูนั้นใหดํารงตําแหนงครูในวันถัดจากวันครบกําหนดการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแจงใหผูนั้นทราบ 

๕.๒ กรณีครูผูชวยผูใดมีผลการประเมินการเตตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ํา
กวาเกณฑการประเมินท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาไมสมควรใหผูนั้น
รับราชการตอไป ใหแจงผลการประเมินและความเห็นใหผูนั้นทราบ และใหโอกาสโตแยงแสดง
พยานหลักฐานภายในหาวันทําการ นับแตวันท่ีไดรับแจงผลการประเมิน และหากพิจารณาแลวยังเห็นวาไม
ควรใหผูนั้นรับราชการตอไป ก็ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการและแจงคําสั่งใหผูนั้นทราบ 

 



 
๖. สําหรับผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตําแหนงครูผูชวย อยูกอนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ใหเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตาม

หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ. ๐๒๐๖.๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ตอไปจนกวาจะแลว

เสร็จ 

๗. กรณีท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน 

โรงเรียนบานลาดวิทยา 
        
 

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา 
๗๙ กําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอยูใตบังคับบัญชา  
ในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ 
มาตรา ๕๔ 
กําหนดวา การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเปนวิทยฐานะใด 
ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ซ่ึงผานการประเมิน และมาตรา ๘0 กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการ
คร ู
และบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะ ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ 
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปอยางมีระบบ  มีความ
ตอเนื่อง และมีมาตรฐาน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๙ (๔) มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐  ก.ค.ศ. จึงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ดังตอไปนี้ 
หลักเกณฑ 

๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป โดยให 
ประเมินตนเองตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนการพัฒนาตนเองเปนรายป ตามแบบท่ีสวน
ราชการกําหนด และเขารับการพัฒนาตามแผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการพัฒนาตามหลักเกณฑนี้ สามารถนําผล
ท่ีผานการพัฒนาไปใชเปนคุณสมบัติเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะไดทุกวิทยฐานะ และใหถือวาการพัฒนา
ตามหลักเกณฑนี้เปนการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามมาตรา ๘o แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓. หลักสูตรการพัฒนาตองมีองคประกอบดานความรู ดานทักษะ ดานความเปนครู และ
คุณลักษณะท่ีคาดหวัง โดยมีเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

3.๑ หลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามท่ี ก.ค.ศ. 
กําหนด 

๓.๒ พัฒนาอยางตอเนื่องทุกป ในแตละป ไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง แตไมเกิน ๒๐ ชั่วโมง 
และภายในระยะเวลา ๕ ป ตองมีชั่วโมงการพัฒนา จํานวน ๑๐๐ ชั่วโมง 

หากภายในระยะเวลา ๕ ป มีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาไมครบ ๑00 ชั่วโมง สามารถนํา
จํานวนชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learing Community : PLC  
สวนท่ีเกิน ๕0 ชั่วโมงในแตละป มานับรวมเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาได 

       
    

                                                                                      
                                                                         (นายอาวุธ   ทัศนา) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนบานลาดวิทยา 



 

 
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจางช่ัวคราว 

โรงเรียนบานลาดวิทยา 
        
 

ขอ 1 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราว โรงเรียนบานลาดวิทยา 
ใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราว  

ขอ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวเปนเครื่องมือในการบริหารลูกจาง
ชั่วคราว และนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล ดังนี้  

2.1 การตอสัญญาจาง  
2.2 การเลิกจาง  
2.3 การเลื่อนข้ันคาจาง  
2.4 อ่ืน ๆ 

ขอ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวใหประเมินจาก 3 องคประกอบ คือ  
3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดสวนคะแนนรอยละ 75 โดยกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

ท่ี     มีความชัดเจนและใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้  
(1) ปริมาณผลงาน  
(2) คุณภาพผลงาน  
(3) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา  
(4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา 

3.2 พฤติกรรมในการปฏิบัติ งาน มีสัดส วนคะแนนรอยละ 15 ให พิจารณาจาก
องคประกอบ ดังนี้  

(1) การมุงผลสัมฤทธิ์  
(2) บริการท่ีดี  
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
(4) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม  
(5) การทํางานเปนทีม 

3.3 การเสียสละ ทุมเทให กับงาน มีสัดสวนคะแนนรอยละ 10 ให พิจารณาจาก
องคประกอบ ดังนี้  

(1) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน  
(2) การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม  
(3) การมาปฏิบัติงาน 

ขอ 4 ใหประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวปงบประมาณละ 2 ครัง้ ดังนี้  
ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ปถัดไป  
ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ปเดียวกัน  
กรณีระยะเวลาการจางสั้นกวา 1 ป ใหประเมินทุกครั้งท่ีมีการตอสัญญาจาง 
 
 

 
 



 
ขอ 5 ใหนําผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางชั่วคราวมาจัดกลุมเปน 3 ระดับ โดย 

กําหนดชวงคะแนนประเมินของแตละระดับ ดังนี้  
ระดบัดีมาก คะแนนรอยละ 80 – 100 คะแนน  
ระดบัดี คะแนนรอยละ 70 – 79 คะแนน  
ระดบัควรปรับปรุง คะแนนรอยละ 60-69 คะแนน 

ขอ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีความชัดเจนและมีหลักฐาน ท้ังนี้ การประเมินดังกลาว
ตอง ครอบคลุมงาน/ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ความสําเร็จของงาน ผลผลิต หรือผลลัพธท่ีคาดหวังจากการ
ปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

ขอ 7 แจงผลการประเมินโดยตรงแกลูกจางชั่วคราว และใหคําปรึกษา แนะนําแกลูกจาง ชั่วคราว 
เพ่ือแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน 

ขอ 8 ลูกจางชั่วคราวท่ีมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดตอกัน ต่ํา
กวา ระดับดี ใหพิจารณาสั่งเลิกจางตอไป  

 
 

                                                                                         
                                                                         (นายอาวุธ   ทัศนา) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนบานลาดวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกําลังใจการใหคุณใหโทษ 

        
 

การใหคุณใหโทษ 
วินัย คือ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมท่ีกําหนดใหปฏิบัติตาม

หรืองดเวนการปฏิบัติ 
วินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดไวใน มาตรา 82 ถึง มาตรา 97   

หมวดท่ี 6 วินัยและการรักษาวินัย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
วินัยขาราชการครู 

มาตรา 82 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยท่ีบัญญัติเปนขอหาม และขอ
ปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 

มาตรา 83 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความ
บริสุทธิ์ใจ 
และมีหนาท่ีวางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น 

มาตรา 84 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย
สุจริต เสมอภาคและเท่ียงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร ดูแลเอาใจใส รักษาประโยชนของ
ทางราชการ และตองปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัดหามมิใหอาศัยหรือ
ยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจและหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดยทางตรง หรือทางออมหาประโยชนใหแก
ตนเองหรือผูอ่ืนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับ
ประโยชนท่ีมิควรไดเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

มาตรา 85 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไป 
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของ 
รัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติ
คณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอหรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชน
ของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

มาตรา 86 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่ง
ในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเสี่ยงแตถาเห็น
วา การปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ
จะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ไดและเม่ือเสนอ
ความเห็นแลว  ถาบังคับบัญชายืนยันเปนหนังสือใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติ
ตามการขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในหนาท่ีราชการโดยชอบดวย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิด วินัย
อยางรายแรง 

 



 
มาตรา 87 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตรงตอเวลา อุทิศเวลาของตนใหแก ทาง

ราชการและผูเรียน จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรมิไดการละท้ิงหนาท่ีหรือ
ทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือการละท้ิง
หนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมี
พฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

มาตรา 88 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
ชุมชน 
สังคม มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลตอผูเรียนและระหวางขาราชการ
ดวยกันหรือผูรวมปฏิบัติราการ ตอนรับใหความสะดวกใหความเปนธรรมแกผูเรียนและประชาชนผูมา 
ติดตอราชการการกลั่นแกลง ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงผูเรียน หรือประชาชนผูมาติดตอ
ราชการ อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

มาตรา 89 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกลั่นแกลง กลาวหา หรือรองเรียน
ผูอ่ืนโดยปราศจากความเปนจริงการกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายอยาง
รายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

มาตรา 90 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืน  กระทํา
การหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาท่ีราชการ
ของตน 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมายจะใหเปนการซ้ือขายหรือใหไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการกระทําอันมีลักษณะเปน
การให หรือไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอ่ืน เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิ
ชอบ หรือเสื่อมเสียความเท่ียงธรรม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

มาตรา 91 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือจาง วาน ใชผูอ่ืนทําผลงานทาง
วิชาการเพ่ือไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือ
การใหไดรับเงินเดือนในระดับท่ีสูงข้ึน การฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน
โดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคตอบแทนหรือไม เพ่ือใหผูอ่ืนนําผลงานนั้นไป  ใช
ประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

มาตรา 92 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ 
หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 

มาตรา 93 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติหนาท่ีหนาท่ีและในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับประชาชน โดยตองไมอาศัยอํานาจและหนาท่ี
ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุมบุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเขาไปเก่ียวของกับการดําเนินการใด 
อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซ้ือสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาทองถ่ิน
ผูบริหารทองถ่ินหรือการเลือกตั้งอ่ืนท่ีมีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รวมท้ัง 

จะตองไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผู อ่ืนกระทําการในลักษณะเดียวกัน การ
ดําเนินการท่ีฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

มาตรา 94  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมีใหเสื่อมเสียโดยไมกระทําการใดๆอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว  
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุก



หรือใหรับโทษท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือ ความผิด ลทุ
โทษหรือกระทําการอ่ืนใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยาง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสพยาเสพติดหรือสนับสนุนใหผูอ่ืนเสพยาเสพติด เลน
การพนันเปนอาจิณหรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษาไมวาจะอยูในความดูแล
รับผิดชอบของตนหรือไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

มาตรา 95  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยปองกัน มี
ใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัย 

การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยใหกระทําโดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ี
ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันท่ีจะเสริมสรางและพัฒนาเจตคติ 
จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางท่ีมีวินัย 

การปองกันมีใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหกระทําโดยการเอาใจใสสังเกตการณและขจัด
เหตุท่ีอาจกอใหเกิดการกระทําผิตวินัยในเรื่องอันอยูในวิสัยท่ีจะตําเนินการปองกันตามควรแกกรณีได 

เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัย
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตันอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 

เม่ือมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน  ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีขอมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม  ถาเห็นวากรณีไมมีขอมูลท่ี
ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได  ถาเห็นวากรณีขอมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยได
ดําเนินการทางวินัยทันที 

การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีขอมูลท่ีควรกลาวหาวาการกระทําผิด
วินัย  ใหดําเนินการตามท่ีบัญญัติไวในหมวด  7 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรานี้และตามหมวด  7  หรือมีพฤติกรรม  
ปกปอง  ชวยเหลือเพ่ือมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย  หรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวโดยไมสุจริต
ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

โทษทางวินัย 
โทษทางวินัยมี  5  สถาน  ตามมาตรา  96  แหงพระราชบัญญัติระเบียบวินัยขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  ดังนี้ 
1. ภาคทัณฑ 
2. ตัดเงินเดือน 
3. ลดข้ันเงินเดือน   

วินัยรายแรง  ไดแก 
1. ปลดออก  โดยผูถูกลงโทษใหปลดออกมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จบํานาญ  เสมือนลาออก 
2. ไลออก  ****การสั่งใหออกจากราชการ  ไมใชโทษทางวินัย**** 

  
 

                                                                                  
                                                                         (นายอาวุธ   ทัศนา) 
                                 ผูอํานวยการโรงเรียนบานลาดวิทยา 

 


