
ระเบียบวทิยาลยัเทคโนโลยเีกษมสันต์บริหารธุรกจิ 
ว่าด้วย จรรยาบรรณวชิาชีพ มรรยาท วนัิยและการปฏิบัติหน้าที ่ของครู  

บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2557 

ดว้ยทางวิทยาลยัเทคโนโลยเีกษมสันตบ์ริหารธุรกิจ จะพฒันาจรรยา มรรยาท วินยัและการปฏิบติัหนา้ท่ีของครู 

บุคลากร ทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ใหเ้หมาะสมกบัการเป็นครู และเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน นกัศึกษา 

และเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดแก่การเรียนการสอน ของนกัเรียน นกัศึกษา 

ดงันั้นเพื่อให้สอดคลอ้งตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยจรรยา มรรยาท วินัยและหน้าท่ี ของผูรั้บ

ใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการ และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526 ระเบียบคุรุสภาว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มรรยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีครู พ.ศ.2526 และระเบียบว่าด้วยจรรยาครู พ.ศ. 2539 ทั้งยงัสอดคล้องกับ

ระเบียบวิทยาลยัเทคโนโลยีเกษมสันตบ์ริหารธุรกิจ วา่ดว้ยการบริหารโรงเรียน พ.ศ. 2544 ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2545 

วทิยาลยัเทคโนโลยเีกษมสันตบ์ริหารธุรกิจจึงไดอ้อกระเบียบ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบวทิยาลยัเทคโนโลยเีกษมสันตบ์ริหารธุรกิจวา่ดว้ย จรรยา มรรยาท วนิยัและ

การ ปฏิบติัหนา้ท่ี ของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2551” 

ขอ้ 2. ตั้งแต่วนัใชร้ะเบียบน้ี ใหย้กเลิกเก่ียวกบัจรรยา มรรยาท วนิยัและการปฏิบติัหนา้ท่ีของครู บุคลากร

ทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ของวทิยาลยัเทคโนโลยเีกษมสันตบ์ริหารธุรกิจท่ีเคยมีมาหรือขดัแยง้กบัระเบียบ

น้ีและ ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

 

หมวดที ่1 

การปฏิบัติหน้าทีท่ัว่ไป 

ขอ้ 1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตอ้งมาถึงก่อนโรงเรียนเปิด (ก่อนเวลา 08.00 น.) หาก

เกินก าหนดเวลาจนไปถึงเวลา 08.30น. จะถือวา่สาย และหลงัจากเกินก าหนดเวลา 08.30 น.เป็นตน้ไป จนถึงเวลา 13.00 

น. จะถือวา่ลากิจคร่ึงวนั ทั้งน้ีจะตอ้งแจง้ให้งานบุคลากรทราบดว้ย (กรณีเหตุสุดวิสัยให้โทรศพัทแ์จง้ผูอ้  านวยการโดย

วทิยาลยัจะตรวจสอบการลงเวลาท าการในเวลา 08.30 น. และกลบัหลงัโรงเรียนเลิก (หลงัเวลา 16.00 น.) ส าหรับครูเวร

ประจ าวนัให้ปฏิบติัหนา้ท่ี ตามระเบียบของ เวรประจ าวนั ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.30 น. (เวรวนัหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30 - 

16.30 น.) 

1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี มาสาย ตอ้งเซ็นรับทราบในเพิ่มท่ีจดัไวใ้ห ้

1.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ท่ีไม่ลงเวลามาท าการหรือไม่ลงช่ือ เวลากลบั ถือวา่

เป็นการขาดงานในวนันั้น 



1.3 พนกังานขบัรถตอ้งลงเวลา ดงัน้ี 

1.3.1 กรณีไม่ไดรั้บส่งนกัเรียน นกัศึกษา ใหล้งเวลา 8.00 น.และลงเวลาเลิกงานหลงั 16.30 น.  

1.3.2 กรณีรับส่งนกัเรียน นกัศึกษา ใหล้งเวลาท าการก่อนเวลา 09.00 น. และลงเวลาเลิกงานหลงั 

16.30 น. 

1.4 การกลบัก่อนเวลา 16.00น. ใหเ้ทียบเท่ากบัการมาสาย 

1.5 การปฏิบติังานควรมาก่อนเวลาท าการ 15 นาที และควรกลบัหลงัเวลาท าการ 15 นาที 

1.6 การออกนอกสถานท่ีถา้ไม่ขออนุญาตใหถื้อวา่ขาดงาน 

ขอ้ 2 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตอ้งลงเวลาทั้งมาและกลบัทุกวนัตาม เวลาท าการของ

โรงเรียน การลงเวลาแทนกนัเป็นการส่อเจตนาท่ีทุจริต และถือเป็นความผดิของทั้งสองฝ่าย 

ขอ้ 3 ครู ตอ้งท าการสอนนกัเรียน นกัศึกษา ใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ขอ้บงัคบั ประกาศของ 

โรงเรียน และระเบียบของทางราชการ 

ขอ้ 4 ครู ตอ้งเอาใจใส่อุทิศเวลาในการสอนใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา ปรับปรุงการเรียนการสอน อยา่ง

สม ่าเสมอ 

ขอ้ 5 ครู ตอ้งส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย ์เป็นประมุข 

ขอ้ 6 ครู ตอ้งอบรม สั่งสอน และเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝัง วฒันธรรม ค่านิยม เอกลกัษณ์ไทย  

ขอ้ 7 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตอ้งส่งเสริมความสามคัคีในหมู่ ครู บุคลากร ทาง

การศึกษา พนกังานเจา้หนา้ท่ี และนกัเรียน นกัศึกษา 

ขอ้ 8 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตอ้งเอาใจใส่และปฏิบติังานในหนา้ท่ี อยา่งสมาเสมอ 

ไม่ทอดทิ้งหรือละทิ้งหนา้ท่ีการงาน 

ขอ้ 9 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตอ้งช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน และ รับผดิชอบ

ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ขอ้ 10 ครู ตอ้งศึกษาหาความรู้ในเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกบัการสอน คู่มือการเรียนการสอนตามหลกัสูตร วธีิ สอน 

วธีิประเมินผล และศึกษางานท่ีไดรั้บผดิชอบใหถ่้องแท ้

ขอ้ 11 ครู ตอ้งเตรียมการสอนและจดัท าใบงาน หรือใบความรู้ประกอบการสอน 1 สัปดาห์ หรือ ส่ง

ผูรั้บผดิชอบตรวจ 

ขอ้ 12 ในช่วงท่ีครู ไม่มีการสอน ควรท างานหรือเตรียมการสอนในหอ้งพกัหรือศึกษาหาความรู้ จากแหล่งอ่ืน

ในโรงเรียนของตนเอง ไม่ควรใชเ้วลาใหเ้สียไปโดยเปล่าประโยชน์ ศึกษางานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือ รับผดิชอบให้

เขา้ใจ เพื่อตนเองไดป้ฏิบติัไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

ขอ้ 13 ในกรณีท่ีครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบ งานในดา้น

อ่ืนๆดว้ย เช่น ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ครูฝ่ายอ่ืนๆ ใหถื้อเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั จะปฏิเสธหรือเพิกเฉยไม่ได ้



ขอ้ 14 หาก ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี มีปัญหาในการท างานอ่ืนใด ใหติ้ดต่อ

ประสานงานกบัหวัหนา้งาน หวัหนา้หมวดวชิา หวัหนา้แผนก หวัหนา้คณะวชิา หวัหนา้ฝ่าย รองผูอ้  านวยการ หรือ

ผูอ้  านวยการ เพื่อปรึกษาหารือและแกไ้ขร่วมกนั 

ขอ้ 15 การออกนอกบริเวณโรงเรียน ควรท าในกรณีท่ีจ าเป็น และตอ้งเป็นช่วงเวลาท่ีวา่งจากการสอน หรืองาน

ท่ีรับผดิชอบเท่านั้น โดยการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาไดไ้ม่เกิน 2 คร้ังต่อ 12 เดือนและการขออนุญาตตอ้งไดรั้บ

อนุญาตจากผูอ้  านวยการ หรือรองผูอ้  านวยการรักษาการแทน ถา้ออกนอกบริเวณโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจะถือวา่ขาดการ

ปฏิบติังาน 

ขอ้ 16 การมอบหมายหนา้ท่ีปฏิบติังาน ต าแหน่งหวัหนา้คณะวชิา หวัหนา้แผนก หวัหนา้งาน หรือต าแหน่งอ่ืน 

ๆ จะพิจารณาแต่งตั้งเป็นปีการศึกษา 

 

หมวดที ่2 

การลาหยุด 

เพื่อใหก้ารบริหารจดัการเก่ียวกบัการปฏิบติังานของบุคลากร จึงใหก้ าหนดเวลาท าการของวทิยาลยัตั้งแต่วนั

จนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.00- 16.00 น. 

ขอ้ 1 ในรอบปีการศึกษา (1 พฤษภาคม-30เมษายนของปีถดัไป) เม่ือมีเหตุการณ์จ าเป็นครู บุคลากร ทาง

การศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ลาไดด้งัน้ี 

1.1 การลากิจส่วนตวั ใหล้าไดไ้ม่เกิน 10 วนั ต่อปี 

1.2 การลาป่วยใหล้าตามจริงไดไ้ม่เกิน 15 วนั ต่อปี (หรือตามแพทยส์ั่ง การลาป่วย เน่ืองจากปฏิบติัหนา้ท่ี

ใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามแพทยส์ั่ง อน่ึงใบรับรองแพทยท์างโรงเรียนอาจยดึถือหรือไม่ก็ได)้ 

1.3 การลากิจฉุกเฉิน ใหเ้ปรียบเสมือนวา่เป็นการลากิจคร่ึงวนัแต่ไม่ตอ้งเขียนใบลา (กิจฉุกเฉิน คือ กิจท่ี

เกิดจากการมาท างานเกินเวลาคือตั้งแต่เวลา 08.31 - 13.00 น.) 

1.4การลาคลอดใหล้าไดไ้ม่เกิน 60 วนั (รวมวนัเสาร์-วนัอาทิตย-์ วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ และใหรั้บเงินเดือนเตม็ 

60 วนั 

1.5 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัจ ์ใหล้าไดไ้ม่เกิน 10 วนั 

กรณีการลาอุปสมบทเป็นเวลา 1 พรรษา ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการหรือผูมี้อ  านาจ ท่ีไตรั้บมอบหมาย ทั้งน้ีจะตอ้ง

ไม่กระทบต่อภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (การลาใหล้าคร้ังเดียวตลอดอาย ุการท างาน) 

1.6 การลาเขา้รับการระดมพล เขา้รับการแกวชิาทหาร หรือเขา้รับการทดลองความ 

พร่ังพร้อมใหไ้ดรั้บเงินเดือนเตม็ตลอดเวลาท่ีเขา้รับการระดมพล เขา้รับการปีกวชิาทหารหรือเขา้รับการทดลอง ความ

พร่ังพร้อม ถา้พน้ระยะเวลาของการดงักล่าวแลว้ใหม้ารายงานตวัเพื่อเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีในการท างาน ภายในระยะเวลา

ตามค าสั่ง 



1.7 การไปศึกษาดูงาน , อบรม , ประชุมสัมมนา , สอบวทิยานิพนธ์ , รับปริญญา (กรณีศึกษาต่อ) ไม่ใหถื้อ

เป็นวนัลาและตอ้งขออนุญาตต่อผูอ้  านวยการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ีอนุญาต 

ใหไ้ปไดไ้ม่เกิน 3 วนัต่อปี 

ขอ้ 2 หากพน้จากกรณีดงักล่าวมาในขอ้ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.7 จะตอ้งหกัเงินเดือนตามจ านวนวนัท่ีลา 

เกิน (โดยค านวณจากอตัราเงินเดือนหารดว้ยสามสิบวนั) และมีผลต่อการพิจารณาข้ึนเงินเดือน และหากกรณีรอบปี 

การศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ไม่ไดล้าหยดุ ตามขอ้ 1 ไม่มาสายและไม่เขา้เวรสายจะถือ

วา่ท่านไดมี้การปฏิบติังานดว้ยความวริิยะ อุตสาหะ เป็นพิเศษ 

ขอ้ 3 การแจง้การลา เม่ือมีเหตุจ าเป็นขอลาหยดุงาน ใหย้ืน่ใบลาต่อผูอ้  านวยการ หรือรองผูอ้  านวยการฝ่าย 

ส่งเสริมการศึกษา โดยก าหนดแจง้การลา ดงัน้ี 

3.1 การลากิจส่วนตวั ใหย้ืน่ใบลาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั พร้อมทั้งมอบงานท่ีไดรั้บผดิชอบ ในวนัท่ีลา ท่ี

ฝ่ายวชิาการและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงหยดุท าการในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถยืน่ใบลาไดต้าม

ก าหนด ใหแ้จง้การลาต่อผูอ้  านวยการ หรือรองผูอ้  านวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ใหเ้ร็วท่ีสุด 

3.2 การลาป่วยตอ้งแจง้ใหง้านบุคลากรของโรงเรียนทราบในวนัแรกท่ีลา การแจง้ลาป่วยตอ้งแจง้ก่อน

เวลา 08.00น.ถา้แจง้หลงัจากนั้นจะถือวา่ขาดในวนันั้นโดยใหส่้งใบลาในวนัแรกท่ีมาปฏิบติังานถา้เป็น การลา

ป่วยทั้งแต่ 3 วนัท าการข้ึนไป ใหแ้นบใบรับรองแพทย ์ในกรณีท่ีไม่อาจแสดงใบรับรองแพทยไ์ดใ้หช้ี้แจงให ้

โรงเรียนทราบ 

ขอ้ 4 ในกรณีท่ีไม่ส่งใบลาตามก าหนด ใหถื้อวา่ขาดงาน และหกัเงินเดือนตามขอ้ 2 

ขอ้ 5 การลาคลอด ใหส่้งใบลาล่วงหนา้หรือส่งในวนัคลอด กรณีท่ีไม่สามารถส่งใบลาล่วงหนา้ไดใ้หแ้จง้การ

ลา ภายใน 3วนั 

ขอ้ 6 การนบัวนัลาการนบัวนัลา กรณีการลาก่อนหรือหลงัติดกบัวนัหยดุประจ าสัปดาห์ (วนัเสาร์-วนัอาทิตย-์

วนัหยดุ นกัขตัฤกษ)์ จะนบัเฉพาะวนัลา กรณีลาก่อนและหลงัควบกบัวนัหยดุประจ าสัปดาห์ (วนัเสาร์-วนัอาทิตย-์

วนัหยดุ นกัขตัฤกษ)์ จะนบัเฉพาะวนัท าการ 

 

หมวดที ่3 

ว่าด้วยการทดลองงาน และการบรรจุแต่งตั้ง 

ขอ้ 1 บุคคลท่ีจะเขา้เป็นบุคลากรของวทิยาลยัเทคโนโลยเีกษมสันตบ์ริหารธุรกิจ จะตอ้งคดัเลือกโดยวธีิ 

ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ผา่นการสอบขอ้เขียนตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู ในหมวดต่อไปน้ี ก. สอบความรู้ความสามารถ

ทัว่ไป ข. สอบความรู้เฉพาะสาขาวชิา ค. สอบความรู้วชิาชีพครู ง. สอบภาคปฏิบติั จ. อ่ืน ๆ 

1.2 สอบสัมภาษณ์ 



ขอ้ 2 เม่ือบุคคลไดรั้บการคดัเลือก จะตอ้งผา่นการทดลองงานระยะเวลา 6 เดือน โดยผา่นการประเมินจึงจะ

ไดรั้บเงินเดือนตามวฒิุการศึกษา และไดรั้บการพิจารณาบรรจุแต่งทั้ง ตามสายงาน 

2.1 กรณีท่ีการจา้งบุคลากรเขา้มาท างานระหวา่งกลางภาคเรียนจะข้ึนอยูท่ี่ดุลยพินิจ ของโรงเรียนวา่จะจา้ง

ชัว่คราวจนกวา่จะข้ึนเทอมใหม่ถึงจะทดลองงานหรือทดลองงานไดเ้ลย 

ขอ้ 3 ในระหวา่งทดลองงาน ถา้มีความจ าเป็นตอ้งลากิจส่วนตวั หรือลาป่วย หรือลาอ่ืนๆ จะตอ้งหกัเงินเดือน 

ตามจ านวนวนัท่ีลา (โดยค านวณหมวดท่ี 2 ตาม ขอ้ 2) และตอ้งยืน่ใบลาตามระเบียบการลา 

ขอ้ 4 บุคลากรท่ีอยูร่ะหวา่งทดลองงาน จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด 

ขอ้ 5 ในระหวา่งทดลองงาน ใหล้าไดไ้ม่เกิน 3 วนั และสายไดไ้ม่เกิน 3 ตรง ถา้หากลาเกิน 3 วนั หรือมา สาย

เกิน 3 คร้ัง ถือวา่ไม่ผา่นการทดลองงาน ชงทางโรงเรียนอาจพิจารณาใหพ้น้จากงาน หรือทดลองงานใหม่ ทั้งน้ีให ้อยู่

ในดุลยพินิจของผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

หมวดที ่4 

ว่าด้วยการส่ังลงโทษ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ขอ้ 1 กรณี ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ประพฤติผดิจรรยา มรรยาท และวนิยัของครู 

หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ถือวา่ เพิกเฉย ละเลย ในการปฏิบติัหนา้ท่ี อนัท าใหเ้กิดผลเสียหายหรือขดั 

ค าสั่งผูบ้งัคบับญัชา ชงสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมาย ใหพ้ิจารณา การบกพร่องต่อหนา้ท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2526 วา่ดว้ยการสั่งลงโทษ ดงัน้ีคือ 

1.1 ต าหนิโทษเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1.2 ภาคทณัฑ ์

1.3 ดดัเงินเดือน/ลดเงินเดือน 

1.4 ใหอ้อกหรือไล่ออก 

ขอ้ 2 การลงโทษอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามขอ้ 1.1 และ 1.2 ใหอ้ยูใ่นอ านาจของผูอ้  านวยการโรงเรียนและขอ้ 

1.3 และ 1.4 ใหอ้ยูใ่นอ านาจของผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งตั้งข้ึนท าการสอบสวน เป็นผูพ้ิจารณา

ลงโทษเป็นกรณีไป 

ขอ้ 3 การสั่งลงโทษ ดดัเงินเดือน โดยมติของคณะกรรมการโรงเรียนใหด้ าเนินการดงัน้ี 

3.1 โทษตดัเงินเดือน การสั่งลงโทษตดัเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือนและเป็นเวลา 

ไม่เกิน 3 เดือน 

3.2 โทษลดเงินเดือน การสั่งลงโทษลดเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

ขอ้ 4 กรณีประพฤติผดิร้ายแรง ตามขอ้ 1.4 ให้ออกหรือไล่ออก ใหผู้อ้  านวยการด าเนินการตามความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 



หมวดที ่5 

ลกัษณะการกระท าทีต้่องพจิารณาส่ังลงโทษ 

ขอ้ 1 ลกัษณะการกระท าท่ีตอ้งพิจารณาสั่งลงโทษ คือ 

1.1 ละทิ้งหนา้ท่ีขณะปฏิบติังาน 

1.2 มาสาย กลบัก่อนเวลา ขาดงานเกินเกณฑท่ี์ก าหนด 

1.3 น าความลบัของโรงเรียนไปเปิดเผย หรือกระท าการใดท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง 

ของโรงเริยน 

1.4 เขา้ท างานกบัสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนๆ โดยปิดบงัไว ้

1.5 ฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัหรือค าสั่งเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

1.6 น าส่ิงของมาจ าหน่ายใหน้กัเรียน นกัศึกษา โดยขดัหรือแยง้กบัวตัถุประสงคข์องโรงเรียนหรือไม่ 

ไดรั้บอนุญาต 

1.7 ยมืเงินหรือกระท าการขู่เข็ญนกัเรียน นกัศึกษา เพื่อประโยชน์ส่วนตน  

1.8 ประมาทเลินเล่อต่อหนา้ท่ีการสอน และงานท่ีรับผดิชอบจนเกิดความเสียหาย 

1.9 ไม่ส่งงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน หรือส่งชา้เกินระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนด 

1.10 ก่อเหตุทะเลาะววิาท 

1.11 ใหก้ารช่วยเหลือผูก้ระท าผดิหรือร่วมมือกระท าความผิด 

1.12 มีหน้ีสินลน้พน้ตวั อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

1.13 จดักิจกรรมใดๆ เก่ียวกบัโรงเรียน โดยมิไดรั้บอนุญาต 

1.14 ขาด-ลาประชุมทุกกิจกรรมเกิน 3 คร้ัง โดยไม่มีเหตุผลอนัควร 

1.15 ใหน้กัเรียน นกัศึกษาท างานใหใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจขอ้สอบ การลงคะแนน 

1.16 เท่ียวเตร่และใหค้วามสนิทสนมกบันกัเรียน นกัศึกษาจนเกินเหตุ 

1.17 จ าหน่ายเอกสารประกอบการเรียน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากทางโรงเรียน 

1.18 เล่นการพนนั ส่ิงตอ้งหา้มตามกฎหมายการพนนั 

1.19 แกไ้ขคะแนนสอบของนกัเรียน นกัศึกษา โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากทางโรงเรียน 

1.20 แต่งกายไม,เหมาะสมกบัการเป็นครู 

1.21 สูบบุหร่ี ด่ืมสุราหรือเมาสุรา ในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 

1.22 อ่ืน ๆ 

ขอ้ 2 ลกัษณะความผดิท่ีตอ้งพิจารณาโทษ ใหพ้น้สภาพการเป็นครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังาน 

เจา้หนา้ท่ี 

2.1 ทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าผิดอาญา 

2.2 จงใจท าใหโ้รงเรียน ไดรั้บความเสียหาย 



2.3 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โรงเรียน ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

2.4 ฝ่าพน้ระเบียบคุรุสภาวา่ดว้ย จรรยา มรรยาท และวนิยัตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2526 และ

ระเบียบวา่ดว้ยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 

2.5 ฝ่าพน้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยจรรยา มรรยาท วนิยัและหนา้ท่ีของ ผูรั้บใบอนุญาต 

ผูจ้ดัการ ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526 

2.6 ฝ่าระเบียบของโรงเรียน หรือค าสั่ง โดยชอบดว้ยกฎหมาย โรงเรียนไดมี้หนงัสือตกัเตือนแลว้ เวน้แต่

ในกรณีท่ีร้ายแรง โรงเรียนไม่จ  าเป็นตอ้งตกัเตือน 

2.7 มีความประพฤติไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี 

2.8 ไม่มาปฏิบติัหนา้ท่ีหรือ1ขาดงานติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั (เฉพาะวนัท าการ) โดยไม่ทราบสาเหตุ 

2.9 ไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก 

2.10 ประพฤติตนในท านองชูส้าวกบันกัเรียน นกัศึกษา และประพฤติผดิศีลธรรมอยา่งร้ายแรง 

2.11 ก่อเหตุทะเลาะววิาทอยา่งร้ายแรง 

2.12 ขโมยทรัพยสิ์นของสถานศึกษาหรือผูอ่ื้น และปรากฏหลกัฐานชดัเจน 

2.13 เสพและจ าหน่ายสารเสพติด 2.14ความผดิอ่ืน ๆ 

ขอ้ 3 ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการของโรงเรียน ในฐานะเป็นครูใหป้ฏิบติัตามระเบียบน้ีโดยอนุโลม ขอ้ 4 

ใหผู้อ้  านวยการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  

 

หมวด 6 

การพจิารณาความดีความชอบ 

ดว้ยโรงเรียนไดมี้การปรับแกร้ะเบียบการเล่ือนขั้นเงินเดือน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

พ.ศ. 2554 วา่ดว้ยการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบติังานของ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

พนกังานเจา้หนา้ท่ี มาใชบ้งัคบัตามระเบียบน้ีโดยดว้ยดว้ยการพิจารณา เล่ือนขั้นเงินเดือน 

เน่ืองจากระเบียบโรงเรียนวา่ดว้ยการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2554 ไดมี้การเพิ่มเติมในส่วนของ การพิจารณา

เล่ือนขั้นเงินเดือนของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ใหมี้ผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2554 เป็นตน้ไป ดงันั้นโรงเรียนจึงไดก้ าหนดการลาเกินจ านวนคร้ังท่ีก าหนดในระเบียบ ของโรงเรียนโดยครู บุคลากร

ทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี จะไดรั้บการประเมินประจ าภาคเรียนแต่ไม่ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 

“ซ่ึงในปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ลา มาท างานสายเกิน หรือรวม จ านวนวนัลาเกินกวา่ท่ีโรงเรียนไดก้ าหนดไวใ้น 1 ปี” ดงัน้ี 

1. การลาเกินจ านวนคร้ังท่ีก าหนด 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานอยูท่ี่โรงเรียนไม่ลาเกิน 12 คร้ังในรอบปี 

2. การมาท างานสายเกินจ านวนคร้ังท่ีก าหนด 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานอยูท่ี่โรงเรียนไม่มาสายเกิน15 คร้ังในรอบ ปี 



3. การนบัวนัลารวมไม่เกิน 25 วนัในรอบปี 

ดงันั้นเพื่อใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ผูป้ฏิบติังานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในระดบั

อนัเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบโดยการเล่ือนขั้นเงินเดือน โรงเรียนจึงเห็นสมควร

วางหลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาน าไปใชป้ระกอบการ พิจารณาเล่ือนขั้น

เงินเดือนให้เกิดความเป็นธรรม ไดม้าตรฐานและเป็นส่ิงจูงใจใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา และ พนกังานเจา้หนา้ท่ี เกิด

ความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิง่ข้ึน รวมทั้ง ด าเนินการเพื่อให้ผูท่ี้

ไม่ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีหรือมีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมไดเ้กิดความส านึก โดยไดรั้บการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาวนิยั และ ปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังาน

เจา้หนา้ท่ี ขอ้ 1 ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นดน้ไป ขอ้ 2 ในระเบียบน้ี 

“ปี” หมายความวา่ ปีการศึกษา 

“หมายความวา่ ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 30 เมษายน ของปีคดัไป “คณะกรรมการ

ด าเนินงาน” หมายถึง ผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการโรงเรียน ผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการ 

ขอ้ 3 การเล่ือนขั้นเงินเดือนของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ให้ผูบ้งัคบับญัชาแต่งตั้ง 

คณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 คนข้ึนพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูมี้อ  านาจสั่งเล่ือนขั้น 

เงินเดือน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินงาน 

ขอ้ 4 ใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของครู 

บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ปีละหน่ึงคร้ังตามหลกัเกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนด 

ขอ้ 5 การเล่ือนขั้นเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ใหเ้ล่ือน ปีละหน่ึงคร้ัง โดยเล่ือน

วนัท่ี 1 พฤษภาคมของปีถดัไป 

ขอ้ 6 การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ใหพ้ิจารณาผลการ

ปฏิบติังานท่ี (ขอ้ 4) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนเป็นหลกั ตามแนวทางการจดัการศึกษา ท่ีก าหนดไวในกฎหมายวา่ดว้ย

การศึกษาแห่งชาติ และใหพ้ิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวนิยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ขอ้ 7 การเล่ือนขั้นเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ใหเ้ล่ือนไดไ้ม่เกินคร่ึงของ 

อนัดบัเงินเดือนของต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

ขอ้ 8 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นใน 

แต่ละคร้ังตอ้งอยูใ่นเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

8.1 ในปีท่ีแลว้มามีผลการปฏิบติังาน ความประพฤติในการรักษาวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพ ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินงานไตพ้ิจารณาตามขอ้ 6 แลว้เห็นวา่อยูใ่น เกณฑท่ี์สมควรจะไดเ้ล่ือนขั้น

เงินเดือนคร่ึงขั้น 



8.2 ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาจนถึงวนัออกค าสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนตอ้งไม่ถูกสั่งลงโทษทางวนิยัท่ี หนกักวา่โทษ

ภาคทณัฑ ์หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในความผดิท่ีเก่ียวกบัการ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีหรือความผดิท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด ์ต าแหน่งหนา้ท่ีของตน ซ่ึงมิใช่ความผดิท่ีไตก้ระท า 

โดยประมาณหรือความผดิลหุโทษ 

ในกรณีท่ีครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ผูใ้ดอยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์สมควรไดเ้ล่ือนขั้น เงินเดือนและได้

ถูกงดเล่ือนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวนิยัหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณี นั้นมาแลว้ ให้

ผูบ้งัคบับญัชาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปีต่อไปใหผู้น้ั้นตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม ของคร้ังท่ีจะไดเ้ล่ือนเป็น ตน้ไป 

8.3 ในปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ถูกสั่งพกังานเกินกวา่ 2 เดือน 

8.4 ในปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

8.5 ในปีท่ีแลว้มาไดรั้บการบรรจุเขา้ท างานและบรรจุ (ส าหรับครูผูส้อน) แลว้เป็นเวลา ไม่นอ้ยกวา่ 9 

เดือนไดข้ึ้น 50 %ฃองขั้นเงินเดือน หรือ เกิน 12 เดือนข้ึนไป 

8.6 ในปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ลา หรือมาท างาน หรือวนัลารวมเกินจ านวนคร้ังท่ีโรงเรียนก าหนดเป็น หนงัสือ

ไวก่้อนแลว้ โดยค านึงถึงลกัษณะงานและสภาพทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งแต่ละส่วนงานหรือ 

หน่วยงาน 

8.7 ในปีท่ีแลว้มาตอ้งมีเวลาปฏิบติังาน 9 เดือนนบัจากวนัท่ีผา่นการทดลองงาน โดยมีวนัลาไม่เกิน 25 วนั

แต่ไม,รวมถึงวนัลาดงัต่อไปน้ี 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัจ ์ณ เมืองเมกกะ ประเทศชาอุติอาระเปีย เฉพาะ วนัลาท่ีมีสิทธิไดรั้บ

เงินเดือนระหวา่งลาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจ่ายเงินเดือน  

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 60 วนั  

(ค) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติังานตามหนา้ท่ีหรือในขณะเดินทาง ไปหรือกลบัจาก

ปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 

(ง) ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล (จ) ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

(ฉ) การไปศึกษาดูงาน , อบรม , ประชุมสัมมนา 5สอบวทิยานิพนธ์ , รับปริญญา (กรณีศึกษาต่อ) ไม,ใหถื้อเป็น

วนัลาและตอ้งขออนุญาตต่อผูอ้  านวยการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหล้า ไดไ้ม่เกิน 3 วนัต่อปี 

การนบัจ านวนวนัลาป่วย ลากิจ และกิจฉุกเฉินรวมกนัไม่เกิน 25 วนัต่อปีและการนบัวนัลาใหเ้ป็นไป ตามหมวด 2 ขอ้ 6 

ขอ้ 9 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นใน 

แต่ละคร้ัง ตอ้งเป็นผูอ้ยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นตามตามขอ้ 8 และตอ้งเป็นผูใ้น 

หลกัเกณฑป์ระการใดประการหน่ึงหรือหลายประการดงัต่อไปน้ีดว้ย 

9.1 ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีไตผ้ลดีเด่น มีประสิทธิภาพประสิทธิผล อนัก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อ 

ผูเ้รียนและการจดัการศึกษาจนถือเป็นตวัอยา่งท่ีดีไต ้



9.2 ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือมีผลงานดีเด่น เป็นท่ีประจกัษ ์โดย

ไดค้น้ควา้หรือประดิษฐส่ิ์งใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนและการจดัการศึกษา 

เป็นพิเศษ และทางโรงเรียนไดด้ าเนินการตามความคิดริเร่ิมหรือไดรั้บรองใหใ้ชก้ารคน้ควา้หรือส่ิงประดิษฐ์นั้น 

9.3 ปฏิบติังานท่ีมีภาระหนา้ท่ีเกินกวา่หนา้ท่ีความรับผดิชอบจนเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนและปฏิบติังาน 

ในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเป็นผลดีดว้ย 

9.4 ปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ีดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย ยากล าบากเป็นพิเศษและงานนั้น 

ไดผ้ลดียิง่เป็นเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนและการจดัการศึกษา 

9.5 ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหก้ระท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงทางการศึกษาจนส าเร็จเป็นผลดี 

ยิง่แก่โรงเรียน 

ขอ้ 10 การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามขอ้ 8 และขอ้ 9 

ใหค้ณะกรรมการน าผลการประเมินการปฏิบติังานท่ีไดด้ าเนินการตามขอ้ 6 มาเป็นหลกัในการพิจารณาเล่ือนขั้น 

เงินเดือนคร้ังท่ีหน่ึงและคร้ังท่ีสอง โดยพิจารณาประกอบกบัขอ้มูลการลา พฤติกรรม 

การมาท างาน ความประพฤติในการรักษาวนิยั คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และขอ้ควรพิจารณาอ่ืนของผู ้

นั้น แลว้รายงานผลการพิจารณา พร้อมดว้ยขอ้มูลดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ขอ้ 11 การพิจารณาผลการปฏิบติังานและผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหน้บัช่วงเวลาการปฏิบติังานใน องคก์าร

ระหวา่งประเทศตามขอ้ 8 (8.7) (ช) ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาเป็นเกณฑพ์ิจารณา เวน้แต่อยูใ่นหลกัเกณฑ ์ตามขอ้ 8 (8.5) และ 

(8.6) ใหน้บัช่วงเวลาปฏิบติังานไม,นอ้ยทวา่ 12 เดือน 

ขอ้ 12 ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง ใหผู้มี้อ  านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาเล่ือนขั้น 

เงินเดือนสูงสุดไม,เกิน 2 ขั้น/คน/คร้ัง (รอบ ปี) ทั้งน้ีอาจพิจารณาใหแ้บ่ง 1 ขั้นดงักล่าวใหเ้ป็นหลายระดบัได ้ 

ขอ้ 13 การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงปีใหแ้ก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงใน คร่ึง

ปีท่ีแลว้มาไดรั้บอนุญาตใหล้าไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศตามขอ้ 8 (8.7) (ช) ใหผู้มี้อ  านาจสั่งเล่ือน ขั้น

เงินเดือนพิจารณาสั่งเล่ือนไดค้ร้ังละไม่เกินคร่ึงขั้นเม่ือผูน้ั้นกลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ีโดยให้สั่งเล่ือนยอ้นหลงัไปในแต่ละ 

คร้ังท่ีควรจะไดเ้ล่ือน นั้น ให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีโรงเรียนก าหนด 

ขอ้ 14 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูใ้ดไม่อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะเล่ือนขั้นเงินเดือนไดค้ร่ึง 

ขั้นตามขอ้ 8 เน่ืองจากขาดคุณสมบติัเก่ียวกบัระยะเวลาการปฏิบติังาน การลา หรือการมาท างานสายตามท่ีโรงเรียน 

ก าหนดนั้น แต่ผูมี้อ  านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาการปฏิบติังานเห็นสมควรเล่ือนขั้นเงินเดือนใหโ้ดยมีเหตุผลเป็น 

กรณีพิเศษข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินงาน 

ขอ้ 15 ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูใ้ดไม่อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะเล่ือนขั้นเงินเดือนได ้แต่

ผูมี้อ  านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขั้นเงินเดือนใหโ้ดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษข้ึนอยูก่บัการ 

พิจารณาของคณะกรรมการด าเนินงาน 



ขอ้ 16 ในกรณีท่ีผูมี้อ  านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขั้นเงินเดือนใหค้รู บุคลากรทางการ 

ศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูใ้ด แต่ปรากฏวา่ผูน้ั้นถูกรอการเล่ือนขั้นเงินเดือนและกนัเงินส าหรับเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้

เน่ืองจากมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรสอบสวนครู บุคลากรทางการศึกษา และพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นวา่กระท าผิด 

วนิยัอยา่งร้ายแรงอยูก่่อนระเบียบน้ีใชบ้งัคบั เม่ือระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ใหผู้มี้อ  านาจสั่งเล่ือนขนัเงินเดือนพิจารณาเลือนขนั 

เงินเดือนท่ีรอไว ้ถา้ไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวเ้กินหน่ึงคร้ังใหส้ั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละคร้ังท่ีไดร้อ 

การเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้โดยไม่ดอ้งรอใหก้ารสอบสวนและพิจารณาแลว้เสร็จนบัน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

                                                                                                                           ประกาศ ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 

                                                                                                                                (ดร.ลลิดา  เกษมสันต ์ ณ  อยธุยา) 

                                                                                                                                                ผูอ้  านวยการ 

                                                                                                                        วทิยาลยัเทคโนโลยเีกษมสันตบ์ริหารธุรกิจ 


