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ประกาศโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 
ท่ี  13 / 2561 

เรื่อง  การบริหารครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอัตราจ)าง 
–––––––––––––––––––––– 

 
โดยท่ีเป�นการสมควร เพ่ือให�การบริหารครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอัตราจ�าง มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน+สูงสุด สอดคล�องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว,าด�วยการคุ�มครองการทํางานของ
ครูใหญ,และครูโรงเรียนเอกชน อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 39 มาตรา 40 แห,งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พุทธศักราช 2550 แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2554 และตราสารจัดต้ังโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ข�อ 27 ข�อ 28 โรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย จึงให�ออกประกาศข้ึน
ไว� ดังต,อไปนี้ 

 
ข)อ 1  การแต,งกาย 

  1.1 เครื่องแบบครูชาย 
1.1.1 สวมชุดแบบฟอร+ม และผูกเนคไท ตามวันและตามรูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนด ต้ังแต,วัน

จันทร+ถึงวันพฤหัสบดี ส,วนวันศุกร+ให�แต,งกายเสื้อพ้ืนเมือง ไม,สวมกางเกงยีนส+  
1.1.2 กางเกงขายาวสีดํา / สีกรมท,า 
1.1.3 รองเท�าหุ�มส�นสีดํา สีน้ําตาล หรือรองเท�าผ�าใบสําหรับวันท่ีมีกิจกรรม 
1.1.4 การแต,งกายชุดเครื่องแบบผู�กํากับลูกเสือ หรือชุดผู�กํากับวิชาทหาร สําหรับวันท่ีมีการ

เรียนการสอนวิชาลูกเสือ/กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
1.1.5 ครูสอนวิชาพลศึกษาให�สวมชุดสําหรับสอนวิชาพลศึกษาสุภาพเรียบร�อย 
1.1.6 ทรงผมตัดเรียบร�อยไม,ไว�ยาว โดยให�เหมาะสมกับการเป�นครู 

 
1.2  เครื่องแบบครูหญิง 

1.2.1 สวมชุดแบบฟอร+มตามวัน และตามรูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนด ต้ังแต,วันจันทร+ถึงวัน
พฤหัสบดี สําหรับวันศุกร+ให�แต,งกายชุดพ้ืนเมือง 

1.2.2 การแต,งกายชุดเครื่องแบบผู�กํากับลูกเสือ หรือชุดผู�กํากับวิชาทหาร สําหรับวันท่ีมีการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือ/กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

1.2.3 ทรงผมให�เป�นทรงท่ีสุภาพเรียบร�อย ไม,ทําสีผมแฟชั่น  
1.2.4 กระโปรงไม,สั้นเหนือเข,าและไม,ควรผ,าสูงเกินไป 
1.2.5 รองเท�าหุ�มส�น หรือรัดส�นสีดํา สีน้ําตาล หรือสีสุภาพไม,ฉูดฉาดจนเกินไป 
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1.2.6 วันท่ีมีกิจกรรมให�ปฏิบัติตามคําสั่งของโรงเรียน  การสวมเสื้อยืดและกางเกง ไม,ควรรัดรูป 
โดยแต,งกายให�เหมาะสมกับความเป�นครู 
 

ข)อ 2  เวลาการทํางานของครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอัตราจ)าง 
2.1 ในปEการศึกษาหนึ่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวันหยุดทํางาน ดังนี้ 

2.1.1 วันหยุดประจําสัปดาห+ 
2.1.2 วันหยุดภาคเรียน 
2.1.3 วันหยุดตามประเพณี 
2.1.4 วันหยุดตามคําสั่ง หรือประกาศทางราชการ 
2.1.5 วันหยุดตามประกาศของโรงเรียน 

2.2 การลงเวลาเข�า-เลิกงาน  
2.2.1 ให�ลงเวลาเข�าทํางานไม,เกินเวลา 07.50 น. ในกรณีลงเวลาทํางานเวลา 07.51 – 10.00 น. ให�ถือ

ว,ามาทํางานสาย ในกรณีลงเวลาทํางานต้ังแต,เวลา 10.01 – 12.00 น. ให�ถือว,าเป�นการลาครึ่งวันเช�า  ในกรณีลงเวลา
ทํางานต้ังแต,เวลา 14.01 – 16.00 น. ให�ถือว,าเป�นการลาครึ่งวันบ,าย  

2.2.2 การลงเวลาเลิกงาน ให�ลงเวลากลับ 16.00 น. เป�นต�นไป 
2.3 กรณีลาครึ่งวันเช�า ให�ลงเวลาเข�าทํางานก,อนเวลา 12.00 น. 
2.4 กรณีลาครึ่งวันบ,าย ให�ลงเวลาเลิกงานหลังเวลา 12.00 น.  
2.5 การไม,มาปฏิบัติหน�าท่ีโดยไม,มีการยื่นใบลาถือว,าเป�นการขาดงาน  
2.6 การออกนอกบริเวณโรงเรียน กรณีลาปฏิบัติภารกิจส,วนตัว 

2.6.1 กรอกแบบฟอร+ม และได�รับการลงนามอนุญาตจากหัวหน�าฝJายท่ีตนสังกัด 
2.6.2 นําใบออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีได�รับอนุญาตแล�ว ไปส,งให�พนักงานรักษาความ

ปลอดภัยท่ีทําหน�าท่ี ณ ประตูทางออกของโรงเรียน  
2.6.3 การออกนอกบริเวณโรงเรียน กําหนดให�ออกนอกได� แต,ละครั้งต�องไม,เกิน 1 ชั่วโมง  

2.6.3.1 ครูผู�สอนท่ีสังกัดระดับชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต�น ออกได�เวลา 11.00 – 
12.00 น. 

2.6.3.2 ครูผู�สอนท่ีสังกัดระดับชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ออกได�เวลา 12.00 – 
13.00 น. 

2.6.3.3 บุคลากรทางการศึกษา ให�เลือกเวลาใน ข�อ 2.6.3.1 หรือ ข�อ 2.6.3.2 
2.7 การออกนอกบริเวณโรงเรียน กรณีไปปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน   

2.7.1 กรอกแบบฟอร+มออกนอกบริเวณโรงเรียนท่ีงานธุรการฝJายของฝJายท่ีตนสังกัด หรือทํา
จดหมายพร�อมระบุรายละเอียดท่ีชัดเจน  เช,น รายชื่อครูท่ีไปปฏิบัติหน�าท่ี ช,วงเวลาปฏิบัติหน�าท่ี สถานท่ี และงานท่ีไป
ปฏิบัติ และลงนามอนุญาตจากหัวหน�าฝJายท่ีตนสังกัด 

2.7.2 นําใบออกนอกบริเวณโรงเรียน  หรือสําเนาจดหมายท่ีได�รับอนุญาตแล�ว ส,งให�พนักงาน
รักษาความปลอดภัยท่ีทําหน�าท่ี ณ ประตูทางออกของโรงเรียน  
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ข)อ 3 การคํานวณภาระงาน(คาบสอน)ของครู 
3.1 หัวหน)าฝ7าย  กําหนดจํานวนคาบสอน ไม,เกิน 4 คาบต,อสัปดาห+ 
3.2 ผู)ช,วยฝ7าย   กําหนดจํานวนคาบสอน ไม,เกิน 6 คาบต,อสัปดาห+ 
3.3 หัวหน)ากลุ,มสาระ กําหนดจํานวนคาบสอน ไม,เกิน 14 คาบต,อสัปดาห+ 
3.4 หัวหน)าระดับช้ัน  กําหนดจํานวนคาบสอน ไม,เกิน 14 คาบต,อสัปดาห+ 
3.5 หัวหน)างาน (ปฏิบัติหน)าท่ีเป=นครูผู)สอน) กําหนดจํานวนคาบสอน ไม,เกิน 14 คาบต,อสัปดาห+ 
3.6 ครูผู)สอน 

3.6.1 กรณีสอน 1 วิชา  มีคาบสอน 22 คาบต,อสัปดาห+ ไม,มีชมรม บําเพ็ญประโยชน+ ลูกเสือ 
นศท.  

3.6.2 กรณีสอน 1 วิชา แต,มีคาบสอนตํ่ากว,า 22 คาบต,อสัปดาห+ มีชมรม บําเพ็ญประโยชน+ 
ลูกเสือ นศท. ให�ครบ 22 คาบต,อสัปดาห+ 

3.6.3 กรณีมีการสอน 2 วิชา มีคาบสอน 20 คาบต,อสัปดาห+ ไม,มี ชมรม บําเพ็ญประโยชน+ 
ลูกเสือ นศท.  

3.6.4 กรณีมีการสอน 2 วิชา แต,มีคาบสอนตํ่ากว,า 20 คาบต,อสัปดาห+ มีชมรม บําเพ็ญประโยชน+ 
ลูกเสือ นศท. ให�ครบ 20 คาบต,อสัปดาห+  

3.6.5 กรณีมีการสอน 3 วิชาข้ึนไป มีคาบสอน 18 คาบต,อสัปดาห+ ไม,มีชมรม บําเพ็ญประโยชน+ 
ลูกเสือ นศท.  

3.6.6 กรณีมีการสอน 3 วิชาข้ึนไป แต,มีคาบสอนตํ่ากว,า 18 คาบต,อสัปดาห+ มีชมรม บําเพ็ญ
ประโยชน+ ลูกเสือ นศท. ให�ครบ 18 คาบต,อสัปดาห+ 

 
ข)อ 4 การลา  
 ในรอบปEการศึกษาหนึ่ง ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอัตราจ�าง มีสิทธิลาหยุดโดยได�รับ

เงินเดือนเต็ม ดังนี้ 
           (1) ลากิจ ให�ลาได�ไม,เกิน 10 วัน  
            (2) ลาปJวย ให�ลาได�ดังนี้ 
               ก. กรณีเจ็บปJวยธรรมดา ให�ลาได�ไม,เกิน 15 วันทํางาน  
               ข. กรณีการเจ็บปJวยท่ีต�องรักษาตัวในโรงพยาบาล ให�ลาได�ไม,เกิน 60 วันทํางาน  
            (3) ลาเพ่ือทําหมัน ให�ลาได�ตามระยะเวลาท่ีแพทย+แผนปLจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรอง 
            (4) ลาคลอดบุตร ให�ลาได�ไม,เกิน 45 วัน 
            (5) ลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝMกวิชาทหารหรือเพ่ือทดลองความพร�อม
ตามกฎหมายว,าด�วยการรับราชการทหาร ให�ลาได�ไม,เกิน 60 วัน 
            (6) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย+ ให�ลาได�ไม,เกิน 120 วัน ในกรณีท่ีครูไม,เคยอุปสมบทหรือไม,
เคยไปประกอบพิธีฮัจย+ และได�ทําการสอนในโรงเรียนนั้นมาแล�วไม,น�อยกว,า 3 ปE 
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ข)อ 5 การแจ)งการลา  
 เม่ือมีเหตุจําเป�นต�องขอลาหยุดงานกําหนดระยะเวลาแจ�งการลา ดังนี้ 

             (1) การลากิจ หรือลาเพ่ือทําหมันให�ยื่นใบลาล,วงหน�าอย,างน�อย 1 วัน ในกรณีจําเป�นและไม,สามารถยื่นใบลา
ได�ตามกําหนดให�แจ�งการลาต,องานบริหารบุคคลและหัวหน�าฝJายท่ีสังกัดโดยเร็วท่ีสุด 
             (2) การลาปJวย ให�แจ�งการปJวยให�งานบริหารบุคคลและหัวหน�าฝJายท่ีสังกัดทราบโดยเร็วท่ีสุด เว�นแต,เหตุ
สุดวิสัย และให�ส,งใบลาในวันแรกท่ีมาทํางาน ถ�าเป�นการลาปJวยต้ังแต, 3 วันทํางานข้ึนไป ให�ครูส,งใบรับรองของแพทย+ 
ของสถานพยาบาล ในกรณีท่ีครูไม,อาจแสดงใบรับรองของแพทย+ได�ให�ครูทําจดหมายชี้แจงให�งานบริหารบุคคลและ
หัวหน�าฝJายท่ีสังกัด 
             (3) ลาคลอดบุตร 
               ก. กรณีลาก,อนคลอด ให�ส,งใบลาล,วงหน�า หรือส,งในวันคลอด ให�งานบริหารบุคคล 
               ข. กรณีไม,ได�ลาก,อนคลอด ให�แจ�งการลาภายใน 3 วัน 
            (4) ลาอุปสมบทหรือลาเพ่ือไปประกอบพิธีฮัจย+ ให�ยื่นใบลางานบริหารบุคคล ล,วงหน�าไม,น�อยกว,า 3 เดือน แต,
ถ�าโรงเรียนยังหาครูแทนไม,ได� โรงเรียนอาจยับยั้งการลานั้นไว�ก,อน เพ่ือให�ลาในปEต,อไปก็ได� 

 
         ข)อ 6 การนับวันลาตามข)อ 4  
                (1) ครูท่ีมาทํางานสายหรือกลับก,อนเวลารวม 5 ครั้ง ให�ถือว,าเป�นลากิจ 1 วนั 
                (2) วันท่ีครูไม,สามารถทํางานได�เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุ อันตรายหรือเจ็บปJวยท่ีเกิดข้ึนเนื่อง 
จากการทํางานให�แก,โรงเรียน ไม,ให�ถือเป�นวันลา 
                (3) การนับวันลาให�นับวันหยุดท่ีค่ันระหว,างวันลาเป�นวันลาด�วย เว�นแต,การลาปJวย 

 

ข)อ 7 วินัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค+หลักของโรงเรียน ว,าด�วยการประพฤติปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามระเบียบและขนบธรรมเนียมของโรงเรียนดังนี้ 

7.1 ปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับของโรงเรียน และแต,งกายให�สุภาพเรียบร�อย สะอาด ตามแบบท่ี
โรงเรียนกําหนด หรือตามคําสั่งท่ีโรงเรียนกําหนดให�เข�าร,วมกิจกรรมในแต,ละครั้ง 

7.2 มีกิริยาวาจาท่ีสุภาพเรียบร�อยต,อเพ่ือนร,วมงาน นักเรียน ตลอดจนผู�มาติดต,อ และเคารพเชื่อฟLง
ผู�บังคับบัญชา ได�แก, ผู�อํานวยการ ผู�จัดการ และคณะผู�ร,วมบริหาร 

7.3 มีความรับผิดชอบต,อหน�าท่ีท้ังหน�าท่ีประจํา และหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายเป�นพิเศษอย,างเต็มใจ ด�วย
ความซ่ือสัตย+สุจริตเพ่ือประโยชน+ของนักเรียนและส,วนรวม 

7.4 ประพฤติตนเป�นแบบอย,างท่ีดีแก,นักเรียนในทุกโอกาสและทุกสถานท่ี ละเว�นจากการนินทาว,าร�าย ติ
เตียน หรือพูดจากระทบกระเทียบผู�บริหาร หรือเพ่ือนครู ต้ังม่ันอยู,ในคุณธรรม มีจรรยาบรรณ ร,วมมือร,วมใจช,วยเหลือ
กันทุกโอกาส  

7.5 ให�ความเคารพในสิทธิเสรีภาพ และให�เกียรติเพ่ือนร,วมงานละเว�นการกระทําตนเป�นคนเกียจคร�าน 
เห็นแก,ตัว ยกตนข,มท,าน วางอํานาจด�วยวาจา หรือกิริยาท,าทางต,อผู�ร,วมงาน 
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7.6 สร�างภาพลักษณ+ท่ีดีงามให�แก,โรงเรียน และร,วมเสริมสร�างความสามัคคีในหมู,คณะ โดยไม,นํา
เหตุการณ+เสียหาย หรือความผิดของผู�อ่ืนในโรงเรียนไปวิพากษ+วิจารณ+หรือกล,าวร�ายปQายสี ทาง Social Media (สื่อ 
Online) ให�เป�นท่ีเสื่อมศรัทธาแก,นักเรียน บุคคลท่ัวไป และโรงเรียน 

7.7 ให�ความรัก ความเมตตา โอบอ�อมอารี เห็นอกเห็นใจ ยุติธรรม ความเสมอภาค และให�ความสนใจ
ช,วยแก�ปLญหาของนักเรียนแต,ละคน 

7.8 สร�างบรรยากาศแห,งมิตรภาพและเมตตาธรรม แบ,งปLนประสบการณ+ความรู� ความสามารถแก,กัน
และกัน มีความจริงใจ มีน้ําใจ เอ้ือเฟ]^อเผื่อแผ,ต,อกัน เห็นอกเห็นใจเพ่ือนครู 

7.9 มีความรักต,อสถาบัน ไม,ทําให�สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียง  
7.10 การนํานักเรียนออกไปนอกสถานศึกษาท้ังในและนอกเวลาเรียน ต�องได�รับการอนุญาตจากทาง

โรงเรียน และทางราชการ โดยจะต�องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการในการนํานักเรียนออกไปนอก
สถานศึกษาทุกครั้ง 

7.11 ไม,เรียกร�องหรือแสวงหาผลประโยชน+จากนักเรียนและผู�ปกครอง การนําสิ่งของต,างๆ มาจําหน,ายใน
โรงเรียน การนําสมบัติของโรงเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนก,อนได�รับการอนุญาต 

7.12 ไม,ประพฤติผิดร�ายแรง เช,น ทะเลาะวิวาท ชู�สาว การพนัน ยาเสพติด หรือประกอบอาชีพพิเศษท่ีไม,
เหมาะสมกับความเป�นครู เป�นต�น 

 
ข)อ 8 หน)าท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษา ให)ปฏิบัติตามพรรณนางานท่ีโรงเรียนกําหนด  
 
ข)อ 9   การปฏิบัติหน)าท่ีครูเวร 

ครูท่ีได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าท่ีครูเวรตามสถานท่ีต,างๆ ท้ังในและนอกบริเวณโรงเรียนต�องปฏิบัติ
หน�าท่ีอย,างเต็มความสามารถ เพ่ือปQองกันเหตุไม,พึงประสงค+อันอาจเกิดข้ึนแก,นักเรียนได�  

9.1 ส,งเสริมระเบียบวินัย ดูแลการแต,งกายนักเรียนให�อยู,ในระเบียบของโรงเรียน (เสื้อนักเรียน/ชุด
พลศึกษา อยู,ในกางเกง/กระโปรง กระโปรงไม,พับเอว ไม,เหยียบส�นรองเท�า ชุดนักเรียนมองเห็นหัวเข็มขัดโรงเรียน 
นักเรียน ม.ปลาย ติดเข็มโรงเรียน) และตักเตือน บันทึก แจ�งให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องหากมีพฤติกรรมไม,พึงประสงค+ เป�นต�น 

9.2 ส,งเสริมส่ิงแวดล)อม ดูแลความสะอาดท่ัวไป ให�นักเรียนท้ิงขยะตามจุดท่ีกําหนด และ  
9.2.1 ครูเวรประตู ไม,อนุญาตให�นักเรียนนําภาชนะท่ีก,อให�เกิดขยะทุกชนิด เข�ามาในโรงเรียน  
9.2.2 ครูเวรอาคารเรียนไม,อนุญาตให�นักเรียนนําอาหาร เครื่องด่ืม ข้ึนอาคารเรียน 
9.2.3 ครูเวรประตูอาคารเรียน  ไม,อนุญาตให�นักเรียนข้ึนอาคารเรียน เม่ือไม,มีคาบเรียน  

ตักเตือนและให�นักเรียนช,วยดูแลบริเวณให�สะอาด ช,วยกันเก็บภาชนะท่ีก,อให�เกิดขยะ  
9.2.4 ครูเวรประจําจุดอํานวยความสะดวกด)านการจราจร ปฏิบัติหน�าท่ีอํานวยความสะดวก

ด�านจราจร ความปลอดภัย ร,วมกับเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย และหน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
9.3 ส,งเสริมมารยาทนักเรียน  เช,น การแสดงความเคารพผู�ใหญ, การเดินผ,านผู�ใหญ, การใช�ภาษา

พูดท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ และกริยามารยาทโดยท่ัวไป 
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ข)อ 10  การข้ึนข้ันเงินเดือน เงินค,าตําแหน,ง และโบนัส ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให�ปฏิบัติตาม
ประกาศมูลนิธิคณะเซนต+คาเบรียล แห,งประเทศไทย ท่ี 5/2552 เรื่อง “เกณฑ+ และแนวทางปฏิบัติในการข้ึนข้ัน
เงินเดือน เงินค,าตําแหน,ง และโบนัส พุทธศักราช 2552”  

  
ข)อ 11  สวัสดิการของบุคลากรทางการศึกษา 

  การสร�างขวัญและกําลังใจให�แก,ครูและบุคลากร เป�นสิ่งสําคัญสําหรับครูและบุคลากรโรงเรียนมง
ฟอร+ตวิทยาลัย พึงมีและพึงได�รับสวัสดิการต,างๆ จากโรงเรียน ตามงบประมาณประจําปEและแนวปฏิบัติการบริหาร
กองทุน จากทางราชการ และสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม, ดังนี้ 

11.1  สวัสดิการจากโรงเรียนตามงบประมาณประจําปDและกองทุนโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 
11.1.1 กองทุนพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย 
11.1.2 กองทุนบําเหน็จ บํานาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย หรือ

กองทุนสะสมร,วมโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย 
11.1.3 กองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย  
11.1.4 ข้ันเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11.1.5 เงินโบนัสประจําปE 
11.1.6 เงินประจําตําแหน,งของครูร,วมบริหาร 
11.1.7 อาหารกลางวันภายในโรงเรียน วันจันทร+ ถึงวันศุกร+ 
11.1.8 ประกันภัยอุบัติเหตุหมู, (ถ�าโรงเรียนจัดทําประกันอุบัติเหตุให�นักเรียน) และ/หรือประกัน

สุขภาพ และ/หรือตรวจสุขภาพประจําปE 
11.1.9 ทุนการศึกษาต,อระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก 
11.1.10 ลดหย,อนค,าธรรมเนียมการเรียนของบุตรครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานท่ีศึกษา

ในโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย 
11.1.11 เงินช,วยเหลือบุตรครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน รายละ 50 บาท/คน/เดือน 

(อายุไม,เกิน 20 ปE) ไม,เกิน 3 คน 
11.1.12 เครื่องแบบทํางาน 
11.1.13 รางวัลทํางานนานปE ครบ 25 ปE และ 30 ปE 
11.1.14 โล,และ/หรือรางวัลการอุทิศตนอย,างสมํ่าเสมอ โดยไม,มีสถิติขาด ลา มาสาย ตลอดปE

การศึกษา               
11.1.15 อบรม ดูงาน ทัศนศึกษา ท้ังภายในและต,างประเทศ 
11.1.16 เงินช,วยค,าทําศพตัวครู บุคลากร บิดา มารดา สามีหรือภรรยาท่ีมีหลักฐานการจดทะเบียน

สมรส และบุตรท่ีมีหลักฐานใบสูติบัตรท่ีแสดงความเป�นบุตรของครูหรือบุคลากร รายละ 3,000 บาท พร�อมพวงหรีด 
11.1.17 บริการรถรับ-ส,ง หรือ ค,าเดินทาง ในการปฏิบัติหน�าท่ีของโรงเรียน 
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11.2 สวัสดิการจากชมรมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 
11.2.1 ประเภท ก เป�นเงินสะสม สามารถกู�ได�ท้ังแบบสามัญ และแบบฉุกเฉิน เม่ือครบ 1 ปEการศึกษา 

จะได�รับเงินปLนผลตามสัดส,วนของเงินฝาก ประเภท ข ช,วยเหลือ ครู บิดามารดา คู,สมรส และบุตรท่ียังไม,บรรลุนิติภาวะ 
กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ค,าประสบภัยพิบัติร�ายแรง และเงินช,วยค,าฌาปนกิจศพ ครู คู,สมรส และบุตร 

11.2.2 ประเภท ค รายได�จากโครงการสอนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ เช,น การสอน Tutorial Class 
(TC), การสอนเสริมวันเสาร+, โครงการใฝJรู�ใฝJเรียนภาคฤดูร�อน, โครงการสอนว,ายน้ํา, โครงการสอนดนตรี MCMA และ
การสอนเสริมนอกเวลาเรียนอ่ืน ๆ  

 

11.3 สวัสดิการจากทางราชการ 
11.3.1 ค,ารักษาพยาบาล 
11.3.2 ค,าการศึกษาบุตร 
11.3.3 ค,าช,วยเหลือบุตร 
11.3.4 เงินสะสมกองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน เม่ือออกจากงาน 
11.3.5 เงินช,วยค,าฌาปนกิจศพของสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส., ส.พ.ค., และ ฌ.ป.ค. 
11.3.6 สิทธิการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ+ 

 

11.4  สวัสดิการจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม, 
11.4.1 เข็มกลัดตราสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม,ทองคํา รางวัลทํางานนานปE (ครบ 30 ปE)  
11.4.2 โล,/เกียรติบัตร ครูดีเด,นโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม, 

 

ข)อ 12  โทษทางวินัยมี 6 สถาน คือ 
(1) ตักเตือนด�วยวาจา 
(2) ตักเตือนเป�นลายลักษณ+อักษร 
(3) ภาคทัณฑ+ 
(4) ตัดเงินเดือน 
(5) งดข้ึนเงินเดือน 
(6) ไล,ออก 

 
ข)อ 13 เกณฑ�การพิจารณาด)านวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา 

13.1  การตักเตือนด)วยวาจา มีเกณฑ+การพิจารณาดังนี้ 
13.1.1 ทํางานสายครบ 3 ครั้ง 
13.1.2 ลากิจครบ 5 วัน 
13.1.3 ลาปJวย (เว�นแต,กรณีพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทย+) ครบ 7 วัน 
13.1.4 ขาดงานโดยไม,มีเหตุสมควร และไม,แจ�งลา ครบ 3 วัน 
13.1.5 ไม,พิมพ+ลายนิ้วมือหลังเลิกงาน ครบ 3 ครั้ง 
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13.1.6 ส,งงาน คุมแถว เข�าเวรช�ากว,ากําหนด แต,งกายผิดระเบียบ รวม 3 ครั้ง (หรือตาม
ดุลพินิจของหัวหน�าฝJายท่ีบุคลากรสังกัด) 

13.1.7 ลงเวลาทํางานแล�วออกนอกบริเวณโรงเรียนเพ่ือทําธุระส,วนตัวโดยไม,แจ�ง  3 ครั้ง 
 

13.2  การตักเตือนเป=นลายลักษณ�อักษร มีเกณฑ+การพิจารณาดังนี้ 
13.2.1 ทํางานสายครบ 5 ครั้ง 
13.2.2 ลากิจครบ 10 วัน 
13.2.3 ลาปJวย (เว�นแต,กรณีพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทย+) ครบ 15 วัน 
13.2.4 ขาดงานโดยไม,มีเหตุสมควร และไม,แจ�งลา ครบ 5 วัน 
13.2.5 ไม,พิมพ+ลายนิ้วมือหลังเลิกงาน ครบ 5 ครั้ง 
13.2.6 ส,งงาน คุมแถว เข�าเวรช�ากว,ากําหนด แต,งกายผิดระเบียบ รวม 5 ครั้ง (หรือตาม

ดุลพินิจของหัวหน�าฝJายท่ีบุคลากรสังกัด) 
13.2.7 ลงเวลาทํางานแล�วออกนอกบริเวณโรงเรียนเพ่ือทําธุระส,วนตัวโดยไม,แจ�ง รวม 5 ครั้ง 
 

13.3  ภาคทัณฑ� มีเกณฑ+การพิจารณาดังนี้ 
13.3.1 ทํางานสายครบ 7 ครั้ง 
13.3.2 ลากิจครบ 15 วัน 
13.3.3 ลาปJวย (เว�นแต,กรณีพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทย+) ครบ 20 วัน 
13.3.4 ขาดงานโดยไม,มีเหตุสมควร และไม,แจ�งลา ครบ 7 วัน 
13.3.5 ไม,พิมพ+ลายนิ้วมือหลังเลิกงาน ครบ 7 ครั้ง 
13.3.6 ส,งงาน คุมแถว เข�าเวรช�ากว,ากําหนด แต,งกายผิดระเบียบ 7 ครั้งข้ึนไป (หรือตาม

ดุลพินิจของหัวหน�าฝJายท่ีบุคลากรสังกัด) 
13.3.7 ลงเวลาทํางานแล�วออกนอกบริเวณโรงเรียน เพ่ือทําธุระส,วนตัวโดยไม,แจ�ง รวม 7 ครั้ง 
13.3.8 ได�รับการตักเตือนเป�นลายลักษณ+อักษร ครั้งท่ี 2 เคยได�รับการตักเตือนด�วยวาจาและ

เป�นลายลักษณ+อักษรมาแล�ว 
 

13.4 บทลงโทษข้ันตัดเงินเดือน จํานวนร�อยละ 5 ติดต,อกัน 3 เดือน มีความผิดตามเกณฑ+และ
กรณีต,างๆ ดังนี้  

13.4.1 ทํางานสายครบ 15 ครั้ง 
13.4.2 ลากิจครบ 16 วัน 
13.4.3 ลาปJวย (เว�นแต,กรณีพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทย+) ครบ 25 วัน 
13.4.4 ขาดงานโดยไม,แจ�ง ครบ 10 วัน 
13.4.5 ไม,พิมพ+ลายนิ้วมือหลังเลิกงาน ครบ 15 ครั้ง 
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13.4.6 ส,งงาน คุมแถว เข�าเวรช�ากว,ากําหนด แต,งกายผิดระเบียบ 10 ครั้ง (หรือตาม
ดุลพินิจของหัวหน�าฝJายท่ีบุคลากรสังกัด) 

13.4.7 ลงเวลาทํางานแล�วออกนอกบริเวณโรงเรียน เพ่ือทําธุระส,วนตัว รวม 10 ครั้ง 
13.4.8 ได�รับการตักเตือนเป�นลักษณ+อักษร ครั้งท่ี 2 เคยได�รับการตักเตือนด�วยวาจา เป�น

ลายลักษณ+อักษร และภาคทัณฑ+มาแล�ว  
 

13.5   บทลงโทษงดข้ึนเงินเดือนปDการศึกษาถัดไปติดต,อกันเป=นเวลา 6 เดือน มีความผิดตาม
เกณฑ+และกรณีต,างๆ ดังนี้ 

13.5.1 ทํางานสายครบ 21 ครั้ง 
13.5.2 ลากิจครบ 17 วัน 
13.5.3 ลาปJวย (เว�นแต,กรณีพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทย+) ครบ 30 วัน 
13.5.4 ขาดงานโดยไม,แจ�ง ครบ 11 วัน 
13.5.5 ไม,พิมพ+ลายนิ้วมือหลังเลิกงาน ครบ 20 ครั้ง 
13.5.6 ส,งงาน คุมแถว เข�าเวรช�ากว,ากําหนด แต,งกายผิดระเบียบ 11 ครั้งข้ึนไป (หรือตาม

ดุลพินิจของหัวหน�าฝJายท่ีบุคลากรสังกัด) 
13.5.7 ลงเวลาทํางานแล�วออกนอกบริเวณโรงเรียน เพ่ือทําธุระส,วนตัว 15 ครั้ง 
13.5.8 ได�รับการตักเตือนเป�นลักษณ+อักษร ครั้งท่ี 3 

 
13.6 บทลงโทษไล,ออก มีความผิดตามเกณฑ+และกรณีต,างๆ ดังนี้ 

13.6.1 มีความประพฤติไม,เหมาะสมแก,ตําแหน,งหน�าท่ี หรือกระทําผิดวินัย โดยได�รับการ
ลงโทษทางวินัยจากโรงเรียนแล�ว ยังทําผิดวินัยข�อใดข�อหนึ่งข้ึนอีก  

13.6.2 ชู�สาว ลักทรัพย+ ฉ�อโกง ล,วงละเมิดทางเพศ ก,อเหตุทะเลาะวิวาท ร,วมก,อเหตุจลาจล 
และเจตนาทําลายทรัพย+สินของโรงเรียน 

13.6.3 จงใจทําให�ผู�รับใบอนุญาตได�รับความเสียหาย 
13.6.4 จําหน,ายจ,ายแจกและหรือเสพยาเสพติดให�โทษทุกประเภท 
13.6.5 ยุยงสร�างความแตกแยกในหมู,เพ่ือนครูและหรือบุคลากรทางการศึกษา 
13.6.6 ทุจริตต,อหน�าท่ีหรือกระทําผิดอาญาโดยเจตนาแก,ผู�รับใบอนุญาต 
13.6.7 ละท้ิงหน�าท่ีเป�นเวลา 7 วันติดต,อกันโดยไม,มีเหตุอันสมควร 
13.6.8 ใช�ชื่อของโรงเรียนในการประกอบธุรกิจอันเป�นผลประโยชน+ส,วนตัว 
13.6.9 ประมาทเลินเล,อเป�นเหตุให�ผู�รับใบอนุญาตได�รับความเสียหายอย,างร�ายแรง 
13.6.10 มีส,วนได�ส,วนเสียทางธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับบ,อนการพนัน การค�ามนุษย+และการ

ค�าประเวณี 
13.6.11 สร�างความเสื่อมเสียต,อเพ่ือนครู บุคลากรทางการศึกษา ผู�บริหารและโรงเรียนด�วย

การแสดงสัญลักษณ+ คําพูด หรือสื่อสารผ,านสิ่งพิมพ+ สื่อออนไลน+ ฯลฯ 
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13.6.12 ได�รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต,เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได�
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

13.6.13 ฝJาฝ]นระเบียบว,าด�วยจรรยามารยาทและวินัยระเบียบประเพณีของครูตามท่ีคุรุสภา
กําหนด 

13.6.14 ฝJาฝ]นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว,าด�วยจรรยามารยาท วินัย และหน�าท่ีของผู�รับ
ใบอนุญาต ผู�จัดการ ครูใหญ, หรือครูเอกชน พ.ศ. 2556 

13.6.15 ฝJาฝ]นระเบียบของโรงเรียนท่ีได�รับอนุมัติจากผู�รับใบอนุญาตแล�ว หรือคําสั่งโดยชอบ
ด�วยกฎหมายและเป�นธรรมของผู�รับใบอนุญาตและโรงเรียนได�ตักเตือนเป�นหนังสือแล�ว เว�นแต,ในกรณีร�ายแรงผู�รับ
ใบอนุญาตไม,จําเป�นต�องตักเตือน 

 
ข)อ 14 การสอบบรรจุและสมัครงานอ่ืน 

14.1  ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปสอบบรรจุ/สมัครงานอ่ืน ต�องแจ�งให�โรงเรียนทราบ
ล,วงหน�าโดยการส,งบันทึกข�อความถึงผู�อํานวยการ 

14.2  เม่ือครูและบุคลากรทางการศึกษาส,งบันทึกข�อความการไปสอบบรรจุ/สมัครงานอ่ืนตาม
ข�อ 1 แล�ว ให�ส,งสําเนาบันทึกข�อความท่ีฝJายสํานักผู�อํานวยการ 

14.3  ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปสมัครสอบบรรจุ/สมัครงานอ่ืน โรงเรียนไม,พิจารณา
เงินโบนัสในปEการศึกษานั้นๆ 

14.4  ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปสมัครสอบบรรจุ/สมัครงานอ่ืน โรงเรียนไม,พิจารณา
การข้ึนข้ันเงินเดือนในปEการศึกษาถัดไป  

14.5  ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปสมัครสอบบรรจุ/สมัครงานอ่ืน โรงเรียนจะไม,
พิจารณาเงินค,าตําแหน,งและค,าวิชาชีพ เป�นระยะเวลา 1 ปE นับต้ังแต,เดือนท่ีไปสมัครสอบบรรจุ/สมัครงานอ่ืน 

14.6  หากครูและบุคลากรทางการศึกษาไปสอบบรรจุ/สมัครงานอ่ืน โดยไม,แจ�งให�ทราบตาม
ข�อ 1 โรงเรียนจะพิจารณาเลิกจ�างให�เป�นครูโดยไม,มีเง่ือนไข 

 
 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  30  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2561 
 
 
 

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน+) 
      ผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร+ตวิทยาลัย 


