
เรื่องควรรู้เก่ียวกับครู 
 

การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

1.ให้เปน็ความสมคัรใจเพื่อไปท ากิจกรรมการเรียนการสอนหรือทัศน

ศึกษา 

2.ไม่ใช่พาไปเพื่อ ทดสอบสมรรถภาพ/ท ากิจกรรมอื่น เพื่อเปน็การ

วัดผลให้คะแนน 

3.ครเูบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางได ้

       

ก าหนดเวลาชักธงชาติ ขึ้นและลง 

1.วนัเปิดภาคเรียน  - ชักธงขึ้น เวลาขึ้นเรียน 

    - ชักธงลง เวลา 18.00 น. 

2.ในวนัปิดเรียน - ชักขึ้น เวลา 08.00 น. 

     - ชักลง เวลา 18.00 น. 

***ถ้าเวลาอ่ืน ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาตามความเหมาะสม 

3.ในโอกาสและวนัพิธีส าคัญ 

***ให้ชัก/ประดับธงชาติ ณ สถานศึกษา ก าหนด 13 วนัส าคัญ 

 

 

 

 

 



วันเทศกาล/พิธ ี วันทางศาสนา สถาบัน King อื่น ๆ 

1.ขึ้นปีใหม ่ 1.มาฆบูชา 1.วันจกัร ี 1.วนัUN 24/10 

2.สงกรานต ์ 2.วิสาขบูชา 2.วันฉตัรมงคล 2.วันรฐัธรรมนูญ 

3.พืชมงคล 3.อาสาฬหบูชา 3.วันแม ่  

 4.เขา้พรรษา 4.วันพ่อ  

3 4 4 2 

*วันพ่อ ประดับธงนานที่สุด 3 วัน คอื 5 – 6 – 7 

*วันอื่น ๆ ประดับธง 1 วัน เหมือนกันหมด 

 

การลดธงชาติครึ่งเสา ข้ันตอน ดังนี้ 

1.ชักธงชาติขึ้นจนถึงยอดเสา 

2.เมื่อถึงยอดแล้วจึงลดลง สูงระดับ 2 ใน 3 ส่วน 

3.เมื่อจะชกัธงลง ให้ชักธงขึน้ใหถ้ึงยอดเสาก่อนแล้วจงึชักธงลง

ตามปกต ิ

 

การลา 

 

สถานที ่
ไม่เกินกี่ครั้ง 

ลาบ่อยครั้ง มาท างานสายเนอืง ๆ 

โรงเรยีน ไม่เกิน 6 ครั้ง ไม่เกิน 8 ครั้ง 

ส านักงาน ไม่เกิน 8 ครั้ง ไม่เกิน 9 ครั้ง 

 

 

 



การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 

 

ผู้เข้าสอบต้องปฏิบตัิ ดังนี ้

1.นักเรยีน/นกัศึกษา ต้องแต่งกายเคร่ืองแบบ นักเรียน/นักศกึษา 

2.ถ้าเป็นผูส้มัครสอบ ต้องแต่งให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนยิม 

3.ไปไมท่ันเวลาสอบวิชาใด ไม่มีสิทธิส์อบวิชานั้น 

*ยกเว้น การสอบวิชาแรกในตอนเชา้ของแต่ละวนั ถา้เขา้สอบหลังลง

มือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนญุาตให้สอบวิชานัน้ (ยกเวน้ แต่มี

เหตุการณ์จ าเป็นให้อยู่ในดุลยพนิิจของประธานด าเนินการสอบ 

พิจารณาอนุญาต 

4.จะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที หลังจากเริม่สอบวิชานัน้

ไม่ได ้

 

การกระท าฝ่าฝืน/ทุจริตในการสอบ 

 

1.ให้ผู้ก ากับสอบ ว่ากล่าวตกัเตือน 

*ถ้าเข้าลกัษณะร้ายแรง มีอ านาจสั่ง  - ไม่ให้เขา้สอบ 

       - สั่งไม่ตรวจค าตอบ 

*ถือว่าสอบไม่ผา่นเฉพาะวิชากไ็ด้ 

2.ทุจริตในการสอบ ระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกนั ให้สันนิษฐานไวก้่อนว่า 

ผู้สอบนั้นได้สบคบกันกระท าการทจุริต 

 

 

 



ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการลงโทษนักเรียน/นักศึกษา 2548 

 

การลงโทษ  

หมายถึง การลงโทษนกัเรยีนหรือนกัศึกษา ที่กระท าความผิด โดยมี

ความมุง่หมายเพือ่การอบรมสั่งสอน 

 

โทษส าหรับ นกัเรียน/นักศกึษา  

มี 4 สถาน 

คร ู 

มี 5 สถาน 

1.ว่ากล่าวตักเตือนกรณีไม่ร้ายแรง 1.ภาคทัณฑ ์

2.ท าทณัฑ์บนกรณีท าตวัไม่

เหมาะสม 

2.ตัดเงินเดือน 

3.ตัดคะแนนความประพฤติ/บนัทกึ

ข้อมูล 

3.ลดขั้นเงินเดือน 

4.ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรบัเปลีย่น

พฤติกรรม 

4.ปลดออก 

 5.ไล่ออก 

 

ห้ามลงโทษนักเรยีน/นักศึกษา 

ด้วย 

โดยใหค้ านึงถึง 

-วิธีรนุแรง 

- แบบกลัน่แกล้ง 

- ลงโทษด้วยความโกรธ 

- ด้วยความพยาบาท 

1.อายขุองนกัเรยีน/นกัศึกษา 

2.ความร้ายแรงของพฤติการณ์

ประกอบการลงโทษด้วย 

 

 



รายละเอยีดโดยยอ่การลงโทษส าหรบันักเรยีน/นักศกึษา มี 4 สถาน 

 

โทษส าหรับนกัเรยีน/นักศึกษา มี 

4 สถาน 
หมายเหต ุ

1.ว่ากล่าวตักเตือน ท าผดิไม่รา้ยแรง 

2.ท าทณัฑ์บน 

- ท าเปน็หนังสือ 

- เชิญผู้ปกครอง มาบนัทึก

รบัทราบความผิด 

- รับรองการท าทณัฑ์บนไว้ด้วย 

1.ประพฤติตนไมเ่หมาะสมกบัสภาพ 

นักเรยีน/นักศึกษา 

2.ท าให้โรงเรยีนเสยีชื่อเสียง 

3.ฝ่าฝนืระเบียบของสถานศกึษา 

4.เคยโดนลงโทษตักเตือนแลว้ แต่

ยังไม่เข็ดหลาบ 

3.ตัดคะแนนความประพฤติ/บนัทกึ

ข้อมูล 

เป็นไปตามระเบียบของ

สถานศึกษา 

4.ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรบัเปลีย่น

พฤติกรรม 

เป็นไปตามแนวทางของกระทรวง

ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เวลาท างานและวันหยดุราชการ 

 

สถานศึกษา 

- เริ่มท างานตัง้แต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
- สปัดาห์ละไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง 

วันปิดภาคเรียน 

- ให้ถือว่าเป็นวนัพกัผ่อนของนักเรยีน 

- สถานศึกษาอาจอนุญาตให้ครพูกัผอ่นก็ได้ แต่ถา้มีราชการจ าเป็น

ให้มาปฏิบตัิราชการเหมือนการมาปฏิบตัิราชการตามปกต ิ

 

วันที่สถานศึกษามีการสอนชดเชยหรือทดแทน 
 

เนื่องจาก 

1.สถานศึกษาสั่งปดิด้วยเหตุพเิศษ หรือ 

2.สถานศกึษาสั่งปิดด้วยกรณีพเิศษ 

***ให้ถือว่าเป็นวันท างานปกต ิ

 

 

 

 

 

 

 



การเปิดและปิดสถานศึกษา 
 

ความหมาย 

กรณีพิเศษ เหตุพิเศษ 

กรณีจ าเปน็ต้องใช้สถานศึกษา 

เพื่อ.... 

- ประชุม สมัมนา 
- ฝึกอบรม พักแรม 

- จัดสอบ จัดกิจกรรม 

- เหตุจ าเป็นอืน่ ทีไ่ม่อาจเปดิ
ภาคเรียนได้ตามปกต ิ

เป็นเหตทุี่เกิดจากภัยพิบตัิ

สาธารณะ 

 

ผู้มีอ านาจส่ังปิดสถานศึกษา 
 

ผู้มีอ านาจสั่งปิด กรณีพิเศษ เหตุพิเศษ 

1.หวัหน้าสถานศึกษา ไม่เกิน 7 วนั ไม่เกิน 15 วนั 

2.ผอ.สพท. ไม่เกิน 15 วนั ไม่เกิน 30 วนั 

ถ้ากรณ ี

1.สั่งปิดไปแล้วแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่สงบหรือมีเหตุจ าเป็นต้องสั่งปิดต่อไปอีก 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของหวัหน้าสถานศึกษา 

2.สั่งปิดชั่วคราว 

 - ครูมาท างานตามปกติ/ตามค าสั่ง 

 - ท าค าสั่งเป็นหนงัสือ 

 - ถ้าสั่งในรปูแบบอื่นให้ท าเป็นหนังสือภายใน 30 วนั 



การพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานที่ 
 

1.ไปท ากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 

2. ยกเวน้/ไม่รวมถึง  - การเดนิทางไกล/เขา้ค่าย/พกัแรม 

    - ไปนอกสถานทีต่ามค าสั่งราชการ 

ไปนอกสถานที่ ม ี3 ประเภท ดงันี้  

***ผู้ควบคุม ครู ต่อ นักเรยีน = 1 ต่อ 30 คน 

 

ประเภท ใครอนุญาต 

1.ไม่ค้างคืน ผอ.สถานศึกษา 

2.ค้างคืน ผอ.สพท. 

3.นอกประเทศ/ตา่งประเทศ เลขาฯ กพฐ. 

 

 


