
 

 

 
ความผิดเกี่ยวกับนักเรียน 

1. พูดนอกเรื่อง พูดสัปดน พูดสองแง่สองมุม พูดเรื่องส่วนตัวในขณะสอนเป็นประจ ำ (ตัดเงินเดือน 5%
เป็นเวลำ 1 เดือน) 

2. พูดมึงกูกับนักเรียน เรียกชื่อพ่อแม่เป็นชื่อนักเรียน (ภำคทัณฑ์) 
3. ‘ด่ำนักเรียนว่ำ "พ่อแม่ไม่สั่งสอน หรือว่ำ พ่อแม่สอนให้ท ำอย่ำงนี้" (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน 
4. วำงอ ำนำจ เกรี้ยวกรำด ดูถูกเหยียดหยำมนักเรียน (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 1 เดือน) 
5. บอกข้อสอบนักเรียน (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
6. ให้นักเรียนช่วยตรวจข้อสอบ และให้คะแนนนักเรียนโดยไม่ตรวจกระดำษค ำตอบ (ตัดเงินเดือน 5%

เป็นเวลำ 1 เดือน) 
7. ออกข้อสอบที่มีข้อควำมเสียดสีผู้บริหำรโรงเรียน และถ้อยค ำบำงค ำไม่สุภำพ (ตัดเงินเดือน 5%     

เป็นเวลำ 1 เดือน) 
8. เป็นกรรมกำรคุมสอบ ไม่คุมสอบให้รัดกุม เป็นเหตุให้นักเรียนลอกค ำตอบกัน (ตัดเงินเดือน 5%      

เป็นเวลำ 1 เดือน) 
9. สั่งนักเรียนที่ต้องสอบแก้ "ร" แก้ "0" ให้ซื้ออุปกรณ์กำรแต่งรถมำให้แล้วจะสอบได้ (ปลดออก) 
10. เก็บเงินจำกนักเรียน อ้ำงว่ำจะน ำไปซื้อหนังสือมำให้นักเรียน แต่ไม่ได้ซื้อและไม่คืนเงินจนกระทั่งถูก

ร้องเรียนจึงคืนให้ (ตัดเงินเดือน 5 %เป็นเวลำ 2 เดือน) 
11. ขอยืมเงินนักเรียนแล้วไม่ยอมใช้ ให้นักเรียนช่วยตรวจข้อสอบ (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 2 เดือน) 
12. ขโมยเงินนักเรียน (ปลดออก) 
13. ริบสร้อยและแหวนจำกนักเรียนแล้วไม่ยอมคืน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้บริหำรโรงเรียนต้องทวงถำม

หลำยครั้งจึงได้ส่งคืน (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
14. ชวนนักเรียนหญิงดื่มเบียร์ (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
15. พำนักเรียนไปเที่ยวต่ำงจังหวัดโดยไม่ได้ขออนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำและผู้ปกครองนักเรียนให้ถูกต้อง

ตำมระเบียบของทำงรำชกำร (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 2 เดือน) 
16. ยุยงนักเรียนให้ขโมยเงินครู (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 2 เดือน) 



17. ยุยงนักเรียนให้กระด้ำงกระเดื่องต่อผู้บริหำรโรงเรียน (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 2 เดือน) 
18. ครูชำยจับมือ จับหน้ำอก และจูบนักเรียนหญิง (ปลดออก) 
19. ครูชำยให้นักเรียนหญิงนวดขำแล้วดึงลงมำกอด (ปลดออก) 
20. ครูชำยสั่งนักเรียนหญิงให้มำสอบแก้ตัวที่โรงเรียนในวันหยุดรำชกำรเพียงคนเดียว แล้วถือโอกำส   

ปลุกปล้ ำ (ปลดออก) 
21. ครูชำยให้นักเรียนหญิงนอนหนุนตัก แล้วเอำมือลูบหัวลูบแก้มในสวนสำธำรณะ (ปลดออก) 
22. ครูชำยพำนักเรียนหญิงไปทำนอำหำร แล้วคะยั้นคะยอให้นักเรียนดื่มเบียร์ เมื่อนักเรียนดื่มเข้ำไปแล้ว  

มีอำกำรมึนก็พำเข้ำโรงแรม แม้จะไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงเพศต่อกันถึงขั้นได้เสีย ก็เป็นกำรประพฤติชั่ว
อย่ำงร้ำยแรง (ไล่ออก) 

23. ครูชำยได้เสียกับนักเรียนหญิง ไม่ว่ำนักเรียนจะสมัครใจหรือไม่ก็ตำม (ไล่ออก) 
24. ครูชำยท ำตัวสนิทสนมกับนักเรียนหญิงจนเกินขอบเขต ผู้บริหำรโรงเรียนตักเตือนแล้วไม่ยอมเชื่อฟัง 

(ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
25. ครูชำยพำนักเรียนหญิงไปฟังเพลงและดูภำพยนตร์รอบค่ ำกันสองต่อสอง (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
26. ลงโทษนักเรียนโดยวิธีตบหน้ำ ดึงหู กระชำกผม (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
27. ลงโทษนักเรียนโดยวิธีหยิก ตบหลัง (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
28. ลงโทษนักเรียนโดยวิธีหักนิ้วไปด้ำนหลังมือ จนนักเรียนเกิดควำมเจ็บปวด (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 

1 เดือน) 
29. เฆี่ยนนักเรียนจนเนื้อแตก เลือดออก (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
30. ลงโทษนักเรียนโดยวิธีทุบหน้ำอก เขกหัว (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
31. ลงโทษนักเรียนโดยใช้ป้ำยแขวนคอแล้วให้ยืนหน้ำห้อง และให้คลำนรอบสนำม (ตัดเงินเดือน 5%    

เป็นเวลำ 1 เดือน) 
32. ลงโทษนักเรียนโดยกำรเฆี่ยนจนมีบำดแผล และใช้พวงกุญแจตีที่ศีรษะนักเรียนจนศีรษะแตก(ตัด

เงินเดือน 5%  เป็นเวลำ 1 เดือน) 
33. ลงโทษนักเรียนโดยกำรชกและเตะ (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
34. ลงโทษนักเรียนที่ทะเลำะกันโดยวิธีให้ต่อยกันที่หน้ำเสำธง จนนักเรียนได้รับบำดเจ็บที่ดั้งจมูก(ตัด

เงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
35. ลงโทษนักเรียนโดยกำรเดินเหยียบและกดขยี้ลงบนมือจนนักเรียนได้รับบำดเจ็บ (ตัดเงินเดือน 5%   

เป็นเวลำ 1 เดือน) 
36. ลงโทษนักเรียนที่ท ำเลขผิดด้วยกำรสั่งให้นักเรียนในห้อง  จ ำนวน 28 คน เขกหัวนักเรียนที่ท ำเลขผิด

คนละ 50 ครั้ง (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
37. ลงโทษนักเรียนโดยกำรตีด้วยไม้ไผ่ปลำยแตก ยำว 1 ศอกเศษ เส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 1 นิ้ว ที่ศีรษะ 

จนนักเรียนชักและสลบ จนต้องรักษำตัวที่โรงพยำบำล 2 วัน (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 2 เดือน) 
38. ลงโทษนักเรียนโดยกำรเฆี่ยนด้วยเข็มขัดถึง 24 ที และให้แบกโต๊ะซึ่งมีน้ ำหนักเกือบเท่ำตัวนักเรียน 

เดินขึ้นเดินลงระหว่ำงชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 3 (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 2 เดือน) 
39. ลงโทษนักเรียนโดยใช้เหล็กยำวประมำณ 1 ศอก วัดโดยรอบได้ 2.5 ซม. ตีที่หัวไหล่จนได้รับบำดเจ็บ 

(ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 2 เดือน) 



ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
1. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินยักยอกเงินบ ำรุงกำรศึกษำไปใช้ส่วนตัว (ไล่ออก) 
2. เป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ลงชื่อในใบตรวจรับว่ำของถูกต้องครบถ้วน ภำยหลังปรำกฏว่ำไม่มีของที่

ตรวจรับ (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
3. ครูดนตรีแอบเอำเครื่องดนตรีซึ่งอยู่ในควำมดูแลรักษำไปจ ำน ำ (ปลดออก) 
4. มีหน้ำที่อยู่เวร มำรับเวรช้ำ มำรับเวรแล้วออกไปท ำธุระส่วนตัวข้ำงนอก (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ   

1 เดือน) 
5. มีหน้ำที่อยู่เวร ไม่ยอมมำอยู่เวร ท ำให้เครื่องพิมพ์ดีดของโรงเรียนถูกโจรกรรม (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น) 
6. มำอยู่เวรแล้วขโมยทรัพย์สินของโรงเรียนเสียเอง (ไล่ออก) 
7. ไม่ท ำบัญชีกำรเงินและบัญชีพัสดุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 2 เดือน) 
8. มำสำยบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
9. กลับก่อนเวลำเลิกงำนเสมอ ๆ (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
10. ให้เพ่ือนลงชื่อมำท ำงำนแทน (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน ทั้ง 2 คน) 
11. ลงชื่อมำปฏิบัติรำชกำรแล้วไม่อยู่โรงเรียน (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
12. เข้ำสอนช้ำและเลิกสอนก่อนหมดเวลำเสมอ ๆ (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
13. ทิ้งชั่วโมงสอนไปท ำธุระส่วนตัว (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
14. ไม่ไปสอนหนังสือติดต่อกันเกินกว่ำ 15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (ไล่ออก) 
15. หยุดรำชกำร 1 วัน ไปติดต่อขอยืมเงินเพ่ือน เมื่อมำท ำงำนได้ยื่นใบลำป่วยต่อผู้อ ำนำยกำร (ตัดเงินเดือน 

5% เป็นเวลำ 2 เดือน) 
16. หยุดรำชกำรไป 7 วัน เมื่อมำท ำงำนได้ยื่นใบลำป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ ปรำกฏว่ำแพทย์ลง

ควำมเห็นให้หยุดพัก 1 วัน แต่แก้ไขใบรับรองแพทย์เป็น 7 วัน (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 2 เดือน) 
17. ส่งใบลำป่วยล่ำช้ำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (ภำคทัณฑ์) 
18. ขออนุญำตลำกิจไปงำนแต่งงำนเพื่อน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไม่อนุญำตก็ยังไป (ตัดเงินเดือน 5%      

เป็นเวลำ 1 เดือน ) 
19. ลงชื่อมำปฏิบัติรำชกำรแล้วไม่อยู่โรงเรียน (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
20. เข้ำสอนช้ำและเลิกสอนก่อนหมดเวลำเสมอ ๆ (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 

 

ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเสื่อมเสีย 
1. เมำสุรำแล้วอำละวำด ท ำลำยทรัพย์สินของโรงเรียน (ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 
2. เมำสุรำแล้วด่ำท้ำทำยผู้บังคับบัญชำ (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 2 เดือน) 
3. เมำสุรำแล้วท ำร้ำยร่ำงกำยเพื่อนครูด้วยกัน (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
4. เมำสุรำแล้วนอนฟุบอยู่หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอ ไม่สำมำรถกลับไปสอนหนังสือได้ (ปลดออก) 
5. ลงเวลำมำท ำงำนแล้วแอบไปดื่มสุรำที่ร้ำนข้ำงโรงเรียน ยังน ำสุรำมำดื่มท่ีโต๊ะท ำงำนและที่ห้องพยำบำล

ของโรงเรียนในเวลำรำชกำร (ปลดออก) 
6. สูบเฮโรอีน (ปลดออก) 
7. เล่นไฮโลว์ (กำรพนันบัญชี ก. ล ำดับที่ 23) ทีบ่้ำนพักครู (ปลดออก) 



8. เล่นไพ่รัมมี่ (กำรพนันบัญชี ข. ล ำดับที่ 21 ฎ) ขณะอยู่เวร (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 2 เดือน) 
9. เล่นหวยใต้ดิน (ปลดออก) 
10. ครูสตรีมีสำมีแล้วยังไปพบปะให้ควำมสนิทสนมกับคนรักเก่ำถึงขนำดเข้ำไปในห้องนอน แต่ไม่มี

ควำมสัมพันธ์ทำงเพศกัน สำมีตำมไปพบจึงเกิดกำรทะเลำะกันขึ้น (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
11. ครูชำยมีบุตรภรรยำแล้ว ไปหลอกผู้หญิงว่ำยังเป็นโสดอยู่ อยำกแต่งงำนด้วย ผู้หญิงหลงเชื่อและยอม มี

ควำมสัมพันธ์ทำงเพศด้วย พอคลอดลูกก็ถูกครูชำยทอดทิ้ง (ปลดออก) 
12. ครูชำยกับครูหญิงมีควำมสัมพันธ์ฉันชู้สำวต่อกัน ทั้ง ๆ ที่แต่ละฝ่ำยมีคู่สมรสอยู่แล้ว (ไล่ออก) 
13. ครูชำยกับครูหญิงมีควำมสัมพันธ์ฉันชู้สำวถึงข้ันอยู่กินเยี่ยงสำมีภรรยำอย่ำงเปิดเผยต่อกัน ทั้ง ๆ ที่ทั้ง

สองฝ่ำยต่ำงมีคู่สมรสอยู่แล้ว เพียงแต่แยกกันอยู่เท่ำนั้น (ไล่ออก) 
14. ครูชำยมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศกับหญิงที่เป็นภรรยำของผู้อ่ืน แม้หญิงนั้นจะเป็นฝ่ำยยั่วยวนและมีควำม

ประพฤติไม่ดี ชอบมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศกับชำยอื่นเสมอ ๆ ก็ถือว่ำเป็นกำรประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง 
(ปลดออก) 

15. ครูสตรีมีคู่สมรสแล้วไปมีควำมสัมพันธ์ในทำงชู้สำวกับสำมีคนอ่ืนถึงขั้นได้เสียกัน (ไล่ออก) 
16. ครูชำยมีคู่สมรสแล้วไปมีควำมสัมพันธ์ในทำงชู้สำวกับภรรยำของคนอ่ืนจนถึงข้ันได้เสียกัน (ไล่ออก) 
17. ครูสตรีมีคู่สมรสแล้วไปมีควำมสัมพันธ์ในทำงชู้สำวกับชำยอื่นจนถึงขั้นได้เสียกัน แม้ชำยผู้นั้นจะยังไม่มี

คู่สมรสก็เป็นกำรประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง (ปลดออก) 
18. ครูชำยมีภรรยำแล้วแอบไปมีควำมสัมพันธ์ในทำงชู้สำวกับหญิงอื่นจนถึงขั้นได้เสียกัน ท ำให้ครอบครัว

เดือดร้อน แม้หญิงนั้นจะยังไม่มีคู่สมรสก็เป็นกำรประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง (ปลดออก) 
19. ครูชำยจดทะเบียนสมรสซ้อนและไม่รับผิดชอบครอบครัว (ปลดออก) 
20. ครูสตรีจดทะเบียนสมรสกับชำยอื่นท้ัง ๆ ที่รู้ว่ำชำยนั้นมีภรรยำและจดทะเบียนสมรสแล้ว (ปลดออก) 
21. ครูชำยเขียนจดหมำยถึงภรรยำผู้อ่ืนในลักษณะชู้สำว (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
22. ครูชำยปลุกปล้ ำครูสตรีโรงเรียนเดียวกัน (ปลดออก) 
23. ออกเช็คเด้งจนถูกศำลพิพำกษำลงโทษจ ำคุก 3 เดือน (ปลดออก) 
24. เป็นหนี้แล้วไม่ยอมชดใช้ตำมก ำหนด พอเจ้ำหนี้มำทวงกลับท้ำให้ไปฟ้องศำล (ตัดเงินเดือน 5% เป็น

เวลำ 1 เดือน) 
25. เอำทรัพย์สินของโรงเรียนไปเป็นของตนเอง (ปลดออก) 
26. เรียกร้องเงินจำกผู้ปกครองนักเรียนที่พำบุตรมำสอบเข้ำเรียนต่อ โดยอ้ำงว่ำจะช่วยให้เด็กสอบเข้ำได้ 

(ปลดออก) 
27. แต่งกำยไม่สุภำพไปท ำงำน ผู้บริหำรโรงเรียนเตือนแล้วไม่ยอมฟัง (ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
28. ทุจริตในกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล (ไล่ออก) 
29. ทุจริตในกำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน (ไล่ออก) 
30. ทุจริตในกำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ไล่ออก) 

 
 
 
 



ความผิดเกี่ยวกับประชาชน 
1. พูดจำไม่สุภำพกับผู้ปกครองนักเรียนซึ่งมำขอทรำบเหตุผลที่บุตรของตนถูกครูลงโทษ (ตัดเงินเดือน    

5% เป็นเวลำ 1 เดือน) 
2. รับประทำนอำหำรแล้วไม่จ่ำยเงิน เมื่อเจ้ำของร้ำนมำฟ้องผู้อ ำนวยกำร เกิดควำมโมโหกระชำกคอเสื้อ

แล้วต่อยหน้ำ 2 – 3 ที (ปลดออก) 
 

ความผิดต่อผู้บังคับบัญชา 
1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสั่งให้อยู่เวร ไม่ยอมมำอยู่อ้ำงว่ำลืม (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 
2. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสั่งให้คุมสอบนักเรียน ไม่ยอมคุม (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 
3. ไม่ยอมส่งผลกำรสอบแก้ตัวของนักเรียนตำมเวลำที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก ำหนด ท ำให้โรงเรียนไม่

สำมำรถแจ้งผลกำรเรียนตำมก ำหนด (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 
4. ไม่เข้ำประชุมตำมค ำสั่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลำ   

1 เดือน) 
5. ไม่ยอมส่งแผนกำรเรียนกำรสอนตำมเวลำที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก ำหนด ต้องเตือนถึง 2 ครั้ง จึงส่ง(ตัด

เงินเดือน 5 % เป็นเวลำ 1 เดือน) 
6. ร้องเรียนไปยังกรมฯ ว่ำผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุจริตเงินรำชกำร ทั้งท่ีรู้อยู่ว่ำไม่เป็นควำมจริง (ตัด

เงนิเดือน 5 % เป็นเวลำ 2 เดือน) 

 

 

ที่มำ  : วินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
20 ก.ค. 2562 เวลำ  
 


