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พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ครูเน่ืองในวนัครู 

16 มกราคม 2533 
 

 ถา้ครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง หนัไปห่วงอาํนาจ ห่วงตาํแหน่ง ห่วงสิทธ์ิ และห่วงรายไดก้นัมากเขา้แลว้ 
จะเอาจิตเอาใจที่ไหนมาหาความรู้ ความคิด ความเจริญของเด็ก ความห่วงใยในส่ิงเหล่านั้นก็ค่อย ๆ บัน่ทอนทาํลาย
ความเป็นครูไปจนหมดส้ิน จะไม่มีดีอะไรเหลือไวพ้อที่ตวัเองจะภาคภูมิใจ หรือผกูใจใครไว ้ ความเป็นครูก็จะไม่
เหลืออยูใ่หเ้ป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป 
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“ ทุกอยา่งที่มีความเจริญรุ่งเรือง  ยอ่มมีปัญหาอุปสรรค เพราะกาํลงัมีปัญญา เพราะกาํลงัมีการพฒันา แต่
ถา้ไม่มีปัญหาอุปสรรคแสดงวา่ ณ ที่แก่งนั้นมีความเจริญถึงที่สุดแกว้ และกาํลงัจะเส่ือมลง ” 
 
  ขอใหทุ้กคนทาํงานอยา่งมีความสุขและมีความสนุกในการทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( นายจตุรงค ์    เพชรสงคราม ) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทมุธานี 
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ของฝากจากผู้จัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณไตรรัตน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป็นลกูใคร  มาจากไหน  ใครกช่็าง 
เราจะสร้าง  ให้เขาม ี  ส่ิงดหีลาย 
มุ่งปลกูฝัง  คุณธรรม  ทั้งหญงิชาย 
เม่ือเติบใหญ่  เขาจะได้  เป็นคนดี 
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หลกัการสอน 
 

การสอนเด็ก    ให้รักด ี    มีศีลสัตย์ 
สารพัด     ท าได้ดี    หลายสถาน 
แต่ลมปาก    เป่าหู    อยู่เน่ินนาน 
เด็กมักคร้าน    เบ่ือฟัง    น่ังระอา 
จงท าดี     ให้เด็กเห็น   เป็นตัวอย่าง 
ช้ีแนวทาง    ที่ส าคญั    ทุกปัญหา 
แม้นเอาแต่    เฆี่ยนตี    มีโกรธา 
เด็กจะว่า    เราน่ีหรือ   คือ...ครูดี  
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ระเบียบคุรุสภา 
ว่าด้วยจรรยา มารยาทและวนิัยตามระเบียบประเพณขีองครู 

พ.ศ.  2526 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยา มารยาทตามระเบียบประเพณีของครูและ
ระเบียบคุรุสภาวา่ดว้ยวนิัยตามระเบียบประเพณีของครูเสียใหม่ให้เหมาะสม 
 คณะกรรมการอาํนวยการคุรุสภาโดยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัครู 
พทุธศกัราช 2488 จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1.   ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยา มารยาท และวนิยัตามระเบียบประเพณีของครู 
พ.ศ. 2526” 
 ขอ้  2.    ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2526 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยา    มารยาทตามระเบียบประเพณี   ของครู  พ.ศ. 2506 ระเบียบ
คุรุสภาวา่ดว้ยวนิยัตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2506 และระเบียบหรือคาํสัง่อ่ืนใดซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี 
 ขอ้  4.    ครูตอ้งมีจรรยา มารยาทอนัดีงามและตอ้งอยูใ่นวนิยัตามระเบียบประเพณีของครูดงัต่อไปน้ี 

4.1 เล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขดว้ยความ
บริสุทธ์ิใจ 

4.2 ยดึมัน่ในศาสนาที่ตนนบัถือ  ไม่ลบหลู่  หม่ินศาสนาอ่ืน 
4.3 ตั้งใจสั่งสอนศิษยแ์ละปฏิบติัหนา้ที่ของตนใหเ้กิดผลดี ดว้ยความเอาใจใส่อุทิศเวลาของตน

ใหแ้ก่ศิษย ์และจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ที่การงานไม่ได ้
4.4 รักษาช่ือเสียงของตนมิใหข้ึ้นช่ือวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่ หา้มประพฤติการใด ๆ อนัอาจจะทาํ

ใหเ้ส่ือมเสียเกียรติและช่ือเสียงของครู 
4.5 ถือปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผนและแบบธรรมเนียมอนัดีงามของสถานศึกษาและปฏิบตัิ

ตามคาํสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสัง่ในหนา้ที่การงานโดยชอบดว้ยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา 
4.6 ถ่ายทอดวชิาความรู้โดยไม่บิดเบือนและปิดบงัอาํพราง ไม่นาํหรือยอมใหน้าํผลงานทาง

วชิาการของตนไปใชใ้นทางทุจริตหรือเป็นภยัต่อมนุษยชาติ 
4.7 ใหเ้กียรติแก่ผูอ่ื้นทางวชิาการ โดยไม่นาํผลงานของผูใ้ดมาแอบอา้งเป็นผลงานของตนและ

ไม่เบียดบงัใชแ้รงงานหรือผลงานของผูอ่ื้นไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 
4.8 ประพฤติตนใหอ้ยูใ่นความซ่ือสตัยสุ์ตจริต และปฏิบติัหนา้ที่ของตนดว้ยความเที่ยงธรรม 

และไม่แสวงหาประโยชน์สาํหรับตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
4.9 สุภาพเรียบร้อยและประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ศิษย ์ รักษาความลบัของศิษย ์ ของ

ผูร่้วมงานและของสถานศึกษา 
4.10 รักษาความสามคัคีระหวา่งครูและช่วยเหลือกนัในหนา้ที่การงาน 

ขอ้  5.  ใหเ้ลขานุการคุรุสภาเป็นผูดู้แลรักษาตามระเบียบน้ี 



 8 

 
   ประกาศ ณ วนัที่ 23 สิงหาคม 2526 
  ลงช่ือ    ชวน  หลีกภยั 
               (นายชวน  หลีกภยั) 
   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
    ประธานกรรมการอาํนวยการคุรุสภา 
 
 
       สาํเนาถูกตอ้ง 
( น.ส.วาสนา  เป่ียมใส ) 
   นกัวชิาการศึกษา  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 9 

วทิยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี 
                                                คุณลกัษณะของครูที่ดี 
 

1. มีความคดิสร้างสรรค์ 
ครูจะตอ้งขวนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ เพือ่ใหท้นักบัความเจริญกา้วหนา้ของอุตสาหกรรม

หรือเทคโนโลยใีหม่ ๆ แหล่งที่จะหาความรู้เพิม่เติมไดค้ือ เอกสารส่ิงพมิพต่์างๆ เยีย่มชมอุตสาหกรรม ฝึก
ฝีมือของตนเองอยูเ่สมอ เป็นครูก็เหมือนมีดที่จะตอ้งลบัอยูบ่่อย ๆ หากครูฝึกขาดฝีมือผลงานจะเกิดกบั
ผูเ้รียน ครูฝึกขาดความเช่ือถือ 

 

2. มีฝีมือในการด าเนินการสอน 
       ครูฝึกที่ดีตอ้งเตรียมการสอนและมีขั้นตอนการสอนทุกคร้ังก่อนที่จะดาํเนินการสอนเตรียมอะไรบา้ง 
 เน้ือหาสาระที่จะสอน 
 จดัลาํดบัขั้นตอนการสอน  
 เตรียมอุปกรณ์ประกอบการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
 เตรียมชั้นเรียน และสถานที่ฝึกปฏิบติั 
 

3. การใช้ภาษาในการด าเนินการสอน 
การสอนจะประสบความสาํเร็จการใชภ้าษาก็มีบทบาทและเป็นผลต่อการสอนเป็นอยา่งมาก การ

ใชภ้าษาจะตอ้งถูกตอ้ง การออกเสียง ความชดัเจนของนํ้ าเสียง การอธิบายศพัทต่์างๆ การใชภ้าษายาก ๆ จะ
ไม่เป็นผลกบัการเรียนเลย จะตอ้งใชภ้าที่สามารถเขา้ใจง่ายกบัผูเ้รียนใหม้ากที่สุด เร่ืองของภาษานบัวา่เป็น
ผลลบัการประสบความสาํเร็จของผูเ้รียนและผูส้อนเป็นอยา่งมาก 

  

4. ครูพูดมาก 
สาเหตุที่ทาํใหค้รูพดูมากอาจเป็นสาเหตุหลายประการคือ ไม่ไดเ้ตรียมการสอนเลย ทาํใหห้าที่จบ

ไม่ลง อีกสาเหตุหน่ึงครูโออ้วดความรู้วา่ตนเองรู้มาก มีความเช่ือในความรู้ที่ตนมีมากเกินไป 
การจดัหมวดหมู่เร่ืองที่สอน และขั้นตอนการสอนและจะช่วยใหล้ดการพดูมาก พดูและเนน้

ประเด็นสาํคญัในเร่ืองที่สอน การถามคาํถามในขณะที่สอนก็มีส่วนช่วยทาํให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมาก ครู
อยา่พดูคนเดียวใหผู้อ่ื้นพดูบา้ง ไดแ้สดงออกบา้ง มีบางท่านบอกวา่การพดูไม่ใช่การสอน อะไรคอืการสอน 

- ครูพดูอธิบายให้ชดัเจน 
- ครูแสดงใหผู้เ้รียนดู 
- ครูเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนปฏิบตัิ 
- ครูทดสอบหรือตรวจผลผูเ้รียน 
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5. อารมณ์ของครู 
เป็นครูตอ้งใจเยน็ อดทนเม่ือผูเ้รียนเรียนชา้ การดูถูกผู้เรียนว่า “โง่” ครูน่ันแหล่ะโง่ ไม่ใช่นักเรียนโง่ 

ทาํไมครูถึงโง่ ครูไม่ไดส้าํรวจตนเองวา่สอนแลว้ผูเ้รียนไม่เขา้ใจ ใชอ้ารมณ์ซ่ึงเป็นการไม่ถูกตอ้ง เป็นครู
ตอ้งไม่โกรธ ตอ้งใจเยน็ทาํตนเป็นที่พึ่งของผูเ้รียนทุกโอกาส หลีกเล่ียงการโตเ้ถียงกบัผูเ้รียนอยูเ่สมอ 

 

6. ควรยืนขณะสอน 
เหตุผลในเร่ืองน้ีคือ ครูไดส้งัเกตผูเ้รียนทุกคน ผูเ้รียนสงัเกตครูไดช้ดัเจน โดยเฉพาะการสาธิตการ

เนน้จุดสาํคญัของการบรรยาย ขณะที่สอนยงัสามารถติดตามความสนใจของผูเ้รียนไดอี้กดว้ย 
 

7. การส่งเสริมผู้เรียน 
หนา้ที่สาํคญัเร่ืองหน่ึงของครูฝึกก็คือ ส่งเสริมในเร่ืองการเรียนครูจะส่งเสริมอยา่งไร แนวทางใน

เร่ืองน้ีก็คือ ครูตอ้งติชมผูเ้รียนในเชิงสร้างสรรคก์ารตรวจผลงานของผูเ้รียน ครูจะตอ้งช้ีใหเ้ห็นขอ้บกพร่อง
ของผูเ้รียน วา่สมควรจะแกส่้วนไหนบา้ง ควรส่งเสริมโดยการชมเชยผูเ้รียนก็เป็นส่วนหน่ึง การทาํแผนภูมิ
แสดงความกา้วหนา้ในดา้นการเรียนและการฝึกก็เป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนประสบผลสาํเร็จ 

การถามคาํถามอยูต่ลอดเวลาในขณะที่ดาํเนินการสอนก็เป็นส่วนส่งเสริมผูเ้รียนใหป้ระสบปละ
สาํเร็จได ้

 

8. ครูต้องส ารวจตังเองอยู่เสมอ 
การสาํรวจตนเองของครูจะสาํรวจไดจ้ากที่ไหน สาํรวจความสาํเร็จของผูเ้รียนโดยทดสอบ

ครูผูส้อน  หากผูเ้รียนไม่รู้หรือทาํไมได ้  ไม่ไดแ้สดงวา่ครูไม่ไดส้อน ครูจะตอ้งสาํรวจตนเองในเร่ืองต่าง ๆ 
ต่อไปน้ี 

 ครูพดูมากหรือไม่ 
 ครูสอนเป็นขั้นตอนหรือไม่ 
 ครูใชอุ้ปกรณ์ประกอบการสอนหรือไม่ 
 ครูแสดงหรือสาธิตให้ผูเ้รียนเห็นชดัเจนหรือไม่ 
 ครูตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนอยูเ่สมอหรือไม่ 
 ครูใหค้าํปรึกษากบัผูเ้รียนตลอดเวลาหรือไม่ 
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9. ครูต้องมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี
เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหญ่สาํหรับการทาํงานในหนา้ที่ของครู ครูจะตอ้งทาํงานร่วมกบัคนอ่ืน เช่นเพือ่น

ครูดว้ยกนั ผูบ้งัคบับญัชา ส่วนมากปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือ เร่ืองมนุษยสมัพนัธ์  ฉะนั้นครูจะทาํตวั
อยา่งไรจึงจะไดช่ื้อวา่เป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธท์ี่ดี ลองพจิารณาส่ิงต่อไปน้ี 

9.1    มีทศันคติที่ดีกบัคนอ่ืน 
9.2    ไม่อวดตนเอง หรือไม่หลงตนเอง 
9.3    นอบนอ้มถ่อมตนเสมอ 
9.4    ทาํงานดว้ยความบริสุทธ์ิ 
9.5    ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น 
9.6    มีเมตตา กรุณากบัผูอ่ื้น 
9.7    มีความพอใจในอาชีพการเป็นครู 
9.8    เป็นผูค้วบคุมอารมณ์อยูเ่สมอ 
9.9    เป็นผูรู้้จกักาลเทศะ 
9.10    ไม่เป็นบุคคลชอบสร้างปัญหา 

 

10. อะไรคือเทคนิคในการสอน ความหมายของค านีก้ว้างขวางมาก ลองพิจารณาความหมายต่อไปนี้ 
 ลูกเล่นที่จะลวงผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ 
 วธีิการที่จูงใจใหผู้เ้รียนเกิดอยากเรียน 
 การใหข้อ้มูลแก่ผูเ้รียนอยา่งชดัเจนและเป็นขั้นตอน 
 ช่วยผูเ้รียนแกไ้ขปัญหาในการเรียน 
 มีการทดสอบผูเ้รียนอยูเ่สมอ 
 กระตุน้ผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ อยูเ่สมอ 
 ทาํตวัเป็นกนัเองกบัผูเ้รียนสมํ่าเสมอ 
 ใชอุ้ปกรณ์ช่วยสอนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 

 
 
 
 
 

นายจตุรงค ์  เพชรสงคราม 
ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี 

 
 

ลกูใครในแหล่งหล้า   ใครเข้ามาจะอบรมให้สมหวงั 
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ลกัษณะการท าโทษที่ดี 
 

1. ครูพจิารณาแลว้วา่ การทาํโทษนั้นพอเหมาะกบัโทษของนกัเรียน 
2. ครูตอ้งพจิารณาวา่ ควรจะทาํโทษหรือไม่ เพราะนกัเรียนบางคนสาํนึกผดิ และปรับตวัไดไ้ม่ตอ้งมีการทาํโทษ 
3. ตอ้งใหน้กัเรียนทราบและเขา้ใจความผดิของตนเสียก่อน มิใช่ทาํโทษโดยผูถู้กทาํโทษไม่รู้ตวั 
4. การทาํโทษนั้นตอ้งเล็งผลทางใจ แกนิ้สยัไม่ดีของเด็กได ้
5. ครูตอ้งไม่มีการโกรธขึงเครียด หรือลาํเอียง โทษนกัเรียนที่ไดรั้บตอ้งเป็นโทษของตนเอง 
6. ครูตอ้งอารมณ์ดี ใจดี ไม่ใจร้อน ไม่โมโหโทโสขณะทาํโทษ 
7. การทาํโทษตอ้งไม่รุนแรง จนกระทัง่ผูถู้กทาํโทษเห็นวา่ตนมีความผดิรุนแรงจนไม่สามารถจะประพฤติตน

ในทางที่ดีเพือ่ลบลา้งความผดิได ้
8. ครูอยา่ทาํโทษพรํ่าเพร่ือ ไม่บ่นจูจ้ี้ ไม่รู้จกัจบ 
9. การเรียนที่ไม่เขา้ใจของเด็ก ไม่ใช่เหตุผลแห่งการลงโทษ 
10. การทาํโทษเด็กตอ้งเด็ดขาดไม่ลงัเล หรือไม่แน่ใจ 
11. การทาํโทษที่รุนแรงตอ้งมีเหตุผลพอ และควรแจง้ใหผู้ป้กครองทราบดว้ย 
12. ครูตอ้งมีความยตุิธรรม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกูใครไม่ส าคญั  ลกูศิษย์ฉันส าคญักว่า 
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ระเบียบวนิัยการปฏิบัติของอาจารย์ 
วทิยาลยัเทคโนโลยีปทุมธานี 

 

บุคคลในหน้าที่ 
 

1. ผูรั้บใบอนุญาต คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เป็นผูก้าํหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษา ฉะนั้นผูจ้ดัการ
,ผูอ้าํนวยการ และอาจารยท์ุกท่านตอ้งดาํเนินการตามนโยบายที่วางไว ้

2. ผูอ้าํนวยการ เป็นผูรั้บผดิชอบสูงสุดเก่ียวกบักิจการทุกอยา่งในสถานศึกษา ฉะนั้นผูอ้าํนวยการเป็นผู ้
ควบคุมดูแล และปกครองบุคลากรทุกคน ตลอดจนนกัเรียนนกัศึกษาทุกคน 

3. ผูจ้ดัการมีหนา้ที่ในการสนบัสนุนงบประมาณ ส่ือการเรียนการสอน และอาํนาจหนา้ที่ตาม พระราชบญัญตัิ
โรงเรียนเอกชนกาํหนด  โดยมีรองผูจ้ดัการการ เป็นผูช่้วย และเป็นผูรั้บผดิชอบแทนผูจ้ดัการในบางกรณี 

4. รองผูอ้าํนวยการ และเป็นผูรั้บผดิชอบรองจากผูอ้าํนวยการตามหนา้ที่ในฝ่ายที่รับผดิชอบ 
5. อาจารยห์วัหนา้สาขา มีหนา้ที่รับผดิชอบ ปกครอง ดูแลอาจารยแ์ละนกัเรียนภายในสาขา 
6. อาจารยผ์ูช่้วยหวัหนา้สาขา มีหนา้ที่รับผดิชอบ ปกครอง ดูและอาจารยภ์ายในแผนกรองลงมาจากอาจารย์

หวัหนา้สาขา 
7. อาจารยห์วัหนา้งานอาคาร สถานที่ มีหนา้ที่รับผดิชอบ ปกครองดูแล อาจารยแ์ละนกัเรียนในอาคารนั้น ๆ  
8. อาจารยผ์ูช่้วยหวัหนา้อาคาร สถานที่ มีหนา้ที่ช่วยอาจารยห์วัหนา้อาคาร สถานที่และรับผดิชอบ ปกครอง ดูแล 

อาจารยแ์ละนกัเรียนในอาคารนั้น รองจากอาจารยห์วัหนา้อาคารสถานที่ 
9. อาจารยท์ี่ปรึกษา มีหนา้ที่รับผดิชอบ ปกครอง ดูแล นกัเรียนในชั้นของตน 
10. อาจารยป์ระจาํวชิา มีหนา้ที่รับผดิชอบวชิา และปกครองดูแล นกัเรียนในชั้นที่ตนสอน 

 
 ****************************************************************************** 
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หมวดที่ 1 ระเบียบและข้อบังคบัการบริหารงานบุคคล 
1.1 การแต่งกายของบุคลากร 
การแต่งกาย 

บุคลากรทกุคนต้องแตง่กายสภุาพเรียบร้อยอยูเ่สมอในวนัท างาน ตามท่ีสถานศกึษาก าหนด 

สุภาพบุรุษ : สวมเสือ้เชิต้ หากเป็นเสือ้แขนยาวไม่พบัแขนเสือ้ กางเกงขายาว สีด าหรือสกีรมทา่ ผกูเนคไท หรือ
สวมชุด   สวมรองเท้าคทัชูหุ้มส้นสดี า   ห้ามใสตุ่้มห ู ท าสผีม  ตดัผมทรงตามแฟชัน่  ส าหรับครูผู้สอนพลศกึษาให้
แตง่กายชุดกีฬาได้(กางเกงวอร์ม) 

สุภาพสตรี  : โดยปกติสวมใสชุ่ดกระโปรง (ไม่สัน้เหนือเขา่) แบบสภุาพ ตามท่ีสถานศกึษา ก าหนด โดยมีลกัษณะ
ดงันี ้

1. สวมเสือ้ท่ีมีแขนและสสีภุาพ (มีปกและมีแขน งดเสือ้แขนตุ๊กตา) ในทกุโอกาส ไม่สวมเสือ้ยืด หรือ เสือ้
รัดรูปท่ีมีส ีและลวดลายฉูดฉาด หากเป็นเสือ้แขนยาวไม่พบัแขนเสือ้  

2. รองเท้าคทัชู แบบหุ้มส้น สดี า  ไม่สวมรองเท้าแบบสาน หรือรองเท้าพืน้หนาใหญ่   
3. ถ้าผมยาวไม่ปลอ่ยผมสยาย รวบและมดัให้เรียบร้อย ตลอดจนไม่ท าสผีมเป็นหยอ่ม และไมต่ดัผมทรง

แฟชัน่สมยันิยม 
4. ครูผู้สอนพลศกึษาให้แตง่กายชุดกีฬา(กางเกงวอร์ม)โดยน าชายเสือ้ไว้ในกางเกงและสวมรองเท้ากีฬาสี

สภุาพ 
 
ทางสถานศกึษาก าหนดให้บุคลากรทัง้ชาย และหญิงสวมเคร่ืองแบบตา่งๆ ดงันี ้
 วนัจนัทร์  เสือ้สเีหลอืง 
 วนัองัคาร เสือ้สชีมพ ู  สทูสดี า 
 วนัพธุ   เสือ้สฟีา้   สทูสดี า 
 วนัพฤหสับดี  เสือ้สมี่วง สทูสดี า 
 วนัศกุร์  ชุดไทย 
 วนัอาทิตย์ เสือ้สชีมพ ู
  ส าหรับอาจารย์ท่ีมาอยูเ่วรวนัหยดุ   
  สภุาพบุรุษ    ให้ แตง่กายสภุาพ  รองเท้าคทัชู  ห้ามเสือ้ยืด   กางเกงยีน  รองเท้าแตะ 
   สภุาพสตรี   ให้สวมกางเกงทรงสภุาพ สดี า    รองเท้าคทัชู ห้ามใสเ่สือ้ยืด  กางเกงยีน  รองเท้าแตะ 
 บุคลากรทกุคนต้องแตง่กายตามเทศกาล วนัส าคญั ตามท่ีค าสัง่ของสถานศกึษา เช่นวนัพอ่  วนัแม่ เป็นต้น 
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1.2 การจ้างงาน 
 เพื่อให้ระบบการจ้างงานท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัความจ าเป็นและสภาพการด าเนินการของสถานศกึษา 
จึงก าหนดลกัษณะการจ้างงาน ดงันี ้

1. ครูประจ า ได้แก่ ครูท่ีสถานศกึษาจ้างไว้เป็นการประจ า โดยผา่นการทดลองงานมาแล้ว 
2. ครูทดลองงาน ได้แก่ ครูท่ีสถานศกึษาจ้างให้ทดลองงาน ก่อนท่ีจะเป็นครูประจ า โดยโรงเรียนได้แจ้ง

เงื่อนไขอยา่งชดัเจนวา่ให้ทดลองปฏิบติังานใด ระยะเวลาทดลองปฏิบติังาน 3 เดือน โดยจะมีการ
ประเมินผลการทดลองงานเป็น 2 ช่วง คือ เม่ือท างานครบ 2 เดือน และท างานครบ 3 เดือน 

3. ครูสญัญาจ้างพิเศษ ได้แก่ ครูท่ีสถานศกึษาจ้างไว้เพื่อท างานอนัมีลกัษณะพิเศษเฉพาะ โดยมีก าหนด
ระยะเวลา 

 

1.3 การส่ือสาร  
1. ใช้ค าพดูท่ีสภุาพ ไพเราะ กบัทกุคนทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั 
2. ไม่พดูคยุในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกบัการเรียนการสอนทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
3. ครูท่ีไม่มีหน้าที่ท่ีโรงอาหาร เม่ือรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วไม่นัง่จบักลุม่คยุท่ีโรงอาหาร 
4. เร่ืองภายในสถานศกึษาห้ามมิให้น าไปพดูกบัผู้ อ่ืน 
5. เม่ือมีเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบันกัเรียนท่ีต้องแจ้งผู้ปกครอง ให้มาใช้โทรศพัท์ท่ีห้องธุรการพร้อมลง

บนัทกึการใช้โทรศพัท์ 
6. เม่ือนกัเรียนเกิดอุบติัเหต ุให้ครูพาสง่ห้องพยาบาลทนัที เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลจะเป็นผู้ปฐมพยาบาล

เบือ้งต้น หลงัจากได้รับการรักษาพยาบาลแล้ว ให้ครูท าหนงัสอืแจ้งผู้ปกครองทราบ 

1.4  วนั และเวลาท างาน 
สถานศกึษาก าหนด วนั เวลาท างานปกติ และเวลาพกั ดงันี ้
 
วันท างานปกต ิ
 สปัดาห์ละ 5 วนั คือ วนัจนัทร์ – ศกุร์ 
 
วันหยุดประจ าสัปดาห์ คือ วนัเสาร์ – อาทติย์  วนัหยดุตามประเพณี  วนัหยดุท่ีราชการสัง่หยดุ  และวนัท่ี
สถานศกึษาสัง่หยุด 
 
เวลาท างานปกต ิ

1. งานเร่ิมตัง้แต ่7.45 – 16.30 น. 
2. ในกรณีท่ีครูมีเวรรับผิดชอบ ให้มาเร่ิมงานตามเวลาที่ก าหนด 
3. เวลาพกักลางวนั 40 นาที 
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การลงเวลาท างาน 
1. สถานศกึษาก าหนดให้ครูต้องสแกนนิว้และ ลงช่ือบนัทกึเวลาท างานด้วยตนเองทกุครัง้ เม่ือมาท างาน

และเลกิงาน 
2. ครูท่ีลงช่ือบนัทกึเวลาท างานให้เพื่อน โดยท่ีเจ้าตวัไม่มาปฏบิติังานในสถานศกึษาถือวา่เป็นความผิด

ทางวินยัอยา่งร้ายแรง มีโทษถึงขัน้เลกิจ้าง 
3. ครูท่ีลมืลงช่ือบนัทกึเวลาท างาน ให้ชีแ้จงเหตุผลต่อผู้บงัคบับญัชา มิฉะนัน้สถานศกึษาจะถือวา่ครูขาด

งานในวนันัน้ 
4. ครูท่ีปฏิบติังานนอกสถานท่ีตามค าสัง่ของสถานศกึษาให้ถือวา่ไปปฏิบติัราชการ 

การลาหยุด 
          การลาหยดุในรอบ  1  ปีการศึกษา หากมีเหตุจาํเป็น  บุคลากรทุกท่านที่มีสิทธิลาหยดุการมาปฏิบติังานไดด้งัน้ี 
1.   การลากิจ    ใหล้าไดไ้ม่เกิน  10  วนั ( หกัคะแนนวนัลาวนัละ 1 คะแนน ) 
      1.1  ให้อาจารย์  เจ้าหน้าที่  ที่ลากิจยืน่ใบลาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัและตอ้งไดรั้บการอนุมติัก่อนจึง     หยดุได ้
ในกรณีมีเหตุจาํเป็นไม่สามารถยืน่ใบลาได ้  ใหโ้ทรแจง้ผูมี้อาํนาจในสถานศึกษา ทราบโดยเร็ว 
2.   การลาป่วย  ใหย้ืน่ใบลาทุกคร้ังในวนัแรกที่มาทาํงาน  โดยอนุญาตใหล้าไดด้งัน้ี  (หกัคะแนนวนัละ 1 คะแนน) 
      2.1    เจ็บป่วยธรรมดา  ใหล้าไดไ้ม่เกิน    15   วนั 
      2.2   เจ็บป่วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล   ใหล้าไดไ้ม่เกิน  60  วนั ( พจิารณาตามความเหมาะสม ) 
      2.3   การลาป่วยต้ังแต่  2 วันขึ้นไปตอ้งแสดงใบรับรองแพทย ์
 ถา้บุคลากรลาป่วยเกินกวา่ที่ทางสถานศึกษากาํหนด (60 วนั) ถา้ยงัรักษาสภาพการเป็นบุคลากรโดยครูตอ้ง
ทาํหนงัสือขอ้ตกลงที่จะไม่รับเงินเดือนและครูตอ้งเป็นผูจ่้ายเงินสมทบทั้ง 2 ส่วนรวม 6 % (คอืส่วนของครู 3 % 
ส่วนของโรงเรียน 3 %) 
3.   การลาคลอด  ใหล้าไดด้งัน้ี  ( ไม่หกัคะแนน ) 
   3.1   การคลอดธรรมชาติ              ใหล้าไดไ้ม่เกิน   30   วนั 
   3.2   การคลอดโดยการผ่าตัด         ใหล้าไดไ้ม่เกิน   45  วนั 
4.  การลาอุปสมบทหรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจย์    ใหล้าในช่วงปิดภาคเรียนเท่านั้น   ใหส่้งใบลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  
3  เดือน ลาไดไ้ม่เกิน  120 วนั  ในกรณีผูป้ฏิบติังานไม่เคยอุปสมบทหรือไม่เคยไปประกอบพธีิฮจัยแ์ละได้
ปฏิบติังานในโรงเรียนนั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี  แต่ถา้สถานศึกษายงัหาบุคลากรปฏิบติังานแทนไม่ได ้ 
สถานศึกษาอาจยบัย ั้งการลานั้นไวอ่น  เพือ่ใหล้าในปีต่อไปก็ได ้
5.   การลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือฝึกวิชาทหาร 
    5.1 พจิารณาวนัลาตามความเหมาะสม ส่งใบลาพร้อมหนงัสือเรียกระดมพล  ล่วงหนา้ 7 วนัให้ลาไดไ้ม่เกิน 60 วนั 
6.   บุคลากรที่หยุดงานเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุ   จากการทาํงานใหโ้รงเรียนไม่นบัเป็นวนัลาป่วย 
7.   การนับวันลาในกรณีทีมี่วนัหยดุคัน่ระหวา่งวนัลาใหน้บัเป็นวนัลาดว้ย 
8.   การเขียนใบลาใหใ้ชแ้บบฟอร์มของสถานศึกษาเท่านั้น  ถา้ไม่ส่งใบลาถือวา่ขาดงานหกัคะแนนคร้ังละ 3คะแนน 
9.   การลาหยุดเกินกว่าทีท่างวิทยาลัยฯก าหนด    สถานศึกษาขอสงวนสิทธ์ิไม่พจิารณาการปรับขึ้นเงินเดือน 
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10. การลากิจหรือลาป่วยถ้าไม่ย่ืนใบลาตามข้อ 1 และ 2 จะตอ้งถูกตดัเงินใหอ้าจารยผ์ูส้อนแทนในอตัราเงินเดือน
หาร ดว้ย 30 และถา้ใน 1 เดือนลา 2 คร้ังขึ้นไปจะตอ้งถูกตกัเตือนและถา้มีการลาทุกเดือนถือวา่ลาเป็นเนืองๆไม่วา่
เหตุใดๆจะถูกลงโทษตามขั้นในระดบัสูงต่อไปจนถึงไล่ออก* 
11.  บุคลากรที่มาท างานสายเกนิ  10  วัน  ใน 1 ปีการศึกษา ทางสถานศึกษาขอสงวนสิทธ์ิไม่พจิารณาขึ้นเงินเดือน 
12.  บุคลากรที่มาปฏิบัติงานสม ่าเสมอ  ไม่ลาป่วย  ไม่ลากิจ  ไม่ขาดงาน  ไม่มาทาํงานสาย ไม่กลบัก่อน ไม่ขาดการ
ลงเวลามาและกลบั  จะไดค้ะแนนผลการปฏิบติังานเพิม่ 5 % 
 

1.5  ระเบียบของวทิยาลยัทีบุ่คลากรต้องปฏบิัติทัว่ไป 
1.1 อาจารย ์– เจา้หนา้ที่ทุกคนตอ้งมาถึงสถานศึกษาสแกนน้ิวมือและเซ็นช่ือ  ลงเวลาทาํงานดว้ยตนเองทุกคร้ัง

อยา่งชา้ไม่เกิน 07.45 น.และกลบัหลงัเวลา  16.30 น. ถา้เกินเวลา 07.45 น.ถือวา่มาทาํงานสาย  และถา้มา
ทาํงานสายหรือกลบัก่อนเวลารวม  5 คร้ังถือวา่ลากิจ 1 วนั สาํหรับอาจารยเ์วรตอ้งมาปฏิบติัหนา้ที่ไม่เกิน 
07.00 น.หรือตามเวลาที่โรงเรียนกาํหนด และโรงเรียนไดท้าํขอ้ตกลงระหวา่งบุคลากรไวด้งัน้ี  

1.2 มาทาํงานสาย 07.46 – 09.00 น.จะตอ้งถูกตดัเงินเดือนวนัละ 50 บาท ถา้สายเกินเวลา09.01 น. ถือวา่ขาด
งานคร่ึง วนัถูกตดัเงิน 150 บาท 

1.3 บุคลากรที่ลาป่วย ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลเท่านั้นถา้ไม่มี จะตอ้งถูกตดัเงินเดือน 300 บาท/
วนั หรือลากิจไม่ไดล้าล่วงหนา้ หรือแจง้ทางสถานศึกษาทราบ จะตอ้งถูกตดัเงินเดือน 300 บาท/วนั 

1.4 บุคลากรหยดุงานโดยไม่ส่งใบลาถือวา่ขาดงานจะตอ้งถูกตดัเงินเดือน 500 บาท/วนั  
เงินที่ตดัตามขอ้ 1.2,1.3  จะนาํไปใหบุ้คลากรที่ทาํหนา้ที่สอนแทนคาบละ 30 บาท 

1.5 บุคลากรที่มาทาํงานไม่มาสาย  ลากิจ  ลาป่วย  ขาดงาน  ไม่กลบัก่อนเวลา  ไม่ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้
รับอนุญาต  ในแต่ละเดือน จะไดเ้งินเบี้ยขยนั  300  บาท/เดือน 

1. อาจารยท์ุกท่านเม่ือมาถึงสถานศึกษาตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ทนัที 

2.  อาจารย–์เจา้หนา้ที่ทุกคนตอ้งแต่งกายใหถู้กตอ้งตามที่กาํหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดเงินคร้ังละ  300  บาท 

3.  อาจารย–์เจา้หนา้ที่ทุกคนตอ้งควบคุมแถวนกัศึกษาและร่วมกิจกรรมตอนเชา้พร้อมกบันกัศึกษาทกุวนัทาํการ 
4.  อาจารย–์เจา้หนา้ที่ทุกคนตอ้งวางตนใหเ้หมาะสมกบัที่เป็นครู ทาํใหเ้ป็นตวัอยา่งที่ดีแก่นกัศึกษา ไม่มี

พฤติกรรมใด ๆ ที่จะทาํให้เส่ือม     เสียช่ือเสียงของตนเอง และส่วนรวม เช่นประพฤติตนเป็นคนเสเพล  เสพ
ของมึนเมาร่วมกบันกัศึกษา จนไม่สามารถครองสติได ้ ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินรุงรัง  ไม่หมกมุ่นในการพนนั กระทาํ
ความอาญา  และไม่ประพฤติผดิประเวณี      ถ้าด่ืมสุรา หรือเล่นการพนันในสถานศึกษาจะต้องถูกตัดเงินคร้ัง
แรก 500 บาท และถูกลงโทษทางวินัย (ยกเว้นในกรณทีี่ทางสถานศึกษาจัดเลีย้ง) คร้ังที่ 2  ให้ออกสถานเดยีว 

5. ในกรณีมีธุระจาํเป็น ตอ้งออกนอกบริเวณสถานศึกษาใหข้ออนุญาตผูอ้าํนวยการ หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมาย เม่ือ
ไดรั้บอนุญาตแลว้ จึงจะออกนอกบริเวณสถานศึกษาได ้และจะตอ้งบนัทึกในสมุดออกนอกสถานศึกษาทั้งก่อน
และหลงัดว้ยทุกคร้ังถา้ออกนอกบริเวณวทิยาลยัโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องถูกตัดเงินคร้ังละ 100  บาท 

6. อาจารย ์ – เจา้หนา้ที่ทุกคนตอ้งสุภาพ เรียบร้อย  เช่ือฟัง และไม่แสดงความกระดา้งกระเด่ืองต่อผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตามคาํสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาโดยเคร่งครัดถา้ไม่ปฏิบติัตามคาํสัง่ผูบ้งัคบับญัชาถือวา่
เป็นความผิดร้ายแรงต้องถูกลงโทษให้ออกสถานเดียว 
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7. อาจารย–์เจา้หนา้ที่ทุกคนตอ้งซ่ือตรงและรับผดิชอบต่อหนา้ที่เสมอไป การหาทางหลบหลีกดว้ยวธีิการใด ๆ 
ถือเป็นความผดิที่ร้ายแรง 

8. อาจารย–์เจา้หนา้ที่ทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน เม่ือโรงเรียนจดักิจกรรมพเิศษ หรือกิจกรรมอ่ืน
ใดที่เก่ียวกบัโรงเรียน 

9.  อาจารย–์เจา้หนา้ที่ทุกคนไม่ตดัสินการใด ๆ เก่ียวกบักิจการโรงเรียนโดยพลการ 
10.  ในวนัปิดภาคเรียนทั้งสองภาคเรียน ผูอ้าํนวยการ มีสิทธ์ิเรียกอาจารย ์– เจา้หนา้ที่ทุกคนมาทาํงานที่โรงเรียนได ้
11.  อาจารย–์เจา้หนา้ที่ทุกคนตอ้งช่วยกนัรักษาช่ือเสียงของสถานศึกษา  ของเพือ่นครูและของตนเอง 
12.  อาจารย–์เจา้หนา้ที่ทุกคนตอ้งดูแลเอาใจใส่นกัศึกษาดว้ยความรัก   ความเมตตา 
13.  ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมาย มีสิทธ์ิที่จะมอบหมายใหอ้าจารยไ์ปทาํงานอยา่งอ่ืน หรือให ้ไป 

ปฏิบตัิหนา้ที่แทนอาจารยท์ี่ไม่มาปฏิบติังานก็ได ้
14.   อาจารยท์ุกท่าน มีหนา้ที่กวดขนัการแต่งกาย ตลอดจนความประพฤติของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบ             
          ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   การแต่งกายน้ีคลุมถึงทรงผม    ตลอดจนดา้นอนามยั
ทัว่ไปของ นกัศึกษาดว้ย 
15. อาจารยท์ุกท่านมีสิทธ์ิวา่กล่าว ตกัเตือน อบรม หรือลงโทษเม่ือนกัศึกษา กระทาํความผดิตามที่เห็นสมควร   
          พร้อมทั้งบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทุกคร้ัง 
16.  การสอดแทรกขอ้คิดเห็น ลกัษณะวจิารณ์ หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใด อนัอาจทาํใหน้กัศึกษาเกิดทศันคติที่ไม่ดีต่อ   
         สถานศึกษาและเกิดการกระดา้งกระเด่ือง  ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา ถือเป็นความผดิร้ายแรง 
17. ไม่ตั้งวงรับประทานอาหารในหอ้งเรียน  หอ้งทาํงาน ไม่นาํเคร่ืองปรุงอาหารมาไวใ้นหอ้งเรียนหรือหอ้งพกัครู 
18. อาจารยท์ุกท่านมีหนา้ที่อบรมสัง่สอนนกัศึกษา โดยเอาใจใส่สอนวชิาความรู้ และความประพฤติดีงาม โดยถือ

ตามระเบียบของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด และไม่ละทิ้งหอ้งเรียนในขณะสอน 
19.  เขา้สอนและออกจากหอ้งสอนตรงเวลา และพยายามเปล่ียนหอ้งสอนโดยเร็ว เม่ือไดย้นิสญัญาณเปล่ียนชัว่โมง 
20.  ตอ้งเช็คเวลานกัเรียนที่ทาํการสอน และเวลาสอนใหย้นืสอน ถา้นกัเรียนทาํงานใหเ้ดินตรวจ และอยูใ่น 

หอ้งเรียน หรือโรงฝึกงานตลอดเวลาขณะทีมี่การสอน 
21. ถา้มีเวลาวา่งจากการสอนนกัศึกษา อาจารยต์อ้งไปทาํงานที่หอ้งพกัครู เพือ่เตรียมการสอนหรือตรวจงาน

นกัเรียนจะไปไหนตามใจชอบไม่ได ้เพราะถือเป็นเวลาปฏิบติังาน 
22. อาจารยท์ุกท่านตอ้งละเวน้การทาํกิจส่วนตวั หรือสูบบุหร่ี อ่านหนงัสือพมิพ ์หนงัสือเริงรมย ์หนังสือกีฬา ฯลฯ 

ในชั้นเรียนอยา่งเด็ดขาด 
23. ไม่ซ้ือขายหรือหารายไดพ้เิศษ หรือรับฝากเงินนกัศึกษา หรือไม่ยมืเงินนกัศึกษา ถา้ปรากฏวา่มีเหตุการณ์

ดงักล่าวเกิดขึ้นทางสถานศึกษาจะพิจารณาโทษสถานหนักทนัท ี
24. การสอนพเิศษนกัศึกษาทุกคร้ังจะตอ้งทาํหนงัสือขออนุญาตและตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูอ้าํนวยการก่อน 
25. ไม่ทาํโทษนกัศึกษาทั้งทางกายและจิตใจ 
26. เคารพในสิทธิส่วนบุคคล  ไม่กา้วล่วงในส่วนที่ไม่ใช่หนา้ที่ของตน 
27. มีมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดีกบัผูป้กครอง  นกัศึกษา เพือ่ร่วมงาน 
28. ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งมีคุณภาพและตรงต่อเวลา และเม่ือมีปัญหาใหแ้จง้ตามสายงานทนัที 
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29. หา้มมีพฤติกรรมดา้นชูส้าวกบันกัศึกษา 
30. ก่อนสอน  หลงัสอน  ใหดู้แลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในบริเวณหอ้งเรียนทุกคร้ัง เช่น 

กระดานดาํ  โตะ๊  เกา้อ้ี และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
31. อาจารย ์เจา้หนา้ที่ตอ้งอ่านข่าวสารประจาํวนัที่บอร์ดหอ้งลงเวลาทาํงานประจาํวนัทุกคร้ัง 
32. อาจารย ์ เจา้หนา้ที่ตอ้งช่วยกนัประหยดันํ้ า    ไฟฟ้า และดูแลทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 
33. อาจารยต์อ้งส่งงาน ตามกาํหนดการของฝ่ายต่าง ๆ  เช่น ไม่ส่งแผนการสอน  ขอ้สอบ  เกรดตามกาํหนด อ่ืนๆ

ของฝ่ายวชิาการ ไม่ส่งใบแปดคาบ  สมุดโฮมรูม และอ่ืนๆ ของฝ่ายกิจการนกัศึกษา   และงานของฝ่ายอ่ืน ๆ   
ถ้าไม่ส่งงานตามก าหนดต้องถูกตัดเงิน วนัละ 200  บาท/งาน/เร่ือง/จ านวนงาน และถูกลงโทษทางวินัยตามวาม
ผิดที่ท าให้เกิดความเสียหาย 

34. อาจารยท์ุกคนตอ้งทาํหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครองและแนะแนวดว้ย 
35. อาจารยท์ุกคนตอ้งประพฤติตนตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 

1.6 การบริหารเงนิเดือน 
1. ขึน้เงนิเดือนประจ าปี 

โรงเรียนจะพิจารณาการขึน้เงินเดือนประจ าปีตามผลการประเมินการปฏิบติังานปีละ 1 ครัง้ โดยพิจารณา
ตามรอบระยะเวลา 12 เดือนของปีการศกึษา การขึน้เงินเดือนจะมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัผลการประกอบการของปี
นัน้ๆ โดยครูประเมินตนเองและได้รับการประเมินจากหวัหน้าสาขา /รองผู้อ านวยการ / ความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการ  โดยพิจารณาในด้านตา่งๆ ดงันี ้
  1.ด้านการปฏิบติังานในหน้าที่ และงานพิเศษ 
  2.ด้านระเบียบวินยั 
  3.ด้านการมาปฏิบติังาน 
  4.ด้านผลงานทางวิชาการ ( งานวิจยั,สือ่นวตักรรม,สิง่ประดิษฐ์ )  
  
 ถ้าบุคลากรไม่มีงานวจิัย  นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ ไม่พิจารณาการขึน้เงินเดือน 

2. เงินประจ าต าแหน่ง 
ต าแหนง่ท่ีได้รับเงินประจ าต าแหนง่ มีดงันี ้  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  หวัหน้างาน  และหวัหน้า

สาขา  กรณีท่ีรองผู้อ านวยการ  หวัหน้างาน  และหวัหน้าสาขา  ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้แตง่ตัง้ผู้ มีคณุสมบติั
ปฏิบติัหน้าที่แทนและได้รับเงินประจ าต าแหนง่นัน้แทน 
ข้อพึงปฏิบัต ิ
เงินเดือน / เงินโบนสั  ของครูเป็นเร่ือง ลบัเฉพาะ ห้ามเปิดเผยให้ผู้ อ่ืนทราบ 
 
 
 
 



 20 

1.7  ประเมนิผลการปฏบิัติงาน 
สถานศกึษาก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน ดงันี ้

1. การประเมินผลการทดลองงาน 
 สถานศกึษาก าหนดให้มีระยะเวลาการทดลองงานไม่เกิน 120 วนั และให้มีการประเมินผล

งานโดยผู้บงัคบับญัชา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีสถานศกึษาก าหนด 
 การประเมินผลการทดลองงานครัง้สดุท้าย ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีสถานศกึษาก าหนดจึง

ถือวา่ผา่นการทดลองงาน และมีสทิธิได้เป็นครูประจ าของสถานศกึษา 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
สถานศึกษากาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี สาํหรับบุคลากร อยา่งนอ้ยปีละ 1 

คร้ัง โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินที่สถานศึกษากาํหนด 

1.8 การพ้นสภาพการท างาน 
ครูจะพน้สภาพจากการเป็นครูในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. ลาออก หมายถึง ครูขอลาออกจากการเป็นครูของสถานศึกษา โดยครูตอ้งยืน่ความจาํนงเป็นลายลกัษณ์
อกัษรต่อผูอ้าํนวยการภายในกาํหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัที่ครูประสงคจ์ะลาออก เม่ือไดรั้บ
อนุมตัินจากผูอ้าํนวยการแลว้ จึงจะถือวา่พน้จากการเป็นครูของสถานศึกษาได ้

2. เกษียณอายุ หมายถึง สถานศึกษาใหค้รูพน้จากการเป็นครู เม่ือมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยสถานศึกษา
จะใหค้รูผูน้ั้นพน้จากการเป็นครู นบัตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม ปีถดัไป ยกเวน้ครูที่มีประสิทธิภาพจะทาํ
การพจิารณาต่ออายกุารทาํงานเป็นรายปี 

3. ถึงแก่กรรม หมายถึง ครูถึงแก่ความตายไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม 
4. เลิกจ้าง สถานศึกษาจะจ่ายค่าชดเชยใหต้ามอตัราที่กาํหนดไวใ้น ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย

การคุม้ครองการทาํงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542 หมวด 4 
5. ให้ออก หมายถึง สถานศึกษาเลิกสญัญาการเป็นครูของสถานศึกษา ในกรณีหน่ึงกรณีใดดงัต่อไปน้ี 

5.1. ทุจริตต่อหนา้ที่หรือกระทาํผดิอาญาโดยเจตนาแก่สถานศึกษา 
5.2. จงใจทาํใหส้ถานศึกษาไดรั้บความเสียหาย 
5.3.ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหโ้รงเรียนไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
5.4.ฝ่าฝืนระเบียบวา่ดว้ยจรรยา มารยาทและวนิยัระเบียบประเพณีของครูตามที่คุรุสภากาํหนด 
5.5.ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยจรรยา มารยาท วนิยัและหนา้ที่ของผูจ้ดัการ ครูใหญ ่

หรือครูใหญ่โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526 
5.6.ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผูอ้นุญาตแลว้ หรือคาํสัง่โดยชอบดว้ย

กฎหมายและเป็นธรรมของผูรั้บใบอนุญาต และสถานศึกษาไดต้กัเตือนเป็นหนงัสือแลว้ เวน้แต่กรณีที่
ร้ายแรง ผูรั้บใบอนุญาตไม่จาํเป็นตอ้งตกัเตือน 

5.7. มีความประพฤติไม่เหมาะสมแก่ตาํแหน่งหนา้ที่ 
5.8. ละทิ้งหนา้ที่เป็นเวลา 7 วนัติดต่อกนั โดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
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5.9.ไดรั้บโทษจาํคุกตามคาํพพิากษาถึงที่สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิที่ไดก้ระทาํ
โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

ครูที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 
1. ครูที่ถูกใหอ้อกตามขอ้ 5.5 
2. ลาออกดว้ยความสมคัรใจ 
3. ถูกเพกิถอนใบอนุญาตใหเ้ป็นครู 
4. ภายในระยะเวลา 120 วนัของการทดลองปฏิบตัิงาน ปรากฏวา่ครูมีความประพฤติไม่ดี หรือไม่มีความรู้ 
 

หมวดที่ 2 สวสัดกิาร 
2.1 การรักษาพยาบาล 

สถานศึกษาไดท้าํประกนัอุบติัเหตุใหก้บับุคลากรของวทิยาลยัทุกคน 
หลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
 1. ครูผู้มสิีทธิ 

  ครูที่ไดรั้บการบรรจุและครูที่อยูใ่นระหวา่งทดลองงาน 
 2. สถานพยาบาล 
  1)สาํหรับครูที่บรรจุแลว้เม่ือครูเจบ็ป่วยสามารถเขา้รักษาพยาบาลไดท้ี่โรงพยาบาลของทางราชการ 
โดยสถานศึกษาจะเป็นผูท้าํหนงัสือส่งตวั 
  2) เม่ือครูประสบอุบตัิเหตุสามารถเขา้รักษาพยาบาลไดท้ี่โรงพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน 
 3.วงเงินค่ารักษาพยาบาล 
  - เม่ือครูประสบอุบติัเหตุ จะไดรั้บเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลโดยมีวงเงินคุม้ครองคร้ังละไม่เกิน 
10,000 บาท และในกรณีเสียชีวติ บริษทัประกนัจ่ายเงินคุม้ครอง 100,000 บาท 
  - เม่ือครูเจบ็ป่วยสามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ โดยมีวงเงินคุม้ครองปีละ
ไม่เกิน 100,000 บาท 

 
2.2 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 เพือ่ส่งเสริมการออมทรัพย ์ และเป็นหลกัประกนัแก่สมาชิกและครอบครัว เม่ือสมาชิกออกจากงาน ลาออก
จากกองทุน ไร้ความสามารถ หรือถึงแก่กรรม 
 1. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมฯ และเงินสมทบฯ 
  ครูที่ไดรั้บการบรรจุเป็นครูของสถานศึกษาจะถูกหกัเงินเดือน 3 % เป็นเงินสะสมในส่วนของครู
ทุกเดือน และสถานศึกษาจะจ่ายเงินสมทบให ้ 3 % ตามอตัราของเงินเดือน และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบให ้ 6 % ตาม
อตัราของเงินเดือน 

2. การจ่ายผลประโยชน์ 
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 เม่ือครูออกจากงาน เสียชีวติ หรือเจบ็ป่วย ทุพพลภาพ หรือวทิยาลยัเลิกกิจการ จะมีสิทธิ ไดรั้บเงินทุน
เล้ียงชีพดงัน้ี 
 1. เงินทุนเลีย้งชีพประเภท 1  จะไดรั้บเงินที่ครูจ่ายสะสมเตม็จาํนวนรวมทั้งดอกเบี้ยที่ไดรั้บจากธนาคาร 
 2. เงินทุนเลีย้งชีพประเภท 2  จะไดรั้บเงินที่ผูรั้บใบอนุญาตและรัฐบาลออกสมทบตามมาตรา ๖๘(๒) เม่ือ
ครูมีอายกุารทาํงานตามที่กองทุนฯ กาํหนด 
      ครูที่ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินทุนเล้ียงชีพประเภท 2 ในกรณีออกจากงานก่อนเวลาที่กองทุนฯ กาํหนด หรือ
ออกงานโดยมีความผดิ 
 
2.3 เงินช่วยเหลืองานศพ 
 เพือ่ช่วยเหลือเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ กรณีครูหรือสมาชิกของครอบครัวของครูเสียชีวติ 
ผูมี้สิทธิ  ครูที่ไดรั้บการบรรจุและครูที่อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน 
หลกัเกณฑก์ารจ่าย สถานศึกษาจะจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
 1. ครูเสียชีวติ     งานละ  5,000   บาท 
 2. คู่สมรส,บุตรที่ถูตอ้งตามกฏหมายของครู งานละ              5,000   บาท 
 3. บิดา,มารดาที่ถูกตอ้งตามกฏหมายของครู งานละ  3,000 บาท 
 4. สถานศึกษาจดัพวงหรีดเพือ่เคารพศพตามความเหมาะสม 
 
การศึกษาบุตร 

- บุตรของครูที่บรรจุแลว้จะไดรั้บสิทธิในการเบิกค่าธรรมเนียมการเรียน ตามราชการ 
- บุตรของครูที่ศึกษาที่วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี  จะไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการเรียน

(เฉพาะผูท้ี่เบิกไม่ได ้) 
 
ทัศนศึกษาภายในประเทศ / ต่างประเทศ 
 การไปทศันศึกษาภายในประเทศ / ต่างประเทศ ขึ้นอยูก่บัผลประกอบการของแต่ละปีการศึกษา 
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หมวดที ่3 วนัิยและการลงโทษ 
ปฏิบติัตามระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย การสัง่ลงโทษครูใหญ่ หรือครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526 
2. ระเบียบคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยจรรยา มรรยาท วนิยั และหนา้ที่ของผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ครูใหญ่ หรือครู
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526 

 
บทลงโทษส าหรับครูและบุคลากร 

 การลงโทษครูและบุคลากรทุกคนที่ละเมิดระเบียบและขอ้กาํหนดของสถานศึกษามี  6  ขั้นดงัน้ี 
1. ตกัเตือน 
2. ภาคทณัฑ ์
3. ตดัเงินเดือน คร้ังละไม่เกิน  3 %  ไม่เกิน 3  เดือน 
4. ลดขั้นเงินเดือน 
5. ใหล้าออก 
6. ไล่ออก 

*การขดัคาํสัง่ผูบ้งัคบับญัชาที่สัง่การชอบดว้ยกฎหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรมีโทษสถานเดียวคือใหอ้อก 

 
ข้อห้ามส าหรับบุคลากร 

1.    หา้มลงเวลาหรือบนัทึกเวลาใหแ้ก่ผูอ่ื้น    โดยเด็ดขาด 
2.   หา้ม เร่ียไรหรือเก็บเงินนกัเรียนเพือ่ทาํบุญหรือซ้ือของ  ยกเวน้เก็บเงินหอ้งโดยมีคณะกรรมการหอ้งเป็นผูรั้บผดิ  
       ชอบร่วมอาจารยท์ี่ปรึกษา  แต่ตอ้งเสนอผูอ้าํนวยการอนุมติั 
3.    หา้มนาํขอ้สอบ ไปติวหรือเฉลยใหก้บันกัเรียนก่อนสอบและขณะสอบโดยเจตนา 
4.    หา้มใชค้าํพดูไม่สร้างสรรคท์ั้งกบัเพือ่นครู – นกัเรียน – ผูป้กครอง เช่นมาเรียนทาํไม  ไม่มีสิทธ์ิสอบ – ไม่จบ 
5.   หา้ม ยดึของนกัเรียนแลว้ไปใชเ้ป็นสมบติัส่วนตวั  ไม่นาํส่งฝ่ายพฒันานกัเรียน-นกัศึกษา  เช่น บุหร่ี  เลส   เงิน 
6.    หา้มเฆ่ียนตี   หรือกระทาํต่อนกัเรียนเกินกวา่เหตุ   เช่น   ตบศีรษะ   เตะ  ต่อย  ฯลฯ 
7.    หา้มจดันาํเที่ยวหรือไปทศันะศึกษากบันกัเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
8.    หา้มพานกัเรียนไปรับประทานอาหารหรือไปเที่ยวเตร่ดว้ยความสนิทสนม หรือเสน่หา 
9.    หา้มมีพฤติกรรมชูส้าวกบันกัเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
10.  หา้มยมืหรือกูเ้งินนกัเรียนหรือผูป้กครอง 
11.  หา้มออกเงินกูใ้หค้รูและนกัเรียน 
12.  หา้มแสดงกิริยาอนัไม่สุภาพ  กา้วร้าว   หรือทะเลาะววิาทกบันกัเรียน  เพือ่นครู 
13.  หา้มเล่นการพนนัทุกชนิดในสถานศึกษา 
14.  หา้มด่ืมสุรา  ในสถานศึกษาหรือในขณะปฏิบติัหนา้ที่นอกสถานที่  ยกเวน้โรงเรียนจดักิจกรรมพเิศษใหค้รู 
15.  หา้มนาํความลบัของเพือ่นครู   ของสถานศึกษามาเปิดเผยในทางที่เส่ือมเสียช่ือเสียง 
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— งานหลกัสูตร 
— งานวดัผลและประเมินผล 
— งานวทิยาบริการ – ห้องสมุด 
— งานอาชีวศึกษาทวภิาคี 
— งานส่ือการเรียน – การสอน 
— งานสาขาวชิา 
 

16.  หา้มกระทาํตนเป็นผูก่้อใหเ้กิดความแตกแยกในหมู่คณะ  หรือนินทาใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอ่ืน  ผูบ้ริหาร  อนัทาํ 
 ใหเ้กิดการแตกแยกความสามคัค ี
17.  หา้มประพฤติตนในทาํนองไม่ซ่ือสตัย ์ สุจริต  ต่อหนา้ที่การงานที่ตนเองทาํอยู ่
18.  หา้มใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร เช่นโทรศพัทเ์คล่ือนที่  วทิยติุดตามตวัในขณะปฏิบติัการสอน 
19.  หา้มนัง่โตะ๊หรือนัง่เกา้อ้ีในขณะสอนหรือคุมงาน 
20.  หา้มใหน้กัเรียนออกนอกสถานศึกษาเพือ่ทาํธุระใหก้บัครู 
**************************************************************************************** 
                                            
 

โครงสร้างของงานบริหารวทิยาลยั 
 
 

 
 

 
             

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี 

ผูรั้บใบอนุญาต 

กรรมการบริหาร 
ผูจ้ดัการ 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายพฒันากิจการนกัศึกษา
นกัศึกษา 

 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
 

รองฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

กรรมการท่ีปรึกษา 

— งานวางแผนและงบประมาณ 
— ง านศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
— งานความร่วมมือ 
— งานวจิยัพฒันานวตักรรม 
— งานส่งเสริมผลิตผลฯ 

รองฝ่ายวางแผน/ประกนัฯ 
 

— งานกิจกรรมนักเรียน – นักศึกษา 
— งานอาจารยท์ี่ปรึกษา 
— งานปกครอง 
— งานแนะแนวอาชีพ 
— งานสวสัดิการนักเรียน – นักศึกษา 
— งานโครงการพิเศษ 

— งานบริหารทัว่ไป 
— งานบุคลากร 
— งานการเงิน 
— งานการบญัชี 
— งานพสัดุ 
— งานอาคารสถานที ่
— งานทะเบียน 
— งานประชาสัมพนัธ์ 

รองผูจ้ดัการ 
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คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั 
ผู้รับใบอนุญาต 

การปฏิบัติในหน้าที ่ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  มาตรา 37,38,40 
1. แต่งตั้ง  ถอดถอน ผูอ้าํนวยการ  ผูจ้ดัการ    รองผูอ้าํนวยการ 
2. ควบคุมดูแลรับผดิชอบการดาํเนินกิจการของวทิยาลยัฯในการดาํรงและเลิกลม้กิจการวทิยาลยัฯใหเ้ป็นไปตาม

กฏหมาย ระเบียบ คาํสัง่ ประกาศ และนโยบายของทางราชการ 
3. ใหค้วามร่วมมือการบริหารงานต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัชุมนุมชนเม่ือทางราชการร้องขอ 
4. สนบัสนุนและส่งเสริมใหค้รูไดเ้พิม่พนูความรู้ โดยการเขา้ศึกษาต่อตามโอกาสอนัควร 
5. สนบัสนุนและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการที่เก่ียวกบัสิทธิ และผลประโยชน์ที่ครูใหญ่หรือครูพงึไดรั้บ 
6. ตอ้งไม่กระทาํการใดอนัอาจก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน ราํคาญ แก่ผูอ่ื้นในการดาํเนินกิจการของวทิยาลยัฯ 
 

ผู้จัดการ 
การปฏิบัติในหน้าที่ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  มาตรา 40 

1. ดแูลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณของโรงเรียนในระบบ 
2. ดแูลรับผิดชอบการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนในระบบ 

     3.    ปฎิบติัหน้าที่อ่ืนอนัเก่ียวกบัการบริหารงานตามตราสารจดัตัง้  นโยบาย ระเบียบ และข้อบงัคบัของ
โรงเรียนในระบบ และหน้าที่อ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติ โรงเรียนเอกชน 

      4.รับผดิชอบในการจดัวางระบบและจดัทาํบญัชีการเงินและบญัชีอ่ืนของโรงเรียนในระบบตามแบบและ
ระเบียบที่คณะกรรมการกาํหนด  ตามมาตรา 46 

รองผู้จัดการ 
การปฏิบัติในหน้าที ่
1.    มีอาํนาจหนา้ที่รองจากผูจ้ดัการในการควบคุมดูแลรับผดิชอบในการบริหารกิจการของวทิยาลยัฯ  ให้ 
       เป็นไปตามกฏหมาย   นโยบายของทางราชการและนโยบายของวทิยาลยัฯ 
2.     มีหนา้ที่อาํนวยการ   และใหค้าํปรึกษาการบริหารงานของฝ่ายต่างๆใหเ้ป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา                       
3. สนบัสนุนและส่งเสริมโดยความเห็นชอบของผูจ้ดัการ  ใหผู้อ้าํนวยการหรือครูไดเ้ขา้รับการอบรมหรือ 
        สมัมนา  ทางวชิาการ 
4. เสนอแนะใหผู้จ้ดัการทาํการซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยสิ์นที่ใชใ้นกิจการของวทิยาลยั  รวมทั้ง 
        อาคารสถานที่  ใหมี้สภาพแขง็แรงปลอดภยัใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 
5. สนบัสนุนส่งเสริม  พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย ์ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ 
6. เสนอแนะใหผู้จ้ดัการจดัหาอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้นการเรียนการสอน 
7. งานอ่ืนๆที่ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการ 
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คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั 
วตัถุประสงค์ของกรรมการ 
                              “ ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม การท างานของบุคลากรในวทิยาลยั ” 
บทบาทหน้าที ่ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  มาตรา 31 

1. ออกระเบียบ  และขอ้บงัคบัต่างๆ ของโรงเรียนในระบบ 
2. ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 
3. ให้ค าแนะน าการบริหารและจดัการโรงเรียนในระบบด้านบุคลากร  แผนงาน  งบประมาณ วชิาการ  

กิจกรรมนกัเรียน อาคารสถานท่ี  และความสมัพนัธ์ชุมชน 
4. ก ากบัดแูลให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนในระบบ 
5. ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฎิบติังานของผู้อ านวยการ 
6. ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกนัเกินร้อยละยี่สบิห้าของมลูคา่ของ

ทรัพย์สนิท่ีโรงเรียนในระบบมีอยูข่ณะนัน้ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินคณะกรรมการต้องเสนอทางเลือก 

ท่ีปฎิบติัให้แก่โรงเรียนในระบบด้วย  เว้นแตค่ณะกรรมการจะเห็นวา่การกู้ ยืมเงินนัน้มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
การด าเนินกิจการโรงเรียนในระบบ 

7. ให้ความเห็นชอบการก าหนดคา่ธรรมเนียมการศกึษาและคา่ธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียนในระบบ 
8. ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี  งบการเงินประจ าปี  และการแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี 
9. พิจารณาค าร้องทกุข์ของครู   ผู้ปกครองและนกัเรียน   
10. ด าเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายระบุให้เห็นเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ผู้อ านวยการ 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  มาตรา 39 
 1.ดูแลรับผดิชอบงานดา้นวชิาการของโรงเรียนในระบบ 
 2.แต่งตั้ง  ถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจา้หนา้ที่ของโรงเรียนในระบบตามที่คณะ
กรรมการบริหารกาํหนด 
 3.ควบคุม  ปกครองครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนกัเรียนของโรงเรียนในระบบ 
 4.จดัทาํทะเบียนครู  บุคลากรทางการศึกษา เจา้หนา้ที่ นกัเรียน และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวกบัการใหก้ารศึกษา
ตามระเบียบคณะกรรมการกาํหนด 
 5.จดัทาํหลกัฐานเก่ียวกบัวดัผลและประเมินผลการศึกษาตามที่คณะกรรมการกาํหนด 
 6.ปฎิบติัหนา้ที่อ่ืนอนัเก่ียวกบัวชิาการตามระเบียบขอ้บงัคบัของทางราชการ  รวมทั้งตราสารจดัตั้ง  
นโยบาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัของโรงเรียน และหนา้ที่อ่ืนตามที่กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน 
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คุณสมบัติที่พงึประสงค์ 
บุคลกิภาพ 1.    มีความเช่ือมัน่ในการทาํงาน 

2. สุขมุ รอบคอบ 
3. การแต่งกายที่ดี  พดูจาสุภาพ 
4. ใฝ่หาความรู้ มีความกระตือรือร้น และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

คุณธรรม 1.    เก็บรักษาความลบัทุกประเภท 
2. ซ่ือสตัย ์ เสียสละ  สามคัคี  ยตุิธรรม 
3. มีความรับผดิชอบ 
4. มีศรัทธา มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 

 

การปฏบิัติงานในหน้าที ่
1. ปกครองอาจารยใ์นฝ่าย 
2. จดัแบ่งหลกัสูตร และรับผดิชอบตลอดจนงานดา้นวชิาการทั้งหมดของวทิยาลยัฯ 
3. พฒันาหลกัสูตร  ขยายหลกัสูตร  ตามความตอ้งการของชุมชน 
4. จดัทาํตารางสอนใหเ้รียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน 
5. ติดตามการจดัทาํแผนการสอนรายวชิาของอาจารยท์ุกคน 
6. ใหบ้ริการและติดตามผลดา้นวชิาการตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งประเมินผล ปัญหา อุปสรรคเสนอผู ้

บริการเม่ือส้ินปีการศึกษา 
7. รับผดิชอบการใหค้ะแนนและการใหเ้กรดของอาจารยป์ระจาํวชิา 
8. หวัหนา้ฝ่ายวิชาการอาจแต่งตั้งอาจารยอ่ื์นเป็นผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย หรือเป็นกรรมการฝ่ายวชิาการก็ได้

ทั้งน้ีดว้ยความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชา 
9. ควบคุมการเรียนการสอน จดัอาจารยเ์ขา้สอนในชั้นต่าง ๆ ทุกสาขาวชิาที่เปิดสอน 
10. รวบรวมรายการสอนทุกวชิา ตรวจสอบความถูกตอ้งของการวดัผล ส่งผลการเรียนใหค้รูอาจารยท์ี่

รับผดิชอบเก่ียวกบังานทะเบียน 
11. ดาํเนินการเก่ียวกบัการประกาศผลสอบ  การสอบซ่อม เรียมซ่อมเสริม และการเปิดสอนภาคฤดูร้อน 
12. จดัโปรแกรมการเรียนเท่าที่โรงเรียนจะเปิดสอนได ้
13. จดัปฐมนิเทศแก่ครูที่เขา้ใหม่ เก่ียวกบันโยบายและวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอนของวทิยาลยั 
14. ตรวจและเก็บเอกสารประกอบการสอน บญัชีเรียกช่ือ สมุดประเมินผลการเรียน และบนัทึกการสอน 
15. บริการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ เช่น หลกัสูตร เอกสารประกอบการสอน ส่ือนวตักรรม เป็นตน้ 
16. การฝึกงาน นิเทศฝึกงาน และการดูงานนอกสถานที่ 
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17. จดัตารางครู ตารางสอนรวม ตารางสอนหอ้งเรียน และตารางสอบ 
18. จดักระบวนการสอบ และการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 
19. แต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษา ร่วมกบัฝ่ายพฒันานกัศึกษา 
20. กระบวนการเรียนการสอนปรับระดบัคะแนน และการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 
21. วางแผนปฏิบตัิงานในฝ่ายตลอดปีการศึกษา 
22. จดัทาํและจดัเก็บเอกสารตามระเบียบของ  สช. 
23. จดัแผนพฒันาครู  และนกัศึกษา ในดา้นวชิาการ เช่น การอบรมสมัมนา ศึกษาดูงาน เป็นตน้ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้กาํหนดของ  สมศ. 
24. สนบัสนุนส่งเสริม  ติดตามการทาํวจิยั   ส่ือนวตักรรม  ของอาจารย ์
25. ประเมินผลการสอนของครู – อาจารย ์อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  1  คร้ัง โดยใหน้กัศึกษาประเมิน 
26. ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครองและแนะแนว 
27. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

คุสมบัติที่พงึประสงค์ 
 บุคลกิภาพ 1.    มีความเช่ือมัน่ในการทาํงาน 

2. สุขมุรอบคอบ และอารมณ์มัน่คง 
3. มีมนุษยสมัพนัธ ์และยิม้แยม้แจ่มใส 
4. แต่งกายดีและพดูจาสุภาพ 
5. ใฝ่หาความรู้ มีความกระตือรือร้น และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความรอบรู้ 

 

                      คุณธรรม 1.    มีความอดทน อดกลั้น และมีความซ่ือสตัย ์เสียสละ สามคัคี และยติุธรรม 
2. เก็บรักษาความลบัของวทิยาลยัฯทุกประเภท 
3. มีความรับผดิชอบ 
4. มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
การปฏบิัติงานในหน้าที ่

1. จดัวางระเบียบ แนวปฏิบตัิ ตลอดถึงการปกครองในฝ่าย 
2. วางแผนและปฏิบตัิงานสารบรรณ 
3. อาจแต่งตั้งอาจารยอ่ื์นเป็นผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย หรือเขา้ร่วมงานก็ได ้
4. วางแผนปฏิบตัิงานในฝ่ายตลอดปีการศึกษา 
5. สนบัสนุน   ส่งเสริม  และประสานงานดา้นเอกสารใหก้บัทุกฝ่าย 
6. จดัทาํและจดัเก็บเอกสารตามระเบียบของ สช. ใหเ้ป็นปัจจุบนัและเป็นระบบ 
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7. ดาํเนินการเก่ียวกบัสวสัดิการครูและบุคลากรทุกคน เช่นค่ารักษาพยาบาล  ค่าช่วยเหลือบุตร  ขอ
เคร่ืองราชย ์  เป็นตน้ 

8. จดัทาํและส่งเอกสารเก่ียวกบัเงินอุดหนุนรายหัว 
9. ทาํหนา้ที่ปฏิคม รับรองผูม้าติดต่อ และบริหารงานพธีิต่าง ๆ  
10. วางแผนในการสรรหาบุคลากรและสรรหาบุคลากรตามความตอ้งการของฝ่ายต่างๆ 
11. การทาํประกนัชีวติของบุคลากรและนกัเรียน 
12. จดัทาํแผนงานโครงการของงานดา้นบริการของวทิยาลยัฯตลอดปีการศึกษา 
13. ควบคุมดูแลเก่ียวกบัสวสัดิการแก่นกัเรียนในดา้นต่าง ๆ เช่น สุขภาพอนามยั นํ้ าด่ืม นํ้ าใช ้ฯลฯ และการ

ปฐมพยาบาล 
14. ดาํเนินการดา้นบริการทุกประเภทตามนโยบายของผูบ้งัคบับญัชา 
15. ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์อยูเ่สมอ เพือ่นาํเสนอหรือแจง้ใหบุ้คลากรทราบ 
16. สร้างความเขา้ใจอนัดีให้เกิดขึ้นในหมู่ครู อาจารย ์นกัศึกษา และบุคคลอ่ืน ๆ ในโรงเรียน 
17. มีสิทธ์ิแต่งตั้งอาจารยอ่ื์นเป็นผูช่้วย ดว้ยความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชา 
18. รับผดิชอบงานอาคารสถานที่   สหกรณ์    นกัการภารโรง 
19. รับผดิชอบงานจดัซ้ือ ควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายวสัดุ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ของโรงเรียน 
20. จดัทาํบญัชีวสัดุ  ครุภณัฑ ์ อุปกรณ์ และตรวจสอบภาคเรียนละ  1  คร้ัง 
21. ใหบ้ริการดา้นอาคาร สถานที่ แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกมาขอใช ้
22. จดัระบบดูและความสะอาดเรียบร้อยของโรงอาหารและคุณภาพของอาหาร 
23. จดัระบบกาํกบัดูแลการเบิกจ่ายยานพาหนะของวทิยาลยัฯ 
24. ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครองและแนะแนว 
25. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
คุณสมบัติที่พงึประสงค์ 
 บุคลกิภาพ 1.    เช่ือมัน่ในการทาํงาน 

2. ยิม้แยม้แจ่มใส 
3. สุขมุรอบคอบ 
4. มีมนุษยสมัพนัธดี์ 
5. แต่งกายดี วาจาสุภาพ 
6. ใฝ่หาความรู้ กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค ์
7. อารมณ์มัน่คง 
8. เรียบร้อย รวดเร็ว เร่งรัด ในการปฏิบติังาน 

 

คุณธรรม 1.    เก็บรักษาความลบัทุกประเภท 
2. ซ่ือสตัย ์อดทน อดกลั้น เสียสละ สามคัคีและยติุธรรม 
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3. มีความรับผดิชอบ 
4. ศรัทธา และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 

เอกสารตามระเบียบของ สอช. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

1.     จดัทาํหนงัสือเขา้ – ออกทั้งวทิยาลยัฯ 
2.     จดัทาํบตัรนกัศึกษา 
3.     ทาํหนงัสือรับรองตัว๋เดือน 
4.  จดัทาํเอกสารประกอบการสอนของอาจารย ์
5.  ทาํหนงัสือแจง้ผูป้กครอง 
6.  จดัซ้ือและไปร่วมงานศพผูป้กครอง และนกัเรียนร่วมกบัฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
7.  ทะเบียนประวตัิของโรงเรียน 
8.  ทะเบียนผูอ้าํนวยการ  และทะเบียนครู 
9.  สมุดลงเวลาการทาํงานครู 
10.  พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน 
11.  ระเบียบการของโรงเรียน 
12.  กฎกระทรวง ระเบียบ คาํสัง่ ขอ้บงัคบัและหนงัสือเวยีนเก่ียวกบัการจดัการศึกษา 
13.  แฟ้มใบอนุญาตต่าง ๆ 
14.  แฟ้มสาํเนาเร่ืองขออนุญาตต่าง ๆ   
15.  แฟ้มใบอนุญาตบรรจุครู และสาํเนาขออนุญาตถอนครู 
16.  แฟ้มสาํเนาขออนุญาตบรรจุครู และสาํเนาขออนุญาตถอนใบอนุญาตการบรรจุครู 
17.  รายงานแสดงกิจการของโรงเรียน 
18.  จดัพมิพป์ฏิทินการปฏิบตัิงานประจาํปี 
19.  จดัพมิพคู์่มือนกัศึกษา 
20.  จดัพมิพบ์ตัรสอบ 
21.  จดัพมิพบ์ตัรมาสาย 
22. เอกสารอ่ืนๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
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รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน-นักศึกษา 
การปฏบิัติงานในหน้าที ่

1.  ประสานงานดว้ยการปกครองนกัเรียนให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอก   วทิยาลยัฯ 
2.  จดัทาํตารางปฏิบติัหนา้ที่ของอาจารยเ์วร ให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งน้ีดว้ยความเห็นชอบของ 

ผูบ้งัคบับญัชา 
3. วางแผน จดัทาํ และเก็บเอกสารดา้นการปกครองนกัเรียน รวมทั้ง สถิตินกัเรียนใหเ้ป็นปัจจุบนั 
4. ช่วยเหลือและประสานงานดา้นความประพฤติของนกัเรียน ในกรณีอาจารยอ่ื์นไม่อาจตดัสินปัญหา 
      สาํคญั ๆ ดว้ยตวัเองได ้
5. ปกครองดูแลใหค้วามอบอุ่นและ ความปลอดภยัแก่นกัเรียนในขณะอยูใ่นวทิยาลยัฯ 
6. อบรมคุณธรรม จรรยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม รวมทั้งเป็นที่ปรึกษานกัเรียน 

และปกครองนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 
7. จดัระเบียบและแผนการปกครองนกัเรียนทุกกรณี 
8. หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัศึกษาอาจแต่งตั้งอาจารยอ่ื์นเป็นผูช่้วยหวัหนา้ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่

พจิารณาโทษ วิเคราะห์โทษ หรือหาขอ้มูลก็ได ้ทั้งน้ีดว้ยความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชา 
9.  ประสานงานดา้นการปกครองกบัอาจารยท์ี่ปรึกษา ผูป้กครองนกัเรียนและผูบ้งัคบับญัชา 
10.  วางแผนควบคุม และแกปั้ญหาการมาวทิยาลยัฯของนกัเรียน 
11. จดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบันกัศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั เช่น สถิติการเรียน    การมาสาย  การขาด

เรียน พฤติกรรมนกัศึกษา  และอ่ืนๆ   ในรูปแบบสถิติ 
12. วางแผนจดักิจกรรมส่งเสริม  พฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม  ใหก้บันกัศึกษาตามคุณธรรม  นอบนอ้ม   

เสียสละ  วิริยะ  กตญัญู  เป็นตน้ 
13.  จดัระบบยานพาหนะ     ทาํทะเบียนประวตัิรถ ใหเ้รียบร้อย 
14.  วางแผนและดาํเนินการเก่ียวกบักิจกรรมทั้งภายในและภายนอก 
15.  ดาํเนินการเก่ียวกบัเงินกู ้กยศ. เงินกู ้กรอ. 
16. รับผดิชอบเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยั 
17.  วางแผนปฏิบตัิงานในฝ่ายตลอดปีการศึกษา 

 
คุณสมบัติพงึประสงค์ 
           บุคลกิภาพ 1.    เช่ือมัน่ในการทาํงาน 

2. ยิม้แยม้แจ่มใส 
3. สุขมุ รอบคอบ และกลา้ตดัสินใจ 
4. มีมนุษยสมัพนัธ ์
5. มีจิตวทิยาวยัรุ่น 
6. แต่งกายดี  พดูจาสุภาพ 
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7. มีความมัน่คง อดทน อดกลั้น ยติุธรรม 
 

คุณธรรม 1.     มีความโอบออ้มอารี  มีเมตตาต่อศิษยเ์ท่าเทียมกนั 
2. รักษาความลบัทุกประเภท 
3. มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
4. มีความรับผดิชอบ 
5. ซ่ือสตัย ์อดทน  เสียสละ สามคัคี ยตุิธรรม 

          

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกนัคุณภาพ 
การปฏบิัติงานในหน้าที ่

1. จดัทาํแผนงานโครงการในการจดัสรรงบประมาณประจาํปี 
2. จดัทาํแผนงานโครงการในการพฒันาบุคลากรและนกัศึกษาของวทิยาลยัฯ 
3. จดัทาํแผนงานโครงการในการพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะสั้น,ระยะยาว 
4. สนบัสนุนส่งเสริมการดาํเนินงานการเรียนการสอนของทุกฝ่ายทุกแผนก 
5. สนบัสนุนส่งเสริมการจดักิจกรรมเพือ่พฒันาศกัยภาพนกัศึกษาทุกฝ่าย 
6. ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครองและแนะแนว 
7. งานอ่ืนๆที่ไดรั้บมอบหมาย 

คุณสมบัติพงึประสงค์ 
           บุคลกิภาพ 1.    เช่ือมัน่ในการทาํงาน 
                                         2.    ยิม้แยม้แจ่มใส 
                                         3.    สุขมุ ละเอียดรอบคอบ และกลา้ตดัสินใจ 
                                        4.     มีมนุษยสมัพนัธ ์
                                         5.     มีจิตวทิยาวยัรุ่น 
                                         6.     แต่งกายดี พดูจาสุภาพ 
                                        7.     มีความมัน่คง อดทน อดกลั้น ยติุธรรม 

 

          คุณธรรม 1.     มีความโอบออ้มอารี มีเมตตาต่อศิษยเ์ท่าเทียมกนั 
                                        2.     รักษาความลบัทุกประเภท 
                                        3.     มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
                                        4.     มีความรับผดิชอบ 
                                         5.     ซ่ือสตัย ์อดทน  เสียสละ  สามคัคี  ยตุิธรรม 
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หัวหน้างานกจิกรรม 
การปฏบิัติงานในหน้าที ่
       1.  ประสานงานดา้นกิจกรรมนกัศึกษาใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอก   วทิยาลยั 
       2.วางแผน จดัทาํ และเก็บเอกสารดา้นกิจกรรม รวมทั้ง สรุปให้เป็นปัจจุบนั 

3. จดักิจกรรมส่งเสริม ช่วยเหลือ   พฒันา ดา้นความประพฤติของนกัเรียน 
4. จดักิจกรรมอบรมคุณธรรม จรรยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม ใหก้บันกัศึกษา 
5. วางแผนจดักิจกรรมส่งเสริม  พฒันาดา้นคุณธรรม จริธรรม  ใหก้บันกัศึกษาตามคุณธรรม  นอบนอ้ม   

เสียสละ  วิริยะ  กตญัญู  เป็นตน้ 
6.  วางแผนและดาํเนินการเก่ียวกบักิจกรรมทั้งภายในและภายนอก 
7.  วางแผนปฏิบตัิงานในฝ่ายตลอดปีการศึกษา 
8. ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครองและแนะแนว 
9. งานอ่ืน  ๆ  ที่ไดรั้บมอบหมาย 

คุณสมบัติพงึประสงค์ 
           บุคลกิภาพ 1.    เช่ือมัน่ในการทาํงาน 

2. ยิม้แยม้แจ่มใส 
3. สุขมุ รอบคอบ และกลา้ตดัสินใจ 
4. มีมนุษยสมัพนัธ ์
5. มีจิตวทิยาวยัรุ่น 
6. แต่งกายดี  พดูจาสุภาพ 
7. มีความมัน่คง อดทน อดกลั้น ยติุธรรม 

 

คุณธรรม 1.     มีความโอบออ้มอารี  มีเมตตาต่อศิษยเ์ท่าเทียมกนั 
6. รักษาความลบัทุกประเภท 
7. มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
8. มีความรับผดิชอบ 
9. ซ่ือสตัย ์อดทน  เสียสละ สามคัคี ยตุิธรรม 
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หัวหน้างานปกครอง 
การปฏบิัติงานในหน้าที ่

1.  ประสานงานดว้ยการปกครองนกัเรียนให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอก  วทิยาลยัฯ 
2.  จดัทาํตารางปฏิบติัหนา้ที่ของอาจารยเ์วร ใหเ้รียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งน้ีดว้ยความเห็นชอบของ 

ผูบ้งัคบับญัชา 
3. วางแผน จดัทาํ และเก็บเอกสารดา้นการปกครองนกัเรียน รวมทั้ง สถิตินกัเรียนใหเ้ป็นปัจจุบนั 
4. ช่วยเหลือและประสานงานดา้นความประพฤติของนกัเรียน ในกรณีอาจารยอ่ื์นไม่อาจตดัสินปัญหา

สาํคญั ๆ ดว้ยตวัเองได ้
5. ปกครองดูแลใหค้วามอบอุ่นและ ความปลอดภยัแก่นกัเรียนในขณะอยูใ่นวทิยาลยัฯ 
6. อบรมคุณธรรม จรรยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม รวมทั้งเป็นที่ปรึกษานกัเรียน 

และปกครองนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 
7. จดัระเบียบและแผนการปกครองนกัเรียนทุกกรณี 
8. หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัศึกษาอาจแต่งตั้งอาจารยอ่ื์นเป็นผูช่้วยหวัหนา้ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่

พจิารณาโทษ วิเคราะห์โทษ หรือหาขอ้มูลก็ได ้ทั้งน้ีดว้ยความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชา 
9.  ประสานงานดา้นการปกครองกบัอาจารยท์ี่ปรึกษา ผูป้กครองนกัเรียนและผูบ้งัคบับญัชา 
10.  วางแผนควบคุม และแกปั้ญหาการมาวทิยาลยัฯของนกัเรียน 
11. จดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบันกัศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั เช่น สถิติการเรียน    การมาสาย  การ

ขาดเรียน พฤติกรรมนกัศึกษา  และอ่ืนๆ   ในรูปแบบสถิติ 
12. วางแผนจดักิจกรรมร่วมกบัหวัหนา้งานกิจกรรมส่งเสริม  พฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม  ใหก้บั

นกัศึกษาตามคุณธรรม  นอบนอ้ม   เสียสละ  วริิยะ  กตญัญู  เป็นตน้ 
13.  จดัระบบยานพาหนะ     ทาํทะเบียนประวตัิรถ ใหเ้รียบร้อย 
14.   รับผดิชอบเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยั 
15.  วางแผนปฏิบตัิงานในฝ่ายตลอดปีการศึกษา 
16. ปฏิบตัิหนา้ที่งานแนะแนว 
17. งานอ่ืน  ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

คุณสมบัติพงึประสงค์ 
           บุคลกิภาพ 1.    เช่ือมัน่ในการทาํงาน 

2. ยิม้แยม้แจ่มใส 
3. สุขมุ รอบคอบ และกลา้ตดัสินใจ 
4. มีมนุษยสมัพนัธ ์
5. มีจิตวทิยาวยัรุ่น 
6. แต่งกายดี  พดูจาสุภาพ 
7. มีความมัน่คง อดทน อดกลั้น ยติุธรรม 
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คุณธรรม 1.     มีความโอบออ้มอารี  มีเมตตาต่อศิษยเ์ท่าเทียมกนั 
2.  รักษาความลบัทุกประเภท 
3. มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
4. มีความรับผดิชอบ 
5. ซ่ือสตัย ์อดทน  เสียสละ สามคัคี ยตุิธรรม 

          

หัวหน้างานประกนัคุณภาพ 
การปฏบิัติงานในหน้าที ่

1. วางแผนในการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาของ  สมศ. และ  สอศ. 
2. จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาร่วมกบฝ่ายแผนฯระยะยาว  3  ปี 
3. จดัทาํแผนปฏิบตัิการประจาํปีและปฏิทินการศึกษาแต่ละปี 
4. จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 
5. ติดตามการดาํเนินงานของแต่ละฝ่าย 
6. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
7. จดัเตรียมเอกสารสาํหรับการประเมินภายนอก จากองคก์รต่างๆ 
8. จดัเตรียมเอกสารและดาํเนินการประเมินภายใน 

9. ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครองและแนะแนว 
10. งานอ่ืนๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

คุณสมบัติพงึประสงค์ 
           บุคลกิภาพ 1.    เช่ือมัน่ในการทาํงาน 
                                         2.    ยิม้แยม้แจ่มใส 
                                         3.    สุขมุ รอบคอบ และกลา้ตดัสินใจ 
                                        4.     มีมนุษยสมัพนัธ ์
                                         5.     มีจิตวทิยาวยัรุ่น 
                                         6.     แต่งกายดี พดูจาสุภาพ 
                                        7.     มีความมัน่คง อดทน อดกลั้น ยติุธรรม 
 

          คุณธรรม 1.     มีความโอบออ้มอารี มีเมตตาต่อศิษยเ์ท่าเทียมกนั 
                                        2.     รักษาความลบัทุกประเภท 
                                        3.     มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
                                        4.     มีความรับผดิชอบ 
                                  5.     ซ่ือสตัย ์อดทน  เสียสละ  สามคัคี  ยตุิธรรม 
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                                                                    หัวหน้าแผนก 
 

การปฏบิัติงานในหน้าที ่
1. ปกครองอาจารยแ์ละนกัเรียนในแผนก 
2. ประสานงานในแผนกของของตน กบัแผนกอ่ืนพร้อมทั้งเป็นตวัแทนของแผนกดว้ย 
3. จดัเตรียมวสัดุ และอุปกรณ์ในการเรียน ใหเ้รียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียนในเวลาอนัสมควร 
4. จดัวางกฎ ระเบียบ แนวปฏิบตัิในแผนก เพือ่ใหก้ารสอนดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
5. ควบคุม ดูแล และรับผดิชอบการเรียนการสอนในแผนกใหด้าํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
6. จดัแบ่งอาจารยเ์ขา้สอนแทนในวชิาชีพของแผนกกรณีที่อาจารยใ์นแผนกไม่มาทาํการสอนโดย

ประสานงานกบัฝ่ายวชิาการ 
7. รับผดิชอบในการจดัการ เก็บรักษา วสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยอยูเ่สมอ และตรวจ

เคร่ืองมือทุกภาคเรียน หากสูญหายหรือเสียหายตอ้งรับผดิชอบ   
8. ดาํเนินการประสานงาน เก่ียวกบักิจการในแผนก กบัฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
9. ตรวจตรา ปรับปรุง ติดตามผล เอกสารประกอบการสอน วธีิการสอน การดาํเนินการสอนในแผนก สมุด

ประจาํชั้น สมุดประเมินผล (ผศ. 1) แกไ้ข ขอ้สอบ ใหด้าํเนินไปตามเป้าหมายก่อนส่งฝ่ายวชิาการ 
10. จดัการ ดาํเนินการ ประสานงานดา้นกิจกรรมหลกัสูตร กบัทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 
11. สอดส่องดูแลนกัเรียนในแผนก ใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิบัโดยประสานงานกบัฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
12. ประชุมแผนกอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง และทาํการบนัทึกการประชุมเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง 
13. หวัหนา้แผนกอาจแต่งตั้งอาจารยใ์นแผนกเป็นผูช่้วย หวัหนา้แผนกก็ได ้ ทั้งน้ีดว้ยความเห็นชอบของ

ผูบ้งัคบับญัชา 
14. จดัการศึกษา ดูงานนอกสถานที่ และประสานงานกบัฝ่ายวชิาการอยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
15. จดัวางแผนปฏิบตัิงานตลอดปีการศึกษา 
16. ใหค้าํแนะนาํ ร่วมปรึกษาหารือติดตามประเมินผล ดา้นวชิาการ และพฤติกรรมนกัเรียนอยา่งนอ้ยสปัดาห์

ละ 1 คร้ัง 
17. ร่วมเป็นกรรมการของฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
18. ติดตาม ประเมินผล การปฏิบติัหนา้ที่ของบุคลากรในแผนกอยา่งต่อเน่ืองโดยเคร่งครัด 
19. ดาํเนินการติดตามรวบรวมรายงานการติดตามนกัเรียนที่ขาดเรียนจากอาจารยท์ี่ปรึกษาส่งหวัหนา้งาน

ติดตามและประเมินผลทกุวนัศุกร์ 
20. ดาํเนินการโครงงานส่ิงประดิษฐผ์ลงานของนกัเรียนในแผนกทุกชั้นปี 
21. ดาํเนินการและประสานงานอาจารยท์ี่ปรึกษา  หวัหนา้งานติดตามและประเมินผล  เพือ่ลดปัญหาการ  

Drop Out  ของนกัเรียน 
22. ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครองและแนะแนว 
23. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
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คุณสมบัติที่พงึประสงค์ 
 บุคลกิภาพ 1.    มีความเช่ือมัน่ในการทาํงาน 

2. สุขมุ รอบคอบ 
3. มีมนุษยสมัพนัธ ์และยิม้แยม้แจ่มใส 
4. การแต่งกายดี และพดูจาสุภาพ 
5. ใฝ่หาความรู้ มีความกระตือรือร้น และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

คุณธรรม 1.    มีความอดทน อดกลั้น และมีความซ่ือสตัย ์เสียสละ สามคัคี และยติุธรรม 
2. เก็บรักษาความลบัของโรงเรียนทุกประเภท 
3. มีความรับผดิชอบ 
4. มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 

หัวหน้างานทะเบียนและวดัผล 
หน้าทีใ่นการปฏบิัติงาน 

1. ศึกษา ติดตามความเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลงของหลกัสูตร ระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร 
และวธีิการจดัทาํเอกสารที่เป็นหลกัฐานทางการศึกษา 

2. จดัหาแบบพมิพต่์าง ๆ ที่ใชใ้นงานทะเบียน เช่น แบบระเบียนแสดงผลการเรียนประจาํตวันกัเรียนตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พทุธศกัราช 2556 (ปพ.1 ปวช.) และหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 (รบ.1 ปวส.)  แบบรายงานผลการเรียนของผูท้ี่สาํเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพพทุธศกัราช 2556  (ปพ.3 ปวช.)และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 (รบ.2 ปวส.) 

3. รับผลการประเมินผลการสอบประจาํภาคที่ผูบ้ริหารโรงเรียน พจิารณาเห็นชอบแลว้บนัทึกลงใน
ระเบียนแสดงผลการเรียนประจาํตวันกัเรียน นกัศึกษา (ปพ.1 ปวช. , รบ.1 ปวส.) 

4. ตรวจสอบความถูกตอ้งของเลขประจาํตวันกัเรียน  นกัศึกษา  รหสัวชิา  ช่ือรายวชิา  และผลการเรียน  ที่
บนัทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียนประจาํตวันกัเรียน นกัศึกษา (ปพ.1 ปวช. , รบ.1 ปวส.) 

5. รายงานผลการเรียนของนกัเรียน นกัศึกษา  ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบทุกภาคเรียน 
6. จดัทาํและตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบรายงานผลการเรียนของผูท้ี่สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พทุธศกัราช 2556   (ปพ.3 ปวช.)  และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
พทุธศกัราช 2557 (รบ.2 ปวส.)  เพือ่รายงานผูส้าํเร็จการศึกษา 

7. ใหบ้ริการเก่ียวกบัการออกหลกัฐานการศึกษา  เช่น  สาํเนาระเบียนแสดงผลการเรียนประจาํตวันกัเรียน  
ใบรับรองผลการเรียน  ใบรับรองสภาพการเป็นนกัเรียน  เป็นตน้  (ภายในเวลา  15 นาที) 

8. ดาํเนินการเก่ียวกบัการออกประกาศนียบตัร 
9. ดูแล เก็บรักษา  หลกัฐานการศึกษาของนกัเรียน นกัศึกษา  ทั้งหมดในวทิยาลยั 
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10.   จดัเก็บเอกสารตามระเบียบของ สช. 
11. ดาํเนินการเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียน 
12. ดาํเนินการเก่ียวกบัการออกและการตรวจสอบหลกัฐานการศึกษา 
13. วางแผนการปฏิบตัิงานในฝ่ายตลอดปีการศึกษา 
14. มีสิทธ์ิแต่งตั้งอาจารยอ่ื์นเป็นผูช่้วยฝ่าย ดว้ยความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชา 
15. ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครองและแนะแนว 
16. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ผูบ้ริหารมอบหมาย 

คุณสมบัติที่พงึประสงค์ 
 บุคลกิภาพ 1.    เช่ือมัน่ในการทาํงาน 

2. ละเอียด  สุขมุ รอบคอบ 
3. มีมนุษยสมัพนัธ ์
4. การแต่งกายดี และพดูจาสุภาพ 
5. ใฝ่หาความรู้ มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์ 
6. ยิม้แยม้แจ่มใส 
7. เรียบร้อย รวดเร็ว เร่งรัด ในการปฏิบติังาน 
8. อารมณ์มัน่คง มีความรู้เร่ืองจิตวทิยาวยัรุ่น 
 

คุณธรรม 1.    มีความอดทน อดกลั้น และมีความซ่ือสตัย ์เสียสละ สามคัคี และยติุธรรม 
2. เก็บรักษาความลบัของโรงเรียนทุกประเภท 
3. มีความรับผดิชอบ 
4. มีศรัทธา และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
5. รักษาความลบัของโรงเรียนทุกประเภท 

 
                                                        

งานเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
การปฏบิัติงานในหน้าที ่

1. รับผดิชอบเก่ียวกบัการใชห้อ้งสมุดรวมทั้งหนงัสือทั้งหมด 
2. วางกฎ ระเบียบ การใชบ้ริการหอ้งสมุดแก่อาจารย ์ และนกัเรียนทัว่ไป 
3. จดัระเบียบเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์การคน้และวธีิการใชห้อ้งสมุดและหนงัสือ 
4. รับผดิชอบเก่ียวกบัการเบิกจ่าย ใหย้มืหนงัสือ พร้อมทั้งติดตามและทวงถาม 
5. ดาํเนินการจดัหนงัสือเขา้มาใชใ้นหอ้งสมุด 
6. ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการเลือก การใชห้นงัสือแก่อาจารยแ์ละนกัเรียนทัว่ไป 
7. ประสานงานเก่ียวกบัการใชห้อ้งสมุดกบับุคลากรทุกฝ่าย 
8. วางแผนปฏิบตัิงานตลอดปีการศึกษา 
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9. จดัทาํป้ายนิเทศ บริการดา้นข่าวสารตามสถานการณ์ปัจจุบนั 
10. จดัระบบหนงัสือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
11. ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครองและแนะแนว 
12. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

คุณสมบัติที่พงึประสงค์ 
 บุคลกิภาพ 1.    มีความเช่ือมัน่ในการทาํงาน 

2. สุขมุ รอบคอบ 
3. มีมนุษยสมัพนัธ ์และยิม้แยม้แจ่มใส 
4. การแต่งกายดี และพดูจาสุภาพ 
5. ใฝ่หาความรู้ มีความกระตือรือร้น และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
6. อารมณ์มัน่คง 
7. ยิม้แยม้แจ่มใส 
8. เรียบร้อย รวดเร็ว เร่งรัด ในการปฏิบติังาน 
9. เป็นผูมี้นิสยัรักการอ่าน 
10. เป็นผูท้ี่มีนิสยัรักความสะอาดความเป็นระเบียบ และความสวยงาม 
 

คุณธรรม 1.    เก็บรักษาความลบัทุกประเภท 
2. ซ่ือสตัย ์อดทน อดกลั้น เสียสละ สามคัคี และยติุธรรม 
3. มีความรับผดิชอบ 
4. ศรัทธา และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 

                                                             อาจารย์ที่ปรึกษา 
การปฏบิัติหน้าที ่

1. ควบคุมแถวเช็คช่ือและอบรมคุณธรรมนกัเรียนที่เป็นที่ปรึกษาทุกเชา้และเยน็ก่อนกลบับา้นและบนัทึก
ทุกคร้ัง 

2. ตอ้งทาํบญัชีเรียกช่ือนกัเรียน-นกัศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนัและส่งอาจารยใ์หญต่รวจทุกเดือน 
3. ตอ้งทาํแฟ้มประวติันกัเรียนให้เป็นปัจจุบนัและส่งฝ่ายพฒันานกัเรียน-นกัศึกษาตรวจ 
4. นกัเรียนที่ขาดเรียน ไม่เขา้เรียน มาเรียนสายใหแ้จง้ผูป้กครองทราบทุกวนัโดยใชไ้ปรษณียบตัรหรือ

โทรศพัทแ์ละในส่วนที่นกัเรียนมาเรียนสมํ่าเสมอใหส่้งไปรษณียบตัรขอบคุณ 
5. รายงานการติตามนกัเรียนที่ขาดเรียนแต่ละวนัให้หวัหนา้แผนกทราบทุกวนั (ตามแบบฟอร์มที่กาํหนด) 
6. กวดขนัการแต่งกายของนกัเรียนใหถู้กตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน ถา้ปรากฏวา่ไม่ถูกตอ้งให้

ตกัเตือน อบรม หรือทาํการลงโทษ 
7. อบรมนกัเรียนใหรั้กษาความสะอาดของหอ้งเรียน และรักษาทรัพยสิ์นของโรงเรียน 
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8. อบรมนกัเรียนใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรม มีความประพฤติเรียบร้อย เวน้จากการประพฤติตนที่ไม่
เหมาะสมกบัสภาพการเป็นนกัเรียน เช่น เวน้จากการสูบบุหร่ี เวน้จากการเสพสุรา เวน้จากการเล่นการ
พนนัและเที่ยวเตร่ ทะเลาะววิาท ปัญหาการชูส้าว เป็นตน้  

9. อบรมนกัเรียนใหต้ั้งใจเรียนและเอาใจใส่ในการเรียน ขยนัหมัน่เพียรทั้งในและนอกเวลาเรียน 
10. อาจารยท์ี่ปรึกษาตอ้งทราบขอ้มูลของนกัเรียนที่เป็นที่ปรึกษาและแยกกลุ่มนกัเรียนตามพฤติกรรมและ

แกปั้ญหาได ้
11. จดัตั้งหวัหนา้ชั้นและรองหวัหนา้ชั้นตามความเหมาะสม พร้อมทั้งเนน้ใหเ้ห็นความสาํคญัของหนา้ที่ 
12. อาจารยท์ี่ปรึกษาตอ้งตรวจใบ  8 คาบและบนัทึกการสอนประจาํหอ้งเรียนทุกวนัเพือ่ทราบขอ้มูลการ

เรียนและแกปั้ญหาทนัทีและส่ง ใบบนัทึก 8 คาบและบนัทึกการสอนทุกวนัสุดสปัดาห์ 
13. ตอ้งรับผดิชอบเก่ียวกบัความประพฤติ การเรียนและเป็นที่ปรึกษาของนกัเรียน 
14. ติดตามพฤติกรรมของนกัเรียนและประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง และ 
       ผูป้กครองอยา่งสมํ่าเสมอ  และใหไ้ดค้าํตอบทุกเร่ืองพร้อมหลกัฐานการดาํเนินการ 
15. อาจารยท์ี่ปรึกษาตอ้งเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนสู่บา้นโดยการไปเยีย่มผูป้กครองนกัเรียนทุกคน 
16. ใหค้าํปรึกษา และใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนตามโอกาสที่เหมาะสม 
17. ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครองและแนะแนว 
18. เอกสารและงานอ่ืน ๆ ทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

คุณสมบัติที่พงึประสงค์ 
 คุณธรรม 1.    มีความรู้เร่ืองจิตวทิยาวยัรุ่น 

2. เขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล และเป็นคนช่างสงัเกต 
3. มีความเช่ือมัน่ในการทาํงาน 
4. สุขมุ รอบคอบ และอารมณ์มัน่คง 
5. มีมนุษยสมัพนัธแ์ละยิม้แยม้แจ่มใส  
6. แต่งกายดี และพดูจาสุภาพ 
7. ใฝ่หาความรู้ มีความกระตือรือร้น และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
8. เรียบร้อย รวดเร็ว เร่งรัด ในการปฏิบติังาน 
9. ใชว้าจาสุภาพ   ใหค้วามรักและความเมตตา  ความอบอุ่นแก่นกัเรียน 
 

             คุณธรรม 1.    เก็บรักษาความลบัของนกัเรียนและโรงเรียนทุกประเภท 
2. มีความซ่ือสตัย ์อดทน อดกลั้น  เสียสละ สามคัคี และมีความยตุิธรรม 
3. มีความรับผดิชอบ 
4. มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
5. มีความเมตตา กรุณา แก่ศิษยโ์ดยเท่าเทียมกนั 
6. ไม่ปิดบงัอาํพรางพฤติกรรมของนกัเรียนในชั้นที่ตนเองรับผดิชอบ ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อโรงเรียนทั้งในทางตรงและทางออ้ม 
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อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา 
 

การปฏบิัติหน้าทีข่องอาจารย์ผู้สอน 
1. จดัทาํแผนการสอนในรายวชิาที่ทาํการสอนในแต่ละภาคเรียนส่งฝ่ายวิชาการอนุมติัก่อนเปิดภาคเรียน 
2. เตรียมและวางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนก่อนการสอนทุกคร้ัง 
3. เขา้สอนตรงเวลาและเลิกสอนตรงเวลาตามตารางสอนไม่ละทิ้งหอ้งสอนไม่วา่กรณีใดๆ 
4. เช็คช่ือนกัศึกษาทุกคร้ังก่อนและหลงัทาํการสอนและตรวจการแต่งกายพร้อมบนัทึกลงในแบบบนัทึก

พฤติกรรมทุกคร้ัง 
5. ก่อนทาํการสอนใหต้รวจเร่ืองความสะอาด ความเป็นระเบียบของหอ้งเรียนทุกคร้ัง 
6. อบรมคุณธรรม  จริยธรรม ช้ีแนวทางดาํเนินชีวิต  ตกัเตือนและช้ีแจงโทษเร่ืองปัญหาเร่ืองเพศ   ยาเสพติด  

การทะเลาะววิาท ทุกคร้ัง 
7. อบรมเร่ืองมารยาทในการอยูร่่วมในสงัคม เช่น การรับประทานอาหาร การใชห้อ้งนํ้ า การเขา้คิวเป็นตน้ 
8. ดาํเนินการสอนตามแผนโดยเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
9. การประเมินผลรายวชิาใหใ้ชว้ธีิที่หลากหลายตามสภาพจริง  รวมทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม ไม่เนน้การ

สอบภาคทฤษฎีอยา่งเดียว 
10. บนัทึกพฤติกรรมนกัเรียนที่พบเห็นในหอ้งเรียนทุกคร้ังในแบบบนัทึกพฤติกรรม 
11. จดัทาํและพฒันาส่ือการเรียนการสอนพร้อมทั้งทาํงานวจิยัในชั้นเรียน 
12. คน้ควา้หาความรู้อยูเ่สมอและนาํเทคโนโลยใีหม่ๆที่ทนัเหตุการณ์มาสอนอยูเ่สมอ 
13. บนัทึกการสอนลงในสมุดบนัทึกการสอนประจาํหอ้งเรียน ใบบนัทึก 8 คาบ ทุกคร้ังใหส้มบูรณ์ 
14. ใชว้าจาที่สุภาพ และเหมาะสมกบัอาชีพครู  ใหค้วามรักความเมตตา ใหค้วามอบอุ่นแก่นกัเรียน 
15. ประสานกบัอาจารยท์ี่ปรึกษา    ฝ่ายกิจการนกัศึกษา  เก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัศึกษาอยูเ่สมอ 
16. ใหค้วามร่วมมือกบัอาจารยท์ี่ปรึกษา  ฝ่ายกิจการนกัศึกษา ในการแกปั้ญหาของนกัศึกษา 
17. ดาํเนินการออกขอ้สอบ   จดัทาํขอ้สอบ   เสนอฝ่ายวชิาการเพือ่พจิารณาอนุมติัในการสอบทุกคร้ัง 
18. ดาํเนินการตรวจขอ้สอบ  และประเมินผลการเรียนนกัศึกษา 
19. ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครองและแนะแนว 
20. งานอ่ืนๆที่ไดรั้บมอบหมาย 

คุณสมบัติที่พงึประสงค์ 
1.  วฒิุการศึกษาขั้นตํ่าปริญญาตรี 
2.  จบการศึกษาสาขาวชิาตรงตามวชิาที่สอน 
3.  การแต่งกายดี  พดูจาสุภาพ 
4. มีความรู้ตามสาขาวชิาเป็นอยา่งดี 
5. แสวงหาความรู้อยูเ่สมอ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
6. มีความรับผดิชอบ 
7. มีความอดทน  อดกลั้น 
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8. มีมนุษยสมัพนัธท์ี่ดี   ยิม้แยม้แจ่มใส 
9. มีอารมณ์มัน่คง  รักในอาชีพและงานที่ทาํ 
10. มีความรักและความเมตตา 

 

คุณธรรม               1.    เก็บรักษาความลบัทุกประเภท 
5. ซ่ือสตัย ์อดทน  อดกลั้น  เสียสละ สามคัคีและยตุธิรรม 
6. มีความรับผดิชอบ 
7. ศรัทธา และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 
เจ้าหน้าที่การเงนิ 

การปฏบิัติงานในหน้าที ่
1. รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าหน่วยกิตเรียนปรับระดบัคะแนน ค่าหน่วยกิตเรียนภาคฤดูร้อน 
2. จ่ายเงินเดือนครู ค่าสาธารณูปโภค วสัดุอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ ที่จาํเป็นของวทิยาลยั 
3. จดัทาํหลกัฐานการรับ – จ่าย การเบิกจ่ายใหค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั 
4. จดัระเบียบการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิด 
5. เก็บรักษาเงินและนาํส่งใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนั 
6. จดัทาํและแจกบตัรเขา้หอ้งสอบใหเ้รียบร้อยก่อนวนัสอบอยา่งนอ้ย 3 วนั 
7. ติดตามการชาํระค่าธรรมเนียมการเรียน และประสานงานกบัผูป้กครอง ตลอดจนอาจารยท์ี่ปรึกษา 
8. ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครอง 
9. อ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

คุณสมบัติที่พงึประสงค์ 
บุคลกิภาพ 1.    ยิม้แยม้แจ่มใส 

2. แต่งกายดี และพดูจาสุภาพ อารมณ์มัน่คง อดทนอดกลั้น 
3. ขยนั สุขมุ รอบคอบ และมีความละเอียด 
4. รวดเร็ว เรียบร้อย เร่งรัด ในการปฏิบติังาน 
5. มีความเช่ือมัน่ในการทาํงาน 

 

คุณธรรม 1.    มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
2. ซ่ือสตัย ์อดทน เสียสละ สามคัคี และยตุิธรรม 
3. เก็บรักษาความลบัทุกประเภท 
4. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที ่
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                                              หัวหน้าระดบั 
การปฏบิัติงานในหน้าที ่

1. เป็นหวัหนา้อาจารยท์ี่ปรึกษาในระดบัชั้นนั้น 
2. เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งอาจารยท์ี่ปรึกษากบัฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
3. เป็นคณะกรรมการพจิารณาพฤติกรรม และลงโทษนกัศึกษาของฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
4. รับผดิชอบปฏิบตัิหนา้ที่แทนอาจารยท์ี่ปรึกษาในกรณีที่อาจารยท์ี่ปรึกษาไม่มาปฏิบตัิหนา้ที ่
5. ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครองและแนะแนว 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

คุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ 
 บุคลกิภาพ 1.    มีความเช่ือมัน่ในการทาํงาน 

2. สุขมุรอบคอบ 
3. มีมนุษยสมัพนัธแ์ละยิม้แยม้แจ่มใส 
4. การแต่งกายดี และพดูจาสุภาพ 
5. ใฝ่หาความรู้ มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์ 
6. อารมณ์มัน่คง 
7. จิตวทิยาวยัรุ่น 
8. เรียบร้อย รวดเร็ว ในการปฏิบตัิงาน 

 

คุณธรรม 1.    เก็บรักษาความลบัทุกประเภท 
2. ซ่ือสตัย ์อดทน เสียสละ สามคัคี และยตุิธรรม 
3. มีความรับผดิชอบ 
4. ศรัทธา และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
5. ไม่ปิดบงัอาํพรางพฤติกรรมของบุคลากรในแผนกซ่ึงส่งผลกระทบต่อวทิยาลยัทั้งใน

ทางตรงและทางออ้ม 
             
                                                 

  หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์ 
การปฏบิัติงานในหน้าที ่

1. จดัทาํแผนงานโครงการของงานดา้นการประชาสมัพนัธข์องวทิยาลยัตลอดปีการศึกษา 
2. ดาํเนินการดา้นการประชาสมัพนัธต์ามนโยบายของผูบ้งัคบับญัชา 
3. ใหบ้ริการข่าวสารทั้งภายในและภายนอกวทิยาลยั 
4. เลือกส่ือที่ใชใ้นการประชาสมัพนัธอ์ยา่งเหมาะสม 
5. ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์อยูเ่สมอ เพือ่นาํเสนอหรือแจง้ใหบุ้คลากรทราบ 
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6. สร้างความเขา้ใจอนัดีให้เกิดขึ้นในหมู่ครู อาจารย ์นกัศึกษา และบุคคลอ่ืน ๆ ในวทิยาลยั 
7. ดาํเนินการประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 
8. ดาํเนินการตามประบวนการของงานแนะแนวทั้งภายในและภายนอก 
9. มีสิทธ์ิแต่งตั้งอาจารยอ่ื์นเป็นผูช่้วย ดว้ยความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชา 
10. ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครองและแนะแนว 
11. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

คุณสมบัติที่พงึประสงค์ 
 บุคลกิภาพ 1.    ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ไดดี้ 

2.    มีปฏิภาณไหวพริบ 
3.    เป็นคนช่างสงัเกตและวเิคราะห์ 
5. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวทิยาวยัรุ่น 
6. เช่ือมัน่ในการทาํงาน 
7. ยิม้แยม้แจ่มใส 
8. สุขมุ รอบคอบ กลา้ตดัสินใจ 
9. มีมนุษยสมัพนัธ ์
10. แต่งกายดี พดูจาสุภาพ 
11. มีอารมณ์มัน่คง อดทน อดกลั้น ยติุธรรม 

                 

                คุณธรรม 1.    เก็บรักษาความลบัทุกประเภท 
  2.    ซ่ือสตัย ์อดทน อดกลั้น เสียสละ สามคัคี และยตุิธรรม 
  3.    มีความรับผดิชอบ 
  4.    ศรัทธาและมุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 

หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 

การปฏบิัติงานในหน้าที ่
1. ตรวจตรากาํกบัดูแลการทาํความสะอาดพื้นทีข่องวทิยาลยัของนกัการภารโรง  เร่ิมตั้งแต่ร้ัวหนา้

โรงเรียนไปจนถึงโรงอาหาร  ร้ัวมหาวทิยาลยัปทุมธานี   ร้ัวติดโรงไม ้
2. ตรวจตรากาํกบัดูแลการทาํงานของเจา้หนา้ที่ทาํความสะอาดโรงอาหาร ผูป้ระกอบการขายอาหาร  ให้

ทาํความสะอาดโรงอาหารอยูเ่สมอ โดยพื้นโรงอาหารใหล้า้งใหญ่  2  สปัดาห์ต่อ  1 คร้ังพื้นที่ประกอบ
อาหารใหล้า้งโดยใชโ้ซดาไฟทุกสปัดาห์ควบคุมการใชภ้าชนะของโรงอาหาร 

3. ควบคุมกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของพนกังานรักษาความปลอดภยั 
4. วางแผนการบาํรุงรักษาตดัแต่งและตกแต่งตน้ไม่ปรับปรุงทศันียภาพใหส้ะอาดร่มร่ืนและปลอดภยั 
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5. กาํกบัดูแล ตรวจตราการทาํความสะอาดของนกัการภารโรง  ในการทาํความสะอาดอาคารเรียนทั้ง
ภายในและภายนอก  โรงฝึกงาน หอประชุม  ให้สะอาดอยูเ่สมอ  

       ( อาคารเรียนลา้งใหญ่ทุกเดือน ) 
6. กาํกบัดูแลการทาํความสะอาดหอ้งนํ้ า  จดัหาสุขภณัฑใ์นหอ้งนํ้ าและซ่อมบาํรุงใหส้ะอาดอยูเ่สมอและ

ใชง้านไดส้ภาพมัน่คงแขง็แรง 
7. จดัระบบการทิ้งขยะใหน้กัการภารโรงดาํเนินการนาํขยะตามสถานที่ต่างๆ ไปทิ้งในที่พกัขยะ          ( 

ขยะตอ้งไม่ลน้ถงั ) และใหน้กัการภารโรงลา้งถงัขยะทุกสปัดาห์ พร้อมทั้งติดต่อ  อบต.บา้นกลาง ใหม้า
เก็บขยะอยา่งสมํ่าเสมอ 

8. วางแผนในการพฒันาซ่อมบาํรุงอาคารสถานที่ หอ้งเรียน  โตะ๊เรียน ใหมี้ความมัน่คงแขง็แรงและ
ปลอดภยัและดูแลการใชห้อประชุมทั้งบุคคลภายในและภายนอก 

9. วางแผนในการซ่อมบาํรุงระบบไฟฟ้า  ประปา 
10. จดัระบบบริการนํ้ าด่ืมใหแ้ก่นกัศึกษา 
11. ปฏิบตัิหนา้ที่ฝ่ายปกครอง 
12. งานอ่ืนๆที่ไดรั้บมอบหมาย 

คุณสมบัติที่พงึประสงค์ 
 บุคลกิภาพ 1.    ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ไดดี้ 

2.    มีปฏิภาณไหวพริบ 
3.    เป็นคนช่างสงัเกตและวเิคราะห์ 
4.    มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
5.    มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวทิยาวยัรุ่น 
6. เช่ือมัน่ในการทาํงาน 
7. ยิม้แยม้แจ่มใส 
8. สุขมุ รอบคอบ กลา้ตดัสินใจ 
9. มีมนุษยสมัพนัธ ์
10. แต่งกายดี พดูจาสุภาพ 
11. มีอารมณ์มัน่คง อดทน อดกลั้น ยติุธรรม 
 

คุณธรรม 1.    เก็บรักษาความลบัทุกประเภท 
  2.    ซ่ือสตัย ์อดทน อดกลั้น เสียสละ สามคัคี และยติุธรรม 
  3.    มีความรับผดิชอบ 
                           4.    มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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หัวหน้างานเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
การปฏบิัติงานในหน้าที ่
              1. จดัทาํแผนงานโครงการของงานดา้นบริการเทคโนโลย ีและ นวตักรรมของวทิยาลยั ตลอดปีการศึกษา 

2.    ควบคุมดูแลเก่ียวกบัอุปกรณ์ต่างๆภายในให้อยูใ่นสภาพใชง้านได ้
3.    ดาํเนินการดา้นบริการทุกประเภทตามนโยบายของผูบ้งัคบับญัชา 
4.    ใหบ้ริการข่าวสารดา้นเทคโนโลยแีก่บุคลากรภายใน 
5.    ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์อยูเ่สมอ เพือ่นาํเสนอหรือแจง้ใหบุ้คลากรทราบ 
6.    สร้างความเขา้ใจอนัดีใหเ้กิดขึ้นในหมู่ครู อาจารย ์นกัศึกษา และบุคคลอ่ืน ๆ ในวทิยาลยั 
7.    ดาํเนินการประชาสมัพนัธข์่าวสารเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 
8.    ดาํเนินการตกระบวนการของงานทั้งภายในและภายนอก 
9.    มีสิทธ์ิแต่งตั้งอาจารยอ่ื์นเป็นผูช่้วย ดว้ยความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชา 
10.  รับผดิชอบงานจดัซ้ือ ควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายวสัดุ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ของวทิยาลยั 
11.  จดัทาํบญัชีวสัดุ อุปกรณ์ และตรวจสอบภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
12.   ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครอง 
13. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

คุณสมบัติที่พงึประสงค์ 
 บุคลกิภาพ 1.    ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ไดดี้ 

2.    มีปฏิภาณไหวพริบ 
3.    เป็นคนช่างสงัเกตและวเิคราะห์ 
4.    มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
5.    มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวทิยาวยัรุ่น 
12. เช่ือมัน่ในการทาํงาน 
13. ยิม้แยม้แจ่มใส 
14. สุขมุ รอบคอบ กลา้ตดัสินใจ 
15. มีมนุษยสมัพนัธ ์
16. แต่งกายดี พดูจาสุภาพ 
17. มีอารมณ์มัน่คง อดทน อดกลั้น ยติุธรรม 
 

คุณธรรม 1.    เก็บรักษาความลบัทุกประเภท 
  2.    ซ่ือสตัย ์อดทน อดกลั้น เสียสละ สามคัคี และยติุธรรม 
  3.    มีความรับผดิชอบ 
                           4.    มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 
การปฏบิัติงานในหน้าที ่

1. จดัหอ้งพยาบาล ใหอ้ยูใ่นสภาพสะอาด เรียบร้อย พร้อมที่จะใหบ้ริการตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน 
2. จดัยาและเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการปฐมพยาบาลขั้นตน้ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมที่จะใชง้านไดต้ลอดเวลา 
3. ทาํการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ และพงึส่งสถานพยาบาลถา้มีความจาํเป็น 
4. จดัระบบเอกสารการอนุญาตเขา้นอนพกั และใชบ้ริการหอ้งพยาบาล 
5. ประสานงานกบัผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
6. วางแผนการปฏิบติังานตลอดปีการศึกษาร่วมกบัหวัหนา้ฝ่ายบริการ 
7. ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครอง 
8. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

คุณสมบัติที่พงึประสงค์ 
 บุคลกิภาพ 1.    มีความเช่ือมัน่ในการทาํงาน 
   2.    สุขมุ รอบคอบ 
   3.    มีมนุษยสมัพนัธ ์และยิม้แยม้แจ่มใส 

4.    การแต่งกายดี และพดูจาสุภาพ 
5.    ใฝ่หาความรู้ มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค ์
18. อารมณ์มัน่คง 
19. จิตวทิยาวยัรุ่น 
20. เรียบร้อย รวดเร็ว เร่งรัด ในการปฏิบติังาน 
21. ใฝ่หาความรู้เร่ืองยาและการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
22. มีนิสยัรักความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

                     คุณธรรม 1.    เก็บรักษาความลบัทุกประเภท 
2. ซ่ือสตัย ์อดทน เสียสละ สามคัคี และยตุิธรรม 
3. มีความรับผดิชอบ 
4. ศรัทธา และมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
5. มีเมตตา โอบออ้มอารี และเขา้ใจความรู้สึกของผูป่้วย 
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
การปฏบิัติหน้าที ่
 1.จดัเก็บ  ควบคุม ดูแล บาํรุงรักษาหอ้งสหกรณ์ใหส้ะอาดสวยงาม 
  2.จดัระบบจดัเก็บส่ิงของในสหกรณ์ใหเ้รียบร้อย หยบิสะดวก 
              3.ใหบ้ริการรวดเร็ว อาํนวยความสะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการ 
        4. ตรวจเช็คสินคา้ใหมี้จาํหน่ายอยูต่ลอดเวลา 

 5. จดัทาํบญัชีสินคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 6. ปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ไดรั้บมอบหมายอยา่งเคร่งครัด 
 7.  ปฏิบตัิหนา้ที่อาจารยฝ่์ายปกครอง 
 8.  งานอ่ืนๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

คุณสมบัติทีพ่งึประสงค์ 

 บุคลกิภาพ 1.    มีความมัน่ใจในการทาํงาน 
   2.    สุขมุรอบคอบ 
   3.    มีมนุษยสมัพนัธ ์และยิม้แยม้แจ่มใส 
   4.    การแต่งกายดี และพดูจาสุภาพ 
   5.    ใฝ่หาความรู้มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค ์
   6.    อารมณ์มัน่คง    
   7.    จิตวทิยาวยัรุ่น 
   8.    เรียบร้อย รวดเร็ว เร่งรัด ในการปฏิบติังาน 
   9.    ละเอียด รอบคอบ มีความรักและหวงแหนเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นสโตร์ 
 

 คุณธรรม 1.    มีสามญัสาํนึก และสติสมัปชญัญะในการปฏบิตัิหนา้ที่ 
   2.    มีความซ่ือสตัย ์อดทน อดกลั้น เสียสละ 
   3.   วางตวัใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่ง หนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย 
   4.    มีความรับผดิชอบ 
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เจ้าหน้าที่สโตร์ 

การปฏบิัติงานในหน้าที ่
1. จดัเก็บ ควบคุมดูแล บาํรุงรักษา และซ่อมแซมเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นแผนกใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 

พร้อมที่จะใชง้านตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน 
2. จดัระบบการเบิกจ่าย เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และวสัดุส้ินเปลืองที่เอ้ืออาํนวยต่อการใชง้านและการ

ตรวจสอบ พร้อมทั้งเคร่ืองมือที่ไม่ส่งคืน ภายใน 1 วนั 
3. ทาํความสะอาดและจดัความเป็นระเบียบภายในสโตร์ 
4. จดัทาํบญัชีวสัดุอุปกรณ์ โดยแยกประเภทของวสัดุส้ินเปลือง วสัดุถาวร และครุภณัฑใ์หเ้ป็นปัจจุบนั 

พร้อมที่จะใหห้วัหนา้แผนกและฝ่ายบริการตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
5. สาํรวจและเสนอความตอ้งการในการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ที่ดี ความจาํเป็นที่ตอ้งใชใ้นแผนก เสนอ

หวัหนา้แผนก เพือ่พจิารณาความเหมาะสม และประสานงานการของจดัซ้ือกบัฝ่ายบริหารอยา่งนอ้ย 3 
วนั 

6. ปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้แผนกโดยเคร่งครัด 
7. ปฏิบตัิหนา้ที่ฝ่ายปกครอง 
8. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

คุณสมบัติที่พงึประสงค์ 
 บุคลกิภาพ 1.    มีความมัน่ใจในการทาํงาน 
   2.    สุขมุรอบคอบ 
   3.    มีมนุษยสมัพนัธ ์และยิม้แยม้แจ่มใส 
   4.    การแต่งกายดี และพดูจาสุภาพ 
   5.    ใฝ่หาความรู้มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์ 
   6.    อารมณ์มัน่คง 
   7.    จิตวทิยาวยัรุ่น 
   8.    เรียบร้อย รวดเร็ว เร่งรัด ในการปฏิบติังาน 
   9.    ละเอียด รอบคอบ มีความรักและหวงแหนเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นสโตร์ 
 

 คุณธรรม 1.    มีสามญัสาํนึก และสติสมัปชญัญะในการปฏบิตัิหนา้ที่ 
   2.    มีความซ่ือสตัย ์อดทน อดกลั้น เสียสละ 
   3.   วางตวัใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่ง หนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย 
   4.    มีความรับผดิชอบ 
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นักการภารโรง 
 

การปฏบิัติงานในหน้าที ่
1. เวลาทาํงานตั้งแต่เวลา  06.30  - 17.00  น. 
2. วนัทาํงานวนัจนัทร์ – ศุกร์ 
3. วนัเสาร์ – อาทิตยแ์ละวนัหยดุตามประเพณี ใหจ้ดัเวรมาทาํงานอาคารหรือจุดละ 1  คน 
4. การตรวจตรา ดูแล บาํรุงรักษา วสัดุอุปกรณ์ที่อยูใ่นอาคารเรียน 
5. เม่ือพบส่ิงชาํรุดเสียหายใหแ้จง้ต่อหวัหนา้อาคารสถานที ่
6. ใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ในการทาํความสะอาด อาคารเรียนภายใน ภายนอก กวาด เช็ดถูพื้นอาคาร กระจก 

บนัได   ถงันํ้ า  ลา้งถงัขยะ ที่ไดรั้บมอบหมายใหส้ะอาดตลอดเวลา 
7. การลา้งหอ้งนํ้ า ถงัชาํระ ก๊อกนํ้ า โถสว้ม ประตู กระจก อ่างลา้งมือ ใหล้า้งวนัละ  3  เวลา คือเชา้ 09.00 

น. ,13.00 น.,และ 16.00 น. 
8. การทาํความสะอาดอาคารเรียนวนัละ 4 เวลา 06.30 น.,10.00 น.,13.00 น.และ 16.00 น. ลา้งใหญ่ภาค

เรียนละ 2 คร้ัง 
9. การทาํความสะอาดกวาดพื้นที่สนาม ทิ้งถงัขยะ  วนัละ   3 เวลาคือ 06.30 น,10.00 น.,13.00 น.และ 

16.00 น. ลา้งถงัขยะสปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
10. การรดนํ้ าตน้ไมว้นัละ 2 เวลา เชา้และเยน็ 
11. ดูแลบาํรุงรักษา ตกแต่ง ตน้ไมใ้บหญา้ 
12. เก็บกวาดขยะทุกชนิดตามพื้นสนาม  ตน้ไม ้ในบริเวณโรงเรียน 
13. เม่ือมีการใชห้อประชุมจะตอ้งช่วยกนัทาํความสะอาดและจดัสถานที่  ลา้งหอ้งนํ้ าขา้งหอประชุม 
14. ใหอ้ยูป่ระจาํอาคารหรือบริเวณที่รับผดิชอบ 
15. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

คุณสมบัติที่พงึประสงค์ 
 บุคลกิภาพ 1.    มีความเช่ือมัน่และรอบคอบในการทาํงาน  
   2.    มีมนุษยสมัพนัธ ์และยิม้แยม้แจ่มใส 
   3.    การแต่งกายดี และพดูจาสุภาพ 
   4.     มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน และมีความคิดสร้างสรรค ์
   5.    อารมณ์มัน่คง 
   6.    รักความสะอาด 
   7.    เรียบร้อย รวดเร็ว เร่งรัด ในการปฏิบติังาน 
   8.    ละเอียดรอบคอบ มีความรักในอาคาร สถานที่ เปรียบเสมือนบา้นของตนเอง 
 
 



 51 

คุณธรรม 1.    มีสามญัสาํนึก และสติสมัปชญัญะในการปฏบิตัิหนา้ที่ 
   2.    มีความซ่ือสตัย ์อดทน อดกลั้น เสียสละ 
   3.    วางตวัใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที่ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
   4.     รักษาความลบัของทางโรงเรียน 
   5.    มีความรับผดิชอบ 
 
ข้อห้ามส าหรับนักการภารโรง 

1. ไม่แอบหลบันอนในขณะปฏิบตัิงาน 
2. ไม่หยดุงานโดยไม่แจง้ใหท้างโรงเรียนทราบ 
3. ไม่หยดุงานเป็นเนืองๆ 
4. หา้มทะเลาะววิาทกนัในสถานศึกษา 
5. ไม่ด่ืมสุราเสพของมึนเมาขณะปฏิบติัหนา้ที ่
6. ไม่เก็บขยะเพือ่จาํหน่ายในเวลาทาํงาน 
7. ไม่ทิ้งขยะนอกบริเวณที่จดัไวใ้ห้ 

 
***************************************************************************************** 
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ระเบียบวทิยาลยัเทคโนโลยปีทุมธานี ( พ ี– เทค ) 
ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอน ครู ของโรงเรียน 

พ.ศ .  2559 
***************************************************************************************** 

 ด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นสมควรวางระเบียบ/ข้อก าหนดเก่ียวกบัการแตง่ตัง้ และถอดถอนครู    
เพื่อให้โรงเรียนมีระบบบริหารงานบุคคลท่ีมีประสทิธิภาพ 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑ ( ๑ )  และมาตรา ๑๖๐  แหง่พระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ . 
๒๕๕๐   คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงวางระเบียบไว้ดงันี ้
 

หมวด  ๑ 
วธิีการสรรหาและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑  ก าหนดกรอบจ านวนครูของโรงเรียน 
(๑) จ านวนครูตอ่จ านวนนกัเรียนทัง้หมด ๑ ตอ่ ๓๐ 
(๒)  จ านวนครูตอ่จ านวนนกัเรียนตามหลกัสตูรสาขาสดัสว่น ๑ ตอ่ ๓๐  

ข้อ ๒  คุณสมบัตทิั่วไปของครู 
               (๑) มีสญัชาติไทย 

(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 

(๓)  วฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี สาขาตรงกบัหลกัสูตรที่เปิดสอน 
(๔) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
(๕) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก  าหนดในกฎ 

ก.ค.ศ. 
(๗) ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกสัง่พกัราชการ ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อนตามพระราชบญัญติั

น้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสัง่พกั หรือเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนดในกฎหมาย
องคก์รวชิาชีพนั้นๆ 

(๘) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีส าหรับการเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

(๙) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ที่ในพรรคการเมือง 
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๑๑) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่

ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
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(๑๒) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจ องคก์ารมหาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 

(๑๓) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผดิวนิยัตาม
พระราชบญัญติัน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๔) ไม่เป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการหรือเขา้ปฏิบติังานในหน่วยงานของ
รัฐ 
 
ข้อ ๓  วิธีการสรรหาบุคลากร 

(๑)หวัหน้าฝ่าย/หวัสาขา/หวัหน้าแผนก  แจ้งความต้องการบุคลากรแก่รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
ทรัพยากร เพื่อขออนมุติัจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยผา่นผู้อ านวยการ 

(๒) ประกาศรับสมคัรบุคลากร 
(๓)  สอบสมัภาษณ์ และสอบสอน 
(๔) ท าสญัญาทดลองปฏิบติังาน ๓ เดือน  การประเมินผลการทดลองงาน ๒ ช่วงคือ เม่ือท างาน 

ครบ ๒ เดือน และท างานครบ ๓ เดือน ในระหวา่งทดลองงานผู้ทดลองงานจะต้องไม่หยดุงาน  ลาหยุด ไม่วา่กรณี
ใดๆทัง้สิน้ ยกเว้น ลาป่วยนอนรักษาตวัที่โรงพยาบาลเทา่นัน้ 
 ( ๕)  เม่ือผา่นการทดลองแล้วผู้อ านวยการรายงานเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ รับใบอนญุาต 
ข้อ ๔  การแต่งตัง้ครู 
 ให้ผู้อ านวยการด าเนินการแตง่ตัง้ครูของโรงเรียนท่ีผา่นการทดลองงานแล้ว โดยปฏิบติัดงันี  ้

(๑) ท าสญัญาวา่จ้างครูตามข้อก าหนดในระเบียบวา่ด้วยการคุ้มครองการท างานของครู 
(๒) เสนอขอความเห็นชอบการแตง่ตัง้ครูตอ่ผู้ รับใบอนญุาต 
(๓) เม่ือผู้ รับใบอนญุาตให้ความเห็นชอบ  ผู้อ านวยการออกหนงัสอืแตง่ตัง้ครูภายในระยะเวลา  

 ๑๕  วนั 
(๔) มอบเอกสารต้นฉบบัให้ผู้ได้รับการแตง่ตัง้รักษาไว้และเก็บรักษาส าเนาการแตง่ตัง้ไว้ท่ี 

โรงเรียน 
(๕)  รายงานการแตง่ตัง้ตอ่หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องพร้อมส าเนาหลกัฐานภายใน ๑๕ วนั 
(๖) การแตง่ตัง้มีหลกัฐานประกอบดงันี ้

๖.๑ ส าเนาใบวฒุิการศกึษา 
๖.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๖.๓ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง 
๖.๔ ใบรับรองแพทย์ 
๖.๕ ภาพถ่ายคร่ึงตวั หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๕ คณู ๗ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ 

 เดือน 
๖.๖ ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพหรือหนงัสอืรับรองให้เป็นครู  ท าการสอนได้โดยไม่ต้องมีใบ 

ประกอบวิชาชีพจากครุุสภา 
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หมวด ๒ 
เง่ือนไขและกระบวนการถอดถอนครู 

ข้อ ๕ การถอดถอนครูของรงเรียนจะกระท าได้โดยยึดหลักส าคัญ  ๒  กรณีดังนี ้
(๑)  ถอดถอนโดยกระท าความผิด 
(๒)  ถอดถอนโดยครูประสงค์ลาออกและผู้ รับใบอนญุาตได้อนญุาตให้ออกแล้ว 

 ข้อ ๖  การถอดถอนตาม ข้อ ๕ (๑)  ต้องกระท าโดยปราศจากอคติ หรือการกล่ันแกล้งและไม่
เป็นธรรม  และด าเนินการตามขัน้ตอนตามระเบียบวา่ด้วยการลงโทษตามราชการ โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนมลูความผิดของครูและให้โอกาสครูในการชีแ้จงแก้ข้อกลา่วหาตอ่คณะกรรมการสอบสวน   ตอ่จากนัน้
เสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาวินิจฉยัชีข้าด 
 ข้อ ๗ การถอดถอนตาม ข้อ ๕ (๒)  ครูต้องยื่นใบลาออกลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ ๑ เดือน 
และต้องไม่ลาออกในระหวา่งปีการศกึษา  ให้ผู้ รับใบอนญุาตพิจารณาอนมุติั 
 ข้อ ๘ ให้ผู้อ านวยการถอดถอนครูของโรงเรียนได้ตามกรณี ดังนี ้

(๑)      ออกหนงัสอืถอดถอนครูท่ีประสงค์ลาออก โดยมีใบลาออกและผู้ รับใบอนญุาตได้ 
พิจารณาอนญุาตให้ออกแล้ว พร้อมท าหนงัสอืเลกิจ้าง 

(๒) ออกหนงัสอืถอดถอนครูท่ีกระท าความผิดซึง่คณะกรรมการได้วินิจฉยัชีข้าดให้ 
ออกและผู้ รับใบอนญุาตได้อนญุาตให้ออกแล้ว  พร้อมท าหนงัสอืเลกิจ้างโดยระบุฐานความผิดด้วย 

(๓) การถอดถอนครูให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั 
(๔) รายงานการถอดถอนตอ่หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องพร้อมส าเนาหลกัฐานภายใน 

 ๓๐ วนั 
 ข้อ ๙  ในกรณีหนังสือแต่งตัง้สูญหาย  หรือถูกท าลาย  หรือลบเลือนในสาระส าคัญ  ให้
ผู้อ านวยการออกหนงัสอืใบแทนหนงัสอืแตง่ตัง้ และประทบัค าวา่ “ใบแทน” ด้วยหมึกแดงไว้ตอนบนของหนงัสอื 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี    10      เดือน พฤษภาคม    พ.ศ. 2554 
 
                                                ลงช่ือ 
                                                               (  ดร.ชนากานต์    ยืนยง   ) 
                                                                          ผู้ รับใบอนญุาต 
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