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พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ ครู เนื่องในวันครู
16 มกราคม 2533
ถ้าครู ไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่ วง หันไปห่วงอํานาจ ห่วงตําแหน่ง ห่ วงสิทธิ์ และห่วงรายได้กนั มากเข้าแล้ว
จะเอาจิตเอาใจที่ไหนมาหาความรู ้ ความคิด ความเจริ ญของเด็ก ความห่วงใยในสิ่งเหล่านั้นก็ค่อย ๆ บัน่ ทอนทําลาย
ความเป็ นครู ไปจนหมดสิ้น จะไม่มีดีอะไรเหลือไว้พอที่ตวั เองจะภาคภูมิใจ หรื อผูกใจใครไว้ ความเป็ นครู ก็จะไม่
เหลืออยูใ่ ห้เป็ นที่เคารพบูชาอีกต่อไป
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“ ทุกอย่างที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง ย่อมมีปัญหาอุปสรรค เพราะกําลังมีปัญญา เพราะกําลังมีการพัฒนา แต่
ถ้าไม่มีปัญหาอุปสรรคแสดงว่า ณ ที่แก่งนั้นมีความเจริ ญถึงที่สุดแก้ว และกําลังจะเสื่อมลง ”
ขอให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุขและมีความสนุกในการทํางาน

( นายจตุรงค์ เพชรสงคราม )
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
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ของฝากจากผู้จัดการ

เป็ นลูกใคร
เราจะสร้ าง
มุ่งปลูกฝัง
เมื่อเติบใหญ่

มาจากไหน
ให้ เขามี
คุณธรรม
เขาจะได้

คุณไตรรัตน์

ใครก็ช่าง
สิ่ งดีหลาย
ทั้งหญิงชาย
เป็ นคนดี
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หลักการสอน
การสอนเด็ก
สารพัด
แต่ ลมปาก
เด็กมักคร้ าน
จงทาดี
ชี้แนวทาง
แม้ นเอาแต่
เด็กจะว่ า

ให้ รักดี
ทาได้ ดี
เป่ าหู
เบื่อฟัง
ให้ เด็กเห็น
ที่สาคัญ
เฆี่ยนตี
เรานี่หรื อ

มีศีลสั ตย์
หลายสถาน
อยู่เนิ่นนาน
นั่งระอา
เป็ นตัวอย่าง
ทุกปัญหา
มีโกรธา
คือ...ครู ดี
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ระเบียบคุรุสภา
ว่าด้วยจรรยา มารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู
พ.ศ. 2526
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยา
มารยาทตามระเบียบประเพณี ของครู และ
ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยวินัยตามระเบียบประเพณี ของครู เสียใหม่ให้เหมาะสม
คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
28
แห่งพระราชบัญญัติครู
พุทธศักราช 2488 จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยา มารยาท และวินยั ตามระเบียบประเพณี ของครู
พ.ศ. 2526”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2526 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยา มารยาทตามระเบียบประเพณี ของครู พ.ศ. 2506 ระเบียบ
คุรุสภาว่าด้วยวินยั ตามระเบียบประเพณี ของครู พ.ศ. 2506 และระเบียบหรื อคําสัง่ อื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ 4. ครู ตอ้ งมีจรรยา มารยาทอันดีงามและต้องอยูใ่ นวินยั ตามระเบียบประเพณี ของครู ดงั ต่อไปนี้
4.1 เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขด้วยความ
บริ สุทธิ์ใจ
4.2 ยึดมัน่ ในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ หมิ่นศาสนาอื่น
4.3 ตั้งใจสั่งสอนศิษย์และปฏิบตั ิหน้าที่ของตนให้เกิดผลดี ด้วยความเอาใจใส่อุทิศเวลาของตน
ให้แก่ศิษย์ และจะละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่การงานไม่ได้
4.4 รักษาชื่อเสียงของตนมิให้ข้ นึ ชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่ ห้ามประพฤติการใด ๆ อันอาจจะทํา
ให้เสื่อมเสี ยเกียรติและชื่อเสียงของครู
4.5 ถือปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนและแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษาและปฏิบตั ิ
ตามคําสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่งสัง่ ในหน้าที่การงานโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา
4.6 ถ่ายทอดวิชาความรู ้โดยไม่บิดเบือนและปิ ดบังอําพราง
ไม่นาํ หรื อยอมให้นาํ ผลงานทาง
วิชาการของตนไปใช้ในทางทุจริ ตหรื อเป็ นภัยต่อมนุษยชาติ
4.7 ให้เกียรติแก่ผอู ้ ื่นทางวิชาการ โดยไม่นาํ ผลงานของผูใ้ ดมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตนและ
ไม่เบียดบังใช้แรงงานหรื อผลงานของผูอ้ ื่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
4.8 ประพฤติตนให้อยูใ่ นความซื่อสัตย์สุตจริ ต และปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความเที่ยงธรรม
และไม่แสวงหาประโยชน์สาํ หรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
4.9 สุภาพเรี ยบร้อยและประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ รักษาความลับของศิษย์ ของ
ผูร้ ่ วมงานและของสถานศึกษา
4.10 รักษาความสามัคคีระหว่างครู และช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน
ข้อ 5. ให้เลขานุการคุรุสภาเป็ นผูด้ ูแลรักษาตามระเบียบนี้
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ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2526
ลงชื่อ
ชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการอํานวยการคุรุสภา

สําเนาถูกต้อง
( น.ส.วาสนา เปี่ ยมใส )
นักวิชาการศึกษา 4
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วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
คุณลักษณะของครู ที่ดี
1. มีความคิดสร้ างสรรค์
ครู จะต้องขวนขวายหาความรู ้ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ เพือ่ ให้ทนั กับความเจริ ญก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
หรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ แหล่งที่จะหาความรู ้เพิม่ เติมได้คือ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เยีย่ มชมอุตสาหกรรม ฝึ ก
ฝี มือของตนเองอยูเ่ สมอ เป็ นครู ก็เหมือนมีดที่จะต้องลับอยูบ่ ่อย ๆ หากครู ฝึกขาดฝี มือผลงานจะเกิดกับ
ผูเ้ รี ยน ครู ฝึกขาดความเชื่อถือ
2. มีฝีมือในการดาเนินการสอน
ครู ฝึกที่ดีตอ้ งเตรี ยมการสอนและมีข้นั ตอนการสอนทุกครั้งก่อนที่จะดําเนินการสอนเตรี ยมอะไรบ้าง
เนื้อหาสาระที่จะสอน
จัดลําดับขั้นตอนการสอน
เตรี ยมอุปกรณ์ประกอบการสอนและกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เตรี ยมชั้นเรี ยน และสถานที่ฝึกปฏิบตั ิ
3. การใช้ ภาษาในการดาเนินการสอน
การสอนจะประสบความสําเร็จการใช้ภาษาก็มีบทบาทและเป็ นผลต่อการสอนเป็ นอย่างมาก การ
ใช้ภาษาจะต้องถูกต้อง การออกเสียง ความชัดเจนของนํ้าเสียง การอธิบายศัพท์ต่างๆ การใช้ภาษายาก ๆ จะ
ไม่เป็ นผลกับการเรี ยนเลย จะต้องใช้ภาที่สามารถเข้าใจง่ายกับผูเ้ รี ยนให้มากที่สุด เรื่ องของภาษานับว่าเป็ น
ผลลับการประสบความสําเร็จของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนเป็ นอย่างมาก
4. ครู พูดมาก
สาเหตุที่ทาํ ให้ครู พดู มากอาจเป็ นสาเหตุหลายประการคือ ไม่ได้เตรี ยมการสอนเลย ทําให้หาที่จบ
ไม่ลง อีกสาเหตุหนึ่งครู โอ้อวดความรู ้วา่ ตนเองรู ้มาก มีความเชื่อในความรู ้ที่ตนมีมากเกินไป
การจัดหมวดหมู่เรื่ องที่สอน และขั้นตอนการสอนและจะช่วยให้ลดการพูดมาก พูดและเน้น
ประเด็นสําคัญในเรื่ องที่สอน การถามคําถามในขณะที่สอนก็มีส่วนช่วยทําให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมาก ครู
อย่าพูดคนเดียวให้ผอู ้ ื่นพูดบ้าง ได้แสดงออกบ้าง มีบางท่านบอกว่าการพูดไม่ใช่การสอน อะไรคือการสอน
- ครู พดู อธิบายให้ชดั เจน
- ครู แสดงให้ผเู ้ รี ยนดู
- ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิ
- ครู ทดสอบหรื อตรวจผลผูเ้ รี ยน
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5. อารมณ์ของครู
เป็ นครู ตอ้ งใจเย็น อดทนเมื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนช้า การดูถูกผู้เรียนว่า “โง่ ” ครู นั่นแหล่ ะโง่ ไม่ ใช่ นักเรียนโง่
ทําไมครู ถึงโง่ ครู ไม่ได้สาํ รวจตนเองว่าสอนแล้วผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจ ใช้อารมณ์ซ่ ึงเป็ นการไม่ถูกต้อง เป็ นครู
ต้องไม่โกรธ ต้องใจเย็นทําตนเป็ นที่พ่ งึ ของผูเ้ รี ยนทุกโอกาส หลีกเลี่ยงการโต้เถียงกับผูเ้ รี ยนอยูเ่ สมอ
6. ควรยืนขณะสอน
เหตุผลในเรื่ องนี้คือ ครู ได้สงั เกตผูเ้ รี ยนทุกคน ผูเ้ รี ยนสังเกตครู ได้ชดั เจน โดยเฉพาะการสาธิตการ
เน้นจุดสําคัญของการบรรยาย ขณะที่สอนยังสามารถติดตามความสนใจของผูเ้ รี ยนได้อีกด้วย
7. การส่ งเสริมผู้เรียน
หน้าที่สาํ คัญเรื่ องหนึ่งของครู ฝึกก็คือ ส่งเสริ มในเรื่ องการเรี ยนครู จะส่งเสริ มอย่างไร แนวทางใน
เรื่ องนี้ก็คือ ครู ตอ้ งติชมผูเ้ รี ยนในเชิงสร้างสรรค์การตรวจผลงานของผูเ้ รี ยน ครู จะต้องชี้ให้เห็นข้อบกพร่ อง
ของผูเ้ รี ยน ว่าสมควรจะแก้ส่วนไหนบ้าง ควรส่ งเสริ มโดยการชมเชยผูเ้ รี ยนก็เป็ นส่วนหนึ่ง การทําแผนภูมิ
แสดงความก้าวหน้าในด้านการเรี ยนและการฝึ กก็เป็ นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสําเร็จ
การถามคําถามอยูต่ ลอดเวลาในขณะที่ดาํ เนินการสอนก็เป็ นส่วนส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้ประสบปละ
สําเร็จได้
8. ครู ต้องสารวจตังเองอยู่เสมอ
การสํารวจตนเองของครู จะสํารวจได้จากที่ไหน
สํารวจความสําเร็จของผูเ้ รี ยนโดยทดสอบ
ครู ผสู ้ อน หากผูเ้ รี ยนไม่รู้หรื อทําไมได้ ไม่ได้แสดงว่าครู ไม่ได้สอน ครู จะต้องสํารวจตนเองในเรื่ องต่าง ๆ
ต่อไปนี้
ครู พดู มากหรื อไม่
ครู สอนเป็ นขั้นตอนหรื อไม่
ครู ใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนหรื อไม่
ครู แสดงหรื อสาธิตให้ผเู ้ รี ยนเห็นชัดเจนหรื อไม่
ครู ตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอยูเ่ สมอหรื อไม่
ครู ให้คาํ ปรึ กษากับผูเ้ รี ยนตลอดเวลาหรื อไม่

11

9. ครู ต้องมีมนุษยสั มพันธ์ ที่ดี
เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องใหญ่สาํ หรับการทํางานในหน้าที่ของครู ครู จะต้องทํางานร่ วมกับคนอื่น เช่นเพือ่ น
ครู ดว้ ยกัน ผูบ้ งั คับบัญชา ส่วนมากปั ญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือ เรื่ องมนุษยสัมพันธ์ ฉะนั้นครู จะทําตัว
อย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ลองพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
9.1 มีทศั นคติที่ดีกบั คนอื่น
9.2 ไม่อวดตนเอง หรื อไม่หลงตนเอง
9.3 นอบน้อมถ่อมตนเสมอ
9.4 ทํางานด้วยความบริ สุทธิ์
9.5 ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น
9.6 มีเมตตา กรุ ณากับผูอ้ ื่น
9.7 มีความพอใจในอาชีพการเป็ นครู
9.8 เป็ นผูค้ วบคุมอารมณ์อยูเ่ สมอ
9.9 เป็ นผูร้ ู ้จกั กาลเทศะ
9.10 ไม่เป็ นบุคคลชอบสร้างปั ญหา
10. อะไรคือเทคนิคในการสอน ความหมายของคานีก้ ว้ างขวางมาก ลองพิจารณาความหมายต่ อไปนี้
ลูกเล่นที่จะลวงผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้
วิธีการที่จูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดอยากเรี ยน
การให้ขอ้ มูลแก่ผเู ้ รี ยนอย่างชัดเจนและเป็ นขั้นตอน
ช่วยผูเ้ รี ยนแก้ไขปั ญหาในการเรี ยน
มีการทดสอบผูเ้ รี ยนอยูเ่ สมอ
กระตุน้ ผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
ทําตัวเป็ นกันเองกับผูเ้ รี ยนสมํ่าเสมอ
ใช้อุปกรณ์ช่วยสอนให้เข้ากับสถานการณ์

นายจตุรงค์ เพชรสงคราม
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

ลูกใครในแหล่งหล้า ใครเข้ ามาจะอบรมให้ สมหวัง
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ลักษณะการทาโทษที่ดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ครู พจิ ารณาแล้วว่า การทําโทษนั้นพอเหมาะกับโทษของนักเรี ยน
ครู ตอ้ งพิจารณาว่า ควรจะทําโทษหรื อไม่ เพราะนักเรี ยนบางคนสํานึกผิด และปรับตัวได้ไม่ตอ้ งมีการทําโทษ
ต้องให้นกั เรี ยนทราบและเข้าใจความผิดของตนเสียก่อน มิใช่ทาํ โทษโดยผูถ้ ูกทําโทษไม่รู้ตวั
การทําโทษนั้นต้องเล็งผลทางใจ แก้นิสยั ไม่ดีของเด็กได้
ครู ตอ้ งไม่มีการโกรธขึงเครี ยด หรื อลําเอียง โทษนักเรี ยนที่ได้รับต้องเป็ นโทษของตนเอง
ครู ตอ้ งอารมณ์ดี ใจดี ไม่ใจร้อน ไม่โมโหโทโสขณะทําโทษ
การทําโทษต้องไม่รุนแรง จนกระทัง่ ผูถ้ ูกทําโทษเห็นว่าตนมีความผิดรุ นแรงจนไม่สามารถจะประพฤติตน
ในทางที่ดีเพือ่ ลบล้างความผิดได้
ครู อย่าทําโทษพรํ่าเพรื่ อ ไม่บ่นจูจ้ ้ ี ไม่รู้จกั จบ
การเรี ยนที่ไม่เข้าใจของเด็ก ไม่ใช่เหตุผลแห่งการลงโทษ
การทําโทษเด็กต้องเด็ดขาดไม่ลงั เล หรื อไม่แน่ใจ
การทําโทษที่รุนแรงต้องมีเหตุผลพอ และควรแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบด้วย
ครู ตอ้ งมีความยุติธรรม

ลูกใครไม่ สาคัญ ลูกศิษย์ ฉันสาคัญกว่ า
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ระเบียบวินัยการปฏิบัติของอาจารย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
บุคคลในหน้ าที่
1. ผูร้ ับใบอนุญาต คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายการบริ หารสถานศึกษา ฉะนั้นผูจ้ ดั การ
,ผูอ้ าํ นวยการ และอาจารย์ทุกท่านต้องดําเนินการตามนโยบายที่วางไว้
2. ผูอ้ าํ นวยการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับกิจการทุกอย่างในสถานศึกษา
ฉะนั้นผูอ้ าํ นวยการเป็ นผู ้
ควบคุมดูแล และปกครองบุคลากรทุกคน ตลอดจนนักเรี ยนนักศึกษาทุกคน
3. ผูจ้ ดั การมีหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณ สื่อการเรี ยนการสอน และอํานาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ
โรงเรี ยนเอกชนกําหนด โดยมีรองผูจ้ ดั การการ เป็ นผูช้ ่วย และเป็ นผูร้ ับผิดชอบแทนผูจ้ ดั การในบางกรณี
4. รองผูอ้ าํ นวยการ และเป็ นผูร้ ับผิดชอบรองจากผูอ้ าํ นวยการตามหน้าที่ในฝ่ ายที่รับผิดชอบ
5. อาจารย์หวั หน้าสาขา มีหน้าที่รับผิดชอบ ปกครอง ดูแลอาจารย์และนักเรี ยนภายในสาขา
6. อาจารย์ผชู ้ ่วยหัวหน้าสาขา มีหน้าที่รับผิดชอบ ปกครอง ดูและอาจารย์ภายในแผนกรองลงมาจากอาจารย์
หัวหน้าสาขา
7. อาจารย์หวั หน้างานอาคาร สถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ ปกครองดูแล อาจารย์และนักเรี ยนในอาคารนั้น ๆ
8. อาจารย์ผชู ้ ่วยหัวหน้าอาคาร สถานที่ มีหน้าที่ช่วยอาจารย์หวั หน้าอาคาร สถานที่และรับผิดชอบ ปกครอง ดูแล
อาจารย์และนักเรี ยนในอาคารนั้น รองจากอาจารย์หวั หน้าอาคารสถานที่
9. อาจารย์ที่ปรึ กษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ปกครอง ดูแล นักเรี ยนในชั้นของตน
10. อาจารย์ประจําวิชา มีหน้าที่รับผิดชอบวิชา และปกครองดูแล นักเรี ยนในชั้นที่ตนสอน
******************************************************************************
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หมวดที่ 1 ระเบียบและข้ อบังคับการบริ หารงานบุคคล
1.1 การแต่ งกายของบุคลากร
การแต่ งกาย
บุคลากรทุกคนต้ องแต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อยอยูเ่ สมอในวันทางาน ตามที่สถานศึกษากาหนด
สุ ภาพบุรุษ : สวมเสื ้อเชิ ้ต หากเป็ นเสื ้อแขนยาวไม่พบั แขนเสื ้อ กางเกงขายาว สีดาหรื อสีกรมท่า ผูกเนคไท หรื อ
สวมชุด สวมรองเท้ าคัทชูห้ มุ ส้ นสีดา ห้ ามใส่ต้ มุ หู ทาสีผม ตัดผมทรงตามแฟชัน่ สาหรับครูผ้ สู อนพลศึกษาให้
แต่งกายชุดกีฬาได้ (กางเกงวอร์ ม)
สุ ภาพสตรี : โดยปกติสวมใส่ชุดกระโปรง (ไม่สนเหนื
ั ้ อเข่า) แบบสุภาพ ตามที่สถานศึกษา กาหนด โดยมีลกั ษณะ
ดังนี ้
1. สวมเสื ้อที่มีแขนและสีสภุ าพ (มีปกและมีแขน งดเสื ้อแขนตุ๊กตา) ในทุกโอกาส ไม่สวมเสื ้อยืด หรื อ เสื ้อ
รัดรูปที่มีสี และลวดลายฉูดฉาด หากเป็ นเสื ้อแขนยาวไม่พบั แขนเสื ้อ
2. รองเท้ าคัทชู แบบหุ้มส้ น สีดา ไม่สวมรองเท้ าแบบสาน หรื อรองเท้ าพื ้นหนาใหญ่
3. ถ้ าผมยาวไม่ปล่อยผมสยาย รวบและมัดให้ เรี ยบร้ อย ตลอดจนไม่ทาสีผมเป็ นหย่อม และไม่ตดั ผมทรง
แฟชัน่ สมัยนิยม
4. ครูผ้ สู อนพลศึกษาให้ แต่งกายชุดกีฬา(กางเกงวอร์ ม)โดยนาชายเสื ้อไว้ ในกางเกงและสวมรองเท้ ากีฬาสี
สุภาพ
ทางสถานศึกษากาหนดให้ บุคลากรทังชาย
้
และหญิงสวมเครื่ องแบบต่างๆ ดังนี ้
 วันจันทร์ เสื ้อสีเหลือง
 วันอังคาร เสื ้อสีชมพู สูทสีดา
 วันพุธ เสื ้อสีฟา้ สูทสีดา
 วันพฤหัสบดี เสื ้อสีม่วง สูทสีดา
 วันศุกร์ ชุดไทย
 วันอาทิตย์ เสื ้อสีชมพู
สาหรับอาจารย์ที่มาอยูเ่ วรวันหยุด
สุภาพบุรุษ ให้ แต่งกายสุภาพ รองเท้ าคัทชู ห้ ามเสื ้อยืด กางเกงยีน รองเท้ าแตะ
สุภาพสตรี ให้ สวมกางเกงทรงสุภาพ สีดา รองเท้ าคัทชู ห้ ามใส่เสื ้อยืด กางเกงยีน รองเท้ าแตะ
บุคลากรทุกคนต้ องแต่งกายตามเทศกาล วันสาคัญ ตามที่คาสัง่ ของสถานศึกษา เช่นวันพ่อ วันแม่ เป็ นต้ น
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1.2 การจ้ างงาน
เพื่อให้ ระบบการจ้ างงานที่เหมาะสม สอดคล้ องกับความจาเป็ นและสภาพการดาเนินการของสถานศึกษา
จึงกาหนดลักษณะการจ้ างงาน ดังนี ้
1. ครูประจา ได้ แก่ ครูที่สถานศึกษาจ้ างไว้ เป็ นการประจา โดยผ่านการทดลองงานมาแล้ ว
2. ครูทดลองงาน ได้ แก่ ครูที่สถานศึกษาจ้ างให้ ทดลองงาน ก่อนที่จะเป็ นครูประจา โดยโรงเรี ยนได้ แจ้ ง
เงื่อนไขอย่างชัดเจนว่าให้ ทดลองปฏิบตั ิงานใด ระยะเวลาทดลองปฏิบตั ิงาน 3 เดือน โดยจะมีการ
ประเมินผลการทดลองงานเป็ น 2 ช่วง คือ เมื่อทางานครบ 2 เดือน และทางานครบ 3 เดือน
3. ครูสญ
ั ญาจ้ างพิเศษ ได้ แก่ ครูที่สถานศึกษาจ้ างไว้ เพื่อทางานอันมีลกั ษณะพิเศษเฉพาะ โดยมีกาหนด
ระยะเวลา

1.3 การสื่ อสาร
1. ใช้ คาพูดที่สภุ าพ ไพเราะ กับทุกคนทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง
2. ไม่พดู คุยในเรื่ องที่ไม่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนทังในห้
้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน
3. ครูที่ไม่มีหน้ าที่ที่โรงอาหาร เมื่อรับประทานอาหารเรี ยบร้ อยแล้ วไม่นงั่ จับกลุม่ คุยที่โรงอาหาร
4. เรื่ องภายในสถานศึกษาห้ ามมิให้ นาไปพูดกับผู้อื่น
5. เมื่อมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับนักเรี ยนที่ต้องแจ้ งผู้ปกครอง

ให้ มาใช้ โทรศัพท์ที่ห้องธุรการพร้ อมลง

บันทึกการใช้ โทรศัพท์
6. เมื่อนักเรี ยนเกิดอุบตั ิเหตุ ให้ ครูพาส่งห้ องพยาบาลทันที เจ้ าหน้ าที่ห้องพยาบาลจะเป็ นผู้ปฐมพยาบาล
เบื ้องต้ น หลังจากได้ รับการรักษาพยาบาลแล้ ว ให้ ครูทาหนังสือแจ้ งผู้ปกครองทราบ

1.4 วัน และเวลาทางาน
สถานศึกษากาหนด วัน เวลาทางานปกติ และเวลาพัก ดังนี ้
วันทางานปกติ
สัปดาห์ละ 5 วัน คือ วันจันทร์ – ศุกร์
วันหยุดประจาสัปดาห์ คือ วันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดที่ราชการสัง่ หยุด และวันที่
สถานศึกษาสัง่ หยุด
เวลาทางานปกติ
1. งานเริ่ มตังแต่
้ 7.45 – 16.30 น.
2. ในกรณีที่ครูมีเวรรับผิดชอบ ให้ มาเริ่ มงานตามเวลาที่กาหนด
3. เวลาพักกลางวัน 40 นาที
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การลงเวลาทางาน
1. สถานศึกษากาหนดให้ ครู ต้องสแกนนิ ้วและ ลงชื่อบันทึกเวลาทางานด้ วยตนเองทุกครัง้ เมื่อมาทางาน
และเลิกงาน
2. ครูที่ลงชื่อบันทึกเวลาทางานให้ เพื่อน โดยที่เจ้ าตัวไม่มาปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาถือว่าเป็ นความผิด
ทางวินยั อย่างร้ ายแรง มีโทษถึงขันเลิ
้ กจ้ าง
3. ครูที่ลมื ลงชื่อบันทึกเวลาทางาน ให้ ชี ้แจงเหตุผลต่อผู้บงั คับบัญชา มิฉะนันสถานศึ
้
กษาจะถือว่าครูขาด
งานในวันนัน้
4. ครูที่ปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ตามคาสัง่ ของสถานศึกษาให้ ถือว่าไปปฏิบตั ิราชการ
การลาหยุด
การลาหยุดในรอบ 1 ปี การศึกษา หากมีเหตุจาํ เป็ น บุคลากรทุกท่านที่มีสิทธิลาหยุดการมาปฏิบตั ิงานได้ดงั นี้
1. การลากิจ ให้ลาได้ไม่เกิน 10 วัน ( หักคะแนนวันลาวันละ 1 คะแนน )
1.1 ให้ อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ ที่ลากิจยืน่ ใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันและต้องได้รับการอนุมตั ิก่อนจึง หยุดได้
ในกรณี มีเหตุจาํ เป็ นไม่สามารถยืน่ ใบลาได้ ให้โทรแจ้งผูม้ ีอาํ นาจในสถานศึกษา ทราบโดยเร็ว
2. การลาป่ วย ให้ยนื่ ใบลาทุกครั้งในวันแรกที่มาทํางาน โดยอนุญาตให้ลาได้ดงั นี้ (หักคะแนนวันละ 1 คะแนน)
2.1 เจ็บป่ วยธรรมดา ให้ลาได้ไม่เกิน 15 วัน
2.2 เจ็บป่ วยต้ องรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ลาได้ไม่เกิน 60 วัน ( พิจารณาตามความเหมาะสม )
2.3 การลาป่ วยตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปต้องแสดงใบรับรองแพทย์
ถ้าบุคลากรลาป่ วยเกินกว่าที่ทางสถานศึกษากําหนด (60 วัน) ถ้ายังรักษาสภาพการเป็ นบุคลากรโดยครู ตอ้ ง
ทําหนังสือข้อตกลงที่จะไม่รับเงินเดือนและครู ตอ้ งเป็ นผูจ้ ่ายเงินสมทบทั้ง 2 ส่วนรวม 6 % (คือส่วนของครู 3 %
ส่วนของโรงเรี ยน 3 %)
3. การลาคลอด ให้ลาได้ดงั นี้ ( ไม่หกั คะแนน )
3.1 การคลอดธรรมชาติ
ให้ลาได้ไม่เกิน 30 วัน
3.2 การคลอดโดยการผ่ าตัด ให้ลาได้ไม่เกิน 45 วัน
4. การลาอุปสมบทหรื อลาเพื่อประกอบพิธีฮัจย์ ให้ลาในช่วงปิ ดภาคเรี ยนเท่านั้น ให้ส่งใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
3 เดือน ลาได้ไม่เกิน 120 วัน ในกรณี ผปู ้ ฏิบตั ิงานไม่เคยอุปสมบทหรื อไม่เคยไปประกอบพิธีฮจั ย์และได้
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนนั้นมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี แต่ถา้ สถานศึกษายังหาบุคลากรปฏิบตั ิงานแทนไม่ได้
สถานศึกษาอาจยับยั้งการลานั้นไว่อน เพือ่ ให้ลาในปี ต่อไปก็ได้
5. การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึ กวิชาทหาร
5.1 พิจารณาวันลาตามความเหมาะสม ส่งใบลาพร้อมหนังสือเรี ยกระดมพล ล่วงหน้า 7 วันให้ลาได้ไม่เกิน 60 วัน
6. บุคลากรที่หยุดงานเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ จากการทํางานให้โรงเรี ยนไม่นบั เป็ นวันลาป่ วย
7. การนับวันลาในกรณี ทมี่ ีวนั หยุดคัน่ ระหว่างวันลาให้นบั เป็ นวันลาด้วย
8. การเขียนใบลาให้ใช้แบบฟอร์มของสถานศึกษาเท่านั้น ถ้าไม่ส่งใบลาถือว่าขาดงานหักคะแนนครั้งละ 3คะแนน
9. การลาหยุดเกินกว่ าทีท่ างวิทยาลัยฯกาหนด สถานศึกษาขอสงวนสิทธิ์ไม่พจิ ารณาการปรับขึ้นเงินเดือน
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10. การลากิจหรื อลาป่ วยถ้ าไม่ ยื่นใบลาตามข้ อ 1 และ 2 จะต้องถูกตัดเงินให้อาจารย์ผสู ้ อนแทนในอัตราเงินเดือน
หาร ด้วย 30 และถ้าใน 1 เดือนลา 2 ครั้งขึ้นไปจะต้องถูกตักเตือนและถ้ามีการลาทุกเดือนถือว่าลาเป็ นเนืองๆไม่วา่
เหตุใดๆจะถูกลงโทษตามขั้นในระดับสูงต่อไปจนถึงไล่ออก*
11. บุคลากรที่มาทางานสายเกิน 10 วัน ใน 1 ปี การศึกษา ทางสถานศึกษาขอสงวนสิทธิ์ไม่พจิ ารณาขึ้นเงินเดือน
12. บุคลากรที่มาปฏิบัติงานสม่าเสมอ ไม่ลาป่ วย ไม่ลากิจ ไม่ขาดงาน ไม่มาทํางานสาย ไม่กลับก่อน ไม่ขาดการ
ลงเวลามาและกลับ จะได้คะแนนผลการปฏิบตั ิงานเพิม่ 5 %

1.5 ระเบียบของวิทยาลัยทีบ่ ุคลากรต้ องปฏิบัติทวั่ ไป

1.
2.
3.
4.

5.

6.

1.1 อาจารย์ – เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมาถึงสถานศึกษาสแกนนิ้วมือและเซ็นชื่อ ลงเวลาทํางานด้วยตนเองทุกครั้ง
อย่างช้าไม่เกิน 07.45 น.และกลับหลังเวลา 16.30 น. ถ้าเกินเวลา 07.45 น.ถือว่ามาทํางานสาย และถ้ามา
ทํางานสายหรื อกลับก่อนเวลารวม 5 ครั้งถือว่าลากิจ 1 วัน สําหรับอาจารย์เวรต้องมาปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เกิน
07.00 น.หรื อตามเวลาที่โรงเรี ยนกําหนด และโรงเรี ยนได้ทาํ ข้อตกลงระหว่างบุคลากรไว้ดงั นี้
1.2 มาทํางานสาย 07.46 – 09.00 น.จะต้องถูกตัดเงินเดือนวันละ 50 บาท ถ้าสายเกินเวลา09.01 น. ถือว่าขาด
งานครึ่ ง วันถูกตัดเงิน 150 บาท
1.3 บุคลากรที่ลาป่ วย ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้นถ้าไม่มี จะต้องถูกตัดเงินเดือน 300 บาท/
วัน หรื อลากิจไม่ได้ลาล่วงหน้า หรื อแจ้งทางสถานศึกษาทราบ จะต้องถูกตัดเงินเดือน 300 บาท/วัน
1.4 บุคลากรหยุดงานโดยไม่ส่งใบลาถือว่าขาดงานจะต้องถูกตัดเงินเดือน 500 บาท/วัน
เงินที่ตดั ตามข้อ 1.2,1.3 จะนําไปให้บุคลากรที่ทาํ หน้าที่สอนแทนคาบละ 30 บาท
1.5 บุคลากรที่มาทํางานไม่มาสาย ลากิจ ลาป่ วย ขาดงาน ไม่กลับก่อนเวลา ไม่ออกนอกโรงเรี ยนโดยไม่ได้
รับอนุญาต ในแต่ละเดือน จะได้เงินเบี้ยขยัน 300 บาท/เดือน
อาจารย์ทุกท่านเมื่อมาถึงสถานศึกษาต้องปฏิบตั ิหน้าที่ทนั ที
อาจารย์–เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามที่กาํ หนด ถ้าไม่ ปฏิบัติตามจะถูกตัดเงินครั้งละ 300 บาท
อาจารย์–เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องควบคุมแถวนักศึกษาและร่ วมกิจกรรมตอนเช้าพร้อมกับนักศึกษาทุกวันทําการ
อาจารย์–เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องวางตนให้เหมาะสมกับที่เป็ นครู
ทําให้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษา ไม่มี
พฤติกรรมใด ๆ ที่จะทําให้เสื่อม เสียชื่อเสียงของตนเอง และส่วนรวม เช่นประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพ
ของมึนเมาร่ วมกับนักศึกษา จนไม่สามารถครองสติได้ ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินรุ งรัง ไม่หมกมุ่นในการพนัน กระทํา
ความอาญา และไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ถ้าดื่มสุ รา หรื อเล่ นการพนันในสถานศึกษาจะต้ องถูกตัดเงินครั้ง
แรก 500 บาท และถูกลงโทษทางวินัย (ยกเว้ นในกรณีที่ทางสถานศึกษาจัดเลีย้ ง) ครั้งที่ 2 ให้ ออกสถานเดียว
ในกรณี มีธุระจําเป็ น ต้องออกนอกบริ เวณสถานศึกษาให้ขออนุญาตผูอ้ าํ นวยการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะออกนอกบริ เวณสถานศึกษาได้ และจะต้องบันทึกในสมุดออกนอกสถานศึกษาทั้งก่อน
และหลังด้วยทุกครั้งถ้าออกนอกบริ เวณวิทยาลัยโดยไม่ ได้ รับอนุญาตจะต้ องถูกตัดเงินครั้งละ 100 บาท
อาจารย์ – เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสุภาพ เรี ยบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาโดยเคร่ งครัดถ้าไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชาถือว่า
เป็ นความผิดร้ ายแรงต้ องถูกลงโทษให้ ออกสถานเดียว
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7. อาจารย์–เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องซื่อตรงและรับผิดชอบต่อหน้าที่เสมอไป การหาทางหลบหลีกด้วยวิธีการใด ๆ
ถือเป็ นความผิดที่ร้ายแรง
8. อาจารย์–เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน เมื่อโรงเรี ยนจัดกิจกรรมพิเศษ หรื อกิจกรรมอื่น
ใดที่เกี่ยวกับโรงเรี ยน
9. อาจารย์–เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ตดั สินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการโรงเรี ยนโดยพลการ
10. ในวันปิ ดภาคเรี ยนทั้งสองภาคเรี ยน ผูอ้ าํ นวยการ มีสิทธิ์เรี ยกอาจารย์ – เจ้าหน้าที่ทุกคนมาทํางานที่โรงเรี ยนได้
11. อาจารย์–เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องช่วยกันรักษาชื่อเสี ยงของสถานศึกษา ของเพือ่ นครู และของตนเอง
12. อาจารย์–เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องดูแลเอาใจใส่นกั ศึกษาด้วยความรัก ความเมตตา
13. ผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย มีสิทธิ์ที่จะมอบหมายให้อาจารย์ไปทํางานอย่างอื่น หรื อให้ ไป
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนอาจารย์ที่ไม่มาปฏิบตั ิงานก็ได้
14. อาจารย์ทุกท่าน มีหน้าที่กวดขันการแต่งกาย ตลอดจนความประพฤติของนักศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบ
ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การแต่งกายนี้คลุมถึงทรงผม ตลอดจนด้านอนามัย
ทัว่ ไปของ นักศึกษาด้วย
15. อาจารย์ทุกท่านมีสิทธิ์วา่ กล่าว ตักเตือน อบรม หรื อลงโทษเมื่อนักศึกษา กระทําความผิดตามที่เห็นสมควร
พร้อมทั้งบันทึกไว้เป็ นหลักฐานทุกครั้ง
16. การสอดแทรกข้อคิดเห็น ลักษณะวิจารณ์ หรื อด้วยวิธีการอื่นใด อันอาจทําให้นกั ศึกษาเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
สถานศึกษาและเกิดการกระด้างกระเดื่อง ฝ่ าฝื นระเบียบของสถานศึกษา ถือเป็ นความผิดร้ ายแรง
17. ไม่ต้งั วงรับประทานอาหารในห้องเรี ยน ห้องทํางาน ไม่นาํ เครื่ องปรุ งอาหารมาไว้ในห้องเรี ยนหรื อห้องพักครู
18. อาจารย์ทุกท่านมีหน้าที่อบรมสัง่ สอนนักศึกษา โดยเอาใจใส่สอนวิชาความรู ้ และความประพฤติดีงาม โดยถือ
ตามระเบียบของโรงเรี ยนอย่างเคร่ งครัด และไม่ละทิ้งห้องเรี ยนในขณะสอน
19. เข้าสอนและออกจากห้องสอนตรงเวลา และพยายามเปลี่ยนห้องสอนโดยเร็ ว เมื่อได้ยนิ สัญญาณเปลี่ยนชัว่ โมง
20. ต้องเช็คเวลานักเรี ยนที่ทาํ การสอน และเวลาสอนให้ยนื สอน ถ้านักเรี ยนทํางานให้เดินตรวจ และอยูใ่ น
ห้องเรี ยน หรื อโรงฝึ กงานตลอดเวลาขณะทีม่ ีการสอน
21. ถ้ามีเวลาว่างจากการสอนนักศึกษา อาจารย์ตอ้ งไปทํางานที่หอ้ งพักครู เพือ่ เตรี ยมการสอนหรื อตรวจงาน
นักเรี ยนจะไปไหนตามใจชอบไม่ได้ เพราะถือเป็ นเวลาปฏิบตั ิงาน
22. อาจารย์ทุกท่านต้องละเว้นการทํากิจส่วนตัว หรื อสูบบุหรี่ อ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือเริ งรมย์ หนังสือกีฬา ฯลฯ
ในชั้นเรี ยนอย่างเด็ดขาด
23. ไม่ซ้ือขายหรื อหารายได้พเิ ศษ หรื อรับฝากเงินนักศึกษา หรื อไม่ยมื เงินนักศึกษา ถ้าปรากฏว่ามีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นทางสถานศึกษาจะพิจารณาโทษสถานหนักทันที
24. การสอนพิเศษนักศึกษาทุกครั้งจะต้องทําหนังสือขออนุญาตและต้องได้รับอนุญาตจากผูอ้ าํ นวยการก่อน
25. ไม่ทาํ โทษนักศึกษาทั้งทางกายและจิตใจ
26. เคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่กา้ วล่วงในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่ของตน
27. มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีกบั ผูป้ กครอง นักศึกษา เพือ่ ร่ วมงาน
28. ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพและตรงต่อเวลา และเมื่อมีปัญหาให้แจ้งตามสายงานทันที
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29. ห้ามมีพฤติกรรมด้านชูส้ าวกับนักศึกษา
30. ก่อนสอน หลังสอน ให้ดูแลความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ภายในบริ เวณห้องเรี ยนทุกครั้ง เช่น
กระดานดํา โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆ เป็ นต้น
31. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ตอ้ งอ่านข่าวสารประจําวันที่บอร์ดห้องลงเวลาทํางานประจําวันทุกครั้ง
32. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ตอ้ งช่วยกันประหยัดนํ้า ไฟฟ้า และดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา
33. อาจารย์ตอ้ งส่งงาน ตามกําหนดการของฝ่ ายต่าง ๆ เช่น ไม่ส่งแผนการสอน ข้อสอบ เกรดตามกําหนด อื่นๆ
ของฝ่ ายวิชาการ ไม่ส่งใบแปดคาบ สมุดโฮมรู ม และอื่นๆ ของฝ่ ายกิจการนักศึกษา และงานของฝ่ ายอื่น ๆ
ถ้ าไม่ ส่งงานตามกาหนดต้ องถูกตัดเงิน วันละ 200 บาท/งาน/เรื่ อง/จานวนงาน และถูกลงโทษทางวินัยตามวาม
ผิดที่ทาให้ เกิดความเสี ยหาย
34. อาจารย์ทุกคนต้องทําหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครองและแนะแนวด้วย
35. อาจารย์ทุกคนต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

1.6 การบริหารเงินเดือน
1. ขึน้ เงินเดือนประจาปี

โรงเรี ยนจะพิจารณาการขึ ้นเงินเดือนประจาปี ตามผลการประเมินการปฏิบตั ิงานปี ละ 1 ครัง้ โดยพิจารณา
ตามรอบระยะเวลา 12 เดือนของปี การศึกษา การขึ ้นเงินเดือนจะมากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กบั ผลการประกอบการของปี
นันๆ
้ โดยครูประเมินตนเองและได้ รับการประเมินจากหัวหน้ าสาขา /รองผู้อานวยการ / ความเห็นชอบของ
ผู้อานวยการ โดยพิจารณาในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1.ด้ านการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ และงานพิเศษ
2.ด้ านระเบียบวินยั
3.ด้ านการมาปฏิบตั ิงาน
4.ด้ านผลงานทางวิชาการ ( งานวิจยั ,สือ่ นวัตกรรม,สิง่ ประดิษฐ์ )
ถ้ าบุคลากรไม่ มีงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ไม่ พิจารณาการขึน้ เงินเดือน
2. เงินประจาตาแหน่ ง
ตาแหน่งที่ได้ รับเงินประจาตาแหน่ง มีดงั นี ้ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้ างาน และหัวหน้ า
สาขา กรณีที่รองผู้อานวยการ หัวหน้ างาน และหัวหน้ าสาขา ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ แต่งตังผู
้ ้ มีคณ
ุ สมบัติ
ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนและได้ รับเงินประจาตาแหน่งนันแทน
้
ข้ อพึงปฏิบัติ
เงินเดือน / เงินโบนัส ของครูเป็ นเรื่ อง ลับเฉพาะ ห้ ามเปิ ดเผยให้ ผ้ อู ื่นทราบ
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1.7 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
สถานศึกษากาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
1. การประเมินผลการทดลองงาน
 สถานศึกษากาหนดให้ มีระยะเวลาการทดลองงานไม่เกิน 120 วัน และให้ มีการประเมินผล
งานโดยผู้บงั คับบัญชา ตามเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากาหนด
 การประเมินผลการทดลองงานครัง้ สุดท้ าย ต้ องได้ คะแนนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดจึง
ถือว่าผ่านการทดลองงาน และมีสทิ ธิได้ เป็ นครูประจาของสถานศึกษา
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
สถานศึกษากําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี สําหรับบุคลากร อย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากําหนด

1.8 การพ้นสภาพการทางาน
ครู จะพ้นสภาพจากการเป็ นครู ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. ลาออก หมายถึง ครู ขอลาออกจากการเป็ นครู ของสถานศึกษา โดยครู ตอ้ งยืน่ ความจํานงเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อผูอ้ าํ นวยการภายในกําหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่ครู ประสงค์จะลาออก เมื่อได้รับ
อนุมตั ินจากผูอ้ าํ นวยการแล้ว จึงจะถือว่าพ้นจากการเป็ นครู ของสถานศึกษาได้
2. เกษียณอายุ หมายถึง สถานศึกษาให้ครู พน้ จากการเป็ นครู เมื่อมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ โดยสถานศึกษา
จะให้ครู ผนู ้ ้ นั พ้นจากการเป็ นครู นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม ปี ถัดไป ยกเว้นครู ที่มีประสิทธิภาพจะทํา
การพิจารณาต่ออายุการทํางานเป็ นรายปี
3. ถึงแก่ กรรม หมายถึง ครู ถึงแก่ความตายไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม
4. เลิกจ้ าง สถานศึกษาจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามอัตราที่กาํ หนดไว้ใน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การคุม้ ครองการทํางานของครู ใหญ่และครู โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2542 หมวด 4
5. ให้ ออก หมายถึง สถานศึกษาเลิกสัญญาการเป็ นครู ของสถานศึกษา ในกรณี หนึ่งกรณี ใดดังต่อไปนี้
5.1. ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทําผิดอาญาโดยเจตนาแก่สถานศึกษา
5.2. จงใจทําให้สถานศึกษาได้รับความเสียหาย
5.3.ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้โรงเรี ยนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
5.4.ฝ่ าฝื นระเบียบว่าด้วยจรรยา มารยาทและวินยั ระเบียบประเพณี ของครู ตามที่คุรุสภากําหนด
5.5.ฝ่ าฝื นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยจรรยา มารยาท วินยั และหน้าที่ของผูจ้ ดั การ ครู ใหญ่
หรื อครู ใหญ่โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2526
5.6.ฝ่ าฝื นระเบียบของสถานศึกษาซึ่งได้รับอนุมตั จิ ากผูอ้ นุญาตแล้ว
หรื อคําสัง่ โดยชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรมของผูร้ ับใบอนุญาต และสถานศึกษาได้ตกั เตือนเป็ นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณี ที่
ร้ายแรง ผูร้ ับใบอนุญาตไม่จาํ เป็ นต้องตักเตือน
5.7. มีความประพฤติไม่เหมาะสมแก่ตาํ แหน่งหน้าที่
5.8. ละทิง้ หน้าที่เป็ นเวลา 7 วันติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
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5.9.ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
ครู ที่ไม่ มีสิทธิได้ รับค่าชดเชย
1. ครู ที่ถูกให้ออกตามข้อ 5.5
2. ลาออกด้วยความสมัครใจ
3. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็ นครู
4. ภายในระยะเวลา 120 วันของการทดลองปฏิบตั ิงาน ปรากฏว่าครู มีความประพฤติไม่ดี หรื อไม่มีความรู ้

หมวดที่ 2 สวัสดิการ
2.1 การรักษาพยาบาล
สถานศึกษาได้ทาํ ประกันอุบตั ิเหตุให้กบั บุคลากรของวิทยาลัยทุกคน
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
1. ครูผ้มู สี ิทธิ

ครู ที่ได้รับการบรรจุและครู ที่อยูใ่ นระหว่างทดลองงาน
2. สถานพยาบาล
1)สําหรับครู ที่บรรจุแล้วเมื่อครู เจ็บป่ วยสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลของทางราชการ
โดยสถานศึกษาจะเป็ นผูท้ าํ หนังสือส่งตัว
2) เมื่อครู ประสบอุบตั ิเหตุสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลของทางราชการหรื อเอกชน
3.วงเงินค่ารักษาพยาบาล
- เมื่อครู ประสบอุบตั ิเหตุ จะได้รับเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลโดยมีวงเงินคุม้ ครองครั้งละไม่เกิน
10,000 บาท และในกรณี เสียชีวติ บริ ษทั ประกันจ่ายเงินคุม้ ครอง 100,000 บาท
- เมื่อครู เจ็บป่ วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ โดยมีวงเงินคุม้ ครองปี ละ
ไม่เกิน 100,000 บาท

2.2 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เพือ่ ส่งเสริ มการออมทรัพย์ และเป็ นหลักประกันแก่สมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิกออกจากงาน ลาออก
จากกองทุน ไร้ความสามารถ หรื อถึงแก่กรรม
1. หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินสะสมฯ และเงินสมทบฯ
ครู ที่ได้รับการบรรจุเป็ นครู ของสถานศึกษาจะถูกหักเงินเดือน 3 % เป็ นเงินสะสมในส่วนของครู
ทุกเดือน และสถานศึกษาจะจ่ายเงินสมทบให้ 3 % ตามอัตราของเงินเดือน และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบให้ 6 % ตาม
อัตราของเงินเดือน
2. การจ่ ายผลประโยชน์
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เมื่อครู ออกจากงาน เสียชีวติ หรื อเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ หรื อวิทยาลัยเลิกกิจการ จะมีสิทธิ ได้รับเงินทุน
เลี้ยงชีพดังนี้
1. เงินทุนเลีย้ งชีพประเภท 1 จะได้รับเงินที่ครู จ่ายสะสมเต็มจํานวนรวมทั้งดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคาร
2. เงินทุนเลีย้ งชีพประเภท 2 จะได้รับเงินที่ผรู ้ ับใบอนุญาตและรัฐบาลออกสมทบตามมาตรา ๖๘(๒) เมื่อ
ครู มีอายุการทํางานตามที่กองทุนฯ กําหนด
ครู ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 2 ในกรณี ออกจากงานก่อนเวลาที่กองทุนฯ กําหนด หรื อ
ออกงานโดยมีความผิด
2.3 เงินช่ วยเหลืองานศพ
เพือ่ ช่วยเหลือเป็ นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ กรณี ครู หรื อสมาชิกของครอบครัวของครู เสียชีวติ
ผูม้ ีสิทธิ ครู ที่ได้รับการบรรจุและครู ที่อยูร่ ะหว่างการทดลองงาน
หลักเกณฑ์การจ่าย
สถานศึกษาจะจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม
1. ครู เสียชีวติ
งานละ
5,000 บาท
2. คู่สมรส,บุตรที่ถูตอ้ งตามกฏหมายของครู
งานละ
5,000 บาท
3. บิดา,มารดาที่ถูกต้องตามกฏหมายของครู
งานละ
3,000 บาท
4. สถานศึกษาจัดพวงหรี ดเพือ่ เคารพศพตามความเหมาะสม
การศึกษาบุตร
- บุตรของครู ที่บรรจุแล้วจะได้รับสิทธิในการเบิกค่าธรรมเนียมการเรี ยน ตามราชการ
- บุตรของครู ที่ศึกษาที่วทิ ยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรี ยน
(เฉพาะผูท้ ี่เบิกไม่ได้ )
ทัศนศึกษาภายในประเทศ / ต่ างประเทศ
การไปทัศนศึกษาภายในประเทศ / ต่างประเทศ ขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการของแต่ละปี การศึกษา
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หมวดที่ 3 วินัยและการลงโทษ
ปฏิบตั ิตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การสัง่ ลงโทษครู ใหญ่ หรื อครู โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2526
2. ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยจรรยา มรรยาท วินยั และหน้าที่ของผูร้ ับใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ครู ใหญ่ หรื อครู
โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2526
บทลงโทษสาหรับครู และบุคลากร
การลงโทษครู และบุคลากรทุกคนที่ละเมิดระเบียบและข้อกําหนดของสถานศึกษามี 6 ขั้นดังนี้
1. ตักเตือน
2. ภาคทัณฑ์
3. ตัดเงินเดือน ครั้งละไม่เกิน 3 % ไม่เกิน 3 เดือน
4. ลดขั้นเงินเดือน
5. ให้ลาออก
6. ไล่ออก
*การขัดคําสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชาที่สงั่ การชอบด้วยกฎหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมีโทษสถานเดียวคือให้ออก

ข้ อห้ ามสาหรับบุคลากร
1. ห้ามลงเวลาหรื อบันทึกเวลาให้แก่ผอู ้ ื่น โดยเด็ดขาด
2. ห้าม เรี่ ยไรหรื อเก็บเงินนักเรี ยนเพือ่ ทําบุญหรื อซื้อของ ยกเว้นเก็บเงินห้องโดยมีคณะกรรมการห้องเป็ นผูร้ ับผิด
ชอบร่ วมอาจารย์ที่ปรึ กษา แต่ตอ้ งเสนอผูอ้ าํ นวยการอนุมตั ิ
3. ห้ามนําข้อสอบ ไปติวหรื อเฉลยให้กบั นักเรี ยนก่อนสอบและขณะสอบโดยเจตนา
4. ห้ามใช้คาํ พูดไม่สร้างสรรค์ท้งั กับเพือ่ นครู – นักเรี ยน – ผูป้ กครอง เช่นมาเรี ยนทําไม ไม่มีสิทธิ์สอบ – ไม่จบ
5. ห้าม ยึดของนักเรี ยนแล้วไปใช้เป็ นสมบัติส่วนตัว ไม่นาํ ส่งฝ่ ายพัฒนานักเรี ยน-นักศึกษา เช่น บุหรี่ เลส เงิน
6. ห้ามเฆี่ยนตี หรื อกระทําต่อนักเรี ยนเกินกว่าเหตุ เช่น ตบศีรษะ เตะ ต่อย ฯลฯ
7. ห้ามจัดนําเที่ยวหรื อไปทัศนะศึกษากับนักเรี ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต
8. ห้ามพานักเรี ยนไปรับประทานอาหารหรื อไปเที่ยวเตร่ ดว้ ยความสนิทสนม หรื อเสน่หา
9. ห้ามมีพฤติกรรมชูส้ าวกับนักเรี ยนทั้งในและนอกสถานศึกษา
10. ห้ามยืมหรื อกูเ้ งินนักเรี ยนหรื อผูป้ กครอง
11. ห้ามออกเงินกูใ้ ห้ครู และนักเรี ยน
12. ห้ามแสดงกิริยาอันไม่สุภาพ ก้าวร้าว หรื อทะเลาะวิวาทกับนักเรี ยน เพือ่ นครู
13. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในสถานศึกษา
14. ห้ามดื่มสุรา ในสถานศึกษาหรื อในขณะปฏิบตั ิหน้าที่นอกสถานที่ ยกเว้นโรงเรี ยนจัดกิจกรรมพิเศษให้ครู
15. ห้ามนําความลับของเพือ่ นครู ของสถานศึกษามาเปิ ดเผยในทางที่เสื่อมเสียชื่อเสียง
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16. ห้ามกระทําตนเป็ นผูก้ ่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ หรื อนินทาใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น ผูบ้ ริ หาร อันทํา
ให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี
17. ห้ามประพฤติตนในทํานองไม่ซื่อสัตย์ สุจริ ต ต่อหน้าที่การงานที่ตนเองทําอยู่
18. ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสาร เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัวในขณะปฏิบตั ิการสอน
19. ห้ามนัง่ โต๊ะหรื อนัง่ เก้าอี้ในขณะสอนหรื อคุมงาน
20. ห้ามให้นกั เรี ยนออกนอกสถานศึกษาเพือ่ ทําธุระให้กบั ครู
****************************************************************************************

โครงสร้ างของงานบริหารวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

ผูร้ ับใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การ

กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการบริ หาร

รองผูจ้ ดั การ
ผูอ้ าํ นวยการ
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
— งานหลักสู ตร
— งานวัดผลและประเมินผล
— งานวิทยาบริ การ – ห้องสมุด
— งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
— งานสื่ อการเรี ยน – การสอน
— งานสาขาวิชา

รองฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
— งานบริ หารทัว่ ไป
— งานบุคลากร
— งานการเงิน
— งานการบัญชี
— งานพัสดุ
— งานอาคารสถานที่
— งานทะเบียน
— งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ ายพัฒนากิจการนักศึกษา
นักศึกษา

— งานกิจกรรมนักเรี ยน – นักศึกษา

— งานอาจารย์ที่ปรึ กษา
— งานปกครอง
— งานแนะแนวอาชีพ
— งานสวัสดิการนักเรี ยน – นักศึกษา
— งานโครงการพิเศษ

รองฝ่ ายวางแผน/ประกันฯ
— งานวางแผนและงบประมาณ
— ง านศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
— งานความร่ วมมือ
— งานวิจยั พัฒนานวัตกรรม
— งานส่ งเสริ มผลิตผลฯ
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ผู้รับใบอนุญาต
การปฏิบัติในหน้ าที่ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2555 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 37,38,40
1. แต่งตั้ง ถอดถอน ผูอ้ าํ นวยการ ผูจ้ ดั การ รองผูอ้ าํ นวยการ
2. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการดําเนินกิจการของวิทยาลัยฯในการดํารงและเลิกล้มกิจการวิทยาลัยฯให้เป็ นไปตาม
กฏหมาย ระเบียบ คําสัง่ ประกาศ และนโยบายของทางราชการ
3. ให้ความร่ วมมือการบริ หารงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชุมนุมชนเมื่อทางราชการร้องขอ
4. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ครู ได้เพิม่ พูนความรู ้ โดยการเข้าศึกษาต่อตามโอกาสอันควร
5. สนับสนุนและเผยแพร่ ข่าวสารทางราชการที่เกี่ยวกับสิทธิ และผลประโยชน์ที่ครู ใหญ่หรื อครู พงึ ได้รับ
6. ต้องไม่กระทําการใดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน รําคาญ แก่ผอู ้ ื่นในการดําเนินกิจการของวิทยาลัยฯ

ผู้จัดการ
การปฏิบัติในหน้ าที่ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2555 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 40
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้ านงบประมาณของโรงเรี ยนในระบบ
2. ดูแลรับผิดชอบการบริ หารงานทัว่ ไปของโรงเรี ยนในระบบ
3. ปฎิบตั ิหน้ าที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริ หารงานตามตราสารจัดตัง้ นโยบาย ระเบียบ และข้ อบังคับของ
โรงเรี ยนในระบบ และหน้ าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ โรงเรี ยนเอกชน
4.รับผิดชอบในการจัดวางระบบและจัดทําบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรี ยนในระบบตามแบบและ
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ตามมาตรา 46

รองผู้จัดการ
การปฏิบัติในหน้ าที่
1. มีอาํ นาจหน้าที่รองจากผูจ้ ดั การในการควบคุมดูแลรับผิดชอบในการบริ หารกิจการของวิทยาลัยฯ ให้
เป็ นไปตามกฏหมาย นโยบายของทางราชการและนโยบายของวิทยาลัยฯ
2. มีหน้าที่อาํ นวยการ และให้คาํ ปรึ กษาการบริ หารงานของฝ่ ายต่างๆให้เป็ นไปตามนโยบายของสถานศึกษา
3. สนับสนุนและส่งเสริ มโดยความเห็นชอบของผูจ้ ดั การ ให้ผอู ้ าํ นวยการหรื อครู ได้เข้ารับการอบรมหรื อ
สัมมนา ทางวิชาการ
4. เสนอแนะให้ผจู ้ ดั การทําการซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการของวิทยาลัย รวมทั้ง
อาคารสถานที่ ให้มีสภาพแข็งแรงปลอดภัยใช้งานได้อยูเ่ สมอ
5. สนับสนุนส่งเสริ ม พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนของอาจารย์ ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ
6. เสนอแนะให้ผจู ้ ดั การจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรี ยนการสอนเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเรี ยนการสอน
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การ
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของกรรมการ
“ ติดตาม สนับสนุน ส่ งเสริม การทางานของบุคลากรในวิทยาลัย ”
บทบาทหน้ าที่ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2555 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 31
1. ออกระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรี ยนในระบบ
2. ให้ ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนในระบบ
3. ให้ คาแนะนาการบริ หารและจัดการโรงเรี ยนในระบบด้ านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ
กิจกรรมนักเรี ยน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์ ชุมชน
4. กากับดูแลให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนในระบบ
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฎิบตั ิงานของผู้อานวยการ
6. ให้ ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกันเกินร้ อยละยี่สบิ ห้ าของมูลค่าของ
ทรัพย์สนิ ที่โรงเรี ยนในระบบมีอยูข่ ณะนัน้
ในกรณีที่คณะกรรมการบริ หารไม่ให้ ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินคณะกรรมการต้ องเสนอทางเลือก
ที่ปฎิบตั ิให้ แก่โรงเรี ยนในระบบด้ วย เว้ นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกู้ยืมเงินนันมิ
้ ได้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
การดาเนินกิจการโรงเรี ยนในระบบ
7. ให้ ความเห็นชอบการกาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรี ยนในระบบ
8. ให้ ความเห็นชอบรายงานประจาปี งบการเงินประจาปี และการแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชี
9. พิจารณาคาร้ องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรี ยน
10. ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้ เห็นเป็ นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร

ผู้อานวยการ
การปฏิบัติงานในหน้ าที่ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2555 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 39
1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของโรงเรี ยนในระบบ
2.แต่งตั้ง ถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนในระบบตามที่คณะ
กรรมการบริ หารกําหนด
3.ควบคุม ปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ยนของโรงเรี ยนในระบบ
4.จัดทําทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการให้การศึกษา
ตามระเบียบคณะกรรมการกําหนด
5.จัดทําหลักฐานเกี่ยวกับวัดผลและประเมินผลการศึกษาตามที่คณะกรรมการกําหนด
6.ปฎิบตั ิหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งตราสารจัดตั้ง
นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรี ยน และหน้าที่อื่นตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน
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คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
4.

มีความเชื่อมัน่ ในการทํางาน
สุขมุ รอบคอบ
การแต่งกายที่ดี พูดจาสุภาพ
ใฝ่ หาความรู ้ มีความกระตือรื อร้น และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

คุณธรรม

1.
2.
3.
4.

เก็บรักษาความลับทุกประเภท
ซื่อสัตย์ เสี ยสละ สามัคคี ยุติธรรม
มีความรับผิดชอบ
มีศรัทธา มุ่งมัน่ ในการทํางาน

รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ปกครองอาจารย์ในฝ่ าย
จัดแบ่งหลักสูตร และรับผิดชอบตลอดจนงานด้านวิชาการทั้งหมดของวิทยาลัยฯ
พัฒนาหลักสูตร ขยายหลักสูตร ตามความต้องการของชุมชน
จัดทําตารางสอนให้เรี ยบร้อยก่อนเปิ ดภาคเรี ยน
ติดตามการจัดทําแผนการสอนรายวิชาของอาจารย์ทุกคน
ให้บริ การและติดตามผลด้านวิชาการตลอดปี การศึกษา พร้อมทั้งประเมินผล ปั ญหา อุปสรรคเสนอผู ้
บริ การเมื่อสิ้นปี การศึกษา
รับผิดชอบการให้คะแนนและการให้เกรดของอาจารย์ประจําวิชา
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการอาจแต่งตั้งอาจารย์อื่นเป็ นผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ าย หรื อเป็ นกรรมการฝ่ ายวิชาการก็ได้
ทั้งนี้ดว้ ยความเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
ควบคุมการเรี ยนการสอน จัดอาจารย์เข้าสอนในชั้นต่าง ๆ ทุกสาขาวิชาที่เปิ ดสอน
รวบรวมรายการสอนทุกวิชา ตรวจสอบความถูกต้องของการวัดผล ส่งผลการเรี ยนให้ครู อาจารย์ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียน
ดําเนินการเกี่ยวกับการประกาศผลสอบ การสอบซ่อม เรี ยมซ่อมเสริ ม และการเปิ ดสอนภาคฤดูรอ้ น
จัดโปรแกรมการเรี ยนเท่าที่โรงเรี ยนจะเปิ ดสอนได้
จัดปฐมนิเทศแก่ครู ที่เข้าใหม่ เกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์ในการเรี ยนการสอนของวิทยาลัย
ตรวจและเก็บเอกสารประกอบการสอน บัญชีเรี ยกชื่อ สมุดประเมินผลการเรี ยน และบันทึกการสอน
บริ การเผยแพร่ เอกสารทางวิชาการ เช่น หลักสูตร เอกสารประกอบการสอน สื่อนวัตกรรม เป็ นต้น
การฝึ กงาน นิเทศฝึ กงาน และการดูงานนอกสถานที่
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

จัดตารางครู ตารางสอนรวม ตารางสอนห้องเรี ยน และตารางสอบ
จัดกระบวนการสอบ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริ ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา ร่ วมกับฝ่ ายพัฒนานักศึกษา
กระบวนการเรี ยนการสอนปรับระดับคะแนน และการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน
วางแผนปฏิบตั ิงานในฝ่ ายตลอดปี การศึกษา
จัดทําและจัดเก็บเอกสารตามระเบียบของ สช.
จัดแผนพัฒนาครู และนักศึกษา ในด้านวิชาการ เช่น การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เป็ นต้นให้เป็ นไป
ตามข้อกําหนดของ สมศ.
สนับสนุนส่งเสริ ม ติดตามการทําวิจยั สื่อนวัตกรรม ของอาจารย์
ประเมินผลการสอนของครู – อาจารย์ อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง โดยให้นกั ศึกษาประเมิน
ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครองและแนะแนว
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุสมบัติที่พงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

คุณธรรม

1.
2.
3.
4.
5.

มีความเชื่อมัน่ ในการทํางาน
สุขมุ รอบคอบ และอารมณ์มนั่ คง
มีมนุษยสัมพันธ์ และยิม้ แย้มแจ่มใส
แต่งกายดีและพูดจาสุภาพ
ใฝ่ หาความรู ้ มีความกระตือรื อร้น และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีความรอบรู ้

1.
2.
3.
4.

มีความอดทน อดกลั้น และมีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี และยุติธรรม
เก็บรักษาความลับของวิทยาลัยฯทุกประเภท
มีความรับผิดชอบ
มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ ในการทํางาน

รองผู้อานวยการฝ่ ายบริหารทรัพยากร
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดวางระเบียบ แนวปฏิบตั ิ ตลอดถึงการปกครองในฝ่ าย
วางแผนและปฏิบตั ิงานสารบรรณ
อาจแต่งตั้งอาจารย์อื่นเป็ นผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ าย หรื อเข้าร่ วมงานก็ได้
วางแผนปฏิบตั ิงานในฝ่ ายตลอดปี การศึกษา
สนับสนุน ส่งเสริ ม และประสานงานด้านเอกสารให้กบั ทุกฝ่ าย
จัดทําและจัดเก็บเอกสารตามระเบียบของ สช. ให้เป็ นปั จจุบนั และเป็ นระบบ
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7. ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการครู และบุคลากรทุกคน เช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร ขอ
เครื่ องราชย์ เป็ นต้น
8. จัดทําและส่งเอกสารเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรายหัว
9. ทําหน้าที่ปฏิคม รับรองผูม้ าติดต่อ และบริ หารงานพิธีต่าง ๆ
10. วางแผนในการสรรหาบุคลากรและสรรหาบุคลากรตามความต้องการของฝ่ ายต่างๆ
11. การทําประกันชีวติ ของบุคลากรและนักเรี ยน
12. จัดทําแผนงานโครงการของงานด้านบริ การของวิทยาลัยฯตลอดปี การศึกษา
13. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการแก่นกั เรี ยนในด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพอนามัย นํ้าดื่ม นํ้าใช้ ฯลฯ และการ
ปฐมพยาบาล
14. ดําเนินการด้านบริ การทุกประเภทตามนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชา
15. ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อยูเ่ สมอ เพือ่ นําเสนอหรื อแจ้งให้บุคลากรทราบ
16. สร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในหมู่ครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลอื่น ๆ ในโรงเรี ยน
17. มีสิทธิ์แต่งตั้งอาจารย์อื่นเป็ นผูช้ ่วย ด้วยความเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
18. รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ สหกรณ์ นักการภารโรง
19. รับผิดชอบงานจัดซื้อ ควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ของโรงเรี ยน
20. จัดทําบัญชีวสั ดุ ครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์ และตรวจสอบภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
21. ให้บริ การด้านอาคาร สถานที่ แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกมาขอใช้
22. จัดระบบดูและความสะอาดเรี ยบร้อยของโรงอาหารและคุณภาพของอาหาร
23. จัดระบบกํากับดูแลการเบิกจ่ายยานพาหนะของวิทยาลัยฯ
24. ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครองและแนะแนว
25. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คุณธรรม

1. เก็บรักษาความลับทุกประเภท
2. ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น เสียสละ สามัคคีและยุติธรรม

เชื่อมัน่ ในการทํางาน
ยิม้ แย้มแจ่มใส
สุขมุ รอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
แต่งกายดี วาจาสุภาพ
ใฝ่ หาความรู ้ กระตือรื อร้น มีความคิดสร้างสรรค์
อารมณ์มนั่ คง
เรี ยบร้อย รวดเร็ ว เร่ งรัด ในการปฏิบตั ิงาน
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3. มีความรับผิดชอบ
4. ศรัทธา และมุ่งมัน่ ในการทํางาน

เอกสารตามระเบียบของ สอช. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

จัดทําหนังสือเข้า – ออกทั้งวิทยาลัยฯ
จัดทําบัตรนักศึกษา
ทําหนังสือรับรองตัว๋ เดือน
จัดทําเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์
ทําหนังสือแจ้งผูป้ กครอง
จัดซื้อและไปร่ วมงานศพผูป้ กครอง และนักเรี ยนร่ วมกับฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ทะเบียนประวัติของโรงเรี ยน
ทะเบียนผูอ้ าํ นวยการ และทะเบียนครู
สมุดลงเวลาการทํางานครู
พ.ร.บ. โรงเรี ยนเอกชน
ระเบียบการของโรงเรี ยน
กฎกระทรวง ระเบียบ คําสัง่ ข้อบังคับและหนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
แฟ้มใบอนุญาตต่าง ๆ
แฟ้มสําเนาเรื่ องขออนุญาตต่าง ๆ
แฟ้มใบอนุญาตบรรจุครู และสําเนาขออนุญาตถอนครู
แฟ้มสําเนาขออนุญาตบรรจุครู และสําเนาขออนุญาตถอนใบอนุญาตการบรรจุครู
รายงานแสดงกิจการของโรงเรี ยน
จัดพิมพ์ปฏิทินการปฏิบตั ิงานประจําปี
จัดพิมพ์คู่มือนักศึกษา
จัดพิมพ์บตั รสอบ
จัดพิมพ์บตั รมาสาย
เอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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รองผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1. ประสานงานด้วยการปกครองนักเรี ยนให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยทั้งภายในและภายนอก วิทยาลัยฯ
2. จัดทําตารางปฏิบตั ิหน้าที่ของอาจารย์เวร ให้เรี ยบร้อยก่อนเปิ ดภาคเรี ยน ทั้งนี้ดว้ ยความเห็นชอบของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
3. วางแผน จัดทํา และเก็บเอกสารด้านการปกครองนักเรี ยน รวมทั้ง สถิตินกั เรี ยนให้เป็ นปั จจุบนั
4. ช่วยเหลือและประสานงานด้านความประพฤติของนักเรี ยน ในกรณี อาจารย์อื่นไม่อาจตัดสินปั ญหา
สําคัญ ๆ ด้วยตัวเองได้
5. ปกครองดูแลให้ความอบอุ่นและ ความปลอดภัยแก่นกั เรี ยนในขณะอยูใ่ นวิทยาลัยฯ
6. อบรมคุณธรรม จรรยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็ นที่ปรึ กษานักเรี ยน
และปกครองนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด
7. จัดระเบียบและแผนการปกครองนักเรี ยนทุกกรณี
8. หัวหน้าฝ่ ายกิจการนักศึกษาอาจแต่งตั้งอาจารย์อื่นเป็ นผูช้ ่วยหัวหน้า
หรื อแต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่
พิจารณาโทษ วิเคราะห์โทษ หรื อหาข้อมูลก็ได้ ทั้งนี้ดว้ ยความเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
9. ประสานงานด้านการปกครองกับอาจารย์ที่ปรึ กษา ผูป้ กครองนักเรี ยนและผูบ้ งั คับบัญชา
10. วางแผนควบคุม และแก้ปัญหาการมาวิทยาลัยฯของนักเรี ยน
11. จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั เช่น สถิติการเรี ยน การมาสาย การขาด
เรี ยน พฤติกรรมนักศึกษา และอื่นๆ ในรู ปแบบสถิติ
12. วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริ ม พัฒนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ให้กบั นักศึกษาตามคุณธรรม นอบน้อม
เสียสละ วิริยะ กตัญญู เป็ นต้น
13. จัดระบบยานพาหนะ ทําทะเบียนประวัติรถ ให้เรี ยบร้อย
14. วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
15. ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกู้ กยศ. เงินกู้ กรอ.
16. รับผิดชอบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
17. วางแผนปฏิบตั ิงานในฝ่ ายตลอดปี การศึกษา

คุณสมบัติพงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เชื่อมัน่ ในการทํางาน
ยิม้ แย้มแจ่มใส
สุขมุ รอบคอบ และกล้าตัดสินใจ
มีมนุษยสัมพันธ์
มีจิตวิทยาวัยรุ่ น
แต่งกายดี พูดจาสุภาพ
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7. มีความมัน่ คง อดทน อดกลั้น ยุติธรรม

คุณธรรม

1.
2.
3.
4.
5.

มีความโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อศิษย์เท่าเทียมกัน
รักษาความลับทุกประเภท
มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ ในการทํางาน
มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ สามัคคี ยุติธรรม

รองผู้อานวยการฝ่ ายแผนและประกันคุณภาพ
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดทําแผนงานโครงการในการจัดสรรงบประมาณประจําปี
จัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ
จัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะสั้น,ระยะยาว
สนับสนุนส่งเสริ มการดําเนินงานการเรี ยนการสอนของทุกฝ่ ายทุกแผนก
สนับสนุนส่งเสริ มการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุกฝ่ าย
ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครองและแนะแนว
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เชื่อมัน่ ในการทํางาน
ยิม้ แย้มแจ่มใส
สุขมุ ละเอียดรอบคอบ และกล้าตัดสินใจ
มีมนุษยสัมพันธ์
มีจิตวิทยาวัยรุ่ น
แต่งกายดี พูดจาสุภาพ
มีความมัน่ คง อดทน อดกลั้น ยุติธรรม

คุณธรรม

1.
2.
3.
4.
5.

มีความโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อศิษย์เท่าเทียมกัน
รักษาความลับทุกประเภท
มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ ในการทํางาน
มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ สามัคคี ยุติธรรม
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หัวหน้ างานกิจกรรม
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1. ประสานงานด้านกิจกรรมนักศึกษาให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยทั้งภายในและภายนอก วิทยาลัย
2.วางแผน จัดทํา และเก็บเอกสารด้านกิจกรรม รวมทั้ง สรุ ปให้เป็ นปั จจุบนั
3. จัดกิจกรรมส่งเสริ ม ช่วยเหลือ พัฒนา ด้านความประพฤติของนักเรี ยน
4. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จรรยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ให้กบั นักศึกษา
5. วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริ ม พัฒนาด้านคุณธรรม จริ ธรรม ให้กบั นักศึกษาตามคุณธรรม นอบน้อม
เสียสละ วิริยะ กตัญญู เป็ นต้น
6. วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
7. วางแผนปฏิบตั ิงานในฝ่ ายตลอดปี การศึกษา
8. ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครองและแนะแนว
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เชื่อมัน่ ในการทํางาน
ยิม้ แย้มแจ่มใส
สุขมุ รอบคอบ และกล้าตัดสินใจ
มีมนุษยสัมพันธ์
มีจิตวิทยาวัยรุ่ น
แต่งกายดี พูดจาสุภาพ
มีความมัน่ คง อดทน อดกลั้น ยุติธรรม

คุณธรรม

1.
6.
7.
8.
9.

มีความโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อศิษย์เท่าเทียมกัน
รักษาความลับทุกประเภท
มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ ในการทํางาน
มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ สามัคคี ยุติธรรม
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หัวหน้ างานปกครอง
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1. ประสานงานด้วยการปกครองนักเรี ยนให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยทั้งภายในและภายนอก วิทยาลัยฯ
2. จัดทําตารางปฏิบตั ิหน้าที่ของอาจารย์เวร ให้เรี ยบร้อยก่อนเปิ ดภาคเรี ยน ทั้งนี้ดว้ ยความเห็นชอบของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
3. วางแผน จัดทํา และเก็บเอกสารด้านการปกครองนักเรี ยน รวมทั้ง สถิตินกั เรี ยนให้เป็ นปั จจุบนั
4. ช่วยเหลือและประสานงานด้านความประพฤติของนักเรี ยน ในกรณี อาจารย์อื่นไม่อาจตัดสินปั ญหา
สําคัญ ๆ ด้วยตัวเองได้
5. ปกครองดูแลให้ความอบอุ่นและ ความปลอดภัยแก่นกั เรี ยนในขณะอยูใ่ นวิทยาลัยฯ
6. อบรมคุณธรรม จรรยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็ นที่ปรึ กษานักเรี ยน
และปกครองนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด
7. จัดระเบียบและแผนการปกครองนักเรี ยนทุกกรณี
8. หัวหน้าฝ่ ายกิจการนักศึกษาอาจแต่งตั้งอาจารย์อื่นเป็ นผูช้ ่วยหัวหน้า หรื อแต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่
พิจารณาโทษ วิเคราะห์โทษ หรื อหาข้อมูลก็ได้ ทั้งนี้ดว้ ยความเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
9. ประสานงานด้านการปกครองกับอาจารย์ที่ปรึ กษา ผูป้ กครองนักเรี ยนและผูบ้ งั คับบัญชา
10. วางแผนควบคุม และแก้ปัญหาการมาวิทยาลัยฯของนักเรี ยน
11. จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั เช่น สถิติการเรี ยน การมาสาย การ
ขาดเรี ยน พฤติกรรมนักศึกษา และอื่นๆ ในรู ปแบบสถิติ
12. วางแผนจัดกิจกรรมร่ วมกับหัวหน้างานกิจกรรมส่งเสริ ม พัฒนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ให้กบั
นักศึกษาตามคุณธรรม นอบน้อม เสียสละ วิริยะ กตัญญู เป็ นต้น
13. จัดระบบยานพาหนะ ทําทะเบียนประวัติรถ ให้เรี ยบร้อย
14. รับผิดชอบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
15. วางแผนปฏิบตั ิงานในฝ่ ายตลอดปี การศึกษา
16. ปฏิบตั ิหน้าที่งานแนะแนว
17. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เชื่อมัน่ ในการทํางาน
ยิม้ แย้มแจ่มใส
สุขมุ รอบคอบ และกล้าตัดสินใจ
มีมนุษยสัมพันธ์
มีจิตวิทยาวัยรุ่ น
แต่งกายดี พูดจาสุภาพ
มีความมัน่ คง อดทน อดกลั้น ยุติธรรม
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คุณธรรม

1.
2.
3.
4.
5.

มีความโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อศิษย์เท่าเทียมกัน
รักษาความลับทุกประเภท
มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ ในการทํางาน
มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ สามัคคี ยุติธรรม

หัวหน้ างานประกันคุณภาพ
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วางแผนในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. และ สอศ.
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาร่ วมกบฝ่ ายแผนฯระยะยาว 3 ปี
จัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี และปฏิทินการศึกษาแต่ละปี
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ติดตามการดําเนินงานของแต่ละฝ่ าย
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรี ยมเอกสารสําหรับการประเมินภายนอก จากองค์กรต่างๆ
จัดเตรี ยมเอกสารและดําเนินการประเมินภายใน
9. ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครองและแนะแนว
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เชื่อมัน่ ในการทํางาน
ยิม้ แย้มแจ่มใส
สุขมุ รอบคอบ และกล้าตัดสินใจ
มีมนุษยสัมพันธ์
มีจิตวิทยาวัยรุ่ น
แต่งกายดี พูดจาสุภาพ
มีความมัน่ คง อดทน อดกลั้น ยุติธรรม

คุณธรรม

1.
2.
3.
4.
5.

มีความโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อศิษย์เท่าเทียมกัน
รักษาความลับทุกประเภท
มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ ในการทํางาน
มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ สามัคคี ยุติธรรม
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หัวหน้ าแผนก
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ปกครองอาจารย์และนักเรี ยนในแผนก
ประสานงานในแผนกของของตน กับแผนกอื่นพร้อมทั้งเป็ นตัวแทนของแผนกด้วย
จัดเตรี ยมวัสดุ และอุปกรณ์ในการเรี ยน ให้เรี ยบร้อยก่อนเปิ ดภาคเรี ยนในเวลาอันสมควร
จัดวางกฎ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิในแผนก เพือ่ ให้การสอนดําเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย
ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการเรี ยนการสอนในแผนกให้ดาํ เนินไปด้วยความเรี ยบร้อย
จัดแบ่งอาจารย์เข้าสอนแทนในวิชาชีพของแผนกกรณี ที่อาจารย์ในแผนกไม่มาทําการสอนโดย
ประสานงานกับฝ่ ายวิชาการ
รับผิดชอบในการจัดการ เก็บรักษา วัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ และตรวจ
เครื่ องมือทุกภาคเรี ยน หากสูญหายหรื อเสี ยหายต้องรับผิดชอบ
ดําเนินการประสานงาน เกี่ยวกับกิจการในแผนก กับฝ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจตรา ปรับปรุ ง ติดตามผล เอกสารประกอบการสอน วิธีการสอน การดําเนินการสอนในแผนก สมุด
ประจําชั้น สมุดประเมินผล (ผศ. 1) แก้ไข ข้อสอบ ให้ดาํ เนินไปตามเป้าหมายก่อนส่งฝ่ ายวิชาการ
จัดการ ดําเนินการ ประสานงานด้านกิจกรรมหลักสูตร กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
สอดส่องดูแลนักเรี ยนในแผนก ให้อยูใ่ นระเบียบวินบั โดยประสานงานกับฝ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประชุมแผนกอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และทําการบันทึกการประชุมเสนอผูบ้ ริ หารระดับสูง
หัวหน้าแผนกอาจแต่งตั้งอาจารย์ในแผนกเป็ นผูช้ ่วย หัวหน้าแผนกก็ได้ ทั้งนี้ดว้ ยความเห็นชอบของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
จัดการศึกษา ดูงานนอกสถานที่ และประสานงานกับฝ่ ายวิชาการอย่างน้อยปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
จัดวางแผนปฏิบตั ิงานตลอดปี การศึกษา
ให้คาํ แนะนํา ร่ วมปรึ กษาหารื อติดตามประเมินผล ด้านวิชาการ และพฤติกรรมนักเรี ยนอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง
ร่ วมเป็ นกรรมการของฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ติดตาม ประเมินผล การปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรในแผนกอย่างต่อเนื่องโดยเคร่ งครัด
ดําเนินการติดตามรวบรวมรายงานการติดตามนักเรี ยนที่ขาดเรี ยนจากอาจารย์ที่ปรึ กษาส่งหัวหน้างาน
ติดตามและประเมินผลทุกวันศุกร์
ดําเนินการโครงงานสิ่งประดิษฐ์ผลงานของนักเรี ยนในแผนกทุกชั้นปี
ดําเนินการและประสานงานอาจารย์ที่ปรึ กษา หัวหน้างานติดตามและประเมินผล เพือ่ ลดปัญหาการ
Drop Out ของนักเรี ยน
ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครองและแนะแนว
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
4.
5.

มีความเชื่อมัน่ ในการทํางาน
สุขมุ รอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ และยิม้ แย้มแจ่มใส
การแต่งกายดี และพูดจาสุภาพ
ใฝ่ หาความรู ้ มีความกระตือรื อร้น และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

คุณธรรม

1.
2.
3.
4.

มีความอดทน อดกลั้น และมีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี และยุติธรรม
เก็บรักษาความลับของโรงเรี ยนทุกประเภท
มีความรับผิดชอบ
มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ ในการทํางาน

หัวหน้ างานทะเบียนและวัดผล
หน้ าทีใ่ นการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร
และวิธีการจัดทําเอกสารที่เป็ นหลักฐานทางการศึกษา
2. จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน เช่น แบบระเบียนแสดงผลการเรี ยนประจําตัวนักเรี ยนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปพ.1 ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (รบ.1 ปวส.) แบบรายงานผลการเรี ยนของผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 (ปพ.3 ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (รบ.2 ปวส.)
3. รับผลการประเมินผลการสอบประจําภาคที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน
พิจารณาเห็นชอบแล้วบันทึกลงใน
ระเบียนแสดงผลการเรี ยนประจําตัวนักเรี ยน นักศึกษา (ปพ.1 ปวช. , รบ.1 ปวส.)
4. ตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจําตัวนักเรี ยน นักศึกษา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และผลการเรี ยน ที่
บันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยนประจําตัวนักเรี ยน นักศึกษา (ปพ.1 ปวช. , รบ.1 ปวส.)
5. รายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน นักศึกษา ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบทุกภาคเรี ยน
6. จัดทําและตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายงานผลการเรี ยนของผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปพ.3 ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 (รบ.2 ปวส.) เพือ่ รายงานผูส้ าํ เร็จการศึกษา
7. ให้บริ การเกี่ยวกับการออกหลักฐานการศึกษา เช่น สําเนาระเบียนแสดงผลการเรี ยนประจําตัวนักเรี ยน
ใบรับรองผลการเรี ยน ใบรับรองสภาพการเป็ นนักเรี ยน เป็ นต้น (ภายในเวลา 15 นาที)
8. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตร
9. ดูแล เก็บรักษา หลักฐานการศึกษาของนักเรี ยน นักศึกษา ทั้งหมดในวิทยาลัย
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

จัดเก็บเอกสารตามระเบียบของ สช.
ดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรี ยน
ดําเนินการเกี่ยวกับการออกและการตรวจสอบหลักฐานการศึกษา
วางแผนการปฏิบตั ิงานในฝ่ ายตลอดปี การศึกษา
มีสิทธิ์แต่งตั้งอาจารย์อื่นเป็ นผูช้ ่วยฝ่ าย ด้วยความเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครองและแนะแนว
ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ผบู ้ ริ หารมอบหมาย

คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เชื่อมัน่ ในการทํางาน
ละเอียด สุขมุ รอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์
การแต่งกายดี และพูดจาสุภาพ
ใฝ่ หาความรู ้ มีความกระตือรื อร้น และมีความคิดสร้างสรรค์
ยิม้ แย้มแจ่มใส
เรี ยบร้อย รวดเร็ ว เร่ งรัด ในการปฏิบตั ิงาน
อารมณ์มนั่ คง มีความรู ้เรื่ องจิตวิทยาวัยรุ่ น

คุณธรรม

1.
2.
3.
4.
5.

มีความอดทน อดกลั้น และมีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี และยุติธรรม
เก็บรักษาความลับของโรงเรี ยนทุกประเภท
มีความรับผิดชอบ
มีศรัทธา และมุ่งมัน่ ในการทํางาน
รักษาความลับของโรงเรี ยนทุกประเภท

งานเจ้ าหน้ าที่บรรณารักษ์
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้หอ้ งสมุดรวมทั้งหนังสื อทั้งหมด
วางกฎ ระเบียบ การใช้บริ การห้องสมุดแก่อาจารย์ และนักเรี ยนทัว่ ไป
จัดระเบียบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การค้นและวิธีการใช้หอ้ งสมุดและหนังสือ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้ยมื หนังสือ พร้อมทั้งติดตามและทวงถาม
ดําเนินการจัดหนังสือเข้ามาใช้ในห้องสมุด
ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการเลือก การใช้หนังสือแก่อาจารย์และนักเรี ยนทัว่ ไป
ประสานงานเกี่ยวกับการใช้หอ้ งสมุดกับบุคลากรทุกฝ่ าย
วางแผนปฏิบตั ิงานตลอดปี การศึกษา
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9.
10.
11.
12.

จัดทําป้ายนิเทศ บริ การด้านข่าวสารตามสถานการณ์ปัจจุบนั
จัดระบบหนังสือให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครองและแนะแนว
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

มีความเชื่อมัน่ ในการทํางาน
สุขมุ รอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ และยิม้ แย้มแจ่มใส
การแต่งกายดี และพูดจาสุภาพ
ใฝ่ หาความรู ้ มีความกระตือรื อร้น และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
อารมณ์มนั่ คง
ยิม้ แย้มแจ่มใส
เรี ยบร้อย รวดเร็ ว เร่ งรัด ในการปฏิบตั ิงาน
เป็ นผูม้ ีนิสยั รักการอ่าน
เป็ นผูท้ ี่มีนิสยั รักความสะอาดความเป็ นระเบียบ และความสวยงาม

คุณธรรม

1.
2.
3.
4.

เก็บรักษาความลับทุกประเภท
ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น เสียสละ สามัคคี และยุตธิ รรม
มีความรับผิดชอบ
ศรัทธา และมุ่งมัน่ ในการทํางาน

อาจารย์ที่ปรึกษา
การปฏิบัติหน้ าที่
1. ควบคุมแถวเช็คชื่อและอบรมคุณธรรมนักเรี ยนที่เป็ นที่ปรึ กษาทุกเช้าและเย็นก่อนกลับบ้านและบันทึก
ทุกครั้ง
2. ต้องทําบัญชีเรี ยกชื่อนักเรี ยน-นักศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั และส่งอาจารย์ใหญ่ตรวจทุกเดือน
3. ต้องทําแฟ้มประวัตินกั เรี ยนให้เป็ นปั จจุบนั และส่ งฝ่ ายพัฒนานักเรี ยน-นักศึกษาตรวจ
4. นักเรี ยนที่ขาดเรี ยน ไม่เข้าเรี ยน มาเรี ยนสายให้แจ้งผูป้ กครองทราบทุกวันโดยใช้ไปรษณี ยบัตรหรื อ
โทรศัพท์และในส่วนที่นกั เรี ยนมาเรี ยนสมํ่าเสมอให้ส่งไปรษณี ยบัตรขอบคุณ
5. รายงานการติตามนักเรี ยนที่ขาดเรี ยนแต่ละวันให้หวั หน้าแผนกทราบทุกวัน (ตามแบบฟอร์มที่กาํ หนด)
6. กวดขันการแต่งกายของนักเรี ยนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรี ยน
ถ้าปรากฏว่าไม่ถูกต้องให้
ตักเตือน อบรม หรื อทําการลงโทษ
7. อบรมนักเรี ยนให้รักษาความสะอาดของห้องเรี ยน และรักษาทรัพย์สินของโรงเรี ยน
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8. อบรมนักเรี ยนให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม มีความประพฤติเรี ยบร้อย เว้นจากการประพฤติตนที่ไม่
เหมาะสมกับสภาพการเป็ นนักเรี ยน เช่น เว้นจากการสูบบุหรี่ เว้นจากการเสพสุ รา เว้นจากการเล่นการ
พนันและเที่ยวเตร่ ทะเลาะวิวาท ปั ญหาการชูส้ าว เป็ นต้น
9. อบรมนักเรี ยนให้ต้งั ใจเรี ยนและเอาใจใส่ในการเรี ยน ขยันหมัน่ เพียรทั้งในและนอกเวลาเรี ยน
10. อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องทราบข้อมูลของนักเรี ยนที่เป็ นที่ปรึ กษาและแยกกลุ่มนักเรี ยนตามพฤติกรรมและ
แก้ปัญหาได้
11. จัดตั้งหัวหน้าชั้นและรองหัวหน้าชั้นตามความเหมาะสม พร้อมทั้งเน้นให้เห็นความสําคัญของหน้าที่
12. อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องตรวจใบ 8 คาบและบันทึกการสอนประจําห้องเรี ยนทุกวันเพือ่ ทราบข้อมูลการ
เรี ยนและแก้ปัญหาทันทีและส่ง ใบบันทึก 8 คาบและบันทึกการสอนทุกวันสุดสัปดาห์
13. ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติ การเรี ยนและเป็ นที่ปรึ กษาของนักเรี ยน
14. ติดตามพฤติกรรมของนักเรี ยนและประสานงานกับอาจารย์ผสู ้ อน ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และ
ผูป้ กครองอย่างสมํ่าเสมอ และให้ได้คาํ ตอบทุกเรื่ องพร้อมหลักฐานการดําเนินการ
15. อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนสู่ บา้ นโดยการไปเยีย่ มผูป้ กครองนักเรี ยนทุกคน
16. ให้คาํ ปรึ กษา และให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนตามโอกาสที่เหมาะสม
17. ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครองและแนะแนว
18. เอกสารและงานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
คุณธรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีความรู ้เรื่ องจิตวิทยาวัยรุ่ น
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และเป็ นคนช่างสังเกต
มีความเชื่อมัน่ ในการทํางาน
สุขมุ รอบคอบ และอารมณ์มนั่ คง
มีมนุษยสัมพันธ์และยิม้ แย้มแจ่มใส
แต่งกายดี และพูดจาสุภาพ
ใฝ่ หาความรู ้ มีความกระตือรื อร้น และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
เรี ยบร้อย รวดเร็ ว เร่ งรัด ในการปฏิบตั ิงาน
ใช้วาจาสุ ภาพ ให้ความรักและความเมตตา ความอบอุ่นแก่นกั เรี ยน

คุณธรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เก็บรักษาความลับของนักเรี ยนและโรงเรี ยนทุกประเภท
มีความซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น เสียสละ สามัคคี และมีความยุติธรรม
มีความรับผิดชอบ
มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ ในการทํางาน
มีความเมตตา กรุ ณา แก่ศิษย์โดยเท่าเทียมกัน
ไม่ปิดบังอําพรางพฤติกรรมของนักเรี ยนในชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อโรงเรี ยนทั้งในทางตรงและทางอ้อม
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อาจารย์ผ้สู อนประจาวิชา
การปฏิบัติหน้ าทีข่ องอาจารย์ ผ้ สู อน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

จัดทําแผนการสอนในรายวิชาที่ทาํ การสอนในแต่ละภาคเรี ยนส่งฝ่ ายวิชาการอนุมตั ิก่อนเปิ ดภาคเรี ยน
เตรี ยมและวางแผนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนก่อนการสอนทุกครั้ง
เข้าสอนตรงเวลาและเลิกสอนตรงเวลาตามตารางสอนไม่ละทิ้งห้องสอนไม่วา่ กรณี ใดๆ
เช็คชื่อนักศึกษาทุกครั้งก่อนและหลังทําการสอนและตรวจการแต่งกายพร้อมบันทึกลงในแบบบันทึก
พฤติกรรมทุกครั้ง
ก่อนทําการสอนให้ตรวจเรื่ องความสะอาด ความเป็ นระเบียบของห้องเรี ยนทุกครั้ง
อบรมคุณธรรม จริ ยธรรม ชี้แนวทางดําเนินชีวิต ตักเตือนและชี้แจงโทษเรื่ องปั ญหาเรื่ องเพศ ยาเสพติด
การทะเลาะวิวาท ทุกครั้ง
อบรมเรื่ องมารยาทในการอยูร่ ่ วมในสังคม เช่น การรับประทานอาหาร การใช้หอ้ งนํ้า การเข้าคิวเป็ นต้น
ดําเนินการสอนตามแผนโดยเน้นให้นกั เรี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้และมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
การประเมินผลรายวิชาให้ใช้วธิ ีที่หลากหลายตามสภาพจริ ง รวมทั้งด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ไม่เน้นการ
สอบภาคทฤษฎีอย่างเดียว
บันทึกพฤติกรรมนักเรี ยนที่พบเห็นในห้องเรี ยนทุกครั้งในแบบบันทึกพฤติกรรม
จัดทําและพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนพร้อมทั้งทํางานวิจยั ในชั้นเรี ยน
ค้นคว้าหาความรู ้อยูเ่ สมอและนําเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทนั เหตุการณ์มาสอนอยูเ่ สมอ
บันทึกการสอนลงในสมุดบันทึกการสอนประจําห้องเรี ยน ใบบันทึก 8 คาบ ทุกครั้งให้สมบูรณ์
ใช้วาจาที่สุภาพ และเหมาะสมกับอาชีพครู ให้ความรักความเมตตา ให้ความอบอุ่นแก่นกั เรี ยน
ประสานกับอาจารย์ที่ปรึ กษา ฝ่ ายกิจการนักศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาอยูเ่ สมอ
ให้ความร่ วมมือกับอาจารย์ที่ปรึ กษา ฝ่ ายกิจการนักศึกษา ในการแก้ปัญหาของนักศึกษา
ดําเนินการออกข้อสอบ จัดทําข้อสอบ เสนอฝ่ ายวิชาการเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิในการสอบทุกครั้ง
ดําเนินการตรวจข้อสอบ และประเมินผลการเรี ยนนักศึกษา
ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครองและแนะแนว
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วุฒิการศึกษาขั้นตํ่าปริ ญญาตรี
จบการศึกษาสาขาวิชาตรงตามวิชาที่สอน
การแต่งกายดี พูดจาสุภาพ
มีความรู ้ตามสาขาวิชาเป็ นอย่างดี
แสวงหาความรู ้อยูเ่ สมอ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีความรับผิดชอบ
มีความอดทน อดกลั้น
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8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส
9. มีอารมณ์มนั่ คง รักในอาชีพและงานที่ทาํ
10. มีความรักและความเมตตา

คุณธรรม

1.
5.
6.
7.

เก็บรักษาความลับทุกประเภท
ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น เสียสละ สามัคคีและยุตธิ รรม
มีความรับผิดชอบ
ศรัทธา และมุ่งมัน่ ในการทํางาน

เจ้ าหน้ าที่การเงิน
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รับเงินค่าธรรมเนียมการเรี ยน ค่าหน่วยกิตเรี ยนปรับระดับคะแนน ค่าหน่วยกิตเรี ยนภาคฤดูร้อน
จ่ายเงินเดือนครู ค่าสาธารณูปโภค วัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นของวิทยาลัย
จัดทําหลักฐานการรับ – จ่าย การเบิกจ่ายให้ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
จัดระเบียบการเก็บรักษาเอกสารการเงินทุกชนิด
เก็บรักษาเงินและนําส่งให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั
จัดทําและแจกบัตรเข้าห้องสอบให้เรี ยบร้อยก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 วัน
ติดตามการชําระค่าธรรมเนียมการเรี ยน และประสานงานกับผูป้ กครอง ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึ กษา
ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครอง
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
4.
5.

ยิม้ แย้มแจ่มใส
แต่งกายดี และพูดจาสุภาพ อารมณ์มนั่ คง อดทนอดกลั้น
ขยัน สุขมุ รอบคอบ และมีความละเอียด
รวดเร็ ว เรี ยบร้อย เร่ งรัด ในการปฏิบตั ิงาน
มีความเชื่อมัน่ ในการทํางาน

คุณธรรม

1.
2.
3.
4.

มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ ในการทํางาน
ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ สามัคคี และยุติธรรม
เก็บรักษาความลับทุกประเภท
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
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หัวหน้ าระดับ
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป็ นหัวหน้าอาจารย์ที่ปรึ กษาในระดับชั้นนั้น
เป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษากับฝ่ ายกิจการนักศึกษา
เป็ นคณะกรรมการพิจารณาพฤติกรรม และลงโทษนักศึกษาของฝ่ ายกิจการนักศึกษา
รับผิดชอบปฏิบตั ิหน้าที่แทนอาจารย์ที่ปรึ กษาในกรณี ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาไม่มาปฏิบตั ิหน้าที่
ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครองและแนะแนว
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทพี่ งึ ประสงค์
บุคลิกภาพ 1. มีความเชื่อมัน่ ในการทํางาน

คุณธรรม

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สุขมุ รอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์และยิม้ แย้มแจ่มใส
การแต่งกายดี และพูดจาสุภาพ
ใฝ่ หาความรู ้ มีความกระตือรื อร้น และมีความคิดสร้างสรรค์
อารมณ์มนั่ คง
จิตวิทยาวัยรุ่ น
เรี ยบร้อย รวดเร็ ว ในการปฏิบตั ิงาน

1.
2.
3.
4.
5.

เก็บรักษาความลับทุกประเภท
ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ สามัคคี และยุติธรรม
มีความรับผิดชอบ
ศรัทธา และมุ่งมัน่ ในการทํางาน
ไม่ปิดบังอําพรางพฤติกรรมของบุคลากรในแผนกซึ่งส่งผลกระทบต่อวิทยาลัยทั้งใน
ทางตรงและทางอ้อม

หัวหน้ างานประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1.
2.
3.
4.
5.

จัดทําแผนงานโครงการของงานด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยตลอดปี การศึกษา
ดําเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชา
ให้บริ การข่าวสารทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
เลือกสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม
ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อยูเ่ สมอ เพือ่ นําเสนอหรื อแจ้งให้บุคลากรทราบ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

สร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในหมู่ครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลอื่น ๆ ในวิทยาลัย
ดําเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ดําเนินการตามประบวนการของงานแนะแนวทั้งภายในและภายนอก
มีสิทธิ์แต่งตั้งอาจารย์อื่นเป็ นผูช้ ่วย ด้วยความเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครองและแนะแนว
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดี
มีปฏิภาณไหวพริ บ
เป็ นคนช่างสังเกตและวิเคราะห์
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่ น
เชื่อมัน่ ในการทํางาน
ยิม้ แย้มแจ่มใส
สุขมุ รอบคอบ กล้าตัดสินใจ
มีมนุษยสัมพันธ์
แต่งกายดี พูดจาสุภาพ
มีอารมณ์มนั่ คง อดทน อดกลั้น ยุติธรรม

คุณธรรม

1.
2.
3.
4.

เก็บรักษาความลับทุกประเภท
ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น เสียสละ สามัคคี และยุติธรรม
มีความรับผิดชอบ
ศรัทธาและมุ่งมัน่ ในการทํางาน

หัวหน้ างานอาคารสถานที่
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1. ตรวจตรากํากับดูแลการทําความสะอาดพื้นทีข่ องวิทยาลัยของนักการภารโรง
เริ่ มตั้งแต่ร้ วั หน้า
โรงเรี ยนไปจนถึงโรงอาหาร รั้วมหาวิทยาลัยปทุมธานี รั้วติดโรงไม้
2. ตรวจตรากํากับดูแลการทํางานของเจ้าหน้าที่ทาํ ความสะอาดโรงอาหาร ผูป้ ระกอบการขายอาหาร ให้
ทําความสะอาดโรงอาหารอยูเ่ สมอ โดยพื้นโรงอาหารให้ลา้ งใหญ่ 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้งพื้นที่ประกอบ
อาหารให้ลา้ งโดยใช้โซดาไฟทุกสัปดาห์ควบคุมการใช้ภาชนะของโรงอาหาร
3. ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
4. วางแผนการบํารุ งรักษาตัดแต่งและตกแต่งต้นไม่ปรับปรุ งทัศนียภาพให้สะอาดร่ มรื่ นและปลอดภัย
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5. กํากับดูแล ตรวจตราการทําความสะอาดของนักการภารโรง ในการทําความสะอาดอาคารเรี ยนทั้ง
ภายในและภายนอก โรงฝึ กงาน หอประชุม ให้สะอาดอยูเ่ สมอ
( อาคารเรี ยนล้างใหญ่ทุกเดือน )
6. กํากับดูแลการทําความสะอาดห้องนํ้า จัดหาสุ ขภัณฑ์ในห้องนํ้าและซ่อมบํารุ งให้สะอาดอยูเ่ สมอและ
ใช้งานได้สภาพมัน่ คงแข็งแรง
7. จัดระบบการทิ้งขยะให้นกั การภารโรงดําเนินการนําขยะตามสถานที่ต่างๆ ไปทิ้งในที่พกั ขยะ
(
ขยะต้องไม่ลน้ ถัง ) และให้นกั การภารโรงล้างถังขยะทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งติดต่อ อบต.บ้านกลาง ให้มา
เก็บขยะอย่างสมํ่าเสมอ
8. วางแผนในการพัฒนาซ่อมบํารุ งอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน โต๊ะเรี ยน ให้มีความมัน่ คงแข็งแรงและ
ปลอดภัยและดูแลการใช้หอประชุมทั้งบุคคลภายในและภายนอก
9. วางแผนในการซ่อมบํารุ งระบบไฟฟ้า ประปา
10. จัดระบบบริ การนํ้าดื่มให้แก่นกั ศึกษา
11. ปฏิบตั ิหน้าที่ฝ่ายปกครอง
12. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดี
มีปฏิภาณไหวพริ บ
เป็ นคนช่างสังเกตและวิเคราะห์
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่ น
เชื่อมัน่ ในการทํางาน
ยิม้ แย้มแจ่มใส
สุขมุ รอบคอบ กล้าตัดสินใจ
มีมนุษยสัมพันธ์
แต่งกายดี พูดจาสุภาพ
มีอารมณ์มนั่ คง อดทน อดกลั้น ยุติธรรม

คุณธรรม

1.
2.
3.
4.

เก็บรักษาความลับทุกประเภท
ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น เสียสละ สามัคคี และยุติธรรม
มีความรับผิดชอบ
มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ ในการทํางาน

46

หัวหน้ างานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1. จัดทําแผนงานโครงการของงานด้านบริ การเทคโนโลยี และ นวัตกรรมของวิทยาลัย ตลอดปี การศึกษา
2. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆภายในให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้
3. ดําเนินการด้านบริ การทุกประเภทตามนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชา
4. ให้บริ การข่าวสารด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรภายใน
5. ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อยูเ่ สมอ เพือ่ นําเสนอหรื อแจ้งให้บุคลากรทราบ
6. สร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในหมู่ครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลอื่น ๆ ในวิทยาลัย
7. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
8. ดําเนินการตกระบวนการของงานทั้งภายในและภายนอก
9. มีสิทธิ์แต่งตั้งอาจารย์อื่นเป็ นผูช้ ่วย ด้วยความเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
10. รับผิดชอบงานจัดซื้อ ควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ของวิทยาลัย
11. จัดทําบัญชีวสั ดุ อุปกรณ์ และตรวจสอบภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครอง
13. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดี
มีปฏิภาณไหวพริ บ
เป็ นคนช่างสังเกตและวิเคราะห์
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่ น
เชื่อมัน่ ในการทํางาน
ยิม้ แย้มแจ่มใส
สุขมุ รอบคอบ กล้าตัดสินใจ
มีมนุษยสัมพันธ์
แต่งกายดี พูดจาสุภาพ
มีอารมณ์มนั่ คง อดทน อดกลั้น ยุติธรรม

คุณธรรม

1.
2.
3.
4.

เก็บรักษาความลับทุกประเภท
ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น เสียสละ สามัคคี และยุติธรรม
มีความรับผิดชอบ
มีความศรัทธาและมุ่งมัน่ ในการทํางาน
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เจ้ าหน้ าที่ห้องพยาบาล
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จัดห้องพยาบาล ให้อยูใ่ นสภาพสะอาด เรี ยบร้อย พร้อมที่จะให้บริ การตลอดเวลาที่มีการเรี ยนการสอน
จัดยาและเครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการปฐมพยาบาลขั้นต้นให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
ทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และพึงส่งสถานพยาบาลถ้ามีความจําเป็ น
จัดระบบเอกสารการอนุญาตเข้านอนพัก และใช้บริ การห้องพยาบาล
ประสานงานกับผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
วางแผนการปฏิบตั ิงานตลอดปี การศึกษาร่ วมกับหัวหน้าฝ่ ายบริ การ
ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครอง
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

คุณธรรม

1.
2.
3.
4.
5.
18.
19.
20.
21.
22.

มีความเชื่อมัน่ ในการทํางาน
สุขมุ รอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ และยิม้ แย้มแจ่มใส
การแต่งกายดี และพูดจาสุภาพ
ใฝ่ หาความรู ้ มีความกระตือรื อร้น และมีความคิดสร้างสรรค์
อารมณ์มนั่ คง
จิตวิทยาวัยรุ่ น
เรี ยบร้อย รวดเร็ ว เร่ งรัด ในการปฏิบตั ิงาน
ใฝ่ หาความรู ้เรื่ องยาและการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
มีนิสยั รักความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

1.
2.
3.
4.
5.

เก็บรักษาความลับทุกประเภท
ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ สามัคคี และยุติธรรม
มีความรับผิดชอบ
ศรัทธา และมุ่งมัน่ ในการทํางาน
มีเมตตา โอบอ้อมอารี และเข้าใจความรู ้สึกของผูป้ ่ วย
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เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
การปฏิบัติหน้ าที่
1.จัดเก็บ ควบคุม ดูแล บํารุ งรักษาห้องสหกรณ์ให้สะอาดสวยงาม
2.จัดระบบจัดเก็บสิ่งของในสหกรณ์ให้เรี ยบร้อย หยิบสะดวก
3.ให้บริ การรวดเร็ว อํานวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้บริ การ
4. ตรวจเช็คสินค้าให้มีจาํ หน่ายอยูต่ ลอดเวลา
5. จัดทําบัญชีสินค้าให้เป็ นปั จจุบนั
6. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่ งครัด
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ฝ่ายปกครอง
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทพี่ งึ ประสงค์
บุคลิกภาพ 1. มีความมัน่ ใจในการทํางาน

คุณธรรม

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สุขมุ รอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ และยิม้ แย้มแจ่มใส
การแต่งกายดี และพูดจาสุภาพ
ใฝ่ หาความรู ้มีความกระตือรื อร้น และมีความคิดสร้างสรรค์
อารมณ์มนั่ คง
จิตวิทยาวัยรุ่ น
เรี ยบร้อย รวดเร็ว เร่ งรัด ในการปฏิบตั ิงาน
ละเอียด รอบคอบ มีความรักและหวงแหนเครื่ องมือ เครื่ องใช้ในสโตร์

1.
2.
3.
4.

มีสามัญสํานึก และสติสมั ปชัญญะในการปฏิบตั ิหน้าที่
มีความซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น เสียสละ
วางตัวให้เหมาะสมกับตําแหน่ง หน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
มีความรับผิดชอบ
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เจ้ าหน้ าที่สโตร์
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1. จัดเก็บ ควบคุมดูแล บํารุ งรักษา และซ่อมแซมเครื่ องมือ เครื่ องใช้ในแผนกให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
พร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลาที่มีการเรี ยนการสอน
2. จัดระบบการเบิกจ่าย เครื่ องมือเครื่ องใช้ และวัสดุสิ้นเปลืองที่เอื้ออํานวยต่อการใช้งานและการ
ตรวจสอบ พร้อมทั้งเครื่ องมือที่ไม่ส่งคืน ภายใน 1 วัน
3. ทําความสะอาดและจัดความเป็ นระเบียบภายในสโตร์
4. จัดทําบัญชีวสั ดุอุปกรณ์ โดยแยกประเภทของวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุถาวร และครุ ภณั ฑ์ให้เป็ นปั จจุบนั
พร้อมที่จะให้หวั หน้าแผนกและฝ่ ายบริ การตรวจสอบได้ตลอดเวลา
5. สํารวจและเสนอความต้องการในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ดี ความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้ในแผนก เสนอ
หัวหน้าแผนก เพือ่ พิจารณาความเหมาะสม และประสานงานการของจัดซื้อกับฝ่ ายบริ หารอย่างน้อย 3
วัน
6. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกโดยเคร่ งครัด
7. ปฏิบตั ิหน้าที่ฝ่ายปกครอง
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีความมัน่ ใจในการทํางาน
สุขมุ รอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ และยิม้ แย้มแจ่มใส
การแต่งกายดี และพูดจาสุภาพ
ใฝ่ หาความรู ้มีความกระตือรื อร้น และมีความคิดสร้างสรรค์
อารมณ์มนั่ คง
จิตวิทยาวัยรุ่ น
เรี ยบร้อย รวดเร็ว เร่ งรัด ในการปฏิบตั ิงาน
ละเอียด รอบคอบ มีความรักและหวงแหนเครื่ องมือ เครื่ องใช้ในสโตร์

คุณธรรม

1.
2.
3.
4.

มีสามัญสํานึก และสติสมั ปชัญญะในการปฏิบตั ิหน้าที่
มีความซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น เสียสละ
วางตัวให้เหมาะสมกับตําแหน่ง หน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
มีความรับผิดชอบ

50

นักการภารโรง
การปฏิบัติงานในหน้ าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เวลาทํางานตั้งแต่เวลา 06.30 - 17.00 น.
วันทํางานวันจันทร์ – ศุกร์
วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดตามประเพณี ให้จดั เวรมาทํางานอาคารหรื อจุดละ 1 คน
การตรวจตรา ดูแล บํารุ งรักษา วัสดุอุปกรณ์ที่อยูใ่ นอาคารเรี ยน
เมื่อพบสิ่งชํารุ ดเสี ยหายให้แจ้งต่อหัวหน้าอาคารสถานที่
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการทําความสะอาด อาคารเรี ยนภายใน ภายนอก กวาด เช็ดถูพ้นื อาคาร กระจก
บันได ถังนํ้า ล้างถังขยะ ที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดตลอดเวลา
การล้างห้องนํ้า ถังชําระ ก๊อกนํ้า โถส้วม ประตู กระจก อ่างล้างมือ ให้ลา้ งวันละ 3 เวลา คือเช้า 09.00
น. ,13.00 น.,และ 16.00 น.
การทําความสะอาดอาคารเรี ยนวันละ 4 เวลา 06.30 น.,10.00 น.,13.00 น.และ 16.00 น. ล้างใหญ่ภาค
เรี ยนละ 2 ครั้ง
การทําความสะอาดกวาดพืน้ ที่สนาม ทิง้ ถังขยะ วันละ 3 เวลาคือ 06.30 น,10.00 น.,13.00 น.และ
16.00 น. ล้างถังขยะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
การรดนํ้าต้นไม้วนั ละ 2 เวลา เช้าและเย็น
ดูแลบํารุ งรักษา ตกแต่ง ต้นไม้ใบหญ้า
เก็บกวาดขยะทุกชนิดตามพื้นสนาม ต้นไม้ ในบริ เวณโรงเรี ยน
เมื่อมีการใช้หอประชุมจะต้องช่วยกันทําความสะอาดและจัดสถานที่ ล้างห้องนํ้าข้างหอประชุม
ให้อยูป่ ระจําอาคารหรื อบริ เวณที่รับผิดชอบ
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
บุคลิกภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีความเชื่อมัน่ และรอบคอบในการทํางาน
มีมนุษยสัมพันธ์ และยิม้ แย้มแจ่มใส
การแต่งกายดี และพูดจาสุภาพ
มีความกระตือรื อร้นในการทํางาน และมีความคิดสร้างสรรค์
อารมณ์มนั่ คง
รักความสะอาด
เรี ยบร้อย รวดเร็ว เร่ งรัด ในการปฏิบตั ิงาน
ละเอียดรอบคอบ มีความรักในอาคาร สถานที่ เปรี ยบเสมือนบ้านของตนเอง
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คุณธรรม

1.
2.
3.
4.
5.

มีสามัญสํานึก และสติสมั ปชัญญะในการปฏิบตั ิหน้าที่
มีความซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น เสียสละ
วางตัวให้เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
รักษาความลับของทางโรงเรี ยน
มีความรับผิดชอบ

ข้ อห้ ามสาหรับนักการภารโรง
1. ไม่แอบหลับนอนในขณะปฏิบตั ิงาน
2. ไม่หยุดงานโดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบ
3. ไม่หยุดงานเป็ นเนืองๆ
4. ห้ามทะเลาะวิวาทกันในสถานศึกษา
5. ไม่ดื่มสุราเสพของมึนเมาขณะปฏิบตั ิหน้าที่
6. ไม่เก็บขยะเพือ่ จําหน่ายในเวลาทํางาน
7. ไม่ทงิ้ ขยะนอกบริ เวณที่จดั ไว้ให้
*****************************************************************************************
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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ( พี – เทค )
ว่ าด้ วยการแต่ งตั้งและถอดถอน ครู ของโรงเรียน
พ.ศ . 2559
*****************************************************************************************

ด้ วยคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนเห็นสมควรวางระเบียบ/ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการแต่งตัง้ และถอดถอนครู
เพื่อให้ โรงเรี ยนมีระบบบริ หารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ ( ๑ ) และมาตรา ๑๖๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ .
๒๕๕๐ คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนจึงวางระเบียบไว้ ดงั นี ้

หมวด ๑
วิธีการสรรหาและแต่ งตั้ง
ข้ อ ๑ กาหนดกรอบจานวนครูของโรงเรียน
(๑) จานวนครูตอ่ จานวนนักเรี ยนทังหมด
้
๑ ต่อ ๓๐
(๒) จานวนครูตอ่ จานวนนักเรี ยนตามหลักสูตรสาขาสัดส่วน ๑ ต่อ ๓๐
ข้ อ ๒ คุณสมบัตทิ ่ วั ไปของครู
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิบปี บริ บูรณ์
(๓) วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี สาขาตรงกับหลักสูตรที่เปิ ดสอน
(๔) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๕) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดในกฎ
ก.ค.ศ.
(๗) ไม่เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ พักราชการ ถูกสัง่ ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ
นี้หรื อตามกฎหมายอื่น หรื อถูกสัง่ พัก หรื อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(๘) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
(๙) ไม่เป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
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(๑๒) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์การระหว่างประเทศ
(๑๓) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกเพราะกระทาผิดวินยั ตาม
พระราชบัญญัติน้ ีหรื อตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทาการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการหรื อเข้าปฏิบตั ิงานในหน่ วยงานของ
รัฐ
ข้ อ ๓ วิธีการสรรหาบุคลากร
(๑)หัวหน้ าฝ่ าย/หัวสาขา/หัวหน้ าแผนก แจ้ งความต้ องการบุคลากรแก่รองผู้อานวยการฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากร เพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน โดยผ่านผู้อานวยการ
(๒) ประกาศรับสมัครบุคลากร
(๓) สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน
(๔) ทาสัญญาทดลองปฏิบตั ิงาน ๓ เดือน การประเมินผลการทดลองงาน ๒ ช่วงคือ เมื่อทางาน
ครบ ๒ เดือน และทางานครบ ๓ เดือน ในระหว่างทดลองงานผู้ทดลองงานจะต้ องไม่หยุดงาน ลาหยุด ไม่วา่ กรณี
ใดๆทังสิ
้ ้น ยกเว้ น ลาป่ วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเท่านัน้
( ๕) เมื่อผ่านการทดลองแล้ วผู้อานวยการรายงานเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้รับใบอนุญาต
ข้ อ ๔ การแต่ งตัง้ ครู
ให้ ผ้ อู านวยการดาเนินการแต่งตังครู
้ ของโรงเรี ยนที่ผา่ นการทดลองงานแล้ ว โดยปฏิบตั ิดงั นี ้
(๑) ทาสัญญาว่าจ้ างครูตามข้ อกาหนดในระเบียบว่าด้ วยการคุ้มครองการทางานของครู
(๒) เสนอขอความเห็นชอบการแต่งตังครู
้ ตอ่ ผู้รับใบอนุญาต
(๓) เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้ ความเห็นชอบ ผู้อานวยการออกหนังสือแต่งตังครู
้ ภายในระยะเวลา
๑๕ วัน
(๔) มอบเอกสารต้ นฉบับให้ ผ้ ไู ด้ รับการแต่งตังรั้ กษาไว้ และเก็บรักษาสาเนาการแต่งตังไว้
้ ที่
โรงเรี ยน
(๕) รายงานการแต่งตังต่
้ อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องพร้ อมสาเนาหลักฐานภายใน ๑๕ วัน
(๖) การแต่งตังมี
้ หลักฐานประกอบดังนี ้
๖.๑ สาเนาใบวุฒิการศึกษา
๖.๒ สาเนาทะเบียนบ้ าน
๖.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
๖.๔ ใบรับรองแพทย์
๖.๕ ภาพถ่ายครึ่งตัว หน้ าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๕ คูณ ๗ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้ วไม่เกิน ๖
เดือน
๖.๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรื อหนังสือรับรองให้ เป็ นครู ทาการสอนได้ โดยไม่ต้องมีใบ
ประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
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หมวด ๒
เงื่อนไขและกระบวนการถอดถอนครู
ข้ อ ๕ การถอดถอนครูของรงเรียนจะกระทาได้ โดยยึดหลักสาคัญ ๒ กรณีดังนี ้
(๑) ถอดถอนโดยกระทาความผิด
(๒) ถอดถอนโดยครูประสงค์ลาออกและผู้รับใบอนุญาตได้ อนุญาตให้ ออกแล้ ว
ข้ อ ๖ การถอดถอนตาม ข้ อ ๕ (๑) ต้ องกระทาโดยปราศจากอคติ หรือการกลั่นแกล้ งและไม่
เป็ นธรรม และดาเนินการตามขันตอนตามระเบี
้
ยบว่าด้ วยการลงโทษตามราชการ โดยแต่งตังคณะกรรมการ
้
สอบสวนมูลความผิดของครูและให้ โอกาสครูในการชี ้แจงแก้ ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวน ต่อจากนัน้
เสนอผลการพิจารณาให้ คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนพิจารณาวินิจฉัยชี ้ขาด
ข้ อ ๗ การถอดถอนตาม ข้ อ ๕ (๒) ครูต้องยื่นใบลาออกล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน
และต้ องไม่ลาออกในระหว่างปี การศึกษา ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตพิจารณาอนุมตั ิ
ข้ อ ๘ ให้ ผ้ อู านวยการถอดถอนครูของโรงเรียนได้ ตามกรณี ดังนี ้
(๑) ออกหนังสือถอดถอนครูที่ประสงค์ลาออก โดยมีใบลาออกและผู้รับใบอนุญาตได้
พิจารณาอนุญาตให้ ออกแล้ ว พร้ อมทาหนังสือเลิกจ้ าง
(๒) ออกหนังสือถอดถอนครูที่กระทาความผิดซึง่ คณะกรรมการได้ วินิจฉัยชี ้ขาดให้
ออกและผู้รับใบอนุญาตได้ อนุญาตให้ ออกแล้ ว พร้ อมทาหนังสือเลิกจ้ างโดยระบุฐานความผิดด้ วย
(๓) การถอดถอนครูให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน
(๔) รายงานการถอดถอนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องพร้ อมสาเนาหลักฐานภายใน
๓๐ วัน
ข้ อ ๙ ในกรณีหนังสือแต่ งตัง้ สูญหาย หรือถูกทาลาย หรือลบเลือนในสาระสาคัญ ให้
ผู้อานวยการออกหนังสือใบแทนหนังสือแต่งตัง้ และประทับคาว่า “ใบแทน” ด้ วยหมึกแดงไว้ ตอนบนของหนังสือ
ประกาศ ณ วันที่ 10

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ลงชื่อ
( ดร.ชนากานต์ ยืนยง )
ผู้รับใบอนุญาต
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ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง
- หนังสื อคู่มือครู ของโรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี, พ.ศ. 2527
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการคุ้มครองการทางานของครู ใหญ่ และครู
โรงเรียนเอกชน , พ.ศ. 2542
- ระเบียบคุรุสภาว่ าด้ วยจรรยามารยาทและวินัยตามประเพณีของครู , พ.ศ. 2526

