Morning Assembly Prayer
(Put your hand togerther)
Let us pray to the Lord of mercy,
Who loves us tremendously,
Who graciously protects us,
Dear God, please grant us fortitude and strength,
So that we can study well all day long.
Please help us to progress creatively,
To be good from day to day,
To be honest, and morally conscious,
Please bless our nation, and His Majesty our King,
Bless our parents and teachers,
Bless our fellow countrymen,
So they may love one another,
And live happily in peace and hermony, Amen.

Afternoon Prayer
(Put your hand together)
Let us pray to the Lord our God,
Who is full of love and mercy,
Who protects us from all evils,
A day has passed and we have gained
much knowledge.
We thank you Lord for Your mercy,
Please bless and protect our nation,
His Majesty our King,
Our parents and teachers,
Please forgive us our trespasses,
And lead us away from temptation
and deliver us from danger. Amen.

พระบรมราโชวาท

“ครูนนั้ ก็จะต้องท�ำตัวให้เป็นทีร่ กั เป็นทีเ่ คารพ เป็นทีเ่ ชือ่ ใจ
ของนักเรียนเหมือนกัน ข้อแรกต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและ
แม่นย�ำช�ำนาญทั้งในวิชาความรู้ และวิธีสอนเพื่อสามารถสอนวิชา
ทั้งปวงได้โดยถูกต้องกระจ่างชัด และครบถ้วนสมบูรณ์ อีกข้อหนึ่ง
ต้องท�ำตัวให้ดี คือต้องมี และต้องแสดงความเมตตากรุณา ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ความสุภาพ ความเข็มแข็ง และอดทน ให้ปรากฏ
ชัดแจ้งเคยชินเป็นปรกติวิสัย เด็กจะได้เห็นได้เข้าใจในคุณค่าของ
ความรู้ ในความดีและในตัวครูเองอย่างซาบซึ้ง และยึดถือเอาเป็น
แบบอย่าง ภารกิจของครูคอื การให้การศึกษา ก็จะได้บรรลุตามทีม่ งุ่
หวังกันอยู่”

ค�ำน�ำ
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง เป็นสถานที่ศึกษาที่จัดการศึกษามาเป็นเวลานาน ก่อตั้งเมื่อปี
พุทธศักราช 2501 เป็นต้นมา โดยให้ความส�ำคัญต่อการจัดท�ำคู่มือครู ได้ด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงมา
แล้วหลายครั้ง เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในโรงเรียนใช้เป็นหลักการ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามบริบทอย่างมีคุณภาพ เป้าหมายส�ำคัญของคู่มือครูคือ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
ร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปางให้เจริญก้าวหน้า  อันก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียน ต่อสังคม และประเทศชาติ
คูม่ อื ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2560)
ฉบับนี้ ได้นำ� บทพรรณนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สิทธิและสวัสดิการต่างๆ ทัง้ ของโรงเรียน
ทางราชการ ตลอดจนข้อบังคับ บทลงโทษของทางโรงเรียนและหน่วยงานของราชการมาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปางได้เล็งเห็นและให้ความส�ำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของครู บุคลากร
ทางการศึกษาว่า  เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดต่อกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียน และมีความเชื่อว่า
บุคคลใดก็ตามที่มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงาน ร่วมอุดมการณ์ในโรงอัสสัมชัญล�ำปางแห่งนี้แล้วเป็นบุคคล
ทรงคุณค่าทีไ่ ด้รบั การเลือกสรร มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสรรค์สร้าง พร้อมทีจ่ ะรับการสนับสนุน
ส่งเสริม พัฒนา หล่อหลอม ด้วยบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป
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หมวดที่ 1
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง

  1.1. ประวัตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
หลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของประเทศฝรั่งเศส เกิดเมื่อ
วันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1673 (พ.ศ.2216) ณ บ้านเลขที่ 15 ถนนลู เดอ ลา โซลเนรี (Rue De La
Saullnerie ที่เมืองมงฟอร์ต ซูเมอร์ ( Montfort-sur-Meu) เมืองเล็กๆ ทางตะวันตกของ Rennes ใน
แคว้น Bretagne (Brittany) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ที่ขณะนั้นอยู่ภายใต้รัชสมัยของ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 (ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ.1643 - 1715 : พ.ศ.2186 - 2258) ซึง่ นับเป็นยุคทีฝ่ รัง่ เศส
รุ่งเรืองที่สุดในยุโรปตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ครอบครัวของ หลุยส์ เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ บิดาชื่อ ยีน บับติสต์ กรีญอง มารดาชื่อ ยีน
โรแบรต์ กรีญอง เมื่อหลุยส์ กรีญองเติบโตขึ้น ได้ใช้พระนาม “มารี” ของแม่พระเสริมชื่อเข้าไปด้วย
เพราะท่านศรัทธาต่อแม่พระมาก เมือ่ ได้รบั ศีลล้างบาปทีเ่ มืองมงฟอร์ตจึงใช้นามเต็มว่า “หลุยส์ มารี กรี
ญอง เดอ มงฟอร์ต” (หลุยส์ มารี กรีญอง แห่งเมืองมงฟอร์ต) บิดาของท่านมีอาชีพทนายความ มีฐานะ
ยากจน ท่านมีพี่น้องรวม 18 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 10 คน พี่ชายของหลุยส์เสียชีวิตเมื่ออายุได้ 5
เดือน ดังนัน้ หลุยส์ มารี จึงกลายเป็นบุตรคนโตของครอบครัว ในวัยเด็กหลุยส์ มารี ใช้ชวี ติ อยูใ่ นหมูบ่ า้ น
บัวมาร์เกร์ (Bois-Mar-Quer) หลุยส์ มารี รักพ่อแม่
และน้อง ๆ ทุกคนมาก ท่านช่วยมารดาท�ำงานสารพัด
ท่านเป็นนักเรียนที่เอาจริง เอาจังกับการเรียนและ
สอบได้เป็นที่หนึ่งของชั้นเสมอ
เมื่ออายุได้ 12 ปี หลุยส์ มารี ได้เดินทางไป
เรียนในโรงเรียนของพระสงฆ์คณะเยซูอิต (Jesuit
College of St.Thomas Becket) ที่เมือง Rennes
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของมารดา โดยพักอยู่กับพระสงฆ์ซึ่ง
เป็ น น้ อ งชายของมารดาระยะหนึ่ ง กระทั่ ง เมื่ อ
ครอบครัวย้ายมาอยูท่ เี่ มือง Rennes แล้วจึงมาพักอยู่
กับครอบครัว พร้อมกับเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้จน
อายุได้ 19 ปี
การได้ศึกษาอยู่กับคณะพระสงฆ์เยซูอิต
ตลอด 7 ปีดังกล่าว ได้บ่มเพาะให้หลุยส์ มารี มีความ
รักต่อผู้คนทุกข์ยากมากยิ่งขึ้น และเป็นเหตุปัจจัยใน
การส่งให้ตดั สินใจบวชเป็นพระสงฆ์ในเวลาต่อมาด้วย
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง

1

และจากการบวชเป็นพระสงฆ์นี้เอง ท�ำให้หลุยส์ มารี มีโอกาสไปศึกษาต่อในบ้านเณรที่กรุงปารีส โดย
เป็นเณรใหญ่ ที่บ้านเณรใหญ่ แซงต์ ซูลปิส (Seminary of Saint-Sulpice) เป็นเวลา 8 ปี และได้บวช
เป็นพระสงฆ์เมื่ออายุ 27 ปี ก่อนที่จะเริ่มตั้งคณะสงฆ์ The Company of Mary ต่อมาได้รับการเรียก
ขานในฐานะ Montfort Missionaries ท�ำงานเทศน์สอนชาวบ้านชนบทในเมืองน็องต์ (Nantes) และ
เพียงระยะเวลา 2 ปีของการเทศนาธรรม ผูค้ นในเขตนีต้ า่ งเรียกขาน หลุยส์ มารี ว่า”the good Father
from Montfort” โดยหลังจากท�ำงานเผยแผ่ธรรม อยู่ที่เมืองน็องต์ (Nantes) ถึง 3 ปี จึงได้ย้ายเขต
งานมาที่เมือง ลา โรแซล (La Rochelle) พร้อมกับการเริ่มเปิดโรงเรียนการกุศลขึ้นในปี ค.ศ. 1711
(พ.ศ. 2254) โดยมีการตั้งคณะภคินี (Daughters of Wisdom) เพื่อช่วยงานในโรงเรียนหญิง และ ตั้ง
กลุ่มภราดา (Brothers of the Holy Spirit) ให้ช่วยดูแลโรงเรียนชาย
ภารกิจของคุณพ่อหลุยส์ มารี ในช่วงเวลาดังกล่าวนับว่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก และท�ำให้คุณพ่อ
หลุยส์ มารี ต้องเดินทางไปยังปารีส และรูอัง (Rouen) เพื่อเชิญชวนและหานักบวชมาร่วมงานในคณะ
สงฆ์ Company of Mary แต่ก็ไม่เป็นผลส�ำเร็จ กระทั่งในปี ค.ศ. 1716 ขณะเทศนาธรรมในหมู่บ้าน
แซง ลอแรงต์ (Saint-Laurent-sur-Sevre) หลุยส์ มารี ก็ล้มป่วยลง และมรณภาพ ในวันที่ 28 เมษายน
ค.ศ. 1716 (พ.ศ. 2259) ด้วยอายุได้เพียง 43 ปี 3 เดือนเท่านั้น โดยการเดินทางทั้งหมดในชีวิตของคุณ
พ่อหลุยส์ มารี เป็นการเดินทางโดยเท้าทั้งสิ้น ด้วยคุณความดีที่คุณพ่อหลุยส์ มารี ได้กระท�ำไว้เมื่อยังมี
ชีวิตอยู่ ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบุญราศีในปี ค.ศ.1888 (พ.ศ. 2431) โดยพระสันตะปาปา           
เกรกอรี่ที่ 16 และในเวลาต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1947
(พ.ศ.2490) โดยพระสันตปาปาปีโอที่ 12
          ตลอดชีวิตการท�ำงานของท่าน ท่านได้ตั้งคณะนักบวช 3 คณะ ที่ร่วมกันปฏิบัติงานและสานต่อ
ปณิธานโดยได้จัดตั้งองค์กรทางศาสนาภายใต้ชื่อ The Montfortian Religious Family เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการด�ำเนินกิจกรรมตามแนวทางของ St.
Louis Marie Grignion de Montfort ประกอบด้วย
1) คณะสงฆ์ ธ รรมทู ต คณะพระแม่ ม ารี (The
Company of Mary) 2) ภคิณีคณะธิดาปรีชาญาณ
(The Daughters of Wisdom) และ 3) คณะภราดา
เซนต์คาเบรียล (The Brothers of St. Gabriel) และ
อนุสรณ์สถานเกีย่ วกับนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ
มงฟอร์ต ดังปรากฏเป็นประติมากรรมอยูท่ มี่ หาวิหาร
เซนต์ ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ใน Rome
ประเทศอิตาลี
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  1.2. ประวัติคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
คณะภราดาเซนต์ ค าเบรี ย ลเป็ น คณะ
นั ก บวชคาทอลิ ก คณะหนึ่ ง ซึ่ ง ขึ้ น ตรงต่ อ พระ
สั น ตะปาปาที่ นั ก บุ ญ หลุ ย ส์ มารี กรี ญ อง เดอ                                       
มงฟอร์ต เป็นผูก้ อ่ ตัง้ คณะฯ และ บาทหลวงกาเบรียล
เดแอ เป็นผู้ฟื้นฟูคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ขึ้น โดย
มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี   สมาชิก
ประกอบด้วยภราดาที่ท�ำงานรับใช้พระเป็นเจ้าผ่าน
ทางการให้การศึกษาแก่เยาวชน และเอาใจใส่เป็น
พิเศษต่อคนยากจน ตามจิตตารมณ์  ของนักบุญหลุยส์
มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ในปี ค.ศ.1877 (พ.ศ.2420) บาทหลวงเอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์ บาทหลวงคณะมิสซังต่าง
ประเทศแห่งกรุงปารีส ได้รับต�ำแหน่งเป็นอธิการโบสถ์อัสสัมชัญ ด้วยอุดมการณ์อันมั่นคงของท่านที่
อยากจะให้วิชาความรู้แก่เด็กชาวสยาม เพื่อเป็นวิทยาทานและด้วยความเมตตาธรรม ท่านได้รับเด็ก
ก�ำพร้าเข้าไว้ในความดูแลของท่านสิบกว่าคน เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนวิชา ไว้เป็นก�ำลังของครอบครัว
และประเทศชาติ จนกระทั่งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1885 (พ.ศ. 2428) ท่านได้เปิดสอนเป็นทางการ
ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนอาซมซาน กอเล็ศ” หรือ โรงเรียนอัสสัมชัญ ในปัจจุบัน (จากชื่อเดิม “โรงเรียน       
อาซมซาน กอเล็ศ”
ภายหลัง เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ ได้ขอเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนอัสสัมชัญ” ซึ่งมีความหมายว่า “ต�ำแหน่งที่
ส�ำหรับระงับบาปและหาวิชาความรู้ (ที่อยู่ของความรู้)” ในเวลาเดียวกันก็ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
“ASSUMPTION” ซึ่งหมายถึง “แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ” ซึ่งเป็นนามของ
โรงเรียนอัสสัมชัญ)
เนื่องด้วยคุณพ่อต้องดูแลทั้งโบสถ์และโรงเรียน ที่ก�ำลังขยายกิจการใหญ่โตขึ้น จึงเป็นภาระ
หนัก ด้วยเหตุนที้ า่ นจึงเชิญคณะนักบวชทีส่ อนเรียน (Teaching Congregation) มาช่วยรับภาระโรงเรียน
แทนท่าน ใน ค.ศ. 1900 (พ.ศ.2443) ท่านเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสเพื่อรักษาตัว ท่านได้พบกับ   
อัคราธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลในสมัยนัน้ จึงตกลงว่าจะส่งภราดาคณะเซนต์คาเบรียลชุดแรก 5 ท่าน
มารับช่วงงาน ในวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ.1901 (พ.ศ.2444)ประกอบด้วย
1.
เจษฎาจารย์มาร์ติน เดอ ตูร์
2.
เจษฎาจารย์อาแบล
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3.
เจษฎาจารย์ออกุส
4.
เจษฎาจารย์คาเบรียล ฟาเร็ตตี
5.
เจษฎาจารย์ ฟรังซัว ฮีแลรฺ (ฟ. ฮีแลร์ )
ได้ ม าถึ ง กรุ ง เทพฯ โดยทางเรื อ แต่ ล ะท่ า นต้ อ งฝึ ก ฝนภาษาไทย ให้ ช� ำ นาญโดยเฉพาะ          
เจษฎาจารย์ ฟรังซัว ฮีแลร์ ท่านได้มมุ านะจนเรียนได้อย่างแตกฉานและเขียนหนังสือให้เด็กไทยได้เรียน
ภาษาไทยด้วย คือ หนังสือดรุณศึกษา
ต่อมาท่านบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ ได้ยกโรงเรียนนี้ให้ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลเข้ามา
ด�ำเนินการต่อ คณะภราดาเซนต์คาเบรียลจึงได้เริ่มฝังรกรากในประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ.2444 (ค.ศ.
1901) เป็นต้นมา
การด�ำเนินงานให้การศึกษาแก่เยาวชนไทยของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลในโรงเรียนอัสสัมชัญ
ท�ำให้ชาวไทยบังเกิดความศรัทธาต่อวิธีการฝึกอบรมนักเรียนของคณะภราดาอย่างกว้างขวาง ได้มีการ
เรียกร้องให้สร้างโรงเรียนเพิ่มขึ้น ผู้มีจิตศรัทธาหลายท่านได้บริจาคที่ดินและให้การสนับสนุนแก่คณะ
ภราดาด้านต่างๆจึงมีการสร้างโรงเรียนขึน้ อีกหลายแห่งทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคและได้มกี ลุ บุตร
ชาวไทยอุทศิ ตนปฏิญาณตนเพือ่ รับใช้พระศาสนาในคณะเซนต์คาเบรียลจ�ำนวนเพิม่ ขึน้ ตามล�ำดับกิจการ
ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยเป็นอย่างสูง
มีสถาบันการศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยอยู่ทั่วประเทศ ดังนี้

4

คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง

ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25

สถาบัน

ที่ตั้ง

โรงเรียนอัสสัมชัญ (AC)
กรุงเทพฯ
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (SG)
กรุงเทพฯ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม (MC)
เชียงใหม่
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC)
กรุงเทพฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (ACS)
ชลบุรี
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ (SL)
ฉะเชิงเทรา
ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ (SLJ)
ชลบุรี
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(SGF )
กรุงเทพฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง (ACL)
ล�ำปาง
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ACT)
กรุงเทพฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (ACR)
ระยอง
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (ACU)
อุบลราชธานี
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (ACN)
นครราชสีมา
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม (ACP)
กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU,ABAC)
กรุงเทพฯ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม (MCP)
เชียงใหม่
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (ACSP)
สมุทรปราการ
บ้านนักศึกษาเซนต์คาเบรียล (SGS)
นครปฐม
นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต (MNS)
เชียงใหม่
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการนครราชสีมา(ACCN )
นครราชสีมา
ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ (APDC )
กรุงเทพฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (ATSN)
นครพนม
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเครือ (CGA)
กรุงเทพฯ
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯสถาบันในเครือฯ(CGPTA)
กรุงเทพฯ
บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา อ.จอมทอง
เชียงใหม่
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ปีที่ก่อตั้ง
พ.ศ. ค.ศ.
2428 1885
2463 1920
2475 1932
2482 1939
2487 1944
2491 1948
2491 1948
2496 1953
2501 1958
2504 1961
2506 1963
2508 1965
2509 1967
2509 1967
2512 1969
2512 1969
2522 1979
2526 1983
่2528 1985
2536 1993
2539 1996
2541 1998
2542 1999
2542 1999
2546 2003
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  1.3 ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ปาง
โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง เป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้
ก่อตั้งและด�ำเนินการสอนสืบมาโดย “ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล” ซึ่งนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ
มงฟอร์ต ได้สถาปนาขึ้นในปี ค.ศ.1705 (พ.ศ.2248) ณ ประเทศฝรั่งเศส มีจุดมุ่งหมายแรกเริ่มที่จะสอน
ให้เยาวชนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นและมีหลักศาสนาเป็นแนวทางให้ประพฤติตนเป็นคนดี
คณะภราดาเซนต์คาเบรียลเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยปี พ.ศ.2444 (ค.ศ.1901) โดยก่อตั้ง
สถาบันแห่งแรก คือ โรงเรียนอัสสัมชัญจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากนั้นก็ได้สร้างสถาบันตามหัวเมือง
ต่าง ๆ รวมทัง้ ในกรุงเทพมหานคร อีกถึง 17 สถาบันเป็นโรงเรียนสามัญ 11 แห่ง โรงเรียนอาชีวะ 2 แห่ง
(จังหวัดระนองและจังหวัดธนบุรี) มหาวิทยาลัย 1 แห่ง บ้านเณร 3 แห่ง และศูนย์ฝึกอาชีพ 1 แห่ง ซึ่ง
1 ใน 17 สถาบันนั้นคือ โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง เป็นอันดับที่ 7 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2501 (ค.ศ.1958)
ในปี พ.ศ.2497 (ค.ศ.1954) คุณพ่อเอเทียน กรางซ์ บาทหลวง(คุณพ่อ)ชาวฝรั่งเศส คณะมิส
ซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) ได้เดินทางจากประเทศจีนเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยที่จังหวัด
เชียงใหม่คณ
ุ พ่อได้รบั มอบหมายให้มาเปิดโบสถ์คาทอลิกใหม่ทเี่ มืองล�ำปาง (วัดแม่พระแห่งลูรด์ ล�ำปาง)
และได้เปิดโรงเรียนอรุโณทัยควบคูก่ บั วัดด้วย มีนกั เรียนชายมาเข้าเรียนในโรงเรียนอรุโณทัยมากขึน้ คุณ
พ่อจึงมีความคิดที่จะแยกเป็นโรงเรียนชายและหญิง
ในปี พ.ศ.2499 (ค.ศ.1956) ภราดายอห์น แมรี่ อธิการใหญ่ เจ้าคณะภราดาเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ได้มาเยี่ยมเยือน คุณพ่อ เอเทียน กรางซ์ คุณพ่อได้เสนอให้อธิการใหญ่เปิดโรงเรียน
สาขาขึ้นในจังหวัดล�ำปาง เพื่อให้การศึกษาเฉพาะนักเรียนชาย ท่านอธิการใหญ่รับไว้พิจารณา 
ปลายปี พ.ศ. 2499 (ค.ศ.1956) คณะกรรมการของมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ได้อนุมัติให้ซื้อที่ดินบริเวณหลังโรงเรียนอรุโณทัยเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ เป็นที่ลุ่ม มีน�้ำขัง
ตลอดปี มีป่าหญ้าคาหนาทึบ และที่ดินบางส่วนได้รับการบริจาค จากผู้ใจบุญอีกส่วนหนึ่งด้วย
ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง  ตั้งอยู่เลขที่ 294/1 ถนนฉัตรไชย ต�ำบลสบตุ๋ย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5422-2337, 0-5422-2733, 0-5431-8750, 0-5431-8754, 0-54318755 โทรสาร 0-5422-2233 มีเนื้อที่จ�ำนวน 55 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา มีอาคารเรียน 7 หลัง จ�ำนวน
อาคารประกอบ 16 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน 112 ห้อง ห้องประกอบ 86 ห้อง ห้องน�้ำ 36  ห้อง
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1) ทำ�เนียบเจษฎาธิการโรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ปางตั้งแต่ พ.ศ. 2500 – ปัจจุบัน

ภราดาเซราฟิน
พ.ศ. 2500 – 2503
(ค.ศ.1957 – 1960)

ภราดาประโยชน์  มาสวน
พ.ศ. 2509 (ค.ศ.1966)

ภราดาอารมณ์  วรศิลป์
พ.ศ. 2521 - 2523
(ค.ศ.1978 - 1980)

คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง

ภราดาอำ�นวย ปิ่นรัตน์
พ.ศ. 2504 – 2507
(ค.ศ.1961 – 1964)

ภราดาอินเดอฟองโซ มิเกล ซีซีเรีย

ภราดาอินเดอฟองโซ มิเกล ซีซีเรีย

ภราดาอเล็กซานเดอร์ วี โอ มาธิว
พ.ศ. 2513 - 2520

พ.ศ. 2510 - 2512
(ค.ศ.1967 - 1969)

ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
พ.ศ. 2524 - 2529
(ค.ศ.1981 - 1986)

พ.ศ. 2508 (ค.ศ.1965)

(ค.ศ.1970 - 1977)

ภราดาธวัช  เชาวน์ดี
พ.ศ. 2530 - 2534
(ค.ศ.1987 - 1991)
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ภราดามีศักดิ์  ว่องประชานุกูล

พ.ศ. 2535 - 2540
(ค.ศ.1992 - 1997)

ภราดามณฑล  ประทุมราช
พ.ศ. 2541 - 2546
(ค.ศ.1998 - 2003)

ภราดาเดชาชัย ศรีพิจารณ์
พ.ศ. 2547 - 2549
(ค.ศ.2004 - 2006)

ภราดาสุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์
พ.ศ. 2550 - 2555
(ค.ศ.2007 - 2012)

ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์
พ.ศ. 2556 - 2558
(ค.ศ.2013 - 2015)

ภราดาเกรียงศักดิ์   มายอด
พ.ศ. 2559 – ปัจุบัน
(ค.ศ.2016 )

2) ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• วิสัยทัศน์
  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ที่มีมาตรฐานสากล
• ปรัชญาของโรงเรียน
  โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง มีปรัชญาแนวทางในการให้การศึกษา ดังนี้คือ
1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงส่ง อันเป็น
บ่อเกิดของชีวิต
8
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2. มนุษย์ทุกคนต้องท�ำงาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ ดัง
คติพจน์ ของโรงเรียนที่ ว่า “LABOR OMNIA VINCIT”
• อัตลักษณ์
1. ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม  
2. มีวิริยะ อุตสาหะ  
3. รับผิดชอบต่อสังคม”
• เอกลักษณ์ : วินัยดี มีคุณธรรม เลิศล�้ำภาษา
• ค�ำขวัญของโรงเรียน : “คุณธรรมน�ำความรู้”
คุณธรรม หมายถึง การมุ่งเน้นนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าและคุณภาพต่อสังคม โดยมี
ความสมบูรณ์ในจริยธรรมที่ส�ำคัญอันเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต ได้แก่ ความซื่อสัตย์
ความมีน�้ำใจ เมตตากรุณา กตัญญู กตเวที และการช่วยเหลือผู้อื่น
ความรู้ หมายถึง การมุ่งเน้นให้นักเรียนอัสสัมชัญล�ำปางมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการ
เพื่อน�ำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี     
ความสุข และสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้
• ค�ำปฏิญาณนักเรียน

เราชาวอัสสัมชัญล�ำปาง
ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าและศักดิ์ศรีของคน
ต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ต้องตั้งมั่นในคุณธรรมของศาสนา
ต้องมุ่งมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ

• สีประจ�ำโรงเรียน : สีน�้ำเงินและขาว
สีน�้ำเงิน – ขาว

คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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เป็นสีประจ�ำโรงเรียนที่เตือนให้อัสสัมชัญชนิกทุกคน มีความรักและความสามัคคี
ด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่อง เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน
สีน�้ำเงิน หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ผูกมัดให้ทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
มีพระนางมารีอาเป็นที่รักเคารพและบูชาร่วมกัน
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง หมายความว่า มีความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ
เสมอ  ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
• เครื่องหมาย/ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
แบบที่ 1 และแบบที่ 2      ใช้เป็นตราประทับรับรองเอกสารของทางโรงเรียน
แบบที่ 1

แบบที่ 2

ตราโรงเรียน มีรูปร่างลักษณะใจกลางของเครื่องหมายเป็นรูปโล่ แบ่งออกเป็นสี่ซีก ส่วนบน
สองซีก ส่วนล่างสองซีก ดังรูป
ตราสัญลักษณ์ “คณะภราดาเซนต์คาเบรียล” และ
สถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง หมดในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ใช้เป็นตราประจ�ำ
สถาบันร่วมกัน ตรานี้จึงเป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์
และความสามัคคีของมวลสมาชิกทัง้ หลาย เป็นทีร่ วมหัว
ใจผูม้ เี ลือดสถาบันการศึกษาทัง้ หมดในเครือมูลนิธคิ ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้อยูภ่ ายใต้สำ� นึกแห่ง
การประพฤติปฏิบตั ริ ว่ มกัน นอกจากความส�ำคัญอันเป็น
นามธรรมดังกล่าวแล้ว ส่วนต่าง ๆ ของตรานี้ยังมีความ
10
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หมายเป็นทั้งคติธรรม และแนวทางที่จะน�ำทุกคนไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของการศึกษาของคณะภราดา
เซนต์คาเบรียล อีกด้วย
โล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ใจกลางของตรานี้ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติประวัติอัน
ยาวนานและยั่งยืนของสถาบันอัสสัมชัญเซนต์คาเบรียลที่สถาบันของเรา  ได้รับจากพระเจ้าแผ่นดินผู้
ครองอ�ำนาจทัง้ ในและนอกประเทศ ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีความหมายเชือ่ มโยงกัน ดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง A.M. และชื่อดอกลิลลี่สีขาว A.M. มาจากค�ำเต็มภาษาลาตินว่า  ALMA MATER
หรือภาษาอังกฤษว่า  MOTHER COLLEGE หมายความว่า  สถาบันบ้านเกิดของเราและ เป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครัว จงรักสถาบันเปรียบประดุจผู้บังเกิดเกล้า นอกจากนี้ A.M. ดังย่อมาจาก “Ave Maria”
(ภาษาลาติน) Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า มีความหมายว่า จงเคารพมารดาของเรา
จนสิ้นสุดจิตใจ Ave Maria ตรงกับภาษาไทยว่า “วันทาแม่มารี”
ช่อดอกลิลลี่สีขาว เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่อง หมายความว่า  เราจะต้องเป็นผู้
บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
ดังนั้น ตรงส่วนที่มีตัวอักษร A.M. กับช่อดอกลิลลี่สีขาว จึงมีความหมายรวมกันว่าโรงเรียน
เปรียบเสมือนบ้านเกิดทีท่ กุ คนเป็นสมาชิกในครอบครัว มีพระนางมารีอา พระมารดาของพระเยซูคริสต์
เจ้าเป็นที่รักเคารพและบูชาร่วมกัน ไม่แยกว่าใครจะมีหรือจน ความรักและความรู้สึกต่อครอบครัวต่อ
แม่ที่มีร่วมกันนี้เป็นความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจเสมอ ไม่ว่าต่างจะอยู่ห่างกัน ณ ที่ใด ๆ
ส่วนที่สอง รูปเรือใบ ซึ่งเปรียบเสมือน “นาวาชีวิต” ของคนเราที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่าง
ๆ ในโลกนี้ เหมือนกับเรือที่จะต้องฝ่าลมมรสุม แดด และฝนในท้องทะเลมิให้อับปางไปจนถึงฝั่ง เป็นคติ
ให้คิดเสมอว่า “ชีวิตคือการต่อสู้”
ส่วนทีส่ าม ดวงดาวและเรือพาย หมายถึง ความหวังทางด้านจิตใจซึ่งมีศาสนาเป็น “แสงแห่ง
ธรรม” และสรรพวิทยาการทีไ่ ด้รบั จากโรงเรียนเป็น “แสงแห่งปัญญา” รวมกันเป็นดุจดวงประทีปน�ำทาง
ชีวิตของคนเรา  (คือคนที่อยู่ในเรือ) ได้เดินหน้าบรรลุจุดหมายปลายทางของชีวิตได้ด้วยคุณธรรมและ
ปัญญา
ส่วนที่สี่ เป็นเครื่องหมาย D     S ซึ่งขนาบเครื่องหมายกางเขนนั้นมีความหมาย ดังนี้ D–Divinity หมายถึงศาสนา คือ นักเรียนทุกคนต้องมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ     ไม้กางเขนนี้เป็น
เครื่องหมายถึงความรักและความเสียสละดังที่พระคริสต์เจ้าได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยความรัก
เพือ่ ทีจ่ ะช่วยไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ ดังทีพ่ ระองค์ตรัสไว้วา 
่ “ไม่มคี วามรักอันใดยิง่ ใหญ่ไปกว่าทีเ่ รายอม
พลีชีพเพื่อเพื่อนมนุษย์ของเรา”
S–Science หมายถึง วิทยาการ ความรู้ที่ท�ำให้เรามีเหตุผล นักเรียนทุกคนจะต้องพยายาม
ขวนขวายหาใส่ตัว ส่วนนี้จึงเป็นเครื่องแสดงหลักธรรมแห่งศาสนาที่สอนให้มีความรักและเสียสละ รัก
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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เพื่อนมนุษย์ และรักที่จะแสวงหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
นอกจากนั้น เครื่องหมาย D    S ยังมีความส�ำคัญที่เป็นพลังใจของบรรดาสมาชิกอีกคือ D   S
มาจากค�ำในภาษาฝรั่งเศสว่า “Dieu Soul” หรือภาษาอังกฤษว่า “GOD ALONE’ ซึ่งมีความหมายว่า 
“จงท�ำงานทุกอย่าง เพื่อเป็นสิริมงคลแด่พระเป็นเจ้า” เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ
มงฟอร์ต ผูต้ งั้ คณะภราดาเซนต์คาเบรียล ด้วยคติพจน์อนั เป็นพลังใจนีเ้ อง มวลสมาชิกทัง้ หลายมิได้ยอ่ ท้อ
ต่อความเหนื่อยยากไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนหรือการท�ำงาน ซึ่งเรายึดถือปฏิบัติมาจนกระทั่งทุกวันนี้
ดอกไม้และกิ่ง OLIVE พวงมาลัยหรือดอกไม้ที่ล้อมรอบโล่ หมายถึง ชัยชนะจากการแข่งขัน
ในสมัยโบราณจะได้รับเกียรติโดยรับสามพวงมาลัยดอกไม้จากกษัตริย์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็นมาลัย
เกียรติยศที่เตือนใจให้ทุกคนกระท�ำแต่ความดี เพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศ และชื่อเสียงของ
ตนเองและสถาบัน ให้มั่นคงยืนยาว
ชือ่ โรงเรียน อยูภ่ ายในวงกลมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมายถึง สถาบันทีใ่ ห้การศึกษา 
อบรมอย่างหลากหลาย และมั่นคงแก่ทุกคนที่เข้ามายังสถาบันแห่งนี้
ตรานีจ้ ะอยูใ่ นความร�ำลึกของทุกคน และจะช่วยเตือนใจให้รำ� ลึกถึงชีวติ ในครอบครัวใหญ่แห่ง
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล หรือภายในอ้อมอกของแม่ คือ ศาสนา เป็นชีวติ ทีม่ คี วามบริสทุ ธิ์ และจริงใจ
ต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวัง คือ คุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องน�ำทาง เป็นชีวิตที่
มีทงั้ ความรักและความเสียสละ และเป็นชีวติ ทีส่ มบูรณ์ สามารถชนะอุปสรรคทัง้ มวลด้วยความอุตสาหะ
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หมวดที่ 2
บทพรรณนางาน
(Job Description)

บทพรรณนางาน (Job Description) เปรียบเสมือนป้ายชี้ทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร
แต่ละต�ำแหน่งงาน ช่วยให้เราได้ทราบถึงภารกิจ หน้าที่ของตนเอง ความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพ ทั้งยังช่วยก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานอีกด้วย
ในคู่มือครูโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปางนี้
“มูลนิธิ” หมายความว่า มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง และผู้รับ
ใบอนุญาตโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
“ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้รับใบอนุญาต         
ให้ท�ำการแทนผู้รับใบอนุญาต
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมูลนิธิ โดยการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
“ผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิ
“รองผูอ้ ำ� นวยการ” หมายความว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียน ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากผูอ้ ำ� นวยการและ
ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ
“ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า ผู้บริหารโรงเรียน ที่ได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ�ำนวยการก�ำหนด
“คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า  กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก       
ผู้อ�ำนวยการ โดยผ่านการเห็นชอบจากมูลนิธิ ฯ
“หัวหน้าส�ำนักผู้อ�ำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ�ำนวย
การ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทพรรณนางานของโรงเรียน
“บุคลากร” หมายความว่า ครู บุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างประจ�ำของโรงเรียน
“ครู” หมายความว่า  บุคลากรวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการ        
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียน โดยได้รับการแต่งตั้ง (บรรจุ) จาก
โรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ครู ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีส่ นับสนุนการศึกษา
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการ
ศึกษาในโรงเรียน โดยได้รับการแต่งตั้ง (บรรจุ) จากโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรทางการ
ศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคลากรที่ได้รับการบรรจุจากทางโรงเรียนให้เป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อ
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนและให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนหรือเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียน หรือปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
“บุคลากรอัตราจ้าง” หมายความว่า  ครูหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ที่ได้รับการว่าจ้างจากโรงเรียนตามระยะการจ้างงานที่มีการระบุในสัญญาจ้าง
  2.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการบริหาร มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน
2. ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3. ให้ค�ำแนะน�ำการบริหารและการจัดการโรงเรียนด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ
วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน
4. ก�ำกับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการ
6. ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียว หรือหลายครั้ง รวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของ
มูลค่าของทรัพย์สินที่โรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น     ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่ให้
ความเห็นชอบการกูย้ มื เงิน คณะกรรมการต้องเสนอทางเลือกทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ให้แก่โรงเรียนในระบบ
ด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่า  การกู้ยืมเงินนั้นมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการด�ำเนิน
กิจการโรงเรียน
7. ให้ความเห็นชอบการก�ำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน
8. ให้ความเห็นชอบรายงานประจ�ำปี งบการเงินประจ�ำปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
9. พิจารณาค�ำร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
10. ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามกฎหมายระบุให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
11. ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
12. ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน
13. ด�ำเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตราที่ 47 แห่งพระราช
บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก�ำหนด
14. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด ในการด�ำเนินงานของโรงเรียนตาม
ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
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  2.2 ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  เพื่อท�ำหน้าที่สรรหาผู้มีความรู้และความสามารถ เป็นคณะ
กรรมการบริหาร
3. จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
  2.3 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ผู้อ�ำนวยการ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้แทนของโรงเรียน ในการท�ำนิติกรรมกับบุคคลภายนอก โดยลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราของโรงเรียน
2. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน
3. แต่งตัง้ และ ถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าทีข่ องโรงเรียน ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการบริหาร ก�ำหนด
4. ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียน
5. จัดท�ำทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และเอกสารอื่น ที่เกี่ยวกับ
การศึกษาตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก�ำหนด
6. จัดท�ำหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการ   
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก�ำหนด
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้ง
ตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน และหน้าที่อื่นตามที่ก�ำหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้รับใบอนุญาตมอบหมาย
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  2.4 ผู้จัดการ
ผู้จัดการ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียน
2. บริหารงานทั่วไป
3. จัดวางระบบการจัดท�ำบัญชีของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบัญชี
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและ      
ข้อบังคับของโรงเรียน และตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้รับใบอนุญาตมอบหมาย
  2.5 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดนโยบายและแผนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับปรัชญาวัตถุประสงค์โดยมี
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา
2. ก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายบริหารงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้ค�ำปรึกษา/ปัญหา/แนวทางการพัฒนาโรงเรียน
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่บุคลากรครู นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า
6. รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ/รองผู้อ�ำนวยการในกรณีที่ผู้อ�ำนวยการ/รองผู้อ�ำนวยการไม่
อยู่หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ�ำนวยการ/รองผู้อ�ำนวยการ
7. เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปร่วมงาน/กิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น
8. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบตั ภิ ารกิจของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ค�ำสั่งและนโยบาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อ�ำนวยการมอบหมาย
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  2.6 ส�ำนักผู้อ�ำนวยการ
2.6.1. หัวหน้าส�ำนักผู้อ�ำนวยการ/งานบริหารฝ่าย
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีและจัดท�ำงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
2. ด�ำเนินงานบริหารฝ่าย ก�ำกับ ดูแล ติดตามงาน, งานนโยบายและแผนพัฒนาฯ, งาน
ประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ, งานทรัพยากรมนุษย์, งานอภิบาลโรงเรียน , งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ, งานวงโยธวาทิตและร้องประสานเสียง , งานพัฒนาอาคารและสิง่
ปลูกสร้าง และงานห้องสมุด ให้เป็นไปตามแผนและแนวทางที่ก�ำหนดไว้
3. วางแผนการพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ
4. รับข้อเสนอแนะจากครู ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อผู้อ�ำนวยการ
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. เสนอบุคลากรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส�ำนักผู้อ�ำนวยการ
2. จัดประชุม วางแผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปีและจัดท�ำงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของ
โรงเรียน
3. ด�ำเนินงาน ก�ำกับดูแล ติดตาม และประสานงานตามโครงสร้างส�ำนักผู้อ�ำนวยการ
4. จัดปฐมนิเทศบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์/นโยบาย ของโรงเรียน
และ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. บันทึกรายงานการประชุมที่ผู้อ�ำนวยการมอบหมาย
6. จัดประชุม วางแผนการพัฒนาการบริหารร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ
7. วางแผนการจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปีและดูแลก�ำกับการใช้จ่ายให้ถูกต้อง
8. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ และคณะ
อนุกรรมการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
9. รับข้อเสนอแนะจากครู ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อผู้อ�ำนวยการ
10. รวบรวมและจัดท�ำรายงานสารสนเทศของโรงเรียน
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2.6.2. งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีร่วมกับทุกฝ่าย
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
3. ด�ำเนินการก�ำกับติดตาม นิเทศงาน/โครงการ/กิจกรรม
4. วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานประจ�ำปีของฝ่ายต่าง ๆ เสนอต่อหัวหน้าส�ำนักผู้อ�ำนวยการ
5. พัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
6. น�ำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการวางแผนในปีต่อไป
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. เสนอบุคลากรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการงานนโยบายและแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2. จัดประชุมวางแผนปฏิบตั งิ านประจ�ำปีและจัดท�ำงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย
3. ติดตาม รวบรวม จัดเก็บแผนปฏิบัติการประจ�ำปี งานและโครงการ จากฝ่ายต่าง ๆ ให้
เป็นปัจจุบัน
4. วิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจ�ำปีของฝ่ายต่าง ๆ เสนอต่อหัวหน้าส�ำนักผู้อ�ำนวยการ
5. ตรวจสอบ ติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณของงาน/โครงการต่าง ๆ เพือ่ สรุป และน�ำเสนอ
ต่อผู้อ�ำนวยการ
6. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่าย/ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และฝ่ายธุรการ-การเงิน เพือ่ สรุปการ
ปฏิบัติงานตามแผนและงบประมาณต่าง ๆ
7. พิจารณาและรวบรวมแผนปฏิบัติการ/โครงการ และงบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ โดยจัด
ท�ำรูปเล่ม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารของ     
มูลนิธิฯ
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2.6.3. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. ก�ำหนดแนวทางมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจ
สอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
3. จัดท�ำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4. จัดท�ำการเผยแพร่ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities )
1. บริหารระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. จัดท�ำแผนงาน/กิจกรรม/โครงการประจ�ำปี
3. เสนอบุคลากรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
4. จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
5. ประสานงานกับมูลนิธฯิ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ตามนโยบาย และแผนปฏิบัติการที่โรงเรียนก�ำหนด
6. ประสานงานเพือ่ เตรียมความพร้อมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ รับการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก
7. วิเคราะห์ผลการประเมินจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
8. วางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่มาประเมินทั้งภายในและภายนอก
9. ติดตามการด�ำเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากผลการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก โดยรายงานผลการติดตามเป็นระยะๆ ให้แก่คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ
10. น�ำเสนอข้อคิดเห็นด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ

11. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12. จัดท�ำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจ�ำปีของโรงเรียน น�ำเสนอต่อผู้อ�ำนวย
การและเผยแพร่ต่อสาธารณะ
13. ศึกษาข้อมูลการด�ำเนินงานวิจยั ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของโรงเรียน
14. ด�ำเนินการจัดท�ำวิจัยองค์กร
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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15. สรุปรวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้านงานวิจยั และน�ำเสนอต่อหัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการและคณะ
กรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ
16. เผยแพร่ผลงานการวิจยั ให้งานสารสนเทศและส่งเสริมให้มกี ารน�ำผลงานวิจยั ไปประยุกต์
ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.6.4. งานทรัพยากรมนุษย์
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. บริหารจัดการวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการ ของงานทรัพยากรมนุษย์
2. วางแผนงานและก�ำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับโรงเรียน  ครอบคลุมถึงการ
สรรหาว่าจ้าง การพัฒนาฝึกอบรม การบริหารระบบผลตอบแทนและการบริหารระบบ
แรงงานสัมพันธ์
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. คัดเลือกครูไทย/ครูต่างชาติ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่นักการ
2. ประเมินทดลองงาน 3 เดือน (ส�ำหรับบุคลากรใหม่)
3. บรรจุ / ถอดถอน / แต่งตั้ง / ท�ำสัญญาจ้าง
4. ประสานการขอผ่อนผันใบประกอบวิชาชีพครู และขอมีใบประกอบวิชาชีพครู
5. จัดท�ำและจัดเก็บทะเบียนประวัตคิ รู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าทีน่ กั การ  ใบอนุญาต
ของผู้รับใบอนุญาต ใบอนุญาตของครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ออกเอกสารส�ำหรับครูและเจ้าหน้าที่นักการ เช่น เอกสารรับรองการท�ำงาน เอกสาร
รับรองการเป็นครูเอกสารรับรองเงินเดือน
7. ด�ำเนินการงานประกันสังคมของบุคลากรอัตราจ้าง / เจ้าหน้าที่นักการ เบิกเงินทดแทน
กรณีต่างๆ ตาม มาตรา 33   แล้วแต่กรณี
8. ด�ำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
9. ด�ำเนินการงานสมาชิกคุรุสภา ชพค. ชพส. และชค.ลป.
10. ท�ำหน้าที่ปกครอง ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อเสนอผู้อ�ำนวยการในแต่ละปีการ
ศึกษา
12. งานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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•
•

13.

14.

15.

16.

17.

จัดท�ำเอกสารขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ ประเภท1 ประเภท2
จัดท�ำเอกสารเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หนังสือส่งตัวเข้าโรงพยาบาล ค่าช่วย
เหลือบุตร ค่าการศึกษาบุตร (ส�ำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา)
• จัดท�ำเอกสารขอรับเงินบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ และเกษียณอายุ ของครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและเจ้าหน้าทีน่ กั การ ตามระเบียบมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
• จัดท�ำเอกสารประกันอุบัติเหตุคุรุสภา (ครูไทย)  ส่วนประกันสุขภาพครูต่างชาติเข้า
ระบบของ ประกันสังคม
งานครูต่างชาติ
• บรรจุและถอดถอนการเป็นครูตา่ งชาติ และรายงานต่อส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
• ท�ำสัญญาจ้างครูต่างชาติ
• ด�ำเนินการเรื่อง ขอตรวจลงตรา Visa ประเภทต่าง ๆ / ขออยู่ต่อในประเทศ /แจ้ง
การอยู่เกิน 90 วัน ต่อส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
• ด�ำเนินการขอใบอนุญาตท�ำงานWork permit /แจ้งการรับเข้างาน/ต่ออายุใบ
อนุญาต/แจ้งยกเลิกการว่าจ้างต่อส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
• แจ้งเข้าเป็นผู้ประกันตนของส�ำนักงานประกันสังคม
งานพัฒนาบุคลากร
• ประสานการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา
• บันทึกและรายงานการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน เป็นรายบุคคลและภาพรวมของ
โรงเรียน
• ประสานการศึกษาต่อของครู ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
งานประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้รางวัลบุคลากร
• วางแผนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีให้สอดคล้องกับลักษณะการบริหาร
งานของโรงเรียน
• ประสานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประมวลผลการประเมินเพื่อสะท้อนภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
• รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ�ำปีต่อคณะที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ
• รายงานผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ�ำปี และจัดท�ำแผนการให้รางวัล
แก่บุคลากร
งานแรงงานสัมพันธ์
• จัดท�ำระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือครู คู่มือพนักงาน   ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน
• สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
• จัดกิจกรรมวันครอบครัวครู, ครอบครัวเจ้าหน้าทีน่ กั การ, มุทติ าจิตครูและเจ้าหน้าที่
นักการ ที่เกษียณอายุ
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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2.6.5. งานอภิบาล
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ชีวิตกลุ่ม จิตตารมณ์และการมีส่วน
ร่วมในการบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสและชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
2. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม พิธีการ ศาสนพิธี หรือกิจกรรมอื่นๆ ในการส่ง
เสริม ความศรัทธา
3. จัดท�ำสรุปรายงานการปฏิบัติงานประจ�ำปี
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. จัดท�ำแผนงาน/กิจกรรม/โครงการประจ�ำปี
2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ชีวิตกลุ่มและจิตตารมย์ แห่งการเอื้ออาทร
ต่อกันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. จัดกิจกรรมให้บุคลากรและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาส
และชุมชน
4. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดศาสนพิธี วันส�ำคัญ โอกาสต่าง ๆ และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความศรัทธา
5. ก�ำกับติดตามและประเมินผลกิจกรรม
6. สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อน�ำผลมาพัฒนา
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.6.6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนการด�ำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายของ
โรงเรียน
2. จัดท�ำแผนปฏิบัติงาน โครงการและงบประมาณประจ�ำปี
3. จัดท�ำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทันสมัยและ
พร้อมใช้งาน
4. จัดท�ำและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน
5. จัดระบบเครือข่าย (Network) และพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
6. บริการดูแล บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
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7. จัดท�ำทะเบียนทรัพย์สินอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ที่มีไว้ให้บริการและจัดหาเพิ่มเติม ซ่อม
บ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน ติดตัง้ ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
อุปกรณ์ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการ
8. สนับสนุน ให้ความรู้ในด้านเทคนิคการจัดท�ำสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนของครู
9. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภายในศูนย์เทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
10. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. จัดท�ำแผนงานตามแผนปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2. ส�ำรวจ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ ข้อมูล
น�ำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ และจัดท�ำรายงานเพื่อเสนอต่องานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
3. จัดท�ำทะเบียนทรัพย์สินอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ที่มีไว้ให้บริการและจัดหาเพิ่มเติม ซ่อม
บ�ำรุงรักษาอุปกรณ์และสือ่ ทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน ติดตัง้ ปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาอุปกรณ์ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการ
4. พัฒนา  ร่วมจัดหา  ให้ยืมและให้ค�ำแนะน�ำครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน
5. ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน
6. จัดระบบเครือข่าย (Network) ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบSWIS กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. บริการดูแล บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในโรงเรียน
8. พัฒนาบุคลากรภายในศูนย์เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
9. ติดตามประเมินผล การให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำการปฏิบัติงานในโรงเรียน
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2.6.7. งานวงโยธวาทิต
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีและจัดท�ำงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ส�ำนักผู้อ�ำนวยการ
2. เสนอแผนงาน/ โครงการที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  (ส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรีแก่ผู้เรียน)
ประสานงานกับทุกฝ่าย ทีเ่ กีย่ วข้องในการให้การสนับสนุน/ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมต่าง
ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. เสนอบุคลากรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการงานวงโยธวาทิตและนักร้อง
ประสานเสียง
2. จัดการประชุม วางแผน วางเป้าหมาย เตรียมการ ควบคุมการกระจายงานให้บุคลากร
ศิษย์เก่า  และนักเรียนในกิจกรรมที่รับผิดชอบตามระบบของวงโยธวาทิต ทั้งงานประจ�ำ
และเฉพาะกิจ รวมถึงการเข้าร่วมประกวดในระดับต่าง ๆ
3. จัดท�ำโครงการ งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ�ำปี ของกิจกรรมวงโยธวาทิตอันเกี่ยว
เนื่องกับการเข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน การเข้าร่วมการประกวด การ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน การเข้าค่ายฝึกซ้อม การจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ โน้ตเพลง, เครือ่ ง
ดนตรี รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการงานของโรงเรียน
4. วางระบบการฝึกซ้อม ควบคุมและด�ำเนินการฝึกซ้อมเพือ่ ให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามก�ำหนด ส�ำหรับการแสดงในโอกาสต่าง ๆ
5. ประชาสัมพันธ์ชักชวนนักเรียนให้สมัครเข้าเป็นนักดนตรีของโรงเรียน
6. ฝึกฝนนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกของวงโยธวาทิตให้มีความรู้ความสามารถในการเล่น
เครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในวงโยธวาทิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
7. ถ่ายทอดความรู้ทฤษฎีทางดนตรี Music Appreciation และความรู้พิเศษอื่น ๆ ทาง
ดนตรีอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักดนตรี
8. ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านดนตรีในขั้นสูงเพื่อถ่ายทอดให้แก่นักเรียนที่มุ่งเน้นในการ
ศึกษาต่อด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา  ให้สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันดนตรีที่มีชื่อ
เสียงทั้งในและต่างประเทศ
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9. ควบคุม ดูแล อบรมนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมดนตรี ในเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สร้างประสบการณ์ตรงในการท�ำงาน การท�ำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม การเสีย
สละเพือ่ ส่วนรวม และส่งเสริมคุณลักษณะทีด่ ตี า่ ง ๆ แก่นกั เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
10. จั ด การแสดงความสามารถของนัก เรียนเป็น ประจ� ำ ทุ ก ปี ใ ห้ แก่ ค ณะครู ผู ้ ปกครอง
ประชาชนในท้องถิน่ และต่อสาธารณชน เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
ของโรงเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรี
11. น�ำคณะนักเรียนเข้าร่วมการประกวดตามแผนด�ำเนินงานเพือ่ พัฒนาศักยภาพของนักเรียน
และเพื่อที่จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการฝึกซ้อม รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โรงเรียนในระดับชาติ/นานาชาติ. ติดตามความก้าวหน้า  หาความรู้ข้อมูลทางดนตรีใหม่
ๆ เพื่อน�ำเข้าประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจการของวงโยธวาทิตให้มีความเจริญก้าวหน้า
12. ประสานงานกับหน่วยงานภายในโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
13. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
14. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น ๆ
15. ดูแลอุปกรณ์เครือ่ งดนตรี สิง่ ของเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ ในห้องดนตรี และซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งดนตรี
ในชั้นต้นและขั้นสูง รวมถึงศึกษาหาความรู้ใหม่อันจะเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีการดูแล
รักษาเครื่องดนตรี และถ่ายทอดให้แก่ศิษย์เก่ารวมถึงนักเรียนในกิจกรรม
16. รายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา
17. จัดส่งข้อมูลให้งานสารสนเทศรวบรวม
18. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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  2.7 ฝ่ายธุรการ
2.7.1. หัวหน้าฝ่ายธุรการ/งานบริหารฝ่าย
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. จัดท�ำแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ และปฏิทินปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและเหมาะสม
2. ก�ำหนดนโยบายฝ่ายธุรการประจ�ำปี วางแผนการด�ำเนินงาน มอบหมายงานให้แก่ หัวหน้า
งาน ในฝ่ายธุรการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้มี
ความรู้มี ทักษะในหน้าที่รับผิดชอบ
4. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายธุรการ
6. สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. จัดท�ำแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ – การเงิน และปฏิทินปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
2. ด�ำเนินการประชุมบุคลากรในฝ่าย เดือนละ 1 ครั้ง
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรูแ้ ละทักษะ
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4. ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายธุรการ – การเงิน
5. ประสานการท�ำงานกับหน่วยงาน/ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. สรุปผลการด�ำเนินงาน/โครงการ
7. จัดส่งข้อมูลการท�ำงานทุกภาคส่วนให้งานสารสนเทศรวบรวม
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.7.2. งานทะเบียน – สถิติ
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. ด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก�ำหนด
2. เก็บรวบรวมผลการเรียนของนักเรียน
3. จัดท�ำประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา
4. จัดท�ำระเบียนแบบรายงานผลการเรียนให้กับนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
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5.
6.
7.
8.

ชั้น หรือ นักเรียนซึ่งลาออกก่อนส�ำเร็จการศึกษา
จัดท�ำหนังสือรับรองต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน
เก็บรวบรวมข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน การมาปฏิบตั งิ านและสถิตกิ ารลาของบุคลากร
บันทึกสรุปการปฏิบัติงานเป็นรายวัน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบสัปดาห์สุดท้ายของ
เดือน
จัดท�ำรายละเอียดของงานและโครงการ พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป        
เพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน

งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)  
1. ออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
2. จัดท�ำสถิติการขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและครู
3. พัฒนางานทะเบียนสถิติ
4. สรุปงานและโครงการงานทะเบียนสถิติ
5. จัดส่งข้อมูลการท�ำงานทุกภาคส่วนให้งานสารสนเทศรวบรวม
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.7.3.งานประชาสัมพันธ์/วารสาร
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนเผยแพร่กิจกรรม สื่อตามช่องทางการเผยแพร่
2. ออกแบบวารสารและ สร้างสื่อเผยแพร่ ตามช่องทางการเผยแพร่
3. น�ำสื่อ/สาร ที่ออกแบบ ไปใช้เผยแพร่ตามช่องทางการเผยแพร่
4. พิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง
5. ประเมินประสิทธิภาพสื่อและช่องทางการรับสื่อ
6. วางแผนและประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ร่วมกับแผนก – ฝ่าย
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. วางแผนการสร้างสื่อ หรือช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2. ออกแบบและสร้างสื่อ ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร
3. น�ำสื่อไปใช้ตามกิจกรรมและความเหมาะสมของช่องทาง
4. อบรมพัฒนารูปแบบการเผยแพร่
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5.
6.
7.
8.
9.

รายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน ทุกปีการศึกษา 
ก�ำกับติดตามและประเมินผลของช่องทางการเผยแพร่สื่อ
ด�ำเนินรายการตามกิจกรรมส่วนกลางของโรงเรียน
รวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.7.4. งานสารบรรณ
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. ศึกษารายละเอียดระเบียบงานสารบรรณ
2. วางแผนก�ำหนดการรับ และลงทะเบียนหนังสือรับตามระเบียบงานสารบรรณ
3. คัดแยกหนังสือ และด�ำเนินการแจกจ่ายหนังสือทีเ่ กษียณไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ด�ำเนิน
การต่อไป
4. ร่างและจัดท�ำหนังสือส่ง จากฝ่ายต่าง ๆ ที่สั่งท�ำ
5. จัดท�ำสถิติการรับ – ส่งหนังสือ
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. รับหนังสือ/ลงทะเบียนหนังสือรับ และแยกประเภทหนังสือเพื่อประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
2. ร่างหนังสือส่ง – พิมพ์ – เสนอผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
3. ให้ยืม หรือท�ำลายหนังสือเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบงานสารบรรณ
4. ลงทะเบียนค�ำสัง่ /ประกาศโรงเรียน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพือ่ เสนอผูอ้ ำ� นวย
การโรงเรียน
5. จัดท�ำสถิติการรับ – ส่งหนังสือ ประกาศ – ค�ำสั่งของโรงเรียน
6. รายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา
7. จัดส่งข้อมูลการท�ำงานทุกภาคส่วนให้งานสารสนเทศรวบรวม
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2.7.5. งานผลิตเอกสาร
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. ให้บริการด้านการจัดท�ำเอกสาร (จัดพิมพ์/อัดส�ำเนา) เอกสารประกอบการเรียน และ
เอกสารประกอบฝ่ายต่าง ๆ
2. จัดและอัดส�ำเนาแบบทดสอบวัดความรู้นักเรียน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. จัดพิมพ์และอัดส�ำเนาเอกสารประกอบการเรียนและเอกสารประกอบฝ่ายต่างๆ
2. จัดท�ำเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ของโรงเรียน
3. ประสานงานกับหัวหน้างานวัดและประเมินผล ในการจัดท�ำแบบทดสอบวัดความรู้
4. ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
5. ด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก�ำหนด
6. จัดท�ำงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน
7. จัดท�ำสรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  2.8. ฝ่ายการเงิน
2.8.1. หัวหน้าฝ่าย การเงิน งานบริหารฝ่าย
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. จัดท�ำแผนงานโครงการแผนกการเงิน และปฏิทินปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและเหมาะสม
2. ก�ำหนดนโยบายแผนกการเงินประจ�ำปี วางแผนการด�ำเนินงาน มอบหมายงานให้แก่
หัวหน้างาน ในแผนกการเงิน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในแผนกการเงินให้ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานให้มีความรู้ มีทักษะในหน้าที่รับผิดชอบ
4. ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการ
เงินและการระดมทุนที่ก่อเกิดรายได้
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแผนกการเงิน
6. สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
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งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. จัดท�ำแผนการใช้เงินของโรงเรียน เพื่อให้ได้ผลงานคุ้มค่าของเงินที่ลงทุนไป และด�ำเนิน
งาน ตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก�ำหนด
2. วางแผนการควบคุมดูแลระบบการจัดสรรงบประมาณโรงเรียน เพื่อพิจารณาการจัดสรร
รายได้และรายจ่าย ทีต่ อ้ งใช้ในแต่ละปีการศึกษา ให้อยูภ่ ายใต้งบประมาณและแผนพัฒนา
โรงเรียน
3. มีส่วนร่วมให้ค�ำแนะน�ำในการตัดสินใจด้านการเงินของโรงเรียน กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. ด�ำเนินการเร่งรัดและการประสานงาน ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของครูในด้านสวัสดิการและ
เงินช่วยเหลือตามระเบียบของมูลนิธิ
5. ดูแลและมีการตรวจสอบ งานการเงิน งานบัญชี – งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดซื้อ งาน
เครื่องเขียน และงานที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินของโรงเรียนอยู่เสมอ
6. ประเมินผลการท�ำงานของแผนกการเงิน และรายงานและประเมินผลแสดงฐานะการเงิน
ของโรงเรียน
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ในระบบการท�ำงานและบุคลากรของฝ่ายการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.8.2. งานการเงิน
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. รับค่าธรรมเนียมการเรียน รับเงินประเภทอื่น ๆ โดยก�ำหนดเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. ออกใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบยอดเงินทุกสิ้นวันให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน
3. จัดท�ำใบสรุปยอดรายรับประจ�ำวันส่งฝ่ายบัญชี และส่งเงินสดที่รับประจ�ำวันให้งานจ่าย
เงิน ตรวจสอบก่อนน�ำส่งธนาคารในวันรุ่งขึ้น
4. ติดตาม ทวงถาม ค่าธรรมเนียมการเรียนรวมทั้งรายรับของฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องส่ง
5. จัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับเงินให้เป็นระเบียบ และตามล�ำดับ
สามารถตรวจสอบได้
6. ตรวจสอบเงินสดรับประจ�ำวัน เพื่อน�ำฝากธนาคาร และตรวจรับเอกสารตั้งเบิกจ่ายจาก
ฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานทั่วไป
7. ตรวจสอบรายการเจ้าหนี้ร้านค้า และหน่วยงานอื่น ๆ ก่อนการช�ำระเงินให้ถูกต้อง
8. จัดท�ำเช็คและเสนอการอนุมัติตามขั้นตอน
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งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. รับค่าธรรมเนียมการเรียน รับเงินประเภทอื่น ๆ โดยก�ำหนดเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. ออกใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบยอดเงินทุกสิ้นวันให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน
3. จัดท�ำใบสรุปยอดรายรับประจ�ำวันส่งฝ่ายบัญชี และส่งเงินสดที่รับประจ�ำวันให้งานจ่าย
เงิน ตรวจสอบก่อนน�ำส่งธนาคารในวันรุ่งขึ้น
4. ติดตาม ทวงถาม ค่าธรรมเนียมการเรียนรวมทั้งรายรับของฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องส่ง
5. จัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับเงินให้เป็นระเบียบและตามล�ำดับ
สามารถ ตรวจสอบได้
6. ตรวจสอบเงินสดรับประจ�ำวัน เพื่อน�ำฝากธนาคาร และตรวจรับเอกสารตั้งเบิกจ่ายจาก
ฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานทั่วไป
7. ตรวจสอบรายการเจ้าหนี้ร้านค้า และหน่วยงานอื่น ๆ ก่อนการช�ำระเงินให้ถูกต้อง
8. จัดท�ำเช็คและเสนอการอนุมัติตามขั้นตอน
9. จัดส่งข้อมูลการท�ำงานทุกภาคส่วนให้งานสารสนเทศรวบรวม
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.8.3. งานบัญชีและงบประมาณ
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. จัดท�ำบัญชีรายรับ–รายจ่าย บัญชีแยกประเภทตามรหัสบัญชี ให้มีความเป็นมาตรฐาน
สากลและหลักการบัญชีทั่วไป
2. จัดท�ำใบส�ำคัญรับเงิน – จ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี โดย
เรียงตามล�ำดับใบส�ำคัญอย่างเป็นระบบ
3. การก�ำหนดระบบของเอกสาร และออกแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างรัดกุม
4. ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำแก่บคุ ลากรในฝ่ายเพือ่ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาทางด้านบัญชีเบือ้ ง
ต้น
5. จัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงานของโรงเรียน ประจ�ำเดือน ประจ�ำปี เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร และมูลนิธิ
6. จัดท�ำบัญชีเงินเดือนครู บัญชีควบคุมงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
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งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. จัดท�ำบัญชีรายรับ–รายจ่าย บัญชีแยกประเภทตามรหัสบัญชี ให้มีความเป็นมาตรฐาน
สากลและ หลักการบัญชีทั่วไป
2. จัดท�ำใบส�ำคัญรับเงิน – จ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี โดย
เรียง ตามล�ำดับใบส�ำคัญอย่างเป็นระบบ
3. การก�ำหนดระบบของเอกสาร และออกแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างรัดกุม
4. ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำแก่บคุ ลากรในฝ่ายเพือ่ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาทางด้านบัญชีเบือ้ ง
ต้นจัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงานของโรงเรียน ประจ�ำเดือน ประจ�ำปี เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และมูลนิธิ
5. จัดท�ำบัญชีเงินเดือนครู บัญชีควบคุมงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
6. จัดส่งข้อมูลการท�ำงานทุกภาคส่วนให้งานสารสนเทศรวบรวม
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.8.4. งานจัดซื้อ
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. การจัดซื้อพัสดุ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานงบประมาณประจ�ำปีที่ได้
รับอนุมัติ
2. วางแผนและการก�ำหนดแนวทางในกระบวนการจัดซื้อ–จัดจ้าง จัดจ�ำหน่ายที่มีความ
ชัดเจน
3. จัดหา จัดซื้อพัสดุ จัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน อย่าง
เป็นระบบ
4. จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา 
5. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนมาเพื่อจ�ำหน่ายในการให้บริการแก่นักเรียน
6. จัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบมาเพื่อผลิต ในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่นักเรียน
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. จัดซื้อพัสดุ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับ
อนุมัติ
2. วางแผนและก�ำหนดแนวทางในกระบวนการจัดซื้อ–จัดจ้าง จัดจ�ำหน่ายที่มีความชัดเจน
3. จัดหาและจัดซื้อพัสดุ และจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

อย่างเป็นระบบ
จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา 
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนมาเพื่อจ�ำหน่ายในการให้บริการแก่นักเรียน
จัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบมาเพื่อผลิต ในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่นักเรียน
จัดระบบการจ�ำหน่ายอุปกรณ์การเรียน และเครือ่ งแต่งกาย ให้มคี วามสะดวกรวดเร็ว และ
เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักเรียน
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายวิชาการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาหนังสือ แบบ
เรียน และอุปกรณ์การเรียนเพื่อจ�ำหน่ายให้กับนักเรียน
จัดท�ำทะเบียนคุมสินค้าในการการจ�ำหน่าย ให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และเป็น
ปัจจุบัน
สรุปยอดรายงานขายประจ�ำวัน, ประจ�ำเดือน, ประจ�ำภาคเรียนและประจ�ำปีการศึกษา
จัดท�ำระบบการตรวจนับสินค้าที่จ�ำหน่าย คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี
จัดหาสินค้าและอุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน จ�ำหน่ายให้กับนักเรียน
จัดส่งข้อมูลการท�ำงานทุกภาคส่วนให้งานสารสนเทศรวบรวม
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.8.5. งานพัสดุ – ครุภัณฑ์
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. ด�ำเนินการตรวจรับสินค้าเข้าห้องพัสดุ ในการบริหารของโรงเรียน
2. ด�ำเนินการ และจัดท�ำทะเบียนคุมการรับ–เบิกจ่ายพัสดุ
3. การบันทึก การตรวจรับ การเคลื่อนย้ายพัสดุ การตัดจ่ายพัสดุออกจากบัญชี
4. การจัดท�ำทะเบียน คุมสินทรัพย์ของโรงเรียน
5. จัดท�ำบัญชีคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ในส่วนของแผนงาน/โครงการ ของฝ่ายต่าง ๆ
6. การสรุปรายงานพัสดุประจ�ำทุก ๆ เดือน และมีการรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. การสรุปรายงานสินค้าคงคลัง ณ 30 เมษายน ของทุก ๆ ปี
8. การสรุปรายงานสินทรัพย์ และมีการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ สิ้นงวดบัญชี
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. ด�ำเนินการตรวจรับสินค้าเข้าห้องพัสดุ ในการบริหารของโรงเรียน
2. ด�ำเนินการ และจัดท�ำทะเบียนคุมการรับ–เบิกจ่ายพัสดุ
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บันทึก การตรวจรับ การเคลื่อนย้ายพัสดุ การตัดจ่ายพัสดุออกจากบัญชี
จัดท�ำทะเบียน คุมสินทรัพย์ของโรงเรียน
จัดท�ำบัญชีคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ในส่วนของแผนงาน/โครงการ ของฝ่ายต่าง ๆ
สรุปรายงานพัสดุประจ�ำทุก ๆ เดือน และมีการรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สรุปรายงานสินค้าคงคลัง ณ 30 เมษายน ของทุก ๆ ปี
สรุปรายงานสินทรัพย์ และมีการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ สิ้นงวดบัญชี
จัดส่งข้อมูลการท�ำงานทุกภาคส่วนให้งานสารสนเทศรวบรวม
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.8.6. งานจ�ำหน่ายอุปกรณ์การเรียน
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. จัดระบบการจ�ำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกายให้มีความสะดวกรวดเร็วและ
เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักเรียน
2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายวิชาการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดหาหนังสือ แบบเรียน
และอุปกรณ์การเรียนเพื่อจ�ำหน่ายให้กับนักเรียน
3. จัดท�ำทะเบียนคุมสินค้าในการจ�ำหน่ายให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้และเป็น
ปัจจุบัน
4. สรุปยอดรายงานขายประจ�ำวัน ประจ�ำเดือน ประจ�ำภาคเรียน และประจ�ำปีการศึกษา
5. จัดท�ำระบบการตรวจนับสินค้าที่จ�ำหน่าย คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี
6. จัดหาสินค้าและอุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน จ�ำหน่ายให้กับนักเรียน
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. จ�ำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกาย ให้มีความสะดวก รวดเร็วและเพียงพอต่อ
การให้บริการแก่นักเรียน
2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายวิชาการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดหาหนังสือ แบบเรียน
และอุปกรณ์การเรียนเพื่อจ�ำหน่ายให้กับนักเรียน
3. จัดท�ำทะเบียนคุมสินค้าในการจ�ำหน่ายให้เป็นระบบสามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบนั
4. สรุปยอดรายงานขายประจ�ำวัน ประจ�ำเดือน ประจ�ำภาคเรียน และประจ�ำปีการศึกษา
5. จัดท�ำระบบการตรวจนับสินค้าที่จ�ำหน่าย คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี
6. จัดหาสินค้าและอุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน จ�ำหน่ายให้กับนักเรียน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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  2.9 ฝ่ายบริหารทั่วไป
2.9.1. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/งานบริหารฝ่าย
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. จัดท�ำแผนงานฝ่ายบริหารทั่วไปให้ครอบคลุมและเหมาะสม
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้มีทักษะในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. เสนอความคิดเห็นการพิจารณาอัตราก�ำลังและความดีความชอบของบุคลากร
5. ติดตามผลการปฏิบัติงาน
6. สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
งานที่ต้องปฏิบัติ ( Job Responsibilities)
1. จัดท�ำแผนงานฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย งานบริหารฝ่าย งานโภชนาการ งานสุข
อนามัย งานอาคารสถานที่ ให้มีประสิทธิภาพ และด�ำเนินการตามงานที่ก�ำหนดไว้
2. ด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่นักการเดือนละ 1 ครั้ง
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะ
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ละมีเจตคติที่ดีต่องาน สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ประสานการท�ำงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
5. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในฝ่าย
6. พิจารณาอัตราก�ำลังของบุคลากรในฝ่าย
7. น�ำเสนอขออนุมัติการสรรหาเจ้าหน้าที่นักการ
8. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นักการ
9. รวบรวมและจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน
10. สรุปผลการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ�ำปี
11. จัดส่งข้อมูลการท�ำงานทุกภาคส่วนให้งานสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2.9.2. งานโภชนาการ
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. จัดท�ำแผนงานโภชนาการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ให้มคี วามรูท้ กั ษะด้านการให้บริการและโภชนาการ
3. ควบคุมดูแลการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้สะอาดปลอดภัย
4. สนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
7. ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานของบุคลากรงานโภชนาการ
8. สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
งานที่ต้องปฏิบัติ ( Job Responsibilities)
1. จัดท�ำแผนงานโภชนาการ โครงการ กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงานประจ�ำปี
2. สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ด้านโภชนาการกับบุคลากร
3. ด�ำเนินการประชุมบุคลากรในงานโภชนาการเดือนละ 1 ครั้ง
4. ควบคุมดูแลการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้สะอาดปลอดภัย
5. ควบคุมดูแลสถานที่ประกอบอาหารและผู้ประกอบอาหารให้ถูกหลักสุขวิทยา
6. ควบคุมดูและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร และประกอบอาหารให้ถกู สุขอนมัย และ
มีจ�ำนวนเพียงพอ
7. ประสานงานการให้บริการด้านโภชนาการ แก่ครู นักการ นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศในงานโภชนาการให้เป็นปัจจุบัน
9. จัดท�ำรายการอาหารประจ�ำเดือน ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนผู้ปกครองและครูทราบ
10. ประเมินความพึงพอใจด้านโภชนาการ
11. ประสานการพัฒนางานโภชนาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
12. จัดท�ำปฏิทินการปฏิบัติงานการบริการอาหารและขายอาหาร–เครื่องดื่ม
13. ด�ำเนินการบริการอาหารกับนักเรียน ครู นักการ
14. จัดให้บริการอาหาร/อาหารว่าง/เครือ่ งดืม่ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
ที่มาขอใช้บริการ
15. ควบคุมดูแลการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว
16. ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานและจัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงานเสนอหัวหน้าฝ่าย ภาคเรียน
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ละ1ครั้ง
17. น�ำเสนอรายละเอียดงบประมาณ/โครงการ ของปีถัดไป
18. สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
19. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.9.3. งานอาคารสถานที่
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. จัดท�ำแผนงานอาคารสถานที่ และจัดท�ำปฏิทินการปฏิบัติงานซ่อมบ�ำรุง
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้มีทักษะทางด้านช่าง
3. ควบคุมดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียน และซ่อมบ�ำรุงอาคารสถานที่
4. จัดปรับปรุง ตกแต่งภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สมบูรณ์และสวยงาม
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
7. ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานของบุคลากรในงานอาคารสถานที่
8. สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
งานที่ต้องปฏิบัติ ( Job Responsibilities)
1. จัดท�ำแผนงานอาคารสถานที่ โครงการ กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงานประจ�ำปี
2. ด�ำเนินการประชุมบุคลากรในงานอาคารสถานที่เดือนละ 1 ครั้ง
3. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนให้เกิดความเป็นระเบียบ และสวยงาม
4. ดูแล บ�ำรุงรักษาพันธุ์ไม้ทุกชนิด และตกแต่งภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สมบูรณ์และสวยงาม
5. ซ่อมแซมสาธารณูปโภค และอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งาน
6. ควบคุมดูแลสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ให้เพียงพอ เหมาะสม และปลอดภัย
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ด�ำเนินการจัดตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
9. ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
10. น�ำเสนอรายละเอียดงบประมาณงาน/โครงการ ของปีถัดไป
11. สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2.9.4. งานสุขอนามัย
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. จัดท�ำแผนงานสุขอนามัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ให้มคี วามรูท้ กั ษะด้านบริการอนามัยโรงเรียน และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก
4. ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
5. ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานของบุคลากร ในงานสุขอนามัย
6. สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
งานที่ต้องปฏิบัติ ( Job Responsibilities)
1. จัดท�ำแผนงานสุขอนามัย โครงการ กิจกรรม และปฏิทินการปฏิบัติงานประจ�ำปี
2. ด�ำเนินการประชุมบุคลากรในงานสุขอนามัยเดือนละ 1 ครั้ง
3. ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรในโรงเรียน
4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน แก่บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน
และชุมชน
5. ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในโรงเรียน
6. ดูแลรับผิดชอบห้องพยาบาล รวมทั้งเวชภัณฑ์ให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
7. จัดส่งนักเรียนและบุคลากรที่บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล และแจ้งผู้
ปกครองรับทราบ
8. จัดท�ำข้อมูลสถิติผู้ที่มารับบริการ
9. น�ำเสนออนุมัติจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจ�ำห้องพยาบาล
10. จัดท�ำบัตรสุขภาพ หรือบันทึกในรูปแบบอื่น เพื่อบันทึกข้อมูลสุขภาพของบุคลากรเป็น
รายบุคคล
11. เสนอขออนุมัติจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจ�ำห้องพยาบาล
12. ดูแลติดต่อประสานงาน การตรวจสุขภาพบุคลากร และผู้เรียนประจ�ำปี
13. ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงาน และจัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงานเสนอหัวหน้าฝ่าย ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
14. น�ำเสนอรายละเอียดงบประมาณ/โครงการ ของปีถัดไป
15. สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
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16. จัดส่งข้อมูลการท�ำงานทุกภาคส่วนให้งานสารสนเทศรวบรวม
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.9.5. งานยานพาหนะ
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนการจัดท�ำปฏิทินการปฏิบัติงาน
2. ให้บริการ ดูแลและก�ำกับติดตาม การใช้ยานพาหนะของโรงเรียน ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ปฏิบัติ ( Job Responsibilities )
1. จัดปฏิทิน/จัดตาราง การให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน/จัดพนักงานขับรถ การขอ
อนุมัติ เบิกเบี้ยเลี้ยงของพนักงานขับรถ และค่าน�้ำมัน
2. ตรวจสอบ และติดตามด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงรักษายานพาหนะ
3. ติดต่องานเกี่ยวกับทะเบียน ภาษี พ.รบ. ของยานพาหนะ
4. จัดท�ำสถิติการใช้ยานพาหนะของโรงเรียนทุกเดือน
5. บริการยานพาหนะให้กับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อกิจการของโรงเรียน
6. หาข้อมูลของบริษัท/ห้างร้าน เกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยน เช่น ยางรถยนต์
7. จัดส่งข้อมูลการท�ำงานทุกภาคส่วนให้งานสารสนเทศรวบรวม
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.9.6. งานโสตทัศนูปกรณ์
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนการจัดท�ำปฏิทินการปฏิบัติงาน
2. ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมทั้งบ�ำรุงรักษา  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
งานที่ปฏิบัติ ( Job Responsibilities )
1. บริการติดตัง้ ตรวจสอบ ซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้ทนั สมัยและเพียงพอต่อการ
ให้บริการภายในโรงเรียน
2. จัดท�ำทะเบียนทรัพย์สินอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีไว้ให้บริการและจัดหาอุปกรณ์ให้  
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

เพียงพอต่อการใช้งาน
บริการเครื่องเสียง และอุปกรณ์ห้องประชุมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
บริการ บ�ำรุงรักษา ซ่อมแซมเสียงตามสาย โทรทัศน์ และสือ่ การเรียนการสอนในห้องเรียน
รวมถึงเครื่อง โปรเจคเตอร์ต่าง ๆ ในโรงเรียน
ให้บริการถ่ายภาพนิ่ง กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร
ปฏิบัติงานตามค�ำสั่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี

2.9.10. งานสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนการจัดระบบจราจรและความปลอดภัยภายในโรงเรียน
2. ตรวจตราดูแลในเรื่องความปลอดภัย และความประพฤติของนักเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
งานที่ปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. รับผิดชอบและตรวจตราดูแลระบบการอยู่เวรของคณะครูในโรงเรียน
2. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
3. ก�ำกับดูแลระบบจราจรภายในโรงเรียน
4. ติดตามดูแลป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนร่วมกับหัวหน้าแผนก
และหัวหน้าสายชั้น
5. จัดท�ำแผนปฏิบตั งิ าน โครงการ และประเมินผลการด�ำเนินการงานจราจรสวัสดิภาพ รวม
ทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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  2.10 ฝ่ายวิชาการ
2.10.1 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/งานบริหารฝ่าย
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. ก�ำหนดทิศทาง แนวนโยบายด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
2. วางแผนและบริหารแผนงาน โครงการ กิจกรรม ฝ่ายวิชาการให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3. จัดรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุน ควบคุมคุณภาพงาน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การ
นิเทศฯ การวัดและประเมินผล การผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการประกัน
คุณภาพฝ่ายวิชาการ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษาฝ่ายวิชาการ
6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความ
ร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรทางการศึกษา
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. จัดท�ำแผนปฏิบัติงาน กิจกรรม โครงการฝ่ายวิชาการ
2. รับผิดชอบตรวจสอบและลงนามเอกสารทางวิชาการ
3. ก�ำกับติดตามให้มีการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการใช้งบประมาณประจ�ำปี
อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
4. จัดวางตัวบุคลากร อัตราก�ำลังฝ่ายวิชาการตามความเหมาะสม
5. ก�ำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรฝ่ายวิชาการ
6. พัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
7. ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ เพื่อวางแผน ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติงานวิชาการ
8. นิเทศ ก�ำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด
9. นิเทศการจัดการเรียนรู้ร่วมกับหัวหน้างานนิเทศการสอนฯ ผู้ช่วยวิชาการระดับ หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ และคณะกรรมการนิเทศภายใน
10. ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียนการ
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11.
12.
13.
14.

วางแผนการจัดการเรียนรู้ และแฟ้มสะสมผลงาน
สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ชุมชนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
จัดส่งข้อมูลผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี ของฝ่ายวิชาการให้งานนโยบายและแผน
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการประจ�ำปีต่อผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2.10.2. งานบริหารฝ่ายวิชาการ
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. จัดท�ำแผนงาน โครงการ กิจกรรม
2. ติดตามและประเมินผลงานทางวิชาการ
3. ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงาน ธรุการ สารบรรณ การเงินและพัสดุฝ่ายวิชาการ
4. จัดท�ำเอกสารวิชาการ ประสานงานการจัดอบรม ประชุมสัมมนา การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานวิชาการ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. ปฏิบัติงานธุรการฝ่าย บันทึกทะเบียนหนังสือเข้า-ออก และส�ำเนาเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานเอกสาร ค�ำสั่ง หนังสือขออนุญาต บันทึกรายงานการประชุม
3. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำเดือนของฝ่ายวิชาการ
4. ติดต่อประสานงานด้านข่าวสารทางวิชาการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
5. ติดตาม ประสานงานและสรุปผลการแข่งขันทางวิชาการ ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน
6. ประสานงานจัดซื้อหนังสือเรียนของทุกระดับชั้น
7. ประสานงาน ติดตามการปฏิบัติกิจกรรม โครงการ แผนงานของฝ่ายวิชาการ
8. ประสานการเบิก-จ่าย งบประมาณของฝ่ายวิชาการ อุปกรณ์สำ� นักงานและวัสดุสนิ้ เปลือง
อื่นๆ
9. จัดส่งข้อมูลการด�ำเนินงานฝ่ายวิชาการให้งานสารสนเทศ
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2.10.3. งานหลักสูตรและการสอน
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนบริหารและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนให้บรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู ด้านการจัดท�ำหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibility)
1. จัดท�ำแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
2. ด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมาย
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมและจุดเน้นของโรงเรียน
4. จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
5. ประเมินแผนการจัดการเรียนรูค้ รูผสู้ อน ร่วมกับหัวหน้ากลุม่ สาระฯ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
และผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
6. ประเมินผลการน�ำหลักสูตรชัน้ เรียนของครูผสู้ อนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
งานนิเทศฯ
7. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมขององค์กร หน่วยงาน หรือชุมชนใน
ท้องถิ่น
8. สรุปผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
9. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.10.4. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนบริหารกลุ่มสาระเรียนรู้ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของ
โรงเรียน
2. ควบคุมดูแลก�ำกับติดตามการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ประเมินผลการใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่องหรือจุดควร
พัฒนา
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งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ควบคุมคุณภาพการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. นิเทศการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ดูแล ควบคุม ก�ำกับการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักสูตร
4. จัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
5. ส่งเสริมและพัฒนาครูในกลุ่มสาะการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมิน
ผล การท�ำวิจัย การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและผลงานทางวิชาการ
6. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. จัดท�ำสารสนเทศทางวิชาการของกลุม่ สาระการเรียนรูแ้ ละรายงานผลการด�ำเนินงานทุก
สิ้นเดือนและสิ้นปีการศึกษา
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.10.5. งานวัดและประเมินผล
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนบริหารและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ให้บรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู ในการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลให้
มีมาตรฐาน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูในการวัดและประเมินผลโดยใช้เครือ่ งมือทีห่ ลาก
หลาย
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibility)
1. จัดท�ำแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาการวัดและประเมินผล
2. ด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมาย
3. จัดท�ำปฏิทินการด�ำเนินงานวัดและประเมินผล
4. จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้
เครื่องมือที่หลากหลาย
5. ให้ค�ำปรึกษา  แนะน�ำครูในการออกแบบ หรือการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน
ตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย
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6. ประเมินผลการใช้เครือ่ งมือวัดและประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลายของ
ครูผู้สอน
7. พัฒนาคลังข้อสอบ เพื่อยกระดับรูปแบบการประเมินผลด้วยแบบทดสอบ
8. จัดท�ำฐานข้อมูลผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียน ให้ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐานพ.ศ. 2551 ก�ำหนด
9. ด�ำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้งภายในและภายนอก
10. ด�ำเนินการประกาศผลการทดสอบ
11. จัดท�ำ/ ตรวจสอบ/ รายงานผล GPA/PR ของนักเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัด
12. จัดท�ำข้อมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน เพื่อเป็นสารสนเทศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. สรุปผลการด�ำเนินงานด้านการใช้ระบบนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
14. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.10.6. งานห้องสมุด
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนบริหารงาน กิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนางานห้องสมุด
2. ประสานการด�ำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
3. จัดสรรลงทะเบียนและให้บริการยืม–คืน หนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. จัดท�ำรายงานและสรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
5. ควบคุมดูแลและพัฒนาระบบ ULIBM
6. จัดหมวดหมู่หนังสือ เอกสารและสื่อทุกประเภทให้เป็นระบบ
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ต่าง ๆ
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. จัดท�ำและด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการ งานห้องสมุดให้เป็นไป
ตามนโยบายของโรงเรียน
2. จัดบรรยากาศ สถานที่ สิง่ แวดล้อม ให้เหมาะกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรูอ้ ย่างหลากหลาย
3. จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องอ�ำนวยความสะดวกที่เพียงพอกับจ�ำนวนสมาชิก
4. ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบ�ำรุง ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอด
5. จัดหาเอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ให้บริการห้องสมุดแก่ครู บุคลากร นักเรียนและบุคคลภายนอก
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
จัดท�ำสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานและประเมินผลงานตลอดปีการศึกษา
จัดสรร ลงทะเบียนให้บริการยืม-คืน หนังสือด้วยระบบโปรแกรม ULIBM
สรุป/รายงานผลการด�ำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา/งานสารสนเทศ
ส�ำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพ
จัดท�ำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ครู บุคลากร
พัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกโรงเรียนในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
บริการยืม-คืนหนังสือและส่งเสริมการให้บริการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดเก็บสถิติการใช้ห้องสมุด สรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.10.7. งานนิเทศการสอนและวิจัยในชั้นเรียน
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนบริหารและพัฒนาระบบการนิเทศการเรียนการสอน การวิจัยให้บรรลุตามแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูในการจัดท�ำงานวิจัยในชั้นเรียน
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibility)
1. จัดท�ำแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศการเรียนการสอน
2. ด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมาย
3. จัดท�ำปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
5. ประเมินกระบวนการจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อน ร่วมกับหัวหน้ากลุม่ สาระฯ  หัวหน้าฝ่าย
วิชาการและผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
6. ประเมินผลการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
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7.
8.
9.
10.
11.

ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำครูในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียน
ด�ำเนินการวิจยั ฝ่ายวิชาการเพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้มาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สรุปผลการด�ำเนินงานด้านการใช้ระบบนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
รายงานผลการด�ำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2.10.8. งานโครงการพิเศษ Gifted and Comprehensive English Program (CEP)
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโครงการพิเศษ
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรทางการศึกษาหรือ
ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibility)
1. จัดท�ำแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนใน
โครงการพิเศษ
2. ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
3. ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้ขอ้ เสนอแนะในการปฏิบตั งิ านของครูในโครงการ ด้านสภาพ
แวดล้อม ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านวิจัยในชั้นเรียน และด้านการวัดประเมิน
ผลผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
4. วางแผนพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพบริ บ ทและการ
เปลี่ยนแปลงกับนักเรียนในโครงการได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างสูงสุด
5. สร้างความร่วมมือกับสถาบัน องค์กร หรือชุมชน ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
6. สรุปผลการด�ำเนินงานงานโครงการพิเศษตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
7. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.10.9. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรทางการศึกษาหรือ
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibility)
1. จัดท�ำแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระฯ ที่
รับผิดชอบ
2. ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
3. ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระฯ ด้าน
หลักสูตรการเรียนการสอน ด้านวิจัยในชั้นเรียน และด้านการวัดประเมินผลผู้เรียน
4. รับผิดชอบตรวจสอบและลงนามเอกสารทางวิชาการในกลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบ
5. พัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบ ให้ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง
6. ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ  เพื่อวางแผน ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติงานวิชาการ
7. นิเทศ ก�ำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครูในกลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบ
8. ร่วมกับงานนิเทศฯ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการ
นิเทศ ภายในท�ำการนิเทศการจัดการเรียนรู้
9. ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน การ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
11. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในระดับที่รับผิดชอบต่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.10.11. งานแนะแนว
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนบริหารและพัฒนาการให้บริการงานแนะแนว ให้บรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรทางการศึกษาหรือ
ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibility)
1. จัดท�ำแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาการให้บริการงานแนะแนว ทั้ง 5 บริการ
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2. ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 บริการ
3. จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกับสถาบัน องค์กร ชุมชน เพื่อให้ผู้
เรียนได้รู้จักตนเอง พัฒนาตนเอง มั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง
ได้ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
4. จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์
ทางการศึกษา 
5. ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำกับผู้เรียนทั้งชีวิตและการเรียนด้วยความเสมอภาค
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาการศึกษา การงานอาชีพ ชีวิตและสังคมของผู้เรียน
7. สรุปผลการด�ำเนินงานแนะแนวตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
8. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.10.12. งานแหล่งเรียนรู้
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรทางการศึกษาหรือ
ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibility)
1. จัดท�ำแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และส่ง
เสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้
2. ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
3. ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้ข้อแนะน�ำครูในการวางแผน และจัดการเรียนการสอน โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้
4. สร้างความร่วมมือกับสถาบัน องค์กร หรือชุมชน ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
5. สรุปผลการด�ำเนินงานแหล่งเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
6. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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2.10.13. ศูนย์ภาษาต่างประเทศ
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนบริ ห ารและพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน และการสอบวั ด มาตรฐาน          
Cambridge
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรทางการศึกษาหรือ
ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibility)
1. จัดท�ำแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการสอบวัด
มาตรฐาน Cambridge
2. ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
3. จัดสภาพแวดล้อมหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดประเมินผลผูเ้ รียน เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการให้บรรลุการสอบวัดมาตรฐาน Cambridge
4. ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. สร้างความร่วมมือกับสถาบัน องค์กร หรือชุมชน ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
6. สรุปผลการด�ำเนินงานงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
7. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  2.11. ฝ่ายกิจการนักเรียน
2.11.1. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน/งานบริหารฝ่าย
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนและก�ำหนดภาระงานและขอบเขตของงานร่วมกับผูร้ บั ผิดชอบงานในฝ่ายกิจการ
นักเรียน
2. ประสาน งานให้คำ� ปรึกษา ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไขในกรณีทเี่ กิดปัญหา
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของโรงเรียน
3. สร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับบุคลากรในฝ่ายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. จัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี
2. วางแผน ก�ำหนด ภาระ งาน และ ขอบเขตของงานร่วมกับผู้รับผิดชอบในฝ่ายกิจการ
นักเรียน
3. ประสานงานและสนับสนุนทุกหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ร่วมบริหารจัดการกับฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน
6. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ทีเ่ อือ้ ต่อกิจกรรมด้านวิชาการ และความถนัดความ
สามารถของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
7. เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์เก่า  หน่วยงาน
องค์กรทุกภาคส่วน
8. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
9. ติดตาม/ประเมินผล/ให้ค�ำปรึกษา/แนวทางแก้ไข การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย
กิจการนักเรียน
10. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและ ง่ายต่อการปฏิบตั งิ าน
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.11.2. งานระเบียบวินัย
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนด�ำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
2. น�ำเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด�ำเนินงานระเบียบวินัยอย่างเป็นระบบ
3. ด�ำเนินการจัดปฏิทินการปฏิบัติงาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ตามภาระงานของ
แต่ละบุคคล
4. ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบและรายงานผลการด�ำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. สรุปผลการด�ำเนินงานและเผยแพร่ผลงานที่ได้ปฏิบัติ
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งานที่ปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. วางแผนและด�ำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
2. เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และนักเรียน
3. รับค�ำร้องเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน
4. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.11.3. งานคณะกรรมการนักเรียน
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนด�ำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
2. ด�ำเนินงาน งานคณะกรรมการนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. การนิเทศ ก�ำกับติดตาม ด�ำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ
4. สรุปผลการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
5. รายงานผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. วางแผนการปฏิบัติงานคณะกรรมการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2. จัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานคณะกรรมการนักเรียน
3. ควบคุมดูและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียน
4. เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียนให้ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
5. ประสานงานเกีย่ วกับคณะกรรมการนักเรียนกับฝ่ายอืน่ ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย
7. สรุป รายงาน ประเมินผลการด�ำเนินงาน/โครงงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ในงานคณะกรรมการ
นักเรียน
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.11.4.งานสัมพันธ์ชุมชน
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนด�ำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานสัมพันธ์ชุมชน
2. ด�ำเนินงานโดยคณะกรรมการงานงานสัมพันธ์ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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3. การนิเทศ ก�ำกับติดตาม ด�ำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ
4. สรุปผลการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมได้ครบทุกกิจกรรม
5. รายงานผลการด�ำเนินงานสัมพันธ์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. วางแผนการปฏิบัติงานสัมพันธ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
2. ก�ำหนดการด�ำเนินงานด้านกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
3. ปลูกจิตส�ำนึกให้ครูและนักเรียนมีวินัย อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. ประสานงานกับชุมชนท้องถิ่น
5. อ�ำนวยความสะดวกแก่ชุมชนตามความเหมาะสม
6. เชิญชุมชนหรือผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน
7. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองพบครูประจ�ำภาคเรียน
8. สรุป รายงาน ประเมินผลการด�ำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในงานสัมพันธ์ชุมชน
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.11.5. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้เรียนอย่างหลากหลาย
2. น�ำเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ด�ำเนินการจัดปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ตามภาระงานของ
แต่ละบุคคล
4. ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานอย่างเป็นอย่างระบบและรายงานผลการด�ำเนินงาน
5. สรุปผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของผูเ้ รียนตามเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
6. สรุปผลการด�ำเนินและเผยแพร่ผลงานที่ได้ปฏิบัติ
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. ด�ำเนินการปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการด�ำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ประสานงานการปฏิบัติงานของแผนกประถมฯ, มัธยมฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ดังนี้ กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี, กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร, กิจกรรมผูบ้ ำ� เพ็ญประโยชน์,
กิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมชุมนุม
ก�ำหนดแผนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และโดยการมีสว่ นร่วมของ  
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ชีแ้ จง ท�ำความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้บคุ ลากรและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกคนเห็น
คุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีความ
ทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของ   
ผู้เรียนและสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษากับ    
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม ให้ค�ำปรึกษา ประเมินผล และสร้างขวัญก�ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส�ำเร็จกับหน่วยงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
ก�ำกับติดตาม การปฏิบตั งิ านคณะอนุกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ
สรุปประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนา   
ผู้เรียน
สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและน�ำข้อมูลมาพัฒนา  ปรับปรุงแก้ไข ในราย
กิจกรรม พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.11.6. งานลูกเสือ-เนตรนารี
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผน ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมลูกเสือ– เนตรนารีตามระเบียบข้อ
บังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติและหลักสูตรว่าด้วย เครื่องวิชาพิเศษ รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ– เนตรนารี
2. ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานลูกเสือ–เนตรนารีของโรงเรียน
3. ประสานงานการจัดท�ำทะเบียนลูกเสือ แต่ละประเภท
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4. ประสานงานการจัดท�ำปฏิทินการปฏิบัติงาน ทั้งด้านบุคลากร การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการอยู่ค่ายพักแรมประจ�ำปี
5. ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามความเหมาะสม
6. ประเมินผลและจัดท�ำสรุปรายงานการด�ำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีตามระเบียบข้อบังคับของ
คณะลูกเสือแห่งชาติและหลักสูตรว่าด้วย เครื่องหมายวิชาพิเศษ รวมถึงการวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียน
3. จัดท�ำทะเบียนลูกเสือ แต่ละประเภท
4. จัดท�ำปฏิทินการปฏิบัติงาน ทั้งด้านบุคลากร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
อยู่ค่ายพักแรมประจ�ำปี
5. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามความเหมาะสม
6. ประเมินผลและจัดท�ำสรุปรายงานการด�ำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.11.7. งานระดับชั้น
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. รับผิดชอบงานด้านปกครองนักเรียนร่วมกับผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
2. ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับครูและนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือ
วิชาการ
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยปฏิบัติตามนโยบายของทางโรงเรียน
งานที่ปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. ควบคุมดูแล ส่งเสริมนักเรียนในระดับชั้นให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแสดงออกถึง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน
2. ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ และครูในสายชั้น
3. ประสานงานครูในระดับชั้นและนักเรียน ในการจัดกิจกรรมบูรณาการและกิจกรรมอื่นๆ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกมิติ
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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4. จัดประชุมครูในสายชัน้ เพือ่ วางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งข่าวสารจากฝ่าย
ต่างๆ ให้ครูในระดับชั้นได้รับทราบและปฏิบัติ
5. ดูแลความประพฤติและประเมินการปฏิบัติงานของครูในระดับชั้น
6. ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของห้องพักครูในแต่ละระดับชั้น
7. ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงานของครู
8. จัดอบรมนักเรียนประจ�ำเดือน มีการติดตามดูแลและด�ำเนินการแก้ไขความประพฤติของ
นักเรียน ในแต่ละระดับชั้น
9. พิจารณาลงโทษนักเรียนทีก่ ระท�ำผิดกรณีทนี่ กั เรียนกระท�ำผิดร้ายแรง ให้แจ้งหัวหน้าฝ่าย
กิจการนักเรียน
10. สรุปและจัดท�ำรายงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามกระบวนการ PDCA
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.11.8. งานนักศึกษาวิชาทหาร
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. รับผิดชอบและประสานงานเกี่ยวกับงานนักศึกษาวิชาทหาร
2. ดูแลในเรื่องความประพฤติ ระเบียบวินัย การแต่งกาย ฯลฯ ของนักศึกษาวิชาทหาร
งานที่ปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. วางแผนการจัดกิจกรรมและด�ำเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาวิชาทหาร
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ นโยบายของกรมการรักษาดินแดน
3. ส่งเสริม ติดตาม นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามแนวทางปฏิบัติ
ของวิชาทหาร
4. ประสานงานระหว่างศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารกับสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา
5. ประสานงานอ�ำนวยความสะดวกระหว่างนักศึกษาวิชาทหารกับผู้ปกครองชั้นปีที่ 1 - 3
6. ประเมินผลและจัดท�ำสรุปรายงานการด�ำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.11.9. งานกีฬา
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนด�ำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาตลอดปีการศึกษา
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2. ประเมินผลรวมทัง้ พัฒนาปรับปรุงกิจกรรมด้านการกีฬาให้กบั นักเรียนและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
งานที่ปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. จัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน
2. ให้ความร่วมมือส่งนักกีฬา - กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกโรงเรียน
3. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามหนังสือเชิญจากหน่วยงานต่างๆ
4. จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครูและนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5. ประเมินผล สรุป จัดท�ำรายงานการด�ำเนินการด้านกีฬาในแต่ละปีการศึกษาต่อผู้บังคับ
บัญชา
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  2.12. ฝ่ายปฐมวัย
2.12.1.หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย/งานบริหารฝ่าย
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนและก�ำหนดภาระงานและขอบเขตของงานร่วมกับผูร้ บั ผิดชอบงานในฝ่ายกิจการ
นักเรียน
2. ประสาน งานให้คำ� ปรึกษา ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไขในกรณีทเี่ กิดปัญหา
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของโรงเรียน
3. สร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับบุคลากรในฝ่ายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. จัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี
2. วางแผนก�ำหนดภาระงานและ ขอบเขตของงานร่วมกับผูร้ บั ผิดชอบในฝ่ายกิจการนักเรียน
3. ประสานงานและสนับสนุนทุกหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ร่วมบริหารจัดการกับฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน
6. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ทีเ่ อือ้ ต่อกิจกรรมด้านวิชาการ และความถนัดความ
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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7.
8.
9.
10.
11.

สามารถของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์เก่า  หน่วยงาน
องค์กรทุกภาคส่วน
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ติดตาม/ประเมินผล/ให้ค�ำปรึกษา/แนวทางแก้ไข การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย
กิจการนักเรียน
ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหาร การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการ   ปฏิบัติ
งาน
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.12.2. งานวิชาการปฐมวัย
บทบทพรรณนางาน (Job Description)
1. ควบคุมคุณภาพงาน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การนิเทศฯ การวัดและ
ประเมินผล การผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
ในระดับที่รับผิดชอบ
2. จัดรูปแบบโครงสร้างการด�ำเนินงานการเรียนการสอนในระดับที่รับผิดชอบ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู ในระดับที่รับผิดชอบ
4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความ
ร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรทางการศึกษา
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibility)
1. รับผิดชอบตรวจสอบและลงนามเอกสารทางวิชาการในระดับที่รับผิดชอบ
2. จัดวางตัวบุคลากร อัตราก�ำลังในระดับที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม
3. จัดตารางการปฏิบัติงานการเรียนการสอน ในระดับที่รับผิดชอบ
4. พัฒนาบุคลากรในระดับทีร่ บั ผิดชอบ ให้ได้รบั การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่างต่อเนือ่ ง
5. ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ เพื่อวางแผน ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติงานวิชาการ
ให้กับครูในระดับที่รับผิดชอบ
6. นิเทศก�ำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครูในระดับที่รับผิดชอบให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด
60

คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง

7. นิเทศการจัดการเรียนรู้ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานนิเทศการสอนฯ หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ และคณะกรรมการนิเทศภายใน
8. ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน การ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ และแฟ้มสะสมผลงาน
9. ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
10. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในระดับที่รับผิดชอบต่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.12.3. งานธุรการปฐมวัย
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. จัดท�ำแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ – การเงิน และปฏิทินปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและ
เหมาะสม
2. ก�ำหนดนโยบายฝ่ายธุรการ – การเงินประจ�ำปี วางแผนการด�ำเนินงาน มอบหมายงาน
ให้แก่หัวหน้างาน ในฝ่ายธุรการ –การเงิน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้มี
ความรู้มี ทักษะในหน้าที่รับผิดชอบ
4. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายธุรการ – การเงิน
6. สรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. จัดท�ำแผนงาน/โครงการฝ่ายธุรการ – การเงิน และปฏิทินปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
2. ด�ำเนินการประชุมบุคลากรในฝ่าย เดือนละ 1 ครั้ง
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มคี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรูแ้ ละทักษะ
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4. ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายธุรการ – การเงิน
5. ประสานการท�ำงานกับหน่วยงาน/ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. สรุปผลการด�ำเนินงาน/โครงการ
7. จัดส่งข้อมูลการท�ำงานทุกภาคส่วนให้งานสารสนเทศรวบรวม
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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2.12.4. งานกิจการนักเรียน
บทพรรณนางาน (Job Description)
1. วางแผนและก�ำหนดภาระงานและขอบเขตของงานร่วมกับผูร้ บั ผิดชอบงานในฝ่ายกิจการ
นักเรียน
2. ประสานงานให้คำ� ปรึกษา ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ หาแนวทางแก้ไขในกรณีทเี่ กิดปัญหา
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาของโรงเรียน
3. สร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับบุคลากรในฝ่ายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
งานที่ต้องปฏิบัติ (Job Responsibilities)
1. จัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี
2. วางแผนก�ำหนดภาระงานและ ขอบเขตของงานร่วมกับผูร้ บั ผิดชอบในฝ่ายกิจการนักเรียน
3. ประสานงานและสนับสนุนทุกหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. ร่วมบริหารจัดการกับฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน
6. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ทีเ่ อือ้ ต่อกิจกรรมด้านวิชาการ และความถนัดความ
สามารถของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
7. เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์เก่า  หน่วยงาน
องค์กรทุกภาคส่วน
8. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
9. ติดตาม/ประเมินผล/ให้ค�ำปรึกษา/แนวทางแก้ไข การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย
กิจการนักเรียน
10. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหาร การด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและง่ายต่อการปฏิบตั งิ าน
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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หมวดที่ 3
ระเบียบปฏิบัติของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

3.1. ระเบียบ ว่าด้วยคุณสมบัติครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สภาวิชาชีพรับรอง ไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณวุฒิไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีทางวิชาการหรือวิชาชีพอื่นและหรือได้ศึกษาวิชาการศึกษาหรือฝึก
อบรมวิชาชีพทางการศึกษา มาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยมีความรู้ดังต่อไปนี้    
• ความเป็นครู
• ปรัชญาการศึกษา
• ภาษาและวัฒนธรรม
• จิตวิทยาส�ำหรับครู
• หลักสูตร
• การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
• การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
• การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
• การประกันคุณภาพการศึกษา
• คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
3. แสดงออกในทางสนับสนุนโรงเรียนอย่างสม�่ำเสมอ
4. พร้อมปฏิบัติตามหน้าที่ที่โรงเรียนมอบหมาย และแสดงออกซึ่งความมีน�้ำใจ
5. มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างสม�่ำเสมอ
6. เป็นผู้แนะน�ำ และสั่งสอน สอนให้คิด ให้ท�ำ ให้ปฏิบัติ และฝึกฝน แนะน�ำให้เห็นแนวทางปฏิบัติ
ในสิ่งที่ดี และปกป้องไม่ให้เดินไปสู่แนวทางที่เสื่อม
7. เป็นผู้สร้างสังคม ปลูกฝังค่านิยม และคุณธรรมให้แก่เยาวชน
8. เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ถ่ายทอดความรู้ และสั่งสอนศิษย์โดยไม่ปิดบังอ�ำพราง
9. เป็นผู้มีความยุติธรรม โดยให้ความรัก ความเอาใจใส่ต่อศิษย์อย่างทั่วถึงตามจิตตารมณ์ของท่าน
นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
10. เป็นนักจิตวิทยา ควรรู้และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก ตามความถนัด และความสามารถ
ของแต่ละบุคคล
11. เป็นผูย้ ดึ มัน่ และส่งเสริมให้เด็กเป็นผูเ้ ลือ่ มใสในการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมพระ
มหากษัตริย์เป็นประมุข
12. ถือเป็นหน้าทีใ่ นการอบรมว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนของโรงเรียน แม้ไม่ได้สอนในระดับนัน้ ๆ โดย
เฉพาะเมือ่ พบเห็นนักเรียนกระท�ำผิดหรือประพฤติไม่เหมาะสม ต้องว่ากล่าวตักเตือนทันทีโดยไม่
เพิกเฉยหรือละเลย
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3.2. ระเบียบ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 หมวด 6 วินัย
และการรักษาวินัย ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อ
ห้ามและข้อบัญญัติไว้ในระเบียบนี้ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ดังนี้
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ การปฏิบัติฝ่าฝืนค่านิยมหลักของมูลนิธิ ฯ มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ในข้ออันร้ายแรง หรือเป็นเหตุท�ำให้เกิดความเสียหาย
แก่โรงเรียนอย่างร้ายแรง ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์
ใจและมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบบการปกครองเช่นว่านั้น
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและ
เที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยัน หมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาผลประโยชน์ของ
โรงเรียนและต้องปฏิบตั ติ นตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดห้ามมิให้
อาศัยหรือยอมให้ผอู้ นื่ อาศัยอ�ำนาจและหน้าทีข่ องตน ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้
ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ เป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผนของ
โรงเรียนและมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือนโยบาย ประกาศ ค�ำสั่งของโรงเรียน
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและไม่ให้
เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบแบบแผนของ
โรงเรียน มติคณะกรรมการบริหาร นโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ประมาทเลินเล่อ หรือขาดการเอาใจใส่ ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของโรงเรียน อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดทาง
วินัยอย่างร้ายแรง
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่โดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางโรงเรียน โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็น
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ว่าการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ นัน้ จะท�ำให้เสียหายแก่โรงเรียน หรือจะเป็นการไม่รกั ษาประโยชน์
ของทางโรงเรียนจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพือ่ ให้ผบู้ งั คับบัญชาทบทวน
ค�ำสั่งนั้นก็ได้และเมื่อเสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ
ตามค�ำสัง่ เดิม ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาจะต้องปฏิบตั ติ ามการขัดค�ำสัง่ หรือหลีกเลีย่ งไม่ปฏิบตั ิ
ตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของทาง
โรงเรียน อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินยั อย่าง
ร้ายแรง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางโรงเรียนและ
ผู้เรียน จะละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ การละทิ้งหน้าที่หรือ
ทอดทิง้ หน้าทีโ่ ดยไม่มเี หตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่โรงเรียนอย่างร้ายแรง หรือ
การละทิง้ หน้าทีต่ ดิ ต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเจ็ดวัน โดยไม่มเี หตุผลอันสมควรหรือโดย
มีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางโรงเรียนเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มี
ความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกือ้ กูลต่อผูเ้ รียนและระหว่างบุคลากร
ด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติ ต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและ
ประชาชนผูม้ าติดต่อโรงเรียนการ กลัน่ แกล้ง ดูหมิน่ เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผูเ้ รียน
หรือประชาชนผู้มาติดต่อโรงเรียนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่กลัน่ แกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผูอ้ นื่ โดยปราศจาก
ความเป็นจริงการกระท�ำตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้าย
แรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่กระท�ำการหรือยอมให้ผอู้ นื่ กระท�ำการหาประโยชน์
อันอาจท�ำให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต�ำแหน่งหน้าที่ของ
ตนการกระท�ำตามวรรคหนึง่ ถ้าเป็นการกระท�ำโดยมีความมุง่ หมายจะให้เป็นการซือ้ ขาย
หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
เป็นการกระท�ำอันมีลกั ษณะเป็นการให้ หรือได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หรือสิทธิประโยชน์อนื่ เพือ่
ให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่คดั ลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ้ นื่
โดยมิชอบ หรือน�ำเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นท�ำผลงานทาง
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วิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่ง การเลื่อนต�ำแหน่ง การ
เลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมด�ำเนินการคัดลอก
หรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่น โดยมิชอบ หรือรับจัดท�ำผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่า
ตอบแทนหรือไม่ เพือ่ ให้ผอู้ นื่ น�ำผลงานนัน้ ไปใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึง่
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบตั หิ น้าที่ และ
ในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอ�ำนาจและหน้าที่ของตน
แสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใดครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการใด ๆ อันมีลักษณะ
เป็นการทุจริต โดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภา
ท้องถิน่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือการเลือกตัง้ อืน่ ที่มลี ักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย รวมทัง้ จะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผอู้ นื่ กระท�ำ
การในลักษณะเดียวกัน การด�ำเนินการทีฝ่ า่ ฝืนหลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินยั อย่าง
ร้ายแรง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ต�ำแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท�ำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ
ชัว่ การกระท�ำความผิดอาญาจนได้รบั โทษจ�ำคุก หรือโทษทีห่ นักกว่าจ�ำคุก โดยค�ำพิพากษา
ถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุกหรือให้รบั โทษทีห่ นักกว่าจ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดทีไ่ ด้กระท�ำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระท�ำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพย์ติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด เล่น
การพนันเป็นอาจิณ หรือกระท�ำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูเ้ รียน ไม่วา่ จะอยูใ่ นความดูแล
รับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท�ำผิดวินัย และด�ำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมี
กรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท�ำผิดวินัยการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชามีวินัย ให้กระท�ำโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญ
และก�ำลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตส�ำนึก
และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัยการป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้
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บังคับบัญชากระท�ำผิดวินัย ให้กระท�ำโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจ
ก่อให้เกิดการกระท�ำผิดวินยั ในเรือ่ งอันอยูใ่ นวิสยั ทีจ่ ะด�ำเนินการป้องกันตามควรแก่กรณี
ได้ เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด กระท�ำผิด
วินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด�ำเนินการทางวินัยทันที
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา  หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดกระท�ำผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด�ำเนิน
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบือ้ งต้นว่ากรณีมมี ลู ทีค่ วรกล่าวหาว่าผูน้ นั้ กระท�ำผิดวินยั หรือ
ไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท�ำผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณี
มีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระท�ำผิดวินัยก็ให้ด�ำเนินการทางวินัยทันที การด�ำเนินการทาง
วินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท�ำผิดวินัยให้ด�ำเนิน
การตามที่บัญญัติไว้ระเบียบว่าด้วยการลงโทษผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบนี้ หรือมีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษ
ทางวินัย หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท�ำผิดวินัย
15. การลงโทษครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ท�ำเป็นค�ำสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้
เหมาะสมกับความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสจริต หรือลงโทษ
ผู้ที่ไม่มีความผิด ในค�ำสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท�ำผิดวินัยในกรณีใด ตาม
ระเบียบใด และมีเหตุผลอย่างใดในการก�ำหนดสถานโทษเช่นนั้น
16. การด�ำเนินการทางวินยั แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึง่ มีกรณีอนั มีมลู ทีค่ วรกล่าวหา
ว่า  กระท�ำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อด�ำเนินการ
สอบสวนให้ได้ความจริง และความยุติธรรมโดยมิชักช้า  และในการสอบสวนจะต้องแจ้ง
ข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
โดยระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจง และน�ำสืบแก้ข้อ
กล่าวหา
3.3. ระเบียบ ว่าด้วยหน้าที่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก�ำหนด
หน้าที่ ไว้ดังนี้
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3.3.1 การดูแลนักเรียน			
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าทีอ่ บรมสัง่ สอนให้นกั เรียนมีความประพฤติเรียบร้อย
ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าทีอ่ บรมสัง่ สอนให้นกั เรียนเคารพและปฏิบตั ติ ามกฎ
ระเบียบวินัยต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ เพื่อเป็นพื้นฐานของการ
รู้จักเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมต่อไป
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าที่อบรมส่งเสริมให้นักเรียนรักสถาบัน และรักษา
สาธารณสมบัติของโรงเรียน
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าที่เอาใจใส่ในเรื่องการแต่งกาย รักษาความสะอาด
และสุขอนามัยของนักเรียน
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ประสานงาน และร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อให้งาน
ด้านการปกครองนักเรียนด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ร่วมกันดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ รักษาความ
สงบในแถว และขณะเดินขึ้นหรือลงห้องเรียน รวมทั้งการเดินแถวไปปฏิบัติกิจกรรมต่าง
ๆ โดยครูผู้สอนต้องไปกับแถวเสมอ
7. ครูประจ�ำชั้นและครูผู้ช่วยประจ�ำชั้น ต้องไปควบคุมดูแลให้นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็น
ระเบียบ ยืนเคารพธงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงโรงเรียน และอยู่ร่วมกับแถวนักเรียนของ
ตนเอง ส่วนการดูแลนักเรียนเข้าแถวในช่วงเวลาหลังพักย่อย และหลังพักอาหารกลางวัน
ให้ครูประจ�ำวิชาท�ำหน้าที่ และชั่วโมงสุดท้ายของแต่วัน ให้นักเรียนยืนตรงสวดภาวนา
ก่อนเลิกเรียนทุกวัน
8. ครูประจ�ำชัน้ ครูผชู้ ว่ ยและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าทีส่ ำ� รวจการขาด ลา มาสายของ
นักเรียนทุกเช้า  โดยเขียนชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนบนบอร์ดหน้าห้องเรียน ในใบส�ำรวจ
นักเรียนที่ขาดเรียน
9. ครูประจ�ำวิชาก่อนท�ำการสอนให้ส�ำรวจ จ�ำนวนนักเรียนในห้องที่ตนสอน และบันทึกทุก
ครั้งที่เข้าสอนในสมุดบันทึกการสอน
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าที่ตรวจตรามิให้นักเรียนน�ำสิ่งต้องห้ามและสิ่งผิด
กฎหมายทุก ชนิดมาโรงเรียน หากพบนักเรียนคนใดฝ่าฝืนให้ครูยึดสิ่งต้องห้ามและสิ่งผิด
กฎหมายนั้นไว้ พร้อมทั้ง ท�ำบันทึกส่งให้ครูหัวหน้าสายชั้นเพื่อด�ำเนินการต่อไป
11. บุคลากรทางการศึกษา  ต้องออกไปเข้าแถวหน้าห้องปฏิบัติงาน เพื่อเคารพธงชาติ และ
สวดภาวนาพร้อมกัน
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3.3.2. การจัดการเรียนการสอน
1. ศึกษา ท�ำความเข้าใจ และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
2. จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู  ้ เตรียมการสอนล่วงหน้าทุกครัง้ และส่งแผนการจัดการเรียน
รู้ตามระยะเวลาที่ฝ่ายวิชาการก�ำหนด
3. ในระหว่างการสอนครูควรดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจในบทเรียน ไม่ปล่อยให้นกั เรียน พูดคุย เล่น หลับ หรืออ่านหนังสืออืน่ ใด นอกเหนือ
จากวิชาที่ก�ำลังท�ำการสอน
4. ในการจัดการเรียนการสอนครูควรใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที
หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียน
5. ครูต้องบันทึกหลังการสอนทุกครั้งที่ท�ำการสอน
6. ด�ำเนินการสอนซ่อมเสริม ทบทวน ตลอดจนให้งานเพิม่ เติม เพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรลุมาตรฐาน
ตัวชี้วัดและ จุดประสงค์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก�ำหนด
7. ปกครองและควบคุมชั้นเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและช่วย
เหลือนักเรียน ที่เจ็บป่วย พร้อมทั้งหาทางป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ
8. สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
9. ครูควรให้อสิ ระแก่นกั เรียนในการแสดงความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับบทเรียน ครูควรมีการ
สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. ครูควรหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียน
11. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม
12. ครูต้องไม่ละทิ้งห้องเรียนหรือปล่อยให้นักเรียนอยู่ตามล�ำพังในห้องเรียน
13. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณอาคาร ห้องเรียน และดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของโรงเรียน
มิให้ช�ำรุด เสียหายหรือถูกท�ำลาย
14. ครูต้องเข้าสอนและออกจากห้องสอนให้ตรงเวลา 
15. ครูต้องไม่น�ำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าไปในห้องเรียนในขณะที่ท�ำการเรียนการสอน
16. ครูต้องไม่ท�ำงานอื่นในขณะสอน เช่น ใช้โทรศัพท์ อ่านหนังสือพิมพ์ ตรวจข้อสอบหรือ
ท�ำงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ฯลฯ
17. เป็นที่ปรึกษาแนะน�ำในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่นักเรียน
18. มีหน้าที่เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา อาชีพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน
โดยร่วมมือกับครูแนะแนว
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19. แสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอ
20. เข้าร่วมประชุมหรืออบรมสัมมนาตามสายงานที่รับผิดชอบ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ทุกครั้ง
21. ร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท�ำก�ำหนดการสอน แผนการสอนให้สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน
22. ท�ำการสอนแทนครูอื่นตามที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการมอบหมาย เมื่อมีครูลาหรือขาดการ
ปฏิบัติหน้าที่
23. ไม่เพิกเฉยละเลยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบเห็นและน�ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
24. ในช่วงเวลาพักของนักเรียนให้ครูผู้สอนคาบก่อนพัก ดูแลให้นักเรียนทุกคนออกจาก
ห้องเรียน ให้นกั เรียนปิดพัดลม, เครือ่ งปรับอากาศ, เครือ่ งฉายโปรเจคเตอร์, คอมพิวเตอร์,
สวิตช์ไฟฟ้าทุกชนิด และลงจากอาคารเรียนด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
25. ครูที่สอนคาบสุดท้าย ดูแลการท�ำความสะอาดห้องเรียนให้เรียบร้อย
26. ตรวจการบ้าน สมุดจดงาน สมุดแบบฝึกหัดต่าง ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ ละเอียดรอบคอบ และ
ด้วยความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ หากจะมีการบันทึก
ข้อความใดลงในสมุดนักเรียนควรใช้ถ้อยค�ำที่สุภาพ
27. ส�ำรวจเวลาเรียนของนักเรียนสม�่ำเสมอ หากมีการขาดเรียนเกินกว่าที่ก�ำหนดไว้ให้     
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับ และประสานผู้ปกครองมารับทราบเพื่อหาสาเหตุ
28. ปฏิบัติงานและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และ     
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
3.3.3. หน้าที่และความรับผิดชอบของครูประจ�ำชั้น และครูผู้ช่วยประจ�ำชั้น
1. ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ติดตาม
ผลการท�ำงานของนักเรียนและกรรมการห้องเรียน
2. เป็นที่ปรึกษา อบรม สั่งสอน ดูแลแก้ปัญหานักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบ
3. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนักเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน
4. ควบคุม ดูแล ระเบียบวินัย ความสงบเรียบร้อยของห้องเรียน
5. ก�ำกับ ดูแลด้านการแต่งกายของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
6. บันทึกรายงานพฤติกรรมนักเรียน ลงในสมุดรายงานประจ�ำตัวนักเรียน (ปพ.8)
7. ดูแลความสะอาด เอาใจใส่อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในห้องเรียนที่รับผิดชอบ
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้ทนั ที หากช�ำรุดเสียหายแจ้งหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ และท�ำ
บันทึกนักเรียนที่กระท�ำความผิดไว้เป็นหลักฐาน
ส�ำรวจและควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนในชัน้ ทีร่ บั ผิดชอบก่อนเคารพธงชาติและเดิน
แถวขึ้นห้องเรียน
สังเกตพฤติกรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิต และทุพโภชนาการของนักเรียนในห้องที่รับผิด
ชอบเพือ่ ให้ขอ้ มูลแก่ครูแนะแนว เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล ผูป้ กครองได้รบั ทราบ พร้อม แนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าที่แทนครูประจ�ำชั้นในกรณีที่ครูประจ�ำชั้นขาด ลา ไปปฏิบัติราชการ
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของทางโรงเรียนให้แก่นกั เรียนและผูป้ กครองให้ทราบอย่างทัว่ ถึง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนในส่วนที่รับผิดชอบด้านความประพฤติ เพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินผล การเรียนประจ�ำปี เกียรติบัตร โควตา รางวัล หรือ ทุนการศึกษา
สนับสนุนส่งเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจให้นักเรียนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตามความ
ถนัดและความสนใจ
ไม่เรียกเก็บเงิน หรือจ�ำหน่ายสิ่งของใดๆ ให้นักเรียน ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้อ�ำนวยการ
เข้าร่วมประชุมระดับสายชัน้ ทุกครัง้ และมีบนั ทึกแจ้งผลการปฏิบตั งิ านสภาพปัญหา และ
แนวทางแก้ไข
ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง ตลอดจนการหนีเรียน มาสาย ขาด ลา ท�ำบันทึก
ไว้เป็น หลักฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ประสานงานกับผู้ปกครอง ในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมนักเรียน

3.3.4. หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทางการศึกษา
1. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน ของกระทรวงฯ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ เต็มความสามารถ
3. ประสานงาน ให้ความร่วมมือ ให้ค�ำแนะน�ำ ให้บริการ สนับสนุน และความรับผิดชอบใน
กิจกรรมส่วนรวมของโรงเรียน และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ทั้งภายในและภายนอก
4. คิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นต่อความส�ำเร็จของเป้าหมาย เพื่อพัฒนางาน/องค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาตนเองในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องในสายอาชีพของตนเองให้
ทันสมัย สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
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6. ให้ความร่วมมือในการรักษาทรัพย์สมบัติและรักษาผลประโยชน์ของโรงเรียน
7. ให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนอย่างทั่วถึง
8. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทพรรณนางาน และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.3.5. หน้าที่และความรับผิดชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เวร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลความ
ปลอดภัย ความสะอาดในพื้นที่ที่ก�ำหนด และต้องท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อป้องกันแก้ไขเหตุอัน
ไม่พงึ ประสงค์ทจี่ ะเกิดขึน้ กับนักเรียนได้ตลอดเวลา อย่างมีความรับผิดชอบ พึงควรปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ตรงตามเวลาและสถานที่ที่ก�ำหนด
2. เดินตรวจตรา พื้นที่ที่รับผิดชอบให้ทั่วถึงพร้อมดูแลความสะอาด ความปลอดภัย
3. ครูเวรต้องไม่ปล่อยให้นกั เรียนเข้าไปในสถานทีห่ รือบริเวณต้องห้าม เช่น บริเวณทีท่ ำ� การ
ก่อสร้าง บริเวณที่เครื่องจักรท�ำงาน บริเวณที่มีสายไฟฟ้าบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ต้องคอยห้ามปราม ว่ากล่าวตักเตือน
ดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียนเล่นรุนแรง เล่นเสี่ยงอันตราย ข่มแหงรังแก ข่มขู่กรรโชกทรัพย์
ทะเลาะวิวาท ชกต่อยหรือหนีเรียน ฯลฯ
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ วร ในโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ        มิ
นิมาร์ทต้องดูแลเรื่องมารยาทในการซื้อของและการเติมเงินบัตรสมาร์ตการ์ดตามล�ำดับ
การมาก่อนหลัง การรับประทานอาหาร และการดูแลรักษาความสะอาด ตลอดจน เข้ม
งวดนักเรียนที่น�ำอาหารออกนอกบริเวณที่ก�ำหนด
6. ครูเวรต้องคอยตรวจตราบริเวณห้องน�ำ้ นักเรียน และห้ามนักเรียนเข้าไปมัว่ สุมหรือท�ำผิด
ระเบียบของโรงเรียน
7. ห้ามปรามนักเรียนมิให้ เล่นรุนแรงในบริเวณที่มีผู้ปกครองใช้เป็นทางผ่านหรือที่พัก
8. แนะน�ำ ตักเตือน นักเรียนเมื่อใช้วาจาไม่สุภาพ
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ วรประตูเข้า-ออก ต้องคอยดูแลและตักเตือน
ไม่ให้นักเรียนน�ำอาหารจากภายนอกหรือสิ่งที่ทางโรงเรียนห้ามเข้ามาในโรงเรียน
10. กรณีมีเหตุจ�ำเป็นไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แจ้งผู้ตรวจเวรทราบ
11. หลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้ว ให้บันทึกเหตุการณ์ที่พบเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
พร้อมวิธีแก้ปัญหา
12. ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวร ครูเวรต้องไม่ใช้โทรศัพท์ในการใช้ Social Media
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3.4. ระเบียบ ว่าด้วยการแต่งกายของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งกายตามประกาศของโรงเรียน
3.4.1. การแต่งกายของบุคลากรชาย
1. แต่งชุดเครื่องแบบของโรงเรียน  ตามวันที่โรงเรียนก�ำหนด
2. กรณีวันที่โรงเรียนมิได้ก�ำหนดให้แต่งชุดเครื่องแบบของโรงเรียน   ให้แต่งกายดังนี้
• เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาว  สีและลวดลายไม่ฉูดฉาด เนคไทสีและแบบสุภาพ  
• กางเกงขายาวทรงสแล็คสีดำ� หรือสีกรมท่าเนือ้ ผ้าธรรมดาไม่มลี วดลายแบบและสีสภุ าพ
• รองเท้าหนังหุ้มส้นสีเข้ม  แบบและสีสุภาพ
• แขวนหรือติดบัตรประจ�ำตัวแสดงให้เห็นโดยชัดเจน ตลอดเวลาท�ำการ
3.4.2. การแต่งกายของบุคลากรหญิง
1. แต่งชุดเครื่องแบบของโรงเรียนตามวันที่โรงเรียนก�ำหนด
2. กรณีวันที่โรงเรียนมิได้ก�ำหนดให้แต่งชุดเครื่องแบบของโรงเรียน ให้แต่งกายดังนี้
•
•
•
•

เสื้อมีแขน  เนื้อผ้าต้องไม่บาง  แบบและสีสุภาพ  
กระโปรง  เนื้อผ้าต้องไม่บาง  แบบและสีสุภาพ  ความยาวคลุมเข่าและไม่ผ่าสูงเกินไป
รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  ความสูงพอประมาณ  แบบและสีสุภาพ
แขวนหรือติดบัตรประจ�ำตัวแสดงให้เห็นโดยชัดเจนตลอดเวลาท�ำการ  

3.4.3. ทรงผม
1. ครูและบุคลากรชาย  สีและทรงผมแบบสุภาพ  ไม่ยาวจนเกินไป  เหมาะสมกับการเป็น
บุคลากรขอโรงเรียน ไม่ไว้หนวดและเครา
2. ครูและบุคลากรหญิง   สีและทรงผมแบบสุภาพ   เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของ
โรงเรียน
3.4.4. เครื่องแบบอื่นๆ
1. เครือ่ งแบบผูก้ ำ� กับลูกเสือ  ผูก้ ำ� กับบ�ำเพ็ญประโยชน์  และผูก้ ำ� กับนักศึกษาวิชาทหาร แต่ง
ในวันที่มีการเรียนการสอนลูกเสือใน  ระดับชั้นนั้นๆ  โดยติดเครื่องหมายและสัญลักษณ์
ต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดทั้งวันหรือวันที่โรงเรียนก�ำหนด
74

คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง

2. ในวันที่โรงเรียนก�ำหนดให้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่  แม้จะไม่มีนักเรียนมาโรงเรียนก็ตาม
การแต่งกายของบุคลากรก็ยังคงยึดตามข้อบังคับนี้
3. สูทสากล  แต่งในงานพิธีการและในโอกาสต่างๆตามที่โรงเรียนก�ำหนด
4. ชุดพื้นเมือง
5. เครื่องแบบอย่างอื่นตามที่โรงเรียนก�ำหนด
3.5. ระเบียบ ว่าด้วยชั่วโมงการสอน และชั่วโมงว่าง
3.5.1. แนวปฏิบัติว่าด้วยชั่วโมงการสอน
1. ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถไม่น�ำภารกิจอื่นใดนอกเหนือจากการเรียนการสอนมา
ปฏิบัติในห้องเรียน
2. ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  เข้าห้องเรียนและออกห้องเรียนให้ตรงเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ตารางการปฏิบัติงาน
3. ครูผสู้ อนทีไ่ ม่มหี น้าทีพ่ เิ ศษเพิม่ เติม มีจำ� นวนชัว่ โมงทีท่ ำ� การเรียนการสอนต่อสัปดาห์ ดังนี้
ระดับปฐมวัย
ไม่เกิน 25
ชั่วโมง
ระดับประถมศึกษา
ไม่เกิน 25
ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่เกิน 22
ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่เกิน 20
ชั่วโมง
4. ครูผู้สอนที่มีหน้าที่พิเศษเพิ่มเติมมีจ�ำนวนที่ท�ำการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ ดังนี้
ระดับหัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า
ไม่เกิน 10
ชั่วโมง
ระดับหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า
ไม่เกิน    15
ชั่วโมง
ระดับหัวหน้ากลุ่มสาระฯหรือเทียบเท่า  ไม่เกิน 15
ชั่วโมง
ระดับหัวหน้าสายชั้น
ไม่เกิน 15
ชั่วโมง
3.5.2. ระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยกรณีไปราชการ
1. มีหนังสือขออนุญาตจากต้นสังกัด
2. ท�ำจดหมายขออนุญาตไปราชการโดยตรงต่อผู้อ�ำนวยการ  พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐาน
การไปราชการ
3. กรอกแบบฟอร์มที่แลกคาบสอนโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสายชั้นและหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ
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4. ครูจะต้องท�ำการสอนชดเชยคาบสอนที่ไม่ได้ท�ำการสอนในช่วงที่ไปปฏิบัติราชการ
3.5.3. ระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยชั่วโมงสอน กรณีลากิจ ลาป่วย
1. การลากิจที่ตนเองรู้ล่วงหน้าไม่ใช่อย่างกะทันหัน ให้ยื่นใบลาตามขั้นตอนการลากิจของ
โรงเรียน
2. การลากิจ/ลาป่วย ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ให้ครูแจ้งฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการจะ
ท�ำการจัดครูเข้าสอนแทน
3. ครูจะต้องท�ำการสอนชดเชยคาบสอนที่ไม่ได้ท�ำการสอนในช่วงที่มีการลา
3.5.4. ระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยชั่วโมงว่าง
1. ครูต้องปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนขณะมีชั่วโมงว่าง เช่น การวางแผนการ  
จัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล เตรียมสือ่ ประกอบการเรียนการสอน ตรวจงาน การบันทึก
ผลคะแนน ฯลฯ
2. ชัว่ โมงว่าง นับเป็นเวลาปฏิบตั งิ านให้กบั โรงเรียนของครูผสู้ อน ครูตอ้ งไม่ใช้เวลาขณะมีชวั่ โมง
ว่างประกอบธุรกิจอื่นใด นอกเหนือจากภาระงานของทางโรงเรียน
3. ครูไม่ปฏิบัติกิจกรรมอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของครูผู้อื่นขณะอยู่ห้องพัก
ครู ในชั่วโมงว่าง    
3.6. ระเบียบปฏิบัติในห้องพักครู และห้องปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องอยู่ในห้องพักครูหรือห้องปฏิบัติงานที่ทางโรงเรียนจัดให้
ไม่เปลี่ยนหรือโยกย้ายโต๊ะที่นั่งหรือทรัพย์สินของทางโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาตจากหน่วย
งานที่รับผิดชอบ
2. รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนที่เป็นบริเวณของตน เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ ชั้นวางของ ฯลฯ
3. รักษาความสงบ ไม่ส่งเสียงรบกวนการท�ำงานของผู้อื่น
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไม่ควรน�ำบุคคลภายนอกเข้าห้องพักครูหรือห้องปฏิบัติงาน
ก่อนได้รับอนุญาต
5. ห้ามครูและบุคลากรทางการศึกษา น�ำสินค้ามาจ�ำหน่ายภายในโรงเรียน
6. กรณีมีผู้ปกครองมาขอพบ ให้เชิญไปที่ห้องรับรองและให้พบได้ในชั่วโมงที่ว่างจากการสอน
เท่านั้น
7. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารหรือน�ำอาหารมารับประทานในห้องพักครู และห้องปฏิบตั งิ าน
ให้รับประทานได้เฉพาะที่โรงอาหารหรือในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้เท่านั้น
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้องช่วยกันประหยัดพลังงาน และทรัพยากร เพื่อรักษา              
สิ่งแวดล้อม
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3.7. ระเบียบ ว่าด้วยวันท�ำงาน วันหยุด และวันลา
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรในโรงเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การคุม้ ครอง
การท�ำงานของครูใหญ่ และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2547 และตามหลักเกณฑ์
ที่โรงเรียนก�ำหนด ดังนี้
3.7.1. วันท�ำงานและเวลาปฏิบัติงาน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มวี นั ท�ำงาน 5 วันในหนึง่ สัปดาห์ วันละไม่ตำ�่ กว่า 8 ชัว่ โมง
2. เวลาทีโ่ รงเรียนก�ำหนดให้ครูมาปฏิบตั งิ านของโรงเรียนแม้ในระหว่างวันหยุดตามประกาศ
ของโรงเรียน
3. เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 07.40 – 15.40 น.
4. เวลาท�ำงานของครู นอกจากเวลาที่โรงเรียนเปิดท�ำการสอนตามปกติให้รวมถึงเวลาที่
ก�ำหนดให้ครูไปถึงก่อนเวลาที่โรงเรียนเปิดท�ำการสอน และปฏิบัติหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 15
นาที และกลับหลังเวลาที่โรงเรียนเลิกเรียนไม่น้อยกว่า 15 นาที  ในวันท�ำงาน ให้ผู้รับใบ
อนุญาตจัดให้ครูมีเวลาพักระหว่างการท�ำงานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า  1 ชั่วโมง  โดยจัดเป็น
พักใหญ่และพักน้อยให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ท�ำการสอนและไม่ให้เวลาพักเป็นเวลา
ท�ำงาน    
3.7.2. การลงเวลาปฏิบัติงาน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมาปฏิบัติหน้าที่และลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง
โดยการสแกนลายนิ้วมือเข้างาน ก่อนเวลา 07.40 น. และสแกนลายนิ้วมือออกงานหลัง
เวลา 15.40 น. (การสแกนลายนิ้วมือหลังเวลา 07.40 น. ถือว่ามาท�ำงานสาย)
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาท�ำงานสายและไม่ลงเวลาท�ำงาน รวม 3 ครั้ง ให้นับ
เป็นการลากิจ 1 วัน
3.7.3. วันหยุด
ในปีการศึกษาหนึ่ง ครูและบุคลากร มีวันหยุดท�ำงาน ดังนี้
1. วันหยุดประจ�ำสัปดาห์ตามที่ได้รับอนุญาต
2. วันหยุดภาคเรียน
3. วันหยุดตามประเพณี
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4. วันหยุดตามประกาศหรือค�ำสั่งของทางราชการ
5. วันที่โรงเรียนประกาศให้เป็นวันหยุด
6. เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักเรียน เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งาม หรือเพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการหรือผู้อ�ำนวยการ อาจก�ำหนดให้ครูท�ำงานในช่วงเวลาหยุดพัก ท�ำงานนอกเวลา
หรือท�ำงานในวันหยุดได้ ดังนี้
• ให้ครูผลัดเปลี่ยนกันท�ำหน้าที่ครูเวร
• ประชุมหรืออบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
• จัดท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
• ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการสอนเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันเปิดภาคเรียนของปี                
การศึกษาใหม่
• ให้มาสอนชดเชย
3.7.4. วันลา
ในรอบปีการศึกษาหนึง่ เมือ่ มีเหตุจำ� เป็นบุคลากรมีสทิ ธิลาหยุดโดยได้รบั เงินเดือนเต็มจ�ำนวน
ดังต่อไปนี้
1. ลากิจ ลากิจรวมกันได้ไม่เกิน 10 วันท�ำการ
การลากิจครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องท�ำการยืน่ หนังสือขออนุญาต / ใบลา ล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า  1 วัน ส�ำหรับการลาแต่ละครั้ง เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นที่ไม่อาจแจ้งการลา
ล่วงหน้าได้ ให้แจ้งการลาโดยเร็วที่สุดในโอกาสแรกที่สามารถท�ำได้  
2. ลาป่วย ได้เท่าที่ป่วยจริง โดยแจ้งในวันแรกที่ลา หรือในโอกาสที่สามารถแจ้งได้ หรือใน
วันแรกที่มาท�ำงาน หรือแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ(งานทะเบียนและหัวหน้าฝ่ายที่สังกัด)
โดยเร็วที่สุด ก่อนเวลา 07.30 น. เพื่อสะดวกในการจัดครูสอนแทน โดยแจ้งการลาในวัน
แรกที่ลาหรือในโอกาสแรกที่สามารถแจ้งได้หรือในวันแรกที่มาท�ำงาน การลาป่วยตั้งแต่
3 วันท�ำการติดต่อกัน ต้องน�ำใบรับรองแพทย์มาแสดงด้วย
• กรณีเจ็บป่วยธรรมดา ให้ลาได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อปีการศึกษา
• ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ลาได้ไม่เกิน 60 วันท�ำงาน
• กรณีลาป่วย หลังจากการมาปฏิบัติงานให้ยื่นใบลาป่วยภายใน 2 วัน
3. ลาเพื่อท�ำหมันให้ลาได้ตามระยะเวลาที่แพทย์ปัจจุบันชั้นหนึ่งก�ำหนดและออกใบรับรอง
4. ลาคลอดบุตร ลาเพือ่ คลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วัน โดยมีสทิ ธิได้รบั ค่าจ้างเต็มจ�ำนวนไม่เกิน
45 วัน กรณีนี้ให้แจ้งการลาล่วงหน้าตามสมควร เว้นแต่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ให้แจ้ง
78

คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง

5.

6.
7.

8.
9.

10.

ภายในสามวันหลังคลอดก็ได้
ลาอุปสมบทหรือลาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจจ์ ให้ลาได้ไม่เกิน 120 วัน โดยที่จะต้องเป็นผู้
ปฏิบัติงานในโรงเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  3 ปีติดต่อกัน และไม่เคยลาอุปสมบท หรือลา
เพือ่ ไปประกอบพิธฮี จั จ์มาก่อน ทัง้ นี้ ต้องแจ้งการลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน และหาก
โรงเรียนยังหาบุคลากรแทนไม่ได้ โรงเรียนอาจยับยั้งการลาไว้ก่อน เพื่อให้ลาในปีต่อไป
ก็ได้
ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลอง
ความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ลาได้ไม่เกิน 60 วัน
ลาฝึกอบรม ศึกษาต่อ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถด้นวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติดังนี้
• โรงเรียนส่งเข้ารับการอบรม
• ลาฝึกอบรมส่วนตัว (นับเป็นวันลากิจและไม่สนับสนุนงบประมาณ) จาก 2 กรณีข้าง
ต้น ครูต้องท�ำการสอนชดเชยให้เท่ากับจ�ำนวนที่ลาเพื่อฝึกอบรม
วันที่ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถท�ำงานได้ เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการท�ำงานให้แก่โรงเรียน ไม่ให้ถือเป็นวันลาป่วย
การนับวันลา
• กรณีมีวันหยุดคั่นระหว่างวันลา โรงเรียนจะนับวันหยุดนั้น เว้นแต่การลาป่วย  
• กรณีที่มาท�ำงานสาย 3 ครั้ง โรงเรียนจะนับเป็นการขาดงาน 1 วัน
• วันทีค่ รูหรือบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถมาปฏิบตั งิ านได้ตามค�ำวินจิ ฉัยของแพทย์
เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการท�ำงานให้แก่โรงเรียน โดยไม่ให้
นับเป็นวันลา
• การลาไม่เต็มวัน นับตามเวลาตามที่ลาจริง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ใช้สิทธิลาหยุดโดยไม่มีความจ�ำเป็น หรือลาบ่อยครั้ง
โรงเรียนสามารถเรียกผูน้ นั้ มาตักเตือนและบันทึกรับทราบการตักเตือนไว้ รวมถึงพิจารณา
ประสิทธิภาพการท�ำงานพร้อมกันไปด้วย
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3.8. ระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการออกนอกบริเวณโรงเรียน
การลาออกนอกบริเวณโรงเรียน ให้ถือปฏิบัติและด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ครูผู้สอน
• การออกนอกบริเวณโรงเรียนในคาบว่าง ให้ทำ� การกรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอก
บริเวณโรงเรียนและขออนุญาตต่อหัวหน้าสายชั้นและหัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อให้การ
อนุญาต พร้อมทั้งให้สแกนลายนิ้วทั้งเวลาออก และเวลาเข้า  และก่อนออกนอกบริเวณ
โรงเรียนให้ส่งแบบฟอร์มขออนุญาตที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การออกนอกบริเวณ
โรงเรียนในคาบว่าง ครูจะต้องกลับมาให้ทันเวลาท�ำการสอน
• การออกนอกบริเวณโรงเรียนในกรณีทมี่ คี าบสอน แต่มคี วามจ�ำเป็นต้องออกไปนอกบริเวณ
โรงเรียน ให้แลกคาบสอน แล้วน�ำหลักฐานการแลกคาบสอนไปขออนุญาตหัวหน้าสายชั้น
และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และให้อยู่ในดุลยพินิจของบุคคลดังกล่าว  พิจารณาอนุญาตเป็น
ราย ๆ ไป พร้อมทั้งให้สแกนลายนิ้วทั้งเวลาออก และเวลาเข้า  และก่อนออกนอกบริเวณ
โรงเรียนให้ส่งแบบฟอร์มขออนุญาตที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
• กรณีไม่สามารถหาครูมาสอนแทนได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานต้นสังกัด ในการ
อนุญาตให้ไปท�ำภารกิจหรือไม่ และให้จัดครูมาสอนแทนในคาบนั้น โดยครูที่ไปท�ำภารกิจ
จะต้องกลับมาสอนชดเชย
• ครูที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่โรงเรียนมอบหมาย ให้แจ้งต่อหน่วยงานที่ครูสังกัด ให้รับ
ทราบทุกครั้งก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ กรณีที่มีคาบสอบให้ด�ำเนินการตามข้อ 1.2 ของ
ระเบียบนี้
2. บุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่
เมือ่ มีความจ�ำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้ทำ� การกรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตออก
นอกบริเวณโรงเรียนและขออนุญาตต่อหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่าย พร้อมทั้งให้สแกนลายนิ้วทั้ง
เวลาออก และเวลาเข้า  และก่อนออกนอกบริเวณโรงเรียนให้ส่งแบบฟอร์มขออนุญาตที่เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความจ�ำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นประจ�ำ ด้วย
เหตุผลที่จ�ำเป็น ให้ท�ำหนังสือขออนุญาตต่อผู้อ�ำนวยการเป็นลายลักษณ์อักษร
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3.9. ข้อปฏิบัติและข้อละเว้น ในการท�ำงานและการครองตน
มาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และมาตรฐานการปฏิบตั ติ น (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) โดยจรรยา
บรรณของวิชาชีพได้มีการก�ำหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อประมวล
พฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพจะต้องประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้อง เพือ่ ผดุง
เกียรติและสถานะของวิชาชีพ   กระนั้นถ้าผู้ประกอบวิชาชีพได้กระท�ำผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
นั้น จะต้องได้รับโทษโดยว่ากล่าว ตักเตือน ถูกพักงาน หรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความส�ำคัญต่อวิชาชีพครูเช่นเดียวกับทีจ่ รรยาบรรณวิชาชีพอืน่ ๆ คือ
ปกป้องการปฏิบัติงานของสมาชิกในวิชาชีพ, รักษามาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาวิชาชีพ และเพื่อ
ให้บคุ ลากรของโรงเรียนซึง่ เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เห็นควรให้มขี อ้ ปฏิบตั แิ ละข้อละเว้น
ในการท�ำงานและการครองตน ตามมาตรฐานการปฏิบตั ติ น (จรรยาบรรณของวิชาชีพครู มี 5 ด้าน
9 ข้อ) ดังนี้
ด้านที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
(1). ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวนิ ยั ในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ
และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
ด้านที่ 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 		
(2). ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
ด้านที่ 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
(3). ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก�ำลังใจแก่
ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
(4). ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดี
งามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์
ใจ
(5). ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี ทัง้ ทางกาย วาจา
และจิตใจ
(6). ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท�ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติ
ปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ
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(7). ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียก
ร้องรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต�ำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
ด้านที่ 4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
(8). ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึด
มั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ด้านที่ 5 จรรยาบรรณต่อสังคม
(9). ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น�ำในการอนุรักษ์และพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
3.10. ระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการการสอบสวน การกระท�ำความผิด
เมื่อมีการกล่าวหาบุคลากรผู้ใดว่ามีกรณีประพฤติผิด ตามระเบียบปฏิบัติ และจรรยาบรรณ                                 
ในข้อ 3.9 แนวปฏิบัติว่าด้วยข้อปฏิบัติและข้อละเว้นในการท�ำงานและการครองตน และผู้อ�ำนวย
การเห็นว่ากรณีมีมูลควรด�ำเนินการสอบสวน ให้ผู้อ�ำนวยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้น
คณะหนึ่ง เพื่อด�ำเนินการสอบสวน ดังนี้
1. คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 
4 คน ในจ�ำนวนนี้ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งท�ำหน้าที่เลขานุการ หรือจะแต่งตั้งผู้อื่นเป็น
เลขานุการโดยมิได้เป็นกรรมการก็ได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนท�ำการสอบสวนข้อมูลเกี่ยว
กับเรื่องที่มีการกล่าวหา พร้อมเสนอความเห็นต่อผู้อ�ำนวยการ
2. คณะกรรมการสอบสวน มีอำ� นาจเรียกพยานหลักฐานหรือเอกสารของโรงเรียน มาใช้ประกอบ
การสอบสวนได้และมีอำ� นาจเรียกหรือเชิญผูบ้ ริหาร บุคลากรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือนักเรียนมา
ให้ถ้อยค�ำเพื่อประกอบการสอบสวนได้ ให้ผู้ที่ถูกเรียกหรือเชิญมาให้ถ้อยค�ำ ต้องให้ความร่วม
มือแก่คณะกรรมการสอบสวน เพือ่ ให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว สมบูรณ์
และเป็นธรรม
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3. เมือ่ ได้รบั รายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผอู้ ำ� นวยการพิจารณาความ
เห็นของคณะกรรมการสอบสวนและด�ำเนินการ ดังนี้
(1). ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นว่า “ผูถ้ กู กล่าวหามิได้กระท�ำผิด หรือกรณี
ตามข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริง” ให้ผู้อ�ำนวยการสั่งยุติเรื่อง
(2). ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นว่า “ผู้ถูกกล่าวหากระท�ำความผิด” ให้ผู้
อ�ำนวยการด�ำเนินการพิจารณาลงโทษผู้ถูกกล่าวหาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบผล
สอบสวน
(3). ในกรณีที่ผู้อ�ำนวยการเห็นว่า สมควรสอบสวนเพิ่มเติม ให้ก�ำหนดประเด็น และหรืออาจ
ส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวน ด�ำเนินการสอบสวนเพิ่ม
เติมได้
(4). ในกรณีที่ผู้อ�ำนวยการเห็นว่า การสอบสวนไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือไม่เป็นธรรมแก่
ผูถ้ กู กล่าวหาในสาระส�ำคัญ ให้ระบุประเด็นทีแ่ สดงว่าการสอบสวนไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็น
ธรรม แล้วส่งให้คณะกรรมการสอบสวนด�ำเนินการสอบสวนใหม่เฉพาะประเด็นนัน้ ๆ หรือ
ทั้งหมดภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
4. การด�ำเนินการตามข้อ 3 (3) และ ข้อ 3 (4) ในระเบียบนี้ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนไม่อาจ
ด�ำเนินการต่อไปได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้อ�ำนวยการเห็นว่า สมควรเปลี่ยนแปลงค�ำสั่งแต่ง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนด้วยประการใดก็ให้ด�ำเนินการได้
5. ในระหว่างการสอบสวน ผู้อ�ำนวยการอาจมีค�ำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหา หยุดการปฏิบัติหน้าที่ใด ใน
โรงเรียนเป็นการชั่วคราวก็ได้ ถ้าเห็นว่าการให้ผู้ถูกสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ต่อไประหว่างการ
สอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นจะเกิดความเสียหายแก่โรงเรียน โรงเรียนอาจสั่งพักงานผู้นั้นชั่วคราว
ได้ไม่เกิน 7 วัน โดยให้ได้รบั ค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึง่ ของค่าจ้างทีไ่ ด้รบั อยูก่ อ่ นพักงาน จนกว่า
การสอบสวนจะเสร็จสิน้ หากปรากฏว่าผูถ้ กู พักงานระหว่างสอบสวนไม่มคี วามผิด ให้โรงเรียน
จ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือทั้งหมดคืนให้กับผู้ปฏิบัติงาน
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3.11. ระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยบทลงโทษ
1. บุคลากรผูใ้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ/แนวปฏิบัต/ิ ค�ำสัง่ หรือประกาศอืน่ ใดทีก่ �ำหนด
ไว้ในคู่มือนี้และ/หรือ ที่อนุมัติโดยผู้อ�ำนวยการของโรงเรียน จะได้รับการพิจารณาความผิด
ตามความหนักเบาและความร้ายแรงแห่งการกระท�ำผิดอย่างหนึง่ อย่างใด หรือหลายอย่าง โดย
โรงเรียนสามารถลงโทษแก่บุคลากรที่ฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ข้อใด ข้อหนึ่งโดยไม่จ�ำเป็นต้องเรียง
ล�ำดับก่อนหลัง ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดที่ได้กระท�ำ โทษดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
• บันทึกการตักเตือนด้วยวาจา 
• ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
• ท�ำทัณฑ์บนโดยมีก�ำหนดเวลาหรือไม่มีก�ำหนดระยะเวลา
• สั่งพักงานชั่วคราว โดยไม่ให้ค่าจ้าง
• ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละสิบห้าของอัตราเงินเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน3เดือน
• งด การพิจารณาความดีความชอบประจ�ำปี
• ลดขั้นเงินเดือน ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละสิบห้า
• เลิกจ้างหรือให้พน้ จากหน้าทีโ่ ดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการคุ้มครองการท�ำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2542
2. ลักษณะหรือประเภทของการกระท�ำความผิด
2.1 ความผิดไม่ร้ายแรง  
(1) การแต่งกายไม่ถูกต้องตามแบบที่ก�ำหนด
(2) การมาปฏิบัติงานสายหรือขาดงาน
(3) การไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายภายในก�ำหนด
(4) การไม่ให้ความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  
(5) การไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถหรือปฏิบัติเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่
ของตนในเวลาท�ำงาน  
(6) การปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมในห้องประชุม ห้องท�ำงานหรือห้องเรียน
(7) การไม่เข้าสอนหรือละทิ้งหน้าที่ของตนโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบล่วง
หน้า
(8) การออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาท�ำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต
(9) การพูดจาหรือแสดงอาการที่ไม่สมควรกับผู้อื่น
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(10) การน�ำข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมาบอกกล่าวต่อ
บุคคลที่สาม โดยท�ำให้ผู้อื่นหรือโรงเรียนนั้นได้รับความเสียหาย
(11) การท�ำลาย ขีดเขียน เปลี่ยนข้อความ หรือประกาศของทางโรงเรียนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต  
(12) การไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา
(13) การวิพากษ์วิจารณ์นโยบาย ค�ำสั่ง การบริหาร หรือวิธีการด�ำเนินงานในลักษณะที่
อาจเกิดความเสื่อมเสียต่อภาพพจน์ของโรงเรียน
(14) การขอรับบริจาคเงิน สิง่ ของหรือผลประโยชน์อนื่ ใดจากนักเรียนหรือบุคคลอืน่ เว้น
แต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนหรือเป็นการท�ำบุญตามศรัทธา
(15) การเข้าชม โพสต์ข้อความ หรือดาวน์โหลดข้อมูล จากเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมแก่
สถานภาพของตนหรือท�ำให้โรงเรียนต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง
(16) การใช้นกั เรียนท�ำธุระส่วนตัวทีไ่ ม่เกีย่ วกับการเรียนการสอนให้แก่ตนเองทัง้ ในและ
นอกเวลาเรียน
(17) กลั่นแกล้ง กดขี่หรือข่มเหง นักเรียนหรือผู้ร่วมงานให้ได้รับความเสียหาย
(18) การบกพร่องต่อหน้าที่ของตนหรือประมาทเลินเล่อในการท�ำงาน
(19) การไม่รบั รูห้ รือไม่แสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ ในการจัดการเรียนรูห้ รือการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(20) การสอนพิเศษ การเป็นที่ปรึกษาหรือคณะท�ำงานแก่หน่วยงานต่างๆอันเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน
(21) กระท�ำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท�ำการหาประโยชน์อันอาจท�ำให้เสื่อมเสียความ
เที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต�ำแหน่งหน้าที่ของตน
(22) การทะเลาะวิวาทหรือการท�ำร้ายร่างกายในเรือ่ งส่วนตัว บริเวณโรงเรียนทัง้ ในและ
นอกเวลางาน
(23) การปกปิดความผิดของนักเรียนหรือบุคลากรอื่นอันอาจท�ำให้โรงเรียนได้รับความ
เสียหายหรือ เสื่อมเสียชื่อเสียง
(24) มีความประพฤติเสือ่ มเสียทางด้านการเงิน เช่น  การไม่ชำ� ระหนีแ้ ก่ผอู้ นื่ หรืออาศัย
อ�ำนาจหน้าทีค่ วามเป็นบุคลากรของโรงเรียนกูย้ มื เงินจากผูป้ กครองรวมทัง้ นักเรียน  
เป็นต้น
(25) การรายงานเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงทีต่ อ้ งแจ้งต่อ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่โรงเรียน
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(26) การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือแนวปฏิบัติต่างๆของทางโรงเรียน
(27) ท�ำลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือท�ำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ภายในบริเวณโรงเรียน
2.2. ความผิดร้ายแรง  
(1) การกระท�ำซ�้ำในความผิดตามข้อ 2.1. (ข้อ1 - 27)
(2) การไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายภายในก�ำหนดเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
โรงเรียนอย่างร้ายแรง
(3) รายงานเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
โรงเรียนอย่างร้ายแรง
(4) ละทิ้งหน้าที่ของตนเป็นเหตุให้เสียหายแก่โรงเรียนอย่างร้ายแรง
(5) การบกพร่องต่อหน้าที่ของตนหรือประมาทเลินเล่อในการท�ำงาน เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหาย อย่างร้ายแรง   ความเสียหายนี้ให้หมายความรวมถึง   กิจการ  
ทรัพย์สิน หรือชื่อเสียง ของโรงเรียน
(6) การประทุษร้ายหรือกล่าวอาฆาตมาดร้ายผู้บังคับบัญชา
(7) การอาศัยหรือยอมให้ผอู้ นื่ อาศัยอ�ำนาจหน้าทีข่ องตนไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
(8) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับผล
ประโยชน์อนั มิควรได้และให้รวมถึงเพือ่ หลีกเลีย่ งการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ
ประกาศ แนวปฏิบัติ หรือค�ำสั่งของโรงเรียน
(9) การจงใจหรือเล็งเห็นได้วา่ จงใจท�ำให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน ซึง่ ความเสียหาย
นี้ให้หมายความรวมถึง  กิจการ  ทรัพย์สิน หรือชื่อเสียง ของโรงเรียน
(10) การมีพฤติกรรมบ่อนท�ำลายความสงบเรียบร้อยหรือการสร้างกลุ่มอิทธิพลภายใน
โรงเรียน ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือเล็งเห็นได้ว่ามีเจตนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยุยง
ส่งเสริมให้เกิดความแตกแยก วุ่นวาย ก่อให้เกิดความเกลียดชังโรงเรียน หรือขัด
ขวางนโยบายรวมทั้งการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ได้มีการปฏิบัติตามขั้น
ตอนอย่างถูกต้องแล้ว
(11) การตัง้ กระทูก้ ารเขียนข้อความหรือเผยแพร่ขอ้ มูลในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
เกลียดชังหรือความแตกแยกในโรงเรียนหรือสร้างความเสียหายแก่โรงเรียน รวม
ทัง้ ในลักษณะทีเ่ ป็นการดูหมิน่ เหยียดหยาม ต่อโรงเรียน ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ตี่ อ้ งปฏิบตั ิ
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(12)
(13)
(14)

(15)
(16)

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

หน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน
การกลัน่ แกล้งกดขีห่ รือข่มเหงนักเรียนหรือผูร้ ว่ มงานให้ได้รบั ความเสียหายร้ายแรง  
การบกพร่องต่อหน้าทีข่ องตนหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
โรงเรียนอย่างร้ายแรง
การคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ้ นื่ โดยมิชอบหรือน�ำเอาผลงาน
ทางวิชาการของผู้อื่น หรือ จ้าง วาน ใช้ผู้อื่นท�ำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการ
เสนอขอปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่ง การเลือ่ นต�ำแหน่ง การได้รบั รางวัลหรือการ
ให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
การลงโทษนักเรียนด้วยวิธีไม่เหมาะสม  เช่น  ท�ำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ท�ำให้
เกิดการกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจ หรือท�ำให้   เสียทรัพย์  เป็นต้น
การครองตน   ประพฤติตนอันไม่เหมาะสมแก่วิชาชีพหรือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่
นักเรียน เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล ประพฤติฉนั ชูส้ าว  เสพยาเสพติด เล่นการ
พนันประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพของตนกระท�ำการล่วงละเมิดทาง
เพศต่อนักเรียนไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่  เป็นต้น  
การเปิดเผยข้อมูลหรือความลับของโรงเรียนต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องอันอาจท�ำให้โรงเรียนเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
การรายงานเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา  อันเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อโรงเรียน
การน�ำทรัพย์สินของโรงเรียนไปเป็นทรัพย์สินของตนเองหรือของผู้อื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากทางโรงเรียน
มีคณ
ุ สมบัติ หรือความสามารถไม่ตรง หรือ ไม่เหมาะสมกับทีไ่ ด้แจ้ง แสดงหลักฐาน
หรือรับรองไว้หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจท�ำให้
โรงเรียนไม่รับเข้าท�ำงาน
การปลอมแปลงเอกสารของโรงเรียนหรือของทางราชการรวมทั้ง การปลอมแปลง
ลายมือชื่อของผู้อื่นเพื่อน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
การละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา  7  วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
การช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น  บอกข้อสอบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแก้คะแนนสอบ   ปกปิดความผิดร้ายแรงของนักเรียนหรือใช้วิธีการสอบ
ซ่อมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก�ำหนด เป็นต้น
ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้กักขังหรือจ�ำคุกเว้นแต่เป็นความผิดที่ท�ำโดยประมาท
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หรือความผิด ลหุโทษ หรือกระท�ำการอืน่ ใดอันได้ชอื่ ว่าเป็นผูป้ ระพฤติชวั่ อย่างร้าย
แรง
(25) การถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(26) การกระท�ำใดๆที่ฝ่าฝืน ระเบียบว่าด้ว ยจรรยามรรยาทและวิ นั ย ตามระเบี ย บ
ประเพณี ของบุคลากรตามที่คุรุสภาก�ำหนด
(27) การกระท�ำใด ๆที่ฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยจรรยา มรรยาท วินัยและ หน้าที่ของผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชน
(28) กระท�ำการขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค�ำสั่งของโรงเรียนหรือผู้บังคับ
บัญชาจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนอย่างร้ายแรง
2. การที่จะลงโทษสถานใดให้พิจารณาจากเจตนาความร้ายแรงและผลจากการกระท�ำนั้น  อนึ่ง  
หากมีเหตุสมควรลดหย่อนโทษ  ผู้อ�ำนวยการจะน�ำมาประกอบในการพิจารณาลดโทษก็ได้
3. กรณีความผิดไม่ร้ายแรง บุคลากรที่กระท�ำความผิดจะถูกลงโทษตั้งแต่ขั้นตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้กระท�ำ ลักษณะ
ของความผิดที่เกิดขึ้นและความเสียหายที่เกิดขึ้น
4. กรณีความผิดร้ายแรง บุคลากรที่กระท�ำความผิดสามารถถูกลงโทษสูงสุดโดยการเลิกจ้าง
อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุให้ลดหย่อนโทษ  โทษทีไ่ ด้รบั ต้องไม่ตำ�่ กว่าขัน้ ฑัณฑ์บนหรือภาคทัณฑ์
5. ในกรณีเกิดการกระท�ำความผิดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 และ 2.2 ให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเป็นผู้ตีความว่าเป็นความผิดไม่ร้ายแรงหรือความผิดร้ายแรง โดยให้เทียบ
เคียงกับบรรทัดฐานการลงโทษส�ำหรับความผิดดังกล่าว  ซึ่งบรรทัดฐานนั้นอาจมาจากข้อมูล
การลงโทษของโรงเรียนที่เคยเกิดขึ้นหรือข้อมูลการลงโทษของทางราชการ
3.12 ระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการร้องทุกข์ และการอุทธรณ์
1. ครูและบุคลากรมีสิทธิยื่นเรื่องราวร้องทุกข์หรือการยื่นอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม และในกรณีที่เกี่ยวกับส่วนได้เสีย หรือสิทธิอันควรมีควรได้ของตน หรือ
เกีย่ วด้วยการปฏิบตั งิ านของตนทัง้ กรณีทเี่ ป็นปัญหาส่วนตัวหรือสภาพการท�ำงานได้ โดย
ให้ยนื่ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานขึน้ ไป หากผูบ้ งั คับบัญชาไม่สามารถแก้ไขปัญหาทีร่ อ้ ง
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เรียนได้ หรือแก้ไขแล้ว แต่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าการแก้ไขนั้นยังไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม หรือ
ไม่ปกป้องสิทธิอันควรมีควรได้ของตน ให้บุคลากรนั้นมีสิทธิร้องทุกข์หรือยื่นอุทธรณ์ โดย
ท�ำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ หรือผู้อ�ำนวยการ นับแต่วันที่
รับทราบค�ำวินจิ ฉัยของผูบ้ งั คับบัญชาหรือนับแต่วนั ทีย่ นื่ หนังสือร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ โดย
ต้องระบุชื่อและนามสกุล ต�ำแหน่งหน้าที่ สถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเรื่องราวอัน
เป็นเหตุให้ร้องทุกข์ พร้อมรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ และเหตุผลประกอบ
การอุทธรณ์ตามสมควร โดยที่ผู้ร้องทุกข์หรือผู้อุทธรณ์ต้องลงลายมือชื่อก�ำกับไว้ด้วย
2. ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์หรือการอุทธรณ์ ห้ามมิให้ครูและบุคลากรคน
ใดกระท�ำการยั่วยุ ยุยงชักชวน หรือสนับสนุนให้บุคลากรอื่นหรือนักเรียนกระท�ำการใดเพื่อ
สนับสนุนหรือต่อต้านอีกฝ่ายหนึ่งหรือนัดหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือนัดหยุดเรียน การกระท�ำนี้
ให้ถือว่าเป็นการกระท�ำโดยจงใจให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน ถือเป็นความผิดร้ายแรง ผู้
อ�ำนวยการมีอ�ำนาจลงโทษตามข้อ 3.11 แนวปฏิบัติว่าด้วยบทลงโทษ ข้อ 2) ถึง ข้อ 6) กรณี
ให้พ้นจากสภาพการเป็นบุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนจะไม่จ่ายค่าชดเชยให้กับบุคลากรผู้
กระท�ำการนี้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ�ำนวยการ

3.13. ระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการพ้นสภาพความเป็นครู บุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่
1. ครู บุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ สิ้นสภาพการเป็นบุคลากรของโรงเรียน ด้วย
เหตุผลดังต่อไปนี้
(1) เสียชีวิต
(2) เกษียณอายุ ในวันทีม่ อี ายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ แต่ถา้ บุคลากรผูน้ นั้ ยังมีภาระการสอน
อยู่ ให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนต่อไปจนสิ้นภาคการศึกษานั้น
(3) ลาออก
(3.1) ก่อนสิ้นปีการศึกษา  ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะลาออก ต้อง
แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายในวันที่ 30 มกราคมของทุกปี  โดยยื่นใบลาออก
เป็นลายลักษณ์อกั ษรตามแบบทีโ่ รงเรียนก�ำหนดพร้อมลงลายมือชือ่ ก�ำกับไว้ดว้ ย
ทั้งนี้ การลาออกจะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้อ�ำนวยการอนุมัติให้ลาออกเท่านั้น เมื่อ
ผ่านการอนุมตั จิ ากผูอ้ ำ� นวยการแล้ว โรงเรียนจะจ่ายเงินเดือนเต็มให้ถงึ สิน้ เดือน
เมษายนของปีที่ยื่นใบลาออก หรือถ้ากรณีที่จ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่น
ๆ มากกว่านี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ�ำนวยการ   กรณีลาออกระหว่างปีการ
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ศึกษา โรงเรียนจะจ่ายเงินเฉพาะเดือนที่มีการปฏิบัติหน้าที่
(3.2) ครู บุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ ที่ประสงค์จะลาออกระหว่างปีการ
ศึกษา ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ระหว่างที่ที่ยัง
ไม่ถงึ ก�ำหนดวันลาออก ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามปกติ โรงเรียนจะจ่ายเงินเดือนให้ถึงเดือนสุดท้ายซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ปฏิบัติ
งาน
(4) ไม่ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามเกณฑ์ทโี่ รงเรียนก�ำหนด และโรงเรียนบอก
เลิกสัญญาจ้าง ไม่เกิน 120 วัน
(5) ถูกสั่งลงโทษให้พ้นจากหน้าที่หรือโรงเรียนบอกเลิกสัญญาจ้าง/เลิกจ้าง
		
3.14. ระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการพานักเรียนออกนอกโรงเรียน
การน�ำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน หมายความว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับ
ผิดชอบกิจกรรม ได้น�ำนักเรียนไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการทัศนศึกษานอกบริเวณ
โรงเรียน  เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เรียน โดยอาจไปในเวลาเปิดท�ำการเรียนการสอน
หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ การน�ำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. การน�ำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนแบบไม่ค้างคืน
2. การน�ำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนแบบค้างคืน                                                                                        
3. การน�ำนักเรียนออกนอกราชอาณาจักรไทย
นอกเหนือไปจากการปฏิบตั ติ ามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนออก
นอกบริเวณโรงเรียน พ.ศ. 2548 แล้ว ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ต้อง
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการน�ำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ดังนี้
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ต้องไม่กระท�ำการอันใด เพื่อหลีก
เลี่ยงระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
และแนวปฏิบัติว่าด้วยการน�ำนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ล�ำปาง เช่น การอนุญาตให้นกั เรียนเป็นผูร้ ว่ มกันจัดกิจกรรมเอง โดยไม่ได้รบั อนุญาตจาก
ผู้อ�ำนวยการ หากผู้ใดฝ่าฝืนและปฏิบัติดังกล่าวถือเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรมต้องท�ำหนังสือขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่าย และได้รับการอนุมัติจาก
ผู้อ�ำนวยการทุกครั้ง
90

คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องท�ำหนังสือลงนามโดยผู้อ�ำนวย
การ เพื่อแจ้งและขออนุญาตผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
4) นักเรียนทีส่ ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ต้องได้รบั การอนุญาตจากผูป้ กครองเป็นลายลักษณ์
อักษร
5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องจัดประชุมเพื่อชี้แจงผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องให้รบั ทราบรายละเอียดของกิจกรรม และแนวปฏิบตั ขิ ณะท�ำกิจกรรม ก่อนออก
นอกบริเวณโรงเรียนทุกครั้ง
6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องประสานงาน สถานที่ พาหนะ
อาหาร เครื่องดื่ม การจัดอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรม
ให้บรรลุผลส�ำเร็จ ก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง
7) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ต้องควบคุมดูแลนักเรียนให้รักษา
มารยาท อยู่ในระเบียบวินัย ปฏิบัติตามระเบียบ กฎข้อบังคับของสถานที่ที่จัดกิจกรรม
อย่างเคร่งครัด
8) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของ
นักเรียนเป็นส�ำคัญ ควรจัดแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อควบคุมดูแลนักเรียนให้ทั่วถึง
9) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องไม่ละทิ้งนักเรียนขณะปฏิบัติ
กิจกรรมหรือขณะเสร็จกิจกรรม ควรอยู่ดูแลนักเรียนจนกว่าผู้ปกครองจะมารับนักเรียน
และไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับจากการปฏิบัติกิจกรรมเองโดยไม่มีครูควบคุม ดูแล เว้น
แต่กรณีนกั เรียนมีจดหมายขออนุญาตจากผูป้ กครอง หรือผูป้ กครองมารับกลับด้วยตนเอง
10) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่ลงโทษนักเรียนด้วยการไม่ให้เข้า
ร่วมกิจกรรม หรือไล่นักเรียนกลับโดยไม่มีครูผู้ควบคุมดูแล
11) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรมไม่เก็บเงินเพือ่ จัดกิจกรรมเองโดยไม่
ได้รับอนุญาตจากผู้อ�ำนวยการ
12) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรมให้นำ� เงินทีจ่ ดั เก็บจากนักเรียนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรมทุกคน เข้าระบบการเงินของโรงเรียน ก่อนท�ำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ทดรองจ่าย เพื่อด�ำเนินกิจกรรมตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของทางโรงเรียน
13) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่น�ำเงินที่จัดเก็บจากนักเรียนไปใช้
ส่วนตัว หรือใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติกิจกรรม
14) เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จัดท�ำบัญชี
รายรับ รายจ่าย หลักฐานและรายละเอียดการจ่ายเงินในการด�ำเนินกิจกรรม เพือ่ คืนเงิน
ทดรองจ่ายเข้าระบบการเงินของโรงเรียน
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3.15. ระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการขออนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนในวันหยุด
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ประสงค์ให้นักเรียน มาปฏิบัติกิจกรรม หรือท�ำงานที่
เกีย่ วข้องกับบทเรียนทัง้ งานเดีย่ วและงานกลุม่ ในวันหยุด ต้องท�ำจดหมายขออนุญาต ต่อ
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุม่ หัวหน้าฝ่าย เพือ่ ขออนุญาต ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท�ำการ
และท�ำจดหมายขออนุญาตผู้ปกครอง ลงนามโดย ผู้อ�ำนวยการ เพื่อให้ผู้ปกครองลงนา
มอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีผู้ปกครองลงนามไม่อนุญาตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้รับผิดชอบ ไม่สามารถน�ำนักเรียนมาโรงเรียนในวันหยุดได้
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ประสงค์ให้นักเรียน มาปฏิบัติกิจกรรม หรือท�ำงานที่
เกีย่ วข้องกับบทเรียน  ในวันหยุด ต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบดูแลนักเรียนทัง้ ด้านความปลอดภัย
ความประพฤติ และการรักษาระเบียบการใช้งานอาคารสถานที่อย่างเคร่งครัด
3.16. ระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการประชุมนักเรียน
1) ผูร้ บั ผิดชอบจัดการประชุมนักเรียนในช่วงเวลาทีท่ ำ� การเรียนการสอน ให้ประสานงานขอ
อนุญาตหัวหน้าฝ่ายก่อนด�ำเนินการประชุมทุกครั้ง
2) ครูผสู้ อนทีม่ คี าบสอนในชัว่ โมงทีน่ กั เรียนมีการประชุม เป็นผูร้ บั ผิดชอบดูแลนักเรียนห้อง
ที่รับผิดชอบสอนตามตารางสอนอย่างเคร่งครัด
3) ครูประจ�ำชัน้ ครูผชู้ ว่ ย ทีม่ ชี วั่ โมงว่างขณะทีน่ กั เรียนในปกครองของตนเองเข้าร่วมประชุม
ให้ร่วมกับครูผู้สอนในชั่วโมงนั้นดูแลนักเรียน เพื่อให้การดูแลทั่วถึง และเกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
4) ถือเป็นหน้าที่หลักของครูในการควบคุมดูแลนักเรียนตลอดเวลา  เพื่อให้นักเรียนรักษา
ระเบียบในการประชุม ไม่ส่งเสียงดัง หรือแสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมในที่ประชุม
5) ครูพงึ งดเว้นการปฏิบตั กิ จิ กรรมอืน่ ใดเช่น พูดคุย เล่นโทรศัพท์มอื ถือ ขณะดูแลนักเรียนที่
เข้าร่วมประชุม
6) ครูต้องอยู่ควบคุมดูแลนักเรียน ขณะนักเรียนร่วมประชุมกลางสนาม ไม่ควรหลบพักในที่
ร่มแต่เพียงล�ำพัง
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3.17. ระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมเป็นหลักการในการท�ำงานร่วมกัน เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดประการหนึ่ง ที่
จะผลักดันให้งานด�ำเนินไปด้วยความราบรื่นและส�ำเร็จด้วยดี จึงถือว่าการประชุมเป็นเรื่องส�ำคัญ
เป็นหน้าที่ที่บุคลากรทุกคนจะต้องถือปฏิบัติ
ความมุ่งหมายของการประชุม
1) เพื่อชี้แจงนโยบาย ค�ำสั่ง และเรื่องที่ควรทราบ
2) เพื่อปรึกษาหารือ ข้อแนะน�ำ หรือความคิดเห็น
3) เพื่อจัดแบ่งหน้าที่การด�ำเนินงานประสานงานปรับปรุงแก้ไขระบบการท�ำงานให้    คล่องตัว
4) เพื่อพิจารณาหน้าที่การท�ำงานและความรับผิดชอบต่าง ๆ
5) เพื่อชี้แจงแนะแนวทางปฏิบัติและกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการด�ำเนินงาน
มารยาทในการประชุม
1) เข้าประชุมตรงเวลา
2) ลุกขึ้นยืนต้อนรับ เมื่อประธานเข้าสู่ที่ประชุม
3) อยู่ร่วมประชุม จนเสร็จสิ้นการประชุม
4) การเข้าห้องประชุมหรือออกนอกห้องประชุม ในขณะที่ก�ำลังด�ำเนินการประชุม ต้อง
ท�ำความเคารพประธานทุกครั้ง
5) ควรเคารพและให้เกียรติประธานในที่ประชุม เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็น ต้องยกมือ
ขออนุญาต             ต่อประธาน
6) การแสดงความคิดเห็นต้องให้อยู่ในประเด็นที่ก�ำลังประชุม ไม่พูดนอกเรื่อง
7) การพูด การแสดงความคิดเห็นต้องใช้วาจาทีส่ ภุ าพและเหมาะสมไม่ใช้อารมณ์ ไม่ยวั่ ยุ ไม่
พูดประชดประชัน หรือพูดกระทบผู้อื่นผู้ใดให้เกิดความเสียหาย
8) ควรให้เกียรติผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
9) ไม่พูดคุยกัน หรือปรึกษาหารือกันเอง หรือกระท�ำการรบกวน ในขณะที่การประชุมก�ำลัง
ด�ำเนินอยู่
10) ไม่สูบบุหรี่ในที่ประชุม
11) ไม่รับประทานอาหาร ของว่าง หรือของคบเคี้ยวทุกชนิด เว้นแต่ได้รับอนุญาต
12) หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ต้องขออนุญาตต่อผู้อ�ำนวยการ
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13) ผูท้ มี่ ไิ ด้เข้าร่วมประชุม มีหน้าทีต่ อ้ งรับทราบหัวข้อของการประชุม ต้องยอบรับและปฏิบตั ิ
ตามมติที่ประชุม
14) งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และเปิดเป็นระบบสั่นเท่านั้น
3.18. ระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการออกข้อสอบ การคุมสอบ และการตรวจข้อสอบ
3.18.1 แนวปฏิบัติว่าด้วยการออกข้อสอบ
1) ถือเป็นภารกิจหลักของครูผู้สอนในการท�ำหน้าที่ออกข้อสอบเพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง ตามค�ำสั่งของฝ่ายวิชาการ ลงนามโดยผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
2) ครูผสู้ อนต้องออกแบบทดสอบ ส่งแบบทดสอบ และด�ำเนินการทดสอบทัง้ ภาคทฤษฏีและภาค
ปฏิบัติตามปฏิทินที่งานวัดประเมินผล ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
3) ครูผู้สอนต้องท�ำการวิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบ เพื่อออกข้อสอบให้
ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และแนวทางการวัดประเมินผลก�ำหนด
ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการยกระดับมาตรฐานการวัดประเมินผลผูเ้ รียน  และพัฒนาคุณภาพของข้อสอบ
ทุกปีการศึกษา 
4) ครูผู้สอนไม่สามารถเผยแพร่ข้อสอบให้กับผู้อื่น ได้รับทราบก่อนท�ำการทดสอบ หากพบว่ามี
การเผยแพร่ข้อสอบก่อนท�ำการทดสอบถือว่าผู้เผยแพร่มีความผิดขั้นร้ายแรง
3.18.2  แนวปฏิบัติว่าด้วยการคุมสอบ
ผู้ก�ำกับการสอบ (งานวัดและประเมินผล) ต้องปฏิบัติดังนี้
1) ปฏิบตั ติ ามระเบียบแบบแผนเกีย่ วกับการสอบ ไปถึงสถานทีส่ อบก่อนเวลาเริม่ สอบไม่นอ้ ย
กว่า 30 นาที หากไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยเหตุผลใด ๆ ให้รบี รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
โดยด่วน
2) ผู้ก�ำกับการสอบ ให้ด�ำเนินไปตามระเบียบการสอบด้วยความเรียบร้อย
3) ไม่กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผเู้ ข้าสอบ รวมทัง้ ไม่กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการ
ท�ำให้การปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการคุมสอบไม่สมบูรณ์
4) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามแบบที่โรงเรียนก�ำหนด
5) หากผู้ก�ำกับการสอบไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความผิดและ
ลงโทษตามควรแก่กรณี
6) ผู้ก�ำกับการสอบมีความประมาทเลินเล่อ หรือจงใจ ละเว้น หรือรู้เห็นแล้วไม่ปฏิบัติตาม
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หน้าทีห่ รือไม่รายงานต่อหัวหน้าจนเป็นเหตุให้มกี ารทุจริตในการสอบเกิดขึน้ ถือว่าเป็นการ
ประพฤติผิดวินัยร้ายแรง
กรรมการคุมสอบ (ก่อนด�ำเนินการสอบ) ต้องปฏิบัติดังนี้
1) รายงานตัวและลงลายมือชือ่ ณ อาคารทีค่ มุ สอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 20 นาที ต่อกร
รมการก�ำกับการสอบ   
2) รับข้อสอบจากกรรมการก�ำกับการสอบ พร้อมตรวจสอบว่าซองข้อสอบอยู่ในสภาพ
เรียบร้อยตรวจสอบใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบให้ตรงกับห้องสอบและรหัสวิชาสอบ
3) ตรวจความเรียบร้อยภายในห้องสอบ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ อยู่ในสภาพปกติ ไม่มีเอกสารใด ๆ
ที่เอื้อต่อการทุจริตการสอบอยู่ภายในห้อง
4) แจกข้อสอบและกระดาษค�ำตอบตามล�ำดับในแผนผังการแจกข้อสอบ
5) ก่อนเวลาสอบ 5 นาที ให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบได้ ควรเปิดประตูให้เข้าห้องเพียงประตู
เดียว และมีกรรมการคุมสอบยืนควบคุมอยู่ที่ประตู ห้องที่มีที่นั่งสอบจ�ำนวนมากให้เปิด
เข้าได้มากกว่าหนึง่ ประตูและจะต้องมีกรรมการคุมสอบยืนควบคุมอยูท่ กุ ประตู ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของเครือ่ งแต่งกาย บัตรประจ�ำตัวนักเรียน และอุปกรณ์เข้าห้องสอบ เพือ่
ไม่ให้ผู้เข้าสอบน�ำสิ่งของอุปกรณ์ต้องห้ามเข้าห้องสอบ
6) หากผูเ้ ข้าสอบไม่มบี ตั รแสดงตนเข้าห้องสอบ ๆ ให้กรรมการคุมสอบขอแบบฟอร์ม “บันทึก
รายงานการผิดระเบียบในการเข้าห้องสอบ” จากกรรมการก�ำกับการสอบ
7) กรรมการคุมสอบต้องประกาศเตือนผูเ้ ข้าสอบตามข้อห้ามต่าง ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์สอื่ สาร
เครือ่ งค�ำนวณและกระดาษทีส่ ามารถจดข้อความได้ทกุ ประเภท พร้อมทัง้ ระบุผลของการ
ฝ่าฝืนด้วย
ในระหว่างด�ำเนินการสอบ
1) เมื่อเวลาสอบผ่านไป 15 นาที ให้กรรมการคุมสอบ ตรวจสอบและบันทึกรายชื่อนักเรียน
ที่ไม่เข้าสอบ หรือขาดสอบ  ในช่องลงลายมือชื่อของผู้ขาดสอบ พร้อมสรุปจ�ำนวนผู้เข้า
สอบ /ขาดสอบ และลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อกรรมการคุมสอบ
2) ผู้เข้าสอบที่มาสายไม่ว่ากรณีใด ๆ จะไม่ได้รับการต่อเวลาส�ำหรับการสอบวิชานั้น ๆ และ
ผู้เข้าสอบที่มาสายเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ   ข้อสอบวิชาที่มีการค�ำนวณ
ให้ผู้เข้าสอบทดในข้อสอบ หรือตามที่ระบุไว้หน้าซองข้อสอบ
3) ถ้าผูเ้ ข้าสอบทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต หรือท�ำผิดข้อปฏิบตั สิ ำ� หรับผูเ้ ข้าสอบ ให้กรรมการ
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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4)
5)

6)
7)
8)

9)

คุมสอบขอแบบฟอร์ม “บันทึกรายงานทุจริตในการสอบ”   เขียนบันทึกเหตุการณ์ที่เกิด
ขึน้ พร้อมแนบหลักฐานทีจ่ บั ได้ (ถ้ามี) โดยให้ผเู้ ข้าสอบเซ็นชือ่ รับทราบ แล้วน�ำส่งกรรมการ
ก�ำกับการสอบ
กรรมการคุมสอบต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าสอบทุจริตใน
การสอบ หรือไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบ ห้ามกรรมการคุมสอบ สูบ
บุหรี่ ดื่ม หรือรับประทานอาหาร ของว่าง ของขบเคี้ยวทุกชนิดในระหว่างคุมสอบ
กรรมการคุมสอบต้องควบคุมห้องสอบตลอดเวลา ไม่ท�ำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การใช้เครื่อง
มือสื่อสาร การตรวจงาน หากกรรมการคุมสอบมีความจ�ำเป็นต้องเข้าห้องน�้ำหรือออก
นอกห้องสอบ จะต้องมีกรรมการคุมสอบอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการคุมสอบในแต่ละห้องสอบ
ในกรณีทผี่ เู้ ข้าสอบมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเข้าห้องน�ำ้ ให้กรรมการคุมสอบติดตาม
และตรวจดูภายในห้องน�้ำ ก่อนและหลัง จากที่ผู้เข้าสอบใช้ห้องน�้ำนั้น
ก่อนหมดเวลาสอบ 5 นาที ให้กรรมการคุมสอบประกาศให้ผเู้ ข้าสอบทราบ เมือ่ หมดเวลา
สอบ กรรมการ คุมสอบประกาศให้ผู้เข้าสอบวางดินสอ ปากกา หยุดท�ำข้อสอบและให้
ออกจากห้องสอบทันที ห้ามผู้เข้าสอบ น�ำข้อสอบใด ๆ ออกนอกห้องสอบหลังการสอบ
กรรมการคุมสอบตรวจนับข้อสอบ กระดาษค�ำตอบให้ครบตามจ�ำนวนผู้เข้าสอบและจัด
เรียงกระดาษค�ำตอบตามเลขประจ�ำตัวนักเรียน   แล้วบรรจุใส่ในซองเดิมพร้อมกรอก
ข้อความในใบปะหน้า  กระดาษค�ำตอบให้ครบถ้วน พร้อมลงนามให้เรียบร้อย ก่อนส่ง
กรรมการก�ำกับการสอบด้วยตนเอง
กรรมการคุมสอบ ก�ำกับดูแลผู้เข้าสอบให้ร่วมกันรักษาความสะอาดของห้องสอบ

3.18.3. การตรวจข้อสอบ (กรณีข้อสอบแบบปรนัย)
งานวัดและประเมินผลเป็นผู้รับผิดชอบตรวจและบันทึกคะแนนข้อสอบแบบปรนัย
   การตรวจข้อสอบ (กรณีข้อสอบอัตนัย)
1) ครูประจ�ำวิชา  ที่มีความประสงค์จะรับกระดาษค�ำตอบอัตนัยไปตรวจ ให้ลงชื่อในแบบ
ฟอร์ม”บันทึกการรับ-ส่งกระดาษค�ำตอบ” โดยระบุจ�ำนวนซองที่รับพร้อมลงวันที่ก�ำกับ
ที่กรรมการก�ำกับการสอบ และท�ำการตรวจค�ำตอบและประเมินคะแนนที่ห้องวัดและ
ประเมินผลเท่านั้น
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2) ให้ใช้หมึกสีแดงในการตรวจข้อสอบเพียงสีเดียว
3) ครูผู้ตรวจข้อสอบต้องตรวจและประเมินคะแนนผู้สอบตามเกณฑ์การประเมินที่ก�ำหนด
ด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรงและเป็นธรรม
4) ห้ามครูผตู้ รวจข้อสอบน�ำบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเข้ามาช่วยตรวจค�ำตอบและห้ามน�ำข้อสอบ
ออกนอกห้องตรวจข้อสอบที่ก�ำหนด หรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ด
ขาด
5) ครูผู้ตรวจข้อสอบรับผิดชอบตรวจและบันทึกคะแนนให้ทันตามเวลาที่งานวัดประเมินผล
ก�ำหนด
3.19. ระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการสับเปลี่ยนโยกย้ายบุคลากร
การสับเปลี่ยนหรือโยกย้ายบุคลากรระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ให้ด�ำเนินการได้โดยความเห็นชอบของผู้อ�ำนวยการทั้งสองโรงเรียน
3.20. ระเบียบปฏิบัติ ว่าด้วยการจัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ
เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ โรงเรียนจัดได้สรรหาวิทยากรที่มีความเชียวชาญ
เฉพาะ มาให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ
ในแต่ละครั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ปฏิบัติดังนี้
1) ในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/บรรยายพิเศษส�ำหรับบุคลากรของโรงเรียน งดจ่ายค่า
ตอบแทนแก่บุคลากรของโรงเรียนที่เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในวันและเวลาราชการ
2) ค่าตอบแทนวิทยากร (ต่อชั่วโมงต่อคน) ไม่ร่วมค่าเดินทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่มของ
วิทยากรให้เป็นเป็นตามประกาศของโรงเรียน
3) ค่าเลี้ยงรับรอง, ค่าของที่ระลึก, ค่าพาหนะเดินทางและค่าที่พักส�ำหรับวิทยากร เบิกจ่าย
ตามความเหมาะสม
4) การด�ำเนินการต้องมีการจัดแผนการด�ำเนินงาน/มีงบประมาณซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้
อ�ำนวยการ
5) เมื่อเสร็จสิ้นการด�ำเนินงาน ผู้รับผิดชอบต้องสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามประกาศของ
โรงเรียน และสรุปผลการด�ำเนินงานเสนอต่อผู้อ�ำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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หมวดที่ 4
สวัสดิการที่ได้รับ

4.1. สวัสดิการจากส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์
พระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2554 ก�ำหนดให้ผอู้ ำ� นวย
การ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ทีส่ ง่ เงินสะสมติดต่อกันครบสองเดือนแล้ว นับแต่วนั
ที่น�ำเงินสะสมส่งสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ดังนี้
1.) ค่ารักษาพยาบาล
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล ผู้อ�ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551 ก�ำหนดไว้ดังนี้
1.1  วงเงินที่มีสิทธิเบิก เบิกได้ปีละ 100,000 บาท โดยการนับระยะเวลาหนึ่งปีตามปีปฏิทิน คือ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
1.2  สิทธิที่จะได้รับ
(1) ค่าห้องและค่าอาหาร เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ 600 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 13 วัน
(2) ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้
- ค่ายา ค่าเลือด และอื่น ๆ ที่ใช้ในการบ�ำบัดรักษาโรค
- ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค
- ค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมเบิกได้ตามอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
1.3  การเบิกค่ารักษาพยาบาล เมือ่ ผูอ้ ำ� นวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการรักษา
ในสถานพยาบาล สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 2 วิธี คือ
(1) น�ำใบเสร็จรับเงินมาเบิก
- คนไข้นอกสถานพยาบาลของรัฐ
- คนไข้ในสถานพยาบาลของรัฐกรณียื่น ขอหนังสือรับรองสิทธิ (ต้นสังกัด) ไม่ทัน
- สถานพยาบาลเอกชน เมื่อประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยหรือมีความจ�ำเป็นรีบด่วน
  ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลทันทีทันใด อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
(2) ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ (ต้นสังกัด) เมื่อผู้มีสิทธิ ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
    สถานพยาบาลของรัฐ
- ระยะเวลาการยื่น ภายใน 1 ปี นับถัดจากวันที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน
- ตามขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสิทธิ
1.4 การตัดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
(1) กรณีน�ำใบเสร็จรับเงินมาขอเบิกการตัดจ่ายให้ถือเป็นรายจ่ายในปีที่ขอเบิก
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(2) กรณีออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ การตัดจ่ายให้ถือเป็นรายจ่ายในปีที่ ออกหนังสือ  
    รับรองสิทธิ
2.) ค่าการศึกษาของบุตร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงได้รบั สิทธิสำ� หรับบุตร ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการสงเคราะห์อื่น เพื่อสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2544  
3.) เงินทดแทน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนเป็นเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2540 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีดังนี้
1. ผู้มีสิทธิ ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และทายาท (กรณีเสียชีวิต)
2. วิธีการขอรับเงินทดแทน ครูหรือทายาทยื่นแบบแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
   พร้อมเอกสารประกอบผ่านผู้รับใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาต/ผู้
   ท�ำการแทนทราบ
3. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทน อุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต ทายาทจะได้รับเงินทดแทน ดังนี้
(1) ค่าท�ำศพ จ�ำนวน 3 เท่า ของเงินเดือน เดือนสุดท้ายแต่ต้องไม่น้อยกว่า 100 เท่า ของ
อัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต�่ำรายวัน
(2) เงินทดแทน 60 % ของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้ายเป็นระยะเวลา 8 ปี
4. วิธีการจ่ายเงินทดแทน
(1) จ�ำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท จ่ายงวดเดียวเป็นก้อน
(2) จ�ำนวนเงินเกิน 100,000 บาท งวดแรกจ่าย 100,000 บาท + ค่าท�ำศพ ส่วนที่เกิน
จ่ายเป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน จ�ำนวน 5 ปี ปีละงวด
5.ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทดแทน
(1) ยื่นค�ำขอรับเงินทดแทนพร้อมเอกสารประกอบที่หน่วยงานที่โรงเรียนสัดกัด
(2) ส�ำหรับในส่วนภูมิภาคส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่จะตรวจสอบ
    ความถูกต้อง และส่งเรื่องให้ส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์พิจารณา
(3) ส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์พิจารณา ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้ว น�ำเสนอคณะ
     กรรมการคุ้มครองการท�ำงานพิจารณาการจ่ายเงิน
(4) หากเรื่องอนุมัติ ส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์ จะโอนเงินเข้าบัญชีครูหรือทายาท
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4.) เงินทุนเลี้ยงชีพ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือทายาท (กรณีถงึ แก่กรรม) มีสทิ ธิได้รบั เงินทุนเลีย้ งชีพเมือ่
ออกจากงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เงินทุนเลี้ยงประเภท 1 ได้แก่ เงินที่กองทุนสงเคราะห์จ่ายให้แก่ผู้อ�ำนวยการ ครู และ
   บุคลากรทางการศึกษา หรือทายาท (กรณีถึงแก่กรรม) เท่ากับเงินสะสมร้อยละ 3
   พร้อมดอกเบี้ย
2. เงินทุนเลี้ยงประเภท 2 ได้แก่ เงินที่กองทุนสงเคราะห์จ่ายให้แก่ผู้อ�ำนวยการ ครู และ
   บุคลากรทางการศึกษ หรือทายาท(กรณีถึงแก่กรรม)เป็น 3 เท่าของเงินสะสมร้อยละ 3
ที่ผู้อ�ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับไม่รวมดอกเบี้ย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 2 ในกรณีออกจากงาน
ก่อนมีเวลาท�ำงานครบห้าปีบริบูรณ์ หรือออกจากงานโดยมีความผิด เว้นแต่เป็นการออกจากงาน
เพราะตายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า
ไม่สามารถประกอบอาชีพครูต่อไปได้ หรือเพราะโรงเรียนเลิกกิจการ
ในกรณีที่ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  มีเวลาท�ำงานเกินห้าปีอาจได้รับการพิจารณา  ให้ได้
รับเงินทุนเลีย้ งชีพประเภท 2 มากกว่าจ�ำนวนดังกล่าวใน (2) ก็ได้ ทัง้ นีต้ ามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกำ� หนด
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
การนับเวลาท�ำงานให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนที่ครูใหญ่หรือครูได้ออกเงินสมทบตาม
5.) สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ)
เป็นสินเชื่อ ที่จัดให้กับผู้อ�ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในอัตราดอกเบี้ยต�่ำ ร้อย
ละ 4.5 ต่อปี โดยใช้เงินทุนเลี้ยงชีพที่ผู้กู้มีสิทธิได้รับจากกองทุนสงเคราะห์เป็นหลักประกัน
4.2. สวัสดิการที่ได้รับจากโรงเรียน
เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจึงจัดสวัสดิการต่าง ๆ ดังนี้
1. สวัสดิการอาหารกลางวัน ในวันเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
2. สวัสดิการค่าการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ประกาศของโรงเรียน
3. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจสงเคราะห์ บิดา  มารดา  คู่สมรสตามกฎหมาย และ
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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บุตรตามกฎหมายของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขั้นเงินเดือน เงินค่าต�ำแหน่ง และโบนัส  หรือเงินเดือนเดือนที่ 13 ตามประกาศมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่ 5/2552 เรื่อง เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขึ้นขั้นเงิน
เดือนเงินค่าต�ำแหน่ง และโบนัส พุทธศักราช 2552
5. รางวัลและประกาศเกียรติคุณ การท�ำงานนานปี ดังนี้
(1)  ท�ำงานครบ 15 ปี  มอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
(2)  ท�ำงานครบ 20 ปี   มอบรางวัลแหวนทองค�ำ หนัก 50 สตางค์ พร้อมใบประกาศ
เกียรติคุณ
(3)  ท�ำงานครบ 25 ปี   มอบรางวัลแหวนทองค�ำประดับเพชร หนัก 1 บาท พร้อมใบ
ประกาศ เกียรติคุณ
(4)  ท�ำงานครบ 30 ปี มอบรางวัลแหวนทองค�ำล้อมเพชร หนัก 1 บาท พร้อมใบประกาศ
เกียรติคุณ
6. สวัสดิการตามระเบียบโรงเรียนของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
บ�ำเหน็จ และบ�ำนาญ และเงินสะสมร่วม พ.ศ. 2558
7. เครื่องแบบของโรงเรียน ตามประกาศของโรงเรียน
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หมวดที่ 5
พระราชบัญญัติ และ
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

5.1. พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ควรศึกษาและท�ำความเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง
อาทิ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
6. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
7. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
8. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธปี ระกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยจรรยา มารยาท วินัยและหน้าที่ของครู
10. ระเบียบกระทรงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการท�ำงานของครูใหญ่ และครูโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2542
11. ระเบียบกระทรงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการท�ำงานของครูใหญ่ และครูโรงเรียน
เอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
12. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสั่งลงโทษครูโรงเรียนเอกชน
13. ระเบียบกระทรงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่ และครูโรงเรียน
เอกชน
14. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการก�ำหนดจ�ำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
15. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนครู บุคลากร
ทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
16. ระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณครู (ปี พ.ศ. 2539)
17. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
18. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
19. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553
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20. ข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยการอุทธรณ์ ค่าวินจิ ฉัยการพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.
2549
21. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550
22. ประกาศคณะกรรมการคุรสุ ภา เรือ่ ง สาระความรูแ้ ละสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ
พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดังกล่าวนี้ อาจมี
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ทั้งนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรศึกษารายละเอียด
ต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
5.2 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
นอกจากพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้ว ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ควรศึกษาระเบียบ กฎ ประกาศต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ และของ
โรงเรียน อาทิ
5.2.1

ระเบียบตามตราสารจัดตั้งโรงเรียน

1. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การบริหารจัดการงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนของ
บุคลากร พ.ศ. 2553
3. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การแต่งตั้งและถอดถอน ครู บุคลากร และเจ้า
หน้าที่ ของโรงเรียน พ.ศ. 2551
4. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารทรัพย์สิน
พ.ศ. 2553
5. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย บริหารจัดการอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์เพือ่
การศึกษา พ.ศ. 2553
6. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย วินัยและกิจกรรมนักเรียน พ.ศ. 2553
7. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การจัดการศึกษา พ.ศ. 2553
8. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การบริหารกองทุน พ.ศ. 2553
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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5.2.2. ระเบียบของโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
1. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ
2. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
งานนอกสถานที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2556
3. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงของนักเรียน เพื่อร่วม
แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬาและการให้ทนุ ศึกษาต่อต่างประเทศ พุทธศักราช
2556
4. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การบริหารกองทุน พุทธศักราช 2557
5.2.3. ข้อบังคับของโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
1. ข้อบังคับโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การบริหารกองทุนช่วยเหลือเด็กยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
2. ข้อบังคับโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงาน/    คน
งาน
3. ข้อบังคับโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การบริหารกองทุนทั่วไป
4. ข้อบังคับโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การบริหารกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. ข้อบังคับโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การบริหารกองทุนบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ
6. ข้อบังคับโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
5.2.5. การจ้าง การเลิกจ้าง และค่าชดเชย
1) การจ้าง
1. บุคลากรใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานกับโรงเรียน จะต้องผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติงานก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  90 วัน หรือไม่เกิน 120 วัน โดยมีคณะ
กรรมการที่แต่งตั้งจากโรงเรียน ท�ำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด เสนอผู้อ�ำนวยการตามล�ำดับขั้นตอนก่อนบรรจุเข้าเป็นบุคลากรของ
โรงเรียน
2. โรงเรียนอาจจ้างบุคลากรอัตราจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยก�ำหนดระยะเวลาของการจ้าง
งานเป็นการเฉพาะเจาะจงได้ตามความเหมาะสม
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2) การเลิกจ้าง
1. โรงเรียนมีสทิ ธิบ์ อกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีทคี่ รูหรือบุคลากรทางการศึกษาบกพร่องต่อหน้าที่
หรือมีความผิด หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การบริหารจัดการ
งานบุคคล พ.ศ. 2553 หมวด 7 ข้อปฏิบัติและข้อละเว้นในการท�ำงานและการครองตน ดังนี้
(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท�ำผิดอาญาโดยเจตนาแก่ผู้รับใบอนุญาต
(2) จงใจท�ำให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับความเสียหาย
(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(4) ฝ่าฝืนระเบียบ ว่าด้วยจรรยา มรรยาทและวินัยตามระเบียบของครูตามที่คุรุสภาก�ำหนด
(5) ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยจรรยา  มรรยาท วินัยและหน้าที่ของผู้รับใบ
อนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่ หรือครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526
(6) ฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้อนุญาตแล้ว หรือค�ำสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมายและเป็นธรรมของผู้รับใบอนุญาต และโรงเรียนได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้น
แต่ในกรณีที่ร้ายแรงผู้รับใบอนุญาตไม่จ�ำเป็นต้องตักเตือน
(7) มีความประพฤติไม่เหมาะสมแก่ต�ำแหน่งหน้าที่
(8) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
(9) ได้รับโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้
กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.   เมื่อโรงเรียนบอกเลิกสัญญาจ้าง โรงเรียนจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 6 การคุ้มครองการท�ำงาน มาตรา 86 และหรือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการคุ้มครองการท�ำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน ฉบับปัจจุบัน
3) ค่าชดเชย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการคุ้มครองการท�ำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542 และระเบียบโรงเรียน
อัสสัมชัญล�ำปาง ว่าด้วย การบริหารจัดการงานบุคคล พ.ศ. 2553 หมวด 7 ข้อปฏิบตั แิ ละข้อละเว้น
ในการท�ำงานและการครองตน เพราะเหตุดังต่อไปนี้
(1) โรงเรียนบอกเลิกสัญญาจ้าง
(2) ลาออกโดยสมัครใจ
(3) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นครูตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 มาตรา 
62 และมาตรา 86
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง

107

(4) ผู้อ�ำนวยการบอกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานตามก�ำหนดเวลา 
120 วัน นับแต่วันได้รับอนุญาตบรรจุเข้าเป็นครู เพราะเหตุที่มีความประพฤติไม่ดี หรือ
ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ตกลงตามสัญญาจ้าง
ภาคผนวก (1)

ประกาศมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย
ที่ 5/2552
เรื่อง เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขึ้นขั้นเงินเดือน เงินค่าต�ำแหน่งและโบนัส พุทธศักราช
2552
เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริม ยกย่อง และสิน น�้ำใจให้บุคลากรของโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อีกทั้งเป็นการสร้างแรง
จูงใจให้บุคลากรทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ตลอดจนเป็นสร้างความ
มั่นคงในวิชาชีพ
อาศัยอ�ำนาจตามข้อบังคับของมูลนิธิคระเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ข้อที่ 17 และ
ธรรมนูญของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล มาตราที่ 143 จึงขอก�ำหนดอัตราการขึน้ ขัน้ เงินเดือน เงิน
ต�ำแหน่งและการจ่ายโบนัสประจ�ำปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยให้
โรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ ได้ใช้เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่ 1/2539 เรื่องการขึ้น
เงินเดือน เงินต�ำแหน่ง โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศนี้
2. ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เรื่อง เกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติในการขึ้นขั้นเงินเดือน เงินค่าต�ำแหน่งและโบนัส พุทธศักราช 2552
3. ในระเบียบนี้
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ผู้อ�ำนวยการ หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
บุคลากร หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่เป็นครุผู้สอนหรือครูผู้สนับสนุนการสอน     
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                          หรือเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ หมายถึง กรรมการที่ได้รับจากการคัดเลือกและแต่งตั้ง
ตามระเบียบของโรงเรียนให้เป็นคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการภายใต้ความเห็นชอบจาก
ประธานมูลนิธิ ฯ
ขั้นเงินเดือน
หมายถึง เงินที่เพิ่มขึ้นจากเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาให้กับบุคลกรที่
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิตณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย
เงินค่าต�ำแหน่ง
หมายถึง เงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่เป็น ผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสาย หัวหน้า
แผนก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน
เงินโบนัส
หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้างในอัตรา
เดียวกับเงินเดือน เดือนล่าสุด

4. การพิจารณาขั้นเงินเดือนของบุคลากร ให้ผู้อ�ำนวยการแต่งตั้งคณะกรรมการท�ำหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. บุคลากรผู้มีสิทธิได้รับการขึ้นขั้นเงินเดือนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานในโรงเรียนครบ 1 ปี นับแต่วันบรรจุเป็นครูโดยกระทรวงศึกษาธิการ
(2) ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและนโยบายของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ไม่มีการบันทึก
เตือนทางวินัยตลอดปีการศึกษา
(3) มีการพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมการสัมมนา  หรือการอบรม ตามสายวิชาชีพหรือ
แนวคิดทางการศึกษาตลอดปีการศึกษา อย่างน้อย 20 ชั่วโมง
(4) มีผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำปี เป็นไปตามแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์
กลางของมูลนิธิ ฯ
6. การขึ้นขั้นเงินเดือน ให้แต่ละโรงเรียน ขึ้นขั้นเงินเดือนในอัตรา  ร้อยละ 10 ของขั้นเงิน
เดือนตามวุฒิการศึกษา  (กรณีย้ายโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ ให้นับอายุท�ำงานต่อเนื่อง)  
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือนดังนี้
%
0
10
15
20
25
30
35
40
ปีที่ท�ำงาน/
1-5
6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40
วุฒิการศึกษา
ต�่ำกว่า
300
330
345
360
375
390
405
420
อนุปริญญา
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อนุปริญญา
400
440
460
480
500
520
540
560
ปริญญาตรี
500
550
575
600
625
650
675
700
ปริญญาโท
600
660
690
720
750
780
810
840
ปริญญาเอก
700
770
805
840
875
910
945
980
7. การจ่ายเงินเพิ่มประจ�ำต�ำแหน่งของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ให้โรงเรียนพิจารณาสั่งจ่ายตามอัตราขั้นต�่ำ หรืออยู่ในช่วงอัตราก�ำหนดตามต�ำแหน่ง
งาน ดังต่อไปนี้
7.1. ผู้อ�ำนวยการ
10,000 – 30,000 บาท
7.2. รองผู้อ�ำนวยการ
8,000 – 20,000 บาท
7.3. ผู้จัดการ
        
8,000 – 20,000    บาท
7.4. หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า              
4,000 – 8,000      บาท
7.5. หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า            
2,000 – 6,000      บาท
7.6. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ระดับ หรือเทียบเท่า
2,000 – 5,000   บาท
7.7. หัวหน้างานหรือเทียบเท่า
1,000 – 4,000   บาท
7.8. ค่าวิชาชีพเฉพาะ พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน
8. กรณีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หลายต�ำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้ก�ำหนดเงินค่าต�ำแหน่งใน
ต�ำแหน่งสูงสุดของบุคคลผู้นั้น
9. การจ่ายค่าตอบแทนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้โรงเรียนจ่ายค่า
ตอบแทนการว่าจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในอัตราตามวุฒิการศึกษาที่ราชการ
ก�ำหนด และกรณีครู บุคลากรทางการศึกษามีประสบการณ์ท�ำงานในโรงเรียนอื่น ๆ
หรือท�ำงานเกี่ยวกับการศึกษา ให้จ่ายค่าประสบการณ์เพิ่มอีกปีการศึกษาละ  100 บาท
เท่ากับจ�ำนวนปีที่เคยมีประสบการณ์
10. แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาในการให้โบนัส หรือเงินเดือนเดือนที่ 13 ให้ใช้หลัก
เกณฑ์ ดังนี้
1) ผู้มีสิทธิ์ได้รับโบนัสจะต้องต้องปฏิบัติงานในโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ ครบ 1 ปี นับ
แต่วันบรรจุเป็นครู หรือบุคลากรทางการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ
2) เป็นผู้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและนโยบายของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ไม่มีการ
บันทึกเตือนทางวินัยหรือลงโทษอย่างอื่น
3) ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 10 (1) และ ข้อ 10 (2) ซึ่ง
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ปฏิบัติหน้าที่ครบทุกวัน หรือขาด/ลา/มาสาย ไม่เกิน 5 วัน จะได้รับเงินโบนัส
เท่ากับเงินเดือนเดือนล่าสุด
4) หากครูที่มีคุณสมบัติตามข้อ 10 (1) และ ข้อ 10 (2) มาปฏิบัติหน้าที่โดยมีวันขาด/
ลา/มาสาย มากกว่า  5 วัน จะถูกหักโบนัส ด้วยอัตราการคิดเงินเดือนเต็มหารด้วย
30 ต่อวัน
5) ช่วงเวลาปฏิบัติงานในการพิจารณาให้โบนัส นับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 20
ธันวาคมของแต่ละปี
6) ให้จ่ายโบนัสตามสัดส่วนระหว่างเวลาการท�ำงานเมื่อสิ้นสุดเดือนธันวาคมของทุกปี
กับเงินเดือนที่ได้รับส�ำหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ท�ำงานไม่ครบปีการ
ศึกษา โดยให้คิดจากวันท�ำงานวันแรกและ เข้ามาท�ำงานไม่น้อยกว่า 3 เดือน

7) ให้จ่ายโบนัสก่อนสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปีหรือในเทศกาลคริสต์มาสเพื่อเป็นสินน�้ำใจ

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2552
					
(ภราดาศิริชัย  ฟอนซีกา)
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย
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ภาคผนวก (2)

ประกาศมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ที่ 4/2553
เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำปีบุคลากร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย
พุทธศักราช 2553
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยได้เป็นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพและเป็นไปตามมาตรฐานในทิศทางเดียวกันและเกิดประ
เสิทธิภาพต่อการบริหารงานบุคคลขององคืกร สามารถน�ำผลการปะเมินไปพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าที่
ของบุคลากรได้อย่างแท้จริง ดังนั้จึงขอประกาศแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการปฏิบัติหน้าที่
ประจ�ำปีของบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 ให้ทกุ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ ได้น�ำไปเป็นแนวทางด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่าแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำ
ปีบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทยพุทธศักราช 2553
ข้อ 2  ในประกาศนี้
โรงเรียน
หมายถึง โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ผู้อ�ำนวยการ หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ หมายถึง กรรมการที่ได้รับจากการคัดเลือกและแต่งตั้งตาม
ระเบียบของ
โรงเรียนให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ ภายใต้ความเห็น
ชอบจากประธานมูลนิธิ ฯ
บุคลากร
หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครุผู้สอนหรือครูผู้สนับสนุนการสอนหรือเจ้า
หน้าที่ ตามพระราชบัญญํติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550หัวหน้างานตามโครงสร้าง
บริหารของโรงเรียน หมายถึง บุคคลที่โรงเรียนแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้า
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ของหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา
ครู
หมายถึง บุคคลซึง่ ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียน
บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท�ำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติ
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษาในโรงเรียน
เกณฑ์พื้นฐาน
หมายถึง ผลงานทีบ่ คุ ลากรได้จดั ท�ำขึน้ ในแต่ละปีการศึกษา ประกอบด้วย
(1) งานวิจัยชั้นเรียน / วิจัยองค์กร-หน่วยงาน
(2) นวัตกรรม / สรุปองค์ความรูท้ างการศึกษาและพัฒนา และ
(3) Portfolio
การปฏิบัติงาน
หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตามที่โรงเรียนมอบหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
หมายถึง ผลจากการปฏิบตั งิ านของบุคลากรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ
(1) ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานรายปี
(2) จากเกณฑ์พื้นฐานของโรงเรียน
(3) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง (1) มาตรฐาน และเกณฑ์ การประเมินการปฏิบัติงานของครู
(2) ตัวชี้วัดผลงาน(KPI) สมรรถนะ(Competency) และการ
ปฏิบัติตน การประเมินการปฏิบัติงานหัวหน้าตามโครงสร้าง
บริหารของโรงเรียน
(3) ตัวชี้วัดผลงาน (KPI) สมรรถนะ (Competency) และการ
ปฏิบัติตนการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดผลงานหน่วยงาน (KPI) หมายถึง ร้อยละความส�ำเร็จของผลงานที่คาดหวังที่หน่วยงานตั้ง
      เป้าหมายไว้
ตัวชี้วัดผลงานของตัวเอง(KPI) หมายถึง ร้อยละความส�ำเร็จของผลงานที่คาดหวังที่หัวหน้าตาม
     โครงสร้างของโรงเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษาตั้งเป้า
     หมายไว้
สมรรถนะ(Competency)   หมายถึง  พฤติกรรมที่โรงเรียนคาดหวังจากบุคลากรทางการศึกษา
     และหัวหน้า ตามโครงสร้างบริหารของโรงเรียน
การปฏิบัติตน
หมายถึง พฤติกรรมด้านปกครองและกิจกรรมที่โรงเรียนคาดหวังจาก
บุคลากรทางการศึกษาและหัวหน้าตามโครงสร้างบริหารของ
โรงเรียน
คู่มือครู โรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง
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ข้อ 3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อตัดสินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นขั้นเงินเดือนประจ�ำปีของบุคลากร
3. เพื่อน�ำผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ข้อ 4 บุคลากรโรงเรียนประกอบด้วย
1. หัวหน้าตามโครงสร้างบริหารของโรงเรียน
2. ครู
3. บุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 5  ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
1. ผูอ้ ำ� นวยการแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านบุคลากรในแต่ละปีการศึกษา
2. คณะกรรมการด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
3. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านบุคลากร น�ำเสนอผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน
ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ
4. คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการน�ำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานต่อผู้อ�ำนวย
การเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร น�ำผลการประเมินที่ได้รับการอนุมัติ
แจ้งให้ผู้ถูกประเมินรับทราบ
6. ผู้รับการประเมินมีสิทธ์อุทธรณ์ผลการประเมินต่อผู้อ�ำนวยการ
7. โรงเรียนน�ำผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติ
งานของบุคลากร
ข้อ 6 การพิจารณาขั้นสุดท้ายให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ�ำนวยการ
ข้อ 7 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ประกอบด้วยการประเมินจากส่วนต่างๆ ดังนี้
1. ประเมินตามตัวชี้วัดของหน่วยงานรายปี
2. ประเมินจากเกณฑ์พื้นฐานของโรงเรียน
3. ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ 8 แนวทางการประเมินตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน บุคลากรของโรงเรียนได้รับการประเมินดังนี้
1. ผลงานของหน่วยงาน (KRA)
2. ตัวชี้วัดของหน่วยงาน (KPI)
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ข้อ 9 แนวทางการประเมินจากเกณฑ์พนื้ ฐานของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนได้รบั การประเมิน
ดังนี้
1. งานวิจัยชั้นเรียน / วิจัยองค์กร-หน่วยงาน
2. นวัตกรรม / สรุปองค์ความรู้ทางการศึกษาและพัฒนา
3. Portfolio
ข้อ 10 แนวทางการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากรของโรงเรียนได้รับการประเมินใน
แต่ละด้าน ดังนี้
1. หัวหน้าตามโครงสร้างบริหารของโรงเรียน ได้รับการประเมิน ตัวชี้วัดผลงานของตัวเอง
(KPI) สมรรถนะ (Competency) และการปฏิบัติตน
2. ครู ได้รับการประเมินด้าน วิชาการ ปกครอง และกิจกรรม
3. บุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการประเมินตัวชี้วัดผลงานของตัวเอง (KPI) สมรรถนะ
(Competency) และการปฏิบัติตน
ข้อ 11 การขึ้นขั้นเงินเดือน ให้เป็นไปตามประกาศมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยที่
5/2552
เรือ่ ง เกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ใิ นการขึน้ ขัน้ เงินเดือน เงินค่าต�ำแหน่ง และโบนัส พุทธศักราช
2552
ข้อ 12 การขาด ลา มาสาย ของบุคลากร ให้โรงเรียนด�ำเนินการจัดท�ำเกณฑ์ตามความเหมาะสม
ของแต่ละโรงเรียน
ข้อ 13 องค์ประกอบการประเมิน
1. ประเมินตามตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงาน 20 คะแนน
2. ประเมินจากเกณฑ์พื้นฐาน 20 คะแนน
• งานวิจัยชั้นเรียน / วิจัยองค์กร - หน่วยงาน 7 คะแนน
• นวัตกรรม / สรุปองค์ความรู้ทางการศึกษาและพัฒนา 8 คะแนน
• Portfolio 5 คะแนน
การก�ำหนดเกณฑ์พนื้ ฐานให้โรงเรียนก�ำหนดเกณฑ์ในการประเมิน หรือใช้เกณฑ์จากส่วนกลาง
ในการประเมินตามความเหมาะสมของโรงเรียน
3. ประเมินจากมาตรฐานการปฎิบัติงาน 60 คะแนน
• หัวหน้าตามโครงสร้างบริหารของโรงเรียน
• ตัวชี้วัดผลงานของตัวเอง 20 คะแนน
• สมรรถนะ 30 คะแนน
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• การปฏิบัติตน 10 คะแนน
• ครู
• วิชาการ 30 คะแนน
• ปกครอง 15 คะแนน
• กิจกรรม 15 คะแนน
• บุคลากรทางการศึกษา
• ตัวชี้วัดผลงานของตัวเอง 30 คะแนน
• สมรรถนะ 20 คะแนน
• การปฏิบัติตน 10 คะแนน
•
ข้อ 14 บุคลากรที่มีผลงานที่เกิดกับนักเรียนหรือตนเองจะได้คะแนนเพิ่มดังต่อไปนี้
(นับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รายการ)
(1) ระดับนานาชาติ 10 คะแนน
(2) ระดับประเทศ
ชนะเลิศ
5
คะแนน
รองชนะเลิศอันดับ 1
4
คะแนน
รองชนะเลิศอันดับ 2
3
คะแนน
ชมเชย
2
คะแนน
เข้าร่วม
1
คะแนน
(3) ระดับภาค
ชนะเลิศ
3
คะแนน
รองชนะเลิศอันดับ 1
2
คะแนน
รองชนะเลิศอันดับ 2
1
คะแนน
(4) ระดับจังหวัด
ชนะเลิศ
2
คะแนน
รองชนะเลิศอันดับ 1,2 1
คะแนน
ข้อ 15 ผู้อ�ำนวยการประเมินบุคลากรทุกคนในแต่ละปีการศึกษาโดยมีคะแนนตั้งแต่ –10 ถึง +10
ข้อ 16 น�ำคะแนนจาก ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15 มารวม เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ�ำปีของบุคลากร โดยมีระดับค่าคะแนนการประเมินตามตาราง ดังนี้
ตารางคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานประจ�ำปี แบบที่ 1
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คะแนน
76 - 100
60 – 75
56 – 59
53 – 55
50 – 52
0 - 49

ระดับ
A4
A3
A2
A1
B
C
D
E
F

ขั้น
2
1.75
1.50
1.25
1
0.75
0.50
0.25
0

สัดส่วน (ร้อยละ)
ผลการประเมินระดับ A3 และ A4 จ�ำนวนไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของบุคลากร โดยแบ่งจ�ำนวนเท่ากัน
ผลการประเมินระดับ A1 และ A2 เป็นจ�ำนวนที่
เหลือจาก A3 และ A4 โดยแบ่งจ�ำนวนเท่ากัน

ผลการประเมินตามเกณฑ์

ตารางคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานประจ�ำปี แบบที่ 2
คะแนน

ระดับ

ขั้น

โบนัสตามเงินเดือนแท้                
ไม่ผูกกับ 3%

90 – 100
86 – 89
80 – 85
76 – 79
60 – 75
56 – 59
53 – 55
50 – 52
0 - 49

A4
A3
A2
A1
B
C
D
E
F

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 เท่า
3 เท่า
2 เท่า
1 เท่า
1 เท่า
1 เท่า ตักเตือน
1 เท่า ตักเตือนบันทึกชะลอจ่าย
1 เท่า ตักเตือนบันทึกชะลอจ่าย
1 เท่า ตักเตือนบันทึกชะลอจ่าย

สัดส่วน

จ่ายตามจ�ำนวน ที่ได้คะแนน             
ตามผลการประเมิน โดยมี
เกณฑ์ที่ชัดเจนตามรอบด้าน    
และความเที่ยงตรงของผู้
ประเมิน

ให้โรงเรียนใช้ตารางคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี แบบที่ 1 หรือ แบบที่ 2
โดยใช้มติ ของคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ
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ข้อ 17 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละโรงเรียน
หรือ เป็นไป ตามแนวทางดังนี้
(1) หัวหน้าตามโครงสร้างบริหารของโรงเรียน ที่อยู่ในต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ได้รับการประเมิน
จากคณะภราดาทีร่ ว่ มบริหาร โดยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของหัวหน้า
ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน
(2) หัวหน้าตามโครงสร้างบริหารของโรงเรียน ที่อยู่ในต�ำแหน่งหัวหน้าแผนก หรือเทียบเท่า 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน ได้รับการประเมิน
- ด้านตัวชี้วัดผลงาน
โดย
หัวหน้าฝ่ายที่สังกัด
- ด้านสมรรถนะ
โดย
หัวหน้าฝ่ายที่สังกัด
- ด้านการปฏิบัติตน
โดย
หัวหน้าฝ่ายทีส่ งั กัดและหัวหน้าฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) ครู ได้รับการประเมิน
- ด้านวิชาการ
โดย
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
- ด้านการปกครอง โดย
หัวหน้าสายชั้น หัวหน้าแผนก และหัวหน้าฝ่าย
                                          ปกครอง/กิจการนักเรียน
- ด้านกิจกรรม โดย
หัวหน้าแผนก และหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม/กิจการ นักเรียน
(4) บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประเมิน
- ด้านตัวชี้วัดผลงาน
โดย
หัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายที่สังกดั
- ด้านสมรรถนะ
โดย
หัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายทีส่ งั กัดและผูร้ บั บริการ
- ด้านการปฏิบัติตน
โดย
หัวหน้าฝ่ายทีส่ งั กัดและหัวหน้าฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 18  ให้โรงเรียนใช้แนวปฏิบตั แิ ละหลักเกณฑ์กลางการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำ
ปีของบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553
กรณี โรงเรียนจะก�ำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเอง ต้องให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั แิ ละหลักเกณฑ์กลางการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำปีของบุคลากร
โรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ ให้มีผลบั้งคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2553
                 (ภราดาศิริชัย   ฟอนซีกา)
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
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