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คำนำ
ระเบียบปฏิบตั ิครู และบุคลากร ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา เป็ นคู่มือใน
การปฎิบตั ิงาน และเป็ นกฎระเบียบ ที่ตอ้ งยึดถือในการทางาน การปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ไปสู่ เป้ าหมาย
ระเบียบปฏิบตั ิครู และบุคลากรฉบับนี้ ประกอบด้วย โครงสร้างการบริ หารงาน กฎ ระเบียบ ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ.
๒๕๓๙
คณะผูจ้ ดั ทา ระเบียบปฏิบตั ิครู และบุคลากร ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการ
อยุธยา หวังว่าระเบียบปฏิบตั ิครู และบุคลากรเล่มนี้ จะเป็ นเสมือนกฎหมายที่ครู และบุคลากรทุกท่าน ยึดถือ
ปฏิบตั ิ และมีการบังคับใช้ตามกฎระเบียบ อย่างเคร่ งครัดและมีประสิ ทธิภาพ
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๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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สำรบัญ
โครงสร้ ำงวิทยำลัย
ความทัว่ ไป
หมวด ๑ เวลาการทางานของครู และบุคลากร
หมวด ๒ คณะกรรมการบริ หาร
หมวด ๓ หน้าที่ผบู ้ ริ หาร ครู และบุคลากร
หมวด ๔ การบรรจุครู และบุคลากร การเลิกสัญญาการเป็ นครู และบุคลากร
หมวด ๕ ค่าตอบแทน
หมวด ๖ ระเบียบการลงโทษ
หมวด ๗ สวัสดิการ สาหรับครู บุคลากรทางการศึกษา
หมวด ๘ ระเบียบปฎิบตั ิของครู และบุคลากรสายสนับสนุน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙
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ระเบียบวิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรอยุธยำ(2562)
ว่ำด้ วยกำรปฏิบัติหน้ ำทีข่ องผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตำมพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ (หน้า ๗๖)และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยาจึงออกระเบียบการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อ สถาบัน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยนนักศึกษาและผูป้ กครอง ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา ว่าด้วยการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบหรื อคาสัง่ อื่น ของวิทยาลัยที่ขดั แย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ถดั จากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๔ ให้ผอู ้ านวยการปฏิบตั ิและควบคุมให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ควำมทัว่ ไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมตามมาตรา ๓๐ (พ.ร.บ. โรงเรี ยน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยาที่จดั การศึกษาในระบบ
“นักเรี ยน” หมายความว่า นักเรี ยนหรื อนักศึกษาผูร้ ับการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา
“ผูร้ ับใบอนุญาต” หมายความว่าผูร้ ับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชนพ.ศ. ๒๕๕๐
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็ นผูร้ ับใบอนุญาตให้จดั ตั้งวิทยาลัย
“ผูแ้ ทนผูร้ ับใบอนุญาต” หมายความว่า ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ทาการแทนผูร้ ับใบอนุญาต หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายให้ทาการแทนผูร้ ับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา
“ผูท้ รงคุณวุฒิ” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๔ ทาหน้าที่ให้
คาปรึ กษาในการบริ หารและพัฒนาวิชาการของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา
“ผูอ้ านวยการ ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา
“รองผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ครู หรื อบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา
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“หัวหน้างานหลักสู ตร” หมายความว่าผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ หัวหน้างานหลักสู ตร
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า ผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งจากวิทยาลัยให้ควบคุมดูแลในแต่ละสาขาวิชา ทั้ง
งานบริ หารและงานการสอน
“หัวหน้างาน” หมายความว่าผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบหน้าที่ควบคุมและปฏิบตั ิ งานพัฒนาวินยั
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานบริ การอาคารสถานที่ งานกิจกรรม งานแนะแนวการศึกษา งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและศูนย์ขอ้ มูลระบบสารสนเทศ หัวหน้างานทะเบียน และงานบริ หารงบประมาณ
“ครู ” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่ งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีต่าง ๆ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา
“บุคลากรทางการศึกษา ” หมายความว่า ผูส้ นับสนุนการศึกษา รวมถึงผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ซ่ ึงทา
หน้าที่บริ การ หรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวเนื่ องกับการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน การนิเทศ และการบริ หาร
การศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา
“ปี การศึกษา” หมายความว่า ปี การศึกษาให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ ๑๖ พฤษภาคม จนถึง วันที่ ๑๕
พฤษภาคม ของปี ถัดไป (หรื อกาหนดการตามต้นสังกัดประกาศปรับเปลี่ยน)
“วันทางาน” หมายความว่า วันที่กาหนดให้ครู และบุคลากรทางานตามปกติ
“วันหยุด” หมายความว่าวันที่กาหนดให้ครู บุคลากร หยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันที่
วิทยาลัยสั่งให้หยุดหรื อวันที่ราชการกาหนดให้หยุด
“วันลา” หมายความว่า วันที่ครู หรื อบุคลากรลาป่ วย ลากิจ ลาเพื่อทาหมัน ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท
ลาเพื่อประกอบพิธีฮจั ย์หรื อลาเพื่อระดมพลทางทหาร
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินที่ผรู ้ ับใบอนุญาตจ่ายเป็ นค่าตอบแทนครู และบุคลากรเป็ นประจาราย
เดือน
“เงินค่าสอน” หมายความว่า เงินที่คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยมีคาสั่งให้ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการ
สอนของครู ที่สอนเป็ นรายชัว่ โมงตามสัญญาการเป็ นครู ในชัว่ โมงที่มากกว่าชัว่ โมงสอนที่กาหนด
“เงินค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินที่คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยมีคาสั่งให้ จ่ายเป็ นค่าตอบแทน
คณะกรรมการในกลุ่มงานต่างๆ
“เบี้ยเลี้ยง” หมายความว่า เงินค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยมีคาสั่งให้ ผูอ้ านวยการ ครู
บุคลากร เข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ให้เป็ นไปตามระเบียบของวิทยาลัย
“ค่าเดินทาง” หมายความว่าค่าน้ ามัน ค่าที่พกั ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางให้เป็ นไปตามระเบียบ
วิทยาลัย
“คณะกรรมการประนีประนอม” หมายความว่า คณะกรรมการประนีประนอมแต่งตั้งตามระเบียบนี้
“คณะกรรมการคุม้ ครอง” หมายความว่า คณะกรรมการคุม้ ครองการทางานตามพระราชบัญญัติ
โรงเรี ยนเอกชน
“ผูอ้ นุญาต” หมายความว่า
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(๑) เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
(๒) ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่ งเลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชนมอบหมายหรื อ
(๓) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดซึ่ งเลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนมอบหมาย
หมวด ๑
เวลำทำกำรของครู และบุคลำกร
ข้อ ๖ เวลาทาการของครู และบุคลากร
(๑) เวลาที่วทิ ยาลัยเปิ ดทาการสอนตามที่ได้รับอนุญาต
(๒) เวลาที่วทิ ยาลัยกาหนดให้ครู มาปฏิบตั ิงานของวิทยาลัยแม้ระหว่างวันหยุด ตามข้อ ๗
ข้อ ๗ ในปี การศึกษาหนึ่ง ครู มีวนั หยุดทางานดังนี้
(๑) วันหยุดประจาสัปดาห์ตามที่ได้รับอนุญาต
(๒) วันหยุดภาคเรี ยน
(๓) วันหยุดตามประเพณี
(๔) วันหยุดตามประกาศหรื อคาสั่งของทางราชการ
(๕) วันที่วทิ ยาลัยให้หยุด
ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนนักศึกษา เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณี อนั ดีงามหรื อ
เพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร ผูร้ ับใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การหรื อ
ผูอ้ านวยการ อาจกาหนดให้ครู ทางานในช่วงเวลาหยุดพัก ทางานนอกเวลาหรื อทางานในวันหยุดได้
ดังนี้
(๑) ให้ครู ผลัดเปลี่ยนกันทาหน้าที่ครู เวร
(๒) ประชุมหรื ออบรมเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
(๓) จัดทากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร
(๔) ให้ปฏิบตั ิงานเพื่อเตรี ยมการสอนเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วันก่อนวันเปิ ดภาคเรี ยนของปี การศึกษา
ใหม่
(๕) ให้สอนชดเชยในกรณี ที่เห็นว่าคาบการเรี ยนไม่สมบูรณ์ตามจุดประสงค์ของหลักสู ตร
ข้อ ๙ ผูร้ ับใบอนุญาตหรื อผูจ้ ดั การจะให้ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และครู มีชวั่ โมงทาการสอน ในสัปดาห์
หนึ่งได้ดงั นี้
(๑) ผูอ้ านวยการ ทาการสอนไม่เกิน ๔ ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์
(๒) รองผูอ้ านวยการ ทาการสอนไม่เกิน ๖ ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์
(๓) หัวหน้างานหลักสู ตร ทาการสอนไม่เกิน ๘ ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์
(๔) หัวหน้าสาขาวิชาทาการสอนไม่เกิน ๑๒ ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์

๘

(๕) หัวหน้าสาขาวิชา ปฏิบตั ิงานอื่น(มากกว่า๑หน้าที่) ตามที่กาหนดจากวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเป็ น
ประจา ทาการสอน ๑๐ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(๖) หัวหน้างาน งานพัฒนาวินยั งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานบริ การอาคารสถานที่ งานกิจกรรม
งานแนะแนวการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ขอ้ มูลระบบสารสนเทศ และงานบริ หารงบประมาณ
ทาการสอนไม่เกิน ๑๒ ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์
(๗) ครู ผสู ้ อนทาการสอนไม่นอ้ ยกว่า ๒๒ ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ แต่ไม่เกิน ๒๖ ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-สอน ๑ – ๒ วิชา สอนไม่เกิน ๒๖ ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ และรับผิดชอบหน้าที่อื่นที่วทิ ยาลัย
มอบหมาย(มากกว่า๑หน้าที่) สอนไม่เกิน ๒๔ ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์
-สอน ๓ – ๔ วิชา สอนไม่เกิน ๒๔ ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ และรับผิดชอบหน้าที่อื่นที่วทิ ยาลัย
มอบหมาย (มากกว่า๑ หน้าที่) สอนไม่เกิน ๒๒ ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์
-สอน ๕ วิชาขึ้นไป สอนไม่เกิน ๒๒ ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ และรับผิดชอบหน้าที่อื่นที่วิทยาลัย
มอบหมาย(มากกว่า๑หน้าที่) สอนไม่เกิน ๒๐ ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์
ทั้งนี้วทิ ยาลัยกาหนดให้บุคลากรของวิทยาลัยมีเวลาทางานสัปดาห์ละไม่นอ้ ยกว่า ๓๕ ชัว่ โมง
ข้อ ๑๐ วิทยาลัยจัดการศึกษาตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิ การ มีชวั่ โมงสอนในสัปดาห์หนึ่ง ๆ ดังนี้
(๑) ระดับตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ไม่เกิน ๒๖ ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์
(๒) ถ้าสอนมากกว่าหนึ่งระดับ ให้ถือเอาชัว่ โมงสอนของระดับสู งสุ ดเป็ นชัว่ โมงสอนของครู ผนู ้ ้ นั
ข้อ ๑๑ ชัว่ โมงสอนตามข้อ ๙ - ๑๐ ไม่รวมถึงการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ครู เพื่อเตรี ยมการสอน การตรวจงาน การ
ดูแลนักเรี ยนนักศึกษา การประเมินผลและงานที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน หรื อหน้าที่ครู ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยจรรยามรรยาท วินยั และหน้าที่ของครู ตามระเบียบประเพณี
ของครู ตามที่คุรุสภากาหนด
ข้อ ๑๒ เวลาทางานของครู และบุคลากรตั้งแต่ เวลา ๐๗.๔๕ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. นอกจากเวลาที่วทิ ยาลัย
เปิ ดทาการสอนตามปกติให้รวมถึงเวลากาหนดให้ครู ไปถึงวิทยาลัยก่อนเวลาที่วทิ ยาลัยเปิ ดทาการสอน
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ นาที ยกเว้นในการปฏิบตั ิหน้าที่เวรประจาวันตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย ให้มาถึง
วิทยาลัยก่อนเวลา ๐๗.๐๐ น. และกลับหลังเวลา ๑๗.๐๐ น.
ข้อ ๑๓ ในรอบปี การศึกษาหนึ่งเมื่อมีเหตุจาเป็ น ครู และบุคลากร มีสิทธิ ลาหยุดโดยได้รับเงินเดือนเต็ม ดังนี้
(๑) ลากิจ ให้ลาได้ไม่เกิน ๕ วัน
(๒) ลาป่ วย ให้ลาได้ได้ดงั นี้
(๒.๑)กรณี เจ็บป่ วยธรรมดา ให้ลาได้ไม่เกิน ๑๐ วันทางาน
(๒.๒)กรณี เจ็บป่ วยที่ตอ้ งรักษาตัวในโรงพยาบาลให้ลาได้ไม่เกิน ๖๐วันทางาน(มีใบรับรอง
แพทย์)

๙

(๒.๓)กรณี เจ็บป่ วยที่ตอ้ งรักษาตัว แต่ไม่ได้พกั ในโรงพยาบาลให้ลาได้ไม่เกิน ๓๐ วันทางาน
ใน (๑) และ (๒) หากเกินเวลาที่กาหนดไว้ วิทยาลัยหยุดจ่ายเงินเดือนและไม่ได้รับพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนประจาปี นั้น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย
(๓) ลาคลอดบุตร ให้ลาได้ไม่เกิน ๔๕ วัน
(๔) ลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ครู หรื อบุคลากรต้องทาการสอนหรื อปฏิบตั ิหน้าที่
ในวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี
ข้อ ๑๔ การแจ้งลา เมื่อมีเหตุจาเป็ นต้องลาหยุดงานให้ยื่นใบลาตามสายงานบังคับบัญชา โดยมีกาหนด
ระยะเวลาแจ้งการลาดังนี้
(๑) การลากิจ ให้ยนื่ ใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน ในกรณี จาเป็ นไม่สามารถยืน่ ใบลาล่วงหน้าได้ ให้
แจ้งลาโดยเร็ วที่สุด
(๒) การลาป่ วย ให้แจ้งลาป่ วยให้วทิ ยาลัยทราบในโอกาสแรกที่ลาป่ วย เว้นแต่เหตุสุดวิสัยและให้ส่ง
ใบลาในวันแรกที่มาทางานและให้ครู หรื อบุคลากรแสดงใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ง
หรื อของสถานพยาบาลของทางราชการหรื อเอกชน ในกรณี ที่ลาป่ วยตั้งแต่ ๒ วันทางาน
(๓) การลาออกนอกบริ เวณวิทยาลัย ครู หรื อบุคลากร ที่ลาออกบริ เวณวิทยาลัยหลังจากเซ็นชื่อทางาน
แล้ว ถ้าลาตั้งแต่ ๑-๔ ชัว่ โมง ถือเป็ นลากิจครึ่ งวัน ตั้งแต่ ๔ ชัว่ โมงขึ้นไปถือเป็ นลากิจ ๑ วัน
(๔) การลาคลอดบุตร
๑ กรณี ลาคลอดให้ส่งใบลาล่วงหน้าหรื อส่ งในวันคลอด
๒ กรณี ไม่ได้ลาก่อนคลอด ให้แจ้งการลาภายใน ๓ วัน
(๕) ลาอุปสมบทหรื อลาเพื่อไปประกอบพิธีฮจั ย์ ให้ยนื่ ใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือนแต่ถา้ วิทยาลัย
ยังหาครู หรื อบุคลากรแทนไม่ได้ วิทยาลัยอาจยับยั้งการลานั้นไว้ก่อนเพื่อให้ลาในปี ต่อไป
ข้อ ๑๕ การนับวันลา ตามข้อ ๑๔
(๑) ครู หรื อบุคลากร ที่มาทางานสายหรื อกลับก่อนเวลารวม ๓ ครั้ง วิทยาลัยถือว่าลากิจ ๑ วัน
(๒) วันที่ครู หรื อบุคลากรไม่สามารถทางานได้ เนื่ องจากการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการทางานให้แก่วทิ ยาลัยโดยมีคาสั่งของวิทยาลัยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นบั เป็ นวันลาป่ วย
(๓) การนับวันลาให้นบั วันหยุดที่คนั่ ระหว่างวันลาเป็ นวันลาด้วย เว้นแต่การลาป่ วย
หมวด ๒
คณะกรรมกำรบริหำร
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา ตามมาตรา ๓๐ (พ.ร.บ. โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ประกอบด้วย
(๑) ผูร้ ับใบอนุญาต
ประธานกรรมการ
(๒) ผูจ้ ดั การ
กรรมการ

๑๐

(๓) ผูอ้ านวยการ
กรรมการ
(๔) ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
กรรมการ
(๕) ผูแ้ ทนครู
กรรมการ
(๖) ผูท้ รงคุณวุฒิ (ไม่เกิน ๒ คน)
กรรมการ
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการตามข้อ ๑๖
ได้รับการแต่งตั้งโดยผูร้ ับใบอนุญาตและมีวาระในการดารงตาแหน่ง ๒ ปี และให้พน้ จากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นคณะกรรมการ
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการตามข้อ ๑๖ มีอานาจหน้าที่ ควบคุมดูแลให้วทิ ยาลัยปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบายของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) บริ หารวิทยาลัยให้เป็ นไปตามระเบียบคาสั่งกระทรวงศึกษาธิ การ
(๓) ประสานงานกับกระทรวง/ต้นสังกัด/สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสถานประกอบการ
(๔) พิจารณาวินิจฉัยคาร้องทุกข์ของครู นักเรี ยนนักศึกษาหรื อผูป้ กครอง
ข้อ ๑๙ การประชุมคณะกรรมการบริ หารต้องมีกรรมการ เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งประธานสามารถ
มอบหมายให้กรรมการทาหน้าที่แทนได้การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพื่อเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่ องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใ้ ด กรรมการผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ์ เข้าประชุม
หมวด ๓
หน้ ำที่ผ้ ูบริ หำร ครู และบุคลำกร
ข้อ ๒๐ ผู้บริหำร ตามแผนผังบริ หาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็ นคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยโดยได้รับการแต่งตั้ง
ดังนี้ได้แก่
(๑) ผูร้ ับใบอนุญาต
ประธานกรรมการ
(๒) ผูแ้ ทนผูร้ ับใบอนุญาต
รองประธานกรรมการ
(๓) ผูจ้ ดั การ
กรรมการ
(๔) ผูอ้ านวยการ
กรรมการ
(๕) ผูท้ รงคุณวุฒิ/ที่ปรึ กษา
กรรมการ
(๖) รองผูอ้ านวยการ(ทุกฝ่ าย)
กรรมการ
(๗) รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
กรรมการและเลขานุการ

๑๑

(๘) งานสารบรรณ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ข้อ ๒๑ คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย ตามข้อ ๒๐ มีหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประชุมวางแผนพัฒนาวิทยาลัยตามนโยบายที่กาหนด
(๒) ปรับปรุ งระบบการบริ หารวิทยาลัย
(๓) ออกระเบียบ คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบตั ิงาน
(๔) วินิจฉัยปั ญหาและสรุ ปการแก้ไข
(๕) กากับติดตาม ประเมินงานวิทยาลัยทั้งระบบ
ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญำต มีหน้าที่
(๑) เป็ นประธานในคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย
(๒) บริ หารให้กิจการของวิทยาลัยดาเนินงานไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(๓) กลัน่ กรองโครงการต่าง ๆ ร่ วมกับผูอ้ านวยการเพื่ออนุมตั ิ
(๔) เป็ นประธานที่ประชุมคณะกรรมการผูบ้ ริ หาร
(๕) เป็ นตัวแทนของวิทยาลัยร่ วมประชุมสัมมนาระดับผูบ้ ริ หาร
ข้อ ๒๓ ผู้แทนผู้รับใบอนุญำต มีหน้าที่
(๑) เป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนผูร้ ับใบอนุญาต
ข้อ ๒๔ ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อทีป่ รึกษำ มีหน้าที่
(๑) เป็ นกรรมการในคณะกรรมการผูบ้ ริ หารวิทยาลัย
(๒) ให้การปรึ กษาการวางแผนพัฒนาวิทยาลัย
(๓) ให้การปรึ กษาการทาวิจยั พัฒนาวิชาการของครู
(๔) ร่ วมกิจกรรมวิทยาลัยตามโอกาส
ข้อ ๒๕ ผู้จัดกำร มีหน้าที่
(๑) ควบคุมและให้คาปรึ กษาด้านงานบริ หารงบประมาณ การเงิน การบัญชี จัดซื้ อ จัดจ้าง
(๒) ตรวจสอบและให้คาปรึ กษาการจัดทา งบดุล งบกาไร ขาดทุนของวิทยาลัย ตามกฎหมายกาหนด
(๓) ควบคุมและให้คาปรึ กษาด้านงานบุคลากรของวิทยาลัย
(๔) ควบคุมและให้คาปรึ กษาด้านโครงการพิเศษ ตรวจติดตามนักเรี ยนนักศึกษา
(๕) สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู ผูป้ กครอง นักเรี ยนนักศึกษา
(๖) ส่ งเสริ มความรักในหมู่คณะ ทั้งควบคุมดูแลความประพฤติของครู และนักเรี ยนนักศึกษา
(๗) ติดตามการสอนของครู
(๘) ดาเนินงานกิจกรรมพิเศษตามที่ผรู ้ ับใบอนุญาตมอบหมาย
ข้อ ๒๖ ผู้อำนวยกำร มีหน้าที่
(๑) จัดทาแผนงานประจาปี ของวิทยาลัยและกากับดูแลให้ดาเนินงานตามแผน

๑๒

(๒) ควบคุมดูแลในการดาเนิ นกิจการของวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศและ
นโยบาย ของวิทยาลัยและทางราชการ
(๓) เสนอแนะให้ผบู ้ ริ หารจัดหาอุปกรณ์การสอน หนังสื อคู่มือการสอน การประมวลผล หลักสู ตร
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์กีฬา อื่น ๆ ที่จาเป็ น
(๔) สนับสนุนส่ งเสริ มให้ครู ได้มีโอกาส เพิ่มพูนความรู ้
(๕) อบรมสั่งสอนและปลูกฝังวัฒนธรรม คุณธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ไทยแก่ครู และนักเรี ยน
นักศึกษา
(๖) ส่ งเสริ มความรักในหมู่คณะ ทั้งควบคุมดูแลความประพฤติของครู และนักเรี ยนนักศึกษา
(๗) ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาลัยและชุมชน
(๘) เอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างสม่าเสมอ ไม่ทอดทิ้งหรื อละทิ้งหน้าที่
(๙) สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู ผูป้ กครอง นักเรี ยนนักศึกษา
(๑๐) ติดตามการสอนของครู
(๑๑) ประสานงานกับคณะกรรมการผูบ้ ริ หารวิทยาลัย
(๑๒) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
(๑๓) กากับ ติดตามประเมินงานของวิทยาลัยทั้งระบบ
ข้อ ๒๗ รองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยวิชำกำร ปฏิบัติหน้ ำที่ และกำกับดูแลงำนดังนี้
(๑) จัดทาแผนปฏิบตั ิงานร่ วมกับหัวหน้าสาขาวิชา
(๒) กากับดูแลการปฏิบตั ิงานตามแผนของครู
(๓) ควบคุมดูแลและติดตามผลการเรี ยนการสอน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ หลักสู ตร การวัดผลให้
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) ประสานงานกับทุกฝ่ าย จัดทาตารางสอน ปรับปรุ งแผนการสอน สื่ อการสอน กิจกรรมการเรี ยน
การสอน หลักการสอนและวิธีการสอน
(๕) จัดให้มีการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น ตลาดแรงงานและสังคมปั จจุบนั
(๖) ดูแลติดตามการนิ เทศการสอนร่ วมกับหัวหน้าสาขาวิชา ประสานงานด้านการจัดโปรแกรมการใช้
เครื่ องมือ โสตทัศนศึกษาและการใช้หอ้ งสมุดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๗) ประเมินผลงานวิชาการของครู พร้อมทั้งเสนอแนะปั ญหาและอุปสรรคต่อผูบ้ ริ หาร
(๘) จัดปฐมนิ เทศครู ใหม่ เพื่อให้รับรู ้ดา้ นนโยบาย วัตถุประสงค์ในการเรี ยนการสอน
(๙) ให้บริ การแก่ชุมชนทางด้านงานวิชาการ
(๑๐) จัดโครงการความร่ วมมือทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก โดยประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(๑๑) จัดหาและบริ การโสตทัศนูปกรณ์ให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพ
(๑๒) ตรวจโครงการสอนประจาปี ของทุกแผนกวิชา ให้เสร็ จก่อนวันเปิ ดเทอม

๑๓

(๑๓) รายงานผลการนิเทศการสอนต่อคณะกรรมการบริ หารทุกเดือน
(๑๔) ร่ วมกับสาขาวิชาจัดหาครู สอนแทนและสอนเสริ มตามความจาเป็ น
(๑๕) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรร่ วมกับฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
(๑๖) พิจารณาเสนอความดี ความชอบ ของครู และบุคลากรในสายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(๑๗) กากับ ติดตามงานวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชาให้ปฏิบตั ิงานตามระเบียบ
(๑๘) รวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพของงานวิชาการประสานข้อมูลกับหน่วยงาน
ประกันคุณภาพหลัก
(๑๙) การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานวิชาการให้สมบูรณ์ โดยประสานกับหน่วยงานหลัก
(๒๐)ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
หัวหน้ ำงำนหลักสู ตร รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) จัดทาแผนปฏิบตั ิงานร่ วมกับหัวหน้าสาขาวิชา
(๒) จัดทา รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรี ยน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสู ตร
(๓) จัดทาตารางสอน ตารางเรี ยนร่ วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
(๔) จัดทาแบบฟอร์ มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
(๕) พัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนฐานสมรรถนะร่ วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน
ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
(๖) จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสู ตรที่จดั ขึ้นเพื่อความรู ้หรื อทักษะในการประกอบอาชีพหรื อ
การศึกษาต่อซึ่ งจัดขึ้นเป็ นโครงการหรื อกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
(๗) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู และผูส้ อนในสถานศึกษาได้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑ์การใช้หลักสู ตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
(๘) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน ทั้งระบบ การเทียบโอนความรู ้และ
ประสบการณ์วชิ าชีพและสะสมหน่วยกิต
(๙) ส่ งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ตรงตามหลักสู ตร
(๑๐)ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู และผูส้ อนจัดทาเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรี ยนการสอน สื่ อ
และเทคโนโลยีการสอนที่ทนั สมัย
(๑๑)รวบรวม และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา
(๑๒)ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใจและภายนอกสถานศึกษา

๑๔

(๑๓)ควบคุมดูแลและติดตามผลการเรี ยนการสอน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ หลักสู ตร การวัดผลให้
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
(๑๔)ประสานงานกับทุกฝ่ าย จัดทาตารางสอน ปรับปรุ งแผนการสอน สื่ อการสอน กิจกรรมการเรี ยน
การสอน หลักการสอนและวิธีการสอน
(๑๕)ดูแลติดตามการนิเทศการสอนร่ วมกับหัวหน้าสาขาวิชา ประสานงานด้านการจัดโปรแกรมการ
ใช้ เครื่ องมือ โสตทัศนศึกษาและการใช้หอ้ งสมุดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑๖)จัดโครงการความร่ วมมือทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก โดยประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(๑๗)ตรวจโครงการสอนประจาปี ของทุกแผนกวิชา ให้เสร็ จก่อนวันเปิ ดเทอม
(๑๘)ร่ วมกับสาขาวิชาจัดหาครู สอนแทนและสอนเสริ มตามความจาเป็ น
(๑๙)พิจารณาเสนอความดี ความชอบ ของครู และบุคลากรในสายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(๒๐)กากับ ติดตามงานวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชาให้ปฏิบตั ิงานตามระเบียบ
(๒๑)การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานวิชาการให้สมบูรณ์ โดยประสานกับหน่วยงานหลัก
งำนวัดผลและประเมินผล รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) ส่ งเสริ มสนับสนุ นครู และผูส้ อนให้มี ความรู ้ ความเข้า ใจและปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ยบการวัดผลและ
ประเมินผล
(๒) กากับ ดูแล จัดการเรี ยนการสอน การวัดผลแปละประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบ
(๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรี ยน
(๔) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาและผูอ้ านวยการ
วิทยาลัย เพื่ออนุมตั ิผลการเรี ยน
(๕) รวบรวมผลการเรี ยนที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วส่ งงานทะเบียน
(๖) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่ วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
(๗) ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ สอบและจัดทาข้อสอบมาตรฐาน
(๘) เก็บรักษาและทาลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรี ยนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและ
ประเมินผลการเรี ยนตามระเบียบ
(๙) ดาเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรี ยน เทียบโอนความรู ้และประสบการณ์
(๑๐)ประสานงานและให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๑)ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๕

(๑๒)การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปให้สมบูรณ์ โดยประสานกับ
หน่วยงานหลัก
หัวหน้ ำสำขำวิชำ รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) จัดทาโครงการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) ควบคุมดูแลติดตามผลการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิ หลักสู ตร วัดผล ให้เป็ นไปตามวิทยาลัย
กาหนด
(๓) ประสานงานจัดตารางสอน ปรับปรุ งแผนการสอน ตาราแบบเรี ยน สื่ อการสอน กิจกรรมการเรี ยน
การสอน หลักการสอน วิธีการสอน
(๔) ควบคุมและดาเนินการวัดผลการเรี ยนของนักเรี ยนนักศึกษา ให้เป็ นไปตามระเบียบวัดผลของ
วิทยาลัย
(๕) ส่ งเสริ มและประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึ กษาอย่างใกล้ชิด ในอันที่จะทาให้นกั เรี ยนนักศึกษา
บรรลุผลสาเร็ จการศึกษาอย่างดีที่สุด
(๖) นิเทศงานวิชาการในแผนกเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ
(๗) ควบคุม พิจารณาการลากิจ ลาป่ วยและการอนุญาตออกนอกบริ เวณวิทยาลัยในเวลาทางานของครู
ในแผนก ทั้งนี้ตอ้ งได้รับอนุ ญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาด้วย
(๘) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาลัย เพื่อให้งานสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
(๙) รวบรวมผลการเรี ยนของแต่ละรายวิชาเสนอต่อหัวหน้าสถานศึกษา เพื่อดาเนินการพิจารณาทั้งนี้
ให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของวิทยาลัย
(๑๐) ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมซึ่ งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาร่ วมกับครู ในแผนก
(๑๑) ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
(๑๒) ให้กากับดูแลการเรี ยนการสอนของสาขาวิชาตามตารางสอนประจาวัน
(๑๓) ทาแผนการสอนร่ วมกับครู ประจาวิชาให้เสร็ จก่อนการเปิ ดภาคเรี ยน
(๑๔) หากมีปัญหาในการสอนประจาวันให้แจ้งรองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและให้จดั การเรี ยนการ
สอน เพื่อไม่ให้วา่ งในชัว่ โมงนั้น
(๑๕) พิจารณาเสนอความดี ความชอบ ของครู และบุคลากรในสาขาวิชาต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(๑๖) ปฏิบตั ิงานวิชาการในกากับของรองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(๑๗) รวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพของงานสาขาวิชาประสานข้อมูลกับหน่วยงาน
ประกันคุณภาพหลัก
(๑๘) การใช้ระบบงาน สารสนเทศของวิทยาลัยงานวิชาการให้สมบูรณ์โดยประสานกับหน่วยงานหลัก
(๑๙) หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบตั ิทางานวิจยั เต็มรู ปแบบ ปี การศึกษาละ ๑ เล่ม ส่ งหน่วยงานหลัก

๑๖

หัวหน้ ำงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่ วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนสามารถไปประกอบอาชีพได้
(๒) จัดทาแผนและคู่มือการฝึ กตามโครงสร้างของหลักสู ตรร่ วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์
จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึ กอาชีพ
(๓) วางแผนร่ วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึ กปฏิบตั ิในสถานประกอบการและมี
การวัดผลและประเมินผล ควบคุมกากับดูแล และแก้ไขปั ญหาต่าง
(๔) ประชุมสัมมนาครู ฝึก ครู นิเทศ เพื่อร่ วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
(๕) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กบั นักเรี ยน
นักศึกษา
(๖) จัดทาปฏิทินการปฏิบตั ิงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิงานตามลาดับขั้น
(๗) ดูแล บารุ ง รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙) การใช้ระบบงาน สารสนเทศของวิทยาลัยงานวิชาการให้สมบูรณ์ โดยประสานกับหน่วยงานหลัก
ครู ทปี่ รึกษำ รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) เป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาแก่นกั เรี ยนนักศึกษาด้านการเรี ยนการสอน และอื่น ที่เกี่ยวข้อง
(๒) แนะนาด้านระเบียบวินยั และข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัย
(๓) ศึกษาคู่มือนักเรี ยนนักศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการแนะนาเรื่ องการเรี ยน ผลการเรี ยน การไข
ปัญหาขณะเรี ยน การพ้นสภาพการเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา การได้เรี ยนต่อ
(๔) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับ กาหนดการลงทะเบียน กาหนดการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
(๕) ติดตามช่วยเหลือ และให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการเข้าร่ วมกิจกรรม ชมรม การรู ดบัตร การสแกนนิ้ว
มือ การเข้าแถว
(๖) แนะนา หาทางป้ องกัน แก้ไข ติดตามนักเรี ยนที่ขาดเรี ยน
(๗) ให้คาปรึ กษา ตักเตือน ดูแล แก้ไข และปรับปรุ งพฤติกรรมของนักเรี ยนนักศึกษา
(๘) เสริ มสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพที่ตน (นักเรี ยนนักศึกษา) เลือกเรี ยน
(๙) เสริ มสร้างทัศนคติที่ดี สร้างความรัก ความเอื้ออาทร ต่อเพื่อนร่ วมสถาบัน และต่อ
สถาบันการศึกษาของตนเอง
(๑๐) ปฏิบตั ิงานวิชาการในกากับของรองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิตการเข้าเรี ยนของนักเรี ยน นักศึกษาเพื่อจัดทาเอกสารด้านเงินอุดหนุน
(PVIS) ตามระเบียบของสานักงาน คณะกรรมการการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน

๑๗

(๑๓) การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานของครู ที่ปรึ กษาให้สมบูรณ์โดยประสานกับ
หน่วยงานหลัก
ครู และผู้ทำกำรสอน รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) สอนวิชาความรู ้และ อบรมจรรยามรรยาท
(๒) เป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาแก่นกั เรี ยนนักศึกษา
(๓) ทาแผนการสอนและ เอกสารประกอบการสอน ส่ งหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อเสนอรองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายวิชาการและผูอ้ านวยการก่อนเปิ ดภาคเรี ยน
(๔) เป็ นผูต้ รงต่อเวลา มาถึงวิทยาลัย ตามกาหนด การออกนอกบริ เวณวิทยาลัยให้ปฏิบตั ิตามระเบียบ
ตามระเบียบของวิทยาลัยอย่างเคร่ งครัด
(๕) เป็ นผูท้ ี่ตรงต่อเวลา เข้า – ออกจากวิทยาลัยตามกาหนด ไม่ละทิ้งหน้าที่ระหว่างคาบสอน
(๖) ทาผลงานทางวิชาการได้แก่ การเขียนตารา ค้นคว้า เขียนบทความเผยแพร่ ความรู ้ ผลิตสื่ อการ
สอน ทาวิจยั
(๗) ให้ความร่ วมมือกับวิทยาลัยในการร่ วมกิจกรรมวันหยุด
(๘) ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของวิทยาลัยอย่างเคร่ งครัด
(๙) การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานของครู และผูท้ าการสอนให้สมบูรณ์ โดยประสานกับ
หน่วยงานหลัก
(๑๐)ปฏิบตั ิทางานวิจยั เต็มรู ปแบบ ปี การศึกษาละ ๑ เล่ม (ครู ท่านละ ๑ เล่ม) ส่ งหน่วยงานหลัก
(๑๑)ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
งำนธนำคำรวิทยำลัย รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) สอนนักเรี ยนนักศึกษาที่มาฝึ กงานให้เข้าใจลักษณะขอบเขตของงานในแต่ละตาแหน่งและหน้าที่
ที่รับผิดชอบและ กาหนดการสับเปลี่ยนตาแหน่งงาน
(๒) ตรวจสอบยอดเงินและ เอกสารเมื่อสิ้ นสุ ดการทางานในแต่ละวัน
(๓) ทาหน้าที่รับฝากและถอนเงินกับธนาคารออมสิ นภาค ๑๔
(๔) ตรวจสอบเอกสารและส่ ง อส. ๖๓ และ อส. ๑๑๐ให้หวั หน้าฝ่ ายและส่ งเงินให้กบั แผนกการเงิน
เมื่อสิ้ นวันทาการในแต่ละวัน
(๕) ตรวจสอบเอกสารและออกรายงานรายเดือนเพื่อส่ งธนาคารออมสิ นภาค ๑๔ ของทุก ๆ สิ้ นเดือน
(๖) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนนักศึกษาที่ฝึกงานกับธนาคารวิทยาลัย
(๗) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
หัวหน้ ำงำนทะเบียน รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) ทาหน้าที่นายทะเบียน
(๒) ศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงของหลักสู ตร ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้
หลักสู ตร และวิธีการจัดทาเอกสารที่เป็ นหลักฐานทางการศึกษา

๑๘

(๓) จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
(๔) รับผลการประเมินผลการสอบประจาภาคที่ผบู ้ ริ หารวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบแล้วบันทึกลงใน
ระเบียนแสดงผลการเรี ยนประจาตัวนักเรี ยน นักศึกษา (ปพ. ๑ ปวช., รบ.๑ ปวส.)
(๕) ตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจาตัวนักเรี ยน นักศึกษา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และผลการเรี ยน
ที่บนั ทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยนประจาตัวนักเรี ยน นักศึกษา (ปพ.๑ ปวช., รบ. ๑ ปวส.)
(๖) รายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน นักศึกษา ให้ผูเ้ กี่ยวข้องทราบทุกภาคเรี ยน
(๗) จัดทาและตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายงานผลการเรี ยนของผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา รวมทั้ง
รายงาน GPA ของนักเรี ยนที่จบหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา
(๘) ให้บริ การเกี่ยวกับการออกหลักฐานการศึกษา เช่น สาเนาระเบียบแสดงผลการเรี ยนประจาตัว
นักเรี ยนใบรับรองผลการเรี ยน ใบรับรองสภาพการเป็ นนักเรี ยน เป็ นต้น
(๙) ดาเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตร
(๑๐)ดูแล เก็บรักษา หลักฐานการศึกษาของนักเรี ยน นักศึกษา ทั้งหมดในวิทยาลัย
(๑๑)จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิตการเข้าเรี ยนของนักเรี ยน นักศึกษาเพื่อจัดทาเอกสารและจัดส่ งข้อมูล
งานด้านเงินอุดหนุน (PVIS) ตามระเบียบของ สานักบริ หารการอาชีวศึกษาเอกชน
(๑๒)จัดทาโปรแกรม PVIS และรวบรวมสถิต นักเรี ยนและนักศึกษาเพื่อรายงานจานวนนักเรี ยนรับเงิน
อุดหนุนประจาเดือน
(๑๓)รวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพของฝ่ ายทะเบียนประสานข้อมูลกับหน่วยงานประกันคุณภาพ
หลัก
(๑๔)การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยฝ่ ายทะเบียนให้สมบูรณ์ โดยประสานกับหน่วยงานหลัก
(๑๕)ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ผบู ้ ริ หารมอบหมาย
งำนระบบ PVIS รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) จัดทาเอกสารและจัดส่ งข้อมูลงานด้านเงินอุดหนุน(PVIS)ส่ วนของครู บุคลากรตามระเบียบของ
สานักบริ หารการอาชีวศึกษาเอกชน
(๒) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิตการเข้าเรี ยนของนักเรี ยน นักศึกษาเพื่อจัดทาเอกสารและจัดส่ งข้อมูล
งานด้านเงินอุดหนุน(PVIS) ตามระเบียบของ สานักบริ หารการอาชีวศึกษาเอกชน
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
(๔) จัดทาเอกสารตามระเบียบส่ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
(๕) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
งำนฝึ กงำน รับผิดชอบหน้ ำที่ดังนี้
(๑) เขียนโครงการการฝึ กงานของนักเรี ยนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปี ที่ ๓ และ ปวส. ปี ที่ ๒
(๒) สรุ ปจานวนนักเรี ยนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึ กงาน
(๓) กาหนดให้นกั เรี ยนนักศึกษาลงชื่อสถานที่ฝึกงานเป็ นรายบุคคล

๑๙

(๔) จัดทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์การฝึ กงานของนักเรี ยนนักศึกษา
(๕) นักเรี ยนนักศึกษาติดต่อรับหนังสื อขอความอนุเคราะห์การฝึ กงานและนาหนังสื อไปยืน่ ณ
สถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง
(๖) ส่ วนงานบริ การฝึ กงานฯ รับหนังสื อตอบรับการฝึ กงานจากหน่วยงานต่าง ๆ และนาใส่ แฟ้มแยก
ตามชั้นเรี ยน
(๗) จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กงาน
(๘) สัง่ ซื้ อวัสดุ อุปกรณ์สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานฝึ กงาน
(๙) สั่งทาซองจดหมาย / ซองเอกสาร / ใบรับรองผลการฝึ กงาน
(๑๐) จัดประชุมนักเรี ยนนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึ กงาน
(๑๑) รวบรวมข้อมูลสาคัญของสถานประกอบการ / หน่วยงานและแผนผังแสดงที่ต้ งั ของสถานที่
ฝึ กงาน เพื่อใช้ในการวางแผนติดตามนิเทศนักเรี ยนนักศึกษาฝึ กงานต่อไป
(๑๒) แจกเอกสารเพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษา กรอกรายละเอียดตามแบบและส่ งตามเวลาที่กาหนด
(๑๓) ดาเนินการแยกเอกสารเป็ นชั้นเรี ยน เพื่อให้ครู ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องความชัดเจน
ร่ วมกับนักเรี ยนนักศึกษาอีกครั้ง
(๑๔) ดาเนินการจัดทาหนังสื อส่ งตัวนักเรี ยนนักศึกษาเข้ารับการฝึ กงาน
(๑๕) ดาเนินการจัดทาเอกสารการฝึ กงานของนักเรี ยนนักศึกษา
(๑๖) ออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ของเอกสารการฝึ กงานของนักเรี ยน นักศึกษา
(๑๗) สั่งสาเนาเอกสารทั้งหมดที่งานพัสดุของวิทยาลัย
(๑๘) เข้าเล่มเอกสารการฝึ กงาน ตามจานวนนักเรี ยนนักศึกษาฝึ กงานทั้งหมด
(๑๙) ดาเนินการจัดเตรี ยมซองลับเฉพาะ ซึ่งภายในบรรจุแบบประเมินผลสาหรับสถานประกอบการ/
หน่วยงานและใบรับรองผลการฝึ กงาน
(๒๐) การประชุมงานฝึ กงาน ในการกาหนดหลักเกณฑ์และการสร้างเครื่ องมือในการวัดและ
ประเมินผลการฝึ กงาน
(๒๑) กาหนดการปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษาฝึ กงานประจาปี การศึกษา
(๒๒) ส่ งตัวนักเรี ยนนักศึกษาเข้ารับการฝึ กงานตามระยะเวลาที่กาหนด
(๒๓) ออกตรวจติดตามนิ เทศนักเรี ยนนักศึกษาฝึ กงานร่ วมกับแผนกวิชา
(๒๔) กาหนดค่าใช้จ่ายในการออกตรวจติดตามนิเทศการฝึ กงาน
(๒๕) ประชุมวางแผนในการออกตรวจติดตามนิเทศการฝึ กงาน
(๒๖) การปัจฉิมนิเทศสรุ ปผลการฝึ กงานประจาปี การศึกษา
(๒๗) ติดตามเรื่ องการชาระค่าธรรมเนียมการเรี ยนของนักเรี ยนนักศึกษาที่จะออกฝึ กงาน
(๒๘) ประเมินผลการฝึ กงานของนักเรี ยนนักศึกษาประจาปี การศึกษา
(๒๙) จัดทาสรุ ปและรายงานผลการฝึ กงานประจาปี การศึกษา
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(๓๐) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
(๓๑) การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานวิชาการให้สมบูรณ์ โดยประสานกับหน่วยงานหลัก
ข้ อ ๒๘ รองผู้อำนวยกำร ฝ่ ำยบริหำรทรัพยำกร ปฏิบัติหน้ ำที่ และกำกับดูแลงำนดังนี้
(๑) ทาหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปตามแผนภูมิ
(๒) จัดทาแผนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปให้เป็ นไปตามแผนการบริ หารงานของ
วิทยาลัย
(๓) ดาเนินการด้านงานเอกสารโครงการเรี ยนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
(๔) จัดระบบควบคุมงานสารบรรณและความเรี ยบร้อยของหนังสื อเอกสารให้เป็ นไปตาม
ระเบียบ แบบแผนของงานสารบรรณ
(๕) ให้คาปรึ กษา นิเทศ แก่บุคลากรที่สังกัดฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
(๖) พิจารณาเสนอความดี ความชอบ ของครู และบุคลากรในสายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(๗) กากับ ติดตามในสายงานตรงและปฏิบตั ิงานอื่นที่ วิทยาลัยมอบหมาย
(๘) รวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพของงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปประสานข้อมูลกับหน่วยงาน
ประกันคุณภาพหลัก
(๙) การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัย งานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปให้สมบูรณ์ โดยประสานกับ
หน่วยงานหลัก
(๑๐)ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ผบู ้ ริ หารมอบหมาย
งำนธุรกำรและสำรบรรณ รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) รับ – ส่ งหนังสื อในระบบ E -Office บันทึก ย่อเรื่ อง สรุ ปความคิดเห็นและนาเสนอผูบ้ ริ หาร ตาม
ระเบียบงานสารบรรณ
(๒) แยกประเภทของหนังสื อ เอกสาร และนาเสนอหนังสื อ ต่อผูร้ ับใบอนุญาตและผูอ้ านวยการ
เพื่อลงนาม หรื อสัง่ การ
(๓) งานร่ างและพิมพ์โต้ตอบหนังสื อราชการ
(๔) การจัดทาหนังสื อเชิญประชุม การจัดเตรี ยมเอกสารในการประชุม การบันทึกการประชุม และ
จัดทารายงานการประชุม
(๕) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย
(๖) ติดตามเรื่ องที่นาเสนอผูอ้ านวยการ เพื่อลงนาม หรื อสัง่ การ
(๗) จัดเก็บเอกสารใบอนุญาตและทะเบียนประวัติวทิ ยาลัย และผูร้ ับใบอนุญาต ผูอ้ านวยการ ตลอดจน
คัดลอกรายการไว้อา้ งอิง
(๘) งานจัดทาเอกสารการเพื่อบรรจุแต่งตั้งและถอดถอน ครู และบุคลากร
(๙) จัดทาเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลของครู และบุคลากร
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(๑๐)การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปให้สมบูรณ์โดยประสานกับ
หน่วยงานหลัก
(๑๑)ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
งำนประชำสั มพันธ์ ภำยในวิทยำลัย รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยและภายนอกในการประชาสัมพันธ์
(๒) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวการจัดพิมพ์คาสั่ง งานพิมพ์เอกสารต่างๆงานแจ้งเวียนหนังสื อราชการ คาสั่ง
ประกาศ ให้หน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบตั ิ
(๓) ลงเลขรับ ส่ งหนังสื อ ภายใน ภายนอก และจัดเก็บเอกสารตลอดจนคัดลอกรายการไว้อา้ งอิง
(๔) จัดทาทะเบียนประวัติอบรมและ ผลงาน ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนาเข้า
ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัย และระบบ PVIS ส่ วนของครู บุคลากร ให้เป็ นปัจุปัน
(๕) ตรวจสอบจัดเก็บสถิติการลงเวลามาปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
นาเข้าระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัย ให้เป็ นปัจุปัน
(๖) การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัย งานฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปให้สมบูรณ์ โดยประสานกับ
หน่วยงานหลัก
(๗) งานขอขึ้นทะเบียนและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และบุคลากร และงานขอใบอนุญาต
ทางานของครู และบุคลากรต่างชาติ
(๘) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ วิทยาลัยมอบหมาย
หัวหน้ ำงำนบุคลำกร รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) จัดอัตรากาลังบุคลากรตามแผนงานของวิทยาลัยให้ได้สัดส่ วนกับงาน
(๒) เสนอการทาแผนอัตรากาลัง แผนพัฒนาบุคลากร แผนการใช้บุคลากร
(๓) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรให้เป็ นปั จจุบนั และจัดทาและต่อใบประกอบวิชาชีพครู
(๔) จัดทา ทาเนียบผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็ นปัจจุบนั
(๕) กาหนดวิธีการปฏิบตั ิงานในการบริ หารและการพัฒนาบุคลากรตาม แผนงานของวิทยาลัยและ
ประเมินผล การปฏิบตั ิงานของบุคลากรในรอบปี
(๖) สอบสวน พิจารณา ข้อกล่าวหา ร้องทุกของบุคลากรในวิทยาลัย ตามระเบียบหมวด ๖ข้อ ๗๐
และดาเนินการตามระเบียบหมวด ๖ ข้อ ๗๑โดยนาเรื่ องเสนอเข้าคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยเพื่อ
ตัดสิ น
(๗) สรรหาคัดเลือก ครู และบุคลากรเพือ่ บรรจุเป็ นครู และบุคลากร ให้เป็ นไปตามแผนงานของวิทยาลัย
(๘) เสนอแนะการจัดสวัสดิการบารุ งขวัญของครู และบุคลากรต่อผูบ้ ริ หาร
(๙) ประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ และจัดทาแผนบริ หารงานบุคลากรของวิทยาลัย
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(๑๐) ดูแลความประพฤติของครู และบุคลากรต่าง ๆ ในวิทยาลัย และเสนอความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(๑๑) ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงานของวิทยาลัย
หัวหน้ ำงำนบริหำรงบประมำณ รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) ควบคุมการเบิกจ่าย การเงินและการบัญชี ร่วมกับฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือให้เป็ นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของวิทยาลัย
(๒) จัดทางบบัญชีรายรับ รายจ่าย งบดุล งบรายได้ ค่าใช้จ่ายทุกสิ้ นปี การศึกษา
(๓) ควบคุมดูแลและจัดซื้ อ จัดหา เบิกจ่าย จัดทาทะเบียนวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ให้เป็ นปั จจุบนั
(๔) ควบคุมและดูแล จัดหา จัดจาหน่าย เครื่ องแบบ หนังสื อแบบเรี ยนและอุปกรณ์การศึกษา
(๕) ควบคุมและดูแล (PVIS) ส่ วนของครู บุคลากร
(๖) ควบคุมและดูแลสวัสดิการของบุคลากรวิทยาลัย
(๗) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
งำนบัญชี รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) บริ หารงานบัญชี โดยจัดทาบัญชีการเงินตามระเบียบที่กาหนดให้เป็ นปั จจุบนั อย่างเรี ยบร้อย
(๒) ทางบทดลอง งบดุล งบกาไร ขาดทุนและสามารถแสดงสถานะทางการเงินของวิทยาลัย ตาม
กฎหมายกาหนด
(๓) ประสานงานกับงานการเงิน เพื่อให้หลักฐานทางการบัญชีถูกต้องและตรงกัน
(๔) เสนอรายงานงบบัญชีส่งผูอ้ านวยการรับทราบ ตรวจสอบโดยหัวหน้างานบริ หารงบประมาณ
(๕) เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีไว้อย่างมีระบบ และสามารถที่จะตรวจสอบได้โดยง่าย
(๖) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ วิทยาลัยมอบหมาย
(๗) ควบคุมและดูแล (PVIS) ส่ วนของครู บุคลากร
(๘) การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัย งานวิชาการให้สมบูรณ์ โดยประสานกับหน่วยงานหลัก
งำนกำรเงิน รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) บริ หารงานการเงินตามแผนงานและ วัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กาหนดวิธีดาเนินงานในงานการเงิน
(๓) การรับจ่ายเก็บรวบรวมหลักฐานในการจ่ายเงิน
(๔) ส่ งรายงานการเงินเพื่อลงบัญชี
(๕) นาเงินส่ งงานบัญชี เพื่อนาฝากธนาคาร
(๖) งานประกันสังคม
(๗) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ วิทยาลัยมอบหมาย
(๘) การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานวิชาการให้สมบูรณ์ โดยประสานกับหน่วยงานหลัก

๒๓

งำนพัสดุและจัดซื้อ รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยเพื่อจัดหา จัดซื้ อ วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ให้เพียงพอและเหมาะสม
(๒) บารุ ง รักษา วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
(๓) จัดทาทะเบียนอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์และวัสดุต่าง ๆ ให้เป็ นปั จจุบนั โดยมีเอกสารคู่มือแนะนา
การใช้ และควรประเมินสภาพการใช้เป็ นประจา
(๔) จัดให้มีที่จดั เก็บวัสดุกลาง เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิ ทธิ ภาพ
(๕) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ วิทยาลัยมอบหมาย
(๖) การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานวิชาการให้สมบูรณ์ โดยประสานกับหน่วยงานหลัก
งำนสหกำรและร้ ำนค้ ำของวิทยำลัย รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) จัดหนังสื อเรี ยนฟรี เครื่ องแบบนักเรี ยน และอุปกรณ์การเรี ยน ให้นกั เรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามนโยบายเรี ยนฟรี ๑๕ ปี หรื อตามกฎหมายกาหนด
(๒) จาหน่ายหนังสื อเรี ยนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง เครื่ องแบบนักศึกษาเครื่ องหมาย
ตามระเบียบของวิทยาลัยในราคายุติธรรม
(๓) ส่ งรายรับให้งานการเงินของวิทยาลัย
(๔) จัดทาบัญชีการเงิน รายการรับเงินและรายการจ่ายเงิน นาเสนอหัวหน้างานให้เป็ นปั จจุบนั
(๕) จัดเวลาจาหน่ายตามระเบียบของวิทยาลัย
(๖) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
งำนกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อกำรศึกษำ รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) ดาเนินการด้านเงินกูใ้ ห้ถูกต้องตามระเบียบเอกสารของทางราชการและเป็ นปั จจุบนั
(๒) ทาบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานเงินกูใ้ ห้ชดั เจน ถูกต้องตามระเบียบและเป็ นปั จจุบนั
(๓) ประสานงาน ติดต่อ ด้านงานเงินกูก้ บั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) แจ้งให้ผปู ้ กครอง นักเรี ยนนักศึกษาให้รับรู ้เกี่ยวกับประโยชน์และการชาระหนี้ เป็ นเอกสาร
ที่ตรวจสอบได้
(๕) กาหนดวันและเวลา ที่เกี่ยวข้องกับงานเงินกูใ้ ห้ชดั เจน และติดประกาศให้รับรู ้โดยทัว่
(๖) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
หัวหน้ ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและศูนย์ ข้อมูลระบบสำรสนเทศของวิทยำลัย รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) จัดทาแผนงานการปฏิบตั ิงานสารสนเทศร่ วมกับวิทยาลัย
(๒) รายงานผลและประเมินการเข้าใช้ระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยของบุคลากรทั้งระบบ
(๓) ประสานความร่ วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๔) ดูแลเว็บไซต์วทิ ยาลัยเผยและแพร่ ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ให้เป็ นปัจุปัน
(๕) เป็ นศูนย์กลางในการรวบรวม และเผยแพร่ ภาพกิจกรรม ข้อมูลสารสนเทศต่างๆภายในวิทยาลัย
(๖) พัฒนาระบบงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วทิ ยาลัย

๒๔

(๗) พัฒนางานทาบัตรประจาตัวครู และบัตรประจาตัวนักศึกษา
(๘) ดูแลและพัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ Server ระบบ Software & Hardware Computer
วิทยาลัย
(๙) ดูแลซ่อมบารุ งและพัฒนาระบบกล้อง CCTV วิทยาลัย ให้มีประสิ ทธิภาพ
(๑๐)จัดการระบบและซ่อมบารุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ วทิ ยาลัย ให้มีประสิ ทธิภาพ
(๑๑)ดูแลให้บริ การและซ่อมบารุ งสัญญาณ Internet กับบุคลากรนักเรี ยนนักศึกษา ภายในวิทยาลัย
(๑๒)ให้การสนับสนุนและบริ การในทุกหน่วยงานของวิทยาลัย
ข้ อ ๒๙ รองผู้อำนวยกำร ฝ่ ำยพัฒนำกิจกำรนักเรี ยน นักศึกษำ ปฏิบัติหน้ ำที่ และกำกับดูแลงำนดังนี้
(๑) ทาหน้าที่ฝ่ายส่ งเสริ มสนับสนุนของวิทยาลัย
(๒) วางแผนการให้บริ การ ควบคุมแก้ปัญหา การจัดบริ การด้านต่าง ๆ และกิจกรรมของวิทยาลัย
(๓) ประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ และดาเนินการเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ทุกฝ่ ายงาน
(๔) ติดตามดูแลด้านงานอาคารสถานที่ ให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด
(๕) จัดให้มีโครงการพัฒนา รักษา ความสะอาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารสถานที่
(๖) ควบคุมงานด้านพัฒนาวินยั ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบของวิทยาลัยอย่างเคร่ งครัด
(๗) นาเสนองานด้านพัฒนาวินยั ตามลาดับขั้น เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบวิทยาลัย
(๘) จัดทาป้ ายนิเทศ เอกสารเผยแพร่ ความรู ้ฝ่ายกิจการนักเรี ยนนักศึกษา
(๙) จัดกิจกรรมปลูกฝังและส่ งเสริ มศีลธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
(๑๐)จัดกิจกรรมกีฬาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๑)จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปั จฉิ มนิเทศนักเรี ยนนักศึกษา
(๑๒)กากับดูแลกิจกรรมรักษาดินแดน
(๑๓)ส่ งเสริ มกิจกรรมต่าง ๆ ในวิทยาลัย
(๑๔)สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู ในวิทยาลัย ครู กบั นักเรี ยนนักศึกษาผูป้ กครองและชุมชน
(๑๕)กากับดูแลระบบการสื่ อสารภายในวิทยาลัย
(๑๖)ส่ งและรับข่าวสารความคิดเห็น เผยแพร่ การปฏิบตั ิงานของวิทยาลัยโดยใช้สื่อต่าง ๆ
(๑๗)ติดตามงาน ประเมินผลงานต่าง ๆ ของฝ่ ายบริ การ
(๑๘)รวบรวมข้อมูลงานต่าง ๆ ของฝ่ ายบริ การเพื่อจัดทาสารสนเทศ
(๑๙)ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดบริ การในการต้อนรับผูม้ าเยีย่ มเยือนและให้การดูแลได้ทุกเวลา
(๒๐)พิจารณาเสนอความดี ความชอบ ของครู และบุคลากรในสายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(๒๑)กากับ ติดตามในสายงานตรงและปฏิบตั ิงานอื่นที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
(๒๒)รวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพของงานฝ่ ายส่ งเสริ มสนับสนุน ประสานข้อมูลกับหน่วยงาน
ประกันคุณภาพหลัก

๒๕

(๒๓)การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานฝ่ ายส่ งเสริ มสนับสนุน ให้สมบูรณ์ โดยประสาน
กับหน่วยงานหลัก
(๒๔) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
หัวหน้ ำงำนพัฒนำวินัย รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) ดูแลอบรมให้นกั เรี ยนนักศึกษาปฏิบตั ิตวั อยูใ่ นระเบียบของวิทยาลัย
(๒) เดินตรวจตามอาคารสถานที่ภายในและภายนอกวิทยาลัยเพื่อดูแลพฤติกรรมนักเรี ยนนักศึกษา
(๓) อบรมนักเรี ยนนักศึกษาเรื่ องศีลธรรม จรรยา มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและ
วัฒนธรรม
(๔) ปกครองดูแลให้ความอบอุ่นและความปลอดภัยแก่นกั เรี ยนนักศึกษาขณะอยูใ่ นวิทยาลัย
(๕) ประสานงานกับครู ที่ปรึ กษา ครู ผสู ้ อนและหัวหน้าสาขาวิชา ในด้านความประพฤติของนักเรี ยน
นักศึกษา
(๖) ติดตามนักเรี ยนนักศึกษา ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพื่อปรับปรุ งงานด้านการปกครองให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
(๗) วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับนักเรี ยน นักศึกษากระทาความผิดให้เป็ น
ปั จจุบนั เพื่อป้ องกัน แก้ปัญหาและนาไปใช้
(๘) ประสานงานกับผูป้ กครองและร่ วมกันแก้ปัญหาของนักเรี ยนนักศึกษา
(๙) รักษาความปลอดภัยในชี วิตทรัพย์สินของนักเรี ยนนักศึกษาและบุคลากรทุกคนในวิทยาลัย
(๑๐)งานดูแลเวรประจาวัน
(๑๑)ติดตาม ประสานงาน ประเมินผลบุคลากรเกี่ยวกับงานปกครองและ งานเวรประจาวัน
(๑๒)ตรวจสมุดบันทึกการอยูเ่ วรและ การปฏิบตั ิงาน เสนอผูอ้ านวยการทุกวัน
(๑๓)ดูแลการแต่งกายของนักเรี ยนนักศึกษา ให้เรี ยบร้อยถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย
(๑๔)จัดให้นกั เรี ยนนักศึกษาเข้าแถวอย่างเป็ นระเบียบหน้าเสาธงเวลาเช้า เพื่อเชิญธงชาติและ
สวดมนต์ดาเนิ นไปอย่างเรี ยบร้อยสวยงาม
(๑๕)ติดต่อผูป้ กครอง ติดตามนักเรี ยนนักศึกษา เมื่อพบปั ญหาทุกครั้งแม้วา่ จะเป็ นปั ญหาเล็กน้อย
(๑๖)ควบคุมดูแลและ ช่วยเหลือกิจกรรมสภานักเรี ยนนักศึกษา
(๑๗)ประสานงานกับสถาบันเครื อข่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
(๑๘)ให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อร่ วมกันแก้ปัญหา
(๑๙)รวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพของงานพัฒนาวินยั ประสานข้อมูลกับหน่วยงาน
ประกันคุณภาพหลัก
(๒๐)การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานพัฒนาวินยั ให้สมบูรณ์โดยประสานกับหน่วยงาน
หลัก
(๒๑)ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย

๒๖

หัวหน้ ำงำนกิจกรรม รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ เอกชนของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับงาน
สัมพันธ์ชุมชน
(๒) ส่ งเสริ มให้มีสภานักเรี ยนนักศึกษา
(๓) สนับสนุนสภานักเรี ยนนักศึกษาดาเนินการด้านกิจกรรมของวิทยาลัย
(๔) จัดตั้งและบริ หารงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๕) ประชาสัมพันธ์แผนงานบริ การของวิทยาลัยแก่ชุมชน
(๖) จัดการเรี ยนการสอนวิชาลูกเสื อให้กบั นักเรี ยนนักศึกษาของวิทยาลัย
(๗) ประเมินผลงานบริ การชุมชนในรอบปี
(๘) รวบรวมข้อมูลของชุมชนรอบวิทยาลัยและจังหวัด
(๙) รวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพของงานกิจกรรมประสานข้อมูลกับหน่วยงาน
ประกันคุณภาพหลัก
(๑๐) การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานกิจกรรม ให้สมบูรณ์ โดยประสานกับ
หน่วยงานหลัก
(๑๑) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
หัวหน้ ำงำนบริกำรอำคำรสถำนที่ รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) อานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่ของวิทยาลัย
(๒) จัดทาแผนงานการซ่อมบารุ งอาคาร และสิ่ งอานวยความสะดวกด้านสาธารณู ปโภค
(๓) จัดทาประวัติการซ่อมบารุ ง อาคาร แอร์ และสิ่ งอานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค
(๔) จัดบริ เวณวิทยาลัยให้เหมาะสม เป็ นบรรยากาศของสถานศึกษา พร้อมทั้งควบคุมดูแลรักษา
ให้สะอาดสวยงามอยูเ่ สมอ
(๕) รณรงค์และให้ทุกคนภายในวิทยาลัยมีส่วนร่ วมในการรักษาต้นไม้ ภายในวิทยาลัย
(๖) จัดทาคาขวัญที่เป็ นคติเตือนใจภายในบริ เวณวิทยาลัย
(๗) ควบคุมดูแล งานซ่อมบารุ งของวิทยาลัย นักการภารโรงของวิทยาลัย ให้ปฏิบตั ิงานและสนับสนุน
อานวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาลัยและชุมชนในด้านอาคารสถานที่
(๘) ดูแลความสะอาด ความเรี ยบร้อยของโรงอาหาร
(๙) ตรวจสอบการให้บริ การน้ าดื่มที่สะอาดเพียงพอต่อความต้องการของนักเรี ยนนักศึกษา
(๑๐)จัดทาแผนผังอาคารเรี ยน และจัดทาแผนการซ่อมบารุ ง วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ของวิทยาลัยให้ใช้การได้
ตลอดเวลา พร้อมทั้งสรุ ปผลการดาเนิ นทุก ภาคเรี ยนโดยขอความร่ วมมือกับฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้อง
(๑๑)ประสานงานกับฝ่ ายอื่น ๆ เพื่อบริ การด้านงานจัดเลี้ยงและให้บริ การด้านอาคารสถานที่
(๑๒)ประสานงานกับฝ่ ายอื่น ๆเพื่อจัดทาแผนการประหยัดพลังงาน
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(๑๓)ทานุ บารุ ง ครุ ภณั ฑ์และตรวจสอบให้เป็ นปัจจุบนั
(๑๔)รวบรวมข้อมูลงานประกันคุ ณภาพของงานบริ การ ประสานข้อมูลกับหน่วยงานประกันคุณภาพ
(๑๕)การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานบริ การให้สมบูรณ์ โดยประสานกับหน่วยงานหลัก
(๑๖)ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
งำนโรงอำหำร รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) จัดให้มีอาหารที่สะอาดถูกอนามัยจาหน่ายอย่างเพียงพอกับจานวนนักเรี ยนนักศึกษา
(๒) จัดจาหน่ายอาหารในราคาที่กาหนดและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
(๓) ผูจ้ าหน่ายอาหารต้องอยูใ่ นระเบียบของวิทยาลัย
(๔) จัดให้มีการทาความสะอาดโรงอาหารทุกวัน
(๕) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
งำนยำนพำหนะ รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) อนุมตั ิและลงนามอนุญาตการให้รถวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา และพนักงานขับ
ยานพาหนะวิทยาลัย ไปปฏิบตั ิงาน
(๒) เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดรถ และพนักงานขับยานพาหนะวิทยาลัย ไปปฏิบตั ิงานตามคาสั่งการ หรื อใบขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ เพื่อปฏิบตั ิงานที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วจากผูบ้ ริ หารวิทยาลัย
(๓) เป็ นกรรมการจัดซื้ อ จัดจ้าง ในงานยานพาหนะเพื่อดาเนินการเสนอขอสั่งซื้ อ สั่งจ้าง ต่อ
ผูอ้ านวยการ โดยบริ หารจัดการ จากงบประมาณของฝ่ ายยานพาหนะ
(๔) ลงนามในคาสัง่ และประกาศ ที่เป็ นภารกิจในงานยานพาหนะโดยไม่ขดั หรื อแย้งกับคาสัง่ ประกาศ
นโยบายของวิทยาลัย
(๕) พิจารณาให้ความเห็นประกอบการลาของพนักงานขับยานพาหนะ เสนอรองผูอ้ านวยการฝ่ าย
ส่ งเสริ มและสนับสนุน
(๖) พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและลงโทษ
พนักงานขับยานพาหนะเสนอรองผูอ้ านวยการฝ่ ายส่ งเสริ มและสนับสนุน
(๗) จัดทาทะเบียนพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ควบคุมการใช้และตรวจสอบ ซ่อมบารุ งอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้ง
ให้รายงานประจาปี
(๘) จัดทารายงานสรุ ปการใช้รถยนต์แต่ละคัน การซ่อมแซม และการบารุ งรักษา ปี ละ ๒ ครั้งโดย
กาหนดให้มีพนักงานขับยานพาหนะรับผิดชอบประจารถแต่ละคันอย่างชัดเจน
(๙) ควบคุม ดูแลรักษา พัฒนาบริ เวณพื้นที่ในเขตรับผิดชอบให้สะอาด สวยงาม เป็ นระเบียบ ไม่ส่งผล
กระทบกับหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งควบคุมการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์ การใช้ไฟฟ้า สาธารณูปโภค
อื่นให้ประหยัด
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(๑๐)ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานขับยานพาหนะทั้งในเวลาปฏิบตั ิงานปกติ และการจัด
การศึกษาภาคพิเศษรวมทั้งการไปปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามคาสัง่ วิทยาลัย
(๑๑)เสนอความคิดเห็น จัดทา แผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนางานของฝ่ ายยานพาหนะให้เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเสนอรองผูอ้ านวยการฝ่ ายส่ งเสริ มและสนับสนุนอย่างต่อเนื่ อง
พนักงำนขับยำนพำหนะ รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) บริ การขับรถยนต์ไปปฏิบตั ิงานตามคาสั่งของผูบ้ ริ หารวิทยาลัย หรื อตามที่ได้รับการมอบหมาย
(๒) บารุ งรักษารถยนต์โดยการตรวจสอบสภาพเครื่ องยนต์ ตรวจเช็คน้ ามันเครื่ อง ตรวจเช็คระดับน้ า
ในหม้อน้ า ตรวจเช็คน้ ามันเบรก-ครัช ตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟส่ องสว่างไฟหน้า
ไฟหรี่ ตรวจเช็คลมยาง ตรวจเช็คน้ ากลัน่ แบตเตอรี่ ตรวจเช็คกรองอากาศ เครื่ องปรับอากาศ
ถ้าเกิดความเสี ยหายให้ทาเอกสารแจ้งที่หวั หน้าฝ่ ายยานพาหนะเพื่อขอดาเนินการซ่อม ให้อยูใ่ น
ความพร้อมที่จะใช้งานบริ การได้ตลอดเวลา(ในกรณี การเบิกน้ ามันเชื้อเพลิงให้พนักงานขับ
ยานพาหนะเป็ นผูท้ าการเบิกโดยเขียนเอกสารการขอใช้รถแล้วนาไปให้ผทู ้ ี่ขอใช้รถลงนามและ
นาไปให้หวั หน้ายานพาหนะคานวณค่าใช้จ่ายและลงนามแล้วนาเอกสารไปเบิกเงินค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ฝ่ายการเงิน)
(๓) รักษาความสะอาดตัวรถ ทั้งภายในและภายนอกรถ ประจาอยูท่ ุกคันตามที่ได้รับมอบหมาย ให้
พร้อมที่จะให้บริ การได้ทนั ที
(๔) ห้ามนายานพาหนะของวิทยาลัยไปจอดที่บา้ นพักส่ วนตัว หรื อนายานพาหนะไปใช้โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
(๕) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
(๖) วันทางานเริ่ มตั้งแต่วนั จันทร์ ถึงวันเสาร์
(๗) วันหยุดประจาสัปดาห์หยุดเต็ม ๑ วัน
งำนรักษำดินแดน รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) ดาเนินการเรื่ องการเรี ยน การฝึ กของนักศึกษาวิชาทหาร
(๒) ดาเนินการยกเว้น ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ตลอดจนจาหน่ายนักเรี ยนนักศึกษาพ้นสภาพจากบัญชี
ขอผ่อนผัน
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
งำนพยำบำล รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั เรี ยนนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยมีสุขภาพอนามัยที่ดีและสมบูรณ์
(๒) ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นกั เรี ยนนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัย
(๓) จัดหาเครื่ องมือ อุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาล
(๔) เผยแพร่ ความรู ้ให้คาแนะนา ในด้านสุ ขภาพอนามัย การปฐมพยาบาล การควบคุมโรค
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ติดต่อและอื่น ๆ แก่นกั เรี ยนนักศึกษา ผูป้ กครองและบุคลากรในวิทยาลัย
(๕) ประสานงานและ ร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตรวจสุ ขภาพของนักเรี ยนนักศึกษา
การฉี ดวัคซี นที่จาเป็ นและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านสุ ขภาพอนามัย
(๖) จัดทาบันทึกข้อมูลสุ ขภาพของนักเรี ยนนักศึกษา
(๗) นานักเรี ยนนักศึกษาที่ได้รับอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วย ที่ประเมินได้วา่ น่าจะเกิดอันตรายไปรับ
การรักษาจากแพทย์และ ติดต่อผูป้ กครองให้รับทราบ
(๘) จัดดาเนิ นการประกันสุ ขภาพให้แก่นกั เรี ยนนักศึกษา
(๙) จัดทาแผนงาน โครงการและการประเมินผลงานพยาบาล
(๑๐)ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
งำนกล้อง CCTV รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) ดูภาพจากกล้อง CCTV วิทยาลัย
(๒) บริ การให้ความร่ วมมือข้อมูลภาพวงจรปิ ด CCTV กับหน่วยงานภายใน และภายนอก
หัวหน้ ำงำนแนะแนวกำรศึกษำ,ประชำสั มพันธ์ ภำยนอกวิทยำลัย,รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) จัดทาทะเบียนประวัติงานแนะแนวและสถิตินกั เรี ยนนักศึกษา
(๒) จัดทีมงานแนะแนวศึกษาภายในให้มีประสิ ทธิภาพ
(๓) ประสานโรงเรี ยน และวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อแนะแนวศึกษาภายนอก
(๔) จัดทีมงานเพื่อแนะแนวศึกษาภายนอกให้ครอบคลุม ตามแผนงาน
(๕) สรุ ปผลการแนะแนวภายในและภายนอก
(๖) จัดเก็บสารวจข้อมูลนักศึกษาที่จบการศึกษาและนาข้อมูลเข้าระบบ AMS
(๗) บริ การให้คาปรึ กษาแก่นกั เรี ยนนักศึกษา
(๘) บริ การจัดวางตัวนักเรี ยนนักศึกษาให้เหมาะสมตรงกับความสามารถ ความต้องการความถนัดและ
ความสนใจ
(๑๐) บริ การติดตามและประเมินผลของงานแนะแนว
(๑๑) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
(๑๒) วางแผนการตลาดให้นกั เรี ยนนักศึกษาภายนอกมาเรี ยนที่วทิ ยาลัย
(๑๓) วางแผนการตลาดให้นกั เรี ยนนักศึกษาภายใน (ปวช.๓) เรี ยนต่อเนื่ องกับวิทยาลัย
(๑๔) การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานวิชาการให้สมบูรณ์ โดยประสานกับหน่วยงานหลัก
งำนผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) จัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ ข่าวสารความรู ้ผา่ นทางสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ สื่ อสิ่ งพิมพ์ Social Media และ
สื่ ออื่นๆทั้งภายในภายนอกวิทยาลัย
(๒) เสริ มสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู นักเรี ยนนักศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชน ด้านงานสื่ อสารและการ
ประชาสัมพันธ์
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(๓) คัดเลือก กลัน่ กรองข้อมูลข่าวสารและเอกสาร อื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อวิทยาลัย บุคลากร
นักเรี ยนนักศึกษา และติดประกาศ เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูล
(๔) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่วทิ ยาลัยมอบหมาย
(๕) การใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานวิชาการให้สมบูรณ์ โดยประสานกับหน่วยงานหลัก
เจ้ ำหน้ ำที่รักษำควำมปลอดภัย รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของวิทยาลัยให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภยั และเหตุร้ายอื่นๆ
(๒) ดูแล รักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในบริ เวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชัว่ โมง
(๓) ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
(๔) ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนาเข้าหรื อส่ งออกภายในบริ เวณที่รับผิดชอบตามคาสัง่ ของผูว้ า่ จ้าง
(๕) อานวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และภายในบริ เวณพื้นที่รับผิดชอบ
(๖) เปิ ด-ปิ ดประตูทางเข้า-ออก อาคารหรื อสถานที่ตามที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนดให้
(๗) มีหน้าที่ เปิ ด-ปิ ดไฟฟ้า ตามเวลาที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนดให้
(๘) ในยามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ ภายในบริ เวณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบทุก 1 ชัว่ โมง
(๙) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจาวันในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อ
รายงานเสนอต่อผูว้ า่ จ้างเป็ นประจาทุกวัน
ข้ อ ๓๐ รองผู้อำนวยกำร ฝ่ ำยแผนงำนและควำมร่ วมมือ ปฏิบัติหน้ ำที่ และกำกับดูแลงำนดังนี้
(๑) ปฏิบตั ิหน้าที่วางแผนพัฒนางานของวิทยาลัยและสรุ ปประเมินแผนงานประจาปี
(๒) ตรวจสอบงานและโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานประจาปี
(๓) ติดตามดูแลงานในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานของทุกฝ่ ายในวิทยาลัย
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
(๕) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 3-5 ปี ของวิทยาลัย
(๖) จัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของวิทยาลัย
(๗) จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
(๘) จัดทาแผนและควบคุมการใช้งบประมาณวิทยาลัย
(๙) ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยให้เป็ นไปตามแผนงานวิทยาลัย
(๑๐)รวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพของงานฝ่ ายแผนและพัฒนา ประสานข้อมูลกับหน่วยงาน
ประกันคุณภาพหลัก
(๑๑) การใช้ระบบงานสารสนเทศ AMS งานฝ่ ายแผนและพัฒนา ให้สมบูรณ์ โดย
ประสานกับหน่วยงานหลัก

๓๑

งำนประกันคุณภำพ รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) จัดทาแผนงานการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพร่ วมกับทุกหน่วยงานของวิทยาลัย
(๒) บริ หาร ติดตาม ดูแลระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานและบุคลากรวิทยาลัย
(๓) รายงานการบริ หารผลการติดตาม การดูแลระบบประกันคุณภาพกับวิทยาลัย
(๔) ประเมินงานประกันคุณภาพของหน่วยงานและบุคลากรวิทยาลัยทั้งระบบ
(๕) เตรี ยมแผนงานประกันคุณภาพภายในและภายนอกเป็ นปั จจุบนั ทุกปี
(๖) ดาเนินงานของวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายในและภายนอกเป็ นปัจจุบนั
(๗) จัดทาเอกสารการประกันคุณภาพภายในและภายนอกเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลของวิทยาลัย
(๘) การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายในและภายนอก
เช่น เขตพื้นที่ สอช. และสมศ.
(๙) รองรับการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกจากหน่วยงานภายนอก
(๑๐) เตรี ยมแผนรับการประเมินการประกันคุณภาพภายในทุกปี และภายนอกตามวาระ
(๑๑) ให้ความรู ้และประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากร
(๑๒) ให้บุคลากรรับรู ้งานประกันคุณภาพภายในและภายนอกของวิทยาลัย
(๑๓) ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
(๑๔) สารสนเทศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
(๑๕) รับผิดชอบงานรับรางวัลพระราชทานตามวาระ
(๑๖) ใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัย งานประกันคุณภาพให้สมบูรณ์โดยประสานกับหน่วยงาน
หลัก
งำนวิจัย รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) วางแผนการวิจยั เพื่อพัฒนา
(๒) ติดตามงานวิจยั จากครู และหน่วยงาน คน ละ ๑ เล่ม ต่อ ๑ ปี การศึกษา
(๓) จัดเก็บข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับงานวิจยั
(๔)จัดทาวิจยั ประจาปี และสนับสนุนให้ครู ทาวิจยั
(๕) นาผลวิจยั ไปใช้ประโยชน์
(๖) เผยแพร่ งานวิจยั ทั้งเอกสารและการประชุมวิชาการ
(๗) จัดทาแผนงานการปฏิบตั ิงานวิจยั ร่ วมกับทุกหน่วยงานของวิทยาลัย
(๗) บริ หาร ติดตาม ดูแลระบบงานวิจยั ของหน่วยงานและบุคลากรวิทยาลัย

๓๒

(๘) รายงานการบริ หารผลการติดตาม การดูแลระบบงานวิจยั กับวิทยาลัย
(๙) ประเมินงานวิจยั ของหน่วยงานและบุคลากรของวิทยาลัยทั้งระบบ
(๑๐)ใช้ระบบงานสารสนเทศของวิทยาลัยงานวิจยั ให้สมบูรณ์โดยประสานกับหน่วยงานหลัก
งำนสวัสดิกำรครู รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) จัดสวัสดิการของครู และบุคลากรในวิทยาลัยให้ทวั่ ถึงและ เหมาะสมกับสภาวะปั จจุบนั
(๒) ให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการครู ให้เป็ นไปตามระเบียบวิทยาลัย
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริ การ
(๔) ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของบุคลากรวิทยาลัย
งำนวิเทศสั มพันธ์ รับผิดชอบหน้ ำทีด่ ังนี้
(๑) ดาเนินงานเครื อข่ายทางการศึกษา
(๒) ประสานงานด้านการศึกษา โครงการพิเศษภายใน และนอกประเทศ
(๓) ดาเนินกิจกรรมอื่นๆตามที่ประธานมอบหมาย
ระเบียบกำรแต่ งกำยของครู บุคลำกรและพนักงำน วิทยำลัยฯ กำหนดให้ แต่ งกำย ดังนี้
(๑) วันจันทร์ และวันพุธ แต่งเครื่ องแบบของวิทยาลัย ตามที่วทิ ยาลัยกาหนด
(๒) วันอังคาร พฤหัสบดี แต่งกายสุ ภาพ
(๓) วันศุกร์ ผ้าไทยหรื อเสื้ อประจาจังหวัด
(๔) ครู สอนวิชาพลศึกษา ถ้าสอนปฏิบตั ิให้สวมเสื้ อยืดคอปก กางเกงวอร์ ม ของวิทยาลัย
(๕) ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร ต้องแสดงบัตรประจาตัวให้เห็นชัดเจน โดยแขวนที่คอหรื อหนีบที่กระเป๋ าเสื้ อ
(๖) หรื อแต่งกายตามที่วทิ ยาลัยสั่งการ
หมวด ๔
กำรบรรจุครู และบุคลำกร กำรเลิกสั ญญำกำรเป็ นครู และบุคลำกร
ข้อ ๓๑ ให้วทิ ยาลัยโดยผูอ้ านวยการมีหน้าที่แต่งตั้ง ถอดถอนผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา
ข้อ ๓๒ สัญญาจ้างระหว่างวิทยาลัยกับผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทาเป็ นหนังสื อ โดยไม่กาหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดการจ้าง
เว้นแต่ครู ที่เป็ นชาวต่างประเทศ

๓๓

ข้อ ๓๓ ผูร้ ับใบอนุญาต ผูอ้ านวยการ หรื อครู อาจบอกเลิกสัญญาการเป็ นครู โดยแจ้งล่วงหน้าเป็ นหนังสื อให้
ทราบก่อนถึงกาหนดจ่ายเงินเดือน เพื่อให้เป็ นผลเลิกสัญญาโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งล่วงหน้าเกิน ๓ เดือน
ข้อ ๓๔ ครู หรื อบุคลากร สายสนับสนุนต้องการลาออก ต้องแจ้งวิทยาลัย อย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนจะถึงกาหนด
จ่ายเงินเดือน การลาออก ถ้าแจ้งไม่ครบ ๓๐ วัน จะไม่ได้รับเงินเดือนของเดือนสุ ดท้าย
ข้อ ๓๕ ครู หรื อบุคลากรสายสนับสนุนที่เริ่ มทางาน ต้องส่ งเงินประกันทุกเดือน
(๑) กรณี ได้รับการบรรจุเข้าทางานแล้ว จะได้รับเงินประกันคืน
(๒) กรณี ไม่ได้รับเงินประกันคืน ทางานไม่ถึงกาหนดการบรรจุ หรื อ วิทยาลัย ให้ออกโดยมีความผิด
ตาม ข้อ ๓๙
ข้อ ๓๖ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตจ่ายเงินชดเชยให้แก่ครู ที่ตอ้ งเลิกสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้
(๑) ครู ที่ทางานติดต่อกันครบ ๑๒๐วัน แต่ไม่ครบ ๑ปี จ่ายให้ไม่นอ้ ยกว่า ๑เดือน ของเงินเดือน
เดือนสุ ดท้าย
(๒) ครู ที่ทางานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี จ่ายให้ไม่นอ้ ยกว่า ๓ เดือน ของเงินเดือน
เดือนสุ ดท้าย
(๓) ครู ที่ทางานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี จ่ายให้ไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน ของเงินเดือน
เดือนสุ ดท้าย
(๔) ครู ที่ทางานติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี จ่ายให้ไม่นอ้ ยกว่า ๘ เดือน ของเงินเดือน
เดือนสุ ดท้าย
(๕) ครู ที่ทางานติดต่อกันครบ ๑๐ ปี ขึ้นไป จ่ายให้ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ เดือน ของเงินเดือน
เดือนสุ ดท้าย
ข้อ ๓๗ ผูร้ ับใบอนุ ญาตต้องจ่ายเงินชดเชยตามข้อ ๓๗ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) วิทยาลัยเลิกล้มกิจการหรื อถูกเพิกถอนใบอนุ ญาต
(๒) วิทยาลัยยุบชั้นเรี ยนหรื อลดห้องเรี ยน
(๓) วิทยาลัยหยุดกิจการชัว่ คราว
(๔) ผูร้ ับใบอนุญาตบอกเลิกสัญญา โดยที่ ผูอ้ านวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ไม่มีความผิดการนับ
เวลาเพื่อจ่ายเงินค่าชดเชย ให้นบั เวลาตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุญาตให้บรรจุเข้าทาการสอนจนถึงวันที่
อนุญาตให้วทิ ยาลัย เลิกล้มกิจการ ยุบชั้นเรี ยน ลดห้องเรี ยนหรื อหยุดกิจการชัว่ คราวหรื อวันที่เลิก
สัญญาการเป็ นครู
ข้อ ๓๘ ผูร้ ับใบอนุ ญาตไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ครู ซึ่ งเลิกสัญญาการเป็ นครู ในกรณี หนึ่งกรณี ใด
ดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่ผรู ้ ับใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ
รองผูอ้ านวยการ
(๒) จงใจทาให้ผรู ้ ับใบอนุญาตหรื อวิทยาลัยได้รับความเสี ยหาย

๓๔

(๓) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตหรื อวิทยาลัย ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(๔) ฝ่ าฝื นระเบียบว่าด้วยจรรยามรรยาทและวินยั ตามระเบียบประเพณี ของครู ตามที่คุรุสภากาหนด
(๕) ฝ่ าฝื นระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยจรรยา มรรยาท วินยั และหน้าที่ของ ผูร้ ับใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การ ครู ใหญ่หรื อครู โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๖
(๖) ฝ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยซึ่งได้รับอนุมตั ิจากผูอ้ นุญาตแล้วหรื อคาสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรมของผูร้ ับใบอนุญาตและวิทยาลัย หรื อ ผูอ้ านวยการ ได้ตกั เตือนด้วย วาจา
หรื อ หนังสื อแล้ว เว้นแต่ในกรณี ที่ร้ายแรง ผูร้ ับใบอนุ ญาตและผูอ้ านวยการไม่จาเป็ นต้องตักเตือน
(๗) มีความประพฤติไม่เหมาะสมแก่ตาแหน่งหน้าที่
(๘) ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลา ๗ วันติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(๙) ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุ โทษการเลิกสัญญาเป็ นครู ดว้ ยเหตุตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการประนีประนอม หากตกลงกันไม่ได้ ให้คณะกรรมการประนีประนอมพิจารณา
สรุ ปความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการคุม้ ครองพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้ครู พน้ จากหน้าที่ก็ให้เลิก
สัญญาได้การเลิกสัญญาการเป็ นครู ดว้ ยเหตุตาม (๘) ให้เสนอต่อผูร้ ับใบอนุ ญาตพิจารณาอนุญาต
ให้เลิกการเป็ นครู
ข้อ ๓๙ ครู ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินค่าชดเชย เพราะเหตุดงั ต่อไปนี้
(๑) ลาออกโดยสมัครใจ
(๒) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน
(๓) ออกจากการเป็ นครู ตามข้อ ๓๙
(๔) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วันของการทดลองปฏิบตั ิงานนับแต่วนั ได้รับอนุญาตให้ทาการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ปรากฏว่าครู มีความประพฤติไม่ดีหรื อไม่มีความรู ้หรื อไม่มีความสามารถที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
ผูร้ ับใบอนุญาตหรื อผูอ้ านวยการ บอกเลิกสัญญาได้
(๕) ครู ชาวต่างประเทศที่ออกเพราะเหตุครบกาหนดตามเวลาสัญญาจ้าง
ข้อ ๔๐ ในกรณี ที่วทิ ยาลัยได้พิจารณาสอบสวนครู ที่ถูกกล่าวหา ว่ากระทาความผิด และถ้าผูร้ ับใบอนุญาตหรื อ
ผูอ้ านวยการพิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าให้ครู ปฏิบตั ิหน้าที่ในวิทยาลัยต่อไปจะเกิดความเสี ยหายแก่การ
เรี ยนการสอน ผูร้ ับใบอนุญาตหรื อผูอ้ านวยการจะสั่งพักงานครู โดยกาหนดเวลาไม่เกิน ๗วัน โดยทา
เป็ นคาสัง่ ระบุความผิดและกาหนดระยะเวลาพักงานแจ้งให้ครู ทราบก่อนการพักงาน ในระหว่างการ
พักงานให้ผรู ้ ับใบอนุญาตจ่ายเงินเดือนให้แก่ครู ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ของเงินเดือนที่ครู ได้รับก่อนการ
พักงาน เมื่อการสอบสวนเสร็ จสิ้ นแล้วปรากฏว่าครู ไม่มีความผิด ให้ผูร้ ับใบอนุ ญาตจ่ายเงินเดือเพิ่มขึ้น
จากที่จ่ายแล้วในวรรคสอง ให้เท่ากับเงินเดือนที่ครู ได้รับก่อนการพักงาน โดยให้คานวณดอกเบี้ยจาก
เงินที่ยงั ไม่จ่ายในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี

๓๕

ข้อ ๔๑ในกรณี ที่ผรู ้ ับใบอนุญาตเลิกสัญญาการเป็ นครู ภายใน ๖ เดือน นับแต่วนั ที่ครู ได้ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งต่อ
เจ้าหน้าที่จากการสื บสวนแล้วแต่กรณี โดยมิได้เป็ นการเลิกสัญญาเป็ นครู ดว้ ยเหตุขอ้ ๓๘ให้ผรู ้ ับ
ใบอนุญาตจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยตาม ข้อ ๓๗ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเท่าของค่าชดเชย
ตามที่กาหนดใน ข้อ ๓๗
กำรร้ องทุกข์ และกำรประนีประนอมข้ อขัดแย้ ง
ข้อ ๔๒ ในกรณี ที่ ผูร้ ับใบอนุญาตฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี้หรื อเมื่อมีขอ้ ขัดแย้งหรื อข้อเรี ยกร้อง
เกิดขึ้นระหว่างครู กบั ผูร้ ับใบอนุญาต ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ให้เสนอคาร้องต่อคณะกรรมการ
ประนีประนอมหรื อคณะกรรมการคุม้ ครอง เพื่อพิจารณาหรื อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดแล้วแต่กรณี
ข้อ ๔๓ คาร้องต้องทาเป็ นหนังสื อและต้องมีลายละเอียด ดังนี้
(๑) มีชื่อและที่อยูข่ องผูร้ ้อง
(๒) ระบุเรื่ องอันเป็ นเหตุให้ร้อง พร้อมทั้งข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ ตามสมควรเกี่ยวกับเรื่ องที่
ร้องเรี ยน
(๓) ลงลายมือชื่อผูร้ ้องผูร้ ้องต้องจัดสาเนาคาร้องซึ่ งได้รับรองถูกต้องให้มีจานวนเพียงพอที่จะส่ งให้แก่
คู่กรณี ทราบในคาร้อง ดังกล่าวนี้ หากผูร้ ้องประสงค์จะกล่าวโทษคู่กรณี วา่ ได้กระทาผิดระเบียบ
หรื อกฎหมายอย่างใดอย่าง หนึ่งรวมอยูใ่ นคาร้องด้วยแล้วก็ให้แยกคาร้องเฉพาะที่เกี่ยวกับข้อ
ขัดแย้งหรื อข้อเรี ยกร้องฉบับหนึ่ง และคาร้องที่เกี่ยวกับข้อกล่าวโทษอีกฉบับหนึ่ง
ข้อ ๔๔ คาร้องให้ยนื่ ต่อสานักงานสาหรับกรุ งเทพมหานครหรื อยื่นต่อสานักงานศึกษาธิ การอาเภอท้องที่ ที่
วิทยาลัยตั้งอยูส่ าหรับจังหวัดอื่น
ข้อ ๔๕ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคาร้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคาร้องถ้าปรากฏว่าคาร้องนั้นมีท้ งั คาร้องที่เกี่ยวกับ
ข้อขัดแย้งหรื อข้อเรี ยกร้องและคาร้องกล่าวโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทาผิดระเบียบหรื อกฎหมาย
อย่างใดอย่างหนึ่งรวมอยูแ่ ล้ว ให้แจ้งผูร้ ้องเพื่อเขียนคาร้องแยกเป็ นคาร้องที่เกี่ยวกับข้อขัดแย้งหรื อข้อ
เรี ยกร้องฉบับหนึ่งและคาร้องกล่าวโทษอีกฉบับหนึ่งสาหรับคาร้องกล่าวโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กระทาผิดระเบียบและกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริ งเพื่อเสนอผูบ้ งั คับบัญชาสัง่
การตามกฎหมายต่อไป
ข้อ ๔๖ คาร้องเกี่ยวกับข้อขัดแย้งหรื อข้อเรี ยกร้อง ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้เจ้าหน้าที่ส่งสาเนาคาร้องให้คู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ่งทราบภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้อง
(๒) ให้ผถู ้ ูกร้องทาคาชี้แจงเพื่อแก้ขอ้ กล่าวหาหรื อข้อเรี ยกร้องภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องให้
ชี้แจงโดยชัดเจนว่ายอมรับหรื อปฏิเสธข้อใดข้อหนึ่งหรื อทั้งหมด ถ้าพ้นกาหนดนี้แล้วปรากฏว่าผู ้
ถูกร้องไม่ยนื่ คาชี้แจงให้ถือว่าผูถ้ ูกร้องไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ขอ้ กล่าวหา
(๓) ถ้าคาชี้แจงของผูถ้ ูกกล่าวหาได้กล่าวหาว่า ผูร้ ้องมีความบกพร่ องในการดาเนิ นการเกี่ยวกับข้อ
ขัดแย้ง ให้ส่งคาชี้แจงให้ผรู ้ ้องทราบเพื่อชี้แจงแก้ขอ้ กล่าวหาในประเด็นที่ผรู ้ ้องกล่าวอ้าง โดยให้

๓๖

ปฏิบตั ิตาม (๑) และ (๒) โดยอนุโลมในกรณี ที่ผถู ้ ูกร้องขอยืน่ คาชี้แจงเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวข้างต้น โดยแสดงเหตุผลได้วา่ ไม่อาจยืน่ ภายในกาหนดนั้นได้เพราะมีเหตุสุดวิสัยและได้
ยืน่ ก่อนคณะกรรมการคุม้ ครองพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ถ้าเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุ
สุ ดวิสัยจริ ง ก็ให้รับคาชี้แจงไว้เพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ ๔๗ ให้ผอู ้ นุ ญาตแต่งตั้งคณะกรรมการประนีประนอมทุกจังหวัด ประกอบด้วยผูท้ ี่ผอู ้ นุญาตมอบหมาย
เป็ นประธานกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิไม่เกิน ๒คน กับผูแ้ ทนฝ่ ายผูร้ ับใบอนุญาตและผูแ้ ทน
ฝ่ ายครู ฝ่ายละ ๓ คน เป็ นกรรมการและข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็ นเลขานุการการแต่งตั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายหรื อการศึกษากรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งให้อยูใ่ นตาแหน่งคราวละ ๒ ปี กรรมการที่พน้ จาก ตาแหน่งอาจ ได้รับการแต่งตั้งอีก
ก็ ได้แต่จะแต่งตั้งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๔ แห่ งพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ มาใช้บงั คับแก่คณะกรรมการ
ประนีประนอมโดยอนุโลม
ข้อ ๔๘ คณะกรรมการประนีประนอมมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเหตุการณ์บอกเลิกสัญญาการเป็ นครู ตามข้อ ๓๙ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พร้อมไกล่เกลี่ย
หากตกลงกันไม่ได้ให้สรุ ปความเห็นเสนอคณะกรรมการคุม้ ครอง
(๒) ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหรื อข้อเรี ยกร้อง
(๓) ปฏิบตั ิการอื่นใด ตามที่ระเบียบหรื อข้อบังคับกาหนดไว้
ข้อ ๔๙ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคาชี้แจงแก้ขอ้ กล่าวหาแล้วหรื อพ้นกาหนดระยะเวลาชี้แจงแก้ขอ้ กล่าวหาให้
เจ้าหน้าที่ดาเนิ นการดังนี้
(๑) ไกล่เกลี่ยและนาเรื่ องเสนอคณะกรรมการประนีประนอมภายใน ๓ วันและให้คณะกรรมการ
ประนีประนอมเรี ยกทั้งสองฝ่ ายมาเจรจาตกลงกันภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่ได้รับเรื่ องพิจารณา
ถ้าตกลงกันได้ให้ทาบันทึกข้อตกลงยุติขอ้ เรี ยกร้องหรื อระงับข้อขัดแย้งและลงลายมือชื่อไว้
ทั้ง สองฝ่ ายต่อหน้าพยานข้อตกลงนี้ให้มีผลผูกพันแก่ผรู ้ ับใบอนุ ญาตและครู ซ่ ึ งลงลายมือชื่อ
ในบันทึกนั้น
(๒) ถ้าตกลงกันไม่ได้หรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไปยืน่ คาชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่สอบสวน
ข้อเท็จจริ งและรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการคุม้ ครองภายใน ๑๕วัน
นับแต่วนั ที่พน้ กาหนดตาม (๑) แต่ถา้ ไม่อาจดาเนิ นการภายในกาหนดเวลาได้ให้ขยายเวลา
ออกไปได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน โดยแจ้งการขยายเวลาให้ผรู ้ ับรองทราบทุกครั้ง
ข้อ ๕๐ ในระหว่างดาเนินการไกล่เกลี่ยประนีประนอมหรื อในระหว่างการดาเนินการสอบสวน หรื อใน
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคุม้ ครอง ห้ามมิให้ท้ งั สองฝ่ ายกระทาการใด เป็ นการยุยง
สนับสนุนหรื อชักชวนให้ครู หรื อนักเรี ยนนักศึกษาทาการสนับสนุนหรื อขัดขวางฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ทั้ง ต้องไม่กระทาการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรี ยนการสอนของวิทยาลัยหรื อ

๓๗

นักเรี ยน นักศึกษาเป็ นอันขาด
ข้อ ๕๑ ให้ถือว่าสัญญาการเป็ นครู ที่ทาขึ้นระหว่างผูร้ ับใบอนุญาตกับครู ตามแบบสัญญาการเป็ นครู ทา้ ย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการคุม้ ครองการทางานของครู ใหญ่และครู โรงเรี ยนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขดั แย้งกับระเบียบนี้ ข้อสัญญาใดที่ขดั หรื อแย้ง
ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
ข้อ ๕๒ บุคคลที่ได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานและลูกจ้าง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา จะต้อง
มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริ บูรณ์
(๒) ไม่เป็ นผูเ้ คยได้รับโทษจาคุก
(๓) ไม่เป็ นผูถ้ ูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่น
(๔) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรื อบกพร่ องในศีลธรรม
(๕) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ
(๖) ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
(๗) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๘) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) มีคุณสมบัติตามตาแหน่ง
ข้อ ๕๓ การบรรจุครู และบุคลากรเข้ารับตาแหน่งต้องเสนอเรื่ องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผูบ้ ริ หารวิทยาลัย
โดยบอกลักษณะงาน ระบุคุณสมบัติให้ชดั เจน แล้วดาเนิ นการดังนี้
(๑) ประกาศรับสมัคร
(๒) มีแบบใบสมัครของวิทยาลัย
(๓) สอบสัมภาษณ์หรื อข้อเขียน
(๔) ทดลองปฏิบตั ิงาน ๑๘๐ วัน
ข้อ ๕๔ การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทุกตาแหน่งต้องมีการทดลองปฏิบตั ิงานและผ่านขั้นตอนการประเมินของ
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย แล้วจึงบรรจุแต่งตั้ง โดยประกาศเป็ นคาสั่ง ระบุตาแหน่ง หน้าที่
เงินเดือนที่จะได้รับให้ชดั เจน

๓๘

หมวด ๕
ค่ ำตอบแทน
ข้อ ๕๕ ในกรณี ที่ครู มีชวั่ โมงทาการสอนเกินกว่าที่วทิ ยาลัยกาหนดในหมวด (๑)ข้อ ๙ข้อ ๑๐หรื อทาการสอน
ระหว่างปิ ดภาคเรี ยนหรื อทาการสอนนอกเวลาทาการ ผูร้ ับใบอนุญาตต้องจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
(๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ชัว่ โมงละ
๑๐๐บาท
(๒) สาหรับครู ที่วทิ ยาลัยบรรจุทาการสอนเป็ นรายชัว่ โมง ให้จ่ายค่าสอนเป็ น2 เท่าของ ข้อ (๑)
(๓) การสอนเกินเวลาทาการของวิทยาลัย (เกิน ๑๖.๐๐น.) ให้จ่ายค่าตอบแทนชัว่ โมงละ ๑๐๐ บาท
(๔) การสอนระหว่างปิ ดภาคเรี ยนจ่ายค่าตอบแทนชัว่ โมงละ ๑๒๐ บาทตามตาราง
(๕) การสอนโดยวิธีการสั่งงานให้จ่ายค่าตอบแทนด้วยการเหมาจ่ายในรายวิชาร้อยละ ๓๐ ของ
ค่าลงทะเบียนแต่ไม่เกินค่าตอบแทนการสอนตามตาราง
(๖) ผูท้ ี่ทาหน้าที่เกี่ยวกับฝ่ ายบริ หารงาน ฝ่ ายดาเนินงานหรื อบุคลากรอื่น ๆ ให้จ่ายค่าตอบแทนใน
ความเห็นชอบของผูร้ ับใบอนุญาต
(๗) กรณี ที่ครู ได้รับคาสัง่ ให้ไปปฏิบตั ิหน้าที่อื่นภายนอกสถานศึกษา ระหว่างวันทาการและมี
ค่าตอบแทนให้นาค่าตอบแทนนั้น มามอบให้วทิ ยาลัย เพื่อวิทยาลัยจะได้ดาเนินการบริ หารเงิน
ให้กบั สาขาวิชานั้นต่อไป
ข้อ ๕๖ เบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายตามจานวนเงินและเงื่อนไขที่วทิ ยาลัย
กาหนด เว้นแต่การเดินทางตามคาสั่งวิทยาลัยในวัน เวลาปกติ มิตอ้ งจ่ายเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ
เดินทาง เว้นแต่เกินเวลาตามข้อ ๕๘
ข้อ ๕๗ การนับเวลาเดินทางไปปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ เพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยง ให้นบั ตั้งแต่เวลาออกจากที่อยูห่ รื อ
วิทยาลัยจนกลับถึงที่อยูห่ รื อวิทยาลัยแล้วแต่กรณี โดยให้นบั ยีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมงเป็ นหนึ่งวันถ้าไม่ถึงยีส่ ิ บสี่
ชัว่ โมงหรื อเกินยีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมง ส่ วนที่ไม่ถึงหรื อส่ วนที่เกินยี่สิบสี่ ชวั่ โมงนับได้ ๘ชัว่ โมงให้ถือเป็ น ๑ วัน
ข้อ ๕๘ กรณี เป็ นการสั่งให้ครู บุคลากร ไปอบรมประชุมสัมมนา เพิ่มเติมความรู ้ วิทยาลัยจะสนับสนุน
ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง (เว้นแต่การเดินทางตามคาสั่งวิทยาลัยในวัน เวลาปกติ )มิตอ้ ง
จ่ายเบี้ยเลี้ยง กรณี เป็ นการสั่งให้ครู บุคลากร ไปอบรมประชุมสัมมนา เพิ่มเติมความรู ้ในวัน เวลา
ทางานปกติและต้องพักค้างคืนวิทยาลัยจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พกั ตามข้อ ๖๐ ๖๒ โดยค่าเดินทางให้มี
หลักฐานที่ตรวจสอบได้ เช่นการเบิกค่าน้ ามัน บิลค่าทางด่วน หรื อ อื่นๆนาส่ งที่การเงินของวิทยาลัย
หลังจากการเดินทางกลับถึงวิทยาลัยไม่เกิน 7 วันทาการ
ข้ อ ๕๙ อัตรำค่ ำเบีย้ เลีย้ ง
(๑) ผูร้ ับใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ ผูท้ รงคุณวุฒิ ๓๕๐ บาท
(๒) รองผูอ้ านวยการ ผูอ้ านวยการสานักงาน ๓๐๐ บาท
(๓) หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างาน ๒๕๐ บาท

๓๙

(๔) ครู บุคลากร ๒๐๐ บาท
(๕) พนักงานขับยานพาหนะ ๑๕๐ บาท
อัตรำค่ ำเบีย้ เลีย้ งในกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ ำทีใ่ นต่ ำงประเทศ
(๑) ผูร้ ับใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ ผูท้ รงคุณวุฒิ ๙๐๐ บาท
(๒) รองผูอ้ านวยการ ๗๐๐ บาท
(๓) หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างาน ๕๐๐ บาท
(๔) ครู บุคลากร ๔๐๐ บาท
ข้อ ๖๐ อัตรำค่ ำตำแหน่ ง ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ หัวหน้างานหลักสู ตร หัวหน้าสาขาวิชา ขึ้นอยูท่ ี่ดุลพินิจ
ของผูร้ ับใบอนุญาต
ข้อ ๖๑ อัตราการเบิกจ่ายค่าพาหนะ เบิกได้ดงั นี้
(๑) การเดินทางไปปฏิบตั ิงานโดยพาหนะประจาทาง ให้เบิกได้ตามเงื่อนไขที่ทางวิทยาลัยกาหนด
(๒) ผูร้ ับใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ ผูท้ รงคุณวุฒิ รองผูอ้ านวยการ เดินทางโดยเครื่ องบิน รถไฟ
นอนชั้น ๒ หรื อรถโดยสารปรับอากาศ V.I.P.
(๓) หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างาน ครู บุคลากร รถไฟนัง่ ชั้น ๒ หรื อรถโดยสารปรับอากาศธรรมดา
(๔) กรณี เบิกน้ ามันเชื้อเพลิงจากวิทยาลัยให้คิดอัตรากิโลเมตรละ ๕ บาท และหรื ออยูใ่ นดุลยพินิจของ
ผูบ้ ริ หารเห็นสมควร
ข้อ ๖๒ กรณี เดินทางไปปฏิบตั ิงาน ประชุ ม อบรม สัมมนา ให้เบิกค่าเช่าที่พกั ได้ตามที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินอัตรา
๙๐๐ บาทต่อ ๑ คืน
ข้อ ๖๓ กรณี ที่จดั ที่พกั ให้แล้ว ไม่ประสงค์จะพักในที่ ที่จดั ไว้ให้ ไม่ให้เบิกค่าที่พกั
ข้อ ๖๔ เมื่อเบิกค่าพาหนะ เดินทาง ค่าที่พกั และเบี้ยเลี้ยง เมื่อเดินทางกลับถึงสถานศึกษา ต้องจัดทารายงาน
การเดินทางเพื่อสรุ ปการใช้งบประมาณภายใน ๕ วันทาการ เมื่อเดินทางกลับวิทยาลัย
ถ้าผูเ้ บิกเงินดังกล่าวไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ให้เจ้าหน้าที่การเงิน หักเงินของผูเ้ บิกในเดือนปั จจุบนั
ข้อ ๖๕ การเดินทางไปปฏิบตั ิงาน ประชุม อบรม สัมมนา เบิกเงินทดรองจ่ายก่อนการเดินทางได้โดยต้อง
ดาเนินการดังนี้
(๑) ทาเรื่ องยืมเงินก่อนเดินทางอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ โดยหน่วยงานที่ ผูเ้ ดินทางสังกัดอยูเ่ ป็ นผูร้ ับรอง
(๒) เมื่อปฏิบตั ิงาน ประชุม อบรม สัมมนาเสร็ จสิ้ น ให้ยนื่ หลักฐาน เอกสาร ประกอบการเบิกเพื่อ
หักใช้คืนเงินยืม ภายใน ๓ วันนับจากเดินทางกลับเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ในวิทยาลัย
(๓) กรณี ที่ไม่ยนื่ รายงานการเดินทาง และเอกสารประกอบการเพื่อหักใช้คืนเงินยืม
ให้ผรู ้ ับรอง รับผิดชอบและดาเนินการกับผูย้ มื เงินทดรองจ่ายตาม (๑)
(๔) กรณี ที่มีคาสั่งด่วนในการเดินทาง ให้เขียนคาร้องให้ผูบ้ งั คับบัญชา เสนอ ผูอ้ านวยการ
ผูร้ ับใบอนุ ญาต เพื่อพิจารณาอนุมตั ิสารองงบประมาณเร่ งด่วน

๔๐

ข้อ ๖๖ การพัฒนาและส่ งเสริ มคุณภาพการสอนของครู ผูร้ ับใบอนุญาต ควรส่ งเสริ มให้ครู ได้รับการอบรม
และศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับวิชาที่สอนเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อวิชาชีพครู โดยได้รับอนุญาตจากผูร้ ับ
ใบอนุญาตหรื อผูอ้ านวยการ ผูร้ ับใบอนุ ญาต อาจสั่งให้ครู ผนู ้ ้ นั ปฏิบตั ิงานของวิทยาลัยเป็ นการ
ทดแทนที่มิได้ปฏิบตั ิระหว่างปิ ดภาคเรี ยนการขอศึกษาอบรมในสาขาวิชาที่ไม่สอดคล้องตามระดับ
หรื อหลักสู ตรที่วทิ ยาลัยเปิ ดทาการสอนหรื อไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สอนหรื อปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ วิทยาลัย
จะไม่ปรับวุฒิให้
ข้อ ๖๗ การปรับเงินเพิม่ วุฒิ กรณี ศึกษาต่อตรงสาขาที่สอนหรื อที่ปฏิบตั ิหน้าที่ ให้ปรับเงินเดือนครู เพิม่ ขึ้น
เท่ากับจานวนเงินส่ วนต่างของอัตราเงินเดือนตามวุฒิที่ทางราชการกาหนด
ข้อ ๖๘ วิทยาลัยกาหนดให้มีการจ่ายเงินเดือนบุคลากรทุกวันสิ้ นเดือน หากวันจ่ายเงินเดือนตรงกับวันหยุด จะ
เลื่อนจ่ายในวันถัดไป
หมวด ๖
ระเบียบกำรลงโทษ
ข้อ ๖๙ ระเบียบการลงโทษบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา การกระทาเหตุดงั นี้ ถือเป็ นความผิด
ที่จาต้องมีการลงโทษ
(๑) ไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา
(๒) ละเลยไม่ปฏิบตั ิตามปฏิทินปฏิบตั ิงานของวิทยาลัย
(๓) จัดพิมพ์เอกสารหรื อหนังสื อ จาหน่ายให้แก่นกั เรี ยนนักศึกษา โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจาก
ผูอ้ านวยการ
(๔) เรี ยก รับ ยอมรับหรื อยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากนักเรี ยนนักศึกษาหรื อผูอ้ ื่น
เพื่อตนเองและผูอ้ ื่น โดยรับจะทาในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเป็ นการตอบแทนผิดระเบียบของวิทยาลัย และ
ผิดจรรยา มรรยาทของครู ตามระเบียบของครุ สภา
(๕) รับฝากเงิน ของมีค่าของนักเรี ยนนักศึกษา
(๖) รับเงินจากนักเรี ยน เพื่อชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่มิได้นามาชาระ กับงานการเงินของ
วิทยาลัย
(๗) บังคับให้นกั เรี ยนนักศึกษาซื้ ออุปกรณ์เรี ยน ที่ครู ผสู ้ อนจัดหามาจาหน่าย
(๘) ยืมเงินหรื อของใช้จากนักเรี ยนนักศึกษา
(๙) นอนหรื อหลับในเวลาปฏิบตั ิหน้าที่
(๑๐) เจตนาปฏิบตั ิงานให้ล่าช้า หรื อ ไม่ส่งงานตามกาหนดของวิทยาลัย
(๑๑) ละทิ้งหน้าที่ ละเลยหรื อหลีกเลี่ยงการทางานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๑๒) ทาลาย ต่อเติมหรื อแก้ไขข้อความในเอกสารหนังสื อหรื อแผ่นป้ ายและประกาศของวิทยาลัย
(๑๓) นาหรื อพกอาวุธใด ๆ เข้ามาในวิทยาลัย เว้นแต่ผมู ้ ีหน้าที่ตอ้ งพกพาอาวุธ

๔๑

(๑๔) แสดงกิริยา ใช้วาจาหรื อขีดเขียนข้อความหยาบคาย ก้าวร้าว ดูหมิ่น ล่วงเกินหรื อเหยียดหยาม
บุคคลใด ๆ ในวิทยาลัย
(๑๕) แพร่ ข่าวอกุศล ใส่ ร้ายผูอ้ ื่นหรื อก่อให้เกิดความแตกแยก
(๑๖) แจ้งหรื อรายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(๑๗) นาสุ รา เครื่ องดองของเมาหรื อยาเสพติดให้โทษอันเป็ นของต้องห้ามตามกฎหมายหรื อดื่มสุ รา
หรื อเครื่ องดองของเมาหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในสภาพมึนเมา
(๑๘) ทาลายหรื อทาให้เสี ยหาย ซึ่งเครื่ องมือ เครื่ องใช้หรื อทรัพย์สินอื่นใดของวิทยาลัย
(๑๙) นาเครื่ องมือ เครื่ องใช้หรื อทรัพย์สินอื่นใดของวิทยาลัยไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อผูอ้ ื่นโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
(๒๐) เล่นการพนันหรื อร่ วมในวงการพนันทุกประเภทหรื อเล่นแชร์ ในวิทยาลัย
(๒๑) ทาการเรี่ ยไรบุคคลใด ๆ ในวิทยาลัย
(๒๒) ฝ่ าฝื นหลีกเลี่ยง ขัดขืนหรื อละเลย เพิกเฉยต่อกฎที่บงั คับ ระเบียบ สัญญาจ้างงาน ประกาศหรื อ
คาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชา
(๒๓) รู ดบัตรประจาตัวแทนผูอ้ ื่น จงใจทาให้บตั รของผูอ้ ื่น เกิดความเสี ยหาย
(๒๔) เซ็นชื่อแทนผูอ้ ื่น หรื อทุจริ ตในการสแกนนิ้วมือ จงใจทาให้เครื่ องสแกนนิ้วมือ
เกิดความเสี ยหาย
(๒๕) ประพฤติตนในทานองชูส้ าวต่อครู บุคลากร พนักงาน นักเรี ยนนักศึกษา
(๒๖) ประพฤติเสื่ อมเสี ยต่อจรรยามารยาทของครู ตามระเบียบของครุ สภาและระเบียบของกระทรวง
ศึกษาว่าด้วยจรรยา มรรยาทและหน้าที่
(๒๗) มีหนี้สินมาก
(๒๘) ทาการทุจริ ตต่อหน้าที่
(๒๙) ทะเลาะวิวาทหรื อทาร้ายซึ่ งกันและกันหรื อต่อบุคคลใด ๆ ในวิทยาลัยหรื อบ้านพัก
(๓๐) กระทาการใด ๆ โดยจงใจ อันอาจเป็ นเหตุให้วทิ ยาลัยได้รับความเสี ยหาย
(๓๑) กระทาการใด ๆ โดยประมาท เลินเล่อหรื อขาดความระมัดระวังอันเป็ นเหตุให้วทิ ยาลัยต้อง
ได้รับความเสี ยหาย
(๓๒) เปิ ดเผยข้อความใด ๆ อันเป็ นเรื่ องปกปิ ดเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัย

๔๒

บทลงโทษ
ข้อ ๗๐ การลงโทษมีดงั นี้
(๑) ตาหนิโทษเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(๒) ภาคทัณฑ์
(๓) พักงาน ๕ – ๗วันโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
(๔) ลดเงินเดือน
(๕) ให้ออก
(๖) ไล่ออก
ข้อ ๗๑ การลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๗๑ ผูร้ ับใบอนุญาตหรื อ ผูอ้ านวยการ ซึ่งได้รับ มอบหมายจาก
ผูร้ ับใบอนุญาต มีอานาจสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
ข้อ ๗๒ การสั่งลงโทษในข้อหาว่ากระทาผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องทาการสอบสวนในมูลกรณี ที่ ถูกกล่าวหา
และให้โอกาสผูถ้ ูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริ ง โดยให้มีกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ เพื่อให้ความเป็ นธรรม
แก่ผถู ้ ูกกล่าวหาก่อนสั่งลงโทษ ในกรณี ที่ผถู ้ ูกกล่าวหาเป็ นครู ให้ผอู ้ านวยการหรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายจากผูอ้ านวยการเป็ นผูส้ อบสวนและในกรณี ที่ผถู ้ ูกกล่าวหาเป็ นผูอ้ านวยการ ให้ผจู ้ ดั การ
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การเป็ นผูส้ อบสวนการดาเนินการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง จะให้
ผูอ้ านวยการหรื อผูจ้ ดั การแล้วแต่กรณี เป็ นผูท้ าการสอบสวนหรื อแต่งตั้งคณะกรรมการโดยให้
ผูอ้ านวยการ หรื อผูจ้ ดั การเป็ นประธานกรรมการสอบสวนได้
ข้อ ๗๓ ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูอ้ านวยการหรื อครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติผดิ จรรยา มรรยาท
หรื อไม่ปฏิบตั ิตนตามวินยั หรื อหน้าที่ ซึ่ งเป็ นความผิดเล็กน้อยหรื อมีเหตุอนั ควรลดหย่อนซึ่ งยังไม่
ถึงกับจะต้องลงโทษตัดเงินเดือนหรื อลดเงินเดือน ถ้าผูม้ ีอานาจลงโทษ เห็นสมควรลงโทษ ให้สั่ง
ลงโทษโดยการตาหนิโทษเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อภาคทัณฑ์ตามควรแก่กรณี
ข้อ ๗๔ การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรื อลดเงินเดือน ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) โทษตัดเงินเดือน จะสั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๕ ของเงินเดือนและเป็ น
เวลาไม่เกินสามเดือน
(๒) โทษลดเงินเดือนจะสั่งลงโทษลดเงินเดือน ได้ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๕ ของเงินเดือน
ข้อ ๗๕ ผูอ้ านวยการหรื อครู ประพฤติผดิ จรรยามรรยาทหรื อไม่ปฏิบตั ิตามวินยั หรื อหน้าที่ผรู ้ ับใบอนุญาตหรื อ
ผูจ้ ดั การซึ่ งได้รับมอบหมายจากผูร้ ับใบอนุ ญาต เห็นควรลงโทษตามความร้ายแรงแห่งมูลกรณี ให้
ดาเนินการดังนี้
(๑) การลงโทษตัดเงินเดือนหรื อลดเงินเดือน ให้ทาการสอบสวนตามข้อ ๗๓ ในกรณี ที่วทิ ยาลัยมี
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย การสั่งลงโทษจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ หารวิทยาลัย

๔๓

(๒) การลงโทษให้พน้ จากหน้าที่ ผูอ้ านวยการหรื อครู ของวิทยาลัย ให้ทาการสอบสวนตามข้อ ๗๓
และให้เสนอคณะกรรมการคุม้ ครองการทางานหรื อคณะอนุกรรมการคุม้ ครองการทางาน
พิจารณาวินิจฉัยก่อนแล้วแต่กรณี
ข้อ ๗๖ คาสั่งลงโทษให้ทาเป็ นหนังสื อ ตามแบบที่กาหนดและเมื่อได้สั่งลงโทษไปประการใดแล้ว ให้แจ้ง
คาสั่งลงโทษ ให้ผถู ้ ูกลงโทษทราบและรายงานให้ผรู ้ ับใบอนุญาตทราบพร้อมด้วยสาเนาคาสั่งลงโทษ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ออกคาสั่ง
หมวด ๗
สวัสดิกำร สำหรับครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ข้อ ๗๗ บุคลากรที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ หรื อเข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มวุฒิจะต้องทาเรื่ อง
ขออนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น และผ่านการพิจารณา จึงมีสิทธิ์ ดาเนิ นการได้
ถ้าศึกษาต่อโดยไม่แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาจะไม่ได้รับการเพิ่มวุฒิ และหรื อเพิ่มเงิน
ข้อ ๗๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา สนับสนุนการศึกษาต่อของครู และบุคลากรดังนี้
๗๘.๑ ระดับการศึกษา
๗๙.๑.๑ คุณวุฒิวชิ าชีพครู (ป.บัณฑิต)
๗๙.๑.๒ ปริ ญญาตรี
๗๙.๑.๓ ปริ ญญาโท
๗๙.๑.๔ ปริ ญญาเอก
๗๘.๒ คุณสมบัติของผูร้ ับเงินสนับสนุนการศึกษา
๗๘.๒.๑ ต้องเป็ นครู หรื อบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยาไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี โดยมีเกณฑ์ดงั นี้
๗๘.๒.๒ ปฏิบตั ิงานครบ ๓ ปี ได้รับเงินสนับสนุน ๒๕ % ของค่าลงทะเบียนการศึกษาที่จ่ายจริ ง
๗๘.๒.๓ ปฏิบตั ิงานครบ ๕ ปี ได้รับเงินสนับสนุน ๕๐ % ของค่าลงทะเบียนการศึกษาที่จ่ายจริ ง
๗๘.๒.๔ ปฏิบตั ิงานครบ ๗ ปี ได้รับเงินสนับสนุน ๗๕ % ของค่าลงทะเบียนการศึกษาที่จ่ายจริ ง
๗๘.๒.๕ ปฏิบตั ิงานครบ ๙ ปี ได้รับเงินสนับสนุน ๑๐๐ % ของค่าลงทะเบียนการศึกษาที่จ่ายจริ ง
๗๘.๒.๖ เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี ผลการปฏิบตั ิงานดี
๗๘.๒.๗ เรี ยนในสาขาที่สอดคล้องกับการสอนหรื อการปฏิบตั ิงาน
๗๘.๒.๘ เป็ นผูท้ ี่สาขาวิชาหรื อหน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือก
๗๘.๒.๙ ผูป้ ระสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตาม

๔๔

ข้อ ๗๘.๒.๑ - ๗๘.๒.๗ หากคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยเป็ นราย ๆ
๗๘.๒.๑๐ ระหว่างการศึกษาผูข้ อรับการสนับสนุนต้องมาปฏิบตั ิงานเป็ นปกติ
๗๘.๒.๑๑ ในระหว่างการศึกษา เมื่อวิทยาลัยมีกิจกรรม หรื อคาสั่งให้ครู ปฏิบตั ิงาน
ในวันหยุด นักขัตฤกษ์ วันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์ ครู หรื อบุคลากรที่มีเรี ยนในวันดังกล่าว ต้องเข้าร่ วม
กิจกรรมตามคาสั่งวิทยาลัย
๗๘.๒.๑๒ เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาแต่ละภาค ต้องรายงานผลการศึกษา ต่อผูบ้ งั คับบัญชาได้รับทราบ
๗๘.๒.๑๓ ถ้าผูไ้ ด้รับสนับสนุนทุนการศึกษา ไม่จบการศึกษาตามหลักสู ตรกาหนด วิทยาลัยอาจ
ยกเลิกการสนับสนุนการศึกษา และต้องใช้คืนเงินสนับสนุนการศึกษาเท่าจานวนที่รับจริ ง หรื อไม่นอ้ ย
กว่า ๗๕ % ของทุนที่รับจริ ง
๗๘.๒.๑๔ เมื่อสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรกาหนด ให้ผรู ้ ับเงินสนับสนุ นการศึกษารายงานผล
การศึกษา ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ต่อฝ่ ายงานบุคลากร ภายใน ๑ สัปดาห์ หรื อ ๕ วันทาการ นับจากวันอนุมตั ิ
การจบ
๗๘.๒.๑๕ เมื่อสาเร็ จการศึกษาผูท้ ี่ได้รับเงินสนับสนุ นการศึกษา จะต้องทางานให้วทิ ยาลัย
ผูส้ นับสนุนทุนการศึกษา เป็ นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี หรื อถ้าผูไ้ ด้รับเงินสนับสนุนการศึกษา ทางานให้
วิทยาลัยไม่ครบ ๒ ปี ให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายให้วทิ ยาลัยเป็ นจานวนเงินเท่ากับวิทยาลัยจ่ายสนับสนุนตาม
จริ ง
ข้อ ๗๙ ครู และบุคลากรที่สมรสเป็ นครั้งแรก ถูกต้องตามกฎหมาย จะได้รับของขวัญเป็ นเงินสด ๕,๐๐๐ บาท
ถ้าคู่สมรสเป็ นบุคลากรในวิทยาลัยจะได้รับสิ ทธิ น้ ีเพียงคนเดียว
ข้อ ๘๐ ถ้ามีบุตรกับสามีหรื อภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะได้เงินรับขวัญ ๒,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘๑ บุตรของครู และบุคลากรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสามีหรื อภรรยา เข้าเรี ยนในวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิ ชยการอยุธยา ได้เงินสนับสนุนการศึกษา ปี ละ ๓,๐๐๐ บาท (ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยต่อปี ๒.๕๐
ขึ้นไป)
ข้อ ๘๒ ครู ที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นครู ตน้ แบบด้านใดด้านหนึ่ง ในระดับเขต จะได้รับรางวัล ๒,๐๐๐ บาทและ
ถ้าได้ตาแหน่งในระดับชาติ จะได้รับรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘๓ ครู และบุคลากรที่มีผลงานวิจยั ในระดับชาติ ได้เหรี ยญทองรับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
เหรี ยญเงินรับเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท เหรี ยญทองแดงรับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาทให้ผมู ้ ีสิทธิ ตามข้อที่กล่าวข้างต้น รายงานเป็ นลายลักษณ์
อักษรพร้อมสาเนาหลักฐานผลงานผ่านหัวหน้าสาขาวิชาหรื อหัวหน้างานตามลาดับ เพื่ออนุมตั ิตาม
ขั้นตอนต่อไป
ข้อ ๘๔ ในกรณี ที่บิดา มารดา คู่สมรส บุตรของครู หรื อบุคลากรของวิทยาลัยถึงแก่กรรม วิทยาลัยจะเป็ น
เจ้าภาพสวดอภิธรรมให้หนึ่งคืน พร้อมทั้งมอบเงินร่ วมเป็ นเจ้าภาพ ๕,๐๐๐ บาท

๔๕

ข้อ ๘๕ เมื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยาดาเนินการคัดเลือกบุคคล เข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่แล้ว วิทยาลัย
สนับสนุนชุดเครื่ องแบบของวิทยาลัย ๑ ชุด
ข้อ ๘๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยาตัดเครื่ องแบบหรื อชุดอื่น ให้บุคลากรของวิทยาลัยทุกคน
อย่างน้อย ปี ละ ๑ ชุด
ข้อ ๘๗ เมื่อบุคลากรของวิทยาลัย ที่มีความประสงค์จะใช้รถวิทยาลัย ในกิจส่ วนตน สามารถทาเรื่ องขอยืม
ใช้รถได้ ที่งานยานพาหนะ โดยวิทยาลัยสนับสนุนการใช้รถวิทยาลัยเท่านั้น
หมวด ๘
ระเบียบปฏิบัติ ของครู และบุคลำกรสำยสนับสนุน
ข้อ ๘๘ ต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ ๘๙ ครู และเจ้าหน้าที่ตอ้ งเซ็นชื่อและรู ดบัตรหรื อสแกนนิ้วมือ เพื่อลงเวลามาทางาน และกลับด้วยตนเองทุก
ครั้ง ทั้งในวันทางานปกติ และวันที่วทิ ยาลัยสั่งให้มาปฏิบตั ิหน้าที่อื่น / ปฏิบตั ิหน้าที่เวรในวันเสาร์ อาทิตย์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์
ข้อ ๙๐ เมื่อครู และบุคลากรทางการศึกษา รู ดบัตรหรื อสแกนนิ้วมือ และลงชื่อเข้าปฏิบตั ิงานแล้ว ถ้าต้องออก
นอกบริ เวณวิทยาลัยให้ปฏิบตั ิตาม ข้อ ๑๔(๓)
ข้อ ๙๑ ครู ที่ปรึ กษาต้องให้คาปรึ กษา ดูแล นักเรี ยน ในเรื่ องการเรี ยน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรี ยน
ข้อ ๙๒ กรณี ผปู ้ กครองมาพบ ให้ตอ้ นรับผูป้ กครองหรื อผูม้ าติดต่องาน ณ อาคาร ๑ และให้เป็ นไปด้วย
อัธยาศัยอันดี ใช้วาจาที่สุภาพ
ข้อ ๙๓ ควรมีความสัมพันธ์ อันดี ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม และระหว่างสาขาวิชา โดยการช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน มีสัมมาคารวะ และให้เกียรติตามแก่ฐานะตาแหน่ง
ข้อ ๙๔ ต้องปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ขยัน หมัน่ เพียร และหมัน่ ศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติมอยูเ่ สมอ
ข้อ ๙๕ ต้องสามัคคีร่วมแรงร่ วมใจในการทางาน เป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่กระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่เป็ น
ปฏิปักษ์ต่อสถาบัน
ข้อ ๙๖ ต้องช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้วทิ ยาลัย เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์
ข้อ ๙๗ ต้องไม่นาของวิทยาลัย ไปใช้ในงานส่ วนตัว
ข้อ ๙๘ เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ของวิทยาลัยเพื่อปฏิบตั ิงานส่ วนตัว ต้องได้รับการอนุ ญาต จากวิทยาลัยจึง
สามารถดาเนินการได้

๔๖

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร
ว่าด้วยจรรยา มรรยาท วินยั และหน้าที่ของผูร้ ับใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การ ครู ใหญ่และครู
โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๖
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖และมาตรา ๖๑แห่งพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การออกระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยจรรยา มรรยาท วินยั และหน้าที่ของผูร้ ับ
ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ครู ใหญ่และครู โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๖”
ข้อ ๒ ผูร้ ับใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ครู ใหญ่และครู ต้องมีจรรยา มรรยาทอันดีงาม มีวนิ ยั และรักษาวินยั ดังต่อไปนี้
(๑) ยึดมัน่ ในศาสนาที่ตนนับถือและไม่ดูหมิ่นศาสนาอื่น
(๒) ตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีต่อการศึกษา
(๓) ปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่นโดยสุ ภาพเรี ยบร้อย
(๔) ประพฤติตนอยูใ่ นความสุ จริ ตและปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์เที่ยงธรรม
(๕) ไม่กระทาการใดอันอาจทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติและชื่อเสี ยงของตนและวิทยาลัย
(๖) ไม่กระทาการใดที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในหมู่ครู และนักเรี ยน
(๗) ไม่ยนิ ยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัยอานาจหน้าที่ไม่วา่ ทางตรงและทางอ้อมเพื่อหาประโยชน์อนั มิชอบด้วย
กฎหมาย
(๘) ไม่ยยุ งส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ นให้นกั เรี ยนเดินขบวนเรี ยกร้องหรื อนัดหยุดเรี ยนหรื อก่อความไม่
สงบเพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
(๙) แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
ระเบียบคุรุสภำ
ว่ ำด้ วยจรรยำบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยที่เห็นเป็ นการสมควรให้มีการปรับปรุ งระเบียบระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณและวินยั ตาม
ระเบียบประเพณี ครู พ.ศ. ๒๕๒๖ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖(๒) และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ คณะกรรมการอานวยคุรุสภา จึงวางระเบียบไว้เป็ นจรรยาบรรณครู เพื่อเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิในการประกอบวิชาชีพครู
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยามรรยาทและวินยั ตามระเบียบประเพณี ของครู
พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ กาหนดให้ครู มีจรรยาบรรณดังต่อไปนี้
(๑) ครู ตอ้ งรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความ เอาใจใส่ ช่วยเหลือส่ งเสริ มให้กาลังใจในการศึกษา
เล่าเรี ยนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า

๔๗

(๒) ครู ตอ้ งอบรม สั่งสอน ฝึ กฝน สร้างเสริ มความรู ้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิด
แก่ศิษย์อย่างเต็มสามารถ ด้วยความบริ สุทธิ์
(๓) ครู ตอ้ งประพฤติ ปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ท้ งั ทางกาย วาจาและจิตใจ
(๔) ครู ตอ้ งไม่กระทาตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และ
สังคมของศิษย์
(๕) ครู ตอ้ งไม่แสวงหาประโยชน์อนั เป็ นอามิสสิ นจ้างจากศิษย์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามปกติ
และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทาการใด ๆ อันเป็ นการหาประโยชน์แก่ตนโดยมิชอบ
(๖) ครู ยอ่ มพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทนั ต่อการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเ่ สมอ
(๗) ครู ยอ่ มรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
(๘) ครู พึงช่วยเหลือเกื้อกูลครู และชุมชนในทางสร้างสรรค์
(๙) ครู พึงประพฤติปฏิบตั ิเป็ นผูน้ าในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคุรุสภารักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ดร.สมจิตร ศิริเสนา)
ผูร้ ับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการอยุธยา

๔๘

ประกาศ
ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบปฏิบัตคิ รูและบุคลากรฉบับปี พ.ศ. 2562
เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาได้ประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติครูและบุคลากรฉบับปี พ.ศ.
2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน บัดนี้ทางวิทยาลัยฯจึงประกาศปรับปรุงและแก้ไข
ระเบียบปฏิบัติครูและบุคลากรฉบับปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
1.ยกเลิกข้อความใน ระเบียบปฏิบัติครูและบุคลากรฉบับปี พ.ศ. 2562 ในหมวด 7 ข้อ 81 และให้ใช้
ข้อความนี้แทน บุตรของครูและบุคลากรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสามีหรือภรรยา เข้าเรียนในวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ จานวน 50 เปอร์เซ็นต์
ตามประกาศค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของวิทยาลัยฯ
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายยน พ.ศ. 2564

(ดร.สมจิตร ศิริเสนา)
ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

