ระเบียบการปฏิบัติของครูอาสาสมัคร ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (2013-2014)
โรงเรียนวัดพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดนวมินทรราชูทิศ นครเคมบริจด - บอสตัน
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของครูอาสาสมัครประจำการ ๑ ป ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความพรอมเพรียง ความ
เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหนาที่และขอปฏิบัติของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดนวมินทรราชูทิศ นคร
เคมบริดจ-บอสตัน สำหรับครูอาสาสมัครประจำการ 1 ป ดังตอไปนี้
1. หนาที่เกี่ยวกับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน-เคมบริดจ
1.1 กำหนดระยะเวลาอยูปฏิบัติงาน วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน-เคมบิรจด ตั้งแตเดือนกันยายน จนถึง
เดือนสิงหาคมของปถัดไป
1.2 ทำหนาที่ครูประจำสาขาวิชาของตน คือดนตรีไทย นาฏศิลปไทย และภาษาไทย (ครูผูชวย) สัปดาหละ 5 วัน
วันละ 8 ชั่วโมง
1.3 ทำหนาที่ผูชวยดานตางๆ ในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดนวมินทรราชูทิศ นครเคมบริดจ-บอสตัน
1.3.1 ฝายทะเบียน มีหนาที่ชวยทำทะเบียนครู นักเรียน และเปนครูผูชวยโดยเฉพาะการตรวจวัดผลการ
เรียนจะมีกรรมการการตรวจขอสอบ
1.3.2 ฝายธุรการ มีหนาที่แจกเอกสารของโรงเรียน และคอยดูแลการบันทึกเวลาตอนเชาของครู ผูปกครอง
นักเรียน
1.3.2 ฝายกิจกรรม มีหนาที่คอยชวยดูแลตอนเชาจัดแถวเคารพธงชาติ และดูแลเด็กนักเรียนในอุโบสถ
ดูแลเครื่องเสียงที่ใชในตอนเชา
1.4 ครูอาสาสมัครประจำการ ๑ ป มีหนาที่จัดทำหลักสูตรแผนการเรียนการสอนแตละเทอม ทั้งดนตรีไทยและ
นาฏศิลปไทย เพื่อเสนอใหประธานสงฆ และครูใหญรับทราบ
1.5 ครูอาสาสมัครจะตองรวมประชุมกับคณะสงฆ เพื่อปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง
1.6 การสอนพิเศษนอกเวลา จะตองไมทำใหกระทบการสอนประจำ และมิใหสอนพิเศษแกผูที่มิใชนักเรียนของวัด
1.7 หามครูอาสาสมัครออกไปหารายไดพิเศษนอกวัด
1.8 ดูแลทำความสะอาด
1.8.1 ดูแลทำความสะอาดที่พักอาศัยของตนเองและบริเวณวัดทุกวัด
1.8.2 ดูแลทำความสะอาดหองเรียนทุกวันอาทิตยหลังจากทำการเรียนการสอนเรียบรอยแลว (เตรียมความ
พรอมเมื่อมีบุคคลภายนอกมาเยี่ยมชมโรงเรียน)

2. หนาที่ชวยกิจกรรมของวัด
2.1 วันหยุด จันทร – อังคาร เวลาพระสงฆฉันภัตตาหารเพล (เวลา 10.00 – 12.00 น.) จะตองชวยทำหนาที่
ดังนี้
2.1.1 ชวยเตรียมถวยจานสำหรับใสอาหารที่ญาติโยมนำมาทำบุญ สำหรับพระสงฆ
2.1.2 ชวยถวายอาหารพระสงฆ
2.2 คณะครูอาสาสมัครจะตองชวยจัดสถานที่ เมื่อวัดมีกิจกรรมหรืองานเทศกาลตางๆ และกอนถึงวันงาน ๑
อาทิตย ทางวัดจะไมอนุญาตใหออกไปทำธุระนอกวัด
2.3 วันอังคารของสัปดาห คณะครูอาสาสมัครจะตอง ทำวัตรเย็น สวดมนตเย็น เจริญสมาธิภาวนา รวมกับคณะ
สงฆในเวลา ๑๘.๐๐ น.
3. การออกไปทำธุระนอกวัดหรือมีกิจกรรมนอกสถานที่
3.1 การออกไปทำธุระนอกวัดทุกครั้ง
3.1.1 กรณี มีเหตุจำเปนตองไปคางคืนนอกวัด ตองอยูในความสมัครใจของครูอาสาสมัครดวย อีกทั้ง ตอง
กรอกแบบฟอรมขออนุญาตออกนอกสถานที่ โดยตองมีลายเซ็นอนุญาตจากประธานสงฆ ครูใหญ หรือ
คณะสงฆรูปใดรูปหนึ่งกอน นอกจากนี้ ผูนำพาไป (ประธานสภาฯ ผูปกครอง ฯลฯ) จะตองแจงดวย
ตนเองเทานั้น เพื่อความปลอดภัยของครูอาสาสมัคร และครูอาสาสมัครไมจำเปนตองออกไปนอกวัด
ทุกครั้ง
3.1.2 การส งแบบฟอร ม ขออนุ ญ าตออกนอกสถานที่ ต อ งส งล ว งหน า อย างน อ ย 12 ชั่ ว โมง หรื อ 1 วั น
นอกจากมีเหตุจำเปนรีบดวน
3.1.3 การออกไปนอกวัด ตองกลับถึงวัดไมเกิน 22.00 น. ในกรณีที่มีเหตุจำเปนไมสามารถกลับ ตามเวลาที่
กำหนดได ตองโทรศัพทแจงผูมีสวนรับผิดชอบทราบ
3.2 การมีกิจกรรมแสดงนอกสถานที่ (ดนตรี และนาฏศิลป)
3.2.1 ในกรณีที่มีความจำเปนตองซอมดนตรีหรือนาฏศิลป เพื่อแสดงในงานตางๆ ตองทำหนังสือแจงใหทาง
ศูนยรับทราบเปนลายลักษณอักษร โดยระบุงานและรายชื่อนักเรียนที่จะแสดงใหชัดเจน
3.2.2 การออกไปแสดงดนตรีหรือนาฏศิลป เพื่ อเผยแพร ศิลปวัฒ นธรรมไทย ผูที่ติดตอขอไปแสดงตองมี
หนังสือแจงใหทางวัด ประธานสงฆ ครูใหญ หรือคณะสงฆรูปใดรูปหนึ่ง รับทราบเปนลายลักษณอักษร
เพื่อที่จะไดมีคำสั่งอนุมัติใหผูมีสวนเกี่ยวของพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร
3.2.3 การออกไปแสดงดนตรีหรือนาฏศิลป เพื่อเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมไทย ตองประสานงานาและไดรับ
ความเห็นชอบจากทุกฝายตลอดถึงการเตรียมความพรอมกอนออกไปแสดง
3.2.4 การนำนักเรียนออกไปแสดงดนตรีหรือนาฏศิลป เพื่อเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมไทย ตองระบุงาน และ
รายชื่อนักเรียนที่จะแสดงใหชัดเจน

3.2.5 ครูประจำการมีหนาที่สอนและชวยจัดกิจกรรมของวัดที่เกี่ยวเนื่องการเรียนการสอนเทานั้น งานอื่นๆ
ขอใหเปนไปตามความสมัครใจของครู
4. อาหารรับประทานประจำวัน
4.1 อาหารกลางวัน
ครูอาสาสมัครประจำการฯ ทุกคนตองไปรับประทานอาหารกลางวันที่วัดหรือโรงเรียนทุกวัน นอกจากมีกิจ
จำเปน และเก็บอาหารไวมื้อเย็นดวย
4.2 อาหารเชาและอาหารเย็น
ครู อ าสาสมั ค รประจำการฯ 1 ป เตรี ย มหรื อ ปรุ งเอง โดยทางวั ด จะสำรองอาหารสดไว ให แ ละมอบให
ผูปกครองที่มีหนาที่รับผิดชอบชวยดูแลในเรื่องนี้
5. วันหยุดของครูอาสาสมัครประจำการฯ
ใหมีวันหยุดประจำสัปดาหอยางนอย สัปดาหละ 2 วัน
6. การทะเลาะวิวาทกัน
ครูอาสาสมัครไมควรทะเลาะวิวาท ทำรายรางกายซึ่งกันและกัน หรือผูอื่น อันเปนเหตุนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย
ใหกับวัด
7. บทลงโทษ
ถาครูอาสาประจำการฯ 1 ป คนใดไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอปฏิบัตินี้ ทางวัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน-เคม
บริดจ จะมีการพิจารณาลงโทษตามลำดับดังนี้
กระทำผิดครั้งที่ 1 วากลาวตักเตือน
กระทำผิดครั้งที่ 2 ทำหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแจงพฤติกรรมไปยังตนสังกัด
กระทำผิดครั้งที่ 3 พิจารณาสงกลับประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2555
(พระครูวินัยธรมงคล มงฺคโล)
ประธานสงฆวัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน-เคมบริดจ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

