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กฎ ระเบียบ ขอบังคับ การปฏิบัติของครูอาสาสมัคร 

 โรงเรียนวัดพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดนวมินทรราชูทิศ  

นครเคมบริจด – บอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

---------------- 

     เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของครูอาสาสมัครประจำการ ๑ ป ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือความพรอมเพรียง ความ

เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหนาท่ีและขอปฏิบัติของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดนวมินทรราชูทิศ นคร

เคมบริดจ-บอสตัน สำหรับครูอาสาสมัครประจำการ 1 ป ดังตอไปนี้ 

1. หนาท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน-เคมบริดจ 

1.1 กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานวัดนวมินทรราชูทิศ นครเคมบริดจ - บอสตัน  ตั้งแตเดือนกันยายน  จนถึงเดือน

สิงหาคมของปถัดไป 

1.2 ใน Summer เดือนกรกฎาคม – สงิหาคม  การเรียนการสอนจะเนนดานภาษาไทย เปนวิชาหลัก วิชา

นาฏศิลป และดนตรี เปนรอง 

1.3 กอนภาคฤดูรอนของทุกๆ ป จะตองประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนเพ่ิมเติม 

1.4 จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธในภาคฤดูรอนของทุกๆ ป 

1.5 ทำหนาท่ีครูประจำสาขาวิชาของตน คือดนตรีไทย นาฏศิลปไทย และภาษาไทย (ครูผูชวย) สัปดาหละ ๕ วัน 

วันละ 8 ชั่วโมง 

1.6 เวลาทำการสอนนักเรียน  

- ภาคเชา เวลา 10.00 น.  - 11.30 น. 

- พักเท่ียง  เวลา 11.30 น. – 12.30 น.  

- ภาคบาย เวลา 12.30 น. – 18.00 น. 

1.7 นำเด็กนักเรียนสวดมนตประจำวัน รวมกับพระสงฆทุกวันๆ ละ 15-20 นาที ท่ีเปดทำการเรียนการสอน เวลา 

๑๕.๓๐ น.  

1.8 ครูอาสาสมัครจะตองรวมประชุมกับคณะสงฆ สภาวัฒนธรรมไทยนวมินทรราชูทิศ เพ่ือปรึกษาหารือการ

จัดการเรียนการสอน 

1.9 การสอนพิเศษนอกเวลา จะตองไมทำใหกระทบการสอนประจำ และมิใหสอนพิเศษแกผูท่ีมิใชนักเรียนของวัด 
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1.10 ทำการประเมินผลการเรียนการสอน และบักทึกความกาวหนาผลการเรียนการสอนลงสมุดบันทึกของ

เด็กนักเรียนแตละคน 

1.11 ลงบันทึกเวลา เขา – ออก ของนักเรียน ทุกๆ วัน ตลอดทำการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา 

๒๕๕๖ – ๒๕๕๗  

1.12 หามครูอาสาสมัครออกไปหารายไดพิเศษนอกวัด 

1.13 การดูแลทำความสะอาด 

  - ดูแลทำความสะอาดท่ีพักอาศัยของตนเองและบริเวณวัด 

- ดูแลทำความสะอาดหองเรียนทุกวันอาทิตยหลังจากทำการเรียนการสอนเรียบรอยแลว (เตรียมความ

พรอมเม่ือมีบุคคลภายนอกมาเยี่ยมชมโรงเรียน) 

- หามติดโปสเตอรใดๆ บนฝาผนังหองท่ีพักอาศัยโดยเด็ดขาด 

- ปด น้ำ – ไฟ ฮีตเตอร แอร ทุกครั้ง หลังเลิกเรียน/ ใชงานทุกครั้ง 

2. หนาท่ีชวยกิจกรรมของวัด 

2.1  วันหยุด จันทร – อังคาร เวลาพระสงฆฉันภัตตาหารเพล (เวลา 10.00 – 12.00 น.) จะตองชวยทำหนาท่ี 

ดังนี้ 

 2.1.1 ชวยเตรียมถวยจานสำหรับใสอาหารท่ีญาติโยมนำมาทำบุญ สำหรับพระสงฆ 

 2.1.2 ชวยถวายอาหารพระสงฆ 

2.1.3 รับผิดชอบทำความสะอาดหองครัว หองสวดมนต หองน้ำ ระเบียงทางเดินทุกๆ วันอังคารของ

สัปดาห และนำขยะไปท้ิง 

2.2 คณะครูอาสาสมัครจะตองชวยจัดสถานท่ี เม่ือวัดมีกิจกรรมหรืองานเทศกาลตางๆ และกอนถึงวันงาน ๑ 

อาทิตย ทางวัดจะไมอนุญาตใหออกไปทำธุระนอกวัด  

2.3 คณะครูอาสาสมัครจะตอง ทำวัตร สวดมนตเย็น  เจริญสมาธิภาวนา รวมกับคณะสงฆ ทุกๆ เย็น ในวันท่ีไมมี

การเรียนการสอน เวลา ๑๘.๐๐ น. 

3. การออกไปทำธุระนอกวัดหรือมีกิจกรรมนอกสถานท่ี 

3.1 การออกไปทำธุระนอกวัดทุกครั้ง 

3.1.1 ตองไดรับอนุญาตออกนอกสถานท่ี โดยตองมีลายเซ็นอนุญาตจากประธานสงฆ  

3.1.2 การไปนอกวัด ตองกลับถึงวัดไมเกิน 22.00 น. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยไมสามารถกลับ ตามเวลาท่ี

กำหนดได ตองโทรศัพทแจงผูมีสวนรับผิดชอบทราบ 

3.1.3 ไมอนุญาตใหไปพักนอกสถานท่ี ยกเวนแตกิจกรรมทางวัดจัดใหมีข้ึน 

3.1.4 อนุญาตใหลาไปนอกวัดไดสัปดาหละ ๑ วัน แตไมใชวันท่ีเปดทำเรียนการสอน 
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3.1.5 กรณีปดภาคการศึกษา หรือพักเบรกกลางเทอมตามวันเวลาท่ีตารางปฏิทินการศึกษากำหนด 

อนุญาตใหครูไปพักคางคืนได 

3.2 การมีกิจกรรมแสดงนอกสถานท่ี (ดนตรี และนาฏศิลป) 

3.2.1 ในกรณีท่ีมีความจำเปนตองซอมดนตรีหรือนาฏศิลป เพ่ือแสดงในงานตางๆ ตองทำหนังสือแจง

รับทราบเปนลายลักษณอักษร โดยระบุงานและรายชื่อนักเรียนท่ีจะแสดงใหชัดเจน 

3.2.2 การออกไปแสดงดนตรีหรือนาฏศิลป เพ่ือเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมไทย ผูท่ีติดตอขอไปแสดงตองมี

หนังสือแจงใหทางวัด ประธานสงฆ ครูใหญ รับทราบเปนลายลักษณอักษร เพ่ือท่ีจะไดมีคำสั่งอนุมัติให

ผูมีสวนเก่ียวของพิจารณาอนุญาตตามท่ีเห็นสมควร 

3.2.3 การออกไปแสดงดนตรีหรือนาฏศิลป เพ่ือเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมไทย ตองประสานงานและไดรับ

ความเห็นชอบจากทุกฝายตลอดถึงการเตรียมความพรอมกอนออกไปแสดง 

3.2.4 การนำนักเรียนออกไปแสดงดนตรีหรือนาฏศิลป เพ่ือเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมไทย ตองระบุงาน และ

รายชื่อนักเรียนท่ีจะแสดงใหชัดเจน 

3.2.5 ครูประจำการมีหนาท่ีสอนและชวยจัดกิจกรรมของวัดท่ีเก่ียวเนื่องการเรียนการสอนเทานั้น 

4. อาหารรับประทานประจำวัน 

 4.1 อาหารกลางวัน 

  ครูอาสาสมัครประจำการฯ ทุกคนตองไปรับประทานอาหารกลางวันท่ีวัดหรือโรงเรียนทุกวัน นอกจากมีกิจ

จำเปน และเก็บอาหารไวม้ือเย็นดวย 

 4.2 อาหารเชาและอาหารเย็น 

  ครูอาสาสมัครประจำการฯ 1 ป เตรียมหรือปรุงเอง โดยทางวัดจะสำรองอาหารสดไวให พรอมมอบใหสภา

วัฒนธรรมไทยนวมินทราชูทิศ รวมกับผูปกครองท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบชวยดูแลในเรื่องนี้ 

 4.3 หลังรับประทานอาหารทุกครั้ง ตองทำความสะอาดใหเรียบรอย  

5. วันหยุดของครูอาสาสมัครประจำการฯ 

วันหยุดประจำสัปดาห คือ วันจันทร และวันอังคาร  

6. สวัสดิการ 

ครอูาสาสมัครภาคประจำการมีสวัสดิการ ประกอบดวย 

6.1 วัดเปนผูจัดบริการท่ีพักและอาหารใหครูอาสาสมัครตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ี 

6.2 วัดเปนผูจัดประกันสุขภาพใหครูอาสาสมัครทุกคน 

6.3 วัดเปนผูจัดใหครูอาสาสมัครดูงานตามโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย หรือศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมตาม

สมควร 

6.4 ครูอาสาสมัครตองอยูในความดูแลของทางวัด หรือผูท่ีทางวัดมอบหมาย 
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6.5 วัดจัดทัศนศึกษาใหตามความเหมาะสมตามฤดูกาล  

6.6 วัดเปนผูรับผิดชอบคาเดินทางไป – กลับ ใหคร ู

6.7 วัดเปนผูพิจารณาใหสินน้ำใจคาตอบแทนการเปนครูอาสาสมัครภาคประจำการ ตามความเหมาะสมในแตละ

เดือน 

6.8 วัดเปนผูพิจารณาใหสินน้ำใจคาตอบแทนการเปนครูอาสาสมัครภาคประจำการตามความเหมาะสม เม่ือ

เดินทางกลับประเทศไทย 

7. การทะเลาะวิวาทกัน 

ครูอาสาสมัครไมควรทะเลาะวิวาท ทำรายรางกายซ่ึงกันและกัน หรือผูอ่ืน  อันเปนเหตุนำมาซ่ึงความเสื่อมเสีย

ใหกับวัด 

 

8. บทลงโทษ 

ถาครูอาสาประจำการฯ 1 ป คนใดไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอปฏิบัตินี้ ทางวัดนวมินทรราชูทิศ นครเคมบริดจ - 

บอสตัน จะมีการพิจารณาลงโทษตามลำดับดังนี้ 

 กระทำผิดครั้งท่ี 1 วากลาวตักเตือน 

 กระทำผิดครั้งท่ี 2 ทำหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษร พรอมท้ังแจงพฤติกรรมไปยังตนสังกัด 

 กระทำผิดครั้งท่ี 3 พิจารณาสงกลับประเทศไทย 

 

  

 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี  6 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 

 

 

(พระครูวินัยธรมงคล มงฺคโล) 

ประธานสงฆวัดนวมินทรราชูทิศ นครเคมบริดจ – บอสตัน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 


