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กฎ ระเบียบ ขอบังคับ การปฏิบัติของครูอาสาสมัคร
โรงเรียนวัดพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดนวมินทรราชูทิศ
นครเคมบริจด – บอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส ประเทศสหรัฐอเมริกา
---------------เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของครูอาสาสมัครประจำการ ๑ ป ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความพรอมเพรียง ความ
เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหนาที่และขอปฏิบัติของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดนวมินทรราชูทิศ นคร
เคมบริดจ-บอสตัน สำหรับครูอาสาสมัครประจำการ 1 ป ดังตอไปนี้
1. หนาที่เกี่ยวกับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน-เคมบริดจ
1.1 กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานวัดนวมินทรราชูทิศ นครเคมบริดจ - บอสตัน ตั้งแตเดือนกันยายน จนถึงเดือน
สิงหาคมของปถัดไป
1.2 ใน Summer เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม การเรียนการสอนจะเนนดานภาษาไทย เปนวิชาหลัก วิชา
นาฏศิลป และดนตรี เปนรอง
1.3 กอนภาคฤดูรอนของทุกๆ ป จะตองประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม
1.4 จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธในภาคฤดูรอนของทุกๆ ป
1.5 ทำหนาที่ครูประจำสาขาวิชาของตน คือดนตรีไทย นาฏศิลปไทย และภาษาไทย (ครูผูชวย) สัปดาหละ ๕ วัน
วันละ 8 ชั่วโมง
1.6 เวลาทำการสอนนักเรียน
- ภาคเชา เวลา 10.00 น. - 11.30 น.
- พักเที่ยง เวลา 11.30 น. – 12.30 น.
- ภาคบาย เวลา 12.30 น. – 18.00 น.
1.7 นำเด็กนักเรียนสวดมนตประจำวัน รวมกับพระสงฆทุกวันๆ ละ 15-20 นาที ที่เปดทำการเรียนการสอน เวลา
๑๕.๓๐ น.
1.8 ครูอาสาสมัครจะตองรวมประชุมกับคณะสงฆ สภาวัฒนธรรมไทยนวมินทรราชูทิศ เพื่อปรึกษาหารือการ
จัดการเรียนการสอน
1.9 การสอนพิเศษนอกเวลา จะตองไมทำใหกระทบการสอนประจำ และมิใหสอนพิเศษแกผูที่มิใชนักเรียนของวัด
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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
- ดูแลทำความสะอาดที่พักอาศัยของตนเองและบริเวณวัด
- ดูแลทำความสะอาดหองเรียนทุกวันอาทิตยหลังจากทำการเรียนการสอนเรียบรอยแลว (เตรียมความ
พรอมเมื่อมีบุคคลภายนอกมาเยี่ยมชมโรงเรียน)
- หามติดโปสเตอรใดๆ บนฝาผนังหองที่พักอาศัยโดยเด็ดขาด
- ปด น้ำ – ไฟ ฮีตเตอร แอร ทุกครั้ง หลังเลิกเรียน/ ใชงานทุกครั้ง
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
2.1.3 รับ ผิ ด ชอบทำความสะอาดห องครัว ห องสวดมนต ห องน้ ำ ระเบี ย งทางเดิ น ทุ กๆ วัน อั งคารของ
สัปดาห และนำขยะไปทิ้ง
2.2 คณะครูอาสาสมัครจะตองชวยจัดสถานที่ เมื่อวัด มีกิจกรรมหรืองานเทศกาลตางๆ และกอนถึงวันงาน ๑
อาทิตย ทางวัดจะไมอนุญาตใหออกไปทำธุระนอกวัด
2.3 คณะครูอาสาสมัครจะตอง ทำวัตร สวดมนตเย็น เจริญสมาธิภาวนา รวมกับคณะสงฆ ทุกๆ เย็น ในวันที่ไมมี
การเรียนการสอน เวลา ๑๘.๐๐ น.
3. การออกไปทำธุระนอกวัดหรือมีกิจกรรมนอกสถานที่
3.1 การออกไปทำธุระนอกวัดทุกครั้ง
3.1.1 ตองไดรับอนุญาตออกนอกสถานที่ โดยตองมีลายเซ็นอนุญาตจากประธานสงฆ
3.1.2 การไปนอกวัด ต องกลั บ ถึงวัดไม เกิน 22.00 น. ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัย ไม สามารถกลั บ ตามเวลาที่
กำหนดได ตองโทรศัพทแจงผูมีสวนรับผิดชอบทราบ
3.1.3 ไมอนุญาตใหไปพักนอกสถานที่ ยกเวนแตกิจกรรมทางวัดจัดใหมีขึ้น
3.1.4 อนุญาตใหลาไปนอกวัดไดสัปดาหละ ๑ วัน แตไมใชวันที่เปดทำเรียนการสอน

3

3.1.5 กรณี ป ดภาคการศึ ก ษา หรือ พั ก เบรกกลางเทอมตามวัน เวลาที่ ต ารางปฏิ ทิ น การศึ ก ษากำหนด
อนุญาตใหครูไปพักคางคืนได
3.2 การมีกิจกรรมแสดงนอกสถานที่ (ดนตรี และนาฏศิลป)
3.2.1 ในกรณี ที่ มี ค วามจำเป น ต อ งซ อ มดนตรีห รือ นาฏศิ ล ป เพื่ อ แสดงในงานต างๆ ตอ งทำหนั งสือ แจ ง
รับทราบเปนลายลักษณอักษร โดยระบุงานและรายชื่อนักเรียนที่จะแสดงใหชัดเจน
3.2.2 การออกไปแสดงดนตรีหรือนาฏศิลป เพื่ อเผยแพร ศิลปวัฒ นธรรมไทย ผูที่ติดตอขอไปแสดงตองมี
หนังสือแจงใหทางวัด ประธานสงฆ ครูใหญ รับทราบเปนลายลักษณอักษร เพื่อที่จะไดมคี ำสั่งอนุมัติให
ผูมีสวนเกี่ยวของพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร
3.2.3 การออกไปแสดงดนตรีหรือนาฏศิลป เพื่อเผยแพร ศิลปวัฒ นธรรมไทย ตองประสานงานและไดรับ
ความเห็นชอบจากทุกฝายตลอดถึงการเตรียมความพรอมกอนออกไปแสดง
3.2.4 การนำนักเรียนออกไปแสดงดนตรีหรือนาฏศิลป เพื่อเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมไทย ตองระบุงาน และ
รายชื่อนักเรียนที่จะแสดงใหชัดเจน
3.2.5 ครูประจำการมีหนาที่สอนและชวยจัดกิจกรรมของวัดที่เกี่ยวเนื่องการเรียนการสอนเทานั้น
4. อาหารรับประทานประจำวัน
4.1 อาหารกลางวัน
ครูอาสาสมัครประจำการฯ ทุกคนตองไปรับประทานอาหารกลางวันที่วัดหรือโรงเรียนทุกวัน นอกจากมีกิจ
จำเปน และเก็บอาหารไวมื้อเย็นดวย
4.2 อาหารเชาและอาหารเย็น
ครูอาสาสมัครประจำการฯ 1 ป เตรียมหรือปรุงเอง โดยทางวัดจะสำรองอาหารสดไวให พรอมมอบใหสภา
วัฒนธรรมไทยนวมินทราชูทิศ รวมกับผูปกครองที่มีหนาที่รับผิดชอบชวยดูแลในเรื่องนี้
4.3 หลังรับประทานอาหารทุกครั้ง ตองทำความสะอาดใหเรียบรอย
5. วันหยุดของครูอาสาสมัครประจำการฯ
วันหยุดประจำสัปดาห คือ วันจันทร และวันอังคาร
6. สวัสดิการ
ครูอาสาสมัครภาคประจำการมีสวัสดิการ ประกอบดวย
6.1 วัดเปนผูจัดบริการที่พักและอาหารใหครูอาสาสมัครตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่
6.2 วัดเปนผูจัดประกันสุขภาพใหครูอาสาสมัครทุกคน
6.3 วัดเป น ผูจั ดให ครูอาสาสมั ครดู งานตามโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย หรือศึ กษาภาษาอั งกฤษเพิ่ มเติมตาม
สมควร
6.4 ครูอาสาสมัครตองอยูในความดูแลของทางวัด หรือผูที่ทางวัดมอบหมาย
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6.5 วัดจัดทัศนศึกษาใหตามความเหมาะสมตามฤดูกาล
6.6 วัดเปนผูรับผิดชอบคาเดินทางไป – กลับ ใหครู
6.7 วัดเปนผูพิจารณาใหสินน้ำใจคาตอบแทนการเปนครูอาสาสมัครภาคประจำการ ตามความเหมาะสมในแตละ
เดือน
6.8 วัดเปน ผูพิจารณาใหสินน้ ำใจคาตอบแทนการเปน ครูอาสาสมัครภาคประจำการตามความเหมาะสม เมื่ อ
เดินทางกลับประเทศไทย
7. การทะเลาะวิวาทกัน
ครูอาสาสมัครไมควรทะเลาะวิวาท ทำรายรางกายซึ่งกันและกัน หรือผูอื่น อันเปนเหตุนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย
ใหกับวัด
8. บทลงโทษ
ถาครูอาสาประจำการฯ 1 ป คนใดไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอปฏิบัตินี้ ทางวัดนวมินทรราชูทิศ นครเคมบริดจ บอสตัน จะมีการพิจารณาลงโทษตามลำดับดังนี้
กระทำผิดครั้งที่ 1 วากลาวตักเตือน
กระทำผิดครั้งที่ 2 ทำหนังสือเตือนเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแจงพฤติกรรมไปยังตนสังกัด
กระทำผิดครั้งที่ 3 พิจารณาสงกลับประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2556

(พระครูวินัยธรมงคล มงฺคโล)
ประธานสงฆวัดนวมินทรราชูทิศ นครเคมบริดจ – บอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

