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ข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

จรรยาบรรณวิชาชีพครูมี 5 ด้าน 9 ข้อ 

1.จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข้อที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ข้อที่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ 
และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
3.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
ข้อที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กําลังใจแก่ศิษย์ และ
ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
ข้อที่ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย 
ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข้อที่ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย 
วาจา และจิตใจ 
ข้อที่ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ 
ข้อที่ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
4.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
ข้อที่ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
5.จรรยาบรรณต่อสังคม 
ข้อที่ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
 
 



ค าน า 
 

คู่มือครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เล่มนี้ เป็นฉบับร่าง ที่ใช้ในปี

การศึกษา 2562 ได้รับการพิจารณาปรับปรุงจากคู่มือครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนก

ประถม ฉบับปีการศึกษา  2559  เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 หมวด ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน บทพรรณนางาน 

ข้อปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และระเบียบต่างๆ  ซ่ึงบทพรรณนา

งานกล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในตําแหน่งต่างๆของโรงเรียน คู่มือครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จึงเปรียบเสมือนกรอบและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งจะทําให้ครูทราบข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับโรงเรียน   

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะตระหนักถึงความสําคัญของ “คู่มือครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับร่างนี้” และศึกษาโดยละเอียด  เพ่ือยึดถือเป็น

แนวปฏิบัติในแนวทางในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ อันส่งผลให้การทํางานมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

 

 

                                               โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 

พฤษภาคม 2562 
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หมวด 1  

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
 
ประวัตินักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
(Saint Louis – Marie Grignion de Montfort) 
 
 นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่ง
ของประเทศฝรั่งเศส ท่านเกิดในครอบครัวคาทอลิก เมื่อวันที่ 31 มกราคม     
ค.ศ.1673 (พ.ศ.2216) ที่เมืองมงฟอร์ตซูเมอร์ (Le Monfort Sur-Meu)         ณ 
บ้านเลขที่ 15 ถนนลู เดอลา โซลเนรี (Rue de La Saulnerie) บิดาชื่อ ยีนบับ
ติสต์ กรีญอง มารดาชื่อ ยีน โรแบรต์ กรีญอง เป็นชาวฝรั่งเศส เมื่อหลุยส์ กรีญ
องเติบโตขึ้นได้ใช้ พระนาม “มารี” ของแม่พระเสริมชื่อเข้าไปด้วย เพราะท่านมีความศรัทธาต่อแม่พระมาก ต่อเมื่อ
ได้รับศีลล้างบาปที่เมืองมงฟอร์ต จึงใช้นามเต็มว่า “หลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต” (หลุยส์ มารีกรีญองแห่ง
เมือง มงฟอร์ต) บิดาของท่านประกอบอาชีพทนายความฐานะยากจน ท่านมีพ่ีน้องรวม 18 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 
10 คน พ่ีชายของหลุยส์เสียชีวิตเมื่ออายุได้ 5 เดือน ดังนั้นหลุยส์จึงกลายเป็นบุตรคนโตของครอบครัว 
 วัยเด็กท่านใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านบัว มาร์ แกร์ (Bois-Mar-Quer) หลุยส์รักพ่อ แม่ และน้องๆทุกคนมาก ท่าน
ช่วยมารดาท างานสารพัด ท่านเป็นนักเรียนที่เอาจริงเอาจังกับการเรียน และสอบได้เป็นที่หนึ่งของชั้นเสมอ เมื่อเรียน
จบหลุยส์ได้เข้าเรียนในบ้านเณรเพื่อเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ หลังจากท่ีท่านได้ศึกษาใน          สามเณราลัยอยู่ 8 ปี ก็
ได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ.1700 (พ.ศ.2243) ที่โบสถ์     แซงต์ซูลปีซ (St.Sulpice 
Seminary) ในกรุงปารีส เมื่ออายุได้ 27 ปี 
 พ่อหลุยส์ได้อุทิศชีวิตของท่านด้วยการเทศนาสั่งสอน ให้คนที่ประพฤติตนไม่ดีได้กลับใจเป็นคนดี ทั้งยังช่วย
เด็กๆที่ยากจน ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน การที่พ่อหลุยส์ท างานอย่างหนัก โดยไม่ค านึงถึ งสุขภาพของตนเอง จึงท า
ให้ท่านล้มป่วยลงหลายครั้ง จนในที่สุดท่านก็ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ.1716 (พ.ศ.2259) อายุของ
ท่านในขณะนั้นเพียง 43 ปี 3 เดือน เท่านั้น 
 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นบุญราศี เมื่อปี ค.ศ.1888 และได้รับการสถาปนา เป็นนักบุญในพระศาสนจักรคาทอลิก 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1947 โดยพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 
 ตลอดชีวิตการท างานของท่าน ท่านได้ตั้งคณะนักบวช 3 คณะดังนี้ 
 1.ภคิณีคณะธิดาปรีชาญาณ (The Daughters of Wisdom) 
 2.ธรรมทูตคณะพระแม่มารี (The Company of Mary) 
 3.ภารดาคณะเซนต์คาเบรียล (The Brothers of Saint Gabriel) 
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จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ 
 ชีวิตท่านนักบุญหลุยส์ เป็นชีวิตที่ถวายแด่พระเจ้าโดยสิ้นเชิง ท่านท าทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือพระเท่านั้น (God 
Alone) มีความศรัทธาภักดีต่อแม่พระ และพระเยซูเจ้า เข้าใจในคุณค่าและความหมายของกางเขน      ที่ปรากฏชัด
ในชีวิตของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความคิด วาจา หรือกิจกรรมอันเห็นได้จากการที่ท่าน 

 รักและซื่อสัตย์ต่อพระ(โดยการนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ของศาสนจักร) 

 มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระและด าเนินชีวิตตามพระธรรม 

 ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยผู้คนที่พบปะ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งฝ่ายกาย จิตใจ สติปัญญา ให้
มีศักดิ์ศรีและรักความยุติธรรม 

 มีจิตส านึกห่วงใยต่อสภาพแวดล้อม สภาพสังคม และความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาส 

 รักคนจน ผู้ถูกทอดทิ้ง คนป่วย เด็กและเยาวชนที่ขาดการอบรมด้านศีลธรรมและวิชาการ 

 ยอมรับความล าบาก และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

 การที่ท่านทุ่มเทมากในภารกิจแห่งชีวิตของท่าน เป็นการยืนยันถึงความรักต่อพระและต่อเพ่ือน
มนุษย์ 

 ใช้พรสวรรค์ ความสามารถพิเศษ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเต็มที่เพ่ือประโยชน์สุขของ
ผู้อื่น 

 
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล 
 ค าว่า “บราเดอร์” หรือ “ภราดา” มาจากภาษาอังกฤษว่า “Brother” แปลว่า พ่ีชาย หรือน้องชาย เราถือ
ว่าผู้ที่ถวายตัวเป็นผู้รับใช้พระเป็นเจ้าในพระศาสนจักรนั้น ต่างก็เป็นพ่ีน้องกันเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน
ในทางศาสนา หรือ “ภราดา” คือ นักบวชที่ได้ปฏิญาณตนต่อหน้าอธิการเจ้าคณะและพระศาสนจักรที่เป็นตัวแทน
ของพระเป็นเจ้า จะถือความยากจน ความบริสุทธิ์ ความนบนอบ 
 ส าหรับภราดาในคณะเซนต์คาเบรียล คือ บุคคลที่ได้ปฏิญาณตน เพ่ือด าเนินชีวิตตามอย่างท่านนักบุญ
หลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะฯ ในการติดตามพระเยซูเจ้า รับใช้เพ่ือนมนุษย์ รับใช้พระศาสน
จักร รับใช้พระเจ้า โดยการให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กยากจน ที่ไม่มีใครเหลียวแล เด็ก
ก าพร้า ฯลฯ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลจะไม่บวชเป็นพระสงฆ์ เพราะการเป็นภราดาเป็นกระแสเรียกท่ีสมบูรณ์แล้ว   
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ประวัติบาทหลวงเอมิล ออกัส กอลมเบต์ 
บาทหลวงเอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์ เกิดที่เมืองกัป แขวงโอ๊ต-อัลป์ต 

ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1849 ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ในคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส  

วันที่ 5 เมษายน ค.ศ.1872 (พ.ศ.2415) ท่านเดินทางถึงประเทศไทย 
ด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์ที่บ้านเณรบางนกแขวก (เป็นเวลา 2 ปี) ตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 1875(พ.ศ.2418) ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดกาลหว่าร์ และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญในเวลาต่อมา 

ในปี ค.ศ.1877 (พ.ศ.2420) เปิดโรงเรียนประจ าวัดอัสสัมชัญขึ้น โดยใช้
อาคารเดิมของบ้านเณรอัสสัมชัญเป็นโรงเรียน ท าการสอนเป็นภาษาฝรั่งเศสและไทย ให้การศึกษาอบรมแก่เด็ก
คริสตังและลูกหลานชาวยุโรป  

ต่อมาปี ค.ศ.1879 (พ.ศ.2422) ได้เพ่ิมแผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้ามาควบคู่กับภาษาฝรั่งเศส 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1885 (พ.ศ.2428) ได้เปลี่ยนฐานะของโรงเรียน จากโรงเรียนประจ าวัดมาเป็น 

“อัสสัมชัญคอลเลจ” และเปิดรับเด็ก ๆ ทุกคนในกรุงเทพฯ เข้ามาศึกษาได้เสนอโครงการขยายการศึกษา และการ
ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ต่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ในโอกาสนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 50 ชั่ง และ
สมเด็จพระบรมราชินี (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา  พระบรมราชเทวี) พระราชทานอีก 25 ชั่งสมทบทุนสร้างด้วย
เพ่ือ เป็นรากฐานในการก่อสร้าง  รวมทั้งบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นสูงได้ร่วมกันโดยเสด็จพระราช
กุศลด้วย 

คุณพ่อกลับไปประเทศฝรั่งเศส ได้เข้าพบท่านอัคราธิการแห่งคณะเซนต์คาเบรียล ณ เมืองแซงต์โลรังต์ ซัวร์ 
แซฟร์ ประเทศฝรั่งเศส และมอบภารกิจโรงเรียนอัสสัมชัญในประเทศไทยให้แก่คณะฯ 

ในปี ค.ศ. 1900 ท่านอธิการใหญ่คณะภราดาเซนต์คาเบรียล ได้จัดสรรภราดา 5 องค์ เป็นคณะ ด าเนินงาน
โรงเรียนอัสสัมชัญ รับหน้าที่บริหารโรงเรียนต่อไป โดยเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อ 20 ตุลาคม ค.ศ. 1901 (พ.ศ.
2444) 

ท่านได้ริเริ่มจัดตั้ง “สโมสรนักเรียนเก่าอัสสัมชัญ” ในปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ.2447) ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็น
รองประมุขมิสซังฯ และปี ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) รักษาการในต าแหน่งประมุขมิสซังฯ ชั่วคราว  
วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1922(พ.ศ.2476) ได้รับเครื่องรัฐอิสริยาภรณ์ ลา เลยีออง ดอนเนอร์ (La L'gion 
D’Honneur) จากรัฐบาลฝรั่งเศสในฐานะที่คุณพ่อได้ประกอบคุณงามความดีท าชื่อเสียงให้แก่ประเทศ และได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์ช้างเผือกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ ท า
คุณประโยชน์ ให้แก่ประเทศสยาม 

วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1933 (พ.ศ.2476) คุณพ่อกอลมเบต์ ผู้สถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญได้มรณภาพที่
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ รวมอายุ 84 ปี ศพของท่านถูกบรรจุไว้ชั้นใต้ดินอาสนวิหารอัสสัมชัญ 
 



 

4 

ประวัติเจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ 
เจษฎาจารย์  ฟ.  ฮีแลร์  นามเดิม ฟรังซัว  ตู เวอเนท์  

(Franxcois Touvenet) ฟ. ย่อมาจากภาษาฝรั่งเศส Frere ซึ่งตรง
กับภาษาอังกฤษว่า Brother และมีความหมายตรงกับภาษาไทยว่า
ภราดา หรือ    เจษฎาจารย์ 

ท่านเกิดที่ต าบลจ าโปเนีย เมืองบัวเตียร์ ประเทศฝรั่งเศส    
เมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ.1880 ในวัยเยาว์ได้รับการศึกษาในโรงเรียนชั้นต้น แถบบ้านเกิดนั่นเองด้วยเป็นผู้มี
อุปนิสัยน้อมน าไปทางพระศาสนาคาทอลิกมาแต่ปฐมวัย เมื่ออายุครบ 12 ปี จึงขออนุญาตบิดามารดาเข้าฝึกใน
สถานอบรมเป็นภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ที่เมืองซังลอลังต์ ซิวแซฟวร์ ในมณฑลวังเด 

หลังจากร่ าเรียนวิชาทางศาสนา วิชาครู และวิชาอ่ืนๆ จนส าเร็จแล้วจึงประกาศอุทิศตนถวายพระเจ้าเป็น
ภราดาเมื่ออายุ 18 ปี ท่านได้ปฏิบัติกิจต่างๆ อย่างเคร่งครัด สมกับเป็นผู้ทรงศีลรักความสันโดษ และพยายามท าตน
เป็นแบบอย่างสมกับความเป็นครูทุกประการ  เมื่อคณะเจษฎาจารย์ทั้ง 5 ท่าน โดยมีเจษฎาจารย์มาร์ติน เดอตูรส์ 
เป็นหัวหน้า เข้ามารับผิดชอบดูแลโรงเรียนต่อจากบาทหลวงกอลมเบต์นั้น เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ มีอายุเพียง 20 ปี 
ซึ่งนับว่าหนุ่มที่สุดในคณะ 

เมื่อแรกเข้ามาเมืองไทย ท่านเห็นจะหนักใจมากกว่าผู้อ่ืน ด้วยภาษาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยคล่อง ภาษาไทยก็ไม่
สันทัด ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงแรกคุณพ่อกอลมเบต์ ต้องรักษาตัวที่ฝรั่งเศสยังกลับกรุงเทพฯ ไม่ได้ แต่ด้วยความตั้งใจ
ท่านจึงต้องเรียนภาษาไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ท่านพยายามฟังเด็กไทย ท่องมูลบทบรรพกิจอยู่เป็นประจ า 
จนถึงกลับหลงใหลจังหวะจะโคนท่านมุมานะเรียนภาษาไทย จนได้รับหน้าที่ปฏิคมของโรงเรียน รับสมัครนักเรียน
ใหม่ และหน้าที่ส าคัญคือ ทุกวันเสาร์ท่านจะพานักเรียนขึ้นหอประชุมอบรมจิตใจและศีลธรรมจรรยา ซึ่งนับว่าท่านมี
วาทศิลป์เลิศล้ าเป็นที่เลื่อมใส เมื่อท่านเข้ามาอยู่ประเทศไทยได้ประมาณ 9 ปี ท่านได้แต่งต าราภาษาไทยสอนเด็กนั่น
คือ หนังสือ “ดรุณศึกษา” ที่ยังใช้เรียนอยู่จนปัจจุบัน 

หน้าที่หลักของท่านคือ อาจารย์ผู้ปกครองจะต้องรักษาระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเข้มงวดจนเป็นที่
ขึ้นชื่อลือชา กอปรกับท่านมีท่าทางน่าเกรงขาม นักเรียนที่จบออกไปจะจ าบุคลิกของท่านได้เป็นอย่างดี  ท่านพอใจ
ความเป็นครูยิ่งกว่าอ่ืนใด เมื่องานด้านบริหารไม่รัดตัวท่านจะหาเวลาไปสอนหนังสือเสมอ ศิษย์ที่เรียนกับท่านจะพูด
เป็นเสียงเดียวกันว่า ครูฮีแลร์ช่างผิดกับอาจารย์ผู้ปกครอง เพราะท่านมีกลเม็ดในการสอนเด็กจะซนบ้าง เซ่อบ้าง ขี้
เกียจบ้าง ท่านก็มักปล่อยโดยใช้พระคุณในห้องเรียน แต่ใช้พระเดชนอกห้องซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น วิชาที่ท่านชอบสอน
เป็นพิเศษคือ แปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทย หากครูไทยขาดท่านมักสอนภาษาไทยแทนด้วย ต่อมา
ท่านได้ล้มป่วยเป็นโรคเบาหวาน ถึงกับต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ขณะนั้นท่านอายุได้ 70 กว่าปี
แล้ว เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้ท าเรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลียองดอนเนอร์ให้ท่านเพ่ือเป็นเกียรติ 

ท่านอยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญโดยไม่มีหน้าที่ประจ า แต่เป็นที่ปรึกษาของอธิการกลายๆ ด้วยท างานมานาน
และอยู่มานาน ต่อมามีอาการโรคชราหลงๆลืมๆ และอาการที่น่าเป็นห่วงหลายครั้ง ซึ่งต่อมาท่านก็จ าใครไม่ได้ 
สายตามองไม่เห็นท าให้อ่านหนังสือ หรือเขียนหนังสือที่ท่านชอบไม่ได้ ท้ายสุดตามค าวินิจฉัยของแพทย์ว่า
เส้นโลหิตฝอยแตก เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานแต่อาการทรุดลงเรื่อยๆ ท่านสิ้นชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 
ตุลาคม ค.ศ. 1968 รวมอายุได้ 87 ปี ซึ่งอีกเพียง 17 วันท่านก็จะอยู่เมืองไทยครบ 67 ปี 
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ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
               
              โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ถือก าเนิดมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ   ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์  นักบวชชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 
2428  มุ่งเน้นจัดการศึกษาควบคู่กับคุณธรรมให้แก่เยาวชน โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นที่ต้องการของผู้ปกครองและศิษย์
เก่าในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจ านวนมาก  ประกอบกับอาคารเรียนมีไม่เพียงพอ ในปี พ.ศ. 2508  ภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม  ซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการในขณะนั้นได้ขยายสถานที่เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมมาที่เซนต์
หลุยส์ โดยก่อตั้งโรงเรียนใช้ชื่อว่าโรงเรียนอัสสัมชัญ มีอาคารเรียนหลังแรกชื่ออาคารมาร์ติน เดอ ตูรส์ ได้รับอนุญาต
ให้เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ในครั้งแรกย้ายเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 
มาเรียน ณ  สถานที่แห่งนี้เท่านั้น กระทั่งปี พ.ศ. 2516 ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย มาด ารงต าแหน่งอธิการ ได้ย้าย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–7 จากอัสสัมชัญ(เขตบางรัก) มาอยู่รวมกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญ (ซอยเซนต์หลุยส์) 
ต่อมาปี พ.ศ. 2520 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สถานที่ตั้งปัจจุบันอยู่เลขที่ 164 ซอยสาทร 
11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 8 ไร่   
           โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านมาอย่างสม่ าเสมอโดยคณะภราดาผู้บริหาร
ร่วมกับคณะครูได้พัฒนาทั้งด้านการจัดการเรียนรู้  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และอาคารสถานที่           มา
ตามล าดับ ดังจะเห็นได้จากจ านวนนักเรียนเมื่อแรกเริ่ม 997 คน ครู 27 คน ปัจจุบันมีนักเรียนเพ่ิมมากขึ้นถึง 2,664 
คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 180 คน พนักงาน 65 คน ในด้านอาคารสถานที่ปัจจุบันมีอาคารทั้งหมด 6 หลัง  
ซึ่งเรียงตามล าดับการก่อสร้างดังนี้ อาคารมาร์ติน เดอ ตูรส์ (พ.ศ. 2510) อาคารเซนต์หลุยส์ มารี (พ.ศ. 2518)  
อาคารไมเก้ิล (พ.ศ. 2520) อาคารพระนางพรหมจารี  มารีอา (พ.ศ. 2529) อาคารหิรัญสมโภช (พ.ศ. 2532)  อาคาร
กาญจนาภิเษก (ปัจจุบันถูกทุบทิ้ง เพ่ือท าสนามบาสเกตบอล) อาคารอัสสัมชัญ 2000 (พ.ศ. 2543) และอาคาร
อเนกประสงค์ (พ.ศ.2558) นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ได้แก่ ห้องสมุด  
ศูนย์ Discovery Learning Centre ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีสากล ห้องเรียนเปียโน ห้องเซรามิค 
สนามฟุตซอลหญ้าเทียม สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล เป็นต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ  แผนกประถม มีอธิการ
และผู้อ านวยการดูแลบริหารงานตามล าดับดังนี้ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย ภราดาชุมพล  
ดีสุดจิต ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม ภราดาเลอชัย ลวสุต  ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ  ภราดา 
ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ และในปัจจุบันมี ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ โรงเรียนมีนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการสารสนเทศผ่านระบบ SWIS (School Web-based Information System) และระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ รวมถึงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
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ความหมายของตราคณะเซนต์คาเบรียล  
ตราของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล เป็นเครื่องแสดง 

เอกลักษณ์ และความสามัคคีของบรรดาสมาชิกอัสสัมชัญ และมี
ความส าคัญมากในฐานะเป็นที่รวมหัวใจหลายพัน หลายหมื่นไว้ให้อยู่
ใต้ส านึกแห่งการประพฤติ ปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งความหมายของตรามี
ดังนี้ 

โล่  หรือ Coat of Arms ที่ อยู่ ใจกลางของตรานี้ เป็น
เครื่องหมายแสดง เกียรติประวัติอันยาวนาน และยั่งยืนของสถาบัน
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วนซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่ง คือค า A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน) Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซูคริสต์ Ave 
Maria ตรงกับภาษาไทยว่า วันทาแม่มารี มีช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์ 
   ส่วนที่สอง เป็นรูปเรือใบก็เปรียบได้กับนาวาชีวิต ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสงแดดไปจนถึงฝั่ง เป็นคติให้คิด
เสมอว่า ชีวิตคือการต่อสู้ 
 ส่วนที่สาม มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือล าที่ก าลังสู้คลื่นลม เป็นแสงแห่งความหวัง ได้แก่ แสงธรรมแห่ง
ศาสนากับแสงแห่งปัญญา 
 ส่วนที่สี่ อักษร D†S ย่อมาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul ซ่ึงมีความหมายว่า จะท าทุกสิ่งเพ่ือเป็นสิริมงคล
แด่พระเจ้า ส่วนเครื่องหมายกางเขน†เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเสียสละแห่งความรัก 
   พวงดอกไม้ ที่ประดับรองโล่นั้น เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระท าความดีเพ่ือเชิดชูและ
จรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไป  ค าว่า LABOR OMNIA VINCIT (Labor Conquers 
all Things) ที่อยู่ใต้ชื่อเป็นคติพจน์ (Motto) ประจ าใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องมีความวิริยะอุตสาหะ ซึ่งจะ
น ามาแห่งความส าเร็จ  
 ตราโล่นี้จะอยู่ในจิตส านึกของทุกคน และช่วยเตือนใจให้ค านึงถึงชีวิ ตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดา            
เซนต์คาเบรียล ภายในอ้อมอกพระแม่มีศาสนาเป็นเสมือนชีวิต ยึดถือความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกันและกัน รู้จักใช้
ชีวิตเพ่ือต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคอย่างมีความหวัง ใช้คุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องน าทางและกอปรไปด้วย
ความรัก มีความเสียสละอันจะท าให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลได้ด้วยความอุตสาหะจน
ได้รับความส าเร็จด้วยเกียรติยศและการยกย่องสรรเสริญตลอดไป 
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เป้าหมายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
1.พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจภายใต้

บรรยากาศของเสถียรภาพและความรัก 
2.ปลูกฝังความรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นวิถีของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย รู้จัก

รักษา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท่ีดีงามของชาติ 
3.เน้นความดีเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ การเจนจัดทางภาษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อันจะ

ช่วยให้นักเรียนเป็นคนมีทักษะ มีเหตุผล มีความคิดเป็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเอง เป็นคนดี และเป็นคนมี
ทรรศนะกว้างไกล รู้จักใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้สังคม
มนุษย ์

4.เน้นการปฏิบัติและปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและกัน และการผนึกก าลังความดี ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่โดยการศึกษา และเข้าใจอารยธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง ของชุมชน และ
ชาติอ่ืน เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษย์ 
 
ความหมายของตราโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
 

 
 

ตราโล่ คือ เครื่องป้องกันศาสตราวุธทั้งปวง มีลักษณะเป็นโล่ พ้ืนสีแดงคาดสีขาวตรงกลาง มีตัวอักษร AC      
สีน้ าเงินไขว้กันอยู่กลางโล่ นอกจากนี้ สีที่ปรากฏบนโล่ยังเตือนใจให้ร าลึกถึงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
ล้อมรอบด้วยวงกลมสองชั้น โดยมีข้อความ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 
ปรัชญาของโรงเรียน 

1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่ง
ชีวิต 

2. มนุษย์ทุกคนต้องท างาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ ดังคติพจน์ที่ว่า “LABOR 
OMNIA VINCIT” 

 
ปณิธาน 
 เราชาวอัสสัมชัญ ต้องตั้งมั่นในคุณธรรมของศาสนา ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าและศักดิ์ศรีของคน ต้องมุ่งมั่นใน
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
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วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต สร้างสรรค์
นวัตกรรม เป็นผู้น าด้านวิชาการ และบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ  

1. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตามศักยภาพแห่งตน 
2. พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี 
3. พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการแข่งขันผลงานในระดับนานาชาติ 
4. พัฒนาครูและผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต 
5. พัฒนาความผู้พันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
6. ยกระดับการลบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล 

 
เป้าหมาย  

1. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตามศักยภาพแห่งตน 
2. ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี 
3. ผู้เรียนมทีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีการแข่งขันผลงานในระดับนานาชาติ 
4. ครูและผู้เรียนด าเนินชีวิตบนพื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต 
5. ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความผูกพันกับโรงเรียน 
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 

 
คติพจน์ประจ าโรงเรียน 
 “ความวิริยะอุตสาหะ น ามาซึ่งความส าเร็จ” (LABOR OMNIA VINCIT) 
 
สีประจ าโรงเรียน 
 สีแดง หมายถึง สีแห่งความกล้าหาญในการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ 
 สีขาว หมายถึง สีแห่งความบริสุทธิ์ คือบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  
 
หมายเหตุ 
       : ที่ปรึกษา 
       : สั่งการ 
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม  2562 

 

งานบริหารฝ่าย 

งานหลักสูตร  การเรียน

การสอนและวัดผล 

งานระดับชั้น 

งานบุคลากรต่างชาต ิ

งานบริหารฝ่าย งานบริหารฝ่าย 

งานกลุ่มสาระฯ 

งานวัดผล 

งานวิจัย 

งานหลักสูตร การเรียน

การสอนและนิเทศ 

งานบริหารฝ่าย 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานแนะแนว 

งาน ENS และ EML 

ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

งานนโยบายและแผน 

งานทรัพยากรมนุษย ์

งานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

งานระดับชั้น 

งานห้องสมุด 

งานกิจกรรม 

ส านักผู้อ านวยการ 

งานลูกเสือ 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

งานบริหารฝ่าย 

งานอาคารสถานที ่

งานอนามัย 

งานโภชนาการ 

งานยานพาหนะ 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

งานบริหารฝ่าย 

งานธุรการ 

งานทะเบียน 

งานประชาสัมพันธ ์

งานการเงิน

และบัญช ๊

งานทรัพย์สินและ

จัดซื้อ 

กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการการศึกษามูลนิธิฯ 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

สมาคมอัสสัมชัญ 
รองผู้อ านวยการ 

ผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

งานกีฬา 

งานดนตรีและการแสดง 
งานอภิบาล 
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หมวดที่ 2 
บทพรรณนางาน บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ 

ผู้อ านวยการ 
 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดใน
โรงเรียนเพ่ือด าเนินกิจกรรมในการจัดการศึกษาแก่เยาวชน ตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และนโยบายของมูลนิธิฯ โดย
ด ารงต าแหน่งและมีความรับผิดชอบดังนี้ 

1. เป็นตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตในการท านิติธรรมกับบุคคลภายนอกโดยลงลายมือชื่อและประทับตรา
ของโรงเรียน 

2. ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์และนโยบายของมูลนิธิฯ 
ที่มอบให้ โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา 

3. ก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
4. มีอ านาจสูงสุดในการบริหารกิจการโรงเรียน อันได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายธุรการ-การเงิน ส านัก

ผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) 
5. เป็นผู้ตัดสินใจขั้นสูงสุดในการรับนักเรียนและให้นักเรียนออกจากโรงเรียน 
6. บริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
7. อ านวยการให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ และต าราเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน

การจัดการเรียนการสอน 
8. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะของครู นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า 
9. จัดระบบการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดให้มีการสั่งการ การติดตามผล และการ

รายงานตามขั้นตอน 
10. สั่งการและหรือมอบหมายให้มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
11. ตรวจตราดูแลการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ 
12. แต่งตั้งและถอดถอนครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ตามระเบียบที่คณะ

กรรมการบริหารก าหนด 
13. ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน 
14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งตราสารจัดตั้ง 

นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน และหน้าที่อ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน 

15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้รับใบอนุญาตมอบหมาย 
16. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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ผู้จัดการ 
 ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีหน้าที่
รับผิดชอบสูงสุดในโรงเรียนเพ่ือด าเนินกิจกรรมในการจัดการศึกษาแก่เยาวชน ตามปรัชญา วัตถุประสงค์และ
นโยบายของมูลนิธิฯ โดยด ารงต าแหน่ง มีความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ดูแลรับผิดชอบด้านงบประมาณของโรงเรียน 
2. ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 
3. จัดวางระบบและจัดท าบัญชีของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการ

บัญชี 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบายระเบียบและข้อบังคับของ

โรงเรียน และตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการ มอบหมาย 
6. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
หัวหน้าฝ่าย (ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ) 
 ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบจากประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในฝ่าย  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และสอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน  และมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และของชาติ 

2. ก ากับ  ดูแล  และตรวจสอบงานในฝ่ายให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้
กระบวนการ P D C A  ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. ปรับปรุง  ยกร่าง  ระเบียบ  คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย เพื่อยกระดับการบริหารงานภายในฝ่าย 
4. ให้ค าแนะน านิเทศตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย 
5. ประชุมบุคลากรเพ่ือวางแผนการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงาน/แผนงานหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ 
6. ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรในฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ 
7. จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานของฝ่าย  อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
8. ส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่ายพัฒนางานในด้านการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลงานอย่าง

ต่อเนื่อง 
9. รับฟังปัญหา  ข้อคิดเห็นต่าง ๆ และน าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ปัญหา 
10. แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตัดสินปัญหา  หรือข้อขัดแย้งในงานบางอย่างแทนผู้อ านวยการในกรณีที่จ าเป็น 

หรือเร่งด่วน 
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11. พิจารณา  น าเสนองบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เพื่อพัฒนางานในฝ่ายตามนโยบาย
ของโรงเรียนวิเคราะห์พิจารณากลั่นกรองการจัดท าแผนงบประมาณหรือแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
ฝ่ายให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักการ 

12. ประเมินผลการท างานของบุคลากรที่อยู่ในฝ่าย 
13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
14. ส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่าย เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส ในการให้บริการต่อบุคคลทั่วไป 
15. ประสานงานกับหัวหน้างานแต่ละงานในฝ่าย และหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
 
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ 
ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
งานบริหารฝ่าย 

1. วางแผนการด าเนินงานของฝ่ายตามแผนปฏิบัติการ และแผนหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
2. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณท่ีก าหนด 
3. ก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

และใช้กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

4. ให้ค าปรึกษา ความเห็นชอบ และข้อเสนอแนะแก่หัวหน้างานในสังกัดเพ่ือให้การด าเนินงานของฝ่าย
เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และของชาติ 

5. วิเคราะห์พิจารณากลั่นกรองการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของ
โรงเรียน มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และของชาติ 

6. วิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรองการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี แผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่ายให้
ถูกต้องเป็นไปตามหลักการ ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการอนุมัติ 

7. ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา นิเทศตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย 
9. ปรับปรุง แนวปฏิบัติคู่มือปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับฝ่าย เพ่ือยกระดับการบริหารงานภายในฝ่ายให้สูงขึ้น 
10. ประชุมบุคลากรเพ่ือวางแผนการด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการ แผนหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ 
11. ส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่ายพัฒนางานในด้านการบริการอย่างอย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
12. จัดท าสารสนเทศของฝ่าย และหน่วยงานในฝ่าย                                                                                                                                                                                                              
13. ติดตาม รวบรวมและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 
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14. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
15. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติ

ตามข้ันตอน 
16. ประสานงานกับหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้งานส าเร็จไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี

กับทุกฝ่าย 
17. ด าเนินการรับนักเรียนใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 
18. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งานธุรการ – งานสารบรรณ 

1. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ก ากับดูแล และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้

กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. ประสานงานและให้บริการด้านธุรการ และงานสารบรรณ 
4. ด าเนินการแต่งตั้งครูใหม่ และถอดถอนครูที่ลาออก 
5. จัดท าสมุดประจ าตัวครูที่แต่งตั้งใหม่ และด าเนินการแก้ไขข้อมูลครูที่มีการเปลี่ยนแปลง 
6.  ด าเนินงานด้านงานบุคลากรชาวต่างชาติให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และใช้

กระบวนการ PDCA ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 
7. จัดท าใบประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตท างาน บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีการต่อประเภทวีซ่า หนังสือ

รับรองการท างานและหนังสือรับรองเงินเดือนให้ครูต่างชาติ การถอดถอน รวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูชาวต่างชาติ 

8. จัดท าทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการศึกษา ตาม
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก าหนด 

9. จัดท าหลักฐานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนก าหนด   

10. ด าเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร และค่าช่วยเหลือบุตร 
11. ด าเนินการส่งเงินสมทบ 3% ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 
12. จัดท าใบประกอบวิชาชีพครูใหม่ และต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูที่หมดอายุ 
13. จัดท าเรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
14. รับ-ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส่งหนังสือตลอดจนเอกสารให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
15. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทราบ 
16. จัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน 
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17. ร่างหนังสือโต้ตอบ ท าบันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็น และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
18. จัดเก็บ ค้นคว้า ติดตามเรื่อง ให้ยืม และท าลายหนังสือเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบของงานสารบรรณ 

รวมถึงเอกสารระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบันและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
19. บันทึกข้อมูลการประชุม พิมพ์ และถ่ายส าเนาเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม เอกสาร

ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่นที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
20. ปฏิบัติงานสารบรรณส่งจดหมายเข้าระบบ SWIS และจดหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองด้วยระบบ

จัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 
21. ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานธุรการ 
22. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
23. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
24. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติ

ตามข้ันตอน 
25. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งานการเงินและบัญชี 

1. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ก ากับดูแล และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

และใช้กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. จัดท าเอกสารแจ้งการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน และรายรับต่างๆของโรงเรียน 
พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานทุกครั้ง 

4. สรุปและปิดบัญชีรายรับประจ าวัน ส่งงานบัญชี และน าเงินฝากธนาคาร 
5. ติดตามทวงถามการค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน 
6. จัดท าเอกสารการเบิกเงินตามขั้นตอนและจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการ 
7. รับวางบิลร้านค้าและออกใบนัดรับเช็ค 
8. จ่ายเงินตามขั้นตอนเบิกจ่ายของงาน/โครงการและกิจกรรม ที่ได้รับการอนุมัติให้ตรงก าหนดวันนัด 
9. จัดท าบัญชีแยกประเภทพร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารตามเลขที่ใบส าคัญจ่าย 
10. สรุปยอดเช็ครอเรียกเก็บประจ าเดือน ยอดลูกหนี้เงินยืมทดรองประจ าเดือนและยอดเจ้าหนี้การค้า

ประจ าเดือนให้เป็นปัจจุบัน 
11. จัดท ารายการค่าหนังสือและค่าเรียนโครงการภาษาอังกฤษ ป.1 – 6 
12. ปิดบัญชีประจ าเดือน ทุกสิ้นเดือน 
13. จัดท าบัญชี Statement ธนาคารให้ตรงกับบัญชี และจัดท าบัญชีทุกรายการให้ตรง พร้อมทั้งจัดท า

เอกสารแนบ 
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14. จัดท ารายงานงบการเงินประจ าเดือนและประจ าปี น าเสนอเหรัญญิกมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 

15. ปิดบัญชีประจ าปีการศึกษาพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีประจ าปีจากบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี 
16. จัดท าบัญชีเอกสารประเภทรายรับ-รายจ่ายบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่ายพร้อมทั้งเก็บรักษาหลักฐานการ

รับและการจ่ายเงินให้เป็นระบบและสะดวกต่อการตรวจสอบ 
17. ด าเนินการตามหลักฐานการบัญชีเพ่ือจัดท างบดุล 
18. จัดท าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3, 53) เพ่ือน าส่งกรมสรรพากร ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 
19. ค านวณเงินเดือน ภราดา  ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานประจ าเดือน 
20. บันทึกรายการเบิก-จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
21. สรุปค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณของแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม และสรุป ค่าใช้จ่ายของโรงเรียน 
22. จัดท ารายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ของทุกเดือน  เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ 
23. จัดท ารายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกไตรมาส ( 3 เดือน ) น าเสนอ

กรรมการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 
24.  บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
25. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติ

ตามข้ันตอน 
26. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งานทะเบียน 

1. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ก ากับดูแล และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้

กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. รับลงทะเบียนนักเรียนใหม่ ออกเลขประจ าตัวนักเรียน และจัดท าทะเบียนนักเรียน 
4. จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียนที่เข้าใหม่ ลาออก และพักการเรียนไว้เป็นหลักฐานทุกปีการศึกษา 
5. จัดท าบันทึก ปรับแก้ไข จัดเก็บหลักฐาน รวบรวมประวัติเกี่ยวกับนักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา  

ลงในสมุดทะเบียน และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ประสานงานการจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
7. ประสานงานการจัดท าบัตรประกันอุบัติเหตุ ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน

และบัตรประกันสุขภาพให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน 
8. ตรวจสอบติดตาม ทวงถามข้อมูลนักเรียน เก็บรักษาหลักฐาน การมอบตัว และการสมัครเรียนของ

นักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
9. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการก าหนดเวลาเรียน น าเสนอให้ผู้อ านวยการลงนามทุกเดือน 



 

16 

10. จัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาให้แก่นักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
11. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับทะเบียนผลการเรียนให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 
12. จัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน 
13. จัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนให้แก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับชั้น หรือนักเรียนซึ่ง

ลาออกก่อนส าเร็จการศึกษา โดยติดตามเรื่องผลการเรียนของนักเรียนกับฝ่ายวิชาการ 
14. ออกเอกสารหลักฐานการเรียนหรือหนังสือรับรองต่างๆ ของโรงเรียน 
15. สรุปข้อมูลสถิตินักเรียน ครู บุคลาทางการศึกษาให้กับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
16. บันทึกหมายเหตุรายวัน เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียน และกรณีท่ีมีแขกมาเยี่ยมชม

โรงเรียนในสมุดเซ็นเยี่ยม 
17. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เดือนละ 

1 ครั้ง 
18. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติ

ตามข้ันตอน 
19. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งานทรัพย์สินและจัดซือ้ 

1. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ก ากับดูแล และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้

กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. ส ารวจทรัพย์สินตามอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
4. ด าเนินการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
5. บันทึกทรัพย์สินลงในระบบ MAS School โดยแยกประเภททรัพย์สินและค านวณค่าเสื่อมรายเดือน 
6. บันทึกพัสดุ อุปกรณ์ท่ีช ารุดและไม่สามารถใช้งานได้ เพ่ือน าไปตัดบัญชีงบประมาณรายเดือน/ปี 
7. รวบรวมความต้องการของบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงรูป รวมทั้งพัสดุ

ครุภัณฑ์ตามท่ีผู้อ านวยการอนุมัติแล้ว 
8. ตรวจเช็ควัสดุสิ้นเปลืองส่วนที่เหลือตามหน่วยงาน ตรวจสอบงบประมาณของแต่ละหน่วยงานก่อน

ด าเนินการจัดซื้อ 
9. อ านวยการให้มีคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพ่ือท าการประมูล จัดซื้อเร่งด่วนพร้อมทั้ง

ด าเนินการท าสัญญากับร้านค้า 
10. จัดท าทะเบียนร้านค้าให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
11. ประสานงานกับบริษัท ห้างร้าน เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา 
12. ตรวจสอบหลักฐานการด าเนินเรื่องเพ่ือขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ 
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13. จัดท าเอกสารประกอบการจัดซื้อ ประกอบด้วยใบขอซื้อให้ผู้ขอลงชื่อและให้หัวหน้าฝ่ายต้นสังกัดอนุมัติ 
14. จัดท าเอกสารสั่งซื้อให้ผู้อ านวยการอนุมัติ และท าการตัดงบประมาณตามรหัสในระบบ MAS School 
15. ด าเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนในระบบงานจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อต่าง ๆ ตาม

รายการในใบขอซื้อ 
16. ตรวจรับรายการพัสดุ – ครุภัณฑ์จากร้านค้าให้ตรงตามรายการจ านวนและเงื่อนไขที่สั่งซื้อหรือส่งคืน 

ติดตาม การส่งพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามรายการ 
17. สรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเดือนละ 1 ครั้ง 
18. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้ง

งบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพื่อเสนอขออนุมัติตามข้ันตอน 
19. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
1. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ก ากับดูแล และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้

กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. วางแผน และบริหารจัดการสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ เช่น วารสาร ACP สัมพันธ์ เว็บไซต์ของโรงเรียน 
ระบบ SWIS เสียงตามสาย Operator จอ LED ภายในโรงเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ 
สื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก สื่อวิดีทัศน์และภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ให้ทันสมัย ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 

4. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
5. จัดท าและพัฒนาเนื้อหาข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพ่ือความเข้าใจ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน 

6. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
7. จัดท าป้ายนิเทศท าเนียบครู  สาระความรู้วิชาการและความรู้ทั่วไป 
8. ให้บริการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์งานโสตและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่อง

โปรเจคเตอร์ บันทึกเสียง ถ่ายวิดีโอ บันทึกภาพนิ่ง  จอ LED ส่งสัญญาณภาพภายใน ใต้ตึกอัสสัมชัญ 
2000 สนามหญ้าเทียม ใต้ตึกเซนต์หลุยส์ มารี  และอาคารอเนกประสงค์ 

9. จัดหาอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ตามความต้องการของครูผู้สอนวิชาต่าง ๆ 
10. จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของงานโสตฯ งานวารสาร และงานฐานข้อมูล Internet ให้ถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน   
11. จัดเก็บและบริหารจัดการ ฐานข้อมูลสื่อวีดิทัศน์ และภาพถ่าย งานฐานข้อมูล Internet เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และพร้อมให้บริการอย่างเป็นระบบ 
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12. ดูแลรักษา ควบคุมการใช้ห้องประชุมให้พร้อมใช้งานได้เสมอ 
13. ดูแลและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 
14. ตัดต่อวีดิทัศน์ กิจกรรมของโรงเรียน 
15. จัดท าสารสนเทศหน่วยงานเพื่อช่วยในกระบวนการบริหารโรงเรียน 
16. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเดือนละ  

1 ครั้ง 
17. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพร้อมทั้ง

งบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป เพ่ือเสนอขออนุมัติตามข้ันตอน 
18. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

งานบริหารฝ่าย   

1. ก ากับดูแล  และตรวจสอบงานในฝ่ายให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และใช้
กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

2. ประเมินผลการท างานตลอดจนนิเทศการท างานของบุคลากรที่อยู่ในฝ่าย 
3. ประชุมบุคลากรฝ่ายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
4. จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมูลสถิติของงานฝ่ายบริหารทั่วไปอย่างเป็นระบบและมี 

ประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการพัฒนาของบุคลากรในฝ่าย มีสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง 
6. วิเคราะห์ และแก้ปัญหา หรือข้อขัดแย้งในหน่วยงานเพ่ือให้งานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

อัสสัมชัญ 
แผนกประถม พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป เพ่ือเสนอขออนุมัติตามข้ันตอน 

8. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริการอย่างสม่ าเสมอ 
9. ก ากับ ดูแล สวัสดิการต่าง ๆ  และกองทุนพนักงานโรงเรียนตามระเบียบของโรงเรียนพร้อมทั้งด าเนินการ

เรื่องให้เป็นไปตามพระราช บัญญัติประกันสังคม ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และมาตรา 31 (1) 
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 

10. ควบคุม ดูแลพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ 
11. ควบคุม ดูแล รักษาอุปกรณ์ท าความสะอาดและซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ ตลอดจน

ครุภัณฑ์และสิ่งของเครื่องใช้  อุปกรณ์งานพิธีการให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
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12. จัดท าสารสนเทศของฝ่าย 
13. จัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
14. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสากล 
15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

งานอาคารสถานที่     

1. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ก ากับดูแล  และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้

กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. ยกร่าง ระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานอาคารสถานที่  
4. ดูแลการท างาน และประสานงานการให้สวัสดิการต่างๆ  ของพนักงาน นักการ ภารโรง 
5. ดูแลและรับผิดชอบเรื่องความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน 
6. ดูแลรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เพ่ือความร่มรื่นและสวยงามภายในบริเวณโรงเรียน 
7. จัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
8. ดูแลและรับผิดชอบแหล่งน้ าใช้ ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
9. ร่วมมือกับฝ่ายที่เก่ียวข้องก าหนดห้องเรียนและห้องกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา 
10. จัดเตรียมห้องเรียน ห้องอเนกประสงค์ อาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นก่อนเปิดภาคเรียน 
11. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนครุภัณฑ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  
12. ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน     
13. ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เชี่ยวชาญในด้านการบ ารุงรักษาอาคารและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  

ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

14. ให้บริการด้านการขอใช้อาคารสถานที่แก่หน่วยงานทั้งในและนอกโรงเรียนพร้อมบันทึกการใช้บริการ 
อาคารสถานที่ 

15. จัดท ามาตรการต่าง ๆ เพ่ือการประหยัดการใช้พลังงานในโรงเรียน 
16. จัดท ามาตรการต่าง ๆ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน 
17. จัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน 
18. สรุปผลการปฏิบัติงาน   และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 
19. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

อัสสัมชัญ  แผนกประถม พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป  เพ่ือเสนอขออนุมัติตามข้ันตอน 
20. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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งานสระว่ายน า้ 

 1. ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี ภำยในวงเงินงบประมำณท่ีก ำหนด 

2. ก ำกบัดแูลและตรวจสอบงำนในหน่วยงำนให้ปฏิบตัิเป็นไปตำมระบบประกนัคณุภำพกำรศกึษำและใช้ 

     กระบวนกำร  กำรวำงแผน  กำรด ำเนินงำน  กำรประเมินผล และน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง ในกำร 

     บริหำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 

3.  ก ำกบัและดแูลบริเวณสระวำ่ยน ำ้และห้องประกอบ ห้องน ำ้ให้นกักำรท ำควำมสะอำดอยู่ในสภำพท่ี 

     พร้อมใช้งำนและถกูสขุลกัษณะ 

4.  ก ำกบัและดแูลสระวำ่ยน ำ้  ให้น ำ้มีคณุภำพอยู่ในระดบัมำตรฐำนสำกล 

5.    จดัภมูิทศัน์ภำยนอกและภำยในให้ดดูีอยู่เสมอ 

6.  ก ำกบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดักิจกรรมกำรใช้สระวำ่ยน ำ้ให้สมำชิกภำยในและภำยนอก

โรงเรียน  

7.  จดัหำ ปรับปรุง ซอ่มแซมวสัด ุอปุกรณ์ งำนสระวำ่ยน ำ้ 

8. ก ำกบัดแูลกำรจดัท ำบญัชีรำยรับ-รำยจ่ำย และจดัท ำบญัชีเบิก-จ่ำยวสัดอุปุกรณ์ตำ่งๆ เก่ียวกบัสระวำ่ยน ำ้ 

9.     ตรวจสอบคณุภำพและจ ำนวนวสัดอุปุกรณ์ตำ่งๆ ท่ีเก่ียวกบัสระวำ่ยน ำ้ท่ีสัง่ผ่ำนฝ่ำยจดัซือ้  

10.  ก ำกบัและดแูล บ ำรุงรักษำซอ่มแซมสระวำ่ยน ำ้ให้เกิดควำมปลอดภยั และท ำทะเบียนทรัพย์สิน 

11.  ดูแลบุคลากรและเจา้หนา้ท่ีของสระวา่ยน ้าใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามไดรั้บมอบหมาย 

12.  ดูแลความปลอดภยั เฝ้าระวงันกัเรียนท่ีมาเรียนวา่ยน ้า ทุกระดบัชั้น ทุกคาบเรียนปกติ   

13.  ดูแลความเรียบร้อยและแกไ้ขขอ้บกพร่อง ค าร้องเรียนและค าแนะน าต่างๆ อยา่งเร่งด่วน 

14.  จดัการประชุมบุคลากรและเจา้หนา้ท่ีของสระวา่ยน ้าอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

15.  แจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกรณีการขาดบุคลากรการท่ีใหบ้ริการสระวา่ยน ้าทนัที 

16. ก ำกบัและดแูลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนและหรือลกูจ้ำง 

17.   จดัท ำสำรสนเทศของหน่วยงำน 

18.สรุปผลกำรปฏิบตัิงำน   และรำยงำนให้ผู้บงัคบับญัชำทรำบ เดือนละ 1 ครัง้ 

19.  จดัท ำรำยละเอียดของงำนและโครงกำรให้สอดคล้องกบัแผนพฒันำคณุภำพกำรศกึษำโรงเรียน

อสัสมัชญั พร้อมทัง้งบประมำณรำยจ่ำยของปีตอ่ไป  เพ่ือเสนอขออนมุตัิตำมขัน้ตอน 

20.ปฏิบตัิหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บงัคบับญัชำมอบหมำย  
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งานสุขอนามัย   

1. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ก ากับดูแล และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และใช้

กระบวนการ  การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุงในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
4. ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือสุขภาพที่ดี 
5. ดูแลและรับผิดชอบห้องพยาบาล จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน 

รวมทั้งเครื่องเวชภัณฑ์ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 

6. จัดกิจกรรม/ป้ายนิเทศเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน แก่บุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียนและชุมชน 

7. จัดส่งนักเรียนที่เจ็บป่วยให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลและติดต่อกับผู้ปกครองให้รับทราบ 
8. จัดท าสถิติผู้ที่มารับบริการ     
9. จัดการตรวจสุขภาพครูนักเรียนและพนักงานประจ าปี 
10. จัดหาพยาบาลวิชาชีพช่วยในการปฏิบัติงานปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจ าโรงเรียน 
11. จัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน  
12. บันทึกประวัติการรับบริการของนักเรียนลงในโปรแกรมสุขภาพ 
13. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

อัสสัมชัญ  แผนกประถม  พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป  เพ่ือเสนอขออนุมัติตามข้ันตอน 
14. สรุปผลการปฏิบัติงาน   และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 
15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

งานยานพาหนะ    

1. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ก ากับดูแล และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกับคุณภาพการศึกษา และใช้

กระบวนการ  การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. ดูแลก ากับให้พนักงานขับรถปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
4. ดูแลรักษารถยนต์ของโรงเรียนทุกคัน ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา 
5. บันทึกสถิติการ ขอใช้ยานพาหนะ 
6. รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน 
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7. ตรวจสอบและบันทึกการเติมน้ ามันและการซ่อมบ ารุงอย่างเป็นระบบ หมั่นดูแลตรวจสอบเอกสาร
ส าคัญที่ต้องมีคู่รถ เช่น ทะเบียนรถ , พรบ. , ประกันภัย ให้เป็นปัจจุบัน 

8. จัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน 
9. จัดรถให้คณะครูที่ขอใช้บริการ ตามความเหมาะสมของเส้นทาง 
10. จัดหารถจากหน่วยงานภายนอก กรณีไม่มีรถ  เพ่ือให้นักเรียนไปทัศนศึกษา ไปแข่งขันภายนอก 
11. ดูแลก ากับให้ผู้ประกอบการรถ รับส่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
12. รับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์จะใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน 
13. ควบคุมความประพฤติตนของพนักงานขับรถ พ่ีเลี้ยงประจ ารถ โดยสุ่มตรวจจากกล้อง 
14. Car Black Box ที่ติดอยู่กับรถทุกคัน 
15. ตรวจอุปกรณ์ประจ ารถให้ตรงกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การควบคุม 
16. ดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2536  โดยคณะกรรมการรถร่วมบริการรับ-ส่งนักเรียน 
17. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกให้มาตรวจสภาพรถร่วมบริการรับ-ส่งนักเรียนให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน ตามกฎหมายที่ว่าด้วยรถยนต์ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
18. แจ้งผู้ประกอบการรถร่วมบริการรับ-ส่งนักเรียนให้ด าเนินแก้ไข กรณีเม่ือรถตรวจสภาพแล้วไม่ผ่าน

มาตรฐานที่ก าหนด 
19. ด าเนินการต่อสัญญาระหว่างโรงเรียนกับผู้ประกอบการรถร่วมบริการรับ-ส่งนักเรียน  ที่ผ่านการตรวจ

คุณภาพแล้ว 
20. สรุปผลการปฏิบัติงาน   และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 
21. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

อัสสัมชัญ แผนกประถม  พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป  เพ่ือเสนอขออนุมัติตามข้ันตอน 
11.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานรักษาความปลอดภัย   

1. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงิน งบประมาณที่ก าหนด 
2. ก ากับดูแล และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้

กระบวนการ วางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. ยกร่าง ระเบียบ แนวปฏิบัติ  ข้อบังคับ ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานการรักษาความปลอดภัย 
4. ควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ร่วมมือกับฝ่ายปกครองในการดูแลรักษาความปลอดภัยบุคลากรภายในโรงเรียน 
6. ดูแลการจราจรภายในบริเวณโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
7. ควบคุมดูแลการน ารถเข้า-ออกบริเวณโรงเรียนให้เป็นระเบียบ 
8. จัดระเบียบรถที่เข้ามาจอดในโรงเรียนรวมถึงผู้มาขอใช้สถานที่ของโรงเรียน 
9. เปิด-ปิด อาคาร, ประตูโรงเรียน (ด้านหน้าและด้านข้าง) ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
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10. ควบคุมดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ทั้งกลางวันและกลางคืน 
11. ดูแลการเข้า-ออกบริเวณโรงเรียนของบุคลากรในโรงเรียน 
12. บันทึกเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในบริเวณโรงเรียน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันทันที 
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
14. ตักเตือนนักเรียนเรื่องความปลอดภัย กรณีพบความเสี่ยงด้านพฤติกรรมของนักเรียนและสภาพอาคาร

สถานทีห่รืออุปกรณ์ 
15. ควบคุมดูแลความปลอดภัยโดยตรวจบัตรอนุญาตผู้ปกครองเข้าโรงเรียนช่วงเช้าก่อนโรงเรียนเข้า                   

และช่วงเย็นหลังเลิกเรียน 
16. น านักเรียนส่งห้องพยาบาลหรือโรงพยาบาล กรณีประสบอุบัติเหตุ 
17.  ควบคุมดูแลความปลอดภัยโดยตรวจบัตรอนุญาตนักเรียนออกนอกโรงเรียนช่วงเย็นหลังเลิกเรียน 
18. จัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน 
19. สรุปผลการปฏิบัติงาน   และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 
20. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

อัสสัมชัญ  แผนกประถม พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป  เพ่ือเสนอขออนุมัติตามข้ันตอน 
21. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

งานโภชนาการ   

 1. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ก ากับดูแล  และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ 
   ใช้ กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ใน 
   การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 
3. ก ากับและดูแลบริเวณห้องโภชนาการให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
4. ก ากับและดูแลคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มที่บริการ 
5. ก ากับและดูแลงานจัดเลี้ยงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
6. จัดบริการอาหารกลางวันนักเรียน ป.1-3  
7. จัดซื้อวัตถุดิบ อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุงต่าง ๆ เป็นรายสัปดาห์ 
8. จัดท าเมนูอาหารกลางวัน ก่อนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ 
9. วางแผนการจัดเตรียมผลิตอาหารกลางวันส าหรับครูและพนักงาน 
10. จัดอาหารว่าง และอาหารเลี้ยงผู้เข้าประชุมฝ่าย ประชุมงาน /กลุ่มสาระ ฯ และผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน  

 และผู้มาศึกษาดูงาน 
11. ส ารวจความต้องการและความพึงพอใจในการใช้บริการ 
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12.จัดหาร้านค้าภายนอกเพ่ือให้บริการผู้ปกครองและนักเรียนช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียนและจ าหน่าย 
     อาหาร   กลางวันให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
13. ก ากับและดูแลระบบการบริการโรงอาหารชั้น 6 
14. จัดเก็บค่าเช่าร้านค้าเป็นรายเทอม 

15. จัดเก็บค่าน้ า ค่าไฟ ค่าแก๊ส ตามมิเตอร์ แต่ละร้านทุกเดือน 
16. ดูแลด้านการให้บริการให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยให้ทุกร้านก าหนดรายการ และราคาอาหารอย่าง 
     ชัดเจน 
17. จัดให้มีการสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารของงานโภชนาการโรงเรียน และร้านค้าทุกร้านเป็น 
     ประจ าทุกเดือน โดยส่งผลการตรวจให้หน่วยงานด้านสุขาภิบาลอาหารเขตสาทร 
18. ก ากับดูแลการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และจัดท าบัญชีเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
19.  จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ งานโภชนาการ 
20. ก ากับและดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานและหรือลูกจ้าง 
21. จัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน 
22.  สรุปผลการปฏิบัติงาน   และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 
23.  จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
      อัสสัมชัญ แผนกประถม  พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป  เพ่ือเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 

24.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  

ส านักผู้อ านวยการ 

งานบริหารฝ่าย 

1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดส านักผู้อ านวยการ ให้มีการด าเนินงาน ตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  เพ่ือรับทราบปัญหา/อุปสรรค จาก
การด าเนินงานและทบทวน/ติดตามการด าเนินงานภายในส านักผู้อ านวยการ 

2. วางแผนการก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดส านักผู้อ านวยการให้เป็นไป
ตามนโยบาย  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

3. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน 
4. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในส านักผู้อ านวยการ 
5. ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
6. จัดท าสารสนเทศของฝ่าย 
7. รวบรวม วิเคราะห์  จัดท า และเผยแพร่ สารสนเทศโรงเรียนในทุกปีการศึกษา 
8. สรุปผลการปฏิบัติงาน   และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 
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9. น าผลการประเมินมาทบทวน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนด 

10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

งานนโยบายและแผน 

     1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      1.1 ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา  

 1.2 ประสานงานจัดประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน ผู้แทนจากชุมชน เพื่อก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.3 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม 

และผู้รับผิดชอบ 

 1.4 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

      1.5 เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ 

 1.6 ประกาศแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ 

 2. จัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 2.1 ประสานงาน ประชุม ชี้แจง ทุกฝ่ายงาน เรื่องวิธีการจัดท าแผนงานและโครงการ ตามแผนปฏิบัติ

การประจ าป ีในแต่ละปีการศึกษา  

    2.2 แนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนก ากับ ดูแล ให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่

สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

มาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย (FSG) และถูกต้องตามรูปแบบที่มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยก าหนด  

 2.3 ประสานงานจัดการประชุมผู้ร่วมบริหารเพ่ือพิจารณาแผนงานและโครงการประจ าปีการศึกษา  

     2.4 ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 

      2.5 ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายทุกโครงการ/กิจกรรม 
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 2.6 จัดท าเอกสาร เข้าเล่ม แผนงานและโครงการในแต่ละปีการศึกษา ส าหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

    2.4 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ 

     2.5 ก ากับ ติดตาม การน าแผนปฏิบัติการประจ าปี แต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่

โครงการ/กิจกรรมก าหนดไว้ 

     2.6  ก ากับ ติดตาม การประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

     2.7  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่มประจ าทุกปีเพ่ือส่งผู้บังคับบัญชาและมูลนิธิคณะเซนต์คา เบรียล

แห่งประเทศไทย ได้แก่ สรุปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย (2 เล่ม) มาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และมาตรฐาน

การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) และตาม Policies and Directives  

4. ก ากับ ติดตาม และบันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาทราบ 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

งานทรัพยากรมนุษย์ 

1. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
โรงเรียน แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และมาตรฐานการศึกษา (สพฐ สมศ FSG ฯลฯ) 

2. ส ารวจอัตราก าลังบุคลากร ในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละฝ่าย เสนอขออนุมัติเพ่ือด าเนินการตาม
ขั้นตอน 

3. สรรหาคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 
4. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
5. ด าเนินการติดตามผลและประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครูและบุคลากรใหม่  แล้วสรุปผลการ

พิจารณา เพ่ือเสนอบรรจุแต่งตั้ง 
6. ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และคู่มือครู ของโรงเรียน 
7. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรตามข้อก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ และของโรงเรียน โดยจัดให้มีการให้

ความรู้ อบรมสัมมนาทั้งครูผู้สอนและครูสนับสนุนการสอน 
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8. อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร การขออนุญาตไปศึกษา   
ดูงาน  ฝึกงาน  ฝึกอบรม  สัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น  

9. จัดท าทะเบียนสถิติการอบรม สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบันทึกลงระบบ SWIS ให้เป็น
ปัจจุบัน   

10. รับผิดชอบการจัดท าสัญญาต่างๆ อาทิ  การจ้างงานครูใหม่ การศึกษาต่อของบุคลากร  การใช้ทุนเพ่ือไป
พัฒนาของบุคลากร  และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร 

11. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  
12. จัดกิจกรรม Train the Trainers เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นในแต่ละด้านให้เป็นผู้น า

ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
13. จัดกิจกรรมสร้างเสริมขวัญและก าลังใจให้แก่บุคคลากรตามความเหมาะสม 
14. เก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน และจัดท าทะเบียนสถิติการ สาย ขาด  ลา ของครู

และบุคลากรทางการศึกษา  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ าเสมอ 
15. ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการของโรงเรียนเอกชน 
16. ด าเนินการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเสนอ ผู้อ านวยการ อนุมัติ พร้อมทั้ง

รวบรวมผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
17. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน (Monthly Report)  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
18. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติตาม

ขั้นตอน 
19. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1 วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
1.2 ก าหนดนโยบาย ค่าเป้าหมาย และมาตรการส่งเสริมของการศึกษาที่ชัดเจน 
1.3 เสนอรายงานค่าเป้าหมายต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ 
1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 

2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย                    

ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ผู้รับผิดชอบตรวจติดตาม ผู้รับผิดชอบเก็บ                   
รวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน 

2.2 ด าเนินการวางแผน และจัดท าปฏิทินการด าเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.3 ร่วมก าหนด และจัดแบ่งตัวชี้วัดให้ผู้รับผิดชอบที่สอดคล้องกับพรรณนางานของฝ่าย หรืองาน 
2.4 ติดตาม ส่งเสริม ก ากับดูแล ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดระบบประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 
2.5 ด าเนินการติดตามผลการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของทุกหน่วยงานเพื่อรวบรวมและ 



 

28 

                   วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมและน าเสนอต่อผู้บริหาร  
2.6 สรุปผลการตรวจประกันคุณภาพให้ทุกฝ่ายรับทราบ น าผลการตรวจติดตามมาทบทวน ปรับปรุง  

และพัฒนา 
2.7    จัดท าเอกสารการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 

                   ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 
          2.8     เตรียมการประสาน รวบรวม เอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อม และให้ความร่วมมือในการติดตาม 

        ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
2.9    จัดท าเอกสารการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก 
        มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) , ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
        คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ตลอดจนประสานงานในการตรวจประเมิน 

     3.   จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR)  
3.1   จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) และรูปเล่ม เพื่อส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่  
        เกี่ยวข้อง       
3.2    เสนอรายงานประเมินตนเอง (SAR) ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบ 

          3.3    ด าเนินการจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ให้หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
          3.4    เผยแพร่รายงานประเมินตนเอง (SAR) ต่อสาธารณชนทราบผ่านทาง Web Site และหน่วยงาน 
                  ที่เก่ียวข้อง       
     4.   อธิบาย ชี้แจง ให้ความรู้ของงานการประกันคุณภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพตลอดจนให้ 
           ค าปรึกษาในเรื่องระบบประกันคุณภาพแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
      5.   จัดท าสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
      6.   บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
      7.   จัดท ารายละเอียดของงาน และโครงการ พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
            ตามข้ันตอน 
      8.   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. วางแผนและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณท่ีก าหนด 
2. ก ากับดูแลติดตามและตรวจสอบงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างเป็น

ระบบ ครอบคลุมการจัดซื้อ/จัดหา/จัดจ้าง ในโครงการต่างๆ ที่ต้องติดตั้งและใช้งานวัสดุอุปกรณ์งาน
เทคโนโลยีต่างๆ 



 

29 

4. ติดตั้ง ส ารวจ และบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์งานระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ครอบคลุม  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , ห้องส านักงาน ,ห้องเรียน , เครื่องแม่ข่าย (Server), อุปกรณ์
เครือข่ายและความปลอดภัย (Network Drivers & Firewall)  ระบบการเรียนออนไลน์ (E-learning)    

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของนักเรียน/ผู้ปกครอง/ครูและบุคลากรของโรงเรียน  
6. พัฒนางานระบบเว็บไซด์เพ่ืองานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
7. เชื่อมโยงระบบข้อมูลในโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
8. ดูแลให้การสนับสนุนเชิงระบบ(System administrator) แก่ผู้ใช้งานที่เก่ียวข้อง 
9. ปรับปรุง สื่อและอุปกรณ์สนับสนุนการสอน เช่น iPad และระบบงานให้ทันสมัยพร้อมใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรงานในหน่วยงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะเฉพาะทาง

เพ่ือให้สามารถใช้งานและพัฒนาระบบได้เต็มประสิทธิภาพ 
11. ให้บริการข้อมูล ความรู้ ค าแนะน าการใช้งานต่างๆกับผู้ใช้งานทั้งหน่วยงานภายในและบุคคลอ่ืนที่มีการใช้

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนให้ได้รับความรู้มากขึ้น 
12. จัดอบรมให้ความรู้ในเชิงการท างานแก่คุณครูและบุคลากรในโรงเรียน  
13. จัดท าบันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
14. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติตาม

ขั้นตอน 
15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

 

งานอภิบาล 

1. จัดท างบประมาณ ก าหนดตารางกิจกรรมงานอภิบาลและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. ก ากับดูแล  และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ 

กระบวนการ  การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. บริหารงานอภิบาลให้ครอบคลุม ทุกศาสนา เพ่ืออภิบาลครูและนักเรียน 
4. จัดพิธีในโอกาสต่างๆ อาทิ วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา      พิธีเทิดเกียรติแม่พระ  พิธีฉลองศาสนนาม

ท่านอธิการ พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน วจรพิธีกรรม นักบุญหลุยส์ วจนพิธีกรรมปิดปี
การศึกษา  

5. จัดพิธีทางศาสนาพุทธในโอกาสต่างๆ  อาทิ   วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา  เป็นต้น 
6. จัดการเรียนการสอนค าสอน โดยประสานงานฝ่ายวิชาการ 
7. เผยแพร่ศาสนกิจอันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อนักเรียนและบุคลากรในทุกระดับ 
8. จัดพิธีกรรมศาสนาและวัฒนธรรมของสถานศึกษา   วันส าคัญทางศาสนา  พิธีกรรมทางศาสนาอันจะ

เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมทางศาสนา 
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9. กิจกรรมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและการช่วยเหลือสังคม ตามจิตตารมณ์ของ
ท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  

10. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการถือครองชีวิต การพัฒนาคุณค่าชีวิต  และการปฏิบัติธรรมครูและ
นักเรียน 

11. จัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน 
12. ด าเนินการให้ครูเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมคาทอลิกร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานในงานอภิบาล 
14. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
15. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติตาม

ขั้นตอน 
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  
ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ    

1. ก ากับดูแลและตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฎิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และใช้
กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

2. วางแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถที่ดี 
3. ด าเนินงานด้านเอกสาร และสารสนเทศของฝ่าย รวมทั้งประสานงานบุคลากรของฝ่าย และประชาสัมพันธ์

สิ่งต่าง ๆ 
ให้บุคลากรของฝ่ายได้รับทราบในทุกช่องทาง 

4. ก ากับดูแล และติดตามให้การบริหารจัดการการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
5. ก ากับดูแล และติดตามให้การบริหารจัดการความเสี่ยงบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ และการเอาใจใส่ต่อการจัดการศึกษาแบบ

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและสนับสนุน ให้ใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา(Learning 
Organization) ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

9. วางแผนและด าเนินการเพ่ือตอบสนองนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
10. ก ากับดูแล และติดตาม เพ่ือให้การด าเนินงานของฝ่ายเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้อง

กับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และของชาติ 
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11. ก ากับดูแล และติดตามการบริหารจัดการงานภายในฝ่าย รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินงานและการ
รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 

12. ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและร่วมระดมทรัพยากร เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
ฝ่าย ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมฝ่าย 

13. วิเคราะห์/พิจารณากลั่นกรองการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ของฝ่าย ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
ของโรงเรียน รวมถึงมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และของชาติ 

14. วิเคราะห์/พิจารณากลั่นกรองการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี/แผนปฏิบัติการประจ าปี ของฝ่ายให้
ถูกต้องเป็นไปตามหลักการ ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการอนุมัติ 

15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. ก ากับดูแล และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้
กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

2. จัดประชุมครูในกลุ่มสาระฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาด้านหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการไปประชุม/อบรม/
พัฒนาภายนอกโรงเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ ให้ครูในกลุ่มสาระฯ ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

3. คัดเลือกและจัดหาหนังสือคู่มือ หนังสือประกอบส าหรับครูเพ่ิมเติม 
4. จัดหา ผลิต ปรับปรุงสื่อการสอน เพ่ือให้ครูในกลุ่มสาระฯ ได้ใช้ตามความจ าเป็น 
5. จัดท าโครงสร้างหลักสูตร และตรวจสอบติดตามการวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดหลักสูตร พัฒนา

หลักสูตรให้ทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม 
6. ด าเนินการตรวจสอบและคัดเลือกเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนในกลุ่มสาระฯ ให้มีคุณภาพ 
7. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบ 
8. ก ากับดูแล และติดตามการท างานชองครูในกลุ่มสาระฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเก่ียวกับหลักสูตรในกลุ่มสาระ

ฯ เพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มสาระฯมีความเปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
10. ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของครูในกลุ่มสาระฯ 
11. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
12. ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบด้วยความยุติธรรม 
13. จัดท า ด าเนินการ ติดตาม สรุปผล และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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งานหลักสูตร การเรียนการสอนและนิเทศ 

1.จัดท า ด าเนินงาน  ติดตาม สรุป และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตาม   

   แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2.ก ากับดูแล และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ 

   การศึกษาและใช้กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการ  

   ประเมินมาปรับปรุงในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3.จัดท าโครงสร้างหลักสูตร และตรวจสอบติดตามการวิเคราะห์หลักสูตรก าหนดหลักสูตร  

   พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม 

4.จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและ 

   คู่มือการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

5.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเรียนการสอนให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติ 

   อย่างถูกต้อง 

6.ประสานงานและด าเนินการร่วมกับฝ่ายต่างๆในการพัฒนาครูด้านการพัฒนาหลักสูตรและ 

   การออกแบบการเรียนการสอน 

7.จัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน 

8.ส ารวจ ประสานจัดพิมพ์/จัดซื้อ หนังสือ แบบเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน ส าหรับ 

   ให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียนโดยประสานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายการเงิน 

9.ก ากับดูแล และติดตามให้มีการจัดท าโครงการจัดการเรียนรู้รายวิชาและแผนการจัดการ เรียนรู้ 

10.วางแผนและด าเนินการจัดอัตราก าลังครูผู้สอนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

11.วางแผนและด าเนินการจัดตารางสอนให้กับครูผู้สอนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

12.ติดตามผลการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของโรงเรียน  
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     และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

13.ก ากับดูแลและติดตามการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนภายในศนูย์  Discovery  Learning  Centre    

14.วางแผนระบบการนิเทศให้บุคลากรสามารถนิเทศติดตามการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

15.จัดท าครูมือปฏิบัติงานนิเทศการสอน ระเบียบกฎเกณฑ์การด าเนินงาน เครื่องมือและเกณฑ์  การประเมิน 

16.ก ากับดูแลและติดตามให้มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย  ภาคเรียนละ  1 ครั้ง 

17.ประมวลผลและจัดท ารายงานผลการนิเทศการเรียนการสอน เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรและ 

    งานวิชาการ 

18.ประสานงานและด าเนินการร่วมกับฝ่ายต่างๆในการพัฒนาครูด้านการนิเทศและการเรียนการสอน 

19.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งานวัดผล 

1. ก าดับดูแลและตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้
กระบวนการการวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

2. จัดเตรียมข้อสอบ จัดตารางสอบ ตารางซ่อมเสริม ประมวลผลคะแนนสอบ ประกาศผลสอบ ประกาศ
ผลซ่อมเสริม สรุปรายงานการด าเนินการสอบ สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ด าเนินการประมวลผล สรุปและรายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประเมินสมรรถนะ  และ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ รวมผู้ไม่จบหลักสูตร และประสานงานติดตามกับ
หัวหน้าระดับชั้น  ครูประจ าชั้น และครูผู้สอน 

5. ด าเนินการสรุปและรายงานผลจ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ พร้อมทั้ง
ด าเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ  

6. ด าเนินการฝึกซ้อมและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
7. ด าเนินการสรุปผลและรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6  
8. จัดท าและรายงานผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( 5 ปีการศึกษา )  ตามล าดับคะแนน  

ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และจัดท ารายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดล าดับที่ 1-10 
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(5 ภาคเรียน) ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตร Gifted และ  ส่งไปที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เพ่ือจัดท า
ประกาศ  

9. ติดต่อและประสานงานกับฝ่ายธุรการเกี่ยวกับจ านวนนักเรียนจบหลักสูตร 
10. ติดต่อประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ ประธานศูนย์สอบ ในการด าเนินการสอบวัดมาตรฐาน

การศึกษาในทุกระดับ/การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

11. ด าเนินการรวบรวมข้อสอบและวิเคราะห์เพ่ือจัดท าธนาคารข้อสอบ 
12. ด าเนินการติดตามผลการเรียนของนักเรียนและรายงานสรุปจ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
13. ด าเนินการให้ค าปรึกษาด้านการเรียนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
14. จัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน 
15. จัดท า ด าเนินการ ติดตาม สรุปผล และประเมินผลการประเมินปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
17. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน   Monthly  Report  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
18. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติ

ตามข้ันตอน 
19. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. จัดท า ด าเนินการ ติดตาม สรุปผล และประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. ก ากับดูแล และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และใช้

กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ

บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. จัดท าแผนงานและโครงการกิจกรรมชมรมต่าง ๆ  

4. ด าเนินการให้มีชมรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

5. ควบคุมดูแล เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมชมรมของนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย และระเบียบแบบ

แผนของโรงเรียน 

6. วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินการจัดกิจกรรมชมรม เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขปัญหานั้น ๆ 

7. จัดให้มีครูที่ปรึกษาชมรม เพื่อคอยช่วยแนะน าการท างานของนักเรียน 

8. ติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมชมรมกับครูและหน่วยงานทั้งในและนอกสถานศึกษา 

9. จัดหาอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 

10. ประเมินผลการจัดกิจกรรมชมรม เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามข้ันตอน พร้อมทั้งสรุปการท างานเป็น 

Monthly Report  

11. จัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน 
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12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

งานแนะแนว 
1. จัดท างบประมาณและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 

2. ก ากับดูแลและตรวจสอบงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้กระบวนการ   

การวางแผน  การด าเนินงาน  การประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงในการบริหารจัดการอย่าง

เป็นระบบครบวงจร 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน 

4. บริการข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน 

5. บริการให้ค าปรึกษา 

6. บริการติดตามผล 

7. จัดบริการแนะแนวแก่นักเรียนในเรื่องการเรียนและแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน 

8. ประสานงานกับครูที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือ  ติดตาม  ดูแลการเรียนและพัฒนาการของนักเรียนที่เป็นเด็ก

พิเศษ 

9. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องแนะแนวให้น่าอยู่และพร้อมให้บริการ 

10. จัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน 

11. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly  Report  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

12. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ  

แผนกประถม  พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป  เพ่ือเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 

13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งานห้องสมุด 
1.ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 

 2.ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการก าหนดนโยบายการท างานและการให้บริการรวมทั้งก าหนดหน้าที่บุคลากรใน 

หน่วยงาน 

 3. จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เกี่ยวกับระเบียบการใช้และให้บริการของห้องสมุด 

 4. ก ากับดูแลและตรวจสอบงานให้หน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และใช้

กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน  การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
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 5. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ จัดท าแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับงานห้องสมุด 

  6.จัดหาหนังสือตามความต้องการและเหมาะสมให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนเกี่ยวกับรายการหนังสือท่ี

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

  7. จัดท าระบบทะเบียนหนังสือของห้องสมุด 

  8. จัดวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือสิ่งพิมพ์  บันทึกลงฐานข้อมูล และจัดท ากระบวนการงานเทคนิค รวมทั้งซ่อมแซม

หนังสือที่ช ารุด 

  9.ให้บริการยืม-คืนหนังสือ พร้อมทั้งให้บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า 

   10.  ควบคุมดูแลการใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  

   11. ร่วมมือกับครูประจ าวิชาในการน านักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุด เป็นกลุ่มหรือเป็นระดับชั้น  

   12. จัดประชุมบุคลากรในงานห้องสมุดเป็นประจ าเสมอ  

   13. ควบคุมดูแลการให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 

   14. ดูแลการจัดซื้อ / จัดหา การใช้  การบ ารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ในห้องสมุดและการมาใช้บริการของ

นักเรียนให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ และจัดห้องสมุดให้สวยงาม สะอาด และน่าเข้าใช้บริการ 

  15. ส่งเสริม  สอน และแนะน า การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น 

  16. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในห้องสมุด 

  17. เก็บรวบรวมสถิติเก่ียวกับการใช้เข้าบริการ การยืม-คืน และ เอกสารต่างๆ ของห้องสมุด 

  18.ส ารวจความเห็นและประเมินผลการปฏิบัติงานในการให้บริการของห้องสมุด รายงานผลประจ าเดือน และ

ประจ าปีต่อผู้บังคับบัญชา 

  19. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้เข้าอบรมสัมมนาตามหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน 

  20. จัดท าสื่อ/ป้ายนิเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์การให้บริการและข้อมูลข่าวสารของห้องสมุด 

  21. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆให้กับนักเรียนและบุคลากร 
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  22. จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์(อีบุ๊คส์) เพื่อให้บริการในห้องสมุด 

  23. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

งาน ENS และ EML มีหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดท างบประมาณและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 

2. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 

3. บริหารการท างานของครูต่างชาติตามสัญญา 

4. จัดท าระบบการด าเนินงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 

5. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของครู ENS และ EML รวมทั้งจัดตารางนิเทศการสอนและตรวจแผนการจัดการ

เรียนรู้ตามเวลาที่ก าหนด 

6. ดูแล การจัดท าเอกสารประกอบการเรียน และแบบเรียนจากส านักพิมพ์ 

7. ประสานงานและดูแลเรื่องสื่อการเรียนการสอนและแบบเรียนจากส านักพิมพ์ 

8. ติดตามและประเมินผลการด าเนิน และบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่ปฏิบัติงาน 

9. สรรหาบุคลากรตามวาระ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการสรรหาบุคลากร ประชุมวางแผนการสรรหา

บุคลากร จัดท าเครื่องมือการประเมินทั้งแบบสัมภาษณ์และแบบสอบสอน จัดท าแบบสรุปการประเมินการ

สรรหาบุคลากรและรายงานผล 

10. แต่งตั้งครูตัวแทนช่วงชั้นละ 1 คน แบ่งเป็น ENS และ EML  

11. ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนและหลักสูตรสถานศึกษา ตรวจสอบแผนการจัดการ

เรียนรู้ของครู ENS , EML และคุณครูทุกท่านที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

12. จัดท าเครื่องมือการนิเทศและปรับปรุงแผนการนิเทศจัดให้มีการนิเทศภายในกลุ่มของคุณครูกลุ่ม ENS , 

EML 

และจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

13. วางแผนงานระดับชั้นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ป.3 และ ป.6 เตรียมนักเรียนเพ่ือการสอบวัดคุณภาพ 

FSGST 

14. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

15. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติตาม

ขั้นตอน 
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16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 
งานวิจัย  

1. ก ากับดูแล และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และใช้

กระบวนการ การวางแผน  การด าเนินงาน การประมินผล และการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (PDCA) 

ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร  

2. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานวิจัย ระเบียบกฎเกณฑ์การด าเนินงาน เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมินผลงาน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการบุคลากรดูแลงานวิจัย  ประจ าปีการศึกษา 

4. วางแผนและด าเนินการให้บุคลากรของโรงเรียน มีทักษะในการวิจัยสถาบันและหรือวิจัยของครูผู้สอน  

5. จัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน 

6.  สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียน 

7. ด าเนินการศึกษาปัญหา ความต้องการ  ความคิดเห็น  ของบุคคลที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด และน าเสนอสู่ผู้บริหารเพื่อน าผลไป

ใช้ปรับปรุงการจัดการศึกษา  

8. ด าเนินการจัดท างานวิจัยของสถาบัน และตรวจสอบติดตามงานวิจัยในชั้นเรียน  

9. ด าเนินการตรวจ แนะน า ให้ค าปรึกษา เก่ียวกับการท างานวิจัย และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ภายใน

หน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 

10. จัดท า ด าเนินการ และส่งเสริมการประกวดงานวิจัยของบุคลากร 

11. จัดท า ด าเนินการ ติดตาม สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนงาน ประจ าปี  

12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

งานบริหารฝ่าย 

1. จัดท าตารางปฏิบัติงานบริหารฝ่าย และเอกสารสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน 

2. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 

3. ก ากับดูแล  และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ
ใช้กระบวนการ  การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ใน
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 
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4. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการ /กิจกรรม งานระดับชั้น งานส่งเสริม
ระเบียบวินัยนักเรียน  งานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน งานสภานักเรียน 

5. บันทึกการขาด-ลา-มาสาย ของนักเรียนและสรุปข้อมูลส่งให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

6. ก ากับดูแล ส่งเสริมครูและบุคลากรโรงเรียนให้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

7. สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนงานระดับชั้น งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน  งานระบบช่วยเหลือดูแล
นักเรียน งานสภานักเรียน ในการจัดโครงการ/กิจกรรม     เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของ
นักเรียน 

9. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
อัสสัมชัญ พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป  เพ่ือเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 

10.   สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

11.  สรุปผลการด าเนินงานแต่ละภาคเรียน 

12.   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
งานระดับชั้น 

1. จัดท าตารางปฏิบัติงานงานระดับชั้น 
2. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด  
3. ยกร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ขั้นตอน ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูและนักเรียน 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม ระเบียบวินัย ครูในระดับชั้น 
5. ติดตามการท างานของครูในระดับชั้น เกี่ยวกับการดูแลพฤติกรรมนักเรียน การแก้ปัญหา 
6. ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของครูในระดับชั้น 
7. ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติหน้าที่ของครูในระดับชั้น 
8. จัดประชุมครูในระดับชั้นเพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล รับทราบปัญหา รับข้อเสนอแนะและหาแนวทางในการ

แก้ปัญหาของนักเรียนในระดับชั้น 
9. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                        
10. อบรมความประพฤตินักเรียน ดูแลเรื่องทรงผม ,การแต่งกาย ,การจัดตารางสอน,การส่งงานทุกวิชา 
11. น าเสนอ การจัดหา อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับ กิจกรรมแต่ละประเภท 
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานในงานระดับชั้น 
13. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
14. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติ

ตามข้ันตอน 
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15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
16. สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ในการให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของงานระดับชั้นและของโรงเรียน 

 
งานกิจกรรม 

1. จัดท างบประมาณและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ก ากับดูแล  และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และใช้

กระบวนการ  การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. ยกร่าง ระเบียบ แนวปฏิบัติ ขั้นตอน ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมทุกประเภท   
4. น าเสนอ การจัดหา อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับ กิจกรรมแต่ละประเภท 
5. ก ากับ ควบคุมการเตรียมการจัดกิจกรรม การฝึกซ้อม อย่าเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน

ของโรงเรียน 
6. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
7.  ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆในการจัดกิจกรรมทุกประเภท 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานในงานกิจกรรม 
9. จัดให้มีการรณรงค์หาเสียงและจัดเลือกตั้งประธานสภานักเรียนที่บริสุทธิ์ยุติธรรม ตามระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
10. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดหการเลือกตั้งผู้แทนนักเรียนในทุกระดับ 
11. ส่งเสริมสนับสนุนให้สภานักเรียนมีบทบาทในการเป็นผู้น าในด้านการปกครอง การเสนอแนะความ

คิดเห็นทีเ่ป็นประโยชน์ การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์อื่นๆ  
12. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
13. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติตาม

ขั้นตอน 
14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
งานลูกเสือ 

1. จัดท างบประมาณและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ก ากับดูแล และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และใช้

กระบวนการ  การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. จัดท าโครงการ วางแผนงาน ก าหนดตารางกิจกรรมลูกเสือ พร้อมน าเสนอจัดตั้งคณะกรรมการงาน
ลูกเสือของโรงเรียน 
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4. เสนอร่าง ประกาศ  ระเบียบ แนวปฏิบัติในกิจการงานลูกเสือ โดยเฉพาะการเบิก-ยืมอุปกรณ์ต่างๆ 
พร้อมทั้งการจัดเก็บ ตรวจนับ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

5. จัดท าทะเบียนลูกเสือและผู้ก ากับลูกเสือเป็นปัจจุบันทุกปีการศึกษาของโรงเรียน 
6. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือทุกระดับชั้น 
7. ก ากับ ควบคุม ติดตาม การเตรียมการของงานลูกเสือ ให้บรรลุตรงตามกิจกรรมต่างๆในรอบปีปฏิทิน

ของโรงเรียน อาทิ การจัดค่ายพักแรม  
8. พิจารณาจัดหาแหล่งความรู้และประสบการณ์ ให้กับนักเรียนและผู้ก ากับลูกเสือ โดยเปิดการอบรม ฝึก

ปฏิบัติหรือส่งไปดูงานในโอกาสที่เหมาะสม 
9. พิจารณา คัดเลือก และจัด ลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
10. ติดต่อประสานงานเรื่องเอกสาร และการขออนุญาตกับหน่วยงานต้นสังกัด เช่น สช.กองลูกเสือ เป็นต้น 
11. ประสานงานในการจัดกลุ่มลูกเสือ กองร้อยพิเศษ และลูกเสือจราจร 
12. ประสานเรื่องการของบประมาณในแต่ละกิจกรรม 
13. ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆในงานด้านกิจการลูกเสือ 
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานในงานลูกเสือของทีมงาน 
15. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
16. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติตาม

ขั้นตอน 
17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งานกีฬา 

1. จัดท างบประมาณและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ก ากับดูแล และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และใช้

กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. เสนอร่าง ประกาศ  ระเบียบ แนวปฏิบัติในงานกีฬา โดยเฉพาะการเกิบ-ยืมอุปกรณ์กีฬาต่างๆ พร้อมทั้ง
การจัดเก็บ ตรวจนับ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ด้านกีฬาต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ และปริมาณท่ีเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน ทุกระดับชั้น 
5. จัดการแข่งขันกีฬาสีทุกปีการศึกษา 
6. ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และสมรรถนะร่างกายของนักเรียนทุกคน และจัดท าแผนลดน้ าหนักนักเรียน 
7. ก ากับ ควบคุม ติดตาม การเตรียมการ   การฝึกซ้อมกีฬา ให้บรรลุตรงตามกิจกรรมต่างๆในรอบปีปฏิทิน

ของโรงเรียน อาทิ การจัดแข่งขันกีฬาภายใน  กีฬาในเครือฯ  กีฬาระหว่างสถาบัน เป็นต้น  
8. พิจารณาจัดหาแหล่งความรู้และประสบการณ์ ให้กับนักเรียนและครูผู้สอนกีฬา โดยเปิดการอบรม ฝึก

ปฏิบัติหรือส่งไปดูงานในโอกาสที่เหมาะสม 
9. พิจารณา คัดเลือก และจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากับหน่วยงานภายนอก 
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10. การฝึกซ้อมกีฬา ปฏิบัติดังนี้ 
10.1 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณท่ีก าหนด 
10.2 ด าเนินการตาม ก าหนดตารางกิจกรรมกีฬาของ โรงเรียน 
10.3 จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
10.4 ป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุบัตเหตุที่เกิดจากการแข่งขันกีฬาและการฝึกซ้อม 
10.5 ให้ค าแนะน า สาธิตการเล่น   ปรับปรุงวิธีการเล่น  วางแผนการเล่น  ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถ  
       เป็นรายบุคคล ในโอกาสที่เหมาะสม 
10.6 ควบคุม และน าทีม นักกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากับหน่วยงานภายใน และ ภายนอกโรงเรียน 
10.7 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเมื่อต้องน านักกีฬาไปแข่งขัน 
10.8 แก้ปัญหาต่างๆในระหว่างการฝึกซ้อม และในขณะเดินทางไปแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานในงานกีฬา 
12. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
13. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติตาม

ขั้นตอน 
14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
งานดนตรีและการแสดง 

1. จัดท างบประมาณและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ก ากับดูแล  และตรวจสอบงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และใช้

กระบวนการ  การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

3. ก าหนดแนวปฏิบัติในการ ใช้อุปกรณ์ เครื่องดนตรี การดูแล การบ ารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

4. จัดหาเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับจ านวนผู้เล่นในแต่ละประเภทดนตรี 
5. ก ากับ ควบคุมการฝึกซ้อมดนตรีและการแสดง ให้ได้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆในรอบปีปฏิทิน

ของโรงเรียน 
6. จัดเวทีให้นักดนตรี และการแสดงของนักเรียนได้มีการแสดงภายในโรงเรียน  
7. จัดส่งดนตรีและการแสดงเข้าการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
8. ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆในงานด้านดนตรีและการแสดง 
9. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาแสดงดนตรีร่วมกับโรงเรียน 
10. การฝึกซ้อมการแสดง และดนตรี ปฏิบัติดังนี้ 

10.1 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณท่ีก าหนด 
10.2 ตรวจการ ใช้อุปกรณ์ เครื่องดนตรี พร้อม การบ ารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
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10.3 ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดหาเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับจ านวนผู้เล่นในแต่ละประเภท  
     ดนตร ี
10.4 ด าเนินการฝึกซ้อมดนตรีและการแสดง ให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆในรอบปีปฏิทินของโรงเรียน 
10.5 ร่วมสนับสนุนในการจัดส่งดนตรีและการแสดงเข้าการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
10.6 จัดเตรียม ตรวจนับ อุปกรณ์และเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงให้ถูกต้อง 
10.7 น าและควบคุมนักเรียนในการไปร่วมแข่งขัน กับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน ให้อยู่ใน 
     ระเบียบ 
10.8 ประสานเรื่องการของบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม 

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานในงานดนตรีและการแสดง 
12. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
13. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติตาม

ขั้นตอน 
14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ 
งานบริหารฝ่าย 

1. วางแผนการด าเนินงานของฝ่ายตามแผนปฏิบัติการ และแผนหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
2. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
3. ก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

และใช้กระบวนการ การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 

4. ให้ค าปรึกษา ความเห็นชอบ และข้อเสนอแนะแก่หัวหน้างานในสังกัดเพ่ือให้การด าเนินงานของฝ่าย
เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และของชาติ 

5. วิเคราะห์ พิจารณา กลั่นกรองการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย
ของโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ และของชาติ 

6. วิเคราะห์ พิจารณา กลั่นกรองการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี แผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่ายให้
ถูกต้องเป็นไปตามหลักการ ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการอนุมัติ 

7. ก ากับดูแล และติดตามให้การบริหารจัดการ การศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 

8. ส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือ  นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย 
9. วางแผน พัฒนาและประเมิน บุคลากรในหน่วยงานใหเมีความรู้ ความสารถ และทักษะที่จ าเป็นในงาน 
10. จัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน  
11. ปรับปรุง แนวปฏิบัติคู่มือปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับฝ่าย เพ่ือยกระดับการบริหารงานภายในฝ่ายให้สูงขึ้น                                                                                                                                                                                                     
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12. จัดท ารายละเอียดของโครงการและงานพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติ
ตามข้ันตอน 

13. ติดตาม รวบรวมและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 

14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
งานหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดผล 

1. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ด าเนินงานงานด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้เป็นไปตามระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา และใช้กระบวนการ PDCA ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 
3. จัดท าหลักสูตรและแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์ (Weekly Plan) เป็นภาษาอังกฤษ ส าหรับครูชาวต่างชาติ 

เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักสูตรสถานศึกษา 
4. ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม  
5. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (Lesson Plan) ของครูต่างชาติ 
6. ก ากับ ดูแลและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูต่างชาติ  
7. ก ากับ ดูแล และติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับนักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ 
8.วางแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
9. ก ากับ ดูแลและให้ค าแนะน าการจัดตารางสอนของครูต่างชาติฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โดย

ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ 
10. จัดให้มีการวิเคราะห์เนื้อหาของแบบเรียน หนังสืออ้างอิง และอุปกรณ์สื่อการสอนต่าง ๆ ให้กับนักเรียน

และครูชาวต่างชาติ 
11.พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน หนังสืออ่านประกอบและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสม 
12. รับผิดชอบการ สลับคาบสอนและจัดครูเข้าสอนแทนภายในฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษและครูชาวไทย 

รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
13. จัดเตรียมข้อสอบ จัดตารางสอบ จัดตารางซ่อมเสริม ประมวลผลคะแนนสอบ ประกาศผลสอบ 

ประกาศผลซ่อมเสริม สรุปรายงานการด าเนินการสอบ สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดย
ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ 

14. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
15. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานแนะแนว หัวหน้างานลูกเสือ ด้านการ

ประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ 
16. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ต่าง ๆ ของครูต่างชาติ 
17. รวบรวมข้อสอบและจัดท าคลังข้อสอบส าหรับการสอบแต่ละครั้ง ในรายวิชาที่สอนโดยครูต่างชาติ  
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18. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้ไม่จบหลักสูตร และประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น 
ครูประจ าชั้นและครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผล 

19. ด าเนินการสอบวัดมาตรฐานระดับนานาชาติ (Cambridge Test และ YCT) การทดสอบ O-NET และ 
FSG ส าหรับนักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ  

20.จัดให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ และจัดนิทรรศการและแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน 

22.ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามาถพิเศษด้านวิชาการและกิจกรรมได้พัฒนาตามศักยภาพ  
23. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 
24. จัดรายชื่อนักเรียนเข้าชั้นเรียน โดยประสานงานกับฝ่ายธุรการ-การเงิน 
25. อ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าครูชาวต่างชาติเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึน 
26. จัดท าและบริหารข้อมูลในเว็บไซต์ของฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษให้เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
27. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
28. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติ

ตามข้ันตอน 
29. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

งานบุคลากรต่างชาติ 
1. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ด าเนินงานด้านงานบุคลากรชาวต่างชาติให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และใช้

กระบวนการ PDCA ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 
3. ส ารวจอัตราก าลังของครูที่จะต้องรับเพ่ิมในแต่ละปีการศึกษา และด าเนินการ สรรหา คัดสรรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และด าเนินการด้านการเซ็นสัญญา การบรรจุแต่งตั้ง 
4. ด าเนินการด้านเงินเดือนและสวัสดิการครูต่างชาติ ติดต่อธนาคารเปิดบัญชีเงินเดือนให้ครูเข้าใหม่ และ

จัดหาสวัสดิการให้แก่ครูชาวต่างชาติตามระเบียบของโรงเรียน  
5. ให้ค าแนะน าด้านระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่ครูต่างชาติที่บรรจุใหม่ รวมทั้งก ากับดูแลให้ปฏิบัติตาม

สัญญาและข้อบังคับการปฏิบัติงาน 
6.ดูแล ให้ค าแนะน าด้านการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนแก่ครูชาวต่างชาติ และจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงานครูชาวต่างชาติ 
7.แจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ครูชาวต่างชาติได้รับทราบ  
8. จัดปฐมนิเทศครูใหม่ประจ าปีการศึกษาเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน หน้าที่

รับผิดชอบวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมไทย 
9. รับผิดชอบเก็บรักษา รวบรวมเอกสารส าคัญของครูต่างชาติให้เป็นหมวดหมู่พร้อมใช้งาน 
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10. จัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับครูชาวต่างชาติ ทะเบียนประวัติ จ านวนครูชาวต่างชาติให้เป็นปัจจุบัน 
11. ด าเนินการด้านการอบรมพัฒนาครูต่างชาติฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
12.จัดกิจกรรมสร้างเสริมขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรต่างชาติ 
13. ด าเนินการด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือต่อสัญญา  เพื่อพิจารณาเงินโบนัส

ประจ าปี ประเมินทดลองงานและประเมินเพ่ือพัฒนา และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
14. ดูแลด้านการขาด ลา มา สาย ของครูชาวต่างชาติให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนและสัญญาว่าจ้าง 
15. รับผิดชอบจัดท าสรุปการจ่ายเงินเดือนของครูต่างชาติในแต่ละเดือน โดยประสานงานกับฝ่ายการเงิน 
16. บันทึก จัดเก็บ ข้อร้องเรียนของครูต่างชาติ และน าเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
17. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

              18.จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพื่อเสนอขออนุมัติ
ตามข้ันตอน 
 19. จัดท าใบประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตท างาน บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีการต่อประเภทวีซ่า หนังสือ
รับรองการท างานและหนังสือรับรองเงินเดือนให้ครูต่างชาติ 

20.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
งานระดับชั้น EP 

1. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
2. ด าเนินงานด้านงานระดับชั้นให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และใช้กระบวนการ PDCA 

ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร 
3. ก ากับ ดูแลและส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
4.ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดภาวนาหรือเข้าห้องประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ ให้ประพฤติตนอย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ 
5.ร่วมมือกับฝ่ายกิจการนักเรียนในการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม ความวิริยะอุตสาหะ ความ

รับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ 
6. ควบคุมดูแลนักเรียนไม่ให้ทะเลาะวิวาท และใช้ความรุนแรงและหาหนทางแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 
7.ก ากับ ติดตามการขาด ลา มา สาย และทรงผมของนักเรียน และตรวจสอบการขออนุญาตออกนอก

ห้องเรียนและออกนอกโรงเรียนของนักเรียน รวมทั้งจัดท าสถิติการขาด ลา มา สายของนักเรียน
ประจ าวัน 
8. แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนร่วมกับครูประจ าชั้นชาวไทย ชาวต่างชาติและครูผู้สอน
พร้อมทั้ง ติดตามผลพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 



 

47 

9.รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน 
หรือแนวทางพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติดี 

10. ประสานงานกับผู้ปกครองในกรณีเกิดปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน เชิญผู้ปกครองเข้าพบเพ่ือ
ปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

11. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนว กรณีนักเรียนมีพฤติกรรมที่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
12. ตรวจตราความเรียบร้อยทั่วไป และดูแลความปลอดภัยของนักเรียนบริเวณอาคารเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
13.จัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน 

  14. บันทึกสรุปการปฏิบัติงานประจ าเดือน Monthly Report และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
15. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไปเพ่ือเสนอขออนุมัติ

ตามข้ันตอน 
16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของครูประจ าชั้น และครูผู้ช่วย 
 1. ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าแถวเชิญธงชาติ สวดภาวนา หรือการเข้าห้องประชุมและการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 
              อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.ควบคุมชั้นเรียนให้เป็นไปอย่างดีให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 

3. ติดตามนักเรียนเรื่องการเรียน วินัย ปัญหาต่างๆ และบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 
4. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ในเรื่องความประพฤติ สุขภาพ และอ่ืนๆให้รับทราบเป็น

ประจ า 
5. ประชาสัมพันธ์ ให้ค าปรึกษา สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนการเรียนต่างๆกับนักเรียน 
6. สร้างบรรยากาศทางวิชาการในห้องเรียน หรือห้องแสดงผลงานของนักเรียน 
7. จัดท าแบบรายงานประจ าตัวนักเรียนของห้องที่รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
8. ประสานงานกับงานทะเบียนและงานแนะแนว เพื่อรวบรวมและท าเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนักเรียนใน

ชั้นเรียน เช่น ส ามะโนนักเรียน สมุดเรียกชื่อ ใบแจ้งผลการเรียน สมุดประจ าตัวนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน
และส่งตรวจตามเวลาที่ก าหนด 

9. แจ้งข่าวสารและแจกเอกสารของโรงเรียนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
10. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียนที่ประจ าชั้นและรอบๆ บริเวณห้องเรียนรวมทั้งความพร้อม

ของอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน 
11. สังเกต สอบถามเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน เพ่ือให้ค าแนะน า ติดต่อห้องพยาบาล หรือ
ผู้ปกครองตามสมควรแก่กรณี 
12. ส ารวจการมาเรียนและรับทราบการลาออกนอกโรงเรียนของนักเรียน 
13. ร่วมประชุมภายในระดับชั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียน 
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14. ดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
15. ลงโทษและว่ากล่าวตักเตือน นักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยตามแนวการปฏิบัติการลงโทษนักเรียน

ตามคู่มือนักเรียน 
16. ประสานและติดตามแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดเรียนและมาสายเป็นประจ า 
17. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียน 
18.  จัดประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองของห้อง 
19. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของครูผู้สอน 

1. จัดท าก าหนดการสอนรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียน ใบงาน ใบความรู้ 
2. เตรียมการสอนอย่างเป็นขั้นตอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้

ต่างๆ 
3. จัดท าข้อสอบรายวิชา ข้อสอบปลายภาคตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 
4. วัดและประเมินผลจากการทดสอบย่อยเพ่ือประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงจากชิ้นงานและใบงาน 
5. ด าเนินการสอนตามท่ีฝ่ายวิชาการและงานวัดผลก าหนด 
6. ตรวจข้อสอบและจัดท าคะแนนที่ฝ่ายวิชาการและงานวัดผลก าหนด 
7. ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าแถวและเดินแถวอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ควบคุมชั้นเรียนให้เป็นไปอย่างดี ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 
9. ติดตามและพัฒนาผู้เรียนโดยการบันทึกคะแนนจากการประเมินผู้เรียนน ามาจัดการเปรียบเทียบผลเป็น

รายบุคคลหรือรายกลุ่ม น าผลที่ได้มาส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละคนที่ต้องการช่วยเหลือ 
10. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
11. ติดตามนักเรียนเรื่องการเรียน วินัย และปัญหาต่างๆ 
12. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในด้านการเรียน ความประพฤติและอ่ืนๆ 
13. ประชาสัมพันธ์ ให้ค าปรึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการเรียนต่างๆ กับนักเรียน 
14. สร้างบรรยากาศทางวิชาการในห้องเรียนหรือห้องแสดงผลงานของนักเรียน 
15. การให้การบ้าน การตรวจสมุดงาน ใบงาน หรือแบบฝึกหัดของนักเรียน ต้องละเอียดรอบคอบและตรวจ

งานอย่างสม่ าเสมอ 
16. การปฏิบัติหน้าที่เข้าสอนตรงเวลาตามที่ก าหนดไว้ในตารางสอน 
17. ส่งเอกสารหรืองานใดๆ ด าเนินงานตามที่วิชาการก าหนด 
18. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา(ครูสนับสนุนการสอน) 
1. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายที่สังกัดและฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมของโรงเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. พัฒนาคุณภาพ และประสิทธิในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง    
3. ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและเพ่ือนครู ทั้งทางกาย วาจา ใจ 
4. ให้ความร่วมมือในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน และตักเตือนเมื่อพบนักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัย 
5. รักและศรัทธาในวิชาชีพ  มีวินัยในตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร  
6. เข้าร่วมการประชุมของหน่วยงาน  การประชุมของโรงเรียน  หรือตามท่ีได้รับมอบหมายทุกครั้ง 
7. ไม่เพิกเฉยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบเห็น  และหรือน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักเรียน 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
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หมวดที่ 3 
ข้อปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
การดูแลรักษาความปลอดภัย 

1. ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ให้ทันเวลาที่โรงเรียนก าหนด 
2. ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้เดินตรวจตรานักเรียนให้ปลอดภัยและดูแลความสะอาด ตลอดเขตพ้ืนที่ที่ได้รับ

มอบหมายและรับผิดชอบเรื่องหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
3. หากพบเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียนและโรงเรียน ให้รีบรายงานแก่

ผู้อ านวยการทันที 
4. บันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายหลังจาก

ท าหน้าที่ในวันเดียวกัน 
5. ดูแลนักเรียนให้ประพฤติตามระเบียบของโรงเรียน 
6. ไม่คุยหรือน างานส่วนตัวมาท าในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
7. ในกรณีที่ครูไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบในการตรวจเวรทุกครั้ง 
8. ครไูม่มีสิทธิ์อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ทั้งในตอนเช้าเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้ว 

หรือเวลาพัก โดยไม่รับการอนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน 
9. ในวันที่มีการสอนเสริมนอกเวลา ช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียนเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ที่ได้

ก าหนดไว้จนถึงเวลา 17.15 น. 
10. ฝ่ายกิจการนักเรียนมีหน้าที่ประสานงานในหน้าที่และจัดครูดูแลนักเรียนแทน ในกรณีที่ครูผู้รับผิดชอบ

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และบันทึกสรุปเหตุการณ์ที่ไม่เป็นปกติเพ่ือรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

11. ครูทีดู่แลนักเรียนในโภชนาการต้องสอดส่องดูแลมารยาทในการเข้าแถวซื้ออาหาร การรับประทาน
อาหารหรือการใช้วาจาไม่สุภาพ การเก็บภาชนะหลังรับประทานอาหาร และห้ามนักเรียนน าอาหารทุก
ชนิดออกนอกบริเวณโภชนาการ หรือน าจากข้างนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งการรักษาความ
สะอาดและให้รับประทานอาหารในที่ที่ทางโรงเรียนก าหนดเท่านั้น 

12. บริเวณภายในห้องน้ าของนักเรียน ต้องดูแลไม่ให้นักเรียนเข้ามาม่ัวสุมเพื่อน าผิดกฎระเบียบของ
โรงเรียน เช่น การทิ้งขยะ การสูบบุหรี่ หรือขีดเขียนตามก าแพง ฯลฯ 

13. ดูแลมิให้นักเรียนนั่งคุยตามขั้นบันได หรือเล่นกันในบริเวณที่ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนมากใช้เป็น
ทางผ่าน 

14. ครูที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อ านวยการ 
หรือรองผู้อ านวยการ 
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การปฏิบัติตนในห้องพักครู 
1. ต้องอยู่ในห้องหรือที่ที่ทางโรงเรียนจัดให้ ไม่เปลี่ยนหรือโยกย้ายโต๊ะที่นั่ง ก่อนได้รับอนุญาตจาก

ผู้อ านวยการ 
2. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนที่เป็นบริเวณของตน เช่น เก้าอ้ี ชั้นวางของ 

ฯลฯ 
3. รักษาความสงบ ไม่ส่งเสียงรบกวนการท างานของผู้อื่น 
4. ไม่น าบุคคลภายนอกเข้าห้องพักครู 
5. ห้ามน าสิ่งของเข้ามาจ าหน่ายภายในโรงเรียน 
6. ถ้ามีผู้ปกครองมาขอพบ ให้เชิญไปที่ห้องประชาสัมพันธ์/ห้องติดต่อสอบถาม/ห้องรับรอง และให้รอพบ

ในชั่วโมงท่ีว่างจากการสอนเท่านั้น 
7. ของใช้ส่วนตัวของครู เช่น รองเท้า รองเท้าล าลอง ฯลฯ ให้เก็บเข้าที่ก่อนกลับบ้านให้เรียบร้อย 
8. ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในห้องพักครู ให้รับประทานได้เฉพาะที่ที่โรงเรียนจัดให้ 
9. ครูต้องช่วยกันประหยัดการใช้ไฟฟ้าหรือน้ าในโรงเรียน เพื่อมิให้เป็นการสิ้นเปลือง ควรปิดให้เรียบร้อย

หลังจากการใช้งานแล้ว 
10. ออกจากห้องพักครูเวลา 18.00 น. ถ้าคุณครูมีกิจต้องท าต่อ ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
การพานักเรียนออกไปนอกสถานศึกษา 
 ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ 
 
การดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
 ให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 
2556 
 
การประชุมครู 
 การประชุมครูเป็นหลักในการท างานร่วมกัน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะช่วยให้งาน
ด าเนินไปด้วยความราบรื่นและส าเร็จด้วยดี จึงถือว่าการประชุมเป็นเรื่องส าคัญเป็นหน้าที่ที่ครูทุกคนต้องถือปฏิบัติ 
 ความมุ่งหมายของการประชุม 

1) เพ่ือชี้แจงนโยบาย ค าสั่ง และเรื่องท่ีครูควรทราบ 
2) เพ่ือปรึกษาหารือ ข้อแนะน าหรือความคิดเห็น 
3) เพ่ือจัดแบ่งหน้าที่การด าเนินงาน ประสานงาน ปรับปรุงแก้ไขระบบการท างานให้คล่องตัว 
4) เพ่ือพิจารณาหน้าที่การท างานและความรับผิดชอบต่างๆ 
5) เพ่ือชี้แจงแนะแนวทางปฏิบัติและกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการด าเนินงาน 
มารยาทในการประชุม 
1) เข้าประชุมตรงเวลา 
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2) ลุกขึ้นยืนต้อนรับเมื่อประธานเข้าสู่ที่ประชุม 
3) อยู่ร่วมประชุมโดยตลอด นอกจากมีธุระจ าเป็นซึ่งได้ยื่นขออนุญาตต่อผู้อ านวยการเป็นลายลักษณ์อักษร

และได้รับอนุญาตเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
4) การเข้าห้องประชุมหรือออกนอกห้องประชุมในขณะที่ก าลังด าเนินการประชุมต้องท าความเคารพ

ประธานทุกครั้ง 
5) ต้องเคารพและเชื่อฟังประธานเมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นต้องยกมือขออนุญาตต่อประธานและเมื่อ

อนุญาตแล้วจึงลุกขึ้นยืนพูด เป็นการให้เกียรติประธานและที่ประชุม 
6) การแสดงความคิดเห็นต้องให้อยู่ในประเด็นที่ก าลังประชุม ไม่พูดนอกเรื่อง 
7) การพูด การแสดงความคิดเห็นต้องใช้วาจาสุภาพ และเหมาะสม ไม่ใช้อารมณ์ ไม่พูดประชดประชัน

หรือกระทบผู้ใด 
8) ต้องให้เกียรติผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน 
9) ต้องไม่พูดคุยกันเองหรือปรึกษาหารือกันเองในขณะที่การประชุมก าลังด าเนินอยู่ 
10) ไม่สูบบุหรี่ในที่ประชุม 
11) ไม่รับประทานอาหาร ของว่างของขบเค้ียว อ่านหนังสือ หรือใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
12) ถ้าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต้องขออนุญาตต่อผู้อ านวยการ 
13) ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีหน้าที่ต้องรับทราบหัวข้อของการประชุม ต้องยอมรับและปฏิบัติตาม 
14) การขาดประชุมโดยไม่มีสาเหตุ/ไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้อ านวยการ ส่งผลต่อการพิจารณาการปรับขึ้น

ขั้นเงินเดือนประจ าปี 
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หมวดที่ 4 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่โรงเรียนจัดให้ 

1. อาหารกลางวันส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคเรียนปกติ 
2. ค่าประกันอุบัติเหตุส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. เงินปรับวุฒิการศึกษา 
4. เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา 
5. เงินปรับขั้นเงินเดือนตามระเบียบมูลนิธิฯ 
6. ปรับเงินเดือนตามรัฐบาล 
7. ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
8. ค่าเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและพวงหรีดครูและบุคลากรทางการศึกษา บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/

บุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. ค่าเยี่ยมไข้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. เงินโบนัสตามประกาศมูลนิธิฯ 
11. ค่าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในประเทศ ตามที่โรงเรียนอนุมัติ 
12. เงินประจ าต าแหน่งตามที่ผู้อ านวยการอนุมัติ 
13. จัดเลี้ยงสังสรรค์และของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 
14. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนและค่ากิจกรรมการเรียนให้บุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม

ประกาศของโรงเรียน 
15. เงินของขวัญวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. ค่าเครื่องแบบครูและบุคลากรทางการศึกษา 
17. ค่าชุดสูทครูใหม่ 
18. ค่าเครื่องแบบลูกเสือส าหรับครูใหม่ 
19. ทัศนศึกษาประจ าปี 
20. ค่าอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ว่าด้วยการบริหารกองทุน 
พุทธศักราช 2556 

1. ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
2. ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทข้ึนไป 
3. รางวัลส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
4. บ าเหน็จ บ านาญ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อเกษียณอายุ หรือลาออกตามระเบียบโรงเรียน

ของมูลนิธิฯ 
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5. เงินปันผลเมื่อสิ้นปีการศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. บรรเทาความเดือดร้อนของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ 
7. ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเจ็บป่วยร้ายแรง หรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรง 

หมายเหตุ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่อาจจัดให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายหลังให้เป็นไปตาม
นโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 

หมวดที่ 5 
ระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน 

 
การปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 
ครูต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน ดังนี้ 

1. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ว่าด้วยการจัดการศึกษา พ.ศ.2556 
2. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2556 
3. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2560 
4. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2556 
5. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ว่าด้วยการบริหารอาคาร สถานที่และอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา 

พ.ศ.2556 
6. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2556 
7. ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ.2556 
8. ครูจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบต่างๆ ที่โรงเรียนได้ประกาศให้มีผลบังคับ 
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โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 

ค าสั่งที่ 86/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 

 
 เพื่อให้การด าเนินการปรับปรุงคู่มือครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เสร็จสมบูรณ์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ให้คณะครูทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งรับรู้
เร่ืองข้อปฏิบัติของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  1. ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์   ประธาน 
  2. ภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์    รองประธาน   
 คณะกรรมการด าเนินงาน 
  1. มิสวราภรณ์  แสงพลสทิธิ ์   ประธาน 
  2. ม.ขนิษฐา  มากรักษา   รองประธาน 
  3. ม.รุจ   คเนจร ณ อยุธยา   กรรมการ 
  4. ม.พรศักดิ์  ขาวพรหม   กรรมการ 
  5. มิสปิยะนชุ  ยุตยาจาร   กรรมการ 
  6. มิสวิไลรัตน ์  เพิ่มพูลบุญ   กรรมการ 
  7. ม.ชาญสิทธิ ์  วงศ์เสงี่ยม   กรรมการ 
  8. มิสชนากานต์  ศรีชมภ ู    กรรมการ 
  9. มิสนิศารัตน ์  คงสวัสดิ ์   กรรมการ 

10. ม.มีศักดิ์  พิมพ์แก้ว    กรรมการ 
11. มิสรักชนก  วิจิตรลัญจร   กรรมการ 
12. มิสวัชรินทร์  รัตตะมณี   กรรมการและเลขานุการ 
13. มิสสุภานันท ์  ปาเทพ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่รับผดิชอบ 
- รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงคู่มือครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชญั  แผนกประถม 
- เรียบเรียง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดท ารูปเล่มคู่มือครูและบุคลากรทางการศึกษา                  

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
- เผยแพร่คู่มือครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

สั่ง  ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน  2561 
 

(ภราดา ดร.เศกสรร  สกนธวัฒน์) 
ผู้อ านวยการ 


