
 
  
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
ว่าด้วย  คณะกรรมการโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิถีธรรม 

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

   เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สกลนคร ดําเนินไปตามกรอบการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลัก
แห่งธรรมและธรรมชาติ  เป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ  เรียนรู้ตามศักยภาพ  และเข้าใจชีวิตแบบองค์รวม 
ประกอบกบัจาํนวนบุคลากรและจํานวนนักเรียนมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  จึงเหน็ควรปรับเปลี่ยนระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้มีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๘ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗  และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที ่๖ เมือ่วันที่ ๒๖  มิถุนายน  
๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คณะกรรมการ 
โรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
  ข้อ  ๒  ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คณะกรรมการโรงเรียน 
วิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๔  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
                    ข้อ  ๓   ให้ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเปน็ต้นไป 
  ข้อ  ๔   ในระเบียบนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”       หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
   “อธิการบดี”        หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “โรงเรียน”    หมายความว่า  โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 
   “คณะกรรมการโรงเรียน”  หมายความว่า  คณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรม 
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “คณะกรรมการบริหารโรงเรียน”  หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ครูใหญ่... 
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   “ครูใหญ่หรือผู้อํานวยการโรงเรียน”  หมายความว่า  ครูใหญ่หรือผู้อํานวยการ
โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ข้อ  ๕  ให้มีคณะกรรมการโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 
(๑) ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

จํานวน ๑ คน   เป็นประธานกรรมการ 
   (๒)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    เป็นรองประธานกรรมการ 
   (๓)  คณบดีคณะครุศาสตร์       เป็นกรรมการ 
   (๔)  ผู้แทนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

      จํานวน ๑ คน          เป็นกรรมการ 
   (๕)  ผู้อํานวยการสํานกังานอธิการบดี    เป็นกรรมการ 

(๖)  ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
      จํานวน ๒ คน          เป็นกรรมการ 

   (๗)  ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์  
      จํานวน ๑ คน     เป็นกรรมการ 

   (๘)  ผู้แทนผู้ปกครองนกัเรียน จํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน   เป็นกรรมการ 
   (๙)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓ คน  เป็นกรรมการ 
   (๑๐)  ครใูหญ่หรือผู้อํานวยการโรงเรียน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ให้คณะกรรมการโรงเรียนเสนอแต่งตั้งทีป่รึกษาคณะกรรมการได้ตามความ
เหมาะสมและให้กรรมการและเลขานุการ เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีก ๑ คน จากบุคลากรของ
โรงเรียน 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียนอาจเปน็บุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยกไ็ด้ 
   การได้มาของประธานกรรมการใน (๑) ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง 
   การได้มาของกรรมการใน (๔) ให้กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเลือก
กันเอง 
   การได้มาของกรรมการใน  (๖), (๗), (๘), และ (๙) ให้คณะกรรมการสรรหา 
ในข้อ ๑๖ เปน็ผู้กําหนด 
   ให้อธิการบดีแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการโรงเรียนตามคําแนะนําหรือ
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในข้อ ๑๖ 
 

ข้อ  ๖ คณะ... 
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  ข้อ  ๖  คณะกรรมการโรงเรียนมีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาโรงเรียนด้านบุคลากร อาคารสถานที ่

การรับนกัเรยีน และแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย 
และแนวคิดหลักในการก่อตั้งโรงเรียน 

(๒)  กล่ันกรองงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของโรงเรียน 
(๓) เป็นกรรมการกองทนุโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(๔)  ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการ 

พัฒนาครูและโรงเรียนตามแนวการจัดการศึกษาทางเลือก 
(๕)  พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งทีป่รึกษา  

ครูใหญ่ หรือผู้อํานวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
(๖)  พิจารณาและกล่ันกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของครใูหญ่ 

หรือผู้อํานวยการและผู้บริหารโรงเรียน 
(๗)  ให้คําปรึกษาการดําเนินงานของโรงเรียน 
(๘)  อ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ  ๗ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการโรงเรียนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  ๓  ป ี 
และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้อีก   
   ข้อ  ๘  การหมดวาระของที่ปรึกษาและคณะกรรมการโรงเรียน มีดังนี้ 

(๑) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
(๒) ขาดคุณสมบตัิในการเป็นกรรมการตามข้อ ๕ 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก 
(๕) คณะกรรมการโรงเรียนมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของคณะ  

กรรมการที่มีอยู่ 
ข้อ  ๙  เมื่อกรรมการหมดวาระตามข้อ ๗ ให้ดําเนินการสรรหาแทนภายใน ๖๐ วัน  

ก่อนหรือหลังการหมดวาระแล้วแตก่รณี  ยกเว้นกรณีทีมี่วาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
อาจไม่สรรหาใหม่ก็ได้   

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่าเวลาที่เหลืออยู ่
ของผู้ที่ตนแทน  

กรณีมีกรรมการลาออกให้กรรมการที่เหลืออยู่ดําเนินการต่อไปได้ 
ข้อ ๑๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ประกอบด้วย 

(๑) ครูใหญ่หรือผู้อํานวยการโรงเรียน  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย    เป็นกรรมการ 

(๓) หัวหน้า... 
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(๓) หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา   เป็นกรรมการ 
(๔) หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   เป็นกรรมการ 
(๕) หัวหน้าสํานักงานโรงเรียน   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเสนอแต่งตั้งทีป่รึกษาคณะกรรมการได้ตามความ
เหมาะสม โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการโรงเรียนและให้กรรมการและเลขานุการเสนอแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๑ คน จากบคุลากรของโรงเรียน 

          ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาจเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือ
ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยกไ็ด้ ทีม่ีคุณสมบตัิเหมาะสมและเข้าใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป็นอย่างดี 
  ข้อ ๑๑  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีหน้าที่ ดังน้ี  
   (๑) จดัทําแผนพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 
   (๒) จัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําปีของโรงเรียน 
   (๓) บริหารจดัการโรงเรียนให้เปน็ไปตามแผนพัฒนาโรงเรียนและกรอบ
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร 

(๔) สรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียนทุกๆ ปกีารศึกษาและรายงานต่อ 
คณะกรรมการโรงเรียน มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

(๕) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและเสนอต่อคณะกรรมการโรงเรียน 
และมหาวิทยาลัย 

(๖) อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ให้อธิการบดีแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามคําแนะนํา 

หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโรงเรียนในข้อ ๕  
ข้อ ๑๒ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีวาระการดํารงตาํแหน่ง คราวละ  

๔ ป ีและสามารถได้รบัการแต่งตั้งเปน็กรรมการได้อีก 
  ข้อ ๑๓ การหมดวาระของที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีดังน้ี 
   (๑) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
   (๒) ขาดคุณสมบตัิในการเปน็กรรมการตามข้อ ๑๐ 
   (๓) ตาย 
   (๔) ลาออก 

(๕)  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและที่ปรึกษาคณะกรรมบริหารโรงเรียน 
มีมติร่วมกันด้วยคะแนนไม่ตํ่ากว่า ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการที่มีอยู่ 

ข้อ ๑๔ เมื่อ... 
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  ข้อ ๑๔ เมือ่กรรมการหมดวาระตามข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการโรงเรยีนในข้อ  ๕  พิจารณา 
และให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนภายใน  ๖๐ วัน ก่อน
หรือหลังการหมดวาระแล้วแต่กรณี  ยกเว้นกรณีทีม่ีวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่า  ๙๐  วัน 
อาจไม่พิจารณาแต่งตั้งใหม่ก็ได้ และให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่ดําเนินการต่อไปได้ 

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากบัเวลาที่เหลืออยู ่
ของผู้ที่ตนแทน 
  ข้อ ๑๕ แนวปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนและคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนให้จัดทําเปน็ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของคณะกรรมการโรงเรียน ทั้งนี้ ต้องมี
การประชุมแต่ละคณะกรรมการไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
เบี้ยประชุมได้ เฉพาะกรรมการทีเ่ปน็ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยหรือเงินกองทนุโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย 
รองอธิการบดี คนหนึ่ง เปน็ประธาน ผู้แทนคณบดี  ๑  คน  ผู้แทนผู้อํานวยการสํานัก สถาบนั  ๑ คน 
ผู้แทนครแูละบุคลากรโรงเรยีนวิถีธรรม ๒  คน ผู้แทนผู้ปกครองนกัเรยีน ๒  คน  เปน็กรรมการ ให้ครใูหญ่ 
หรือผู้อํานวยการโรงเรียน  เปน็กรรมการและเลขานกุาร 
            กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนในแต่ละกลุ่มได้มาจากการเลือกกันเองของกลุ่มนัน้ ๆ
  ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๖ จดัทําประกาศและกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการโรงเรียน  เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ และนําเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการโรงเรียนทีไ่ด้รับการสรรหาและตอบรับต่ออธิการบด ีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและรายงานให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
  ข้อ ๑๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ มีอํานาจในการวินิจฉัยระเบียบนี้
และออกประกาศต่างๆ เพือ่ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิถีธรรม 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 
 

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 


