
  

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ว�าด�วย  คณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห�งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

เพื่อให
การบริหารจัดการและการพัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแห งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ดําเนินไปตามกรอบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนักเรียนได
เรียนรู
อย างมีความสุขตามหลักแห งธรรมและ
ธรรมชาติ เป2นคนดี มีจิตสาธารณะ เรียนรู
ตามศักยภาพ และเข
าใจชีวิตแบบองค3รวม จึงเห็นควรกําหนด   การ
สรรหาและแต งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนวิธีธรรมฯ วาระการดํารงตําแหน ง และการปฏิบัติภารกิจของ
คณะกรรมการโรงเรียนขึ้นไว
  
 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๘ (๒)  แห งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน  
๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยจึงออกระเบียบไว
 ดังนี้ 

ข
อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว าด
วยคณะกรรมการ 
โรงเรียนวิถีธรรมแห งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๔” 
  ข
อ  ๒  ให
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช
ตั้งแต วันถัดจากวันประกาศเป2นต
นไป 
  ข
อ  ๓  ในระเบียบนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”     หมายความว า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “อธิการบดี”     หมายความว า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “โรงเรียนวิถีธรรม” หมายความว า โรงเรียนวิถีธรรมแห งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “คณะกรรมการโรงเรียน”  หมายความว า  คณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “ครูใหญ หรือผู
อํานวยการโรงเรียน”  หมายความว า  ครูใหญ หรือผู
อํานวยการ
โรงเรียนวิถีธรรมแห งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  ข
อ  ๔  กําหนดให
มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว าคณะกรรมการโรงเรียน มีจํานวนไม 
น
อยกว า ๑๓ คน ประกอบด
วย ผู
แทนจากภาคส วนต าง ๆ ดังนี้ 
   (๑)  ผู
แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู
ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน 
   (๒)  ผู
แทนจากผู
บริหารของมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน 
   (๓)  ผู
แทนจากคณะกรรมการส งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน 
 
           /(๔) ผู
แทนจาก 



-๒- 
 

(๔)  ผู
แทนจากคณาจารย3ประจําและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน 
   (๕)  ผู
แทนจากคณาจารย3ประจําคณะครุศาสตร3 จํานวน ๑ คน 
   (๖)  ผู
แทนผู
ปกครองนักเรียน จํานวนไม น
อยกว า ๒ คน 
   (๗)  ผู
ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ไม น
อยกว า ๓ คน 
   (๘)  ครูใหญ หรือผู
อํานวยการโรงเรียน ๑ คน 
   ทั้งนี้ให
สามารถมีที่ปรึกษาคณะกรรมการเพิ่มเติมได
ตามความเหมาะสม 
  ข
อ  ๕  ให
มีประธานกรรมการคนหนึ่ง โดยการคัดเลือกกันเอง และให
ประธานแต งตั้ง
กรรมการคนหนึ่งเป2นรองประธาน  มีครูใหญ หรือผู
อํานวยการโรงเรียนเป2นกรรมการและเลขานุการ  และให

กรรมการและเลขานุการเสนอแต งตั้งผู
ช วยเลขานุการได
อีก  ๑  คน จากบุคลากรของโรงเรียนวิถีธรรม 
  ข
อ  ๖  คณะกรรมการโรงเรียนมีวาระการดํารงตําแหน งคราวละ  ๓  ปI  และสามารถได
รับ
การแต งตั้งเป2นกรรมการได
อีก   
  ข
อ  ๗  การหมดวาระของกรรมการโรงเรียน มีดังนี้ 

(๑) ครบวาระการดํารงตําแหน ง 
(๒) ขาดคุณสมบัตใินการเป2นกรรมการตามข
อ ๔ 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก 
(๕) คณะกรรมการโรงเรียนมีมตใิห
ออกด
วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการที่มีอยู  

ข
อ  ๘  เมื่อกรรมการหมดวาระตามข
อ  ๗  ให
ดําเนินการสรรหาแทนภายใน  ๖๐  วัน  ก อนหรือ 
หลังการหมดวาระแล
วแต กรณี  ยกเว
นกรณีที่มีวาระการดํารงตําแหน งเหลืออยู น
อยกว า  ๙๐  วัน อาจไม สรรหา
ใหม ก็ได
   

กรรมการที่ได
รับการแต งตั้งใหม ให
มีวาระการดํารงตําแหน งเท าเวลาที่เหลืออยู ของผู
ที่ตนแทน  
กรณีมีกรรมการลาออกให
กรรมการที่เหลืออยู ดําเนินการต อไปได
 

  ข
อ  ๙  คณะกรรมการโรงเรียนมีหน
าที่ ดังนี้ 
(๑) จัดทําแผนและกําหนดกรอบการพัฒนาโรงเรียนด
านบุคลากร อาคารสถานที่  

การรับนักเรียน และแนวทางการจัดการศึกษา 
(๒) กล่ันกรองงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของโรงเรียน 
(๓) เป2นกรรมการกองทุนโรงเรียนวิถีธรรมแห งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(๔) แสวงหาเครือข ายความร วมมือเพื่อการพัฒนาครูและโรงเรียนตามแนวการจัด 

การศึกษาทางเลือก 
(๕) ให
คําปรึกษาการดําเนินงานของโรงเรียน 

 
/ข
อ ๑๐ ให
 



-๓- 
 

ข
อ  ๑๐ ให
มหาวิทยาลัยแต งตั้งกรรมการสรรหาคณะกรรมการโรงเรียนชุดหนึ่ง ประกอบด
วย 
รองอธิการบดี คนหนึ่ง เป2นประธาน ผู
แทนคณบดี ๑ คน ผู
แทนครูและบุคลากรของโรงเรียนวิถีธรรม ๒ คน ผู
แทน
ผู
ปกครองนักเรียน ๒ คน เป2นกรรมการ ให
ครูใหญ หรือผู
อํานวยการโรงเรียนเป2นกรรมการและเลขานุการ 
   กรรมการผู
แทนในแต ละกลุ มได
มาจากการคัดเลือกกันเอง 
  ข
อ ๑๑ ให
คณะกรรมการตามข
อ ๑๐ จัดทําประกาศ และกําหนดหลักเกณฑ3 วิธีการ และ
กระบวนการสรรหาคณะกรรมการโรงเรียน โดยความเห็นชอบของอธิการบดี และนําเสนอรายช่ือ
คณะกรรมการโรงเรียนที่สรรหาได
ต อคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม) 
ให
อธิการบดีแต งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนตามความเห็นชอบของ ก.บ.ม 
  ข
อ ๑๒ การประชุมกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมให
ใช
แนวปฏิบัติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร โดยอนุโลม 
  ข
อ ๑๓ ให
อธิการบดีรักษาการให
เป2นไปตามระเบียบนี้ และออกประกาศเพิ่มเติมได
 
      
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 
           (ศาสตราจารย3ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 
                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 


