
 

 

 

 

ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ดวยเห็นสมควรใหปร ับปร ุงระเบ ียบมหาว ิทยาล ัยขอนแกน วาดวย โรงเร ียนสาธ ิตมหาว ิทยาล ัยขอนแกน   

ว ิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศมหาว ิทยาล ัยขอนแกน (ฉบับที่ ๑๗๘๙/๒๕๖๑) 

เรื่ อง  การบริหารหน วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร ของส วนงาน พ.ศ .  2561 และประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๑๓๖๕/๒๕๖๓) เรื่อง การแบงหนวยงานและหนวยงานยอยภายในคณะสหวิทยาการ 

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบ ัญญัต ิมหาว ิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่         

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และมต ิที่ประช ุมสภามหาว ิทยาล ัยขอนแกน ในการประช ุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่     

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงวางระเบียบไว ดังน้ี 

ขอ  ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน      

วิทยาเขตหนองคาย  พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ขอ  ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาขอนแกน วาดวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขต

หนองคาย    พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอ  ๔  ระเบียบน้ี 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“วิทยาเขต”  หมายความวา  วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ”  หมายความวา  คณะสหวิทยาการ 

“โรงเรียน”  หมายความวา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน   วิทยาเขตหนองคาย 

“คณบด ี”  หมายความวา  คณบด ีคณะสหว ิทยาการ 

“ผูอํานวยการ  หมายความวา  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 

“คณะกรรมการประจําคณะ”  หมายความวา  คณะกรรมการประจาํคณะสหวิทยาการ 
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“คณะกรรมการประจําโรงเรียน”  หมายความวา  คณะกรรมการประจาํโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

                                                           วิทยาเขตหนองคาย 

“คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา”  หมายความวา  คณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      

                                                                           ขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 

ขอ  ๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ีและใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

ในกรณีที่มีปญหาการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด 

 

             หมวดที่ ๑ 

             บททั่วไป 

ขอ  ๖  โรงเรียน มีวัตถุประสงคดังน้ี 

(๑)  เพ่ือจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีมาตรฐานและสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  

(๒)  เพ่ือเปนแหลงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

(๓)  เพ่ือเปนแหลงฝกหัดการจัดการเรียน สรางประสบการณวิชาชีพครู และหองปฏิบัติการทางการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย 

(๔)  เพ่ือเปนตนแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง และขยายผลการศึกษาสูชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายและ 

จังหวัดใกลเคียง 

ขอ  ๗  ใหโรงเรียนจัดการศึกษาเปนการศึกษาในระบบ ประกอบดวย ๓ ระดับการศึกษา 

(๑)  ระดับอนุบาลศึกษา  

(๒)  ระดับประถมศึกษา  

(๓)  ระดับมัธยมศึกษา 

หมวดที่ ๒  

การบริหารและการดําเนนิงาน 

ขอ  ๘  ใหม ีผู อำนวยการซึ่งแตงตั้งโดยอธ ิการบด ีตามหล ักเกณฑและว ิธ ีการที่มหาว ิทยาล ัยกําหนด   

และจะใหม ีรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ เพ่ือทําหนาที่หรือรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการมอบหมายก็ได 

การแตงต้ังรองผูอํานวยการ ใหอธิการบดีแตงต้ังตามคําแนะนําของคณบดี และการแตงต้ังผูชวยผูอํานวยการ       

ใหคณบดีแตงต้ัง 

รองผู อํานวยการและผู ช วยผู อํานวยการมีหนาที่และรับผิดชอบงานตามที่ผู  อํานวยการมอบหมาย               

ใหรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการพนจากตําแหนงพรอมผูอํานวยการ 

ในกรณ ีที่ผู อำนวยการไมอย ูหร ือไมอาจปฏ ิบ ัต ิหนาที่ได ใหรองผ ูอํานวยการซึ่งผูอํานวยการมอบหมาย        

เปนผูรักษาการแทน 
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ขอ  ๙  ผูอํานวยการมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสี่ป เมื่อพนตําแหนงแลว อาจไดรับการแตงต้ังอีกได     

แตจะแตงต้ัง ใหดำรงตำแหนงต ิดตอก ันเก ินสองวาระมิได และใหมีการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานท ุกป              

โดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยอธิการบดี 

ขอ  ๑๐  ผูอํานวยการมีอํานาจและหนาที ่ดังน้ี 

(๑)  ม ีหนาที่ด ูแลบ ังค ับบ ัญชาบ ุคลากรท ุกฝายที่ส ังก ัดโรงเร ียนสาธ ิต และร ับผ ิดชอบการดำเน ินงานของ 

โรงเรียนใหเปนไปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาล ัย 

(๒)  ร ับผ ิดชอบการบร ิหารใหเปนไปตามท ิศทาง ว ัตถ ุประสงค เปาหมาย และนโยบายของคณะและ 

มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

(๓)  จัดทํากลยุทธ เปาหมาย แผนปฏิบัติการ งบประมาณ การกําหนดกรอบอัตรากําลังผูปฏิบัติงาน และ 

บริหารผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายของคณะ 

(๔)  จัดทํารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน 

(๕)  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมาย รายงานประจําป รายงานการใชจายงบประมาณ 

ตลอดจนรายงานดานอ่ืน ๆ ตอคณะ 

ขอ  ๑๑  ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

(๑)  คณบดี     เปนประธานกรรมการ 

(๒)  รองคณบดี  เปนกรรมการ 

(๓)  คณะกรรมการประจําคณะ จํานวน ๒-๔ คน  เปนกรรมการ 

 (๔)  ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๒-๔ คน  เปนกรรมการ 

(๕)  ผูอํานวยการ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ท ั้งนี้ อาจแตงตัง้ผูชวยเลขานุการไดตามความเหมาะสม

กรรมการตามขอ (๓) และ (๔) ใหคณะกรรมการประจําคณะเปนผูเลือก มีวาระดํารงตําแหนงคราวละสองป 

และอาจแตงต้ังใหมอีกก็ได 

ในกรณีที ่มีการพนตําแหนงก อนครบวาระให คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประกอบด วย 

คณะกรรมการเทาที่มีอยู ทั้งน้ีใหมีการดําเนินการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงแทนแลวใหผูน้ันอยูในตําแหนงเพียงเทากับ

วาระที่ เหลืออยูของผูที่ตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหมี      

ผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 
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ขอ ๑๒ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพนจากตำแหนงเม ื่อ 

(๑)  ตาย 

 (๒)  ลาออก 

 (๓)  หมดวาระการดํารงตําแหนง 

 (๔)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  

 (๕)  เปนบุคคลลมละลาย 

 (๖)  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

กรณ ีตำแหนงกรรมการวางลงไมวาดวยกรณีใด ๆ ใหแตงต ั้งกรรมการแทนตำแหนงท ี่วางภายในหกส ิบว ัน 

นับต้ังแตวันที่กรรมการน้ันวางลง ทั้งน้ี ใหผูที่ไดรับแตงต้ังแทนน้ัน อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของ    

ผูที่ตนแทน  แตถาวาระการดํารงตำแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาส ิบว ัน จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตำแหนงแทนก ็ได 

ในกรณ ีท ี่ย ังม ิไดดำเน ินการใหไดมาซ ึ่งกรรมการแทนตำแหนงท ี่วาง ใหคณะกรรมการประกอบดวย 

กรรมการเทาที่มีอยู 

ขอ ๑๓  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีบทบาทและหนาที่ดังน้ี 

(๑)  เสนอแนะนโยบายการพัฒนาโรงเร ียนในดานตาง ๆ แกโรงเรียน 

(๒)  เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และแนวทางในการปฏิบัติภายในโรงเรียน 

(๓)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้ใหสอดคลอง 

ก ับแผนพ ัฒนาของคณะ 

(๔)  ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกผูอํานวยการ 

(๕)  กําหนดหลักเกณฑวิธีการและจํานวนนักเรียนที่จะรับเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะสหวิทยาการ 

และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ ๑๔  อาจใหมีคณะกรรมการประจําโรงเรียนที่คณบด ีแตงต ั้งตามคําแนะนําของผูอำนวยการโรงเรียน       

ทําหนาที่บริหารจัดการโรงเรียน สงเสริมสนับสนุน อํานวยความ สะดวก และกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน 

เสนองบประมาณรายรับ-รายจายประจําป ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียน ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

หมวดที่ ๓ 

การบริหารงานบคุคล 

 ขอ ๑๕  การบริหารงานบุคคลและการกําหนดตําแหนงบุคคลของบุคลากรใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดที่ ๔  

การจัดการศึกษา 

ขอ ๑๖  ระบบการจัดการศึกษา 

 (๑)  การจัดการศึกษาจัดระบบการศึกษาเปน ๒ ภาคเรียนตอปการศึกษา 

 (๒)  หลักสูตรการสอนของโรงเรียนพัฒนาขึ้นโดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบไปดวย ๘ กลุมสาระการเรียนรู ๑ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังน้ี 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศและก ิจกรรมแนะแนว และหล ักส ูตรแกไขปรบปร ุงเพม ิ ่ เติม 

(๓)  ใหโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียน    

ให เปนไปตามมาตรฐานระดับชาต ิ และตามนโยบายที่คณะกรรมการบร ิหารสถานศ ึกษากําหนด 

(๔)  เครื่องแบบและการแตงกาย ใหเปนไปตามประกาศโรงเรียน 

หมวดที่ ๕  

อัตราคาธรรมเน ียมและคาใชจายในการศึกษา 

ขอ ๑๗  งบประมาณดําเนินงานของโรงเรียนอาจไดมาจาก 

 (๑)  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน 

 (๒)  เงินรายได 

 (๓)  เงินผลประโยชน 

 (๔)  เงินคา ธรรมเนียม คาบําร ุง คาตอบแทน  และเงินรายไดจากการดําเน ินการของโรงเรียน      

 (๕)  เงินทุนบริจาค 

 (๖)  เงินสนับสนุนในรูปแบบอ่ืน ๆ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๑๘  ใหคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่ไดรับการแตงต้ังและดํารงตําแหนงอยู ในวันกอน              

ที่ระเบียบน้ีใชบังคับ ทําหนาที่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตามระเบียบนี้ จนครบวาระและใหดําเนินการ        

ใหไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตามระเบียบน้ี 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
      

(นายณรงคชัย อัครเศรณี) 

                                                นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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