
 

  

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย  การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
_______________________________ 

โดยที ่ เป ็นการสมควรปรับปรุงระเบ ียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว ่าด ้วย การบริหาร 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา             

ที่เหมาะสม เอือ้ต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความ

ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จงึออกระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔”  

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

  (๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  (๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การปฏิบัติตามแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

ต่อการบริหารของโรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

บรรดาระเบียบหรอืประกาศอื่นใด ทีข่ัดหรอืแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการอำนวยการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารโรงเร ียนสาธ ิต

มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะ” ... 
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“คณะ”  หมายความว่า  ส่วนงานวิชาการตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“คณบดี”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  

“โรงเรยีนสาธิต”  หมายความว่า  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผูอ้ำนวยการ”  หมายความว่า  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

“รองผู้อำนวยการ”  หมายความว่า  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผูช่้วยผูอ้ำนวยการ”  หมายความว่า  ผูช่้วยผูอ้ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

“หัวหน้าสำนักงาน”  หมายความว่า  หัวหนา้สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

“หัวหน้างาน”  หมายความว่า  หัวหนา้งานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละหลักสูตรของโรงเรียนสาธิต  

“บุคลากร”  หมายความว่า  ผู ้ปฏิบ ัต ิงานในมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  

“อาจารย์”  หมายความว่า  อาจารย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 

“นักเรียน”  หมายความว่า  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

“โครงการ วมว.”  หมายความว่า  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์               

ในโรงเรยีนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 

“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรระดับประถมศึกษา หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

และหลักส ูตรระด ับม ัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถ ึงหล ักส ูตรอ ื ่นท ี ่ม ีการจ ัดการเร ียนการสอน  

เป็นโครงการเฉพาะ ในแต่ละระดับ 

 “ระด ับตำแหน ่ งส ู งข ึ ้ น”  หมายความว ่ า  ตำแหน ่ งอาจารย์ สาธ ิตชำนาญการ  

อาจารย์สาธิตชำนาญการพิเศษ อาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญ และอาจารย์สาธิตเชี่ยวชาญพิเศษ  

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี ้ กรณีที ่มีปัญหาเกี ่ยวกับการบังคับใช้  

หรอืการปฏิบัติตามระเบียบนี ้ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและวินิจฉัยชี้ขาด

ของอธิการบดีให้ถือเป็นที ่สุด ในกรณีที ่เป็นปัญหาและอธิการบดีเห็นสมควรให้อธิการบดีเสนอต่อ                         

สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย 

กรณีมีเหตุผลและความจำเป็นที ่ต ้องขอยกเว้นหรืองดการปฏิบัต ิตามระเบียบนี้ 

ข้อใดข้อหนึ่งให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัต ิ 

 

ส่วนที ่๑... 
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ส่วนที่ ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๖ โรงเรียนสาธิตเป็นส่วนงานตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใช้ชื ่ออักษรย่อว่า สธ.มพ. ใช้ภาษาอังกฤษว่า Demonstration School, University  

of Phayao (DeSUP)   

ข้อ ๗ โรงเรียนสาธิตมวีัตถุประสงค์ ดังนี้  

(๑) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ

และมาตรฐานตามแนวทางศลิปวิทยาศาสตร์ 

(๒) เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบที่เน้นกระบวนการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่  

ไปสู่โรงเรยีนต่าง ๆ ในเขตล้านนาตะวันออก   

(๓) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการบริการวิชาการ 

สร้างความร่วมมือและเครอืข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๔) เพื่อทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๘  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ ๗ โรงเรียนสาธิตมหีนา้ที่ ดังนี้  

(๑) จัดทำหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา จติใจ และอารมณอ์ย่างสมดุลตามแนวทางศิลปวิทยาศาสตร์   

(๒) นำองค์ความรู ้ที ่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาวิธีการเรียนการสอน  

และการผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศกึษา 

(๓) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรม  

(๔) ดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงาน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๕) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งปลูกฝัง 

การใชพ้ลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 

ในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามวรรคแรกให้คำนึงถึงการสร้างความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย 

ทางวิชาการ ทั ้งในด้านการเร ียนการสอนและการว ิจ ัย ระหว่างโรงเร ียนสาธิตกับคณะต่าง  ๆ  

ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนานักเรียน 

เป็นเป้าหมายหลักร่วมกัน 

 

 

 

ส่วนที ่๒... 
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ส่วนที่ ๒ 

การแบ่งหน่วยงานและการบริหารงาน 

ข้อ ๙ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีสำนักงาน

โรงเรียนสาธิต ทำหน้าที ่สนับสนุนการดำเนินงาน ตามภารกิจด้านงานบริหารทั ่วไป งานแผนงาน                    

งานวิชาการ และงานกิจการนักเรียน 

  หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป 

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

  กรณีที่ยังไม่มีการแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการมอบหมาย

ให้บุคลากรทีป่ฏิบัติงานในโรงเรยีนสาธิต ดำเนนิงานไปพลางก่อน  

ข้อ ๑๐ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ  

(๒) รองอธิการบดีหรอืผูท้ี่อธิการบดีมอบหมาย จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

(๓) คณบดีวทิยาลัยการศกึษา เป็นกรรมการ 

(๔) คณบดีคณะศลิปศาสตร์ เป็นกรรมการ 

(๕) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการ 

(๖) ผูท้รงคุณวุฒิโดยคำแนะนำของอธิการบดี จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 

(๗) ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

นอกจากการแต่งต ั ้งคณะกรรมการอำนวยการตามองค์ประกอบตามวรรคหนึ่ง  

สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั ้งคณบดีที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนสาธิต  

เป็นกรรมการเพิ่มเติมก็ได้ 

อาจแต่งตัง้ผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

ข้อ ๑๑ กรรมการอำนวยการตามข้อ ๑๐ (๖) มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของ

ผูอ้ำนวยการ แต่อาจได้รับแต่งตัง้อกีก็ได้  

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการ

แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระ  

ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ ่งตนแทน ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระไม่ถึง ๙๐ วัน สภามหาวิทยาลัย 

จะไม่แต่งตัง้กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ 

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการอำนวยการมอีำนาจหนา้ที่ ดังนี้ 

(๑) กำหนดหรือให้ความเห็นชอบนโยบายการดำเนินงานและการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต 

ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต 

 

(๒) ให้ความเห็นชอบ... 
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(๒) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

ของโรงเรียนสาธิต เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัต ิ

(๓) ให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต 

(๔) ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการหลักสูตร หรือแผนอื่น 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัต ิ

(๕) ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้อาจารย์ให้มรีะดับตำแหน่งสูงขึ้น เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

(๖) แต่งตั ้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคล  

เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการอำนวยการ 

(๗) ให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต ผลการตรวจสอบภายใน  

การบริหารความเสี่ยง ความโปร่งใส และการรายงานทางการเงิน  

(๘) อนุมัตหิลักสูตรและการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน 

(๙) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหาร โดยให้คณะกรรมการบริหาร 

ทำหนา้ที่เสมอืนกับคณะกรรมการประจำส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) ผูอ้ำนวยการ เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผูท้รงคุณวุฒิโดยคำแนะนำของผู้อำนวยการ จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 

(๓) รองผู้อำนวยการ เป็นกรรมการ 

(๔) ผูช่้วยผู้อำนวยการ เป็นกรรมการ 

(๕) ประธานคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร เป็นกรรมการ 

(๖) ผูแ้ทนอาจารย์ จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

(๗) หัวหนา้สำนักงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

อาจแต่งตัง้ผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๖) ให้ผู้อำนวยการเรียกประชุมอาจารย์ เพื่อลงคะแนนเลือก

ผูแ้ทนอาจารย์ โดยวิธีลงคะแนนลับ  

ข้อ ๑๔ กรรมการตามข้อ ๑๓ (๒) และ (๖) มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรง

ตำแหน่งของผูอ้ำนวยการ และอาจได้รับแต่งตัง้อกีก็ได้  

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้อธิการบดีแต่งตั้งกรรมการแทน

ตำแหน่งที่ว่างลง โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ของผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระไม่ถึง ๙๐ วัน อธิการบดีจะไม่แต่ งตั้ง

กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้  

 

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการ... 
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ข้อ ๑๕ คณะกรรมการบริหารมอีำนาจหนา้ที่ ดังนี้ 

(๑) นำนโยบายการดำเนินงานและการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด

หรอืใหค้วามเห็นชอบมาสู่การปฏิบัติ 

(๒) จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต 

เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

(๓) จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการหลักสูตรหรือแผนอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อใหค้วามเห็นชอบ  

(๔) เห็นชอบการยื่นเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ให้มีระดับตำแหน่งสูงขึ้นต่อคณะกรรมการอำนวยการ 

เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

(๕) ใหค้วามเห็นชอบในการแบ่ง จัดตั้ง และยุบเลิกหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อย ภายใน

หน่วยงานของโรงเรียนสาธิต เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 

(๖) รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของโรงเรียนสาธิตเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ 

เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

(๗) ใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ

เพื่ออนุมัต ิ

(๘) ให ้คำปร ึกษาและเสนอความเห ็นแก ่ผ ู ้อำนวยการท ี่ เก ี ่ ยวก ับการดำเน ินงาน 

ของโรงเรียนสาธิต 

(๙) หน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการอำนวยการให้จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 

ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  

การประชุมของคณะกรรมการบริหารให้จัดให้มกีารประชุมอย่างนอ้ยเดือนละ ๑ ครัง้ 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ให้นำข้อบังคับ ระเบียบ 

และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗ ให ้ม ีผ ู ้อำนวยการหนึ ่งคนเป ็นผ ู ้บ ังค ับบ ัญชา และร ับผ ิดชอบงานของ                  

โรงเร ียนสาธ ิต และอาจม ีรองผ ู ้อำนวยการ  ผ ู ้ช ่วยผ ู ้อำนวยการ ตามจำนวนท ี่มหาว ิทยาลัย  

หรอืสภามหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อทำหนา้ที่ตามที่ผูอ้ำนวยการมอบหมาย 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามและที ่พ ึงประสงค์ หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการแต่งตั ้ง วาระ                    

และการพ้นตำแหน่งของผู ้อำนวยการ รองผู ้อำนวยการ หรือผู ้ช ่วยผู ้อำนวยการ ให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามข้อบังคับหรอืประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด  

 

ข้อ ๑๘ ผู้อำนวยการ... 



-๗- 
 

ข้อ ๑๘ ผู ้อำนวยการมีอำนาจหน้าท ี่ ในการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต ให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการหลักสูตรหรือแผนอื่น 

ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวทิยาลัยและหน้าที่เฉพาะ ดังนี้ 

 (๑) บริหารกิจการของโรงเร ียนสาธิตให้เป ็นไปตามข้อบังค ับ ระเบ ียบ ประกาศ  

และคำสั่งของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนสาธิตและมหาวิทยาลัย  

 (๒) กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนสาธิต 

ทีส่อดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(๓) ควบคุม ดูแล การเงิน พัสดุ และทรัพย์สินของโรงเรียนสาธิตให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 

(๔) กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๕) อนุมัติการพ้นสภาพและการขอคืนสภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  

(๖) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่คณะกรรมการอำนวยการ หรอืที่อธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๑๙ ให้มีหัวหน้าสำนักงานและหัวหน้างาน เพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใน                 

โรงเรียนสาธิต การได้มา การแต่งตัง้ และจำนวน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

กรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน 

ให้ผู้อำนวยการมอบหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนสาธิตดำเนินงานไปพลางก่อน 

ข้อ ๒๐ การกำหนดเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ ๑๗ 

และข้อ ๑๙ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ ๒๑ ให้มปีระธานคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ

หลักสูตร ภายในโรงเรียนสาธิต การได้มา การแต่งตั้ง และจำนวน โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ

เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแต่งตัง้  

การกำหนดเงินค่าตอบแทน ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

ส่วนที่ ๓ 

การบรหิารงานบุคคล 

ข้อ ๒๒ บุคลากรที ่ปฏิบัติงานในโรงเร ียนสาธิตให้เป ็นไปตามข้อบังค ับ ระเบียบ 

และประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

บุคลากรต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรอืคำสั่งทีม่หาวิทยาลัยหรือโรงเรียน

สาธิตกำหนด โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยและเป็นผู ้ใต้บังคับบัญชาตามสายงาน 

การบังคับบัญชาของโรงเรียนสาธิต 

ส่วนที ่๔... 
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ส่วนที่ ๔ 

การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ในโรงเรยีนสาธิต 

 ข้อ ๒๓ อาจารย์ที ่ปฏิบัติหน้าที ่ในโรงเรียนสาธิตอาจมีทั ้งอาจารย์ที ่สังกัดโรงเรียนสาธิต  

และอาจารย์ที่สังกัดคณะ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสาธิตให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาการจ้าง

อาจารย์นั้น ๆ 

 ให้อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสาธิตมีภาระงานสอนในโรงเรียนสาธิตอย่างน้อยร้อยละ

แปดสิบ (๘๐) และมีภาระงานในสัดส่วนที่เหลืออยู่เพื่องานสอนหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายในคณะ  

ที่เกี่ยวข้องด้วย 

ในกรณีที่มีความจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจปรับเปลี่ยนสัดส่วนภาระงานสอนของอาจารย์ 

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสาธิต นอกเหนอืจากที่กำหนดไว้ในสัญญาจา้งก็ได้  

 ข้อ ๒๔ ให้โรงเรียนสาธิตมีหน้าที่และความรับผิดชอบการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ 

ของอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที ่ให้โรงเรียนสาธิตด้วย และให้ผู้อำนวยการมีอำนาจอนุมัติการดำเนินการ 

ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เว้นแต่การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศใหเ้ป็นอำนาจของอธิการบดี 

 ข้อ ๒๕ อาจารย์ที่สังกัดคณะซึ่งมาสอนหรือปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสาธิตให้มีภาระงาน 

เป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ส่วนที่ ๕ 

ทรัพย์สิน งบประมาณ การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ 

ข้อ ๒๖ รายได้ของโรงเรียนสาธิต ได้แก่ 

(๑) เงินงบประมาณแผ่นดิน 

(๒) เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 

(๓) เงนิบริจาค หรอืทรัพย์สินที่มผีูอุ้ทิศให้กับโรงเรียนสาธิต 

(๔) เงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

(๕) เงินสนับสนุน หรอืเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

(๖) รายได้อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยกำหนด 

การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของ โรงเรียนสาธิต            

ให้เป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

 

ข้อ ๒๗ การกำหนด... 




