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ว่าด

โดยที่เปน็
ลบําเพ็ญ” มห

อาศัยอําน
มหาวิทยาลัย
ยบไว้  ดังต่อ

ข้อ ๑  ระ
บูลบําเพ็ญ” ม

ข้อ ๒  ระ

ข้อ ๓  ให้
ลบําเพ็ญ” มห

“ข้อ ๓  ใ
“ส่วนงาน

๒๕๕๐ 
“มหาวิทย
“คณะศึก
“โรงเรียน
“ผู้อํานวย
“คณะกรร
“คณะกรร
“บุคลากร
“คณาจาร

ราชบัญญัติระ
ยความรวมถึง

ข้อ  ๔   ใ
ลบําเพ็ญ” มห

“ข้อ ๖   โ
(๑)  เพื่อเ

ศึกษาระดับปฐ

ด้วยการบริหา

นการสมควรแก
หาวิทยาลยับูร
นาจตามความ
บูรพา  ในกา
อไปนี้ 

ะเบียบนี้เรียกว
มหาวิทยาลยับู

ะเบียบนี้ให้ใชบ้

ห้ยกเลิกความใ
หาวิทยาลยับูร
ในระเบียบนี้ 
น”  หมายควา

ยาลัย”  หมาย
ษาศาสตร์”  

นสาธิต”    หม
ยการ”    หมา
รมการอํานวย
รมการบริหาร
รของโรงเรียน
รย์”  หมายคว
เบียบข้าราชก
พนักงานมหา

ให้ยกเลิกความ
หาวิทยาลยับูร
โรงเรยีนสาธิต
เป็นแหล่งวิจัย
ฐมวัย และการ

ระเ
ารโรงเรียนสา ิ

--

ก้ไขปรับปรุงร
รพา 
มในมาตรา  ๒
ารประชุม ครั้

ว่า “ระเบียบม
บูรพา  (ฉบับที

บังคับต้ังแต่วัน

ในข้อ ๓  ของ
รพา  พ.ศ. ๒๕

ามว่า  ส่วนงาน

ยความว่า   ม
หมายความว่า
มายความว่า 
ายความว่า   
ยการ”   หมา
ร”   หมายคว
น”   หมายควา
วามว่า  ข้ารา
การพลเรือนใน
าวิทยาลัยเต็มเ

มในขอ้ ๖  ขอ
รพา  พ.ศ. ๒๕
ตมีวัตถุประสง
ย  สาธิต  ทดล
รศึกษาขั้นพืน้

 

 

เบียบมหาวิทย
ธิต “พิบูลบํา

พ.ศ. ๒๕
----------------

ระเบียบมหาวิ

๒๑ (๒)  แห่ง
รั้งที่ ๒/๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยบ
ที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕

นถัดจากวันปร

งระเบียบมหา
๕๕๒  และให้

นตามมาตรา

หาวิทยาลัยบู
า   คณะศึกษ
  โรงเรียนสา
ผู้อํานวยการ
ยความว่า    ค
ามว่า   คณะ
ามว่า   ผู้ปฏิบ
ชการสังกัดโร
นสถาบันอุดม
เวลา  ตําแหน

องระเบียบมห
๕๕๒  และให้
งค์ดังต่อไปนี้
ลอง  เพือ่พัฒน
นฐาน 

 
(สําเนา

 
ยาลัยบูรพา 
เพ็ญ” มหาวิท

๕๕๖ 
----------- 

ทยาลัยบูรพา

งพระราชบัญ
๖  เมื่อวันที ่ ๒

บูรพา  ว่าด้วย
๕๕๖” 

ระกาศเป็นต้น

วิทยาลัยบูรพ
ห้ใช้ความต่อไป

 ๙  แห่งพระ

บูรพา 
ษาศาสตร์  มห
ธิต “พิบูลบํา

รโรงเรียนสาธิต
คณะกรรมกา
กรรมการบรหิ
บัติงานในมหา
รงเรียนสาธิต 
ศึกษา พ.ศ. ๒
น่งคณาจารยส์ั

หาวิทยาลัยบูร
ห้ใช้ความต่อไป

นาการเรียนก

า) 

ทยาลัยบูรพา 

า  ว่าด้วยการบ

ญญัติมหาวิทย
๒๐  มีนาคม  

ยการบริหารโร

นไป 

พา  ว่าด้วยการ
ปนี้แทน 

ะราชบัญญัติม

หาวิทยาลัยบูร
เพ็ญ” มหาวิท
ต 
รอํานวยการโ
หารโรงเรียนส
าวิทยาลัยสงักั
ผู้ดํารงตําแหน
๒๕๔๗  และที
สงักัดโรงเรียน

รพา  ว่าด้วยก
ปนี้แทน 

การสอน  การ

(ฉบับที่ ๒) 

บริหารโรงเรยี

ยาลัยบูรพา  พ
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รงเรียนสาธิต 

รบริหารโรงเรี

หาวิทยาลัยบู

พา 
ทยาลัยบูรพา 

โรงเรียนสาธิต
สาธิต 
ัดโรงเรียนสาธิ
น่งทางวิชาการ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
สาธิต” 

ารบริหารโรง

วัดผลและปร

ยนสาธิต 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 จึงวาง

รียนสาธิต 

รพา          

ต 

ธิต 
รตาม
ม และให้

เรียนสาธิต 

ะเมินผล 
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ระดับ
และเ
อ่ืน ๆ
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ประช
ผู้กําห

กรรม
ของผู้
ตําแห
 
ยังมิไ
 
 

(๒)  เพื่อเ
กษาของสถาบั

(๓)  เพื่อเ
ฝงัวัฒนธรรม 

(๔)  เพื่อจั
บปฐมวัยและร
ผยแพรผ่ลงาน

ๆ 
(๕)  เพื่อเ

ข้อ ๕  ให้
ลบําเพ็ญ” มห

“ข้อ ๘  ใ
(๑)  คณบ
(๒)  รองค
      เป็นผ
(๓)  ประธ
(๔)  นายก
(๕)  นายก
(๖)  ผูแ้ท
(๗)  นายก
(๘)  นายก
(๙)  ผูท้รง
(๑๐)  ผูท้
(๑๑)  ผูอํ้
(๑๒)  รอ
คณะกรรม
กรรมการ
กรรมการ

ชุมร่วมกันระห
หนด  และผู้อํา

ในกรณีทีก่
มการแทนตําแ
ผูซ้ึ่งตนแทน  แ
หน่งแทนกไ็ด้ 

ในกรณีทีก่
ด้ดําเนินการใ

เป็นสถานที่ปฏิ
บันการศึกษาอื
เป็นแหล่งอบร
 
จดับริการวิชา
ระดับการศึกษ
นด้านต่าง ๆ จ

เป็นสถาบันกา

ห้ยกเลิกความใ
หาวิทยาลยับูร
ใหม้ีคณะกรรม
บดีคณะศึกษา
คณบดีคณะศกึ
ผู้กําหนดจํานว
ธานคณะกรรม
กเทศมนตรีเมื
กสโมสรบุคลา
นคณาจารย์ใน
กสมาคมผู้ปก
กสมาคมศิษย์
งคุณวุฒิภายน

ทรงคณุวุฒิภาย
อํานวยการ   
งผู้อํานวยการ
มการอํานวยก
ตาม (๖) ให้ค
ตาม (๙) และ
หว่างคณบดีคณ
านวยการ   
กรรมการตาม
แหน่งที่ว่างภา
แต่ถ้าวาระกา
 
กรรมการตาม
ให้ได้มาซึ่งกรร

ฏิบัติการสอน
อ่ืน 
รม ศึกษา เผย

การแก่ผู้เรียน
ษาขั้นพื้นฐานใ
จากการทดลอ

ารศึกษาของบุ

ในข้อ ๘  ของ
รพา  พ.ศ. ๒๕
มการอํานวยก
าศาสตร์   
กษาศาสตร์ผูท้ี
วนหนึ่งคน   
มการสง่เสริม
มืองแสนสุข   
ากร มหาวิทย
นโรงเรียนสาธิ

กครองและครโู
ย์เก่าโรงเรียนส
นอกมหาวิทยา
ยในมหาวิทยา

 
รซึ่งผู้อํานวยก
การมีวาระการ
คณาจารย์ของโ
ะ (๑๐)  ใหค้ณ
ณะศึกษาศาส

ม (๖) (๙) และ
ยใน ๓๐ วัน 
รดํารงตําแหน

ม (๓) (๔) (๕) 
รมการแทนตํา

-๒-
  และฝกึประ

ยแพร่ และอนุ

นด้วยมาตรฐา
ให้สอดคล้องกั
องวิจัยทางกา

บุตรผู้ปฏิบัติงา

งระเบียบมหา
๕๕๒  และให้
การคณะหนึ่ง

ที่คณบดีคณะ
               
กิจการมหาวิท

ยาลัยบูรพา  
ธิต จํานวนสอ
โรงเรียนสาธิต
สาธิต   
าลัย จาํนวนไม
าลัย จาํนวนไม

การกําหนด จาํ
รดํารงตําแหน
โรงเรียนสาธิต
ณบดีคณะศึกษ
สตร์  รองคณบ

ะ (๑๐)  พ้นจ
และให้ผู้ที่ได้รั
น่งเหลืออยู่น้อ

(๖) (๗) (๘) (
าแหน่งที่ว่าง  

ะสบการณ์วิชา

รักษ์งานด้าน

นการเป็นโรง
กับความเป็นส
รศึกษาให้แก่ส

านในมหาวิทย

วิทยาลัยบูรพ
ห้ใช้ความต่อไป
ซึ่งอธิการบดีแ

 
ศึกษาศาสตร์
    
ทยาลัย   

 
 

องคน   
ต    

 
ม่เกินแปดคน
ม่เกินสามคน 

 
านวนหนึ่งคน 
น่งคราวละสอง
ตเลือกกันเอง 
ษาศาสตร์เสน
บดีคณะศึกษา

ากตําแหน่งกอ่
รับแต่งต้ังแทน
อยกว่า  ๙๐  ว

(๙) และ (๑๐
ให้มคีณะกรร

าชีพ  ให้นิสิตม

ศิลปะและวฒั

เรียนต้นแบบ
สากล  และเป็
สถาบันการศึก

ยาลัย  ตามปร

พา  ว่าด้วยการ
ปนี้แทน 
แต่งต้ัง ประก

เป็นป

เป็นร
เป็นก
เป็นก
เป็นก
เป็นก
เป็นก
เป็นก

   เป็นก
  เป็นก

เป็นก
  เป็นก
งปี แต่อาจได้ร
 

นออธิการบดีแ
าศาสตร์ที่คณบ

อนครบวาระ 
นอยู่ในตําแหน
วัน  จะไม่ดําเ

)  ว่างลงไม่ว่า
รมการอํานวย

มหาวิทยาลัย 

ฒนธรรม  เพือ่

ของการจัดกา
นแหล่งสาธิต
กษา โรงเรียน

ระกาศของโรง

รบริหารโรงเรี

อบด้วย 
ประธานกรรม

รองประธานก
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและ
กรรมการและ
รับแต่งต้ังใหม

แต่งต้ังตามคําแ
บดีคณะศึกษา

 ให้ดําเนินกา
น่งเท่ากับวาระ
เนินการให้มีผู้

าด้วยเหตุผลใด
ยการเท่าที่มีอยู

และนิสิต 

อเป็นการ

ารศึกษา
  อบรม  

น และชุมชน

งเรียนสาธิต” 

รียนสาธิต 

มการ 

รรมการ 

เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุก
ม่ได้ 

แนะนําของที่
าศาสตร์เป็น

รแต่งต้ัง
ะที่เหลืออยู่
้ดํารง

ด  และ    
ยู่ในขณะนั้น 

 

การ 
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ข้อ ๖  ให้
ลบําเพ็ญ” มห

“ข้อ ๙  ค
(๑)  ส่งเส

ลวัุตถุประสงค์
(๒)  กําหน
(๓)  ใหค้ว
(๔)  ใหค้ว

รณา 
(๕)  ใหค้ว
(๖)  ใหค้ว

พิจารณา 
(๗)  กําหน

นวยการ 
(๘)  กําหน
(๙)  จัดให
(๑๐)  เสน

สอน  ต่อมหาวิ
(๑๑)  แต่

าจหน้าที่ของค
(๑๒)  ปฏิ

ประสงค์ของข้
การกําหน

บเท่าหัวหน้าส่
การกําหน

งินเดือนและเ ิ
ารงานบุคคลข

 

ข้อ  ๗   ใ
ลบําเพ็ญ” มห

“ข้อ ๑๐ 
(๑)  ผู้อําน
(๒)  รองผู้
(๓)  รองผู้
(๔)  พนกั
      ซึ่งมใิ
กรรมการ

ห้ยกเลิกความใ
หาวิทยาลยับูร
คณะกรรมการ
สรมิ  สนับสนุน
์ของโรงเรียนส
นดนโยบายกา
วามเห็นชอบห
วามเห็นชอบแ

วามเห็นชอบง
วามเห็นชอบร

นดเงินเดือน ค

นดเงินเดือนแ
หม้ีการประเมิ
นออตัราการจั
วิทยาลัยเพื่อพิ
งต้ังคณะกรร
คณะกรรมการ
ฏิบัติหน้าที่อ่ืน
้อ ๖ 

นดตาม (๗) ให้
วนงาน  รองผู

นดตาม (๘) ให้
เงินประจําตําแ
ของมหาวิทยา

ให้ยกเลิกความ
หาวิทยาลยับูร
 ให้มคีณะกรร
นวยการ   
ผูอํ้านวยการ แ
ผูอํ้านวยการจํ
กงานมหาวิทย
ใช่คณาจารย์ 
ตาม (๓) และ

ในข้อ ๙  ของ
รพา  พ.ศ. ๒๕
รอํานวยการ 
น  และกํากับ
สาธิต  ตามนโ
ารบริหารงาน
หลักสตูรสถาน
แผนการลงทนุ

งบประมาณรา
รายงานผลกา

ค่าตอบแทน 

และเงินประจํา
นผลการปฏิบั

จดัเก็บเงินค่าบ
พิจารณา 
มการ  คณะอ
รอํานวยการ
ตามระเบียบที

ห้เป็นไปตามที
ผู้อํานวยการมี
ห้เป็นไปตามที
แหน่งตํ่ากว่าส
าลัยบูรพา” 

มในขอ้ ๑๐  ข
รพา  พ.ศ. ๒๕
รมการบริหาร

 
และ/หรือผู้ช่ว
จาํนวนหนึ่งคน
าลัยหรือข้ารา
จํานวนหนึ่งค
ะ (๔) ให้คณบ

-๓-
งระเบียบมหา
๕๕๒  และให้
มีอํานาจและ
ดูแลการจัดก
โยบายของมห

นและให้ความเ
นศึกษาของโร
นและแผนการ

ายจ่ายประจาํ
รปฏิบัติงานแ

เงินประจําตํา

าตําแหน่งของ
บัติงานของผู้อํ
บํารุง  ค่าธรรม

อนุกรรมการ  

ที่เกี่ยวข้องหรื

ที่สภามหาวิทย
มีฐานะเทียบเท
ที่สภามหาวิทย
สภามหาวิทยา

ของระเบียบม
๕๕๒  และให้
ร ซึ่งคณบดีคณ

วยผู้อํานวยกา
นที่ผู้อํานวยกา
าชการของโรง
คน   
บดีคณะศึกษาศ

วิทยาลัยบูรพ
ห้ใช้ความต่อไป
ะหน้าที่ดังต่อไ
ารศึกษาของโ
หาวิทยาลัย 
เห็นชอบแผน
รงเรียนสาธิต
รเงินของโรงเรี

าปี ก่อนเสนอม
ละฐานะการเ

แหน่งของผู้อํ

งพนักงานและ
ํานวยการ 
มเนียมการศกึ

หรือบุคคลหนึ

อตามที่มหาวิ

ยาลัยกําหนด โ
ท่ารองหัวหนา้
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 ข้อ ๑๐  ให้กรรมการอํานวยการโรงเรียน ประเภทผู้แทนคณาจารย์ในโรงเรียนสาธิต ประเภท
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