
 
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา  มหาวิทยาลยับูรพา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
------------------- 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรใหม้ีระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าดว้ยการบริหารโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา  

มหาวิทยาลัยบูรพา  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชมุ คร้ังที่ ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันที ่ ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงวางระเบียบไว้ 
ดังตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิต
อาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 

  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

  ข้อ ๓  ในระเบยีบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา 

“ส่วนงาน” หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
“คณะศึกษาศาสตร”์ หมายความว่า  คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
“โรงเรียน” หมายความว่า  โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า  ผู้อํานวยการโรงเรียน  
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความว่า  คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน  
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
“ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน” หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๔  แห่ง

พระราชบญัญตัิมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  สังกัดโรงเรียน             
“การอาชีวศึกษา” หมายความว่า  กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพ

ระดับฝีมอื และระดับเทคนิค  
“คณะกรรมการการอาชีวศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม

พระราชบญัญตัิการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

(สําเนา) 

 



-๒- 
 

“การฝึกอบรมวิชาชีพ” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทกัษะอาชีพระยะสั้นหรือ
ระยะยาว ท้ังในและนอกโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะภายใตห้ลักสตูรที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด 

“สถานประกอบการ” หมายความว่า  สถานประกอบการที่ร่วมมอืกับโรงเรียน เพื่อจัดการการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด เท่าที่ไม่ขดัหรอืแยง้
กับหลักเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

“มาตรฐานการอาชีวศึกษา” หมายความว่า ข้อกําหนดเกีย่วกับคุณลักษณะ คุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกํากับดูแลการตรวจสอบ  
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการการอาชีวศึกษา ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

“กองทุน” หมายความว่า  กองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกึอบรมวชิาชีพของ
นักเรียนและนสิิต  

“นิสิต” หมายความว่า นิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
“นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนที่เข้าศึกษาในหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

ข้อ ๕  ให้โรงเรียนเป็นหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร ์ โดยให้คณะศกึษาศาสตร์มีอาํนาจ
หน้าท่ีกํากับและดูแลท่ัวไปซึง่กิจการของโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในขอ้ ๖ และให้สอดคลอ้งกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๖  โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ ดังตอ่ไปนี้ 
(๑)  เพื่อจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพต่างๆ ทั้งระดับฝีมอื และระดับเทคนิค ท่ีสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาต ิเพ่ือผลติและพัฒนากําลังคนให้มคีุณภาพตาม
ความตอ้งการของภาครัฐ  ภาคเอกชน  และเป็นโรงเรียนต้นแบบ 

(๒)  เพื่อเป็นแหล่งสาธิต ทดลอง วิจัยงานด้านหลักสตูร วิธีการสอน และการพัฒนาการเรียน 
การสอน การวัดผลและประเมินผลของหลักสูตรการศกึษาอาชีวศึกษา 

(๓)  เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานด้านฝึกสอน ฝึกงาน และพฒันาวิชาชีพของนักเรียนและนิสติ   
ในมหาวิทยาลยัหรือสถาบันอืน่ 

(๔)  เพื่อเป็นแหล่งอบรม ศึกษา และเผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝัง
วัฒนธรรมและอนุรักษใ์ห้เป็นมรดกสืบไป 

(๕)  เพื่อเป็นสถานศึกษาของบุตรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

  



-๓- 
 

ข้อ ๗  การจัดการการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชพีให้จัดได้ โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
      (๑)  การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในโรงเรียนหรอื
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยมกีารกําหนดจดุมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสตูร ระยะเวลาการวัดและการประเมินผลที่
เป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน  
   (๒)  การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศกึษาวิชาชีพที่มคีวามยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลท่ีเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษา 
โดยเนื้อหาและหลักสตูรจะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคล      
แตล่ะกลุ่ม 

(๓)  การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอ้ตกลงระหว่างโรงเรียน
หรือมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรือ่งการจดัหลักสตูร การเรียนการ
สอน การวัดและการประเมนิผลโดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย และเรียนภาคปฏิบัติใน
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกจิหรือ หน่วยงานของรัฐ 

ทั้งนี้  โรงเรียน ควรมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสําคัญ 
 

ข้อ ๘  การจัดการการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชพีตามขอ้ ๗ ให้จัดการศึกษาตาม
หลักสตูรทีส่ภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัตแิละให้เปิดการสอน  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
(๒)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

ข้อ ๙  เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามขอ้ ๖ การจัดการการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ในโรงเรียน ตอ้งคํานึงถึง 

(๑)  การศึกษาในด้านวิชาชีพสําหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัดและ 
ความสนใจอย่างทั่วถึงและตอ่เนื่อง 

(๒)  การมีส่วนร่วมของชมุชน สังคม และสถานประกอบการ ในการกําหนดนโยบายการผลติ 
และพัฒนากําลังคน รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

(๓)  การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมรีะบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบ
ประสบการณก์ารทํางานของบุคคล เพื่อเขา้รับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ง 

(๔)  การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชพี 

(๕)  การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชพี โดยคํานึงถึงการประสานประโยชนอ์ย่างทั่วถึง 

(๖)  การมีระบบการพัฒนาคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างตอ่เน่ือง เพื่อให้ทันตอ่ความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

  



-๔- 
 

ข้อ ๑๐  รายได้ของโรงเรียน มีดังตอ่ไปนี้ 
(๑)  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการต่างๆ ของโรงเรยีน 
(๒)  เงินอดุหนนุจากงบประมาณแผ่นดิน 
(๓)  เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียน 
(๔)  รายได้หรือผลประโยชนอ์ื่นใด 
เงินรายได้ของโรงเรียนให้นําไปใช้จ่าย เพือ่การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน   เว้นแต่

ตาม (๓)  ให้นาํไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
 

ข้อ ๑๑  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําเงินส่งกองคลังและทรัพย์สิน 
และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ใช้ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยกําหนด  

การบัญชใีห้จัดทําตามหลกัการและนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ข้อ ๑๒  การจัดทําบัญช ีการรายงานและการตรวจสอบการเงิน ตลอดจนการเก็บรักษาเงิน 
ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับ 
 

ข้อ ๑๓  การดาํเนินการเกี่ยวกับการพัสด ุให้นําระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๕๒ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิมาใช้บังคับ  

 
หมวด ๒ 

การดําเนินการ 
 

ข้อ ๑๔  การบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบนี ้และอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของ
คณะกรรมการอํานวยการ และอยู่ในความรบัผิดชอบของผูอ้ํานวยการ 

ให้คณะศึกษาศาสตร์และส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียน เพื่อประกันและเสรมิสร้างคณุภาพของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์

ให้โรงเรียน ดําเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 

ข้อ ๑๕  ให้มีคณะกรรมการอาํนวยการ ประกอบด้วย 
(๑)  อธิการบด ีหรือรองอธิการบดีคนหนึ่งท่ีอธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์       เป็นกรรมการ  
(๓)  หัวหน้าสว่นงาน จํานวนไม่เกินสามคน     เป็นกรรมการ 
(๔)  ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลยั จํานวนไม่เกินสามคน   เป็นกรรมการ 
  



-๕- 
 

(๕)  ผูท้รงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกินสองคน   เป็นกรรมการ 
(๖)  นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียน     เป็นกรรมการ 
(๗)  ผู้อํานวยการ        เป็นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการตาม (๓) ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องกบัหลักสตูรสาขาวิชาที่เปิด

สอนในโรงเรียน ซึ่งคดัเลอืกกันเองให้เหลอืไม่เกินสามคน โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี แตอ่าจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  ในกรณีกรรมการตาม (๓) พ้นจากตําแหน่งกอ่นครบวาระ ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งแทน อยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลอือยู่ของผู้ทีต่นแทน  แตถ่้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่นอ้ยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่
ดําเนินการใหม้ีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได ้

กรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้อธิการบดีแตง่ตั้งตามคําแนะนําของที่ประชุมร่วมกันระหว่าง
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๗) โดยใหม้ีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองป ีแตอ่าจไดร้ับเลือกแต่งตั้งใหมอ่ีก
ได ้ ในกรณีกรรมการตาม (๔) และ (๕) พ้นจากตําแหน่งกอ่นครบวาระ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทน อยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผูท้ีต่นแทน  แต่ถา้วาระการดํารงตําแหน่งเหลอือยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการ
ให้มีผูด้ํารงตําแหน่งแทนก็ได ้

ในกรณีที่กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตใุด และยังมิไดด้ําเนินการ     
ให้ไดม้าซึ่งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้มีคณะกรรมการอํานวยการเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น  

อธิการบดอีาจแต่งตั้งรองผูอ้ํานวยการคนหนึ่ง และ/หรอืผูป้ฏิบัติงานในโรงเรียนคนหนึ่งเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ตามคําแนะนําของผูอ้ํานวยการก็ได ้

 

ข้อ ๑๖  คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี ้
(๑)  ส่งเสรมิ สนับสนุน และกํากับดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามข้อ ๖ และตามนโยบายของมหาวิทยาลยั 
(๒)  กําหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
(๓)  ออกประกาศของโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามระเบยีบนี้ 
(๔)  อนุมตัิแผนการลงทุนและแผนการเงินของโรงเรียน ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  

เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
(๕)  ใหค้วามเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี ก่อนนําเสนอมหาวทิยาลัย 
(๖)  ใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและฐานะการเงินประจาํปีที่ต้องนําเสนอต่อ

มหาวิทยาลัย 
(๗)  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรที่จะเปดิสอนตามข้อ ๘ เพ่ือนําเสนอสภาวิชาการพิจารณา  
(๘)  ให้ความเห็นชอบหลักสตูรที่จัดขึ้นเพือ่เพิ่มความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือ

การศึกษาตอ่ ซึ่งได้จดัขึ้นเปน็โครงการ หรือสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
(๙)  กําหนดอตัราการจัดเก็บค่าบํารุงและคา่ธรรมเนียมการศึกษา และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในหลักสตูร

ที่เปิดสอน เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ
 



-๖- 
 

(๑๐)  กําหนดอตัราการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมที่ได้รับใบรับรองประกาศนียบัตร  
หรือวุฒิบัตร 

(๑๑)  กําหนดให้มตีรา สญัลกัษณ์ เครือ่งหมายของโรงเรียน เคร่ืองแบบ 
เคร่ืองหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักเรียน เสนอให้คณะศึกษาศาสตรใ์ห้ความเห็นชอบ โดยทําเป็นประกาศ
โรงเรียน สําหรบัเครื่องแต่งกายของนิสติให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าดว้ยเคร่ืองแบบ เครื่องหมาย 
และเครือ่งแต่งกายของนิสติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอนโุลม และอาจกําหนดใหม้ีครุยวิทยฐานะหรอื
เข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับประกาศนียบัตร ตามข้อ ๘ และใหด้ําเนินการตามมาตรา 
๖๕ แห่งพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การใชต้รา สัญลักษณ ์เครื่องหมายของโรงเรียน เพื่อการคา้หรือการใช้สิ่งดังกล่าวท่ีมิใช่เพื่อ
ประโยชนข์องโรงเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการและได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากมหาวิทยาลัยก่อน 

(๑๒)  ให้ความเห็นชอบการจดัการศึกษาวิชาชีพร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการจัดหลักสตูร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(๑๓)  กําหนดหลักเกณฑ์ในการรับเข้าสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุมดูแล 
สถานประกอบการและสถานศึกษาอื่น 

(๑๔)  กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเขา้ร่วมจัดการ 
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสตูรการอาชีวศึกษาและการฝกึอบรมวชิาชีพในสถาน 
ประกอบการ ตลอดจนหลักเกณฑ์การฝึกงาน และการเทียบโอนผลการเรยีนหรือประสบการณ์ทํางาน 
ในสถานประกอบการ เพ่ือขอรับคุณวุฒิการศึกษาจากโรงเรียน 

(๑๕)  กําหนดเงินค่าตอบแทน และเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการ รองผูอ้ํานวยการ และ
ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการ  

(๑๖)  ประเมนิผลการปฏิบัติงานประจําปีของผูอ้ํานวยการทุกรอบสองปี เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณา 

(๑๗)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบคุคลหน่ึงบุคคลใด เพื่อกระทําการใด 
อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอาํนวยการ 

(๑๘)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายในกรอบ
วัตถุประสงค์ตามข้อ ๖ 

การกําหนดตาม (๑๕)  ต้องให้สอดคลอ้งตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพากําหนด โดยตอ้งคํานึงถึง
ภาวะเศรษฐกจิและฐานะทางการเงินของโรงเรียน 

 
 
 

 



-๗- 
 

ข้อ ๑๗  คณะกรรมการอํานวยการ ตอ้งจัดให้มีการประชมุก่อนเปดิภาคเรียน แต่ละภาคเรียน
อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

การประชมุคณะกรรมการอาํนวยการ ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประชมุและ
วิธีการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใชบั้งคับ  

 

ข้อ ๑๘  ให้มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
(๑)  ผูอ้ํานวยการ        เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  รองผูอ้ํานวยการและผู้ชว่ยผู้อํานวยการ   เป็นกรรมการ 
(๓)  ประธานสาขาวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตร จํานวนไมเ่กินห้าคน  เป็นกรรมการ 
(๔)  ผู้แทนคณาจารย์ประจําโรงเรียน จํานวนหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
(๕)  ผูแ้ทนพนกังานเต็มเวลาโรงเรียน 
      ซึ่งมิใช่คณาจารย์ จํานวนหนึ่งคน            เป็นกรรมการ 
(๖)  รองผูอ้ํานวยการคนหนึ่งที่ผูอ้ํานวยการมอบหมาย     เป็นกรรมการและเลขานุการ

 กรรมการตาม (๓)  ให้ประธานสาขาวิชาที่เปิดสอนตามหลักสตูรเลอืกกันเองให้เหลอืหา้คน 
กรณีมีไม่เกินหา้คนให้เป็นกรรมการทุกคน 

กรรมการตาม (๔)  ใหค้ณาจารย์ประจําของโรงเรียนในแต่ละกลุม่หลักสูตรสาขาวิชาชีพที่เปิดสอน
เลือกผู้แทนกลุม่ละหนึ่งคน และให้ผู้แทนกลุม่หลักสตูรเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจําให้เหลือเพียงจํานวนหนึ่งคน  

กรรมการตาม (๕)  ให้พนักงานเต็มเวลาของโรงเรียนซึ่งมิใช่คณาจารย์เลอืกกันเอง  
กรรมการตาม (๔) และ (๕)  ให้มีวาระการดาํรงตําแหน่งคราวละสองปี แตอ่าจได้รับแตง่ตั้งใหม่

อีกได ้ โดยให้โรงเรียนจัดใหม้กีารเลือกตั้งกรรมการตาม (๔) หรือ (๕) ก่อนจะพ้นวาระไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
ในกรณีที่กรรมการตาม (๔) และ (๕)  พ้นจากตําแหน่งกอ่นครบวาระ เมือ่ได้มีการเลอืกผูแ้ทน

และแต่งตั้งแทนแล้ว ให้ผูซ้ึ่งได้รับการแต่งตัง้อยู่ในตําแหนง่เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผูซ้ึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการ
ดํารงตําแหน่งเหลืออยู่นอ้ยกว่าเก้าสิบวัน จะไมด่ําเนินการให้มีผูด้ํารงตําแหน่งแทนก็ได ้

ในกรณีที่กรรมการตาม (๔) หรือ (๕) ว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิไดด้าํเนินการให้ไดม้า     
ซึ่งกรรมการแทนตําแหน่งทีว่่าง ให้มคีณะกรรมการบริหารเท่าท่ีมีอยู่ในขณะนั้น  

ให้ผูอ้ํานวยการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารตามวรรคหนึ่ง และอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนคนหนึง่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได ้

 

ข้อ ๑๙  คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี ้
(๑)  ให้คําปรึกษา ช่วยเหลอื และสนับสนุนการบริหารงานของผูอ้ํานวยการ  
(๒)  จัดทํางบประมาณรายจา่ยประจําปี  
(๓)  จัดทําแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
 
 

 



-๘- 
 

(๔)  จัดทําหลกัสูตรที่จะเปิดสอนหรอืจัดการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ  
(๕)  จัดทําขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับขึ้นอตัราค่าบํารุงและค่าธรรมเนยีมการศึกษา และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในหลักสูตรที่เปิดสอน  
(๖)  จัดทําหลกัเกณฑ์การฝึกงาน และการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณท์ํางานใน

สถานประกอบการ  
(๗)  จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุม กํากับ ตดิตาม การประกันคณุภาพการศึกษาของ

โรงเรียน  
(๘)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอาํนวยการมอบหมาย 
  

ข้อ ๒๐  การประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประชุม
และวิธีการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับ  

 

ข้อ ๒๑  ใหม้ีผูอ้ํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผดิชอบการบริหารงานของโรงเรียนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ นโยบายมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการอํานวยการ และให้มีรองผูอ้าํนวยการ หรือผู้ช่วย
ผู้อํานวยการจาํนวนหน่ึงคนหรือหลายคนกไ็ด ้แต่รวมกันแล้วตอ้งไม่เกินหกคน เพ่ือทําหน้าท่ีและรับผิดชอบตามที่
ผู้อํานวยการมอบหมาย 

คุณสมบตัิและวิธีการสรรหาผู้อํานวยการ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การกําหนดตําแหน่งผูอ้ํานวยการที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยอนโุลม 

ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองผู้อํานวยการหรือผูช้่วยผู้อํานวยการ ตามคําแนะนําของผูอ้ํานวยการ ซึ่งมี
คุณสมบตัิเช่นเดียวกับผูอ้ํานวยการ 

 

ข้อ ๒๒  ผูอ้ํานวยการเป็นผู้แทนของโรงเรียนในกิจการทั่วไป และให้มอีํานาจและหน้าที ่
ดังตอ่ไปนี ้

(๑)  เป็นผู้บังคบับัญชาผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน  
(๒)  ควบคุม ดแูลและรับผดิชอบการเงิน การพัสด ุและทรพัย์สินของโรงเรียน ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคับมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓)  กํากับ ดูแล และส่งเสริม เกี่ยวกับการรักษาวินัย จรรยาบรรณของคณาจารย์และพนักงานที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  
(๔)  ออกประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับตรา สัญลักษณ ์เครื่องหมายของโรงเรียน  เครื่องแบบ 

เคร่ืองหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนิสติและนักเรียน ตามที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนด  
 
 
 

 



-๙- 
 

(๕)  ให้ความเห็นชอบการเลือ่นเงินเดอืนและการให้บําเหน็จความชอบพิเศษประจําปีแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียน เพือ่นําเสนอคณะศึกษาศาสตร์หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วแต่กรณี 

(๖)  ออกประกาศโรงเรียน เพื่อปฏิบัตติามระเบียบนี ้
(๗)  ปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวขอ้งตามที่คณะกรรมการอํานวยการหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๒) ผู้อํานวยการอาจมอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการหรือผูช้่วย

ผู้อํานวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได ้ทั้งนี้ ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการอํานวยการกําหนด 
 

ข้อ ๒๓  ผูอ้ํานวยการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสีปี่ และอาจได้รบัการแต่งตั้งใหม่อีกได ้ 
แต่จะดํารงตําแหน่งตดิตอ่กนัเกินสองวาระไม่ได ้

 

ข้อ ๒๔  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ผูอ้ํานวยการพ้นจากตําแหน่งเมือ่ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัตติามขอ้ ๑๐ ของข้อบังคบัมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(๔)  ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
(๕)  คณะกรรมการอํานวยการมีมตดิ้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการที่มีอยู่ในขณะน้ัน    

ให้พ้นจากตําแหน่ง เพราะมพีฤติกรรมเสือ่มเสียตอ่ชือ่เสยีง หรือกอ่ให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนอย่างร้ายแรง 
การประชมุเพื่อมีมตติาม (๕) ของคณะกรรมการอํานวยการ ตอ้งมีผูท้รงคุณวุฒิตามขอ้ ๑๕ (๔) 

และ (๕) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอยู่ใน
ขณะนั้น 

เมื่อผูอ้ํานวยการพ้นจากตําแหน่ง ให้รองผูอ้าํนวยการและผู้ช่วยผูอ้ํานวยการพ้นจากตําแหน่งด้วย 
 

หมวด ๓ 
ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

 
ข้อ ๒๕  นอกจากภาระหน้าท่ีตามทีกํ่าหนดไว้สําหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนแตล่ะคนแล้ว ให้

ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนทุกคนมีหน้าที่ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีความเป็นเลิศในด้าน
ต่างๆ 

 

ข้อ ๒๖  ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน สามารถขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการหรือขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาชีพได้ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือขอ้บังคับทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

 
 

 



-๑๐- 
 

หมวด ๔ 
ระบบการศึกษาและการรับนิสิต และนักเรียน 

 
ข้อ ๒๗  การจัดการศึกษาในโรงเรียน ตอ้งจัดใหม้ีหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งโรงเรียนตามขอ้ ๖ และการเสรมิสร้างให้นิสิตและนกัเรียนมีความเข้มแข็งในทางวิชาการ มีคุณธรรม มีพลานามัย 
มีความรอบรูแ้ละมีความใสใ่จในการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 

 

ข้อ ๒๘  ระบบการศึกษา วิธีประเมินผลการเรียนการสอน การตดัสินผลการเรียน ตลอดจนการ
โอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามหลักสตูรการอาชีวศึกษาทีม่หาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้ง ระเบียบหรือประกาศทีอ่อก
ตามหลักสตูรดงักล่าว  

 

ข้อ ๒๙  การรับนิสิตและนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
อํานวยการกําหนด 

 

หมวด ๕ 
การจ่ายเงินสมทบมหาวิทยาลยัและกองทุน 

 
ข้อ ๓๐  ใหโ้รงเรียนจ่ายเงินสมทบมหาวิทยาลัยตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยบริหาร

การเงินและทรพัย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ  
 

ข้อ ๓๑  ใหโ้รงเรียนจัดตั้งกองทุน เพ่ือส่งเสรมิและสนับสนนุนิสิตและนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
อย่างแท้จริง ให้มีโอกาสเข้ารบัการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสตูรของโรงเรียนจนสําเร็จ 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาว่าผู้ใดขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามประกาศที่
คณะกรรมการอํานวยการกําหนด 

 

บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๓๒  ภายในระยะเวลาไมเ่กิน ๖ ปี นับตัง้แต่วันที่ระเบยีบนี้ใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลยัทบทวน

และปรับปรุงการบริหารโรงเรียนเพื่อใหส้อดคล้องกับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานภายใต้คณะศึกษาศาสตร ์
 

  ข้อ ๓๓  ใหด้ําเนินการให้มีคณะกรรมการอาํนวยการและคณะกรรมการบริหาร ตามระเบียบนี้ 
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนบัตั้งแต่วันทีร่ะเบียบนี้ใช้บังคับ  
 
 
 
 

 



-๑๑- 
 

ระยะเริ่มต้นของการบริหารจัดการโรงเรียนตามระเบียบนี้  ในระหว่างท่ีมหาวิทยาลัยยังไม่มี
คณะกรรมการอํานวยการหรือคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการอาํนวยการเฉพาะกิจ โรงเรียนสาธิต
อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๙๙/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๙ เมษายน                 
พ.ศ. ๒๕๕๕  และคณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจ โรงเรยีนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๔๑/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ทําหน้าทีแ่ทนคณะกรรมการ
อํานวยการหรือคณะกรรมการบริหารไปพลางก่อน เพ่ือบรหิารจัดการโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ  
การใดที่คณะกรรมการชดุดังกล่าวได้ดําเนินการไปในกิจการของโรงเรียน ให้ถอืว่าเป็นการดําเนินการตามอํานาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการหรือคณะกรรมการบริหารตามระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๓๔  ในวาระเริ่มแรกที่จัดตั้งโรงเรียน และยังไม่มีกรรมการตามขอ้ ๑๕ (๔) (๕) และ (๖)             
ให้คณะกรรมการอํานวยการประกอบด้วยกรรมการอื่นเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นไปพลางก่อน 
  

            ประกาศ ณ วันที่      ๑๑     พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕    
                                                                                                                         
             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกตอ้ง 

    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


