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ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการอาชีวศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
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มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ

ซ่ึงดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การอาชีวศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดาน

วิชาชีพระดับฝมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี 

“การฝกอบรมวิชาชีพ”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูและการฝกทักษะอาชีพระยะส้ันหรือ

ระยะยาว  ทั้งในและนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา  ซ่ึงจัดข้ึนเปนโครงการ

หรือสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะภายใตหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐที่จัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินการจัดการ

อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบการ”  หมายความวา  สถานประกอบการที่รวมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

หรือสถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษาและ

การฝกอบรมวิชาชีพ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

“มาตรฐานการอาชีวศึกษา”  หมายความวา  ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพและ

มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  เพื่อใชเปนเกณฑในการสงเสริม  การกํากับดูแล   

การตรวจสอบ  การประเมินผล  และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

“คณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  หมายความวา  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดาน

วิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ  เพื่อผลิตและ

พัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี  รวมทั้งเปนการยกระดับ

การศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  โดยนําความรูในทาง

ทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติ

และมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได 

มาตรา ๗ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพให จัดไดในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาและสถาบันตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดได  โดยรูปแบบ ดังตอไปนี้ 

(๑) การศึกษาในระบบ   เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่ เนนการศึกษาในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันเปนหลัก  โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา   

การวัดและการประเมินผลที่เปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

(๒) การศึกษานอกระบบ   เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด

จุดมุงหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เปนเง่ือนไขของการสําเร็จ

การศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและ 

ความตองการของบุคคลแตละกลุม 

(๓) การศึกษาระบบทวิภาคี   เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่ เกิดจากขอตกลงระหวาง

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ  ในเรื่อง

การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน   การวัดและการประเมินผล  โดยผู เรียนใชเวลาสวนหนึ่งใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน   และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ   

หรือหนวยงานของรัฐ 
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เพื่อประโยชนในการผลิตและพัฒนากําลังคน  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด

การศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได  ทั้งนี้  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นตอง

มุงเนนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนสําคัญ 

มาตรา ๙ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  และ

มาตรา  ๘  ใหจัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(๓) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกําหนดหลักสูตรที่จัดข้ึนเพื่อความรู  หรือทักษะในการ

ประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ  ซ่ึงจัดข้ึนเปนโครงการหรือสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะได 

มาตรา ๑๐ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม

วิชาชีพตองคํานึงถึง 

(๑) การมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอํานาจ

จากสวนกลางไปสูสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน 

(๒) การศึกษาในดานวิชาชีพสําหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัดและ 

ความสนใจอยางทั่วถึงและตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 

(๓) การมีสวนรวมของชุมชน  สังคม  และสถานประกอบการในการกําหนดนโยบาย 

การผลิตและพัฒนากําลังคน  รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

(๔) การศึกษาที่มีความยืดหยุน  หลากหลาย  และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบ

เทียบประสบการณการทํางานของบุคคลเพื่อเขารับการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(๕) การมีระบบจูงใจใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาและ 

การฝกอบรมวิชาชีพ 

(๖) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม

วิชาชีพ  โดยคํานึงถึงการประสานประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

(๗) การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารยของการอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหทันตอ

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
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มาตรา ๑๑ นอกจากอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาเสนอแนะนโยบาย  เปาหมายการผลิตและแผนการพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ 

ตอรัฐมนตรี 

(๒) กําหนดหลักเกณฑการจัดต้ัง  การรวม  และการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน

ตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑในการรับเขาสมทบ  การยกเลิกการสมทบ  และการควบคุมดูแล

สถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑ เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเขารวมจัดการ 

อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ  หลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ  ตลอดจนหลักเกณฑการฝกงาน  และการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณทํางาน

ในสถานประกอบการ  เพื่อขอรับคุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 

(๕) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแลและการใหการรับรองมาตรฐานสถานศึกษา

อาชีวศึกษา  สถาบัน  และสถานประกอบการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

และแผนการศึกษาแหงชาติ 

(๖) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการไดรับสิทธิประโยชนและการเชิดชูเกียรติแก

สถานประกอบการ  สมาคมวิชาชีพ  หรือองคกรอื่น  ตลอดจนการสงเสริมความรวมมือในการจัดการ

อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน  และสถานประกอบการ 

(๗) กําหนดหลักเกณฑในการแตงต้ัง  การทดสอบ  การฝกอบรมและการออกใบรับรอง 

การเปนครูฝกในสถานประกอบการตามมาตรา  ๕๕ 

(๘) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและการกําหนดนโยบายในการระดมทุน  

ทรัพยากร  รายได  หรือการจัดต้ังกองทุนอื่นตอรัฐมนตรี 

(๙) สงเสริม  สนับสนุน  กํากับ  และดูแลระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา  สถาบันหรือสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑๐) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด 

อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๑๑) ออกขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

หมวด  ๒ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะดาน  

หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาแหงใดมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณเฉพาะดานในสาขาวิชาชีพ   

ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษานั้นเพื่อใหสามารถ

จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง  และไดรับการพัฒนาใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

หมวด  ๓ 

สถาบันการอาชีวศึกษา 

 

สวนที่  ๑ 

การจัดต้ัง 

 

มาตรา ๑๓ สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเปนสถาบันได 

การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังเปนสถาบันใหกระทําไดโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และคํานึงถึงการประสานความรวมมือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใช

ทรัพยากรรวมกัน  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ถามีความเหมาะสมหรือมีความจําเปนจะแยกสถานศึกษา

อาชีวศึกษาสวนหนึ่งสวนใดมารวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาอีกแหงหนึ่งเพื่อจัดต้ังเปนสถาบันก็ได 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีความเหมาะสมหรือมีความจําเปน  จะจัดต้ังสถาบันเพื่อดําเนินการ

จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ได   ทั้งนี้   โดยใหออกเปน

กฎกระทรวง 

มาตรา ๑๕ ใหสถาบันตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  เปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการ

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในการแบงสวนราชการของสถาบันตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

สวนที่  ๒ 

การดําเนินการ 

 

มาตรา ๑๖ ใหสถาบันตามมาตรา  ๑๕  เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี   

มีวัตถุประสงคใหการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชํานาญการปฏิบัติการสอน  การวิจัย  

การถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษส่ิงแวดลอม  

รวมทั้งใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

มาตรา ๑๗ สถาบันอาจแบงสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สํานักงานผูอํานวยการสถาบัน 

(๒) วิทยาลัย 

(๓) สํานัก 

(๔) ศูนย 

สถาบันอาจใหมีสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตาม

วัตถุประสงคในมาตรา  ๑๖  เปนสวนราชการของสถาบันอีกก็ได 

สํานักงานผูอํานวยการสถาบันอาจแบงสวนราชการเปนฝายหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่

มีฐานะเทียบเทาฝาย 

วิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนคณะวิชา  ภาควิชา  แผนก  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะวิชาหรือภาควิชา 



หนา   ๘ 
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สํานัก  หรือศูนย  อาจแบงสวนราชการเปนแผนกหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาแผนก 

มาตรา ๑๘ การจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัย 

สํานัก  ศูนยหรือหนวยงานที่ เ รียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา วิทยาลัย  ใหทํา เปนประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การแบงสวนราชการภายในสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน  วิทยาลัย  สํานัก  ศูนย  หรือ

หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย  ใหทําเปนขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๑๙ ภายใตขอบวัตถุประสงคตามมาตรา  ๑๖  สถาบันจะรับสถานศึกษาอื่นหรือ

สถานประกอบการเขาสมทบในสถาบันเพื่อประโยชนในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา

และการฝกอบรมวิชาชีพได  และมีอํานาจใหประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

หรือปริญญาตรีแกผูที่ศึกษาจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ  และสําเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ

ของสถาบันได 

การรับเขาสมทบ  และการยกเลิกการเขาสมทบของสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการตาม

วรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการที่ เขาสมทบในสถาบันใหเปนไปตาม

ขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๒๐ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน  สถาบันอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 

(๑) เงินผลประโยชน  คาธรรมเนียม  คาปรับ  และคาบริการตาง ๆ  ของสถาบัน 

(๒) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกสถาบัน 

(๓) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของสถาบัน 

(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ ราชพัสดุ   ซ่ึงสถาบันปกครอง   ดูแล   

หรือใชประโยชน 

(๕) เ งินอุดหนุนจากราชการสวนทองถิ่นหรือเอกชน   หรือองคกรระหวางประเทศ  

หรือเงินอุดหนุนอื่นที่สถาบันไดรับเพื่อใชในการดําเนินกิจการของสถาบัน 

(๖) รายไดหรือผลประโยชนอื่น 



หนา   ๙ 
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ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน

ของสถาบัน  ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น  รวมทั้งการจัดหา

รายไดจากการใหบริการและการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของสวนราชการในสถาบัน 

บรรดารายไดและผลประโยชนของสถาบัน  เบี้ยปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงค

ของสถาบัน  เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา  และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อทรัพยสิน

หรือสัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณแผนดิน  ไมเปนรายไดที่ตองนําสงคลัง 

ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๒๑ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือไดมา  โดยการซื้อหรือ

การแลกเปลี่ยนจากเงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกสถาบนัต้ังแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  

ไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

มาตรา ๒๒ บรรดารายไดและทรัพยสินของสถาบันจะตองจัดการเพื่อประโยชนตามวัตถุประสงค

ของสถาบันตามมาตรา  ๑๖ 

เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกสถาบัน  จะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศไดกําหนดไว  

และจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน  แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว  

สถาบันตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท  หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏจะตอง

ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน 

 

สวนที่  ๓ 

สภาสถาบันและผูบริหารสถาบัน 
 
 

มาตรา ๒๓ ใหมีคณะกรรมการสภาสถาบันในสถาบันแตละแหง  จํานวนไมเกินสิบส่ีคน  

ประกอบดวย 

(๑) นายกสภาสถาบัน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง  ไดแก  ผูอํานวยการสถาบัน 

(๓) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสี่คน  ซ่ึงเลือกจากบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาเสนอ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสี่คน  ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถาบันจํานวน

สองคน  และครูหรือคณาจารยประจําที่มิไดเปนผูบริหารจํานวนสองคน 

(๕) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลภายนอก

สถาบันโดยคําแนะนําของกรรมการสภาสถาบันตาม   (๓)  และ  (๔)   ในจํานวนนี้จะตองเปน

ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนจํานวนหนึ่ งคนและจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สถาบัน   

หรือสถานศึกษาในสังกัดสถาบันนั้นต้ังอยูจํานวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน  กรรมการสภาสถาบันตาม  (๓)  และ

กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตาม  (๕)  หลักเกณฑ  และวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภา

สถาบันตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหสภาสถาบันแตงต้ังรองผูอํานวยการสถาบันคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการสภา

สถาบันโดยคําแนะนําของผูอํานวยการสถาบัน 

มาตรา ๒๔ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๓  (๓)  (๔) และ  (๕)  

มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะแตงต้ังหรืออาจไดรับเลือกใหมอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  นายกสภาสถาบันและกรรมการสภา

สถาบันตามมาตรา  ๒๓  (๓)  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น 

(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๕) สภาสถาบันมีมติใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองตอหนาที่หรือหยอน

ความสามารถ 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

การพนจากตําแหนงตาม  (๕)  ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน

เทาที่มีอยู 
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ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันวางลง  ไมวาดวยเหตุใดและยัง

มิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนตําแหนงที่วาง  ใหสภา

สถาบันประกอบดวยกรรมการสภาสถาบันเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๓  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  

พนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการแตงต้ังหรือไดมีการเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูซ่ึง

ไดรับการแตงต้ังหรือไดรับเลือกอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  แตถาวาระการ

ดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๓  (๓)  (๔)  และ  (๕)   

พนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดแตงต้ังนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

หรือยังมิไดเลือกกรรมการสภาสถาบันอื่นข้ึนใหม  ใหนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน 

ซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันใหมแลว 

ใหมีการดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๓  

(๓)  (๔)  และ  (๕)  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง 

มาตรา ๒๕ สภาสถาบันมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน  และโดยเฉพาะ

ใหมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) อนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพของ

สถาบันใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของชาติ 

(๒) ออกขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการดําเนินการของสถาบัน 

(๓) พิจารณาการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนราชการของสถาบันตามมาตรา  ๑๗  

รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนราชการดังกลาว 

(๔) อนุมัติการรับสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการเขาสมทบและการยกเลิกการสมทบ

ของสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการดังกลาว 

(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของสถาบันใหสอดคลองกับมาตรฐานที่

คณะกรรมการการอาชีวศกึษากําหนด 

(๖) อนุมัติการใหปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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(๗) พิจารณาและใหความเห็นชอบในการเขารวมดําเนินการจัดต้ังศูนยวิจัย  หองทดลองหรือ

หองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการหรือภาคเอกชน

ตามมาตรา  ๕๓ 

(๘) กํากับมาตรฐานการศึกษา  ควบคุมคุณภาพ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัด

การศึกษาของสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาทุกระดับ 

(๙) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ 

(๑๐) พิจารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีเพื่อแตงต้ังหรือถอดถอนผูอํานวยการสถาบัน 

(๑๑) แตงต้ังและถอดถอนรองผูอํานวยการสถาบัน  ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน  และอาจารยพิเศษ 

(๑๒) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาและ

เสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด  หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจ

และหนาที่ของสภาสถาบัน 

(๑๓) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได  ออกขอบังคับและวางระเบียบเกี่ยวกับ 

การบริหารการเงินและทรัพยสินของสถาบัน 

(๑๔) ใหความเห็นชอบในการกําหนดตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของสถาบัน 

(๑๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับสถาบันที่มิไดระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 

มาตรา ๒๖ การประชุมสภาสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๒๗ ใหมีผูอํานวยการสถาบันเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ

สถาบัน  และใหมีรองผูอํานวยการสถาบันอยางนอยหนึ่งคน  กับทั้งอาจมีผูชวยผูอํานวยการสถาบัน 

หนึ่งคนหรือหลายคนก็ได  ทั้งนี้  ตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่

ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย 

มาตรา ๒๘ ใหสภาสถาบันสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  เสนอรัฐมนตรี

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของคณาจารยและ

ขาราชการของสถาบัน 

ใหสภาสถาบันแตงต้ังรองผูอํานวยการสถาบันและผูชวยผูอํานวยการสถาบัน  โดยคําแนะนํา

ของผูอํานวยการสถาบันจากครูหรือคณาจารยผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐ 
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หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังใหเปนผูอํานวยการสถาบัน  รองผูอํานวยการ

สถาบัน  และผูชวยผูอํานวยการสถาบัน  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๒๙ ผูอํานวยการสถาบันมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ัง

ใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  ผูอํานวยการสถาบันพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) สภาสถาบันมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน

เทาที่มีอยู  เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 

(๔) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง  หรือถูกส่ังใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน   

หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

เมื่อผูอํานวยการสถาบันพนจากตําแหนง  ใหรองผูอํานวยการสถาบันหรือผูชวยผูอํานวยการ

สถาบันพนจากตําแหนงดวย  และใหมีการแตงต้ังผูอํานวยการสถาบันภายในเกาสิบวันนับแตวันที่

ผูอํานวยการสถาบันพนจากตําแหนง 

มาตรา ๓๐ ผูอํานวยการสถาบันและรองผูอํานวยการสถาบันตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา  และไดทํา

การสอนหรือมีประสบการณดานบริหารมาแลวไมนอยกวาสองปในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  สถาบัน  

หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น  หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแลวรวมเปน

เวลาไมนอยกวาสองป  หรือ 

(๒) ไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา  และไดทําการสอน 

หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาส่ีปในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  สถาบัน  หรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่น  หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแลวเปนเวลา 

ไมนอยกวาส่ีป 
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ผูชวยผูอํานวยการสถาบันตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา  

รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๓๑ ผูอํานวยการสถาบันเปนผูแทนของสถาบันในกิจการทั่วไป  และใหมีอํานาจและ

หนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ และประกาศของ

ทางราชการและของสถาบนั  จรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบัน 

(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพยสินอื่นของสถาบัน 

ใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ  ของทางราชการและของสถาบัน 

(๓) จัดทําแผนการดําเนินงาน  แผนพัฒนาของสถาบัน  งบประมาณประจําป   และตลอดจน

ติดตามการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน 

(๔) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกจิการดานตาง ๆ  ของสถาบันตอสภาสถาบัน 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของทางราชการและ 

ของสถาบัน  หรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได  

ใหรองผูอํานวยการสถาบันเปนผู รักษาราชการแทน   ถามีรองผูอํานวยการสถาบันหลายคน   

ใหรองผูอํานวยการสถาบันซ่ึงผูอํานวยการสถาบันมอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน  หากผูอํานวยการ

สถาบันมิไดมอบหมาย  ใหรองผูอํานวยการสถาบันซ่ึงมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน  หรือไมมีผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ

สถาบันตามวรรคหนึ่ง  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหนายกสภาสถาบันแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตาม

มาตรา  ๓๐  เปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน 

ใหผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีที่กฎหมาย   ขอบังคับ   ระเบียบ  คําส่ัง   มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการ 

ตามกฎหมาย  หรือมีคําส่ังของผูบังคับบัญชาแตงต้ังใหผูดํารงตําแหนงนั้นเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจ

และหนาที่อยางใด  ก็ใหผู รักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจและหนาที่อยางนั้น 

ในระหวางรักษาราชการแทนดวย 



หนา   ๑๕ 
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มาตรา ๓๓ ใหรองผูอํานวยการสถาบันคนหนึ่งทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชา  และรับผิดชอบ

งานของสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน 

วิทยาลัย   สํานัก   ศูนย   หรือหนวยงานที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย   

ใหมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัย  สํานัก  ศูนย  หรือหนวยงาน 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยนั้น 

สวนราชการตามวรรคสองจะใหมีรองผูอํานวยการเพื่อทําหนาที่ตามที่ผูอํานวยการ 

สวนราชการนั้นมอบหมายก็ได 

มาตรา ๓๔ ใหตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย   ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนย  

ผูอํานวยการหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย  และรองผูอํานวยการของตําแหนงดังกลาว  

เปนตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษา  แลวแตกรณี  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรา ๓๕ ใหตําแหนงผูอํานวยการสถาบันและตําแหนงรองผูอํานวยการสถาบันเปน

ตําแหนงที่เทียบเทาตําแหนงอธิการบดีและตําแหนงรองอธิการบดีในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับ

ปริญญาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรา ๓๖ ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน  รองผูอํานวยการสถาบัน  ผูชวยผูอํานวยการ

สถาบัน  ผูอํานวยการวิทยาลัย  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนย  และผูอํานวยการหนวยงานที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย  จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีกหนึ่งตําแหนงได  ทั้งนี้  ตองไมเกิน

หนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๓๗ ในวิทยาลัยแตละแหงใหมีคณะกรรมการวิทยาลัยคณะหนึ่งมีหนาที่ในการ

สงเสริม  สนับสนุน  ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ  

เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัย  ประกอบดวยผูแทนครูหรือคณาจารย  ผูแทนผูปกครอง  

ผูแทนองคกรชุมชน   ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ผูแทนศิษย เกาของวิทยาลัยแหงนั้น   

ผูแทนพระภิกษุสงฆ  ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่  และผูทรงคุณวุฒิ 
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นอกจากกรรมการตามวรรคหนึ่งแลว  คณะกรรมการวิทยาลัยอาจมีผูแทนสถานประกอบการ

ดานธุรกิจ  การพาณิชย  การเกษตร  หรืออุตสาหกรรม  ผูแทนหอการคาจังหวัด  และผูแทนองคกรดาน

อาชีวศึกษาในพื้นที่  เปนกรรมการเพิ่มข้ึนได 

ในกรณีที่วิทยาลัยใดไมอาจมีผูแทนประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่ไดกําหนดไวในวรรคหนึ่ง  

ใหคณะกรรมการวิทยาลัยของวิทยาลัยนั้น  ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

จํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  

การประชุม  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย  ใหเปนไป

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

สวนที่  ๔ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 

มาตรา ๓๘ คณาจารยประจําซ่ึงสอนชั้นปริญญาในสถาบันมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ศาสตราจารย 

(๒) รองศาสตราจารย 

(๓) ผูชวยศาสตราจารย 

(๔) อาจารย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่ง   

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน 

มาตรา ๓๙ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ   แตงต้ัง  จากผูซ่ึงเปน

หรือเคยเปนอาจารยพิเศษในวิชาที่ผูนั้นมีความชํานาญเปนพิเศษโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน 

คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงต้ังศาสตราจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของ

สถาบัน 
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มาตรา ๔๐ สภาสถาบันอาจแตงต้ังผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจํา

ของสถาบันเปนรองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  หรืออาจารยพิเศษได 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังรองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  

และอาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๑ ใหผูเปนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย

พิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  มีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาว   

เปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามวรรคหนึ่ง  ใหใชอักษรยอดังตอไปนี้ 

ศาสตราจารย    ใชอักษรยอ  ศ. 

ศาสตราจารยพิเศษ   ใชอักษรยอ  ศ.  (พิเศษ) 

รองศาสตราจารย   ใชอักษรยอ  รศ. 

รองศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  รศ.  (พิเศษ) 

ผูชวยศาสตราจารย   ใชอักษรยอ  ผศ. 

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  ผศ.  (พิเศษ) 

 

สวนที่  ๕ 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

 

มาตรา ๔๒ สถาบันมีอํานาจใหปริญญาตรีในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันได 

การเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา  และการใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๔๓ สภาสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจออก

ขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือ

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได 

มาตรา ๔๔ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรออกใหแกผูสําเร็จ

การศึกษาเฉพาะวิชาได 
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มาตรา ๔๕ สถาบันมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักด์ิแกบุคคลซ่ึงสภาสถาบันเห็นวาทรงคุณวุฒิ

สมควรแกปริญญานั้น  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา  ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในสถาบัน  

นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในขณะดํารงตําแหนงนั้นมิได 

สาขาของปริญญากิตติมศักด์ิ  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิใหเปนไปตามขอบังคับ

ของสถาบัน 

มาตรา ๔๖ สภาสถาบันอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมาย

แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพได   

และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร  หรือครุย

ประจําตําแหนงคณาจารยของสถาบันได 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   

และครุยประจําตําแหนง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอยางใด  

ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๗ สภาสถาบันอาจกําหนดใหมีตรา  สัญลักษณ  เคร่ืองหมายของสถาบัน  เคร่ืองแบบ  

เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแตงกายของนักศึกษาได  โดยทําเปนขอบังคับของสถาบันและประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

การใชตรา  สัญลักษณ  เคร่ืองหมายของสถาบันเพื่อการคาหรือการใชส่ิงดังกลาวที่มิใชเพื่อ

ประโยชนของสถาบันตามวรรคหนึ่ง  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสถาบัน 

หมวด  ๔ 

ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชพี 

 

มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชนในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ  ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดําเนินการประสาน  สงเสริม  และสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาของ

สถานศึกษาเอกชน  ใหสามารถจัดการอาชีวศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
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มาตรา ๔๙ สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนอาจเขารวมเปนเครือขายของสถาบัน   

เพื่อประโยชนในการรวมมือทางวิชาการ  การสรางคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน  ใหสอดคลองกับ

ระบบมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ  เพื่อสามารถใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด   

ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๐ สถาบันตองจัดระบบการจัดการใหเอื้ออํานวยแกผูมีประสบการณ  ผูผานการ

ฝกอบรมจากสถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง  ผูเรียนที่สะสมผลการเรียนไว  และผูที่ผานการ

ฝกอบรมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  ใหสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือ

ประสบการณดานวิชาชีพเพื่อใหไดคุณวุฒิการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ  ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ 

ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

มาตรา ๕๑ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่ เปนความรวมมือระหวางสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบัน  และสถานประกอบการ  ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษา

หรือสถาบัน  และสถานประกอบการ 

มาตรา ๕๒ สถานประกอบการใดที่ประสงคจะดําเนินการจัดการอาชีวศึกษา  และการ

ฝกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้  ใหย่ืนคําขอตอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให

ไดรับการรับรองประโยชนตามกฎหมาย  ทั้งนี้  ใหถือวาไมเปนการขัดหรือแยงกับการจัดการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานรูปแบบศูนยการเรียนตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

การย่ืนคําขอและการพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการใหจัดการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาและ

การฝกอบรมวิชาชีพ  หรือจัดการสอนตามหลักสูตรที่สถานประกอบการรวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

หรือสถาบันจัดทําข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หลักเกณฑ   และวิธีการดําเนินการตามวรรคสาม   ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากําหนด 

มาตรา ๕๓ สถานประกอบการหรือภาคเอกชนอาจเขารวมดําเนินการจัดต้ังศูนย วิจัย  

หองทดลองหรือหองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันของรัฐหรือเอกชนไดตามความตกลงของสถานศึกษาหรือสถาบันและสถาน

ประกอบการนั้น  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนดานความรวมมือในการพัฒนากําลังคน  การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
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เสริมสรางมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณของครู  คณาจารย  บุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษาหรือสถาบัน  ใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

รายไดและทรัพย สินที่ เกิดจากการดําเนินการของสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ ง   

ใหเปนรายไดของสถานศึกษาหรือสถาบันนั้น 

หลักเกณฑและวิธีการในการเขารวมดําเนินการของสถานประกอบการ  หรือภาคเอกชนตาม

วรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๕๔ สถานประกอบการ  สมาคมวิชาชีพ  หรือองคกรอื่นที่ใหความรวมมือในการ

จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ  อาจไดรับสิทธิและประโยชน  ดังตอไปนี้ 

(๑) การสนับสนุนดานวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแกกรณี 

(๒) การเชิดชูเกียรติแกสถานประกอบการ  สมาคมวิชาชีพ  หรือองคกรอื่น  ที่ใหความรวมมือ

ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

มาตรา ๕๕ ครูฝกในสถานประกอบการตามมาตรา  ๕๒  และมาตรา ๕๓ ตองมีคุณสมบัติ

อยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผานการศึกษาหรือฝกอบรมวิชาการศึกษา 

ดานอาชีพ 

(๒) เปนผูชํานาญการดานอาชีพโดยสําเร็จการศึกษาวิชาชีพไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  หรือผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  หรือมาตรฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษากําหนด 

(๓) เปนผู เชี่ยวชาญดานอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งสําเร็จการศึกษาวิชาชีพไม ตํ่ากวาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีประสบการณในสาขาอาชีพนั้นไมนอยกวาหาป  หรือสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีประสบการณในสาขาอาชีพนั้นไมนอยกวาสามป  หรือผูผานการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและมีประสบการณในการทํางานในสาขาอาชีพนั้นไมนอยกวาหาป 

(๔) เปนผูมีประสบการณและประสบความสําเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา  มีผลงานเปนที่ 

ยอมรับในสังคมและทองถิ่น  และสามารถถายทอดความรูได 

หลักเกณฑในการแตงต้ัง  การทดสอบ  การฝกอบรม และการออกใบรับรองการเปนครูฝก 

ในสถานประกอบการ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
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หมวด  ๕ 

การเงินและทรัพยากร 

 

มาตรา ๕๖ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ   เรียกวา   “กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ”   

มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา  การพัฒนา

บุคลากร  และความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบดวย 

(๑) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่สถานประกอบการหรือเอกชนมอบใหแกกองทุน  หรือที่มีผู

บริจาคหรืออุทิศใหแกกองทุน 

(๒) เงินที่ไดรับจากตางประเทศ  รัฐบาลตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศ 

(๓) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน 

(๔) รายไดหรือผลประโยชนอื่นของกองทุน 

มาตรา ๕๗ เงินกองทุนใหใชจายได  ดังตอไปนี้ 

(๑) การดําเนินงานและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ  อุปกรณ  อาคารสถานที่  

หลักสูตร  กิจกรรม  มาตรฐานสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา

แหงชาติ  และการพัฒนาบุคลากร  รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  สถาบัน  

สถานประกอบการ  และครูฝกในสถานประกอบการ  ตลอดจนความรวมมอืระหวางหนวยงานดังกลาว 

(๒) การใหกูยืมแกผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อใชจายในการประกอบอาชีพโดยอิสระ 

(๓) เปนคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

การเบิกจายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษากําหนด 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

มาตรา ๕๘ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ  เ ข็มวิทยฐานะ   ครุยประจําตําแหนง   เคร่ืองแบบ  

เคร่ืองหมาย  หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาหรือส่ิงใดที่เลียนแบบสิ่งดังกลาว  โดยไมมีสิทธิที่จะใช
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หรือแสดงดวยประการใด ๆ  วาตนมีตําแหนงใดในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา  

หรือมีปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาหรือสถาบัน

โดยที่ตนไมมีสิทธิ  ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช  หรือมีตําแหนงหรือวิทยฐานะ

เชนนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙ ผูใดกระทําการดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  สัญลักษณ  หรือเคร่ืองหมายของสถาบันไมวาจะทํา 

เปนสีใดหรือทําดวยวิธีใด ๆ 

(๒) ใชตรา  สัญลักษณ  หรือเครื่องหมายของสถาบันปลอมหรือซ่ึงทําเลียนแบบ  หรือ 

(๓) ใช  หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา  สัญลักษณ  เคร่ืองหมายของสถาบันที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ  

โดยไมไดรับอนุญาต 

ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)  เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย  ใหลงโทษเฉพาะความผิด

ตาม  (๒)  แตกระทงเดียว 

ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได 

 

บทเฉพาะกาล 

 

มาตรา ๖๐ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ต้ังข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๑ ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาวิทยาลัย  รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงดังกลาว  ของสถานศึกษาใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  หัวหนาหนวยงานที่

เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย  หรือผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของตําแหนงดังกลาว 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๖๒ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ขอบังคับ  ระเบียบ  

และประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนําพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ขอบังคับ  

ระเบียบ  หรือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

และขอบังคับหรือระเบียบของสถานศึกษาอาชวีศึกษา  ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

มาตรา ๖๓ ในระหวางที่ ยังมิไดมีการแตงต้ังผูอํานวยการสถาบันตามมาตรา   ๒๘   

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ทําหนาที่ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถาบันเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมีการแตงต้ัง 

ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่

รักษาการดังกลาว  

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
ไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา  รวมทั้งการดําเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา  ซ่ึงการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพนั้นถือเปนกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อเพ่ิมผลผลิตและสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศใหไดระดับมาตรฐานสากล  ทําใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพ 
โดยอิสระและพึ่งตนเองได  นอกจากนี้  สมควรกําหนดใหมีสถาบันการอาชีวศึกษาซ่ึงเปนสถานศึกษาของรัฐท่ีจัด
การศึกษาระดับปริญญาและเปนนิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยมีการจัดการ
อาชีวศึกษาที่ดําเนินการอยางเปนเอกภาพในดานนโยบายและมีการกระจายอํานาจไปสูระดับปฏิบัติ  เพ่ือให 
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จแกประชาชน  
โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา  อันจะเปนการสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และแผนการศึกษาแหงชาติ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 


