
 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๑ 
                         

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 
  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท า
ได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
  
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพซึ่ง

ด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น 
  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การอาชีวศึกษา” หมายความว่า กระบวนการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้าน

วิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 
“การฝึกอบรมวิชาชีพ” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น

หรือระยะยาว ทั้งในและนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือ
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะภายใต้หลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 



“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

“มาตรฐานการอาชีวศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแลการตรวจสอบ 
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
“คณะกรรมการการอาชีวศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                         
  

มาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี  รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล
และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถ
น าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ 

  
มาตรา ๗ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

และสถาบันตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๘ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้ โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและ
การประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

(๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา 
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่
ละกลุ่ม 



(๓) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัด
หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด
การศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้น
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 

  
มาตรา ๙ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ และ

มาตรา ๘ ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(๓) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจก าหนดหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือความรู้  หรือทักษะในการ

ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ 
  
มาตรา ๑๐ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

วิชาชีพต้องค านึงถึง 
(๑) การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอ านาจ

จากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน 
(๒) การศึกษาในด้านวิชาชีพส าหรับประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตามความถนัดและความ

สนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 
(๓) การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการก าหนดนโยบายการผลิต

และพัฒนาก าลังคน รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
(๔) การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบ

เทียบประสบการณ์การท างานของบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(๕) การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
(๖) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

วิชาชีพ โดยค านึงถึงการประสานประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
(๗) การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อ

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
  
มาตรา ๑๑ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนการพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ

ต่อรัฐมนตรี 



(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม และการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับเข้าสมทบ การยกเลิกการสมทบ  และการควบคุมดูแล
สถานศึกษาอ่ืนหรือสถานประกอบการ 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ 
ตลอดจนหลักเกณฑ์การฝึกงาน และการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการ 
เพ่ือขอรับคุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 

(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก ากับดูแลและการให้การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์และการเชิดชูเกียรติแก่
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอื่น ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการ 

(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการ
เป็นครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรา ๕๕ 

(๘) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและการก าหนดนโยบายในการระดมทุน
ทรัพยากร รายได้ หรือการจัดตั้งกองทุนอ่ืนต่อรัฐมนตรี 

(๙) ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ และดูแลระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สถาบันหรือสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

(๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระท าการใดอัน
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๑๑) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  

หมวด ๒ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

                         
  

มาตรา ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะด้าน
หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งใดมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพให้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษานั้นเพ่ือให้สามารถจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

  
หมวด ๓ 

สถาบันการอาชีวศึกษา 



                         
  

ส่วนที่ ๑ 
การจัดตั้ง 

                         
  

มาตรา ๑๓ สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ 
การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันให้กระท าได้โดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และค านึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในการด าเนินการตามวรรคสอง ถ้ามีความเหมาะสมหรือมีความจ าเป็นจะแยกสถานศึกษา
อาชีวศึกษาส่วนหนึ่งส่วนใดมารวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาอีกแห่งหนึ่งเพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันก็ได้ 

  
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีความเหมาะสมหรือมีความจ าเป็น จะจัดตั้งสถาบันเพ่ือด าเนินการ

จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๑๕ ให้สถาบันตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการใน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในการแบ่งส่วนราชการของสถาบันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
  

ส่วนที่ ๒ 
การด าเนินการ 

                         
  

มาตรา ๑๖ ให้สถาบันตามมาตรา ๑๕ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ช านาญการปฏิบัติการสอน การวิจัยการถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 

  
มาตรา ๑๗ สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
(๒) วิทยาลัย 
(๓) ส านัก 
(๔) ศูนย ์
สถาบันอาจให้มีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยเพื่อด าเนินการตาม

วัตถุประสงค์ในมาตรา ๑๖ เป็นส่วนราชการของสถาบันอีกก็ได้ 



ส านักงานผู้อ านวยการสถาบันอาจแบ่งส่วนราชการเป็นฝ่ายหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย 

วิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการเป็นคณะวิชา ภาควิชา แผนก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาหรือภาควิชา 

ส านัก หรือศูนย์ อาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าแผนก 

  
มาตรา ๑๘ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัย ส านัก 

ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ให้ท า เป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  วิทยาลัย ส านัก ศูนย์ หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ให้ท าเป็นข้อบังคับของสถาบัน 

  
มาตรา ๑๙ ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๖ สถาบันจะรับสถานศึกษาอ่ืนหรือสถาน

ประกอบการเข้าสมทบในสถาบันเพ่ือประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพได้ และมีอ านาจให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรีแก่ผู้
ที่ศึกษาจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ และส าเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของสถาบันได้ 

การรับเข้าสมทบ และการยกเลิกการเข้าสมทบของสถานศึกษาอ่ืนหรือสถานประกอบการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาอ่ืนหรือสถานประกอบการที่เข้าสมทบในสถาบันให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน 

  
มาตรา ๒๐ นอกจากเงินที่ก าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน สถาบันอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ ของสถาบัน 
(๒) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน 
(๓) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบัน 
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งสถาบันปกครอง  ดูแลหรือใช้

ประโยชน์ 
(๕) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือเอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศหรือเงิน

อุดหนุนอ่ืนที่สถาบันได้รับเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการของสถาบัน 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 
ให้สถาบันมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

ของสถาบัน ทั้งท่ีเป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งการจัดหารายได้
จากการให้บริการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของส่วนราชการในสถาบัน 

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถาบัน  เบี้ยปรับที่เกิดจากการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ
ทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 



  
มาตรา ๒๑ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มา โดยการซื้อหรือ

การแลกเปลี่ยนจากเงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่สถาบันตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับไม่ถือ
เป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

  
มาตรา ๒๒ บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันจะต้องจัดการเพ่ือประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ของสถาบันตามมาตรา ๑๖ 
เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน จะต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศได้ก าหนดไว้และ

จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวสถาบันต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะต้องได้รับอนุมัติจากสภา
สถาบัน 

  
ส่วนที่ ๓ 

สภาสถาบันและผู้บริหารสถาบัน 
                         

  
มาตรา ๒๓ ให้มีคณะกรรมการสภาสถาบันในสถาบันแต่ละแห่ง จ านวนไม่เกินสิบสี่คน

ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้อ านวยการสถาบัน 
(๓) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาเสนอ 
(๔) กรรมการสภาสถาบันจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถาบันจ านวน

สองคน และครูหรือคณาจารย์ประจ าที่มิได้เป็นผู้บริหารจ านวนสองคน 
(๕) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก

สถาบันโดยค าแนะน าของกรรมการสภาสถาบันตาม (๓) และ (๔) ในจ านวนนี้จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชนจ านวนหนึ่งคนและจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถาบันหรือสถานศึกษาในสังกัดสถาบันนั้น
ตั้งอยู่จ านวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันตาม (๓) และ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภาสถาบันตาม 
(๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสภา
สถาบันโดยค าแนะน าของผู้อ านวยการสถาบัน 

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

วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะแต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ 
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภาสถาบันและกรรมการสภา

สถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 



(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น 
(๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๕) สภาสถาบันมีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อน

ความสามารถ 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การพ้นจากต าแหน่งตาม (๕) ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจ านวนกรรมการสภาสถาบัน

เท่าท่ีมีอยู่ 
ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดและยัง

มิได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้สภาสถาบัน
ประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าท่ีมีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้น
จากต าแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการแต่งตั้งหรือได้มีการเลือกผู้ด ารงต าแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งหรือได้รับเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่ง
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓) (๔) และ (๕) พ้น
จากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิหรือยังมิได้
เลือกกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันใหม่แล้ว 

ให้มีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๓ 
(๓) (๔) และ (๕) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง 

  
มาตรา ๒๕ สภาสถาบันมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน  และ

โดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) อนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของ

สถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ 
(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการด าเนินการของสถาบัน 
(๓) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของสถาบันตามมาตรา ๑๗ 

รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการดังกล่าว 
(๔) อนุมัติการรับสถานศึกษาอ่ืนหรือสถานประกอบการเข้าสมทบและการยกเลิกการสมทบ

ของสถานศึกษาอ่ืนหรือสถานประกอบการดังกล่าว 
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของสถาบันให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
(๖) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 



(๗) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัย ห้องทดลองหรือ
ห้องปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการหรือภาคเอกชนตาม
มาตรา ๕๓ 

(๘) ก ากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาทุกระดับ 

(๙) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
พิเศษ 

(๑๐) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้อ านวยการสถาบัน 
(๑๑) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อ านวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน และอาจารย์

พิเศษ 
(๑๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือพิจารณาและ

เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและ
หน้าที่ของสภาสถาบัน 

(๑๓) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได้ ออกข้อบังคับและวางระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน 

(๑๔) ให้ความเห็นชอบในการก าหนดตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน 
(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
  
มาตรา ๒๖ การประชุมสภาสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
  
มาตรา ๒๗ ให้มีผู้อ านวยการสถาบันเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ

สถาบัน และให้มีรองผู้อ านวยการสถาบันอย่างน้อยหนึ่งคน กับทั้งอาจมีผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันหนึ่งคนหรือ
หลายคนก็ได้ ทั้งนี้ ตามจ านวนที่สภาสถาบันก าหนดเพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการสถาบัน
มอบหมาย 

  
มาตรา ๒๘ ให้สภาสถาบันสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ทั้งนี ้ให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และข้าราชการของสถาบัน 
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน  โดยค าแนะน า

ของผู้อ านวยการสถาบันจากครูหรือคณาจารย์ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการ

สถาบัน และผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
  
มาตรา ๒๙ ผู้อ านวยการสถาบันมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้ง

ใหม่อีกได ้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง ผู้อ านวยการสถาบันพ้นจากต าแหน่ง 

เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 



(๓) สภาสถาบันมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนกรรมการสภาสถาบัน
เท่าท่ีมีอยู่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัว
หมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
เมื่อผู้อ านวยการสถาบันพ้นจากต าแหน่ง ให้รองผู้อ านวยการสถาบันหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ

สถาบันพ้นจากต าแหน่งด้วย และให้มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการ
สถาบันพ้นจากต าแหน่ง 

  
มาตรา ๓๐ ผู้อ านวยการสถาบันและรองผู้อ านวยการสถาบันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา และได้ท า

การสอนหรือมีประสบการณ์ด้านบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  สถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสองปี หรือ 

(๒) ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา และได้ท าการสอนหรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  สถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษารวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

  
มาตรา ๓๑ ผู้อ านวยการสถาบันเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั่วไป และให้มีอ านาจและ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ

ทางราชการและของสถาบัน จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถาบันให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของทางราชการและของสถาบัน 
(๓) จัดท าแผนการด าเนินงาน แผนพัฒนาของสถาบัน งบประมาณประจ าปี และตลอดจน

ติดตามการประเมินผลการด าเนินงานของสถาบัน 
(๔) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของสถาบันต่อสภาสถาบัน 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของทางราชการและของ

สถาบัน หรือตามท่ีสภาสถาบันมอบหมาย 
  
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้

ให้รองผู้อ านวยการสถาบันเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถาบันหลายคนให้รองผู้อ านวยการ
สถาบันซึ่งผู้อ านวยการสถาบันมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน หากผู้อ านวยการสถาบันมิได้มอบหมาย ให้
รองผู้อ านวยการสถาบันซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน 



ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน หรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
สถาบันตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายกสภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  
๓๐ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบัน 

ให้ผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตน
แทน 

ในกรณีที่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตาม
กฎหมาย หรือมีค าสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจและหน้าที่
อย่างใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจและหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างรักษาราชการ
แทนด้วย 

  
มาตรา ๓๓ ให้รองผู้อ านวยการสถาบันคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบ

งานของส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 
วิทยาลัย ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยให้มี

ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัย ส านัก ศูนย ์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยนั้น 

ส่วนราชการตามวรรคสองจะให้มีรองผู้อ านวยการเพ่ือท า  หน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการส่วน
ราชการนั้นมอบหมายก็ได้ 

  
มาตรา ๓๔ ให้ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการศูนย์ 

ผู้อ านวยการหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย  และรองผู้อ านวยการของต าแหน่ง
ดังกล่าวเป็นต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษา  แล้วแต่กรณี ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๓๕ ให้ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันและต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบันเป็น

ต าแหน่งที่เทียบเท่าต าแหน่งอธิการบดีและต าแหน่งรองอธิการบดีในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
มาตรา ๓๖ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

สถาบัน ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ และผู้อ านวยการหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนต าแหน่งอ่ืนอีกหนึ่งต าแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

  
มาตรา ๓๗ ในวิทยาลัยแต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการวิทยาลัยคณะหนึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม 

สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือพัฒนาแนว
ทางการด าเนินงานของวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของวิทยาลัยแห่งนั้น  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพ้ืนที ่และผู้ทรงคุณวุฒิ 



นอกจากกรรมการตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการวิทยาลัยอาจมีผู้แทนสถานประกอบการ
ด้านธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร หรืออุตสาหกรรม ผู้แทนหอการค้าจังหวัด และผู้แทนองค์กรด้าน
อาชีวศึกษาในพื้นที่ เป็นกรรมการเพ่ิมข้ึนได้ 

ในกรณีที่วิทยาลัยใดไม่อาจมีผู้แทนประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่ได้ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้
คณะกรรมการวิทยาลัยของวิทยาลัยนั้น ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
การประชุม วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
ส่วนที่ ๔ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
                         

  
มาตรา ๓๘ คณาจารย์ประจ าซึ่งสอนชั้นปริญญาในสถาบันมีต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจ าตามวรรคหนึ่งให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภาสถาบัน 
  
มาตรา ๓๙ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จากผู้ซึ่งเป็น

หรือเคยเป็นอาจารย์พิเศษในวิชาที่ผู้นั้นมีความช านาญเป็นพิเศษโดยค าแนะน าของสภาสถาบันคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

  
มาตรา ๔๐ สภาสถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ า

ของสถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรืออาจารย์พิเศษได้ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

และอาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
  
มาตรา ๔๑ ให้ผู้เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้า
นามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 

การใช้ค าน าหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อดังต่อไปนี้ 
ศาสตราจารย์                        ใช้อักษรย่อ ศ. 
ศาสตราจารย์พิเศษ                 ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ) 
รองศาสตราจารย์                   ใช้อักษรย่อ รศ. 



รองศาสตราจารย์พิเศษ            ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์                 ใช้อักษรย่อ ผศ. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ          ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ) 
  

ส่วนที่ ๕ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

                         
  

มาตรา ๔๒ สถาบันมีอ านาจให้ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันได้ 
การเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้นให้ตราเป็นพระราช

กฤษฎีกา 
  
มาตรา ๔๓ สภาสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจออก

ข้อบังคับก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับสองได้ 

  
มาตรา ๔๔ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษาเฉพาะวิชาได้ 
  
มาตรา ๔๕ สถาบันมีอ านาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิ

สมควรแก่ปริญญานั้น แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจ า ผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในสถาบันนายก
สภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในขณะด ารงต าแหน่งนั้นมิได้ 

สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน 

  
มาตรา ๔๖ สภาสถาบันอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมาย

แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพได้และอาจ
ก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ครุยประจ าต าแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจ าต าแหน่ง
คณาจารย์ของสถาบันได ้

การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและ
ครุยประจ าต าแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่าง
ใดให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

  
มาตรา ๔๗ สภาสถาบันอาจก าหนดให้มีตรา สัญลักษณ์ เครื่องหมายของสถาบัน เครื่องแบบ 

เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาได้ โดยท าเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 



การใช้ตรา สัญลักษณ์ เครื่องหมายของสถาบันเพ่ือการค้าหรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพ่ือ
ประโยชน์ของสถาบันตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน 

  
หมวด ๔ 

ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
                         

  
มาตรา ๔๘ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ ให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการประสาน ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน ให้สามารถจัดการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  
มาตรา ๔๙ สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนอาจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสถาบันเพ่ือ

ประโยชน์ในการร่วมมือทางวิชาการ การสร้างคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาของชาติ เพ่ือสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา ๕๐ สถาบันต้องจัดระบบการจัดการให้เอ้ืออ านวยแก่ผู้มีประสบการณ์  ผู้ผ่านการ

ฝึกอบรมจากสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง ผู้เรียนที่สะสมผลการเรียนไว้ และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพเพ่ือให้ได้คุณวุฒิการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด 

  
มาตรา ๕๑ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่ เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบัน และสถานประกอบการ 

  
มาตรา ๕๒ สถานประกอบการใดที่ประสงค์จะด าเนินการจัดการอาชีวศึกษา  และการ

ฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือให้ได้รับการ
รับรองประโยชน์ตามกฎหมาย ทั้งนี ้ให้ถือว่าไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรูปแบบศูนย์
การเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

การยื่นค าขอและการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการให้จัดการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาและ

การฝึกอบรมวิชาชีพ หรือจัดการสอนตามหลักสูตรที่สถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันจัดท าข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด 

  



มาตรา ๕๓ สถานประกอบการหรือภาคเอกชนอาจเข้าร่วมด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัย
ห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันของรัฐหรือเอกชนได้ตามความตกลงของสถานศึกษาหรือสถาบันและสถานประกอบการนั้น ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ด้านความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคน การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและเพ่ิมพูนประสบการณ์ของครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือสถาบัน ให้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

รายได้และทรัพย์สินที่เกิดจากการด าเนินการของสถานประกอบการตามวรรคหนึ่งให้เป็น
รายได้ของสถานศึกษาหรือสถาบันนั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมด าเนินการของสถานประกอบการ หรือภาคเอกชนตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

  
มาตรา ๕๔ สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอื่นที่ให้ความร่วมมือในการจัดการ

อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ อาจได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี 
(๒) การเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอ่ืน  ที่ให้ความร่วมมือ

ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
  
มาตรา ๕๕ ครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ต้องมีคุณสมบัติ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาการศึกษา

ด้านอาชีพ 
(๒) เป็นผู้ช านาญการด้านอาชีพโดยส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมาตรฐานอ่ืนตามที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด 

(๓) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือส าเร็จการศึกษาวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าสามปี  หรือผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมีประสบการณ์ในการท างานในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๔) เป็นผู้มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสังคมและท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดความรู้ได ้

หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรม และการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกใน
สถานประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

  
หมวด ๕ 

การเงินและทรัพยากร 
                         

  



มาตรา ๕๖ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “กองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา การพัฒนาบุคลากร และความร่วมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 

(๑) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่สถานประกอบการหรือเอกชนมอบให้แก่กองทุน หรือที่มีผู้บริจาค
หรืออุทิศให้แก่กองทุน 

(๒) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๓) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์อื่นของกองทุน 
  
มาตรา ๕๗ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การด าเนินงานและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ 

หลักสูตร กิจกรรม มาตรฐานสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
และการพัฒนาบุคลากร รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน  สถานประกอบการ 
และครูฝึกในสถานประกอบการ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดังกล่าว 

(๒) การให้กู้ยืมแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือใช้จ่ายในการประกอบอาชีพโดยอิสระ 
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
การเบิกจ่ายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาก าหนด 
  

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

                         
  

มาตรา ๕๘ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่ง  เครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาหรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดง
ด้วยประการใดๆ ว่าตนมีต าแหน่งใดในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาหรือมีปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาหรือสถาบันโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้
กระท าเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีต าแหน่งหรือวิทยฐานะเช่นนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๕๙ ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง

แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
(๑) ปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของสถาบันไม่ว่าจะท าเป็นสี

ใดหรือท าด้วยวิธีใดๆ 
(๒) ใช้ตรา สัญลักษณ ์หรือเครื่องหมายของสถาบันปลอมหรือซึ่งท าเลียนแบบ หรือ 
(๓) ใช้ หรือท าให้ปรากฏซึ่งตรา สัญลักษณ์ เครื่องหมายของสถาบันที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดย

ไม่ได้รับอนุญาต 



ถ้าผู้กระท าความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระท าความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษเฉพาะความผิด
ตาม (๒) แต่กระทงเดียว 

ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้ 
  

บทเฉพาะกาล 
                         

  
มาตรา ๖๐ ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็น

สถานศึกษาอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๖๑ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าวิทยาลัย รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย หรือผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยของต าแหน่งดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๖๒ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบและ

ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและข้อบังคับหรือระเบียบของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๖๓ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบันตามมาตรา  ๒๘ ให้

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการท า
หน้าที่รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่รักษาการดังกล่าว 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้
บัญญัติให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา รวมทั้งการด าเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา  ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพนั้นถือเป็นกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ท าให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ



โดยอิสระและพ่ึงตนเองได้ นอกจากนี้ สมควรก าหนดให้มีสถาบันการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคลในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยมีการจัดการ
อาชีวศึกษาที่ด าเนินการอย่างเป็นเอกภาพในด้านนโยบายและมีการกระจายอ านาจไปสู่ระดับปฏิบัติ เพ่ือให้
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลส าเร็จแก่
ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา อันจะเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 


