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ร่ าง
พระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษาเอกชน
พ.ศ......
_____________
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาเอกชน เพือ่ ให้การจัดการอาชีวศึกษา
เอกชนมีความชัดเจนเป็ นการเฉพาะ ก่อให้เกิดความสะดวกในการกาหนดแนวนโยบายในการพัฒนา การกา
หับดูแลและส่งเสริ มจากภาครัฐด้านการเรี ยนการสอนสายอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ซึ่งเป็ นการพัฒนา
ทรัพย์ยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ด้านการศึกษาวิชาชีพ วิชาชีพชั้นสูงและสายเทคโนโลยี ที่เน้นการปฏิบตั ิ ซึ่ง
เป็ นกาลังคนที่มีความสาคัญ ในการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศตลอดจนการเพิม่ ผลิตภาพ
ของการผลิตภายในประเทศ และเพือ่ ให้การปฏิรูปการอาชีวศึกษาเอกชนมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงได้ตราพระราชบัญญัติข้ นึ
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาเอกชน พ.ศ. ...................”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้สถานศึกษาเอกชนที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่จดั การอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ ี และพระราชบัญญัตกิ าร
อาชีวศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๑ เป็ นสถานศึกษาเอกชนอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติน้ ีและคงมีสภาพ เป็ นนิติ
บุคคล
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“วิทยาลัย” หมายความว่า โรงเรี ยนเอกชนในระบบที่จดั การอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และวิทยาลัยที่จดั การอาชีวศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
“ผูร้ ับใบอนุญาต” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงได้รับใบอนุญาต จัดตั้งวิทยาลัยและหมายความรวมถึง ผูร้ ับ
โอนใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย
“ผูอ้ นุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรื อผูท้ ี่เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชน
“ปริ ญญา” หมายความว่า ปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยีหรื อสายปฎิบตั ิการ หรื อหลักสูตรอื่นในระดับ
ปริ ญญาตามที่คณะกรรมการกาหนด
“สภาวิทยาลัย” หมายความว่า สภาวิทยาลัยที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญา
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการวิทยาลัย
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีวทิ ยาลัยการอาชีวศึกษาเอกชน ที่เปิ ดสอนในระดับปวช.หรื อ
ปวส. และปริ ญญา
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การวิทยาลัย
“อาจารย์” หมายความว่า ครู หรื อ บุคลากรซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการเรี ยนการสอน และส่งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ ด้วยวิธีการต่างๆในวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงครู ผสู ้ อนวิชาชีพเฉพาะสาขาในวิทยาลัยที่ได้รับ
การยกเว้นไม่ตอ้ งมีใบประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด
“นักศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัย
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบตั ิงานหรื อทาหน้าที่สนับสนุนการศึกษาใน
วิทยาลัย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
“ตราสารจัดตั้ง” หมายความว่า ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลวิทยาลัย
“นิติบุคคลสถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาเอกชนที่บริ หารในรู ปคณะกรรมการบริ หารมี
อานาจหน้าที่ในการบริ หารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และงานทัว่ ไป สามารถ
ดาเนินการได้อย่างคล่องตัว สะดวก รวดเร็ ว มีประสิทธิภาพตามหลักการบริ หารที่ใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน
“กองทุนสงเคราะห์” หมายความว่า กองทุนสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ
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“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ หรื อผูร้ ักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับแก่สถานศึกษาของเอกชนที่จดั การอาชีวศึกษาตาม
กฎหมายนี้ เว้นแต่ สถานศึกษาของเอกชน ที่จดั ตั้งขึ้นตามสนธิสญ
ั ญาหรื อความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ
ทบวงการชานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ
มาตรา ๖ในกรณี ที่พระราชบัญญัติน้ ีไม่ได้บญั ญัติไว้เป็ นการเฉพาะ ให้นากฎหมายว่าด้วย การศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย การอาชีวศึกษาและกฎหมายว่าด้วย โรงเรี ยนเอกชน มาใช้บงั คับแก่วทิ ยาลัยโดย
อนุโลม
กรณี ที่มีปัญหาโต้แย้ง หรื อการตีความตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้คาวินิจฉัยเป็ นที่สุด
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ ตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงกาหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบียบ เพือ่ ปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวง และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
การบริ หารและจัดการวิทยาลัย
___________________
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการและคณะกรรมการอาชีวศึกษาเอกชนประจาจังหวัด
____________________
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทย ผูอ้ านวยการสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึก ษา (องค์กรมหาชน) ผูอ้ านวยการสถาบัน ทดสอบทางการศึ กษา
แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) อธิบดีกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ผูอ้ านวยการกองทุนสงเคราะห์เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง
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(๓) กรรมการ ซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งจากนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ ง
ประเทศไทย อุปนายกภาคทั้งห้าภาค และกรรมการสมาคมที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมอีกสองคน
(๔) กรรมการ ซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งจากผูไ้ ด้รับการคัดเลือกจากผูร้ ับใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการ หรื ออธิการบดี และอาจารย์ ฝ่ ายละหนึ่ งคนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
(๕) กรรมการ ซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งจากผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการอาชีวศึกษาจานวนสองคน
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ นกรรมการและเลขานุการ และผูอ้ านวยการสานัก
ส่งเสริ มการอาชีวศึกษาเอกชนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการโดยตาแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร เพือ่ แต่งตั้งเป็ นกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้
เป็ นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนด
มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบในกรณี ที่พระราชบัญญัติน้ ี กาหนดไว้ให้ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
(๒) เสนอความเห็นหรื อให้คาแนะนาต่อรัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวง และประกาศเพือ่
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี และเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาลัย
(๓) ส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน ประสานการใช้และรับรองหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
(๔) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการศึกษาและวิทยฐานะของวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ทีส่ านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
(๕) ออกระเบียบ และข้อบังคับเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรื อปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(๗) ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ ีหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็ นอานาจและหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการ
มาตรา ๑๐ ให้มีสานักส่งเสริ มการอาชีวศึกษาเอกชน ในสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพือ่ ทาหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๑ การยืน่ อุทธรณ์ การรับอุทธรณ์ วิธีพจิ ารณาอุทธรณ์ และกาหนดระยะเวลา พิจารณา
อุทธรณ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
การอุทธรณ์ไม่เป็ นการทุเลาการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผูอ้ นุญาต เว้นแต่ประธานกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์จะมีคาสัง่ ให้ทุเลาการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เพือ่ รอคาวินิจฉัยอุทธรณ์
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คาวินิจฉัยของคณะกรรมการอาชีวศึกษาเอกชน ตามมาตรา ๖ วรรค ๒ ให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการอาชีวศึกษาเอกชน หรื อคณะอนุกรรมการให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ให้คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ มีอานาจเรี ยกบุคคลใดๆ มาให้ถอ้ ยคาหรื อแจ้งให้บุคคล
ใดๆ ส่งเอกสารหรื อหลักฐานที่จาเป็ นแก่การดาเนินการตามอานาจและหน้าที่
มาตรา ๑๓ ในกรณี ที่จงั หวัดใดมีความจาเป็ นให้มีกลุ่มส่งเสริ มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนประจา
จังหวัด ให้กระทาได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้โดยคานึงถึงความสะดวก การประหยัด และ
ความเป็ นเอกภาพของนโยบาย
ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด ให้คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดประกอบด้วย
(๑) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อผูแ้ ทน เป็ นประธานกรรมการ
(๒) ให้ศึกษาธิ การจังหวัด และประธานอาชี วศึกษาเอกชนประจาจังหวัด ซึ่ ง เป็ นผูแ้ ทนสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง
(๓) กรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากผูไ้ ด้รับการคัดเลือกจากผูร้ ับใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ หรื อ
อธิการบดี และอาจารย์ ฝ่ ายละหนึ่งคนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภายในจังหวัด
(๔) ให้ผวู ้ า่ ราชการหรื อผูแ้ ทน แต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการอาชีวศึกษาจานวน ๒ คน
(๕) ให้ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด เป็ นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง
ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด มีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เอกชน เป็ นผูก้ าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
ส่วนที่ ๒
การจัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
_____________________
มาตรา ๑๔ กิจการของวิทยาลัย เฉพาะในส่วนของ ผูอ้ านวยการ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วย การคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วย เงินทดแทน แต่ผอู ้ านวยการ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของ
วิทยาลัยต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่นอ้ ยกว่า ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย การคุม้ ครองแรงงาน
การคุม้ ครองการทางาน การจัดให้มีคณะกรรมการคุม้ ครองการทางานและประโยชน์ตอบแทน
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ขั้นต่าของ ผูอ้ านวยการ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ที่จดั ตั้งตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ สามารถจัดการเรี ยนการสอนหรื อจัด
กิจกรรมให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ทุกวันโดยไม่มีวนั หยุดก็ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องจัดให้บุคลากรในสถานศึกษาที่
ทางานต่อเนื่องหกวัน ต้องมีวนั หยุดหนึ่งวันต่อสัปดาห์
มาตรา ๑๕ ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ
หลักสูตรการศึกษา ระบบ แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา และการส่งเสริ มประสานงานการจัดการ
อาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย การอาชีวศึกษา รวมทั้งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บงั คับแก่วทิ ยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ ให้วทิ ยาลัยและอาจารย์ได้รับสิทธิประโยชน์ โดยนาบทบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริ ม
โรงเรี ยนเอกชน และกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย โรงเรี ยนเอกชนและบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง
มาใช้บงั คับแก่วทิ ยาลัยโดยอนุโลม
หมวด ๒
การจัดตั้งและเปิ ดดาเนินการ
_______________________
มาตรา ๑๗ ผูข้ อรับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี บริ บูรณ์
(๓) มีทรัพย์สินหรื อฐานะพอที่จะจัดตั้งและดาเนินกิจการวิทยาลัยได้
(๔) มีความรู ้ตามระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนด
(๕) มีความประพฤติเรี ยบร้อยไม่บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
(๖) ไม่ฝักใฝ่ หรื อเลื่อมใสในลัทธิที่เป็ นภัยต่อความมัน่ คงหรื อความปลอดภัยของประเทศหรื อขัดต่อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
(๗) ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
ก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จดั ตั้งวิทยาลัย
(๘) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จดั ตั้งวิทยาลัย เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จดั ตั้งวิทยาลัย
(๙) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
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(๑๐) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ผู ้
อนุญาตเห็นว่า ไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ
โทษ และได้พน้ โทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จดั ตั้งวิทยาลัย
มาตรา ๑๘ในกรณี ผขู ้ อจัดตั้งวิทยาลัยเป็ นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้น ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การศึกษา เว้นแต่นิติบุคคลที่ขอจัดตั้งนั้น เป็ นองค์การของรัฐหรื อ
รัฐวิสาหกิจ
(๒) มีทรัพย์สินหรื อฐานะพอที่จะจัดตั้งและดาเนินการวิทยาลัยได้
(๓) นิติบุคคลที่เป็ น บริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั จากัด หรื อ ห้างหุน้ ส่ วน ต้องมีทุนหรื อจานวนหุ ้น
เป็ นของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนที่มีสญ
ั ชาติไทย ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนทุนหรื อจานวนหุน้
ทั้งหมดและจะต้องมีจานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วน ที่มีสญ
ั ชาติไทยไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือ
หุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทั้งหมด
(๔) นิติบุคคลที่เป็ น มูลนิธิ จะต้องมีกรรมการทีม่ ีสญ
ั ชาติไทยไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการบริ หารทั้งหมด
(๕) นิติบุคคลที่เป็ น สมาคมหรื อสหกรณ์ จะต้องมีกรรมการที่มีสญ
ั ชาติไทยไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด และสมาชิกของสมาคมหรื อสหกรณ์ตอ้ งมีสญ
ั ชาติไทย ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมด
(๖) ผูจ้ ดั การของนิติบุคคลหรื อผูแ้ ทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
มาตรา ๑๙ การจัดตั้งวิทยาลัย ต้องได้รับใบอนุญาต จัดตั้งวิทยาลัยจากผูอ้ นุญาต โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการ
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา๒๐วิทยาลัย เป็ นสถานศึกษาที่จดั การอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ ต้องเป็ นการจัด
การศึกษาในด้านวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพือ่ ผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝี มือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็ นการ
ยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู ้
ในทางทฤษฎีอนั เป็ นสากลและภูมิปัญญาไทย มาพัฒนาผูร้ ับการศึกษา ให้มีความรู ้ความสามารถในทาง
ปฏิบตั ิและมีสมรรถนะ จนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผูป้ ฏิบตั ิหรื อประกอบอาชีพโดยอิสระได้
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มาตรา ๒๑ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ ให้จดั ได้ในวิทยาลัยตามที่บญั ญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๒๒ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ ให้จดั ได้ โดยรู ปแบบ ดังต่อไปนี้
(๑) การศึกษาในระบบ เป็ นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในวิทยาลัย โดยมีการกาหนด
จุด มุ่ ง หมายวิธี การศึ ก ษา หลัก สู ต ร ระยะเวลาการวัด และการประเมิ นผล ที่เ ป็ นเงื่ อ นไขของการส าเร็ จ
การศึกษาที่แน่นอน
(๒) การศึกษานอกระบบ เป็ นการจัดการศึกษาวิชาชีพ ที่มีความยืดหยุน่ ในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
รู ปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็ นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหา
และหลักสูตร จะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
(๓) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็ นการจัดการศึกษาวิชาชีพ ที่เกิ ดจากข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ ในเรื่ องการจัดหลักสูตร การเรี ยนการสอน การวัดและ
การประเมิ น ผล โดยผูเ้ รี ย นใช้เ วลาส่ ว นหนึ่ งในวิท ยาลัย และเรี ย นภาคปฏิ บ ัติ ใ นสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ
(๔) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาวิชาชีพ ที่ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่ อหรื อความรู ้
อื่น ๆ
เพือ่ ประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากาลังคน วิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลาย
รู ปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้วทิ ยาลัยนั้น ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็ นสาคัญ
มาตรา ๒๓ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา
๒๑ ให้จดั ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(๓) ปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยีหรื อสายปฏิบตั ิการ
คณะกรรมการ อาจกาหนดหลักสูตรอื่นที่จดั ขึ้นเพือ่ ความรู ้ หรื อทักษะ ในการประกอบอาชีพหรื อ
การศึกษาต่อ ซึ่งจัดขึ้น เป็ นโครงการหรื อสาหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะได้
มาตรา ๒๔ ในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง ผูข้ อรับใบอนุญาตต้องเสนอโครงการจัดตั้ง ข้อกาหนด
และตราสารจัดตั้งสถานศึกษา สาขาวิชา ที่จะเปิ ดสอนมาพร้อมกับคาขอด้วย
ข้อกาหนด และตราสารจัดตั้ง ของวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งอย่างน้อย ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
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(๑) ชื่อและประเภท
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ที่ต้งั และแผนผังแสดงบริ เวณและอาคาร
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามกฎกระทรวง
(๕) ทุนจากผูข้ อรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย
(๖) ตราเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์
(๗) ครุ ยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ (ถ้ามี)
(๘) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลัก ในการจัดการศึกษา
(๙) โครงการจัดหาและพัฒนา ผูอ้ านวยการ ผูจ้ ดั การ อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
(๑๐) หลักสูตรการสอนและการวัดผลการศึกษา
(๑๑) อัตราค่าเล่าเรี ยนค่าบารุ งและค่าธรรมเนียมต่างๆ
(๑๒) วิธีการรับนักศึกษาและให้นกั ศึกษาพ้นสภาพ
(๑๓) เครื่ องแบบนักศึกษาหรื อการแต่งกายของนักศึกษา
(๑๔) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติของผูอ้ านวยการ ผูจ้ ดั การ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
การกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ การจ้างและเลิกจ้าง และสวัสดิการของ
ผูอ้ านวยการ ผูจ้ ดั การ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
(๑๕) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การแก้ไขข้อกาหนดของวิทยาลัย ตามวรรคสอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เว้นแต่
(๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหรื อสภา
วิทยาลัยและต้องแจ้งให้ คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการบริ หารหรื อสภา
วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๒๕ ผูข้ อรับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย ต้อง

(๑) โอนกรรมสิ ทธิ์สิทธิครอบครองในที่ดิน สิ ทธิเหนือพื้นดิน สิ ทธิเก็บกินหรื อสิ ทธิการเช่า ที่
ปลอดจากภาระผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในคาขอรับใบอนุญาต ให้แก่วทิ ยาลัย ภายใน
หนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน นับแต่วนั ได้รับใบอนุ ญาตหรื อ
(๒) เช่าที่ดินจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ยห์ รื อวัด
ตามกฎหมายว่าด้วย คณะสงฆ์ และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า เมื่อได้รับใบอนุญาตให้จดั ตั้งวิทยาลัยแล้ว จะ
สามารถโอนสิทธิตามสัญญาเช่าที่ดิน ดังกล่าวให้แก่วทิ ยาลัยได้ หรื อ
(๓) เช่าที่ดินจากเอกชนโดยมีระยะเวลาเช่าไม่นอ้ ยกว่าสิบปี นับแต่วนั ที่ขอรับใบอนุญาตให้จดั ตั้ง
วิทยาลัย และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า เมื่อได้รับใบอนุญาตให้จดั ตั้งวิทยาลัยแล้ว จะสามารถโอนสิทธิตาม
สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว ให้แก่วทิ ยาลัยได้ หรื อ
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(๔) ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน อสังหาริ มทรัพย์ และทรัพสินย์โดยไม่มีค่าตอบแทนเพือ่ ดาเนินกิจการ
ของวิทยาลัย
ที่ดินตามวรรคหนึ่งต้องมีลกั ษณะ เนื้อที่ และเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖ เมื่อได้รับใบอนุญาตให้จดั ตั้งวิทยาลัยแล้ว ให้วทิ ยาลัยเป็ น นิติบุคคล นับแต่วนั ที่ได้รับ
ใบอนุญาต และให้ผรู ้ ับใบอนุญาต เป็ นผูแ้ ทนของนิติบุคคล
การเปิ ดดาเนินกิจการวิทยาลัย ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผูอ้ นุญาต
การขอเปิ ดดาเนินกิจการวิทยาลัยและการให้ความเห็นชอบในการเปิ ดดาเนินกิจการวิทยาลัย ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๗ การเปลี่ยนชื่อ ระดับ หรื อประเภทวิทยาลัย ที่ได้รับใบอนุญาตให้จดั ตั้งตามมาตรา ๑๙
ต้องได้รับอนุญาตจาก ผูอ้ นุญาต
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๒๘ การโอนกรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นส่ วนควบ
ของที่ดิน ตามมาตรา ๒๕ รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่จะต้องใช้ในกิจการของวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ใน
การจัดการศึกษา ให้ผโู้ อนและผูร้ ับโอน ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ และได้รับยกเว้นภาษีอากร ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวล
รัษฎากรกาหนดไว้
การยกเว้น ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการโอนกรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิ
ครอบครองในที่ดินและอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นส่ วนควบของที่ดิน รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ทีไ่ ด้ใช้ใน
กิจการของวิทยาลัยนั้น คืนให้แก่ผรู้ ับใบอนุ ญาต เจ้าของเดิมหรื อทายาท เมื่อวิทยาลัยเลิกใช้ประโยชน์
ในที่ดินหรื อเลิกกิจการ
ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้กบั การโอนกรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิครอบครองในที่ดิน
และอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นส่ วนควบของที่ดิน รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่ใช้ในกิจการวิทยาลัย ที่จดั ตั้ง
ก่อนพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาเอกชน พ.ศ. ......... มีผลบังคับใช้โดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ การบริ จาคที่ดินและอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นส่ วนควบของที่ดิน ให้แก่วทิ ยาลัย ให้ผู้
บริ จาคได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสิ ทธิและนิ ติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์และได้รับ
ยกเว้นภาษีอากร ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากรกาหนดไว้
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ที่ดินและอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นส่ วนควบของที่ดิน ที่มีผบู้ ริ จาคให้แก่วทิ ยาลัย จะต้องจัดการ
ตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยและเงื่อนไขที่ผบู้ ริ จาค ได้กาหนดไว้ แต่ถา้ มีความจาเป็ นต้อง
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าววิทยาลัย ต้องได้รับความยินยอมจากผูบ้ ริ จาคหรื อทายาท หากไม่มีทายาท
หรื อทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร
การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการ โอนกรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิ
ครอบครองในที่ดินและอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นส่ วนควบของที่ดินนั้น คืนให้แก่ผบู้ ริ จาคหรื อทายาท
เมื่อวิทยาลัยเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินหรื อเลิกกิจการ
มาตรา ๓๐ วิทยาลัย อาจจัดการศึกษาในสาขาวิชาใด นอกสถานที่ต้งั ในรู ปแบบทวิภาคีได้ รู ปแบบ
วิธีการจัดการ การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ทั้งนี้ วิทยาลัยต้องไม่กระทาการใดให้บุคคลอื่นเข้าใจว่า เป็ นศูนย์การเรี ยนนอกสถานศึกษา
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผูอ้ นุญาต
มาตรา ๓๑ ชื่อวิทยาลัย ต้องใช้อกั ษรไทยและต้องใช้คาว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยี หรื อวิทยาลัย
อาชีวศึกษา” หรื อชื่อที่ได้รับอนุญาตจากผูอ้ นุญาต นาหน้าชื่อ
ชื่อวิทยาลัยจะใช้อกั ษรต่างประเทศด้วยก็ได้ โดยให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ให้วทิ ยาลัยจัดให้มีป้ายแสดงชื่อ วิทยาลัย เป็ นภาษาไทยขนาดใหญ่พอสมควร ติดไว้ที่บริ เวณ
วิทยาลัย ณ ที่ซ่ ึงเห็นได้ง่าย
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผใู ้ ด ซึ่งมิใช่วทิ ยาลัย ตามพระราชบัญญัติน้ ี ใช้คาว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยี
หรื อวิทยาลัยอาชีวศึกษา” หรื อคาในภาษาต่างประเทศ ที่มีความหมายอย่างเดียวกันประกอบชื่อในดวงตรา
ป้ ายชื่อ ข้อบังคับ ระเบียบ จดหมาย หรื อเอกสารอย่างอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการเพือ่ ให้บุคคลอื่น
เชื่อว่า เป็ นวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมวดที่ ๓
คณะกรรมการบริ หาร และสภาวิทยาลัย
______________________________________
มาตรา ๓๓ ให้มีคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย ในวิทยาลัยแต่ละแห่งประกอบด้วย ผูร้ ับใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู และผูท้ รงคุณวุฒิ อย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคน
เป็ นกรรมการ ในกรณี ที่ ผูร้ ับใบอนุญาตเป็ นบุคคลเดียวกับผูจ้ ดั การหรื อผูอ้ านวยการ หรื อเป็ นบุคคล
เดียวกันทั้งสามตาแหน่ง ให้ต้งั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งหรื อสองคน แล้วแต่กรณี
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ในกรณี ที่วทิ ยาลัย เปิ ดสอนระดับปริ ญญา ให้มีสภาวิทยาลัย แต่ละแห่ง ประกอบด้วย
(๑) นายกสภาวิทยาลัย ซึ่งผูร้ ับใบอนุญาตเสนอชื่อ
(๒) อธิการบดี เป็ นกรรมการสภาสถาบันโดยตาแหน่ง
(๓) กรรมการสภาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิจานวนไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดคน แต่ไม่เกินสิบสี่คนซึ่งผูร้ ับ
ใบอนุญาตเสนอชื่อ ทั้งนี้ให้มีอาจารย์ประจาอย่างน้อยหนึ่งคน
(๔) กรรมการสภาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสามคน ซึ่งรัฐมนตรี เลือกจากบัญชีรายชื่อ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ให้รัฐมนตรี แต่งตั้งนายกสภาวิทยาลัยตาม (๑) และกรรมการสภาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิตาม (๓)
และ(๔)
ให้คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย แต่งตั้งอาจารย์หรื อบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย คนหนึ่ง
เป็ นเลขานุการ โดยคาแนะนาของอธิการบดี
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก และการแต่งตั้ง นายกสภาวิทยาลัย และกรรมการ
สภาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิตาม (๓) และ (๔) วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็ นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนด
หมวด ๔
การดาเนินงาน
__________________
ส่วน ๑
การดาเนินงานของวิทยาลัย
ที่เปิ ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มาตรา ๓๔ให้คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกข้อกาหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินงานของวิทยาลัย
(๒) ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย
(๓) ให้คาแนะนาการบริ หารและการจัดการวิทยาลัยด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ
กิจกรรมนักศึกษา อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กบั ชุมชน
(๔) ส่งเสริ ม สนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย และประกันคุณภาพภายนอก
วิทยาลัย
(๕) ให้คาปรึ กษา และคาแนะนาแก่ผอู ้ านวยการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาลัย
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(๖) พิจารณาอนุญาตเปิ ดทาการสอนในประเภทวิชา หรื อสาขาวิชา ตามหลักสูตรของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา หรื ออนุมตั ิหลักสูตรการสอนและการเปิ ดหลักสูตรการสอนเพิม่ เติม ทั้งนี้ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด
(๗) ให้ความเห็นชอบการกาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของวิทยาลัย
(๘) ให้ความเห็นชอบรายงานประจาปี งบการเงินประจาปี
(๙) พิจารณาคาร้องทุกข์ของอาจารย์ ผูป้ กครอง และนักศึกษา
(๑๐) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย
มาตรา ๓๕ ผูร้ ับใบอนุญาตจะทาหน้าที่ผอู ้ านวยการหรื อแต่งตั้งผูอ้ านวยการคนหนึ่งเป็ นผูด้ ูแล
รับผิดชอบการบริ หารจัดการวิทยาลัยก็ได้ โดยแจ้งให้ผอู ้ นุญาตทราบพร้อมกับส่งหลักฐานการแต่งตั้ง
ผูอ้ านวยการภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั แต่งตั้ง
ผูอ้ านวยการต้องเป็ นผูท้ ี่มีสญ
ั ชาติไทยและมีคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๓๖ ผูอ้ านวยการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องทางานให้กบั วิทยาลัยได้เต็มเวลา
(๒) ดูแลรับผิดชอบงาน ด้านวิชาการของวิทยาลัย
(๓) เสนอผูร้ ับใบอนุญาต แต่งตั้งและถอดถอนรองผูอ้ านวยการ อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
(๔) ควบคุมปกครองอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาของวิทยาลัย
(๕) จัดทาทะเบียนอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับ
การให้การศึกษา ตามระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนด
(๖) จัดทาหลักฐานเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา ตามระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนด
(๗) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งนโยบาย ข้อกาหนด ระเบียบ
และข้อบังคับของวิทยาลัย และหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๗ วิทยาลัย อาจมีรองผูอ้ านวยการคนหนึ่งหรื อหลายคน เพือ่ ปฏิบตั ิหน้าที่ ในวิทยาลัย
ตามที่ผอู ้ านวยการมอบหมาย
รองผูอ้ านวยการต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผูอ้ านวยการ
เมื่อผูอ้ านวยการพ้นจากตาแหน่ง ให้รองผูอ้ านวยการพ้นจากตาแหน่งด้วย
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มาตรา ๓๘ ให้ผรู ้ ับใบอนุญาต ทาหน้าที่ ผูจ้ ดั การหรื อแต่งตั้งผูจ้ ดั การคนหนึ่งก็ได้ มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลรับผิดชอบงาน ด้านงบประมาณของวิทยาลัย
(๒) ดูแลรับผิดชอบการบริ หารงานทัว่ ไปของวิทยาลัย
(๓) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ตามข้อกาหนด ระเบียบ และข้อบังคับของวิทยาลัยและหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ ี
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผูจ้ ดั การ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๙ ให้วทิ ยาลัย จัดให้มีอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ ถ่ายทอดความรู ้หรื อ
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ ในวิทยาลัยให้เพียงพอ แก่การจัดการศึกษาตามจานวนนักศึกษา ตามระเบียบที่
รัฐมนตรี กาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูซ้ ่ ึงได้รับแต่งตั้งเป็ น อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็ นผูซ้ ่ ึงมีคุณสมบัติของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เว้นแต่ครู ผสู ้ อนวิชาชีพเฉพาะสาขา ในวิทยาลัยที่ได้รับการยกเว้น ไม่ตอ้ งมีใบประกอบวิชาชีพครู
ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่คุรุสภากาหนดและ
เป็ นไปตามบริ บทและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษา
มาตรา ๔๐ การจัดทาเอกสาร เกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัย ต้องใช้ภาษาไทย ถ้าเอกสารที่ทาขึ้นเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ให้จดั ทาคาแปลเป็ นภาษาไทย ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแนบพร้อมเอกสารทุกฉบับ
การสอนใน วิทยาลัย นอกจากการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ ต้องใช้ภาษาไทย หากจะใช้
ภาษาต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๔๑ ให้วทิ ยาลัย เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หรื อค่าธรรมเนียมอื่นโดยคานึงถึงคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนด เว้นแต่ การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ ๒
การดาเนินงานของวิทยาลัย
ที่เปิ ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริ ญญา
___________________________
มาตรา ๔๒ ให้นายกสภาวิทยาลัย เป็ นผูเ้ รี ยกประชุมกรรมการสภาวิทยาลัย
การประชุมกรรมการสภาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการสภาวิทยาลัย มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
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ของจานวนกรรมการสภาวิทยาลัยทั้งหมด
ให้นายกสภาวิทยาลัย เป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณี ที่นายกสภาวิทยาลัย ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้อุปนายกสภาวิทยาลัยทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้านายกสภาวิทยาลัยและอุปนายกสภาวิทยาลัย
ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการสภาวิทยาลัย ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยคนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการสภาวิทยาลัยคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็ นเสี ยงชี้ขาด ให้มีการประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยอย่างน้อยปี
ละสี่ครั้ง
มาตรา ๔๓ สภาวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้
มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) อนุ มตั ิแผนพัฒนาของวิทยาลัย เกี่ยวกับการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพของวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ
(๒) ออกข้อบังคับระเบียบ และประกาศของวิทยาลัยเกี่ยวกับการดาเนินการของวิทยาลัย
(๓) กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับ การจัดหารายได้ ออกข้อบังคับและวางระเบียบเกี่ยวกับการบริ หาร
การเงินและทรัพย์สินของวิทยาลัย
(๔) จัดสรรทุน ออกเป็ นกองทุนประเภทต่างๆและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกองทุน
(๕) อนุมตั ิแผนการเงินงบดุลงบการเงินประจาปี ของกองทุนประเภทต่าง ๆ
(๖)พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลัก สู ต รการศึ ก ษาของวิ ท ยาลัย ให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
(๗) อนุมตั ิการให้ปริ ญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(๘) พิจ ารณาและให้ค วามเห็ นชอบ ในการเข้า ร่ ว มดาเนิ น การจัด ตั้ง ศู นย์วิจยั ห้อ งทดลองหรื อ
ห้องปฏิบตั ิการ เพือ่ พัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการหรื อภาคเอกชนตาม
มาตรา ๔๔
มาตรา ๔๔ สถานประกอบการหรื อภาคเอกชน อาจเข้าร่ วมดาเนิ นการ จัดตั้งศูนย์วิจยั ห้องทดลอง
หรื อห้องปฏิบตั ิการ เพือ่ พัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ ได้ตามความตกลงของวิทยาลัย และ
สถานประกอบการหรื อภาคเอกชนนั้น ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ดา้ นความร่ วมมือ ในการพัฒนากาลังคน การวิจยั
และพัฒนา เพื่อเสริ มสร้างมาตรฐานการอาชีว ศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณ์ ของอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ในวิทยาลัย ให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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รายได้และทรัพย์สินที่เกิดจากการดาเนิ นการ ของสถานประกอบการ ตามวรรคหนึ่ งให้เป็ นรายได้
ของวิทยาลัยหรื อตามข้อตกลง
หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการเข้าร่ วมดาเนินการของสถานประกอบการหรื อภาคเอกชน ตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัยหรื อตามข้อตกลง
มาตรา ๔๕ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติน้ ี สภาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรื อคณะอนุกรรมการของวิทยาลัย เพือ่ ให้กระทาการใดๆ ตามที่มอบหมายก็ได้และเมื่อ
ได้ดาเนินการประการใดแล้ว ให้รายงานให้สภาวิทยาลัยทราบ ทั้งนี้ให้นามาตรา ๓๓ มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม

มาตรา ๔๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาวิทยาลัย ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภาวิทยาลัย
(๒) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกวิทยาลัยนั้น จานวนไม่นอ้ ยกว่าหกคน แต่ไม่เกินสิบสองคน
ให้อธิการบดีแต่งตั้ง อาจารย์ ในวิทยาลัยคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ
คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการ การได้มาของกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจา
วิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๔๗ กรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาวิทยาลัย ตามมาตรา ๔๖ มีวาระการดารง
ตาแหน่งสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาวิทยาลัย ซึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
และการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาวิทยาลัย เมื่อดารงตาแหน่งครบวาระ
ให้นามาตรา๔๖และมาตรา ๔๗ วรรคแรก มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๘ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัย
(๒) พิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัย
(๓) พิจารณาเทียบตาแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัยอื่น เข้าสู่ระบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
การประชุมและการดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจา
วิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัย

18

มาตรา ๔๙ ให้วทิ ยาลัย มีอธิการบดีคนหนึ่ง เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบการบริ หารงานของ
วิทยาลัยและจะมีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรื อหลายคนก็ได้ เพือ่ ทาหน้าที่และรับผิดชอบตามทีอ่ ธิการบดี
มอบหมาย
รองอธิการบดีตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับอธิการบดีและให้อธิการบดีเป็ น
ผูเ้ สนอ ผูแ้ ต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย
เมื่ออธิการบดีพน้ จากตาแหน่งให้รองอธิการบดีพน้ จากตาแหน่งด้วย
มาตรา ๕๐ ให้สภาวิทยาลัยแต่งตั้ง อธิการบดี จากผูท้ ี่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๕๑ และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั แต่งตั้ง
มาตรา ๕๑ อธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการสอนหรื อการ
บริ หารสถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี หรื อสาเร็จ
การศึกษาชั้นปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการสอนหรื อการบริ หารสถาบันการศึกษา
ที่เปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี หรื อสาเร็จการศึกษาชั้นปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการสอนหรือการบริ หารสถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
(๒) ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง ตามที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
(๔) ไม่วกิ ลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
(๕) ไม่เคยถูกออกจากงานหรื อราชการเพราะมีความผิดเว้นแต่รัฐมนตรี เห็นว่าความผิดนั้นไม่
ขัดต่อการเป็ นอธิการบดี
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หากเคยเป็ นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาศาล ต้องพ้นจากการเป็ น
บุคคลล้มละลายตามคาสัง่ ศาลแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี
มาตรา ๕๒ ในกรณี ที่อธิการบดี ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคนให้รองอธิการบดี ซึ่งอธิการบดีมอบหมายปฏิบตั ิหน้าที่แทน ถ้าอธิการบดี
มิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซ่ ึงมีอาวุโสสูงสุ ดปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ในกรณี ที่ไม่มีอธิการบดีหรื อไม่มีผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนอธิการบดี ตามวรรคหนึ่งหรื อมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้สภาวิทยาลัยแต่งตั้งผูซ้ ่ ึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓ ปฏิบตั ิ
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หน้าที่แทนอธิการบดี
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนอธิการบดีมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับอธิการบดีทุก
ประการ
มาตรา ๕๓ อธิการบดีมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมดูแลกิจการของวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามกฎหมายข้อกาหนด ระเบียบและข้อบังคับของ
วิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและมติของสภาสถาบัน
(๒) จัดให้มีระบบบริ หารตามข้อบังคับของวิทยาลัย
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์พเิ ศษโดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย
(๕) ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย
(๖) จัดทาทะเบียนอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาตามแบบที่คณะกรรมการ
กาหนด
(๗) ควบคุม การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อกาหนด ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัยและมติของสภาวิทยาลัย
(๘) เป็ นผูแ้ ทนของวิทยาลัยในกิจการทัว่ ไป
(๙) จัดทารายงานประจาปี งบการเงินประจาปี และรายงานอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด
(๑๐) รักษาวินยั ของนักศึกษา
(๑๑) ระมัดระวังมิให้มีการดาเนินการอันเป็ นภัยอย่างร้ายแรงต่อความมัน่ คงหรื อความปลอดภัย
ของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ในบริ เวณ
วิทยาลัย
(๑๒) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ตามข้อกาหนด ระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัย หน้าที่ที่สภาวิทยาลัย
มอบหมายและหน้าที่ทกี่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
(๑๓) ดาเนินกิจการอื่นอันเป็ นปกติธุระที่วทิ ยาลัยพึงกระทา
มาตรา ๕๔ เมื่ออธิการบดีพน้ จากตาแหน่ง ให้สภาวิทยาลัยแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสิบห้า
วันนับแต่วนั พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๕๕ อาจารย์ของวิทยาลัยมีตาแหน่งทางวิชาการดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์หรื อศาสตราจารย์พเิ ศษ
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(๒) รองศาสตราจารย์หรื อรองศาสตราจารย์พิเศษ
(๓) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์หรื อผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(๔) อาจารย์หรื ออาจารย์พิเศษ
มาตรา ๕๖ อาจารย์ตอ้ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าหรื อมีความรู ้ความชานาญพิเศษในวิชาใดวิชา
หนึ่ง
(๒) ไม่เป็ นโรคตามที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
(๔) ไม่วกิ ลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
มาตรา ๕๗ ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์พิเศษผูช้ ่วยศาสตราจารย์และผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษนั้น
ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัย
อาจารย์และอาจารย์พเิ ศษนั้นให้อธิการบดีแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์พเิ ศษรองศาสตราจารย์พเิ ศษผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษและอาจารย์พเิ ศษนั้น
ให้แต่งตั้งจากผูซ้ ่ ึงมิได้เป็ นอาจารย์ประจาของวิทยาลัย
มาตรา ๕๘ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา ๕๖ หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัยซึ่งหลักเกณฑ์ดงั กล่าวต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่
คณะกรรมการกาหนด
การพ้นจากตาแหน่งอาจารย์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของ
วิทยาลัย
มาตรา ๕๙ ศาสตราจารย์ซ่ ึงมีความรู ้ความสามารถและความชานาญเป็ นพิเศษและพ้นจาก
ตาแหน่งไปโดยไม่มีความผิดสภาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็ นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่
ศาสตราจารย์น้ นั มีความเชี่ยวชาญเพือ่ เป็ นเกียรติยศได้
คุณสมบัติของผูท้ ี่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของวิทยาลัย
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มาตรา ๖๐ ในกรณี ที่ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์พเิ ศษ
หรื อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ ให้ผนู ้ ้ นั มีสิทธิใช้ชื่อศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พเิ ศษ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์หรื อผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์พเิ ศษแล้วแต่กรณี เป็ นคานาหน้านามเพือ่ แสดงวิทยฐานะได้
การใช้คานาหน้านามตามวรรคหนึ่งถ้าใช้อกั ษรย่อ ให้ใช้ดงั นี้
ศาสตราจารย์ใช้อกั ษรย่อ ศ.
ศาสตราจารย์พเิ ศษใช้อกั ษรย่อ ศ.(พิเศษ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณใช้อกั ษรย่อ ศ.(เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย์ใช้อกั ษรย่อ รศ.
รองศาสตราจารย์พเิ ศษใช้อกั ษรย่อ รศ.(พิเศษ)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ใช้อกั ษรย่อ ผศ.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พเิ ศษใช้อกั ษรย่อ ผศ.(พิเศษ)
มาตรา ๖๑ เมื่ออธิการบดีแต่งตั้งผูใ้ ด ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในวิทยาลัยตามมาตรา ๕๕ (๒)
(๓) และ (๔) ให้อธิการบดี แจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั แต่งตั้ง
มาตรา ๖๒ บุคคลใด จะเป็ นอาจารย์ประจาในวิทยาลัยเกินหนึ่งแห่งไม่ได้
มาตรา ๖๓ ในกรณี ที่มีความจาเป็ นวิทยาลัย อาจมีผชู ้ ่วยอาจารย์ได้
ผูซ้ ่ ึงได้รับแต่งตั้งเป็ น ผูช้ ่วยอาจารย์ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนด
ของวิทยาลัย
ส่วนที่ ๓
ปริ ญญาและเครื่ องหมายวิทยฐานะ
_________________________________
มาตรา ๖๔ วิทยาลัย มีอานาจให้ปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาที่มีการสอนในวิทยาลัยได้
การเรี ย กชื่ อ ปริ ญ ญาในสาขาวิ ช าและการใช้อ ัก ษรย่อ ส าหรั บ สาขาวิช านั้ น ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกาหนด

22

มาตรา ๖๕ สภาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ อาจออกข้อบังคับกาหนดให้ผสู ้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรื อปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา ๖๖ สภาวิทยาลัย อาจออกข้อบังคับกาหนดให้มีประกาศนียบัตรออกให้แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา
เฉพาะวิชาได้
มาตรา ๖๗ วิทยาลัย มีอานาจให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคล ซึ่งสภาวิทยาลัยเห็นว่า ทรงคุณวุฒิ
สมควรแก่ปริ ญญานั้น แต่จะให้ปริ ญญาดังกล่าว แก่อาจารย์ ผูด้ ารงตาแหน่งต่าง ๆ ในวิทยาลัย นายกสภา
วิทยาลัยหรื อกรรมการสภาวิทยาลัย ในขณะดารงตาแหน่งนั้นมิได้
สาขาของปริ ญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
วิทยาลัย
มาตรา ๖๘ สภาวิทยาลัย อาจกาหนดให้มีครุ ยวิทยฐานะหรื อเข็มวิทยฐานะ เป็ นเครื่ องหมายแสดง
วิทยฐานะ ของผูไ้ ด้รับปริ ญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพได้และอาจ
กาหนดให้มีครุ ยประจาตาแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัย ครุ ยประจาตาแหน่งผูบ้ ริ หาร หรื อครุ ยประจา
ตาแหน่งอาจารย์ของวิทยาลัยได้
การกาหนดลักษณะ ชนิ ด ประเภท และส่ วนประกอบของครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุ ย
ประจาตาแหน่ง ให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ครุ ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุ ยประจาตาแหน่ง จะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้
เป็ นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัย
มาตรา ๖๙ สภาวิทยาลัย อาจกาหนดให้มีตราสัญลักษณ์ เครื่ องหมายของวิทยาลัย เครื่ องแบบ
เครื่ องหมาย หรื อเครื่ องแต่งกายของนักศึกษาได้ โดยทาเป็ นข้อบังคับของวิทยาลัย
การใช้ตรา สัญลักษณ์ เครื่ องหมายของวิทยาลัยเพือ่ การค้าหรื อการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพือ่
ประโยชน์ของวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากวิทยาลัย
หมวด ๕
ทรัพย์สินและการบัญชี
____________________
มาตรา ๗๐ ทุนของวิทยาลัย ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนด เมื่อจัดตั้ง รวมทั้ง
เงินและทรัพย์สินอื่น ที่ได้มาในภายหลัง
ที่มาของทุนวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
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(๑) ทุนจากผูร้ ับใบอนุญาต ซึ่งประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินอื่นที่ระบุในข้อกาหนดเมื่อจัดตั้ง
และที่จดั หามาเพิม่ เติมในภายหลัง
(๒) ทุนจากการได้รับบริ จาค ซึ่งประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผบู ้ ริ จาคหรื ออุทิศให้
วิทยาลัยโดยระบุเงื่อนไขให้ใช้ได้เฉพาะแต่ดอกผล
(๓) ทุนสะสม ซึ่งประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินอื่นที่ได้มาจากผลการดาเนินงานของวิทยาลัยที่
ผ่านมา
มาตรา ๗๑ วิทยาลัยใด เปิ ดสอนระดับปริ ญญาให้แยกบัญชีรายรับและรายจ่ายการจัดการศึกษา
ระดับที่สูงกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง มาจัดสรรเป็ นกองทุนประเภทต่างๆ ที่มีลกั ษณะและ
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(๑) กองทุนทัว่ ไป ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอื่นที่จดั สรรไว้เพือ่ ใช้ในการดาเนินกิจการทัว่ ไปของ
วิทยาลัย
(๒) กองทุนทรัพย์สินถาวร ได้แก่ ทรัพย์สินถาวรทุกประเภทที่ใช้ในการดาเนินงานของวิทยาลัย
เป็ นส่วนรวม รวมทั้งเงินที่จดั สรรไว้เพือ่ จัดหาเพิม่ เติม ก่อสร้างและดัดแปลงทรัพย์สินถาวรของวิทยาลัย ให้
ดีข้ นึ แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินถาวรที่เป็ นของกองทุนอื่นโดยเฉพาะ
(๓) กองทุนวิจยั ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอื่นที่จดั สรรไว้เพือ่ ใช้ในการค้นคว้าหาความรู ้
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การส่งเสริ มและสนับสนุนงานวิจยั รวมทั้งการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
(๔) กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอื่นที่จดั สรรไว้เพือ่ ใช้ซ้ือหนังสือ
วารสาร สื่อการศึกษา อุปกรณ์ เครื่ องมือ เทคโนโลยี และทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในห้องสมุด
(๕) กองทุนพัฒนาบุคลากร ได้แก่ เงินและทรัพย์สินที่จดั สรรไว้เพือ่ ใช้ในการให้ทุนการศึกษาและ
การฝึ กอบรมแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดของวิทยาลัย
(๖) กองทุนสงเคราะห์ ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอื่น ที่จดั สรรไว้ เพือ่ ใช้ในการให้ทุนแก่นกั ศึกษาและ
การสงเคราะห์อื่นที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การให้สวัสดิ์การแก่อาจารย์ประจาและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยและ
การสงเคราะห์อื่น ๆ ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดของวิทยาลัย
(๗) กองทุนคงเงินต้นหรื อกองทุนอื่น ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอื่นที่จดั สรรไว้เพือ่ ใช้ในวัตถุประสงค์
อื่นตามที่สภาวิทยาลัยกาหนดตามความจาเป็ นและเหมาะสม
การบริ หารกองทุนแต่ละประเภทนั้น ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัย
มาตรา ๗๒ รายได้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าบารุ ง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริ การต่างๆ ของวิทยาลัย
(๒) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผบู ้ ริ จาคหรื ออุทิศให้แก่วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนโดยไม่มีเงื่อนไขที่
ระบุให้ใช้ได้เฉพาะแต่ดอกผล
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(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐ
(๔) รายได้หรื อผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของวิทยาลัย
(๕) รายได้และทรัพย์สินที่เกิดจากการดาเนินการจัดตั้งศูนย์วิจยั ห้องทดลอง หรื อห้องปฏิบตั ิการ
ของวิทยาลัย หรื อวิทยาลัยดาเนินการร่ วมกับสถานประกอบการ เพือ่ พัฒนาการอาชีวศึกษา เป็ นต้น
(๖) รายได้และผลประโยชน์อย่างอื่น
รายได้ของวิทยาลัย ให้ถือเป็ นรายได้ของกองทุนทัว่ ไป นอกจากรายได้ที่เกิดจากกองทุนใด
โดยเฉพาะให้ถือเป็ นรายได้ของกองทุนนั้น
รายได้จากการบริ จาคเงินเกินกว่าจานวนที่คณะกรรมการกาหนด วิทยาลัย ต้องจัดทาแผนการใช้
จ่ายเงินและบันทึกบัญชีตามแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวเป็ นรายปี สาหรับเงินส่วนที่เหลือเมื่อสิ้นปี ให้กนั ไว้
จ่ายในงวดต่อไป
มาตรา ๗๓ ทุกต้นปี การศึกษา วิทยาลัยต้องจัดให้มีเงินในกองทุนประเภทต่างๆ เป็ นจานวนเพียง
พอที่จะดาเนินงานได้ ถ้ากองทุนใดมีจานวนเงินไม่เพียงพอให้โอนเงินในกองทุนทัว่ ไปให้มีจานวนเพียงพอ
ในกรณี ที่เงินในกองทุนทัว่ ไปมีจานวนไม่เพียงพอที่จะดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ผรู ้ ับใบอนุญาต
ต้องจัดหามาเพิม่ เติมให้เพียงพอแก่การดาเนินงาน
มาตรา ๗๔ ให้วทิ ยาลัยจัดวางระบบและจัดทาบัญชี การเงินและ บัญชีอื่น ของวิทยาลัย ตามแบบ

และระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ให้ผจู ้ ดั การ หรื ออธิการบดี นางบการเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย หรื อสภาวิทยาลัย
ภายในร้อยห้าสิบวัน นับแต่วนั สิ้ นรอบปี ทางบัญชี
วันเริ่ มและวันสิ้นสุดรอบปี ทางบัญชี ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย หรื อสภา
วิทยาลัยกาหนด
มาตรา ๗๕ หลังการปิ ดรอบบัญชีประจาปี หากวิทยาลัยที่เปิ ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ให้รายได้ส่วนนั้นตกเป็ นของผูร้ ับใบอนุญาต
วิทยาลัยที่เปิ ดสอนระดับปริ ญญาเมื่อปรากฏว่ากองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี ให้
อธิการบดีเสนอสภาวิทยาลัยดาเนินการดังนี้
(๑) ให้นาเงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้กองทุนอื่นใด
ที่มียอดติดลบก่อน
(๒) ให้จดั สรรเงินส่วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (๑) ให้กองทุนประเภทต่างๆรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละหกสิบและจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบโดยให้มียอดคงเหลืออยู่
เป็ นทุนดาเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ
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หมวด ๖
การอุดหนุนและการส่งเสริ ม
________________
มาตรา ๗๖ ผูอ้ านวยการ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยที่สอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบสวัสดิการให้อยูใ่ นกองทุนสงเคราะห์
อธิการบดี อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ที่สอนในระดับปริ ญญา ให้อยูภ่ ายใต้บงั คับของ
กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๗๗ ให้รัฐอุดหนุนและส่งเสริ มวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

(๑) จัดบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งค่าตอบแทนบุคลากรดังกล่าว ให้ในกรณีขาดแคลน
หรื อในกรณีมุ่งเน้นวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง
(๒) จัดอาจารย์พร้อมทั้งค่าตอบแทนอาจารย์ ให้รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การศึกษา สิ่งอานวยความ
สะดวกสื่อ บริ การ และความช่วยเหลืออื่นทางการศึกษา สาหรับนักศึกษาพิการผูด้ อ้ ยโอกาสและผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ
(๓) ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าประเภทครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา และการวิจยั โดยการ
รับรองของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราศุลกากร
(๔) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผรู ้ ับใบอนุญาต และผูล้ งทุนในนิติบุคล ที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย
สาหรับเงินปั นผลหรื อเงินส่วนแบ่งของกาไร ที่ได้รับจากการดาเนินกิจการวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามที่กาหนดใน
ประมวลรัษฎากร
(๕) ยกเว้นภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีป้าย หรื อภาษีอื่นใด เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
(๖) ส่งเสริ มและสนับสนุนการให้มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกันระหว่างวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรื อสถานประกอบการ โดยให้สิทธิพเิ ศษทางภาษีแก่สถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่
กาหนดในประมวลรัษฎากร
หมวด ๗
การกากับดูแล
_____________
มาตรา ๗๘ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไป
ในวิทยาลัย หรื อสถานที่ใด ซึ่งมีหลักฐานว่า ได้มีการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาโดยไม่ได้รับอนุญาต ใน
ระหว่างเวลาทาการ เพือ่ ตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผซู ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวก
หรื อให้คาชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร
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มาตรา ๗๙ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๐ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตร
ประจาตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี ประกาศ
กาหนด
มาตรา ๘๑ ห้ามมิให้วทิ ยาลัย รับเงินทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใด ซึ่งการรับนั้น อาจ
เป็ นภัยต่อความมัน่ คงหรื อความปลอดภัยของประเทศ หรื อขัดต่อวัฒนธรรมของชาติ หรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
มาตรา ๘๒ ในกรณี ที่วทิ ยาลัย ต้องหยุดสอนติดต่อกันเกินเจ็ดวัน อันมิใช่เป็ นการหยุดตามปกติ
ของวิทยาลัย เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในกรณีเช่นนั้นให้แจ้งเป็ นหนังสื อให้ผอู้ นุญาต

ทราบพร้อมด้วยเหตุผลของการหยุดสอน
มาตรา ๘๓ ในกรณี ที่ปรากฏว่าอาคารสถานที่หรือบริ เวณที่ต้งั ของวิทยาลัยมีสภาพขัดต่อสุขลักษณะ
หรื ออนามัย ไม่มนั่ คงหรื อมีเหตุอื่นอันอาจเป็ นภยันตรายแก่นกั ศึกษา ให้รัฐมนตรี มีอานาจสัง่ เป็ นหนังสือให้
ผูอ้ านวยการ หรื ออธิการบดี ดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งให้เสร็จภายในกาหนดเวลาอันสมควร หรื อเมื่อเห็น
เป็ นการจาเป็ นจะสัง่ ให้วทิ ยาลัย หยุดสอนในระหว่างเวลาที่ตอ้ งดาเนินการแก้ไขปรับปรุ ง หรื อจนกว่าจะ
เห็นว่าเหตุที่สงั่ ให้หยุดสอนนั้นได้ผา่ นพ้นไปแล้วก็ได้
มาตรา ๘๔ ห้ามมิให้ผรู ้ ับใบอนุญาต กรรมการสภาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการบริ หารวิทยาลัย
ผูอ้ านวยการ ผูจ้ ดั การ อาจารย์ หรื อเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยใช้หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นใช้
(๑) ชื่อตราสัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายของวิทยาลัย นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
วิทยาลัย
(๒) สถานที่เพือ่ การอันมิชอบด้วยกฎหมายหรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดี
ของประชาชนหรื อการอันไม่ควรแก่กิจการของวิทยาลัย
มาตรา ๘๕ เมื่อปรากฏว่าวิทยาลัยใดไม่ดาเนินการ ในสิ่งที่จาเป็ นต่อการจัดการศึกษาตามโครงการที่
ได้รับใบอนุญาตภายในกาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รับใบอนุญาต ให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
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มาตรา ๘๖ การโฆษณาของวิทยาลัย ต้องไม่ใช้ขอ้ ความอันเป็ นเท็จหรื อไม่ตรงกับข้อเท็จจริ งตามที่
ได้รับใบอนุญาตหรื อไม่ตรงตามข้อกาหนดหรื อเป็ นข้อความทีอ่ าจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็ นส่วนรวม
ข้อความตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึง การกระทาให้ปรากฏด้วยตัวอักษรภาพภาพยนตร์
แสงเสี ยงเครื่ องหมายหรื อการกระทาอย่างใดๆ ที่ทาให้บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าใจความหมายได้
ในกรณี ที่วทิ ยาลัยใด ไม่ดาเนินการตามคาสัง่ ของคณะกรรมการหรื อฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดตามวรรคหนึ่งให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมี
อานาจเพิกถอนใบอนุญาตนั้นทั้งนี้โดยคานึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทาผิด
มาตรา ๘๗ วิทยาลัยใด ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของวิทยาลัย หรื อแก้ไขข้อกาหนดของวิทยาลัย
ตามมาตรา ๒๔ โดยไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการกาหนด ให้รัฐมนตรี โดย
คาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจสัง่ การตามควรแก่กรณี
การสัง่ การตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงการดาเนินคดีกบั ผูก้ ระทาการอันกฎหมายนั้นๆ บัญญัติเป็ น
ความผิด และกาหนดโทษไว้
มาตรา ๘๘ เมื่อวิทยาลัยใด มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่มีทุนพอจะดาเนินการต่อไป หรื อมีหนี้สินเกินทรัพย์สินหรื อมีฐานะการเงินไม่มนั่ คง
อันอาจเกิดความเสียหายแก่วทิ ยาลัย
(๒) ฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวงเงื่อนไขที่รัฐมนตรี กาหนด หรื อ
ประกาศที่ออกหรื อกาหนดตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของวิทยาลัยหรื อคาสัง่ ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสัง่ การตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้เมื่ออาจทาให้เกิดความเสียหายแก่วทิ ยาลัย หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของรัฐมนตรี ซ่ ึงสัง่ การตามมาตรา ๙๕
(๓) ผูร้ ับใบอนุญาต กรรมการสภาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการบริ หารวิทยาลัย ผูอ้ านวยการ
ผูจ้ ดั การ อาจารย์ หรื อเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยหรื อนักศึกษาของวิทยาลัย ดาเนินการอันเป็ นภัยอย่างร้ายแรง
ต่อความมัน่ คงหรื อความปลอดภัยของประเทศวัฒนธรรมของชาติความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
ให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจสัง่ ให้วทิ ยาลัยอยูใ่ นความควบคุมของ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการอาชีวศึกษาเอกชนและให้รัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
วิทยาลัยขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ทาหน้าที่แทน
คณะกรรมการบริ หาร หรื อสภาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี และให้ปิดประกาศคาสัง่ ควบคุมที่หน้าวิทยาลัย
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มาตรา ๘๙ เมื่อรัฐมนตรี มีคาสัง่ ควบคุมวิทยาลัยใดแล้ว ห้ามมิให้ผรู ้ ับใบอนุญาต กรรมการสภา
วิทยาลัย อธิการบดี กรรมการบริ หารวิทยาลัย ผูอ้ านวยการ ผูจ้ ดั การ อาจารย์ หรื อเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
ปฏิบตั ิหน้าที่ในวิทยาลัยนั้นต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยจะได้มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่
ต่อไป
ในกรณี ที่ผรู ้ ับใบอนุญาต กรรมการสภาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการบริ หารวิทยาลัย ผูอ้ านวยการ
ผูจ้ ดั การ อาจารย์ หรื อเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งให้จดั การอันสมควรเพือ่ รักษา
ความสงบเรี ยบร้อยในวิทยาลัยดูแลรักษาทรัพย์สินของวิทยาลัยและส่งมอบทรัพย์สินพร้อมด้วยสมุดบัญชี
เอกสารและสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของวิทยาลัยให้แก่คณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยโดยมิ
ชักช้า
มาตรา ๙๐ ให้รัฐมนตรี มีอานาจสัง่ ให้ขา้ ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบตั ิงาน
ในวิทยาลัยในระหว่างเวลาที่วทิ ยาลัยอยูใ่ นความควบคุมของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการอาชีวศึกษา
เอกชนได้ตามความจาเป็ นโดยให้ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิราชการตามปกติ
มาตรา ๙๑ วิทยาลัยอาจอุทธรณ์คาสัง่ ควบคุมต่อรัฐมนตรี ได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ได้รับแจ้ง
คาสัง่ ให้รัฐมนตรี มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ข้ นึ คณะหนึ่งประกอบด้วยผูแ้ ทนวิทยาลัย
จานวนสามคนผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการอาชีวศึกษาเอกชนจานวนสามคนและผูท้ รงคุณวุฒิ
ในปั ญหาที่เกี่ยวข้องจานวนสามคนเป็ นผูพ้ จิ ารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพือ่ ชี้ขาดตามมติของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๙๒ เมื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยเห็นว่า วิทยาลัยที่ถูกควบคุมสมควรจะดาเนินกิจการ
ของตนเองได้ต่อไปหรื อเมื่อผูร้ ับใบอนุญาตร้องขอจะดาเนินกิจการของตนต่อไปต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยาลัยให้คณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยรายงานให้รัฐมนตรี ทราบถ้ารัฐมนตรี เห็นสมควรให้มีคาสัง่ เลิกการ
ควบคุมและประกาศคาสัง่ เพิกถอนการควบคุมทีห่ น้าวิทยาลัยและให้คณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยส่งมอบ
ทรัพย์สินพร้อมด้วยสมุดบัญชีเอกสารและสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของวิทยาลัยให้แก่วทิ ยาลัย
โดยมิชกั ช้า
มาตรา ๙๓ เมื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยเห็น ว่าวิทยาลัย ที่ถูกควบคุมไม่อาจดาเนินกิจการ
ต่อไปได้หรื อไม่ควรให้ดาเนินกิจการต่อไปและมีเหตุสมควร เพิกถอนใบอนุญาตให้รายงานต่อรัฐมนตรี เพือ่
พิจารณารัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจ สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตได้
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มาตรา ๙๔ เมื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยรายงานต่อรัฐมนตรี ว่ามีเหตุสมควรเพิกถอน
ใบอนุญาตให้คณะกรรมการมีคาสัง่ ให้วทิ ยาลัยส่ งมอบเอกสาร เกี่ยวกับผลการศึกษาของนักศึกษาทั้งหมด
ของวิทยาลัยนั้น ให้แก่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการอาชีวศึกษาเอกชน ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด
ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริ มการอาชีวศึกษาเอกชน เป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองผลการศึกษา
ของนักศึกษาในวิทยาลัยดังกล่าวตามหลักฐานทีไ่ ด้รับมอบตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๕ เมื่อรัฐมนตรี มีคาสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตให้ถือว่าวิทยาลัยดังกล่าวหมดสภาพการเป็ นนิติ
บุคคลสถานศึกษา ให้คณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยแต่งตั้งผูช้ าระบัญชีและให้นาบทบัญญัติแห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยการชาระบัญชีบริ ษทั จากัด มาใช้บงั คับแก่การชาระบัญชีของวิทยาลัยโดย
อนุโลม
เมื่อได้ชาระบัญชีแล้วถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูใ่ ห้ผชู ้ าระบัญชีคืนแก่ผรู ้ ับใบอนุญาต
มาตรา ๙๖ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานระหว่างการควบคุมหรื อชาระบัญชีในวิทยาลัยให้จ่ายจาก
ทรัพย์สินของวิทยาลัยนั้น
คณะกรรมการควบคุมวิทยาลัย อาจได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยจ่ายจากทรัพย์สินของวิทยาลัยนั้น
มาตรา ๙๗ ให้กรรมการควบคุมวิทยาลัยเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๘ เมื่อปรากฏว่า ผูอ้ านวยการหรื ออธิการบดี
(๑) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ วรรค ๒ หรื อ มารตรา ๕๑
(๒) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรามาตรา ๓๖ หรื อมาตรา ๕๓ หรื อข้อบังคับหรื อข้อกาหนดของ
วิทยาลัย
(๓) ดาเนินกิจการวิทยาลัยหรื อปล่อยให้ผอู ้ ื่นกระทาการใดๆ ที่ทาให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัย
นั้น ไม่มีคุณภาพทางวิชาการหรื อไม่มีมาตรฐานการศึกษาตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการกาหนดและเป็ น
เหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่วทิ ยาลัย
ให้ผมู ้ ีอานาจแต่งตั้งตามกฎหมายนี้ เป็ นผูม้ ีอานาจถอดถอนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบผล
การสอบสวน
มาตรา ๙๙ เมื่อปรากฏว่าอาจารย์ในวิทยาลัย ผูใ้ ด
(๑) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๖ หรื อได้รับการแต่งตั้งไม่เป็ นไปตาม
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ข้อบังคับตามมาตรา ๕๘
(๒) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๒ หรื อข้อบังคับหรื อข้อกาหนดของวิทยาลัย
(๓) กระทาการในลักษณะทีอ่ าจเป็ นภัยอย่างร้ายแรงต่อความมัน่ คงหรื อความปลอดภัยของ
ประเทศวัฒนธรรมของชาติความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
ให้ผอู ้ านวยการ หรื ออธิการบดี ดาเนินการสอบสวน ถ้าเห็นว่าอาจารย์ในวิทยาลัยผูซ้ ่ ึ งถูก
สอบสวนขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามหรื อได้รับการแต่งตั้งไม่เป็ นไปตามข้อบังคับตาม (๑)
กระทาการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม (๒) หรื อกระทาการตาม (๓) ให้ดาเนินการ เพือ่ ถอดถอนอาจารย์
ผูน้ ้ นั ออกจากตาแหน่งภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ทราบผลการสอบสวนทั้งนี้ ให้อาจารย์มีสิทธิยนื่
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันคาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด
ถ้าผูอ้ านวยการ หรื ออธิการบดีไม่ดาเนินการตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย หรื อ
สภาวิทยาลัย ดาเนินการแทนและให้ดาเนินการต่อผูอ้ านวยการ หรื ออธิการบดีตามควรแก่กรณี ต่อไป
เมื่อได้ดาเนินการถอดถอนอาจารย์ของวิทยาลัยหรื อดาเนินการต่อผูอ้ านวยการ หรื ออธิการบดี
ตามวรรคสองหรื อวรรคสามแล้วให้รายงานสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการอาชีวศึกษาเอกชนเพือ่ ทราบ
มาตรา ๑๐๐ การสอบสวนตามมาตรา ๓๕ วรรค ๒ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๖ ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของวิทยาลัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๐๑ ผูซ้ ่ ึงถูกถอดถอนตามมาตรา ๓๕ วรรค ๒ หรื อมาตรา ๕๑ หรื อมาตรา ๕๖ แล้วแต่กรณี
อาจได้รับแต่งตั้งให้เป็ นผูอ้ านวยการ หรื ออธิการบดี หรื ออาจารย์ในวิทยาลัยอีกได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ทั้งนี้ตอ้ งพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ถูกถอดถอนจากตาแหน่ง
หมวด ๘
การโอนและการเลิกกิจการ
_____________
มาตรา ๑๐๒ ผูร้ ับใบอนุญาตผูใ้ ดประสงค์จะโอนใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยให้แก่ผมู ้ ีคุณสมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ ให้ยนื่ คาขอต่อผูอ้ นุญาตพร้อมทั้งแสดงเหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกับ
การโอนดังกล่าวและรายละเอียดเกี่ยวกับผูร้ ับโอน
มาตรา ๑๐๓ ในกรณี ที่ผรู ้ ับใบอนุญาตตาย ให้ทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๗ หรื อในกรณี ที่มีทายาทหลายคน ให้ทายาทด้วยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ เป็ นผูย้ นื่ คาขอรับโอนใบอนุญาตต่อผูอ้ นุญาตภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วนั ที่ผรู ้ ับใบอนุญาตตายหรื อภายในระยะเวลาที่ผอู ้ นุญาตขยายเวลาให้ตามความจาเป็ น ถ้าไม่มีการยืน่ คา
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ขอภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ผอู ้ นุญาตมีคาสัง่ ควบคุมวิทยาลัยตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริ หาร
วิทยาลัย
ทั้งนี้ ให้ยกเว้นคุณสมบัติ ตามมาตรา ๑๗ (๒) ให้ทายาทที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ สามารถบริ หารงาน
ภายใต้คาแนะนาของคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย
มาตรา ๑๐๔ ในกรณี ที่ผรู ้ ับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ ให้ผู ้
อนุญาตมีคาสัง่ ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตจัดหาผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ เพือ่ รับโอน
ใบอนุญาตให้จดั ตั้งวิทยาลัย ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วนั ที่ผอู ้ นุญาตมีคาสัง่ ดังกล่าวหรื อภายในระยะเวลาที่ผู ้
อนุญาตขยายเวลาให้ตามความจาเป็ น ถ้าผูร้ ับใบอนุญาตไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ผู ้
อนุญาตมีคาสัง่ ควบคุมวิทยาลัยตามมาตรา ๑๐๓
มาตรา ๑๐๕ ในกรณี ที่ผรู ้ ับใบอนุญาตเป็ นนิติบุคคลและสิ้นสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย และไม่มี
การยืน่ คาขอรับโอนใบอนุญาตให้จดั ตั้งวิทยาลัยภายในเก้าสิบวัน นับแต่วนั ที่สิ้นสภาพนิติบุคคล ให้ผู ้
อนุญาต มีคาสัง่ ควบคุมวิทยาลัยตามมาตรา ๑๐๓
มาตรา ๑๐๖ การโอนใบอนุญาตจัดตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนให้เป็ นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด
ในระหว่างการดาเนินการเพือ่ ให้มีการโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ หรื อมาตรา
๑๐๔ ให้ผอู ้ านวยการ หรื ออธิการบดี มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเสมือนผูร้ ับใบอนุญาต
มาตรา ๑๐๗ ในกรณี ที่มีคาสัง่ ให้โอนใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย ให้ผรู ้ ับโอนรับไปซึ่งบรรดาสิทธิ
และหน้าที่ตามใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย
ในกรณี ที่ผอู ้ นุญาต มีคาสัง่ ไม่ให้โอนใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ หรื อ
มาตรา ๑๐๔ แล้วแต่กรณี ให้มีคาสัง่ ควบคุมวิทยาลัย ตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย
มาตรา ๑๐๘ ในการขอเลิกกิจการวิทยาลัย ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตยืน่ คาขอพร้อมทั้งแสดงรายละเอียด
และเหตุผลที่ตอ้ งการขอเลิกกิจการต่อผูอ้ นุญาตก่อนสิ้นปี การศึกษาไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิบวัน
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นต้องเลิกกิจการวิทยาลัยก่อนสิ้นปี การศึกษา ให้ยนื่ คาขอตามวรรคหนึ่งต่อผู ้
อนุญาตไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกกิจการ
เมื่อได้รับคาขอตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง ให้ผอู ้ นุญาตโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีคาสัง่
อนุญาตให้เลิกกิจการวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และส่วนได้เสียของนักศึกษาในวิทยาลัยนั้นเป็ นสาคัญ
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หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
_______________
มาตรา ๑๐๙ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา๑๗ หรื อ ๑๘และ ๑๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๐ วิทยาลัยใด ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา๒๗ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่
เกินสามแสนบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๑ วิทยาลัยใดฝ่ าฝื นมาตรา๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๑๒ วิทยาลัยใด ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง ที่ออกตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกินสามแสนบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๓ วิทยาลัยใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๓๑ หรื อมาตรา ๗๓ วรรคสาม ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๔ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทและปรับอีก
วันละห้าพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื น
มาตรา ๑๑๕ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่นหรื อคณะอนุกรรมการ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๖ ผูใ้ ดรับตาแหน่งผูอ้ านวยการ หรื อรองผูอ้ านวยการ อธิการบดีหรื อรองอธิการบดี หรื อ
อาจารย์ประจาหรื อผูช้ ่วยอาจารย์โดยที่รู้อยูว่ า่ ตนขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ วรรค
๒ หรื อ มาตรา ๕๑ หรื อมาตรา๕๒วรรคสองหรื อมาตรา ๕๖หรื อ ๖๓ วรรค ๒ แล้วแต่กรณี ตอ้ งระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๗ ผูอ้ านวยการ หรื ออธิการบดีผใู ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๖ (๕) (๖) หรื อตามมาตรา ๕๓
(๖) (๗) หรื อ (๙) หรื อมาตรา ๗๔ หรื อมาตรา ๘๒ หรื อมาตรา ๘๓ หรื อมาตรา ๙๙ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท
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มาตรา ๑๑๘ ผูใ้ ดไม่อานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๘
วรรคสองต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๙ วิทยาลัยใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
ในกรณี ที่วทิ ยาลัยใด กระทาความผิดตามมาตรา ๘๑ กรรมการบริ หารวิทยาลัย หรื อสภาวิทยาลัย
ผูอ้ านวยการหรื ออธิการบดีหรื อผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนนั้น ต้องรับ
โทษตามที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้นด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนในการกระทาความผิดของ
วิทยาลัยนั้น
มาตรา ๑๒๐ ผูร้ ับใบอนุญาต กรรมการบริ หารวิทยาลัย หรื อสภาวิทยาลัย ผูอ้ านวยการ หรื อ
อธิการบดี อาจารย์หรื อเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๘๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรื อ
ปรับไม่เกินสามแสนบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๑ ผูอ้ านวยการ หรื ออธิการบดี อาจารย์หรื อเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๘๙
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกินสามแสนบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๒ วิทยาลัยใดไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของคณะกรรมการตามมาตรา ๙๕ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาทและปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื น
มาตรา ๑๒๓ ผูใ้ ดใช้ครุ ยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะครุ ยประจาตาแหน่งเครื่ องแบบเครื่ องหมาย
หรื อเครื่ องแต่งกายของนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้หรื อแสดงด้วยประการ
ใดๆว่าตนมีประกาศนียบัตรอนุปริ ญญาปริ ญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตหรื อตาแหน่งของวิทยาลัยโดยที่ตน
ไม่มีสิทธิถา้ ได้กระทาเพือ่ ให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิจะใช้หรื อมีวทิ ยฐานะหรื อตาแหน่งเช่นนั้นต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกินสามแสนบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๔ ผูใ้ ดปลอม เลียนแบบ ซึ่งตราเครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ของวิทยาลัย ไม่วา่ จะทาเป็ นสี
ใดหรื อทาด้วยวิธีใดๆหรื อทาให้ปรากฏที่วตั ถุหรื อสินค้าใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๕ ผูใ้ ดจัดการศึกษาระดับปริ ญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อกระทาด้วยประการใดๆ
ให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนมีอานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา ๑๒๖ วิทยาลัยใด แสดงหรื อกระทาด้วยประการใดๆเพือ่ ให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่า ได้รับการ
รับรองวิทยฐานะหรื อได้รับความเห็นชอบให้เปิ ดดาเนินการในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรื อได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาสาขาวิชาใดอันเป็ นเท็จ ผูอ้ านวยการ หรื ออธิการบดีตอ้ งระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรื อปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจเปรี ยบเทียบปรับได้เมื่อผูต้ อ้ งหา
ได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่เปรี ยบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ถ้าผูต้ อ้ งหาไม่ยนิ ยอมตามที่เปรี ยบเทียบหรื อเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวให้ดาเนินคดีต่อไป
บทเฉพาะกาล
_____________
มาตรา ๑๒๘ ให้โรงเรี ยนเอกชนในระบบที่จดั การศึกษาประเภทอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติ
โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็ นวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
ให้โรงเรี ยนเอกชนในระบบทีจ่ ดั การศึกษาประเภทอาชีวศึกษา และตราสารจัดตั้งที่จดั ตั้งหรื อ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ หรื อพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ก่อนพระราชบัญญัติน้ ี เป็ นวิทยาลัยและมีตราสารจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
ให้วทิ ยาลัยตามวรรคสอง มีฐานะเป็ นนิติบุคคลสถานศึกษา และให้ถือว่าผูร้ ับใบอนุญาตและ
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔ เป็ นผูร้ ับใบอนุญาตและเป็ นผูแ้ ทนของนิติบุคคลสถานศึกษา และเป็ นกรรมการบริ หารวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้โรงเรี ยนเอกชนในระบบหรื อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ทีเ่ ปิ ดดาเนินการก่อนพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ สามารถดาเนินกิจการต่อไป ตามที่ได้รับอนุญาต
มาตรา ๑๒๙ คาขออนุญาตใดที่ได้ยนื่ ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ดาเนินการต่อไป
ตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จนกว่าจะแล้ว
เสร็จ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวให้พจิ ารณาดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี
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มาตรา ๑๓๐ ให้บรรดากฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ยงั คง
ใช้บงั คับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงและระเบียบที่
ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๓๑ เมื่อครบกาหนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีประกาศใช้บงั คับให้
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการหารื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ว่าสมควรมีการ
ปรับปรุ ง แก้ไขหรื อยกเลิกพระราชบัญญัติน้ ีท้งั ฉบับหรื อแต่เพียงส่วนหนึ่งส่วนใด และเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ

................................................
นายกรัฐมนตรี

