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พระราชบัญญัติ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแต่ ล ะแห่ ง ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวิทยาลัยชุมชน
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง
“สภาวิทยาลัย” หมายความว่า สภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง
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“ผู้อํานวยการสถาบัน” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
“ผู้อํานวยการวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชนขึ้นเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา ๖ เพื่ อ ประโยชน์ แ ละความสอดคล้ อ งในการบริ ห ารงานบุ ค คลของสถาบั น
ให้สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นโดยอนุโลม เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
เพื่ อประโยชน์ ในการดํ าเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง ให้ คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น
อุดมศึกษามีอํานาจออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๗ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา ให้สถาบัน
เป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ
และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนําไปสู่การพัฒนาประเทศ
มาตรา ๙ การดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ สถาบันต้องให้ความสําคัญ
และคํานึงถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงผู้เรียน
ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
(๒) การตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนในเรื่องการศึกษา การฝึกอบรม
ด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ
(๓) ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาของนักศึกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๐ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

(๔) ความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา
องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษาชั้นสูง สถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา
(๕) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ
(๖) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษา
(๗) การบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล
(๘) การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการ
(๙) การประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๑๐ สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานสถาบัน
(๒) วิทยาลัย
สถาบันอาจกําหนดให้มีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย
สํานักงานสถาบัน อาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง
วิทยาลัย อาจแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานผู้อํานวยการ สํานักวิชาการ หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักวิชาการ
มาตรา ๑๑ การจัดตั้ง การรวม การโอนหรือการยุบเลิกวิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ให้ทําเป็นกฎกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานผู้อํานวยการ กอง และสํานักวิชาการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองหรือสํานักวิชาการ ให้ทําเป็นประกาศสถาบัน
มาตรา ๑๒ นอกจากเงินที่กําหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน สถาบันอาจมีรายได้และทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของสถาบัน
(๒) เงิ น อุ ด หนุ น จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เงิ น อุ ด หนุ น อื่ น ที่ ส ถาบั น ได้ รั บ เพื่ อ ใช้
ในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๓) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน หรือจากทรัพย์สินของสถาบัน
(๕) รายได้ ห รื อ ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ากการใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ ห รื อ จั ด หาประโยชน์ ใ นที่ ร าชพั ส ดุ
ซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
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ให้สถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของสถาบัน ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้
จากการให้บริการ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของส่วนราชการในสถาบัน
รายได้ของสถาบันตามวรรคหนึ่งไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๓ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาโดยการซื้อ
ด้วยเงินรายได้ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน หรือได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
มาตรา ๑๔ บรรดารายได้และทรัพย์สินของสถาบันต้องจัดการเพื่อประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์
ของสถาบันตามมาตรา ๘
เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันจะต้อ งจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้กําหนดไว้และ
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว สถาบันต้องได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อุทิศหรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับ
อนุมัติจากสภาสถาบัน
หมวด ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๑๕ ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) กรรมการสภาสถาบั น โดยตํ า แหน่ ง ได้ แ ก่ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้อํานวยการสถาบัน
(๓) กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนจํานวนสามคน ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย
จํานวนหนึ่งคน ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน และผู้แทนผู้สอนประจําจํานวนสองคน
(๔) กรรมการสภาสถาบั นผู้ท รงคุ ณวุฒิ จํานวนเจ็ ดคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคําแนะนําของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม (๒)
และ (๓) ทั้ ง นี้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ดั ง กล่ า วต้ อ งมาจากผู้ มี ป ระสบการณ์ ทํ า งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก รชุ ม ชน
หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์
การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห รื อ สาขาอื่ น ใด
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นอุปนายกสภาสถาบัน และให้ทําหน้าที่แทนนายก
สภาสถาบัน เมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๐ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

แต่หากอุปนายกสภาสถาบัน ไม่อาจปฏิบัติหน้า ที่ได้หรือ เมื่อไม่มี ผู้ดํารงตํ าแหน่งอุ ปนายกสภาสถาบั น
ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม (๓)
และ (๔) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองผู้อํานวยการสถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบันโดยคําแนะนํา
ของผู้อํานวยการสถาบัน
มาตรา ๑๖ นายกสภาสถาบั น และกรรมการสภาสถาบั น ตามมาตรา ๑๕ (๔) มี ว าระ
การดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอีกได้
กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๕ (๓) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
เลือกใหม่อีกได้
มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๖ นายกสภาสถาบัน
และกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๕ (๓) และ (๔) พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันประเภทนั้น
(๔) สภาสถาบั น มี ม ติ ใ ห้ อ อก เพราะมี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย บกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ ห รื อ
หย่อนความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
การพ้นจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๕ (๓) และ (๔) ว่างลง
และยั ง มิ ไ ด้ ดํ า เนิ น การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง นายกสภาสถาบั น หรื อ กรรมการสภาสถาบั น แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง
ให้สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๕ (๓) และ (๔) พ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้มีการเลือกผู้ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว
ให้ผู้ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือได้รับเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่ง
แทนก็ได้
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๕ (๓) และ (๔) พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ แต่ ยังมิ ได้ มีก ารดําเนินการให้ไ ด้มาซึ่ งนายกสภาสถาบัน หรือ กรรมการสภาสถาบัน ขึ้น ใหม่
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ให้นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่า
จะได้มีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันใหม่แล้ว
มาตรา ๑๘ สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๒) กํากับมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน
และอาจมอบหมายให้สภาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(๕) อนุมัติการให้อนุปริญญาและประกาศนียบัตรตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของสถาบันตามมาตรา ๑๐ รวมทั้ง
การแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
(๗) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภาสถาบัน
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อํานวยการสถาบัน
(๘) แต่งตั้งและถอดถอนประธานสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย รองผู้อํานวยการสถาบัน
ผู้อํานวยการวิทยาลัย และผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
(๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ
(๑๐) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันตามมาตรา ๑๒
(๑๑) ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถาบันตามมาตรา ๑๒
(๑๒) ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากร และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน
(๑๓) ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการสถาบัน
(๑๔) อนุ มั ติ ก ารจั ด การศึ ก ษาร่ ว ม การยกเลิ ก การจั ด การศึ ก ษาร่ ว มของสถานศึ ก ษาชั้ น สู ง
หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
(๑๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ บุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและ
หน้าที่ของสภาสถาบัน
(๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๑๙ การประชุมของสภาสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
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มาตรา ๒๐ ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ผู้อํานวยการสถาบัน
(๒) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในและภายนอกของสถาบัน
ให้กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
คนหนึ่งเป็นประธานสภาวิชาการ
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
ของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๒๑ สภาวิชาการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะการวางนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการต่อสภาสถาบัน
(๒) เสนอเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสภาสถาบัน
(๓) ส่งเสริมการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัย และความต้องการ
ของท้องถิ่นและชุมชน
(๔) ประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการ
ต่อสภาสถาบัน
(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน การปรับปรุง และการยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา
(๖) เสนอแนะการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
รวมทั้งยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม
(๗) พิจารณาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน
(๘) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดเพื่ อ พิ จ ารณาและเสนอความเห็ น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาการ
มาตรา ๒๒ ให้ มี ผู้ อํ า นวยการสถาบั น เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงาน
ของสถาบัน และให้มีรองผู้อํานวยการสถาบันตามที่สภาสถาบันกําหนดซึ่งต้องมีจํานวนไม่เกินสามคน
เพื่อทําหน้าที่ตามที่ผู้อํานวยการสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการสถาบันนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภาสถาบันจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
ผู้อํานวยการสถาบันมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
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รองผู้อํานวยการสถาบันนั้น ให้สภาสถาบันแต่งตั้งโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการสถาบันจาก
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖
เมื่อผู้อํานวยการสถาบันพ้นจากตําแหน่ง ให้รองผู้อํานวยการสถาบันพ้นจากตําแหน่งด้วย
มาตรา ๒๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการสถาบัน
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕
(๔) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกให้ออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
การพ้นจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๒๕ ผู้ อํ า นวยการสถาบั น ต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรอง และได้ทําการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งสภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ในสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาอื่น องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้อํานวยการสถาบันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๖ รองผู้อํานวยการสถาบันต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรอง และได้ทําการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งสภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
ในสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาอื่น องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง รองผู้อํานวยการสถาบันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๗ ผู้อํานวยการสถาบันมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน และเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน
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(๒) จัดทําแผนพัฒนาสถาบัน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน
(๓) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน
(๔) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(๕) จัดหารายได้และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของสถาบัน
(๖) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ
ภาคเอกชน สถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
(๗) เป็นผู้แทนสถาบันในกิจการทั่วไป
(๘) ให้คําแนะนําในการแต่งตั้งรองผู้อํานวยการสถาบันต่อสภาสถาบัน
(๙) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการวิทยาลัย
(๑๐) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบัน
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบันหรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๒๘ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน รองผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการวิทยาลัย
รองผู้อํานวยการวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าวิทยาลัย จะดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตําแหน่งดังกล่าวได้อีกเพียงหนึ่งตําแหน่ง
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้อํานวยการสถาบันไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้อํานวยการ
สถาบั นเป็น ผู้รั กษาราชการแทน ถ้ ามี รองผู้ อํา นวยการสถาบัน หลายคน ให้ร องผู้อํ านวยการสถาบั น
ที่ ผู้ อํ า นวยการสถาบั น มอบหมายเป็ น ผู้ รั ก ษาราชการแทน ถ้ า ผู้ อํ า นวยการสถาบั น มิ ไ ด้ ม อบหมาย
ให้รองผู้อํานวยการสถาบันซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันหรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
สถาบันตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕
เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบัน
ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน และในกรณีที่มีกฎหมายอื่น
แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันเป็นกรรมการโดยตําแหน่งหรือให้มีอํานาจและหน้าที่อย่างใด
ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นกรรมการหรือมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้นในขณะรักษา
ราชการแทนด้วย
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน ผู้อํานวยการสถาบันจะมอบอํานาจ
ให้ ผู้ อํ านวยการวิ ทยาลั ยและหั วหน้ าส่ วนราชการที่ เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ นที่ มี ฐานะเที ยบเท่ าวิ ทยาลั ยปฏิ บั ติ
ราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันเฉพาะในส่วนราชการนั้นก็ได้
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หมวด ๓
การดําเนินการของวิทยาลัย
มาตรา ๓๑ ในการดําเนินการตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ ให้มีวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการ
ในสถาบัน มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ
วิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน
มาตรา ๓๒ ให้วิทยาลัยบริหารและจัดการศึกษาบนพื้นฐานของการประสานความร่วมมือ
ระหว่ า งรั ฐ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน การระดมทรั พ ยากรและการสนั บ สนุ น จากรั ฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น
มาตรา ๓๓ วิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู้ใดเข้าศึกษาในวิทยาลัย หรือยุติหรือชะลอการศึกษา
ของนักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่วิทยาลัยมิได้
การส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และหลักเกณฑ์การพิจารณาว่า
นักศึกษาผู้ใดเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาสถาบันกําหนด
มาตรา ๓๔ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๘ วิทยาลัยอาจจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐในการจัดการศึกษา และมีอํานาจให้ประกาศนียบัตรชั้นใดชั้นหนึ่งแก่ผู้สําเร็จการศึกษา สําหรับ
การอนุมัติอนุปริญญาให้เป็นอํานาจของสภาสถาบัน
เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา วิทยาลัยอาจร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศ
หรื อ ต่ า งประเทศ โดยให้ ส ภาสถาบั น เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ก ารจั ด การศึ ก ษาร่ ว มและมี อํ า นาจให้ อ นุ ป ริ ญ ญา
หรือประกาศนียบัตรชั้นใดชั้นหนึ่งร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันดังกล่าวแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้
การดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษาและการยกเลิ ก การจั ด การศึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันโดยให้ชุมชนมีสว่ นร่วม
มาตรา ๓๕ ในวิทยาลัยให้มีสภาวิทยาลัยเพื่อทําหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย
ผู้แ ทนองค์ก รชุม ชนซึ่ ง มีที่ ตั้ งอยู่ ในภู มิลํ าเนาเดี ย วกัน กั บวิ ท ยาลั ย ผู้แ ทนองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจาก
ภาคเอกชนจํานวนไม่น้อยกว่าสี่คน เป็นกรรมการ
ในกรณีที่วิทยาลัยใดไม่มีผู้แทนศิษย์เก่า ให้สภาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
ให้ ก รรมการสภาวิ ท ยาลั ย ตามวรรคหนึ่ ง เลื อ กกรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ค นหนึ่ ง
และเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาวิทยาลัย
ให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยโดยตําแหน่งและให้สภาวิทยาลัยแต่งตั้ง
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยคนหนึ่งโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นเลขานุการ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๐ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๖ ให้ นํ า มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ว าระ
การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง การประชุม และการดําเนินงานของ
กรรมการสภาวิทยาลัยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กํ า หนดนโยบายและแนวทางการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องวิ ท ยาลั ย
และสอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันกําหนด
(๒) ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนจั ด การศึ ก ษาและแผนปฏิ บั ติ ก ารของวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง
แผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน ส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
(๔) ระดมทุนและทรัพยากร เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น
(๕) ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
(๖) อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รและการเปิ ด สอนหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมด้ า นวิ ช าการหรื อ ด้ า นวิ ช าชี พ
ตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ
(๗) อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
(๙) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการวิทยาลัยและการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
(๑๐) แต่งตั้งคณะทํางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๓๘ ให้มีผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของวิทยาลัย และอาจให้มีรองผู้อํานวยการวิทยาลัยตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด เพื่อทําหน้าที่
และรับผิดชอบตามที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยมอบหมายก็ได้
มาตรา ๓๙ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนั้น ให้สภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยนั้น ให้ผู้อํานวยการสถาบันแต่งตั้งโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการวิทยาลัย
มาตรา ๔๐ ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้
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นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑
(๔) สภาสถาบั น มี ม ติ ใ ห้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง เนื่ อ งจากไม่ ผ่ า นการประเมิ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
สภาสถาบันกําหนด
(๕) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๖) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกให้ออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๗) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๘) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๙) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
การพ้นจากตําแหน่งตาม (๔) และ (๕) ต้องมีคะแนนเสียงลงมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
สภาสถาบันทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
เมื่อผู้อํานวยการวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่ง ให้รองผู้อํานวยการวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งด้วย
มาตรา ๔๑ ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย และรองผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ไม่ต่ํากว่าปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรอง และมีประสบการณ์
ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาอื่น องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน
หรือเคยเป็นผู้สอนประจําในสถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบันด้วย
มาตรา ๔๒ ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบัน
(๒) จัดทําแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยเสนอต่อสภาวิทยาลัย
(๓) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอผู้อํานวยการสถาบัน และรายงาน
สภาวิทยาลัยเพื่อทราบ
(๔) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสถาบัน
(๕) ประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกับชุมชน องค์กรชุมชน สถานศึกษา
สถานประกอบการ องค์ กรเอกชน องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น สถาบั นอุ ด มศึกษา สถาบัน ศาสนา
องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ
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(๖) ให้คําแนะนําในการแต่งตั้งรองผู้อํานวยการวิทยาลัยต่อผู้อํานวยการสถาบัน
(๗) ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบัน สภาวิทยาลัย และผู้อํานวยการสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๔๓ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
และกรรมการซึ่งสภาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย มีหน้าที่ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา
และสนับสนุนการดําเนินกิจการของวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการ รวมตลอดถึงการดําเนินงานและการประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของวิทยาลัย
หมวด ๔
ตําแหน่งทางวิชาการและผู้สอนพิเศษในสถาบัน
มาตรา ๔๔ ผู้สอนประจําในสถาบันจะมีตําแหน่งทางวิชาการและเงินประจําตําแหน่งอย่างไร
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๔๕ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้
เป็นผู้สอนประจําเป็นผู้สอนพิเศษได้
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
หมวด ๕
อนุปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๔๖ สถาบันมีอํานาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างหนึ่งอย่างใดในสาขาวิชา
ที่มีการสอนในสถาบันได้ ดังต่อไปนี้
(๑) อนุปริญญาออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา
(๒) ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม
การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีอนุปริญญา และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้เป็นไปตามประกาศ
ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๗ สถาบันอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ เป็นเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผู้ได้รับอนุปริญญาและประกาศนียบัตร และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่งนายก
สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ประธานสภาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาลัย ผู้บริหารสถาบัน
และผู้สอนประจําในสถาบันก็ได้
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การกํ า หนดลั ก ษณะ ชนิ ด ประเภท และส่ ว นประกอบของครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ
และครุยประจําตําแหน่ง ให้ทําเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง จะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๘ สถาบั น อาจกํ า หนดให้ มี ต รา เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น ได้
โดยออกเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การใช้ ต รา เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง เพื่อ การอื่ น ใดที่ มิ ใช่ เ พื่ อ ประโยชน์
ของสถาบันหรือส่วนราชการของสถาบัน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๙ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่งของสถาบันโดยไม่มี
สิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีอนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหน่งใดในสถาบัน
โดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทําไปเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหน่ง
เช่นนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๐ ให้โอนบรรดากิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้ สิทธิ
ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานราชการ และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะในส่วนของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน มาเป็นของสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ข้าราชการซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ ยังคงดํารงตําแหน่ง
และรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหน่ง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิมต่อไป
จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๑ ให้ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชนและกรรมการวิทยาลัยชุมชนตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต่ อ ไป จนกว่ า จะได้ มี ส ภาสถาบั น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๕๒ ให้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนของวิทยาลัยชุมชน
แต่ละแห่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาวิทยาลัยและกรรมการ
สภาวิ ท ยาลั ย ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแต่ ล ะแห่ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต่ อ ไปจนกว่ า จะได้ มี ส ภาวิ ท ยาลั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๓ ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบัน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๔ ให้ ผู้ อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
มาตรา ๕๕ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ป ริ ญ ญา และประกาศนี ย บั ต รจากวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนแต่ ล ะแห่ ง
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีศักดิ์และสิทธิเท่ากับผู้ได้รับอนุปริญญา และประกาศนียบัตร
ของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๖ ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ อ อกกฎกระทรวง กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ
หรือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นํากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เฉพาะที่เกี่ยวกับ
วิทยาลัยชุมชน และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ระบบการจัดการศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้แบ่งออกเป็นการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งการศึกษา
ระดับอุดมศึกษานั้นสามารถดําเนินการจัดการศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาในรูปแบบของวิทยาลัยชุมชนได้ สมควร
มีกฎหมายกําหนดเพื่อรองรับการจัดตั้ง การบริหารงานและการดําเนินงานทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนไว้เป็น
การเฉพาะ ขยายโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา รวมทั้งให้การฝึกอบรม
ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนั้น ให้คํานึงถึงการประสาน
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
เพื่อให้การจัดการศึกษาและการดําเนินการของวิทยาลัยชุมชนเกิดผลสัมฤทธิ์และตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

