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พระราชบัญญัติ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้วิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เป็นวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
“สภาสถาบัน”  หมายความว่า  สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
“วิทยาลัย”  หมายความว่า  วทิยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง 
“สภาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภาวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง 
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“ผู้อํานวยการสถาบัน”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
“ผู้อํานวยการวิทยาลัย”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า  สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชนขึ้นเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
มาตรา ๖ เพื่ อประโยชน์และความสอดคล้องในการบริหารงานบุคคลของสถาบัน 

ให้สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นโดยอนุโลม  เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษามีอํานาจออกกฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   
และมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา  ให้สถาบัน
เป็นสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา  วิจัย  ให้บริการ 
ทางวิชาการ  ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ของท้องถิ่นและชุมชน  การพัฒนาที่ย่ังยืน  เสริมสร้างศักยภาพบุคคล  ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ
และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนําไปสู่การพัฒนาประเทศ 

มาตรา ๙ การดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๘  สถาบันต้องให้ความสําคัญ
และคํานึงถึงเร่ือง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน  ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงผู้เรียน 
ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 

(๒) การตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนในเร่ืองการศึกษา  การฝึกอบรม 
ด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ 

(๓) ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาของนักศึกษา 
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(๔) ความร่วมมือกับสถานศึกษา  สถานประกอบการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันศาสนา  
องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม  หน่วยงานอื่นของรัฐ  สถานศึกษาชั้นสูง  สถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา 

(๕) มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ 
(๖) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเอกชนในการจัดการศึกษา 
(๗) การบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล 
(๘) การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการ 
(๙) การประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐที่เก่ียวข้อง 
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  เบ้ียปรับ  ค่าปรับ  และค่าบริการต่าง ๆ  ของสถาบัน 
(๒) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่สถาบันได้รับเพื่อใช้ 

ในการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๓) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน 
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน  หรือจากทรัพย์สินของสถาบัน 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ   

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 

เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถาบันจะต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้กําหนดไว้และ 
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว  สถาบันต้องได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อุทิศหรือทายาท  หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏต้องได้รับ
อนุมัติจากสภาสถาบัน 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการ 

 
 

มาตรา ๑๕ ให้มีสภาสถาบัน  ประกอบด้วย 
(๑) นายกสภาสถาบัน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 
(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง  ได้แก่  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้อํานวยการสถาบัน 
(๓) กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชนจํานวนสามคน  ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย

จํานวนหนึ่งคน  ผู้แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยจํานวนหนึ่งคน  และผู้แทนผู้สอนประจําจํานวนสองคน 
(๔) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคน  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน  โดยคําแนะนําของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม  (๒)  
และ  (๓)  ทั้งนี้  ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีประสบการณ์ทํางานเก่ียวข้องกับองค์กรชุมชน 
หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเกษตรศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  สังคมศาสตร์   
การบริหารราชการแผ่นดิน  การบริหารงานบุคคล  การศึกษา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสาขาอื่นใด
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นอุปนายกสภาสถาบัน  และให้ทําหน้าที่แทนนายก
สภาสถาบัน  เม่ือนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน 



หน้า   ๕ 
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แต่หากอุปนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเม่ือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอุปนายกสภาสถาบัน   
ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม  (๓)  
และ  (๔)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบนั 

ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองผู้อํานวยการสถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาสถาบันโดยคําแนะนํา
ของผู้อํานวยการสถาบัน 

มาตรา ๑๖ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๕  (๔)  มีวาระ 
การดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งอีกได้ 

กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๕  (๓)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับ 
เลือกใหม่อีกได้ 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๖  นายกสภาสถาบัน 
และกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๕  (๓)  และ  (๔)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันประเภทนั้น 
(๔) สภาสถาบันมีมติให้ออก  เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องต่อหน้าที่หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย   
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การพ้นจากตําแหน่งตาม  (๔)  ต้องมีคะแนนเสียงลงมติเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ในกรณีที่ตําแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๕  (๓)  และ  (๔)  ว่างลง  

และยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่าง   
ให้สภาสถาบันประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๕  (๓)  และ  (๔)  พ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ  และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  หรือได้มีการเลือกผู้ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว   
ให้ผู้ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  หรือได้รับเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ 
ผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่ง
แทนก็ได้ 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๑๕  (๓)  และ  (๔)  พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ  แต่ยังมิได้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันขึ้นใหม่   



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่า 
จะได้มีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันใหม่แล้ว 

มาตรา ๑๘ สภาสถาบันมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
(๒) กํากับมาตรฐานการศึกษา  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๓) ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศของสถาบัน  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน  

และอาจมอบหมายให้สภาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศเป็นเร่ือง 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) ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้สอนพิเศษ 

(๑๐) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบันตามมาตรา  ๑๒ 
(๑๑) ออกระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงาน  การเงิน  การจัดหารายได้และผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของสถาบันตามมาตรา  ๑๒ 
(๑๒) ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา  ระดมทรัพยากร  และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  

เพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน 
(๑๓) ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการสถาบัน 
(๑๔) อนุมัติการจัดการศึกษาร่วม  การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมของสถานศึกษาชั้นสูง   

หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ 
(๑๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  เพื่อพิจารณาและ 

เสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด  หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและ
หน้าที่ของสภาสถาบัน 

(๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการของสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 
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) เสนอเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการจัดการศึกษา  การเรียนการสอน  การประเมินผลการศึกษา  

และการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสภาสถาบัน 
(๓) ส่งเสริมการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัย  และความต้องการ 

ของท้องถิ่นและชุมชน 
(๔) ประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ  และจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการ

ต่อสภาสถาบัน 
(๕) เสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  การเปิดสอน  การปรับปรุง  และการยกเลิก

หลักสูตรการศึกษา 
(๖) เสนอแนะการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ  

รวมทั้งยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม 
(๗) พิจารณาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนอสภาสถาบัน 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น 

ในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาการ 
มาตรา ๒๒ ให้มีผู้อํานวยการสถาบันเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน 

ของสถาบัน  และให้มีรองผู้อํานวยการสถาบันตามที่สภาสถาบันกําหนดซึ่งต้องมีจํานวนไม่เกินสามคน  
เพื่อทําหน้าที่ตามที่ผู้อํานวยการสถาบันมอบหมาย 

มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการสถาบันนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภาสถาบันจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๕ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
ผู้อํานวยการสถาบันมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้   
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รองผู้อํานวยการสถาบันนั้น  ให้สภาสถาบันแต่งตั้งโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการสถาบันจาก 
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๖ 

เม่ือผู้อํานวยการสถาบันพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองผู้อํานวยการสถาบันพ้นจากตําแหน่งด้วย 
มาตรา ๒๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๒๓  ผู้อํานวยการสถาบัน

พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๕ 
(๔) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกให้ออกจากราชการ  เพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง

ในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํคุก 
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย   
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การพ้นจากตําแหน่งตาม  (๔)  ต้องมีคะแนนเสียงลงมติเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
มาตรา ๒๕ ผู้อํานวยการสถาบันต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง 

หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรอง  และได้ทําการสอนในสถาบันหรือสถาบันอดุมศึกษา
ซึ่งสภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
ในสถาบัน  สถาบันอุดมศึกษาอื่น  องค์กรภาครัฐ  หรือภาคเอกชน 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  ผู้อํานวยการสถาบันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๒๖ รองผู้อํานวยการสถาบันต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรอง  และได้ทําการสอนในสถาบันหรือสถาบันอดุมศึกษา
ซึ่งสภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
ในสถาบัน  สถาบันอุดมศึกษาอื่น  องค์กรภาครัฐ  หรือภาคเอกชน 

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  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) จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับกิจการด้านต่าง ๆ  ของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบัน 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศของสถาบันหรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
มาตรา ๒๘ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน  รองผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการวิทยาลัย  

รองผู้อํานวยการวิทยาลัย  หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าวิทยาลัย  จะดํารงตําแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตําแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ 

ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหน่ึงจะรักษาราชการแทนตําแหน่งดังกล่าวได้อีกเพียงหน่ึงตําแหน่ง   
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ผู้อํานวยการสถาบันไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้รองผู้อํานวยการ
สถาบันเป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้ามีรองผู้อํานวยการสถาบันหลายคน  ให้รองผู้อํานวยการสถาบัน 
ที่ผู้อํานวยการสถาบันมอบหมายเป็นผู้ รักษาราชการแทน  ถ้าผู้อํานวยการสถาบันมิได้มอบหมาย   
ให้รองผู้อํานวยการสถาบันซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันหรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
สถาบันตามวรรคหน่ึง  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๕  
เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบัน 

ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  และในกรณีที่มีกฎหมายอื่น
แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันเป็นกรรมการโดยตําแหน่งหรือให้มีอํานาจและหน้าที่อย่างใด  
ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นกรรมการหรือมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้นในขณะรักษา
ราชการแทนด้วย 

มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบัน  ผู้อํานวยการสถาบันจะมอบอํานาจ
ให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยปฏิบัติ 
ราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันเฉพาะในส่วนราชการนั้นก็ได้ 
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หมวด  ๓ 
การดําเนินการของวิทยาลัย 

 
 

มาตรา ๓๑ ในการดําเนินการตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  ให้มีวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการ
ในสถาบัน  มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา  ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ  
วิจัย  และบริการทางวิชาการ  เพื่อการพัฒนาชุมชน 

มาตรา ๓๒ ให้วิทยาลัยบริหารและจัดการศึกษาบนพื้นฐานของการประสานความร่วมมือ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน  การระดมทรัพยากรและการสนับสนุนจากรัฐ   
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
หรือต่างประเทศ  โดยให้สภาสถาบันเป็นผู้อนุมัติการจัดการศึกษาร่วมและมีอํานาจให้อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรชั้นใดชั้นหนึ่งร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง  หรือสถาบันดังกล่าวแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้ 

การดําเนินการจัดการศึกษาและการยกเลิกการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันโดยให้ชุมชนมีสว่นร่วม 

มาตรา ๓๕ ในวิทยาลัยให้มีสภาวิทยาลัยเพื่อทําหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา  ประกอบด้วย  
ผู้แทนองค์กรชุมชนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิลําเนาเดียวกันกับวิทยาลัย  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  ผู้แทนศิษย์เก่า  และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งในจํานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจาก
ภาคเอกชนจํานวนไม่น้อยกว่าสี่คน  เป็นกรรมการ 

ในกรณีที่วิทยาลัยใดไม่มีผู้แทนศิษย์เก่า  ให้สภาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
ให้กรรมการสภาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง 

และเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาวิทยาลัย 
ให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยโดยตําแหน่งและให้สภาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยคนหนึ่งโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นเลขานุการ 
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จํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึง  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน   

มาตรา ๓๖ ให้นํามาตรา   ๑๖   มาตรา   ๑๗   และมาตรา   ๑๙   มาใช้บังคับแก่วาระ 
การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  การแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  การประชุม  และการดําเนินงานของ
กรรมการสภาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๗ สภาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 

และสอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันกําหนด 
(๒) ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย   รวมทั้ ง 

แผนการพัฒนาชุมชน  เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนใหเ้ข้มแข็ง 
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน  ส่วนราชการ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันศาสนา  องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง
ในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย 

(๔) ระดมทุนและทรัพยากร  เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น 
(๕) ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
(๖) อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ 

ตามความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  และกลุ่มอาชีพ 
(๗) อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร   
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๙) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการวิทยาลัยและการดําเนินงาน

ของวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน 
(๑๐) แต่งตั้งคณะทํางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่ง

เร่ืองใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
มาตรา ๓๘ ให้มีผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน 

ของวิทยาลัย  และอาจให้มีรองผู้อํานวยการวิทยาลัยตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด  เพื่อทําหน้าที่ 
และรับผิดชอบตามที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยมอบหมายก็ได้ 

มาตรา ๓๙ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนั้น  ให้สภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๑ 
หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 
รองผู้อํานวยการวิทยาลัยนั้น  ให้ผู้อํานวยการสถาบันแต่งตั้งโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการวิทยาลัย 
มาตรา ๔๐ ผู้อํานวยการวิทยาลัยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจได้รับแต่งตั้ง

อีกได้ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้อํานวยการวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๑ 
(๔) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ 

สภาสถาบันกําหนด 
(๕) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หรือหย่อนความสามารถ 
(๖) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกใหอ้อกจากราชการ  เพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง

ในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(๗) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๘) เป็นบุคคลล้มละลาย   
(๙) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
การพ้นจากตําแหน่งตาม  (๔)  และ  (๕)  ต้องมีคะแนนเสียงลงมติเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

สภาสถาบันทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
เม่ือผู้อํานวยการวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่ง  ให้รองผู้อํานวยการวิทยาลัยพ้นจากตําแหน่งด้วย 
มาตรา ๔๑ ผู้อํานวยการวิทยาลัยและรองผู้อํานวยการวิทยาลัยต้องสําเร็จการศึกษา 

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  องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สถาบันอุดมศึกษา  สถาบันศาสนา  
องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(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  และหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้สอนพิเศษ  ใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

หมวด  ๕ 
อนุปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
 

 

มาตรา ๔๖ สถาบันมีอํานาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรอย่างหน่ึงอย่างใดในสาขาวิชา
ที่มีการสอนในสถาบันได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อนุปริญญาออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
(๒) ประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม 
การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีอนุปริญญา  และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ให้เป็นไปตามประกาศ

ของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๔๗ สถาบันอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ  เป็นเคร่ืองหมายแสดง

วิทยฐานะของผู้ได้รับอนุปริญญาและประกาศนียบัตร  และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตําแหน่งนายก 
สภาสถาบัน  กรรมการสภาสถาบัน  ประธานสภาวิทยาลัย  กรรมการสภาวิทยาลัย  ผู้บริหารสถาบัน   
และผู้สอนประจําในสถาบันก็ได้ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจําตําแหน่ง  ให้ทําเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง  จะใช้ในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอย่างใด  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๘ สถาบันอาจกําหนดให้มีตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ของสถาบันได้ 
โดยออกเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การใช้ตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณ์ตามวรรคหน่ึง  เพื่อการอื่นใดที่มิใช่เพื่อประโยชน์ 
ของสถาบันหรือส่วนราชการของสถาบัน  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๔๙ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่งของสถาบันโดยไม่มี
สิทธิที่จะใช้  หรือแสดงด้วยประการใด ๆ  ว่าตนมีอนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือมีตําแหน่งใดในสถาบัน
โดยที่ตนไม่มีสิทธิ  ถ้าได้กระทําไปเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือมีตําแหน่ง
เช่นนั้น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๐ ให้โอนบรรดากิจการ  อํานาจหน้าที่  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  รายได้  หนี้  สิทธิ  
ข้าราชการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานราชการ  และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะในส่วนของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  มาเป็นของสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ข้าราชการซ่ึงโอนมาเป็นข้าราชการของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้  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 
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป  จนกว่าจะได้มีสภาสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญตัินี้ใช้บังคับ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕๒ ให้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนของวิทยาลัยชุมชน
แต่ละแห่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาวิทยาลัยและกรรมการ
สภาวิทยาลัยของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะได้มีสภาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๓ ให้ผู้อํานวยการสํานกับริหารงานวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสถาบัน
ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบัน  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๔ ให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ  ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

มาตรา ๕๕ ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา  และประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อยู่ใน 
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มีศักดิ์และสิทธิเท่ากับผู้ได้รับอนุปริญญา  และประกาศนียบัตร
ของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ   
หรือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นํากฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอ้บังคับ  และประกาศ
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เฉพาะท่ีเก่ียวกับ
วิทยาลัยชุมชน  และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ระบบการจัดการศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้แบ่งออกเป็นการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ซึ่งการศึกษา
ระดับอุดมศึกษานั้นสามารถดําเนินการจัดการศึกษาที่ตํ่ากว่าปริญญาในรูปแบบของวิทยาลัยชุมชนได้  สมควร 
มีกฎหมายกําหนดเพ่ือรองรับการจัดต้ัง  การบริหารงานและการดําเนินงานทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนไว้เป็น
การเฉพาะ  ขยายโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีตํ่ากว่าปริญญา  รวมท้ังให้การฝึกอบรม 
ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ  ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน้ัน  ให้คํานึงถึงการประสาน 
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และองค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ดังน้ัน  
เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการดําเนินการของวิทยาลัยชุมชนเกิดผลสัมฤทธ์ิและตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


