เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

กฎกระทรวง
กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่ง
ในสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นายกสภาสถาบันต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์สูงด้านการบริหารจากภาครัฐ
หรือภาคเอกชนไม่น้อยกว่าห้าปี โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นคู่สัญญากับสถาบัน หรือสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสถาบันนั้น
(๙) ไม่เป็นข้าราชการครู คณาจารย์ประจํา เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสถาบัน
หรือสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสถาบันนั้น
(๑๐) ไม่มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ
(๑๑) ไม่เป็นนายกสภาสถาบันแห่งอื่นในขณะเดียวกัน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๒ กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓) ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ทางด้านการอาชีวศึกษา
ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านธุรกิจและการบริการ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือ
ด้านการเงินการคลัง
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นคู่สัญญากับสถาบัน หรือสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสถาบันนั้น
(๘) ไม่มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ
(๙) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นกรรมการสภาสถาบันเกินกว่าสองแห่งในขณะเดียวกัน
ข้อ ๓ การเลือกกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓) ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่ งตั้ งคณะกรรมการจํ านวนไม่ เกิ นห้ าคนเพื่ อดําเนิ นการคัด เลื อกและเสนอรายชื่ อ
บุ คคลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๒ รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า แปดคน เสนอต่ อ คณะกรรมการตาม (๒)
เพื่อพิจารณา
(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการจํานวนไม่เกิน ห้าคนเพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอ
รายชื่อจากคณะกรรมการตาม (๑) เป็นกรรมการสภาสถาบันจํานวนสี่คน
ข้อ ๔ การเลือกกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๔) ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถาบัน ให้สถาบัน จัด ให้
ผู้อํานวยการวิ ทยาลัย ผู้อํ านวยการสํานัก ผู้อํ านวยการศูนย์ หรือผู้ อํานวยการหน่วยงานที่เรี ยกชื่ อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทีย บเท่าวิทยาลัย ที่อยู่ในสังกัดสถาบันเลือกกันเองให้เหลือจํานวนหนึ่งคน และให้
รองผู้อํานวยการวิทยาลัย รองผู้อํานวยการสํานัก รองผู้อํานวยการศูนย์ หรือรองผู้อํานวยการหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดสถาบันเลือกกันเองให้เหลือจํานวนหนึ่งคน
(๒) กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการครูหรือคณาจารย์ประจํา
ที่มิได้เป็น ผู้บริหารสถาบัน ให้สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสถาบันแต่ละแห่งเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการครู
หรื อ คณาจารย์ ประจํ า ของสถานศึ ก ษานั้ น แห่ งละสองคน และให้ สถาบั น จัด ให้ ข้ าราชการครู ห รื อ
คณาจารย์ประจําที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือจํานวนสองคน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๕ กรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามมาตรา ๒๓ (๕) ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในการทํางานที่เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของสภาสถาบันการอาชีวศึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นคู่สัญญากับสถาบัน หรือสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสถาบันนั้น
(๙) ไม่มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ
(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการครู คณาจารย์ประจํา เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสถาบัน
หรือสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสถาบันนั้น
(๑๑) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เว้นแต่เป็นผู้แทนซึ่งมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๒) ไม่เป็นกรรมการสภาสถาบันเกินกว่าสองแห่งในขณะเดียวกัน
ข้อ ๖ กรรมการสภาสถาบั น ผู้ท รงคุ ณ วุฒิต ามข้ อ ๕ ซึ่ งมาจากภาคเอกชนต้อ งเป็ น
สมาชิก หุ้นส่วน กรรมการ กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารองค์กรที่สถาบันหรือสถานศึกษาในสังกัด
สถาบันนั้นตั้งอยู่
ข้อ ๗ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ ซึ่งมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถาบันหรือสถานศึกษาในสังกัดสถาบันนั้นตั้งอยู่
ข้อ ๘ การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๓ (๕) ให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓) และ (๔) ดําเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการอาชีว ศึกษา
ด้านอุ ตสาหกรรม ด้ านเกษตรกรรม ด้ านธุ รกิ จและการบริ การ ด้ านกฎหมาย ด้ านเศรษฐศาสตร์
หรือด้านการเงินการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนไม่เกิน
แปดคน ซึ่งในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถาบัน
หรือสถานศึกษาในสังกัดสถาบันนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยประเภทละสองคน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

(๒) ให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑) ต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเลือกให้เหลือจํานวนสี่คน
และแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
จํานวนหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนหนึ่งคน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
และกรรมการสภาสถาบั นผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การเลื อ กหรื อสรรหากรรมการสภาสถาบั น
และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

