ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับเข้าสมทบ การยกเลิก และการควบคุมสถานศึกษาสมทบ
พ.ศ. 2557
-------------------------------------เพื่อให้การรับเข้าสมทบ การยกเลิก และการควบคุมสถานศึกษาสมทบ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมี ป ระสิท ธิภ าพ โดยอนุ วัต ให้ เป็ น ไปตามมาตรา 19 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ การอาชีวศึก ษา
พ.ศ. 2551
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (2) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การรับเข้าสมทบ การยกเลิก และการควบคุมสถานศึกษาสมทบ พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการ ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
“สถานศึกษาสมทบ” หมายความว่า สถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วมสมทบ
กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาจากสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ข้อ 4 สถานศึกษาสมทบจะต้องมีสถานะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) สถานภาพของสถานศึ ก ษาสมทบ เป็ น สถานศึ ก ษาที่ จั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือเป็นความต้องการของประเทศชาติ
(2) มีงบประมาณ บุคลากร และความพร้อมด้านกายภาพเพียงพอต่อการดําเนินการ
(3) มี โครงสร้างหลักสูตร และระบบการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึก อบรมวิชาชีพ
สอดคล้องกับปณิธาน นโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของสถาบัน
(4) หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่สภาสถาบันกําหนด
ข้อ 5 การรับสถานศึกษาสมทบ ให้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(1) ให้สถานศึกษาอื่น หรือสถานประกอบการที่แสดงความจํานงขอเข้าเป็นสถานศึกษา
สมทบของสถาบัน จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับสถานศึกษา โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยข้อมูล สถานภาพ

-2ของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กระบวนการผลิตนักศึกษา ความพร้อมของ
ครูและคณาจารย์ และความพร้อมทางกายภาพ
(2) ให้สถาบันเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองการรับเข้าสมทบ
และเสนอความเห็นต่อสภาสถาบัน
ข้อ 6 การพิจารณาหลักสูตรของสถานศึกษาสมทบ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สถาบัน
กําหนด
ข้อ 7 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและกําหนดมาตรฐานการวิจัย หรือพัฒนา
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ของสถานศึกษาสมทบจํานวนเก้าคน โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการสถาบัน เป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้แทนหัวหน้าคณะวิชาซึ่งเลือกกันเอง จํานวน 2 คน เป็นกรรมการ
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 คน เป็นกรรมการ
(4) ผู้แทนจากสถานศึกษาสมทบ จํานวน 2 คน เป็นกรรมการ
(5) รองผู้ อํ านวยการสถาบั น หรือ ผู้ ช่ ว ยผู้ อํ านวยการสถาบั น ที่ ดู แ ลด้ านวิช าการ เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
(6) ผู้ อํ า นวยการหน่ ว ยงานที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เป็ น กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
การได้มาซึ่งกรรมการใน (3) โดยการแนะนําของผู้อํานวยการสถาบัน
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการ ตามข้อ 7 มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) พิ จารณาประเมินหลักสูตร ความเหมาะสมของการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพหรือวิจัย และการบริหารของสถานศึกษาสมทบ
(2) เสนอแนะวิ ธี ก ารดํ าเนิ น การในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ
การวิจัย และการบริหารทางวิชาการของสถานศึกษาสมทบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสถานศึกษาสมทบ เพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
ปีละ 1 ครั้ง
(4) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการยกเลิกการเข้าสมทบ
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิ บัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอํ านาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรือสถาบันมอบหมาย
ข้อ 9 ให้สถานศึกษาสมทบที่จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เสนอผลการศึกษา
ต่อสถาบัน เพื่อดําเนินการขออนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรีต่อ
สภาสถาบัน
ข้อ 10 ให้สถานศึกษาสมทบเสนอรายงานผลการดําเนินงานต่อสถาบันปีละ 1 ครั้ง สถาบัน
อาจให้สถานศึกษาสมทบเสนอรายงานเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพหรือการวิจัยเพิ่มเติมก็ได้
ข้อ 11 สถาบันอาจกําหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บและนําส่งเงินรายได้ของสถานศึกษาสมทบ
ให้แก่สถาบันตามที่สถาบันเห็นสมควรก็ได้

-3ข้อ 12 สถาบันอาจพิจารณายกเลิก การเข้าสมทบของสถานศึกษาสมทบ ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการในข้อ 7 แห่งข้อบังคับนี้ โดยให้สถาบันเสนอผ่านคณะกรรมการวิชาการและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 1๓ ให้ผู้อํานวยการสถาบันเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

(นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร)
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

