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พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒[๑] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔ ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ และคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล

[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๐๗ ก/หน้า ๑/๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖
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มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” หมายความว่า สถานศึกษาของเอกชนที่ให้การศึกษาระดับ
ปริญญาแก่บุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้นาทุนมาจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและได้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และหมายความรวมถึงผู้รับโอนใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการอุด มศึ กษาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การศึกษาแห่งชาติ
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“กรรมการสภาสถาบัน” หมายความว่า กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“คณาจารย์ ” หมายความว่ า ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เศษ อาจารย์ และอาจารย์ พิ เ ศษ
ซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ซึ่งเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งสาเร็จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือผู้ซึ่งสภาสถาบัน
อนุมัติให้เข้าศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“กระทรวง”[๒] หมายความว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ส ถานศึ ก ษาของเอกชนที่ จั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญา เว้นแต่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่ าง
รัฐบาลไทยกับทบวงการชานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ
มาตรา ๗[๓] ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง และประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

[๒]

มาตรา ๕ นิยามคาว่า “กระทรวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
[๓]
มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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หมวด ๑
การจัดตั้งและเปิดดาเนินการ

มาตรา ๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการให้
การศึกษา ส่ งเสริ มวิช าการและวิช าชีพชั้นสู ง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้ บริการทางวิช าการแก่สังคม
และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
มาตรา ๙ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสามประเภทคือ
(๑) มหาวิทยาลัย
(๒) สถาบัน
(๓) วิทยาลัย
ลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๙ ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑ ในการขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเสนอโครงการจัดตั้งข้อกาหนด
และสาขาวิชาที่จะเปิดสอนมาพร้อมกับคาขอด้วย
ข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและประเภท
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา ๑๒
(๕) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย
(๖) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
(๗) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
(๘) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา
(๙) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
(๑๐) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(๑๑) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ
(๑๒) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
(๑๓) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา
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(๑๔) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การกาหนด
อัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจ้าง และสวัสดิการของผู้บริหาร
คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
(๑๕) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การแก้ไขข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคสองต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ เว้นแต่ (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาสถาบันให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง
(๑) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) เป็นผู้มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๖ หรือ
(๓) เป็นผู้เช่าที่ดินจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า
เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจะสามารถโอนสิทธิตามสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้
ภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๖
ที่ดินตามวรรคหนึ่งต้องมีลักษณะและเนื้อที่ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคลนับแต่
วัน ที่ได้รั บ ใบอนุ ญาต และให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญาตเป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจนกว่าจะได้มี
การแต่งตั้งอธิการบดี
มาตรา ๑๔ การเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๑๓ แล้ว ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ การอนุญาต การเพิกถอนการอนุญาต การเปลี่ยนชื่อ และการเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ เมื่อได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการดังนี้
(๑) กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา ๑๒ (๑) ต้องโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินดังกล่าวโดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นและรัฐมนตรีอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
(๒) กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีหลักฐานตามมาตรา ๑๒ (๒) ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิ น
ดังกล่าวโดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นและรัฐมนตรีอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน
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(๓) กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้เช่าที่ดินตามมาตรา ๑๒ (๓) ต้องโอนสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าว
โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นและรัฐมนตรีอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน
(๔) โอนเงิน และทรั พย์ สิ นอื่นซึ่งเป็นทุนนอกจากที่ ดินให้ แก่ส ถาบัน อุดมศึก ษาเอกชน
ภายในหกสิบวัน
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจเพิกถอนใบอนุญาตได้
มาตรา ๑๗ การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๖ (๑)
และ (๒) และการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ได้รับยกเว้นภาษีอากรกรณีโอน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ดยตราเป็ น พระราชกฤษฎีก าตามประมวลรั ษ ฎากร และได้ รั บ ยกเว้ นค่ า ธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๘[๔] (ยกเลิก)
มาตรา ๑๙ การแบ่งส่วนงานและการจัดระบบบริหารงานภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบ
หรือข้อบังคับของสภาสถาบัน
มาตรา ๒๐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจัดการศึกษาในสาขาวิชาใดนอกสถานที่ตั้งได้
รูปแบบ วิธีการจัด การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องใช้อักษรไทยและต้องใช้คาว่า “มหาวิทยาลัย”
“สถาบัน” หรือ “วิทยาลัย” นาหน้าชื่อ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใช้อักษรต่างประเทศด้วยก็ได้ โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ ใช้คาว่า
“มหาวิทยาลัย” “สถาบัน” หรือ “วิทยาลัย” หรือคาในภาษาต่างประเทศที่มีความหมายอย่างเดียวกัน
ประกอบชื่อ ในดวงตรา ป้ ายชื่อ ข้อบั งคับ ระเบียบ จดหมาย เอกสาร หรือสื่ ออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินกิจการเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๓ กิจ การของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่อยู่ภ ายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ต้องได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
การคุ้มครองการทางาน และผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
[๔]

มาตรา ๑๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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หมวด ๒
คณะกรรมการ

มาตรา ๒๔[๕] ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดไว้ให้ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
(๒) เสนอความเห็นหรือให้คาแนะนาต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงกาหนด
(๔) ออกระเบียบและข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของบุคคลทั่วไป ในการนี้จะระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนด้วยก็ได้
(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นอานาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๕ ให้สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม*
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ และเมื่อได้ดาเนินการ
ประการใดแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการทราบด้วย
การประชุ ม ของคณะกรรมการอื่ น หรื อ คณะอนุ ก รรมการ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการ มีอานาจเรียก
บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งให้บุคคลใดๆ ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จาเป็นแก่การดาเนินการตามอานาจ
และหน้าที่

[๕]

มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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หมวด ๓
การดาเนินงาน

มาตรา ๒๘ ให้มีสภาสถาบันในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่งประกอบด้วย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งผู้รับใบอนุญาตเสนอชื่อ
(๒) อธิการบดี เป็นกรรมการสภาสถาบันโดยตาแหน่ง
(๓) [๖] กรรมการสภาสถาบันผู้ ทรงคุ ณวุฒิ จ านวนไม่น้ อยกว่ าเจ็ ดคนแต่ ไม่ เกิ นสิ บ สี่ ค น
ซึ่งผู้รับใบอนุญาตเสนอชื่อ ทั้งนี้ ให้มีคณาจารย์ประจาอย่างน้อยหนึ่งคน
(๔) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสามคนซึ่งรัฐมนตรีเลือกจากบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งนายกสภาสถาบันตาม (๑) และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตาม
(๓) และ (๔)
ให้สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็ นอุปนายกสภาสถาบัน
เพื่อทาหน้าที่แทนนายกสภาสถาบัน เมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง
นายกสภาสถาบัน
ให้ ส ภาสถาบั น แต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนคนหนึ่ ง เป็ น เลขานุ ก าร
โดยคาแนะนาของอธิการบดี
มาตรา ๒๙ เมื่อรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๑) และกรรมการ
สภาสถาบั น ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ต ามมาตรา ๒๘ (๓) และ (๔) แล้ ว ให้ นายกสภาสถาบันจั ด ให้ มี การประชุ ม
กรรมการสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งอธิการบดี
การประชุมกรรมการสภาสถาบัน ครั้งแรกให้ ดาเนินการภายในสามสิ บวันนับแต่ วั น ที่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับแจ้งคาสั่งแต่งตั้งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๒๘
มาตรา ๓๐ กรรมการสภาสถาบันจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย
กรรมการสภาสถาบันต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีและต้องไม่เป็นผู้มี
ความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาอาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภาสถาบันตาม
มาตรา ๒๘ (๓) หรือ (๔) ได้ แต่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง
มาตรา ๓๑ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) และ (๔)
มีวาระการดารงตาแหน่งสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
[๖]

มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๑ นายกสภาสถาบัน
และกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือ (๔) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) รัฐมนตรีสั่งให้ออกเมื่อเห็นว่าขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐
(๖) รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๘๖
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือ (๔) พ้นจาก
ตาแหน่งก่อนครบวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เป็นนายกสภาสถาบันหรือ
กรรมการสภาสถาบันแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา ๒๘ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่ง
เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการสภาสถาบัน
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการสภาสถาบันที่แต่งตั้งไว้แล้ว
ในกรณีที่กรรมการสภาสถาบันพ้นจากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการสภา
สถาบันขึ้นใหม่ ให้กรรมการสภาสถาบันซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันขึ้นใหม่
มาตรา ๓๓ ให้นายกสภาสถาบันเป็นผู้เรียกประชุมกรรมการสภาสถาบัน
การประชุมกรรมการสภาสถาบันต้องมีกรรมการสภาสถาบันมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการสภาสถาบันทั้งหมด
ให้นายกสภาสถาบันเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้อุป นายกสภาสถาบันทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้านายกสภาสถาบันและอุปนายก สภา
สถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสภาสถาบันซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสภาสถาบันคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการสภาสถาบั น คนหนึ่ง ให้ มี เสี ยงหนึ่ง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ า กั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
มาตรา ๓๔ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) อนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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(๒) ออกข้อกาหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) จัดสรรทุนออกเป็นกองทุนประเภทต่างๆ และออกข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของ
กองทุน
(๔) อนุมัติแผนการเงิน งบดุล งบการเงินประจาปีของกองทุนประเภทต่างๆ
(๕) อนุมัติการโอนเงินของกองทุนประเภทหนึ่งไปเป็นของกองทุนอีกประเภทหนึ่ง
(๖)[๗] อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๗) อนุมัติการรับนักศึกษา การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิต
(๘) อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๙) อนุมัติการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน
(๑๐) อนุมัติความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรือบุคคลใด
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๐/๑)[๘] อนุมัติการลงทุนหรือร่วมลงทุนกับนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อดาเนินกิจการ
ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือนาผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือ
หาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๑๑) สนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น อุด มศึ ก ษาเอกชนมีส่ ว นร่ว มในการจัด การศึ ก ษาโดยระดม
ทรั พยากรบุ คคลจากในประเทศและต่างประเทศ การนาประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญและ
ภูมิปัญญาของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิต
(๑๒) อนุมัติการรับหรือการเข้าสมทบกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๓) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการแก้ไขข้อกาหนดตามมาตรา ๑๑
วรรคสาม
(๑๔) พิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ น าความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๕) แต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และถอดถอนคณาจารย์
ประจาตามมาตรา ๙๗
(๑๖) ให้ ค วามเห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองอธิ ก ารบดี และผู้ ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า
(๑๗) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๘) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การศึ ก ษาหรื อ ให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและบุ ค คล
ผู้มีความสามารถพิเศษ
[๗]
[๘]

มาตรา ๓๔ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๓๔ (๑๐/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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(๑๙) ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับ
การกาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลอื่น วินัย หลักเกณฑ์
การจ้าง และการเลิกจ้างของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
(๒๐) พัฒนาความสามารถของคณาจารย์ บุคลากรและคุณภาพของบัณฑิตเพื่อการผลิต
บุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
(๒๑) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรมคณาจารย์และบุคลากรให้สอดคล้ องกับ
ความต้องการของชุมชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
(๒๒) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ และประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒๓) ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒๔) พิจารณาวิธีที่จะทาให้การศึกษา การวิจัย และการฝึกอบรมของสถาบันอุ ดมศึกษา
เอกชนเจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น
(๒๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ สภาสถาบันจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อให้กระทาการใดๆ ตามที่มอบหมายก็ได้ และเมื่อได้
ดาเนินการประการใดแล้วให้รายงานให้สภาสถาบันทราบ ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๓๓ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบัน
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจานวนไม่น้อยกว่า
หกคนแต่ไม่เกินสิบสองคน
ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๗ กรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามมาตรา ๓๖ มีวาระการดารงตาแหน่งสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งพ้น
จากตาแหน่ งก่อนครบวาระ และการปฏิบัติห น้าที่ของกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการประจา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อดารงตาแหน่งครบวาระ ให้นามาตรา ๓๒ วรรคสอง และวรรคสี่ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
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มาตรา ๓๘ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิช าการประจาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) พิจารณาเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) พิจ ารณาและวินิ จ ฉัยเกี่ยวกับการอุ ทธรณ์ต าแหน่ งทางวิช าการของคณาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) พิจารณาเทียบตาแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอื่นเข้าสู่ระบบของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การประชุมและการดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๓๙ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมี อ ธิก ารบดีค นหนึ่ งเป็ นผู้ บั ง คั บบั ญ ชาและ
รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และจะมีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้
เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย
รองอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับอธิการบดี และให้
อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตาแหน่งให้รองอธิการบดีพ้นจากตาแหน่งด้วย
มาตรา ๔๐ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งอธิการบดีจากผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๔๑ และแจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม*ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันแต่งตั้ง
มาตรา ๔๑ อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) ส าเร็ จ การศึกษาชั้นปริญญาตรีห รือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการสอนหรือ
การบริหารสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือสาเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการสอนหรือการบริหารสถาบันการศึกษาที่เปิด
สอนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือสาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ในการสอนหรือการบริหารสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๒) ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๔) ไม่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕) ไม่เคยถูกออกจากงานหรือราชการเพราะมีความผิด เว้นแต่รัฐมนตรีเห็นว่าความผิด
นั้นไม่ขัดต่อการเป็นอธิการบดี
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
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มาตรา ๔๒ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทน
ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าอธิการบดีมิได้
มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน
ในกรณีที่ไม่มีอธิการบดี หรือไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติห น้าที่ได้ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามมาตรา ๔๑
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับอธิการบดี
ทุกประการ
มาตรา ๔๓ อธิการบดีมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมดูแลกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนด
ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งนโยบายและมติของสภาสถาบัน
(๒) จัดให้มีระบบบริหารตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
(๔) แต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน
(๕) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน
(๖) จัดทาทะเบียนคณาจารย์ประจา ผู้ช่วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตามแบบที่
คณะกรรมการกาหนด
(๗) ควบคุมการเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนด ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมติของสภาสถาบัน
(๘) เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกิจการทั่วไป
(๙) จั ดทารายงานประจาปี งบการเงินประจาปี และรายงานอื่น ๆ ตามหลั กเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกาหนด
(๑๐) รักษาวินัยของนักศึกษา
(๑๑) ระมัดระวังมิให้มีการดาเนินการอันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงหรือความ
ปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในบริเวณ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามข้อกาหนด ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หน้าที่ที่สภาสถาบันมอบหมาย และหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๑๓) ดาเนินกิจการอื่นอันเป็นปกติธุระที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพึงกระทา
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มาตรา ๔๔ เมื่ออธิการบดีพ้นจากตาแหน่ง ให้สภาสถาบันแจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม* ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันพ้น จากตาแหน่ง
มาตรา ๔๕ คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีตาแหน่งทางวิชาการดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ
(๒) รองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
(๔) อาจารย์หรืออาจารย์พิเศษ
มาตรา ๔๖ คณาจารย์ประจาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีความรู้ความชานาญพิเศษใน
วิชาใดวิชาหนึ่ง
(๒) ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๔) ไม่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๔๗ ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
อาจารย์และอาจารย์พิเศษนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ
นั้น ให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์ประจาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๔๘ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ ให้ เป็ นไปตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน ซึ่งหลั กเกณฑ์ดังกล่ าว
ต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่คณะกรรมการกาหนด
การพ้นจากตาแหน่งคณาจารย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๔๙ ศาสตราจารย์ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชานาญเป็นพิเศษและพ้น
จากตาแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภาสถาบันอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิช าที่
ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พิเศษ หรือแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ให้ผู้นั้นมีสิทธิใช้ชื่อศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นคานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้
การใช้คานาหน้านามตามวรรคหนึ่ง ถ้าใช้อักษรย่อให้ใช้ดังนี้
ศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ศ.
ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ศ.(พิเศษ)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใช้อักษรย่อ ศ.(เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ รศ.
รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ รศ.(พิเศษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อักษรย่อ ผศ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ ผศ.(พิเศษ)
มาตรา ๕๑ เมื่ออธิการบดีแต่งตั้งผู้ ใดให้ดารงตาแหน่งทางวิ ชาการในสถาบัน อุดมศึ ก ษา
เอกชนตามมาตรา ๔๕ (๒) (๓) และ (๔) ให้ อธิการบดีแจ้งให้ ส านักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม*ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันแต่งตั้ง
มาตรา ๕๒ บุคคลใดจะเป็นคณาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกินหนึ่งแห่งไม่ได้
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่มีความจาเป็น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจมีผู้ช่วยอาจารย์ได้
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกาหนด
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หมวด ๔
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

มาตรา ๕๔ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.
ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม.
ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ.
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะทาการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้ นใด และในสาขาวิชาใดได้เมื่อ
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการได้รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นแล้ว
การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๕๕[๙] สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้
การกาหนดให้ ส าขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะให้ ใช้อักษรย่อส าหรับสาขาวิชานั้น
อย่างไร ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๕๖ สภาสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจออกข้อบังคับกาหนด
ให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ได้รั บปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิ ยม
อันดับสองได้
มาตรา ๕๗ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีประกาศนียบัตร
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตได้ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตร ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
(๒) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ก่อนถึงขั้นได้รับปริญญาตรี หรือผู้ที่สอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี แต่ได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ากว่าเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิช าใด
ภายหลังที่ได้ปริญญาแล้ว
มาตรา ๕๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภา
สถาบั น เห็ น ว่า ทรงคุณ วุฒิ ส มควรแก่ ป ริ ญญานั้ น ๆ แต่จะให้ ปริญ ญาดั ง กล่ าวแก่ ก รรมการสภาสถาบั น
คณาจารย์ประจา หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไม่ได้
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๕๙ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจกาหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็ มวิทยฐานะ
เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตร
บัณฑิต และอาจกาหนดให้มีครุยประจาตาแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ครุยประจาตาแหน่งผู้บริหารและ
ครุยประจาตาแหน่งคณาจารย์ประจาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยประจาตาแหน่ง ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งจะใช้ในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอย่างใด
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

[๙]

มาตรา ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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หมวด ๕
ทรัพย์สินและการบัญชี

มาตรา ๖๐ ทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินตามที่ระบุไว้
ในข้อกาหนดเมื่อจัดตั้ง รวมทั้งเงินและทรัพย์สินอื่นที่ได้มาในภายหลัง
ที่มาของทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
(๑) ทุน จากผู้ รั บ ใบอนุญาต ซึ่งประกอบด้ว ย เงินและทรัพย์สินอื่นที่ระบุในข้อกาหนด
เมื่อจัดตั้งและที่จัดหามาเพิ่มเติมในภายหลัง
(๒) ทุนจากการได้รับบริจาค ซึ่งประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศ
ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยระบุเงื่อนไขให้ใช้ได้เฉพาะแต่ดอกผล
(๓) ทุ น สะสม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย เงิ น และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ ไ ด้ ม าจากผลด าเนิ น งานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผ่านมา
มาตรา ๖๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดสรรทุ นของสถาบันเป็นกองทุนประเภทต่างๆ
ที่มีลักษณะและวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) กองทุนทั่วไป ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอื่นที่จัดสรรไว้เพื่อใช้ในการดาเนินกิจการทั่วไป
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) กองทุนทรัพย์สินถาวร ได้แก่ ทรัพย์สินถาวรทุกประเภทที่ใช้ในการดาเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นส่ว นรวม รวมทั้งเงินที่จัดสรรไว้เพื่ อจัดหาเพิ่มเติม ก่อสร้างและดัด แปลง
ทรัพย์สินถาวรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดีขึ้น แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สินถาวรที่เป็นของกองทุนอื่นโดยเฉพาะ
(๓) กองทุนวิจัย ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอื่นที่จัดสรรไว้เพื่อใช้ในการค้นคว้าหาความรู้
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
(๔) กองทุน ห้ องสมุดและเทคโนโลยี ได้แก่ เงินและทรัพย์สิ นอื่นที่จัดสรรไว้เพื่อใช้ซื้อ
หนังสือ วารสาร สื่อการศึกษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในห้องสมุด
(๕) กองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร ได้ แ ก่ เงิ น และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ จั ด สรรไว้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการให้
ทุนการศึกษาและการฝึกอบรมแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้ ตามข้อกาหนด
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๖) กองทุนสงเคราะห์ ได้แก่ เงินและทรัพย์สินอื่นที่จัดสรรไว้เพื่อใช้ในการให้ทุนแก่นักศึกษา
และการสงเคราะห์อื่นที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การให้สวัสดิการแก่คณาจารย์ประจาและเจ้าหน้า ที่ข อง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการสงเคราะห์อื่นๆ ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๗) กองทุนคงเงินต้นหรือกองทุนอื่น ได้แก่ เงินและทรัพย์สิ นอื่นที่จัดสรรไว้เพื่อ ใช้ ใน
วัตถุประสงค์อื่นตามที่สภาสถาบันกาหนดตามความจาเป็นและเหมาะสม
การบริหารกองทุนแต่ละประเภทนั้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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มาตรา ๖๒ รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าเล่ าเรียน ค่าบารุง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) เงินและทรัพย์สิน อื่นที่มีผู้ บริจาคหรืออุทิศให้แก่ส ถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไม่มี
เงื่อนไขที่ระบุให้ใช้ได้เฉพาะแต่ดอกผล
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐ
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
(๕) รายได้และผลประโยชน์อย่างอื่น
รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ถือเป็นรายได้ของกองทุนทั่วไป นอกจากรายได้
ที่เกิดจากกองทุนใดโดยเฉพาะให้ถือเป็นรายได้ของกองทุนนั้น
รายได้จ ากการบริ จ าคเงินเกินกว่าจานวนที่คณะกรรมการกาหนด สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนต้องจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินและบันทึกบัญชีตามแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวเป็นรายปี สาหรับเงิน
ส่วนที่เหลือเมื่อสิ้นปีให้กันไว้จ่ายในงวดต่อไป
มาตรา ๖๓ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องดาเนินการเกี่ยวกับบรรดารายได้และทรัพย์สิน
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนให้ เป็ น ไปตามวัต ถุ ประสงค์ ที่ร ะบุ ไว้ ในมาตรา ๘ และตามวัต ถุป ระสงค์
ที่ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกาหนดไว้
มาตรา ๖๔ ทุ ก ต้ น ปี ก ารศึ ก ษา สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนต้ อ งจั ด ให้ มี เ งิ นในกองทุน
ประเภทต่างๆ เป็ น จ านวนเพีย งพอที่จ ะดาเนินงานได้ ถ้ากองทุนใดมีจานวนเงินไม่เพียงพอให้ โอนเงิน
ในกองทุนทั่วไปไปให้มีจานวนเพียงพอ
ในกรณี ที่ เ งิ น ในกองทุ น ทั่ ว ไปมี จ านวนไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ได้
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดหามาเพิ่มเติมให้เพียงพอแก่การดาเนินงาน
มาตรา ๖๕ ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีสากลและตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๖๖ เมื่อปรากฏว่ากองทุนทั่วไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี ให้อธิการบดีเสนอ
สภาสถาบันดาเนินการดังนี้
(๑) ให้นาเงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปีในกองทุนทั่วไปโอนไปชดใช้กองทุนอื่นใด
ที่มียอดติดลบก่อน
(๒) ให้ จั ดสรรเงิน ส่ ว นที่เหลื อจากที่โ อนไปตาม (๑) ให้ กองทุนประเภทต่างๆ รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิ บและจัดสรรผลประโยชน์ให้ผู้รับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยให้มียอด
คงเหลืออยู่เป็นทุนดาเนินงานของกองทุนทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
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มาตรา ๖๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทางบการเงินประจาปีให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบ และเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วให้อธิการบดีนาเสนอต่อสภาสถาบัน
เมื่อสภาสถาบันได้อนุมัติงบการเงินประจาปีแล้ว ให้อธิการบดีส่งงบการเงินพร้อมรายงาน
การสอบบัญชีไปยังสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายในกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี
มาตรา ๖๘ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนประจาปีทุกปี
มาตรา ๖๙ ให้ผู้สอบบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและ
หลักฐานต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อการนี้ให้มีอานาจสอบถามกรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี
หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเรียกให้บุคคลดังกล่า วส่งสมุดบัญชี เอกสารหลักฐานต่างๆ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
หมวด ๖
การอุดหนุนและส่งเสริม

มาตรา ๗๐ ให้รัฐอุดหนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังต่อไปนี้
(๑) ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐไปปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยได้รับ
เงินเดือนและค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(๒) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในด้านต่างๆ
(๓) ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าประเภทครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา และการวิจัย
โดยการรับรองของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน
หมวด ๗
การกากับและควบคุม

มาตรา ๗๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไป
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือสถานที่ใดซึ่งมีหลักฐานว่าได้มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโดยไม่ได้
รับอนุญาตในระหว่างเวลาทาการ เพื่อตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
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ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวก
หรือให้คาชี้แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร
มาตรา ๗๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๗๓ ในการปฏิบัติห น้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง
บัตรประจาตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๗๔ การกระทาดังต่อไปนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
(๑) การรับความช่วยเหลือทางการเงิน อุปกรณ์การศึกษา หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใด
เป็นจานวนเงินหรือมูลค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) การกู้เงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่ สิบห้าของมูลค่าของทรัพย์สินที่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอยู่ขณะนั้น ทั้งนี้ หนี้สินสะสมต้องไม่เกินมูลค่าแห่งทรัพย์สิน
(๓) การเช่าทรัพย์สินที่มีค่าเช่าเกินกว่าที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) การซื้อ การเช่าซื้อ หรือการจาหน่ายทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการกาหนด
(๕) การก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลใด ซึ่งการรับนั้นอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัดต่อวัฒนธรรมของชาติ
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๗๖ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องหยุดสอนติดต่อกันเกินกว่าสามวัน
นอกจากการหยุ ดตามปกติ อธิ การบดี ต้ องแจ้ งเป็ นหนั งสื อให้ ส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม*ทราบภายในสามวันนับแต่วันหยุดสอน
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่คณาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู้ใดพ้นสภาพจากการ
เป็นคณาจารย์ประจา ให้อธิการบดีแจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม*ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณาจารย์ประจาผู้นั้นพ้นสภาพ
มาตรา ๗๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าอาคารสถานที่หรือบริเวณที่ตั้งของสถาบันอุดมศึ กษา
เอกชนมีสภาพขัดต่อสุขลั กษณะหรื ออนามัย ไม่มั่นคง หรือมีเหตุอื่นอันอาจเป็นภยันตรายแก่นัก ศึก ษา
ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้อธิการบดีดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เสร็จภายในกาหนดเวลาอัน
สมควร หรื อเมื่อเห็ น เป็ น การจ าเป็ น จะสั่ งให้ ส ถาบัน อุดมศึก ษาเอกชนหยุดสอนในระหว่างเวลาที่ ต้ อ ง
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือจนกว่าจะเห็นว่าเหตุที่สั่งให้หยุดสอนนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วก็ได้
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มาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาต กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารย์ หรือ
เจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้หรือยอมให้ผู้อื่นใช้
(๑) ชื่อ ตรา สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอกเหนือไปจากที่
ระบุไว้ในข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) สถานที่เพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือการอันไม่ควรแก่กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๘๐[๑๐] เมื่อปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ดาเนินการในสิ่งที่จาเป็นต่อ
การจัดการศึกษาตามโครงการที่ได้รับใบอนุญาตภายในกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ให้รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๘๑[๑๑] (ยกเลิก)
มาตรา ๘๒ การโฆษณาของสถาบันอุด มศึ กษาเอกชนต้ องไม่ใช้ ข้อ ความอันเป็ น เท็ จ
หรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ตรงตามข้อกาหนดหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
ข้ อ ความตามวรรคหนึ่ ง หมายความรวมถึ ง การกระท าให้ ป รากฏด้ ว ยตั ว อั ก ษร ภาพ
ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระทาอย่างใดๆ ที่ทาให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
มาตรา ๘๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ ให้คณะกรรมการ
มีอานาจออกคาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
(๔) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ดาเนินการตามคาสั่งของคณะกรรมการหรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการมีอานาจเพิกถอนใบอนุญาตนั้น ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทาผิด
มาตรา ๘๔[๑๒] ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด หรือไม่ใช้คาว่ามหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัย เป็นอักษรไทยนาหน้า
ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือใช้ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นอักษรต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการเตือนเป็นหนังสือให้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆ ตามที่แจ้งไปภายในเวลาที่กาหนด
[๑๐]

มาตรา ๘๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๑๒]
มาตรา ๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๑๑]
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ถ้าหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการมีอานาจสั่งการตามควรแก่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้งดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทุกสาขาวิชา
(๒) เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ
(๓) เพิกถอนใบอนุญาต
การสั่งการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่กระทบถึงการดาเนินคดีผู้กระทาการอันกฎหมายนั้นๆ
บัญญัติเป็นความผิดและกาหนดโทษไว้
มาตรา ๘๕ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หรื อแก้ไขข้อกาหนดของสถาบั น อุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือเปิดดาเนินการในสาขาวิชาอื่นใดโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ มีอานาจสั่งการ
ตามควรแก่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง
การสั่งการตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงการดาเนินคดีผู้กระทาการอันกฎหมายนั้นๆ บัญญัติ
เป็นความผิดและกาหนดโทษไว้
มาตรา ๘๖ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ไม่มีทุนพอจะดาเนินการต่อไป หรือมีหนี้สินเกินทรัพย์สินหรือมีฐานะการเงินไม่มั่นคง
อันอาจเกิดความเสียหายแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดหรือ
ประกาศที่ออกหรือกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หรือคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในเมื่ออาจทาให้เกิดความเสียหาย
แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของรัฐมนตรีซึ่งสั่งการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม
(๓) หยุ ด สอนเกิ น สองเดื อ นติ ด ต่ อ กั น เว้ น แต่ เ ป็ น การหยุ ด สอนตามข้ อ ก าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๔) สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดาเนินการอันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัย
ของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ใน
ความควบคุมของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม* และให้รัฐมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า
ห้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคนทาหน้าที่แทนสภาสถาบัน และให้ประกาศคาสั่งควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยมีกาหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน
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มาตรา ๘๗ เมื่อรัฐมนตรีมีคาสั่งควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแล้ว ห้ามมิให้อธิการบดี
คณาจารย์ประจา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
ต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ในกรณีที่อธิการบดี คณาจารย์ประจาและเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับ
มอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให้จัดการอันสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนและส่ ง มอบทรัพ ย์ สิ น พร้ อ มด้ว ยสมุด บั ญ ชี เอกสาร
และสิ่ งอื่น อัน เกี่ ย วกับ กิจ การและทรั พย์สิ น ของสถาบัน อุดมศึ กษาเอกชนให้ แ ก่ค ณะกรรมการควบคุ ม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยมิชักช้า
มาตรา ๘๘[๑๓] รัฐ มนตรีมีอานาจสั่งให้ข้าราชการในสัง กัด กระทรวงไปปฏิบัติง านใน
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนในระหว่างเวลาที่ส ถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ในความควบคุมของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ตามความจาเป็น โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติ
ราชการตามปกติ
มาตรา ๘๙ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจอุทธรณ์คาสั่ งควบคุมต่อรัฐมนตรีได้ภ ายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคาสั่ง ให้รัฐมนตรีมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจานวนสามคน ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม*จานวนสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิในปัญหาที่เกี่ยวข้องจานวนสามคน
เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อชี้ขาดตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๙๐ เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ถูกควบคุมสมควรจะดาเนินกิจการของตนเองได้ต่อไป หรือเมื่อผู้รับใบอนุญาตร้องขอจะดาเนิน
กิ จ การของตนต่ อ ไปต่ อ คณะกรรมการควบคุ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายงานให้รัฐมนตรีทราบ ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควร ให้มีคาสั่งเลิกการควบคุมและ
ประกาศคาสั่งเพิกถอนการควบคุมในหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยมีกาหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สามวัน และให้ คณะกรรมการควบคุมสถาบัน อุด มศึ กษาเอกชนส่ งมอบทรัพ ย์สิ นพร้ อ มด้ว ยสมุ ด บั ญ ชี
เอกสารและสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้แก่สภาสถาบันโดยมิชักช้า
มาตรา ๙๑ เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ถูกควบคุมไม่อาจดาเนิ น กิจการต่อไปได้ หรือไม่ควรให้ ดาเนินกิจการต่อไป และมีเหตุ ส มควร
เพิกถอนใบอนุญาต ให้รายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้

[๑๓]

มาตรา ๘๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
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มาตรา ๙๒ เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายงานต่อรัฐมนตรีว่ามี
เหตุสมควรเพิกถอนใบอนุญาต ให้คณะกรรมการมีคาสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับ
ผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนนั้ น ให้ แ ก่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม*ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม*เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง
ผลการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าวตามหลักฐานที่ได้รับมอบตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๓ เมื่อรัฐมนตรีมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ดังกล่าวหมดสภาพการเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แต่งตั้งผู้ ช าระบั ญชี และให้ น าบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชาระบัญชี
บริษัทจากัดมาใช้บังคับแก่การชาระบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอนุโลม
เมื่อได้ช าระบั ญชี แล้ ว ถ้ายังมีทรัพ ย์สิ น เหลื อ อยู่ ให้ ผู้ ช าระบั ญชี คืน แก่ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
เว้นแต่ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคจากผู้อื่นตามมาตรา ๑๗ ให้โอนให้แก่องค์การสาธารณกุศลที่มีวัตถุประสงค์
ในการส่งเสริมการศึกษาตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถ้าไม่ได้ระบุไว้ให้ทรัพย์สิน
นั้นตกเป็นของรัฐ
มาตรา ๙๔ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานระหว่างการควบคุมหรือชาระบัญชีในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน ให้จ่ายจากทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่รัฐมนตรีกาหนด โดยจ่ายจากทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
มาตรา ๙๕ ให้กรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๙๖ เมื่อปรากฏว่าอธิการบดี
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ (๖) หรือ (๙) มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๙
หรือมาตรา ๘๗ หรือข้อบังคับหรือข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) ดาเนิ น กิจ การสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในลั กษณะที่อาจเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่ อ
ความมั่นคงหรือความปลอดภัย ของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
(๔) ดาเนินกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือปล่ อยให้ผู้ อื่นกระทาการใดๆ ที่ทาให้
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไม่มีคุณภาพทางวิชาการหรือไม่มีมาตรฐานการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด และเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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ให้สภาสถาบันดาเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถ้าเห็นว่าอธิการบดีขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑) กระทาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม (๒) หรือดาเนินการตาม (๓) หรือ (๔)
ให้ ส ภาสถาบั น ถอดถอนอธิ ก ารบดี จ ากต าแหน่ ง ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ท ราบผลการสอบสวน
ถ้าสภาสถาบันไม่ดาเนินการถอดถอนให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการดาเนินการถอดถอน
อธิการบดีจากตาแหน่งได้[๑๔]
มาตรา ๙๗ เมื่อปรากฏว่าคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู้ใด
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๖ หรือได้รับการแต่งตั้งไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับตามมาตรา ๔๘
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๘๗ หรือข้อบังคับหรือข้อกาหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) กระทาการในลักษณะที่อาจเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัย
ของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ให้ อธิการบดีดาเนิ นการสอบสวน ถ้าเห็ นว่าคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนผู้ ซึ่ ง
ถูกสอบสวนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับการแต่งตั้งไม่เป็นไปตามข้อบังคับตาม (๑) กระทา
การฝ่ าฝื น หรื อไม่ป ฏิบั ติตาม (๒) หรื อกระทาการตาม (๓) ให้ ดาเนินการเพื่อถอดถอนคณาจารย์ ผู้ นั้ น
ออกจากตาแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบผลการสอบสวน ทั้งนี้ ให้คณาจารย์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน คาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
ถ้าอธิการบดีไม่ดาเนินการตามวรรคสอง ให้สภาสถาบันดาเนินการแทนและให้ดาเนินการ
ต่ออธิการบดีตามควรแก่กรณีต่อไป
เมื่อได้ดาเนิน การถอดถอนคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือดาเนินการต่ อ
อธิการบดีตามวรรคสองหรือวรรคสามแล้ว ให้รายงานสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม*เพื่อทราบ
มาตรา ๙๘[๑๕] การสอบสวนตามมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สภาสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๙๙ ผู้ซึ่งถูกถอดถอนตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี อาจได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีหรือคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอีกได้เมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ต้องพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกถอดถอนจากตาแหน่ง

[๑๔]
[๑๕]

มาตรา ๙๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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หมวด ๘
การเลิกและการโอนกิจการ

มาตรา ๑๐๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสื อพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นที่จ ะต้ อง
เลิกกิจการและแผนการจัดการศึกษาของนักศึกษาที่เหลืออยู่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ
ก่อนสิ้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่าสามเดือน
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล การเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง
ต้องได้รับความยินยอมจากนิติบุคคลนั้นตามกฎหมาย
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการอาจมีคาสั่งเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
และจะกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขเท่าที่จาเป็นได้ และให้นามาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และ
มาตรา ๙๔ มาใช้บังคับแก่การเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๑ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ใ ดประสงค์ จะโอนใบอนุ ญาตโดยความเห็ นชอบของ
สภาสถาบัน ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาตและรายละเอียด
เกี่ยวกับผู้รับโอนใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล การโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความยินยอม
จากนิติบุคคลนั้นตามกฎหมาย
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการอาจมีคาสั่งโอนใบอนุญาตและจะกาหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขเท่าที่จาเป็นได้
มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นคาขอรับโอน
ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการพร้อมแจ้งเป็นหนังสือให้สภาสถาบันทราบเพื่อรับโอนใบอนุญาตภายในหกสิบวัน
ถ้าไม่ได้ยื่นคาขอภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันแจ้งชื่อผู้รับโอน
ต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตสิ้นสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันแจ้งชื่อผู้รับโอนต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งรายละเอียดและเหตุผลความจาเป็น
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่ไ ม่มีผู้ รับ โอนใบอนุญ าตตามมาตรา ๑๐๒ ให้รัฐ มนตรีโ ดย
คาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ ส ถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ในความควบคุมของสานั กงาน
ปลัด กระทรวงการอุด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม* และให้นามาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓
และมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเลิกกิจการตามมาตรา ๑๐๐ การโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๑ และการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๒ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๙
บทกาหนดโทษ

มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๕ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๖[๑๖] สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๐๗ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ ออกตาม
มาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ หรือ
มาตรา ๖๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๐๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีก
วันละห้าพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา ๑๑๐ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่ น หรื อ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดรับตาแหน่งอธิการบดี หรือรองอธิการบดี หรือคณาจารย์ ประจา หรือ
ผู้ช่วยอาจารย์ โดยที่รู้อยู่ว่าตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑
หรือมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๓ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๒ อธิการบดีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ (๖) หรือ (๙) มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๗
มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา
๗๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

[๑๖]

มาตรา ๑๐๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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มาตรา ๑๑๕[๑๗] สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
ในกรณี ที่ สถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชนใดกระท าความผิ ดตามมาตรา ๗๔ หรื อมาตรา ๗๕
ถ้าการกระทาความผิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการสภา
สถาบัน อธิการบดี หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวมีห น้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทา การจนเป็นเหตุให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้นๆ ด้วย
มาตรา ๑๑๖ ผู้รับใบอนุญาต กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๗ อธิการบดี คณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู้ ใด
ฝ่าฝืนมาตรา ๘๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่ งของคณะกรรมการตาม
มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ ง ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง แสนบาท และปรั บ อี ก วั น ละห้ า พั น บาทตลอด
ระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา ๑๑๙ ผู้ ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจาตาแหน่ง เครื่องแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดง
ด้วยประการใดๆ ว่าตนมีประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือตาแหน่งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิจะใช้หรือมีวิทยฐานะ
หรือตาแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดใช้ ปลอม เลียน ซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไม่ว่าจะทาเป็นสีใด หรือทาด้วยวิธีใดๆ หรือทาให้ปรากฏที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดจัดการศึกษาระดับปริญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกระทาด้วยประการใดๆ
ให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนมีอานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญา ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

[๑๗]

มาตรา ๑๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
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มาตรา ๑๒๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแสดงหรือกระทาด้วยประการใดๆ เพื่อให้
บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าได้รับการรับรองวิทยฐานะหรือได้รับความเห็นชอบให้เปิดดาเนินการในสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งหรือได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชาใดอันเป็นเท็จ อธิการบดีต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม*โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจเปรียบเทียบ
ปรับได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ดาเนินคดีต่อไป
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๒๔ ให้ ค ณะกรรมการสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนตามพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ปพลางก่ อ นจนกว่ า จะมี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๑๒๕ ให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน สภาสถาบั น
และคณะกรรมการอื่น ซึ่งได้รั บ การแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบัน และคณะกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๑๒๖ ใบอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติส ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และใบอนุญาตนั้นยังคงใช้ได้ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ให้ถือเป็นใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งได้ยื่นโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไว้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยให้ถือว่าเป็นการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒๘ ให้ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ในวันที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา มี ฐ านะเป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๙ ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑๓๐ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง ประกาศ คาสั่ ง ข้อกาหนด ระเบียบ
และข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นากฎทบวง ประกาศ คาสั่ง ข้อกาหนด ระเบียบ
และข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ได้กาหนดกรอบการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการกากับ ติดตาม
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ เพื่อให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาด าเนิ น กิ จ การได้ โ ดยอิ ส ระ สามารถพั ฒ นาระบบบริ ห ารและการจั ด การที่ เ ป็ น ของตนเอง
มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสภาสถานศึกษา และได้กาหนด
ให้ มี ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณาเสนอนโยบาย แผนพั ฒ นา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ธารงรั ก ษา
มาตรฐานการศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น มีความเจริญมั่นคงและเอื้ออานวยต่อการขยายกิจการในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบัน
อุดมศึกษาของเอกชนอยู่ภายใต้การกากับ ติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐[๑๘]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และทาให้สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนไม่อาจดาเนิน กิจ การสนองต่อความต้องการของสั งคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนยังมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้น
เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการจัดการศึกษา สมควรกาหนดให้สภาสถาบันมีอานาจ
ในการอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามที่ ค ณะกรรมการก าหนด รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจในการลงทุนหรือร่วมลงทุนกับนิติบุคคลหรือหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นรายได้
ของสถาบันอุดมศึกษาจึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

[๑๘]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๑ ก/หน้า ๗/๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐[๑๙]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญา
ร่วมกับการกระทาความผิ ดของนิติบุ คคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทาหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับ
การกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้ งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖
และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวทานองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบั ญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับ
ไม่ได้ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ดังนั้น เพื่อแก้ไขบทบัญ ญัติ
ของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
*พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒[๒๐]
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ แ ก้ ไ ขค าว่ า “ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา” และค าว่ า
“เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ในพระราชบัญญัติส ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็ น ค าว่ า “ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ” และค าว่ า
“ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” แล้วแต่กรณี ทุกแห่ง
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติ ม
กฎหมายว่า ด้ว ยสถาบัน อุด มศึก ษาเอกชนเพื่อ แก้ไ ขบทบัญ ญัติใ ห้ส อดคล้อ งกับ การจัด ตั้ง กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
[๑๙]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
[๒๐]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๕๗ ก/หน้า ๑๐๒/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
โทรศัพท์ : 0 2039 5537 - 5540
โทรสาร : 0 2039 5651
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