คู่มือการให้บริการประชาชน : การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การขอแต่ ง ตั้ ง นายกสภาสถาบั น และกรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษ าเอกชน
ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ซึ่งผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องเป็นผู้ลงนามในคาขอแต่งตั้งนายกสภาสถาบันและ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในทุกกรณี
2. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ จ ะได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น นายกสภาสถาบั น และกรรมการสภาสถาบั น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา 28 ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2550 และจานวนการดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน ต้ อ งเป็ น ไปตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 39/2559 เรื่ อ ง
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
3. เอกสารประกอบการขอแต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 หนังสือขอแต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องเป็นผู้ลงนาม พร้อมประทับตราสาคัญบริษัทกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
3.2 ประวัติของนายกสภาสถาบั น และกรรมการสภาสถาบั นผู้ ทรงคุณวุฒิ ข องสถาบัน อุด มศึ ก ษาเอกชน
ประกอบด้วย 1) นายกสภาสถาบัน ตามมาตรา 28 (1)
2) อธิการบดี ตามมาตรา 28 (2) (กรรมการสภาสถาบันโดยตาแหน่ง) พร้อมแนบคาสั่งแต่งตั้งอธิการบดี
3) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 28 (3) ซึ่งผู้รับใบอนุญาตเสนอชื่อไม่น้อยกว่า 7 คน
แต่ไม่เกิน 14 คน ทั้งนี้ ให้มีคณาจารย์ประจาอย่างน้อย 1 คน โดยระบุด้วยว่าท่านใดเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
จากคณาจารย์ประจา
หมายเหตุ : ประวัติตามข้อ 1) - 3) กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มซึ่งปรากฏตามไฟล์แนบ
3.3 ข้อมูลคณะ หลักสูตร และสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดย
จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี โท และเอก
3.4 กรณีผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นนิติบุคคล (บริษัท มูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วนจากัด
หรือองค์กรอื่นๆ) ให้จัดส่งเอกสาร ดังนี้
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1) สาเนาหนังสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2) สาเนาเอกสารแสดงจานวนหรือชื่อกรรมการซึ่ง ลงชื่อผูกพันนิติบุคคลได้ และผู้รับใบอนุญาตรับรองสาเนา
4. กรณีผู้ยื่นคาขอ (ผู้รับใบอนุญาต) ส่งเอกสารด้วยตนเอง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอแต่งตั้งนายกสภา
สถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้ว หากพบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้ วน
จะแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามระยะ เวลาที่กาหนดนับแต่วันที่ยื่นคาขอนั้น
หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นคาขอยังมิได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
มาแล้วแต่เอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในการขอแต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ของสถาบั น อุดมศึกษาเอกชน ส านักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จะคืนคาขอแก่ผู้ยื่นคาขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคาขอสามารถทักท้วงการส่งคืนได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งคืน
คาขอหรือจะยื่นคาขอใหม่ได้
5. กรณีที่ยื่นคาขอทางไปรษณีย์ ถ้าเอกสารประกอบคาขอไม่ครบถ้วน ผู้ยื่นคาขอต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ภายใน 15 วันทาการ โดยนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม การนับวันดังกล่าวให้เริ่มนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง
6. กรณีที่มีการยื่นคาขอเข้ามาพร้อมกันหลายสถาบันอุดมศึกษา การดาเนินการอาจไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กาหนดได้ เนื่องจากข้อจากัดด้านบุคลากรที่มีอยู่
7. สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะแจ้งผลการพิจารณาโดยส่งคาสั่งแต่งตั้ง
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามแล้วต่อผู้รับใบอนุญาตภายใน 66 วันทาการ
ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาดาเนินการตามขั้นตอนปกติตามเงื่อนไขกาหนดไว้ โดยเริ่มนับจากวันที่เอกสารหลั กฐาน
ครบถ้วน ไม่นับรวมระยะเวลาในการชี้แจงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม และเหตุการณ์สุดวิสัยอื่นๆ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
นวัตกรรม สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (ชั้น 17)
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

3

สถานที่ให้บริการ
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (ชั้น 17)
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 /ไปรษณีย์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 66 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคาขอและ
รายการเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งแจ้งแก่ผู้ยื่นคาขอทราบ
กรณีเอกสารไม่ถูกต้องสมบูรณ์
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้รับ
ใบอนุญาต เสนอ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนฯ และตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 39/2559
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบเพื่อ
นาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
4) การพิจารณา
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) นาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 28(4)แห่ง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนฯ

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

8 วันทาการ

สานักงานปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

15 วันทาการ

สานักงานปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

20 วันทาการ

สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
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ลาดับ
ขั้นตอน
5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
สป.อว. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
นาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมลงนามในคาสั่งดังกล่าว
6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
สป.อว. จะจัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยัง
1) ผู้รับใบอนุญาต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) หน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

ระยะเวลา
15 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

7 วันทาการ

สานักงานปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) หนังสือแจ้งการขอแต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ (ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งลงลายมือชื่อจริง /กรณีเป็นนิติบุคคล
ให้ลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามพร้อมตราประทับ)
2) ประวัติย่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา (1) (2) และ (3)
ฉบับจริง 1 ชุด
หมายเหตุ (ผู้ทรงคุณวุฒิลงรายมือชื่อรับรองประวัติด้วยตนเอง)
3) คาสั่งแต่งตั้งอธิการบดี
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (อธิการบดีลงลายมือชื่อรับรองสาเนาด้วยตนเอง)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (- ต้องรับรองสาเนา
- กรณีเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด
1) สาเนาหนังสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 2) สาเนาเอกสารแสดง
จานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันนิติบุคคลได้และผู้รับ
ใบอนุญาตรับรองสาเนา)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

กระทรวงพาณิชย์
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5) หนังสือรับรองนิติบุคคล
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (- ต้องรับรองสาเนา
- กรณีเป็นมูลนิธิ สมาคม 1) สาเนาหนังสือการจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล 2) สาเนาเอกสารแสดงจานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพัน
นิติบุคคลได้ และผู้รับใบอนุญาตรับรองสาเนา)
6) ข้อมูลคณะ หลักสูตร และสาขาวิชา ที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ – กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิดหลักสูตรที่ผ่านการ
อนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิ่มเติมจากข้อมูลรายงาน
ประจาปีที่ได้นาส่ง สป.อว
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มีการจัดเก็บ
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
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ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center /
Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) เอกสารประกอบการเสนอขอแต่งตั้งกรรมการสภา
2) แบบประวัติกก.สภา 28 (1) (3)
3) แบบประวัติอธิการบดี 28 (2)
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การเสนอขอแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 5 /
จานวนคาขอที่มากที่สุด 15 / จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 1
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [สาเนาคู่มือประชาชน] การเสนอขอแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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