พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็ นปี ที่ ๕๘ ในรัชกาลปั จจุบนั

w

Fo

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ru
m

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ ประกาศว่า

la

nd

La

พระราชบัญญัตินี ้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ กระทําได้ โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

Th

ai

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี ้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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มาตรา ๔ ให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี ้ และคงมีสภาพเป็ นนิติบคุ คล
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี ้
“สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” หมายความว่า สถานศึกษาของเอกชนที่ให้ การศึกษาระดับปริ ญญาแก่บค
ุ คลตังแต่
้ หนึง่ คนขึ ้น

ไป
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ซงึ่ ได้ นําทุนมาจัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษาเอกชนและได้ รับใบอนุญาตจัดตัง้

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และหมายความรวมถึงผู้รับโอนใบอนุญาตจัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษาเอกชน

ru
m

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตจัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษาเอกชน

“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Fo

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ

“กรรมการสภาสถาบัน” หมายความว่า กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

w

“คณาจารย์” หมายความว่า ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ชว่ ย

nd

La

ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ และอาจารย์พิเศษ ซึง่ ทําหน้ าที่หลักทางด้ านการสอนและการวิจยั ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ซงึ่ เข้ ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึง่ สําเร็ จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าขันพื
้ ้นฐานตาม

ai

la

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรื อเทียบเท่า หรื อผู้ซงึ่ สภาสถาบันอนุมตั ใิ ห้ เข้ าศึกษาได้ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด

Th

“พนักงานเจ้ าหน้ าที”่ หมายความว่า ผู้ซงึ่ รัฐมนตรี แต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผ้ รู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับแก่สถานศึกษาของเอกชนที่จดั การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริ ญญา เว้ นแต่
สถานศึกษาทีจ่ ดั ตังขึ
้ ้นตามสนธิสญ
ั ญาหรื อความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ
มาตรา ๗ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และมีอาํ นาจแต่งตังพนั
้ กงานเจ้ าหน้ าที่
กับออกกฎกระทรวง และประกาศ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้
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กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้
หมวด ๑
การจัดตัง้ และเปิ ดดําเนินการ
มาตรา ๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็ นสถานศึกษาและวิจยั มีวตั ถุประสงค์ในการให้ การศึกษาส่งเสริ มวิชาการและ
วิชาชีพชันสู
้ ง ทําการสอน ทําการวิจยั ให้ บริ การทางวิชาการแก่สงั คม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
มาตรา ๙ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสามประเภทคือ

ru
m

(๑) มหาวิทยาลัย
(๒) สถาบัน

Fo

(๓) วิทยาลัย

La

w

ลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง

nd

มาตรา ๑๐ การจัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๙ ต้ องได้ รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ

ai

la

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

Th

มาตรา ๑๑ ในการขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตต้ องเสนอโครงการจัดตังข้
้ อกําหนดและสาขาวิชาที่จะเปิ ดสอนมา
พร้ อมกับคําขอด้ วย
ข้ อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึง่ อย่างน้ อยต้ องมีรายการดังต่อไปนี ้
(๑) ชื่อและประเภท
(๒) วัตถุประสงค์
(๓) ที่ตงและแผนผั
ั้
งแสดงบริ เวณและอาคาร
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับทีด
่ ินตามมาตรา ๑๒
(๕) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้ จ่าย
(๖) ตรา เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์
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(๗) ครุ ยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
(๘) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา
(๙) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริ หาร คณาจารย์และเจ้ าหน้ าที่
(๑๐) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(๑๑) อัตราค่าเล่าเรี ยน ค่าบํารุ ง และค่าธรรมเนียมต่างๆ
(๑๒) วิธีการรับนักศึกษาและให้ นกั ศึกษาพ้ นสภาพ
(๑๓) เครื่ องแบบนักศึกษาหรื อการแต่งกายของนักศึกษา
(๑๔) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริ หาร คณาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ การกําหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย

ru
m

ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้ างและเลิกจ้ าง และสวัสดิการของผู้บริ หาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่

Fo

(๑๕) รายการอื่นตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้ อง

nd

La

w

การแก้ ไขข้ อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคสองต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เว้ นแต่ (๘)
(๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ให้ ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่สภาสถาบันให้ ความเห็นชอบ

la

(๑) เป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใช้ เป็ นที่จด
ั ตังสถาบั
้
นอุดมศึกษาเอกชน

ai

(๒) เป็ นผู้มีหลักฐานแสดงให้ เห็นว่า เมื่อได้ รับใบอนุญาตแล้ วจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ แก่สถาบันอุดมศึกษา

Th

เอกชนได้ ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๖ หรื อ
(๓) เป็ นผู้เช่าที่ดินจากส่วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐ ซึง่ มีหลักฐานแสดงให้ เห็นว่า เมื่อได้ รับใบอนุญาตแล้ วจะสามารถ

โอนสิทธิตามสัญญาเช่าทีด่ ินดังกล่าวให้ แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๖
ที่ดินตามวรรคหนึง่ ต้ องมีลกั ษณะและเนื ้อที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ เมื่อได้ รับใบอนุญาตแล้ ว ให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็ นนิติบคุ คลนับแต่วนั ที่ได้ รับใบอนุญาต และให้ ผ้ รู ับ
ใบอนุญาตเป็ นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนันจนกว่
้
าจะได้ มีการแต่งตังอธิ
้ การบดี
มาตรา ๑๔ การเปลีย่ นชื่อหรื อเปลีย่ นประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึง่ ได้ รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ แล้ ว ต้ องได้ รับ
อนุญาตเป็ นหนังสือจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
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การขออนุญาตและการอนุญาต ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ การอนุญาต การเพิกถอนการอนุญาต การเปลีย่ นชื่อ และการเปลีย่ นประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ เมื่อได้ รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ แล้ ว ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตดําเนินการดังนี ้
(๑) กรณีผ้ รู ับใบอนุญาตเป็ นผู้มกี รรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา ๑๒ (๑) ต้ องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวโดยปลอดจาก

ภาระผูกพันใดๆ ให้ แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับใบอนุญาต เว้ นแต่จะมีเหตุจําเป็ นและ
รัฐมนตรี อนุญาตให้ ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน

ru
m

(๒) กรณีผ้ รู ับใบอนุญาตเป็ นผู้มห
ี ลักฐานตามมาตรา ๑๒ (๒) ต้ องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวโดยปลอดจากภาระ

Fo

ผูกพันใดๆ ให้ แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในเก้ าสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับใบอนุญาต เว้ นแต่จะมีเหตุจําเป็ นและรัฐมนตรี
อนุญาตให้ ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน
(๓) กรณีผ้ รู ับใบอนุญาตเป็ นผู้เช่าที่ดินตามมาตรา ๑๒ (๓) ต้ องโอนสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวโดยปลอดจากภาระผูกพัน

La

w

ใดๆ ให้ แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับใบอนุญาตเว้ นแต่จะมีเหตุจําเป็ นและรัฐมนตรี
อนุญาตให้ ขยายเวลาออกไปได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน

nd

(๔) โอนเงินและทรัพย์สน
ิ อื่นซึง่ เป็ นทุนนอกจากทีด่ ินให้ แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในหกสิบวัน

Th

ai

la

ในกรณีที่ผ้ รู ับใบอนุญาตไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) แล้ วแต่กรณี ให้ รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมี
อํานาจเพิกถอนใบอนุญาตได้
มาตรา ๑๗ การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๒) และการบริ จาค
อสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ ได้ รับยกเว้ นภาษี อากรกรณีโอนอสังหาริ มทรัพย์โดยตราเป็ นพระราช
กฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร และได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
มาตรา ๑๘ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๙ การแบ่งส่วนงานและการจัดระบบบริ หารงานภายใน ให้ เป็ นไปตามระเบียบหรื อข้ อบังคับของสภาสถาบัน
มาตรา ๒๐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจัดการศึกษาในสาขาวิชาใดนอกสถานทีต่ งได้
ั ้ รูปแบบ วิธีการจัด การขออนุญาต
และการอนุญาต ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๒๑ ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้ องใช้ อกั ษรไทยและต้ องใช้ คําว่า “มหาวิทยาลัย”“สถาบัน” หรื อ “วิทยาลัย”
นําหน้ าชื่อ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใช้ อกั ษรต่างประเทศด้ วยก็ได้ โดยได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ

ru
m

มาตรา ๒๒ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดซึง่ มิใช่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี ้ ใช้ คาํ ว่า “มหาวิทยาลัย”“สถาบัน” หรื อ
“วิทยาลัย” หรื อคําในภาษาต่างประเทศที่มีความหมายอย่างเดียวกันประกอบชื่อ ในดวงตรา ป้ายชื่อ ข้ อบังคับ ระเบียบ
จดหมาย เอกสาร หรื อสือ่ อย่างอืน่ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินกิจการเพื่อให้ บคุ คลอื่นเชื่อว่าเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามพระราชบัญญัตินี ้

Fo

มาตรา ๒๓ กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่อยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่า
ด้ วยแรงงานสัมพันธ์ ทังนี
้ ้ ผู้ปฏิบตั ิงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้ องได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนด
ไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน

La

w

การคุ้มครองการทํางาน และผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๒

nd

คณะกรรมการ

la

มาตรา ๒๔ ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้

Th

ai

(๑) ให้ ความเห็นชอบในกรณีที่พระราชบัญญัตินี ้กําหนดไว้ ให้ ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๒) เสนอความเห็นหรื อให้ คําแนะนําต่อรัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้

และเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงกําหนด
(๔) ออกระเบียบและข้ อบังคับเพือ่ ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
(๕) เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรื อเพื่อป้องกันมิให้ เกิด

ความเสียหายแก่สทิ ธิของบุคคลทัว่ ไป ในการนี ้จะระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้ วยก็ได้
(๖) ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี ้หรื อกฎหมายอื่นกําหนดให้ เป็ นอํานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการ
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มาตรา ๒๕ ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําหน้ าทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๒๖ ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่งตังคณะกรรมการอื
้
่น หรื อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการอย่างใด
อย่างหนึง่ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ และเมื่อได้ ดาํ เนินการประการใดแล้ วให้ รายงานให้ คณะกรรมการทราบด้ วย
การประชุมของคณะกรรมการอื่น หรื อคณะอนุกรรมการ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

หมวด ๓

Fo

การดําเนินงาน

ru
m

มาตรา ๒๗ ให้ คณะกรรมการ คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการ มีอาํ นาจเรี ยกบุคคลใดๆ มาให้ ถ้อยคําหรื อแจ้ งให้
บุคคลใดๆ ส่งเอกสารหรื อหลักฐานที่จําเป็ นแก่การดําเนินการตามอํานาจและหน้ าที่

(๑) นายกสภาสถาบัน ซึง่ ผู้รับใบอนุญาตเสนอชื่อ

La

(๒) อธิการบดี เป็ นกรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่ง

w

มาตรา ๒๘ ให้ มีสภาสถาบันในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่งประกอบด้ วย

la

คณาจารย์ประจําอย่างน้ อยหนึง่ คน

nd

(๓) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสีค
่ นซึง่ ผู้รับใบอนุญาตเสนอชื่อ ทังนี
้ ้ ให้ มี

Th

คณะกรรมการเห็นชอบ

ai

(๔) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสามคนซึง่ รัฐมนตรี เลือกจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่

ให้ รัฐมนตรี แต่งตังนายกสภาสถาบั
้
นตาม (๑) และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) และ (๔)
ให้ สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒคิ นหนึง่ เป็ นอุปนายกสภาสถาบันเพื่อทําหน้ าที่แทนนายกสภา
สถาบัน เมื่อนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ หรื อไม่มีผ้ ดู ํารงตําแหน่งนายกสภาสถาบัน
ให้ สภาสถาบันแต่งตังผู
้ ้ บริ หารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ โดยคําแนะนําของอธิการบดี
มาตรา ๒๙ เมื่อรัฐมนตรี แต่งตังกรรมการสภาสถาบั
้
นตามมาตรา ๒๘ (๑) และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒติ าม
มาตรา ๒๘ (๓) และ (๔) แล้ ว ให้ นายกสภาสถาบันจัดให้ มกี ารประชุมกรรมการสภาสถาบันเพื่อแต่งตังอธิ
้ การบดี
การประชุมกรรมการสภาสถาบันครัง้ แรกให้ ดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ รับแจ้ ง
คําสัง่ แต่งตังนายกสภาสถาบั
้
น และกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๘
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มาตรา ๓๐ กรรมการสภาสถาบันจํานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ต้ องมีสญ
ั ชาติไทย
กรรมการสภาสถาบันต้ องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี และต้ องไม่เป็ นผู้มีความประพฤติเสือ่ มเสียหรื อ
บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ผู้รับใบอนุญาตซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาอาจได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) หรื อ (๔) ได้ แต่ต้อง
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามวรรคสอง
มาตรา ๓๑ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหน่งสีป่ ี และ
อาจได้ รับแต่งตังอี
้ กได้

ru
m

มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๑ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม
มาตรา ๒๘ (๓) หรื อ (๔) พ้ นจากตําแหน่งเมื่อ

Fo

(๑) ตาย

w

(๒) ลาออก

La

(๓) เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ

nd

(๔) ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่ในความผิดอันได้ กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ

la

(๕) รัฐมนตรี สงั่ ให้ ออกเมื่อเห็นว่าขาดคุณสมบัตต
ิ ามมาตรา ๓๐

ai

(๖) รัฐมนตรี แต่งตังคณะกรรมการควบคุ
้
มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๘๖

Th

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรื อกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) หรื อ (๔) พ้ นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
รัฐมนตรี อาจแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามมาตรา ๓๐ เป็ นนายกสภาสถาบันหรื อกรรมการสภาสถาบันแทนได้ ทังนี
้ ้
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ําหนดในมาตรา ๒๘ และให้ ผ้ ซู งึ่ ได้ รับแต่งตังอยู
้ ใ่ นตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผู้ซงึ่ ตนแทน
ในกรณีที่รัฐมนตรี แต่งตังกรรมการสภาสถาบั
้
นเพิ่มขึ ้นในระหว่างทีก่ รรมการสภาสถาบันซึง่ รัฐมนตรีแต่งตังไว้
้ แล้ วยังมีวาระ
อยูใ่ นตําแหน่ง ให้ ผ้ ซู งึ่ ได้ รับแต่งตังเพิ
้ ่มขึ ้นอยูใ่ นตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการสภาสถาบันที่แต่งตังไว้
้
แล้ ว
ในกรณีที่กรรมการสภาสถาบันพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยงั มิได้ แต่งตังกรรมการสภาสถาบั
้
นขึ ้นใหม่ ให้ กรรมการสภา
สถาบันซึง่ รัฐมนตรี แต่งตังซึ
้ ง่ พ้ นจากตําแหน่งปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตังกรรมการสภาสถาบั
้
นขึ ้นใหม่
มาตรา ๓๓ ให้ นายกสภาสถาบันเป็ นผู้เรี ยกประชุมกรรมการสภาสถาบัน
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การประชุมกรรมการสภาสถาบันต้ องมีกรรมการสภาสถาบันมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการสภา
สถาบันทังหมด
้
ให้ นายกสภาสถาบันเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่นายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ อปุ นายกสภาสถาบัน
ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุม ถ้ านายกสภาสถาบันและอุปนายกสภาสถาบันไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการสภา
สถาบันซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการสภาสถาบันคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการสภาสถาบันคนหนึง่ ให้ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

ru
m

ให้ มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างน้ อยปี ละสีค่ รัง้

w

(๑) อนุมตั ิแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Fo

มาตรา ๓๔ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้ าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจ
หน้ าที่เช่นว่านี ้ให้ รวมถึง

La

(๒) ออกข้ อกําหนด ระเบียบ และข้ อบังคับเกี่ยวกับการดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

nd

(๓) จัดสรรทุนออกเป็ นกองทุนประเภทต่างๆ และออกข้ อบังคับเกี่ยวกับการใช้ จา่ ยเงินของกองทุน

la

(๔) อนุมตั ิแผนการเงิน งบดุล งบการเงินประจําปี ของกองทุนประเภทต่างๆ

ai

(๕) อนุมตั กิ ารโอนเงินของกองทุนประเภทหนึง่ ไปเป็ นของกองทุนอีกประเภทหนึง่

Th

(๖) อนุมตั ิหลักสูตรและการปรับปรุ งหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) อนุมตั กิ ารรับนักศึกษา การให้ ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๘) อนุมตั กิ ารให้ ปริ ญญากิตติมศักดิ์แก่ผ้ ท
ู รงคุณวุฒิ
(๙) อนุมตั กิ ารจัดตัง้ ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน
(๑๐) อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกําหนด

(๑๐/๑) อนุมตั ิการลงทุนหรื อร่ วมลงทุนกับนิติบค
ุ คลหรื อหน่วยงานอื่นเพื่อดําเนินกิจการทีเ่ กี่ยวกับหรื อต่อเนื่องกับกิจการ

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรื อนําผลการค้ นคว้ าวิจยั ไปเผยแพร่หรื อหาประโยชน์เพื่อเป็ นรายได้ ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

www.thailawforum.com

9

(๑๑) สนับสนุนให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาโดยระดมทรัพยากรบุคคลจากในประเทศและ

ต่างประเทศ การนําประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชํานาญและภูมิปัญญาของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพ
บัณฑิต

(๑๒) อนุมตั กิ ารรับหรื อการเข้ าสมทบกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรื อต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

กําหนด

(๑๓) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการแก้ ไขข้ อกําหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม
(๑๔) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังและ
้

ถอดถอนศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๕) แต่งตังและถอดถอนอธิ
้
การบดี ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ และถอดถอนคณาจารย์ประจําตามมาตรา ๙๗

ru
m

(๑๖) ให้ ความเห็นชอบการแต่งตังและถอดถอนรองอธิ
้
การบดี และผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า

(๑๗) ให้ ความเห็นชอบการแต่งตังและถอดถอนรองศาสตราจารย์
้
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ และผู้ช่วย

Fo

ศาสตราจารย์พิเศษ

w

(๑๘) ส่งเสริ มสนับสนุนการศึกษาหรื อให้ ทน
ุ การศึกษาแก่ผ้ ดู ้ อยโอกาสและบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ

La

(๑๙) ออกข้ อบังคับว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน

nd

ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชน์เกื ้อกูลอื่น วินยั หลักเกณฑ์ การจ้ าง และการเลิกจ้ างของผู้บริ หาร คณาจารย์
ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่

ai

ต้ องการของประเทศ

la

(๒๐) พัฒนาความสามารถของคณาจารย์ บุคลากรและคุณภาพของบัณฑิตเพื่อการผลิตบุคลากรทีส
่ อดคล้ องกับความ

Th

(๒๑) ส่งเสริ มการศึกษา การวิจยั การฝึ กอบรมคณาจารย์และบุคลากรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการชุมชน เพื่อนําไปสู่

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

(๒๒) ส่งเสริ มสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสถานประกอบการและประสานความร่ วมมือ

ทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒๓) ให้ มรี ะบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการประเมินคุณภาพ

สถาบันอุดมศึกษาตามข้ อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒๔) พิจารณาวิธีที่จะทําให้ การศึกษา การวิจยั และการฝึ กอบรมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเจริ ญก้ าวหน้ าและมี

คุณภาพทางวิชาการยิง่ ขึ ้น
(๒๕) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิได้ ระบุให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
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มาตรา ๓๕ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ สภาสถาบันจะแต่งตังคณะกรรมการหรื
้
อคณะอนุกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อให้ กระทําการใดๆ ตามที่มอบหมายก็ได้ และเมื่อได้ ดาํ เนินการประการใดแล้ วให้ รายงานให้
สภาสถาบันทราบ ทังนี
้ ้ ให้ นาํ มาตรา ๓๓ มาใช้ บงั คับด้ วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ ให้ มีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้ วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึง่ สภาสถาบันแต่งตังจากกรรมการสภาสถาบั
้
น
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนันจํ
้ านวนไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินสิบสองคน

ให้ อธิการบดีแต่งตังคณาจารย์
้
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ

Fo

ru
m

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้ มาของกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
วรรคหนึง่ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

w

มาตรา ๓๗ กรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๓๖ มีวาระการดํารง
ตําแหน่งสามปี และอาจได้ รับแต่งตังอี
้ กได้

la

nd

La

การแต่งตังกรรมการพิ
้
จารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึง่ พ้ นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ และ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อดํารงตําแหน่งครบวาระ
ให้ นํามาตรา ๓๒ วรรคสอง และวรรคสี่ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม

ai

มาตรา ๓๘ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจหน้ าที่ดงั นี ้

Th

(๑) พิจารณาเกี่ยวกับตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) พิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตาํ แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) พิจารณาเทียบตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอื่นเข้ าสูร่ ะบบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

การประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรค
หนึง่ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๓๙ ให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอธิการบดีคนหนึง่ เป็ นผู้บงั คับบัญชาและรับผิดชอบการบริ หารงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และจะมีรองอธิการบดีคนหนึง่ หรื อหลายคนก็ได้ เพื่อทําหน้ าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมาย
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รองอธิการบดีต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเช่นเดียวกับอธิการบดี และให้ อธิการบดีเป็ นผู้แต่งตังและถอด
้
ถอนรองอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหน่งให้ รองอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้ วย
มาตรา ๔๐ ให้ สภาสถาบันแต่งตังอธิ
้ การบดีจากผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๔๑ และแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั แต่งตัง้
มาตรา ๔๑ อธิการบดีต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
(๑) สําเร็ จการศึกษาชันปริ
้ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการสอนหรื อการบริ หารสถาบันการศึกษาที่เปิ ด

Fo

ru
m

สอนระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่ามาแล้ วไม่น้อยกว่าห้ าปี หรื อสําเร็ จการศึกษาชันปริ
้ ญญาโทหรื อเทียบเท่าและมี
ประสบการณ์ในการสอนหรื อการบริ หารสถาบันการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่ามาแล้ วไม่น้อยกว่าสามปี
หรื อสําเร็ จการศึกษาชันปริ
้ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการสอนหรื อการบริ หารสถาบันการศึกษาที่เปิ ด
สอนระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่ามาแล้ วไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี

La

w

(๒) ไม่เป็ นโรคตามที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๓) ไม่มีความประพฤติเสือ่ มเสียหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี

nd

(๔) ไม่วกิ ลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ

la

(๕) ไม่เคยถูกออกจากงานหรื อราชการเพราะมีความผิด เว้ นแต่รัฐมนตรี เห็นว่าความผิดนันไม่
้ ขดั ต่อการเป็ นอธิการบดี

ai

(๖) ไม่เคยได้ รับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่ในความผิดอันได้ กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ

Th

(๗) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่อธิการบดีไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองอธิการบดีปฏิบตั ิหน้ าที่แทน ถ้ ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้
รองอธิการบดีซงึ่ อธิการบดีมอบหมายปฏิบตั ิหน้ าที่แทน ถ้ าอธิการบดีมิได้ มอบหมาย ให้ รองอธิการบดีซงึ่ มีอาวุโสสูงสุด
ปฏิบตั ิหน้ าที่แทน
ในกรณีที่ไม่มีอธิการบดี หรื อไม่มผี ้ ปู ฏิบตั ิหน้ าที่แทนอธิการบดีตามวรรคหนึง่ หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ สภา
สถาบันแต่งตังผู
้ ้ ซงึ่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๔๑ ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนอธิการบดี
ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิหน้ าที่แทนอธิการบดีมีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับอธิการบดีทกุ ประการ
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มาตรา ๔๓ อธิการบดีมีอาํ นาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) ควบคุมดูแลกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อกําหนด ระเบียบ และข้ อบังคับของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทังนโยบายและมติ
้
ของสภาสถาบัน
(๒) จัดให้ มีระบบบริ หารตามข้ อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) แต่งตังและถอดถอนรองศาสตราจารย์
้
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ โดย

ความเห็นชอบของสภาสถาบัน
(๔) แต่งตังและถอดถอนอาจารย์
้
อาจารย์พเิ ศษ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๕) ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ru
m

(๖) จัดทําทะเบียนคณาจารย์ประจํา ผู้ชว่ ยอาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษา ตามแบบทีค
่ ณะกรรมการกําหนด
(๗) ควบคุมการเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สน
ิ อื่นของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อกําหนด

งบการเงินประจําปี และรายงานอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการกําหนด

La

(๙) จัดทํารายงานประจําปี

w

(๘) เป็ นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกิจการทัว่ ไป

Fo

ระเบียบ ข้ อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมติของสภาสถาบัน

nd

(๑๐) รักษาวินยั ของนักศึกษา

(๑๑) ระมัดระวังมิให้ มกี ารดําเนินการอันเป็ นภัยอย่างร้ ายแรงต่อความมัน
่ คงหรื อความปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรม

la

ของชาติ ความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนในบริเวณสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ai

(๑๒) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามข้ อกําหนด ระเบียบ และข้ อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หน้ าทีท
่ ี่สภาสถาบันมอบหมาย

Th

และหน้ าที่ที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้

(๑๓) ดําเนินกิจการอื่นอันเป็ นปกติธุระที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพึงกระทํา

มาตรา ๔๔ เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง ให้ สภาสถาบันแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสิบ
ห้ าวันนับแต่วนั พ้ นจากตําแหน่ง
มาตรา ๔๕ คณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีตาํ แหน่งทางวิชาการดังต่อไปนี ้
(๑) ศาสตราจารย์หรื อศาสตราจารย์พิเศษ
(๒) รองศาสตราจารย์หรื อรองศาสตราจารย์พิเศษ
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(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรื อผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พิเศษ
(๔) อาจารย์หรื ออาจารย์พิเศษ

มาตรา ๔๖ คณาจารย์ประจําต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
(๑) สําเร็ จการศึกษาไม่ตาํ่ กว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า หรื อมีความรู้ ความชํานาญพิเศษในวิชาใดวิชาหนึง่
(๒) ไม่เป็ นโรคตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ไม่มีความประพฤติเสือ่ มเสียหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี

ru
m

(๔) ไม่วกิ ลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
(๕) ไม่เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่ในความผิดอันได้ กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ

Fo

โทษ

La

w

มาตรา ๔๗ ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษนัน้ จะได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังโดยคํ
้
าแนะนําของ
คณะกรรมการ

nd

รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิ ศษนันให้
้ อธิการบดีแต่งตังโดย
้
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน

la

อาจารย์และอาจารย์พเิ ศษนัน้ ให้ อธิการบดีแต่งตัง้

Th

ai

ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พเิ ศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษนัน้ ให้ แต่งตังจากผู
้
้ ซงึ่ มิได้ เป็ น
คณาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๔๘ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา ๔๖ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังคณาจารย์
้
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึง่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวต้ องไม่ตาํ่ กว่ามาตรฐานที่คณะกรรมการ
กําหนด
การพ้ นจากตําแหน่งคณาจารย์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้ อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๔๙ ศาสตราจารย์ซงึ่ มีความรู้ ความสามารถและความชํานาญเป็ นพิเศษและพ้ นจากตําแหน่งไปโดยไม่มีความผิด
สภาสถาบันอาจแต่งตังให้
้ เป็ นศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นนมี
ั ้ ความเชี่ยวชาญเพื่อเป็ นเกียรติยศ
ได้
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คุณสมบัติของผู้ทจี่ ะได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังศาสตราจารย์
้
ศาสตราจารย์พิเศษหรื อแต่งตังบุ
้ คคลให้ ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ ให้ ผ้ นู นมี
ั ้ สทิ ธิใช้ ชื่อศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ หรื อผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แล้ วแต่กรณี เป็ นคํานําหน้ านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้
การใช้ คาํ นําหน้ านามตามวรรคหนึง่ ถ้ าใช้ อกั ษรย่อให้ ใช้ ดงั นี ้
ศาสตราจารย์ ใช้ อกั ษรย่อ ศ.

ru
m

ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้ อกั ษรย่อ ศ.(พิเศษ)
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ใช้ อกั ษรย่อ ศ.(เกียรติคณ
ุ )

Fo

รองศาสตราจารย์ ใช้ อกั ษรย่อ รศ.
รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้ อกั ษรย่อ รศ.(พิเศษ)

La

w

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้ อกั ษรย่อ ผศ.

nd

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้ อกั ษรย่อ ผศ.(พิเศษ)

Th

ai

la

มาตรา ๕๑ เมื่ออธิการบดีแต่งตังผู
้ ้ ใดให้ ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๔๕ (๒) (๓)
และ (๔) ให้ อธิการบดีแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั แต่งตัง้
มาตรา ๕๒ บุคคลใดจะเป็ นคณาจารย์ประจําในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกินหนึง่ แห่งไม่ได้
มาตรา ๕๓ ในกรณีทมี่ ีความจําเป็ น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจมีผ้ ชู ่วยอาจารย์ได้
ผู้ซงึ่ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้ช่วยอาจารย์ต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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หมวด ๔
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๕๔ ปริ ญญามีสามชัน้ คือ
ปริ ญญาเอก เรี ยกว่า ดุษฎีบณ
ั ฑิต ใช้ อกั ษรย่อ ด.
ปริ ญญาโท เรี ยกว่า มหาบัณฑิต ใช้ อกั ษรย่อ ม.
ปริ ญญาตรี เรี ยกว่า บัณฑิต ใช้ อกั ษรย่อ บ.
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะทําการสอนเพื่อให้ ปริ ญญาชันใด
้ และในสาขาวิชาใดได้ เมื่อรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการได้ รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนันแล้
้ ว

Fo

ru
m

การขอให้ รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง

La

w

มาตรา ๕๕ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรบัณฑิต ใน
สาขาวิชาทีม่ ีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้

la

nd

การกําหนดให้ สาขาวิชาใดมีปริญญาชันใด
้ และจะให้ ใช้ อกั ษรย่อสําหรับสาขาวิชานันอย่
้ างไรให้ เป็ นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด

Th

ai

มาตรา ๕๖ สภาสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจออกข้ อบังคับกําหนดให้ ผ้ สู าํ เร็ จการศึกษาชันปริ
้ ญญาตรี
ได้ รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึง่ หรื อปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา ๕๗ สภาสถาบันอาจออกข้ อบังคับกําหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา หรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตได้ ดงั ต่อไปนี ้
(๑) ประกาศนียบัตร ออกให้ แก่ผ้ สู าํ เร็ จการศึกษาเฉพาะวิชา
(๒) อนุปริ ญญา ออกให้ แก่ผ้ สู าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ ก่อนถึงขันได้
้ รับปริ ญญาตรี หรื อผู้

ที่สอบไล่ได้ ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริ ญญาตรี แต่ได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมตํ่ากว่าเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี แต่ไม่ตาํ่ กว่าเกณฑ์ทกี่ ําหนดในกฎกระทรวง

(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้ แก่ผ้ สู าํ เร็ จการศึกษาในสาขาวิชาหนึง่ สาขาวิชาใดภายหลังที่ได้ ปริ ญญาแล้ ว
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มาตรา ๕๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ ปริ ญญากิตติมศักดิ์แก่บคุ คลซึง่ สภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิสมควรแก่
ปริ ญญานันๆ
้ แต่จะให้ ปริ ญญาดังกล่าวแก่กรรมการสภาสถาบัน คณาจารย์ประจํา หรื อเจ้ าหน้ าทีข่ องสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนันไม่
้ ได้
ชัน้ สาขาของปริ ญญา และหลักเกณฑ์การให้ ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๙ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจกําหนดให้ มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็ นเครื่ องหมายแสดงวิทยฐานะ
ของผู้ได้ รับประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต และอาจกําหนดให้ มีครุยประจําตําแหน่ง
กรรมการสภาสถาบัน ครุยประจําตําแหน่งผู้บริ หารและครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ได้

ru
m

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

Fo

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยประจําตําแหน่ง ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

La

w

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งจะใช้ ในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอย่างใดให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

nd

หมวด ๕

ทรัพย์ สินและการบัญชี

Th

ai

la

มาตรา ๖๐ ทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้ วยเงินและทรัพย์สนิ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดเมื่อจัดตัง้ รวมทังเงิ
้ น
และทรัพย์สนิ อื่นที่ได้ มาในภายหลัง
ที่มาของทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึง่ ได้ แก่
(๑) ทุนจากผู้รับใบอนุญาต ซึง่ ประกอบด้ วย เงินและทรัพย์สน
ิ อื่นที่ระบุในข้ อกําหนดเมือ่ จัดตังและที
้
่จดั หามาเพิ่มเติมใน

ภายหลัง

(๒) ทุนจากการได้ รับบริ จาค ซึง่ ประกอบด้ วย เงินและทรัพย์สน
ิ อืน่ ที่มีผ้ บู ริ จาคหรื ออุทิศให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดย

ระบุเงื่อนไขให้ ใช้ ได้ เฉพาะแต่ดอกผล
(๓) ทุนสะสม ซึง่ ประกอบด้ วย เงินและทรัพย์สน
ิ อื่นที่ได้ มาจากผลดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผา่ นมา

มาตรา ๖๑ ให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดสรรทุนของสถาบันเป็ นกองทุนประเภทต่างๆ ที่มีลกั ษณะและวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี ้
(๑) กองทุนทัว่ ไป ได้ แก่ เงินและทรัพย์สน
ิ อื่นที่จดั สรรไว้ เพื่อใช้ ในการดําเนินกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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(๒) กองทุนทรัพย์สน
ิ ถาวร ได้ แก่ ทรัพย์สนิ ถาวรทุกประเภทที่ใช้ ในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็ น

ส่วนรวม รวมทังเงิ
้ นที่จดั สรรไว้ เพือ่ จัดหาเพิ่มเติม ก่อสร้ างและดัดแปลงทรัพย์สนิ ถาวรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ ดี
ขึ ้น แต่ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ถาวรที่เป็ นของกองทุนอื่นโดยเฉพาะ

(๓) กองทุนวิจยั ได้ แก่ เงินและทรัพย์สน
ิ อื่นที่ได้ จดั สรรไว้ เพื่อใช้ ในการค้ นคว้ าหาความรู้ ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ การ

ส่งเสริ มและการสนับสนุนงานวิจยั รวมทังการคิ
้
ดค้ นสิง่ ประดิษฐ์

(๔) กองทุนห้ องสมุดและเทคโนโลยี ได้ แก่ เงินและทรัพย์สน
ิ อื่นที่จดั สรรไว้ เพื่อใช้ ซื ้อหนังสือ วารสาร สือ่ การศึกษา อุปกรณ์

เครื่ องมือ เทคโนโลยี และทรัพย์สนิ อื่นที่ใช้ ในห้ องสมุด
(๕) กองทุนพัฒนาบุคลากร ได้ แก่ เงินและทรัพย์สน
ิ อื่นที่จดั สรรไว้ เพื่อใช้ ในการให้ ทนุ การศึกษาและการฝึ กอบรมแก่

คณาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทังนี
้ ้ ตามข้ อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ru
m

(๖) กองทุนสงเคราะห์ ได้ แก่ เงินและทรัพย์สน
ิ อื่นที่จดั สรรไว้ เพื่อใช้ ในการให้ ทนุ แก่นกั ศึกษาและการสงเคราะห์อื่นที่

Fo

เกี่ยวข้ องกับนักศึกษา การให้ สวัสดิการแก่คณาจารย์ประจําและเจ้ าหน้ าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการสงเคราะห์
อื่นๆ ทังนี
้ ้ ตามข้ อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๗) กองทุนคงเงินต้ นหรื อกองทุนอื่น ได้ แก่ เงินและทรัพย์สน
ิ อื่นทีจ่ ดั สรรไว้ เพื่อใช้ ในวัตถุประสงค์อนื่ ตามที่สภาสถาบัน

w

กําหนดตามความจําเป็ นและเหมาะสม

nd

La

การบริ หารกองทุนแต่ละประเภทนัน้ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

la

มาตรา ๖๒ รายได้ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีดงั นี ้

ai

(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าเล่าเรี ยน ค่าบํารุ ง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริ การต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ผล

Th

(๒) เงินและทรัพย์สน
ิ อื่นที่มีผ้ บู ริ จาคหรื ออุทิศให้ แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไม่มเี งื่อนไขที่ระบุให้ ใช้ ได้ เฉพาะแต่ดอก

(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐ
(๔) รายได้ หรื อผลประโยชน์ที่ได้ จากการลงทุนและจากทรัพย์สน
ิ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๕) รายได้ และผลประโยชน์อย่างอื่น

รายได้ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ ถือเป็ นรายได้ ของกองทุนทัว่ ไป นอกจากรายได้ ทเี่ กิดจากกองทุนใดโดยเฉพาะให้ ถือ
เป็ นรายได้ ของกองทุนนัน้
รายได้ จากการบริ จาคเงินเกินกว่าจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้ องจัดทําแผนการใช้ จ่ายเงิน
และบันทึกบัญชีตามแผนการใช้ จ่ายเงินดังกล่าวเป็ นรายปี สําหรับเงินส่วนที่เหลือเมื่อสิ ้นปี ให้ กนั ไว้ จ่ายในงวดต่อไป
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มาตรา ๖๓ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้ องดําเนินการเกี่ยวกับบรรดารายได้ และทรัพย์สนิ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในมาตรา ๘ และตามวัตถุประสงค์ที่ผ้ บู ริ จาคเงินหรื อทรัพย์สนิ ให้ แก่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนกําหนดไว้
มาตรา ๖๔ ทุกต้ นปี การศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้ องจัดให้ มีเงินในกองทุนประเภทต่างๆ เป็ นจํานวนเพียงพอที่จะ
ดําเนินงานได้ ถ้ ากองทุนใดมีจํานวนเงินไม่เพียงพอให้ โอนเงินในกองทุนทัว่ ไปไปให้ มีจํานวนเพียงพอ
ในกรณีที่เงินในกองทุนทัว่ ไปมีจํานวนไม่เพียงพอที่จะดําเนินการตามวรรคหนึง่ ได้ ผู้รับใบอนุญาตต้ องจัดหามาเพิ่มเติมให้
เพียงพอแก่การดําเนินงาน

ru
m

มาตรา ๖๕ ให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีสากลและตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการกําหนด

Fo

มาตรา ๖๖ เมื่อปรากฏว่ากองทุนทัว่ ไปมีรายได้ สงู กว่าค่าใช้ จา่ ยประจําปี ให้ อธิการบดีเสนอสภาสถาบันดําเนินการดังนี ้

w

(๑) ให้ นําเงินรายได้ สว่ นที่สงู กว่าค่าใช้ จา่ ยประจําปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้ กองทุนอื่นใดที่มียอดติดลบก่อน

La

(๒) ให้ จด
ั สรรเงินส่วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (๑) ให้ กองทุนประเภทต่างๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละหกสิบและจัดสรร

la

nd

ผลประโยชน์ให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตไม่เกินร้ อยละสามสิบ โดยให้ มยี อดคงเหลืออยูเ่ ป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไปไม่น้อย
กว่าร้ อยละสิบ

Th

ai

มาตรา ๖๗ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงินประจําปี ให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและเมื่อผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ วให้ อธิการบดีนําเสนอต่อสภาสถาบัน
เมื่อสภาสถาบันได้ อนุมตั ิงบการเงินประจําปี แล้ ว ให้ อธิการบดีสง่ งบการเงินพร้ อมรายงานการสอบบัญชีไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาภายในกําหนดหนึง่ ร้ อยยี่สบิ วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี
มาตรา ๖๘ ให้ สภาสถาบันแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตเป็ นผู้สอบบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประจําปี ทุกปี
มาตรา ๖๙ ให้ ผ้ สู อบบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อการนี ้ให้ มีอํานาจสอบถามกรรมการสภาสถาบัน อธิการบดีหรื อเจ้ าหน้ าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเรียกให้ บคุ คลดังกล่าวส่งสมุดบัญชี เอกสารหลักฐานต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพิ่มเติมได้ ตามความจําเป็ น
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หมวด ๖
การอุดหนุนและส่ งเสริม
มาตรา ๗๐ ให้ รัฐอุดหนุนและส่งเสริ มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังต่อไปนี ้
(๑) ให้ ข้าราชการและพนักงานของรัฐไปปฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยได้ รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรี กําหนด
(๒) จัดตังกองทุ
้
นเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในด้ านต่างๆ
(๓) ยกเว้ นอากรขาเข้ าสินค้ าประเภทครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการศึกษา และการวิจยั โดยการรับรองของคณะกรรมการ

ทังนี
้ ้ ตามทีก่ ําหนดในกฎหมายว่าด้ วยพิกดั อัตราศุลกากร

หมวด ๗

Fo

การกํากับและควบคุม

ru
m

(๔) ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มกี ารใช้ ทรัพยากรร่ วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

La

w

มาตรา ๗๑ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีม่ ีอํานาจเข้ าไปในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หรื อสถานที่ใดซึง่ มีหลักฐานว่าได้ มีการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาโดยไม่ได้ รับอนุญาตในระหว่างเวลาทําการ เพื่อ
ตรวจสอบการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้

ai

la

nd

ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามวรรคหนึง่ ให้ ผ้ ซู งึ่ เกี่ยวข้ องอํานวยความสะดวก หรือให้ คําชี ้แจงแก่พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ตามสมควร

Th

มาตรา ๗๒ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่เป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๗๓ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ให้ เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
มาตรา ๗๔ การกระทําดังต่อไปนี ้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๑) การรับความช่วยเหลือทางการเงิน อุปกรณ์การศึกษา หรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใดเป็ นจํานวนเงินหรื อมูลค่าเกิน

กว่าทีค่ ณะกรรมการกําหนด

(๒) การกู้เงินครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกันเกินร้ อยละยี่สบ
ิ ห้ าของมูลค่าของทรัพย์สนิ ที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอยู่

ขณะนัน้ ทังนี
้ ้ หนี ้สินสะสมต้ องไม่เกินมูลค่าแห่งทรัพย์สนิ
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(๓) การเช่าทรัพย์สน
ิ ที่มีคา่ เช่าเกินกว่าทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(๔) การซื ้อ การเช่าซื ้อ หรื อการจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ที่มมี ลู ค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) การก่อให้ เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินและสิง่ ก่อสร้ างตามที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๗๕ ห้ ามมิให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับเงิน ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใด ซึง่ การรับนันอาจเป็
้
นภัย
ต่อความมัน่ คงหรื อความปลอดภัยของประเทศหรื อขัดต่อวัฒนธรรมของชาติ หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน

ru
m

มาตรา ๗๖ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้ องหยุดสอนติดต่อกันเกินกว่าสามวันนอกจากการหยุดตามปกติ
อธิการบดีต้องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามวันนับแต่วนั หยุดสอน

La

w

Fo

มาตรา ๗๗ ในกรณีทคี่ ณาจารย์ประจําในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู้ใดพ้ นสภาพจากการเป็ นคณาจารย์ประจํา ให้
อธิการบดีแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่คณาจารย์ประจําผู้นนพ้
ั้ น
สภาพ

Th

ai

la

nd

มาตรา ๗๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าอาคารสถานที่หรื อบริ เวณที่ตงของสถาบั
ั้
นอุดมศึกษาเอกชนมีสภาพขัดต่อสุขลักษณะหรื อ
อนามัย ไม่มนั่ คง หรื อมีเหตุอื่นอันอาจเป็ นภยันตรายแก่นกั ศึกษา ให้ รัฐมนตรี มีอาํ นาจสัง่ เป็ นหนังสือให้ อธิการบดี
ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงให้ เสร็ จภายในกําหนดเวลาอันสมควร หรื อเมื่อเห็นเป็ นการจําเป็ นจะสัง่ ให้ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนหยุดสอนในระหว่างเวลาที่ต้องดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงหรื อจนกว่าจะเห็นว่าเหตุที่สงั่ ให้ หยุดสอนนันได้
้ ผา่ นพ้ นไป
แล้ วก็ได้
มาตรา ๗๙ ห้ ามมิให้ ผ้ รู ับใบอนุญาต กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารย์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนใช้ หรื อยอมให้ ผ้ อู ื่นใช้
(๑) ชื่อ ตรา สัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) สถานทีเ่ พื่อการอันมิชอบด้ วยกฎหมายหรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อย หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อการอันไม่

ควรแก่กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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มาตรา ๘๐ เมื่อปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ดําเนินการในสิง่ ทีจ่ ําเป็ นต่อการจัดการศึกษาตามโครงการที่ได้ รับ
ใบอนุญาตภายในกําหนดหนึง่ ปี นบั แต่วนั ที่ได้ รับใบอนุญาต ให้ รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเพิกถอน
ใบอนุญาตนัน้
มาตรา ๘๑ (ยกเลิก)
มาตรา ๘๒ การโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้ องไม่ใช้ ข้อความอันเป็ นเท็จหรื อไม่ตรงกับข้ อเท็จจริงตามที่ได้ รับ
ใบอนุญาตหรื อไม่ตรงตามข้ อกําหนดหรื อเป็ นข้ อความที่อาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อสังคมเป็ นส่วนรวม

ru
m

ข้ อความตามวรรคหนึง่ หมายความรวมถึงการกระทําให้ ปรากฏด้ วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่ องหมายหรื อ
การกระทําอย่างใดๆ ที่ทําให้ บคุ คลทัว่ ไปสามารถเข้ าใจความหมายได้

Fo

มาตรา ๘๓ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่ าฝื นมาตรา ๘๒ ให้ คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสัง่ อย่างใด
อย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้

La

w

(๑) ให้ แก้ ไขข้ อความหรื อวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ ามการใช้ ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา

nd

(๓) ห้ ามการโฆษณาหรื อห้ ามใช้ วิธีการนันในการโฆษณา
้

la

(๔) ให้ โฆษณาเพื่อแก้ ไขความเข้ าใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ ้นแล้ วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

Th

ai

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ดาํ เนินการตามคําสัง่ ของคณะกรรมการหรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึง่ ให้ รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอน
ใบอนุญาตนัน้ ทังนี
้ ้ โดยคํานึงถึงความร้ ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทําผิด
มาตรา ๘๔ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
หรื อไม่ใช้ คาํ ว่ามหาวิทยาลัย สถาบัน หรื อวิทยาลัย เป็ นอักษรไทยนําหน้ าชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรื อใช้ ชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็ นอักษรต่างประเทศโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้ คณะกรรมการเตือนเป็ นหนังสือให้
ปรับปรุงแก้ ไขสิง่ ต่างๆ ตามที่แจ้ งไปภายในเวลาที่กําหนด
ถ้ าหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนันไม่
้ ดําเนินการตามวรรคหนึง่ ให้ รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสัง่
การตามควรแก่กรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(๑) สัง่ ให้ งดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ หรื อทุกสาขาวิชา

www.thailawforum.com

22

(๒) เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ
(๓) เพิกถอนใบอนุญาต

การสัง่ การตามวรรคหนึง่ และวรรคสองไม่กระทบถึงการดําเนินคดีผ้ กู ระทําการอันกฎหมายนันๆ
้ บัญญัติเป็ นความผิดและ
กําหนดโทษไว้
มาตรา ๘๕ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรื อแก้ ไขข้ อกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) โดยไม่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หรื อเปิ ดดําเนินการในสาขาวิชาอืน่ ใดโดยไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ให้ รัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจสัง่ การตามควรแก่กรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง

ru
m

การสัง่ การตามวรรคหนึง่ ไม่กระทบถึงการดําเนินคดีผ้ กู ระทําการอันกฎหมายนันๆ
้ บัญญัตเิ ป็ นความผิดและกําหนดโทษไว้

Fo

มาตรา ๘๖ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดมีเหตุอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้

w

(๑) ไม่มีทน
ุ พอจะดําเนินการต่อไป หรื อมีหนี ้สินเกินทรัพย์สนิ หรื อมีฐานะการเงินไม่มนั่ คงอันอาจเกิดความเสียหายแก่

La

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(๒) ฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้ กฎกระทรวง เงื่อนไขที่รัฐมนตรี กําหนดหรื อประกาศทีอ่ อกหรื อกําหนดตาม

ai

la

nd

พระราชบัญญัตินี ้ หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรื อคําสัง่ ของพนักงานเจ้ าหน้ าทีซ่ งึ่ สัง่ การ
ตามพระราชบัญญัตินี ้ ทังนี
้ ้ ในเมือ่ อาจทําให้ เกิดความเสียหายแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของ
รัฐมนตรี ซงึ่ สัง่ การตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม

Th

(๓) หยุดสอนเกินสองเดือนติดต่อกัน เว้ นแต่เป็ นการหยุดสอนตามข้ อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๔) สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรื อนักศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนินการอันเป็ นภัยอย่างร้ ายแรงต่อความมัน่ คงหรื อความปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของ
ชาติ ความสงบเรียบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน

ให้ รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสัง่ ให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูใ่ นความควบคุมของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ รัฐมนตรี แต่งตังคณะกรรมการควบคุ
้
มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ ้นคณะหนึง่
ประกอบด้ วย กรรมการไม่น้อยกว่าห้ าคนแต่ไม่เกินสิบห้ าคนทําหน้ าที่แทนสภาสถาบัน และให้ ประกาศคําสัง่ ควบคุม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยมีกําหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน
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มาตรา ๘๗ เมื่อรัฐมนตรี มคี ําสัง่ ควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแล้ ว ห้ ามมิให้ อธิการบดี คณาจารย์ประจํา และ
เจ้ าหน้ าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนันต่
้ อไป เว้ นแต่คณะกรรมการควบคุม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะได้ มอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไป
ในกรณีที่อธิการบดี คณาจารย์ประจําและเจ้ าหน้ าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ รับมอบหมายตามวรรคหนึง่ ให้ จดั การ
อันสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบร้ อยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
ส่งมอบทรัพย์สนิ พร้ อมด้ วยสมุดบัญชี เอกสารและสิง่ อื่นอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สนิ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ แก่คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยมิชกั ช้ า
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มาตรา ๘๘ ให้ รัฐมนตรี มีอาํ นาจสัง่ ให้ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ระหว่างเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูใ่ นความควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ตามความ
จําเป็ น โดยให้ ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิราชการตามปกติ
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มาตรา ๘๙ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจอุทธรณ์คาํ สัง่ ควบคุมต่อรัฐมนตรี ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้ รับแจ้ งคําสัง่
ให้ รัฐมนตรีมีอํานาจแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาอุทธรณ์ขึ ้นคณะหนึง่ ประกอบด้ วยผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จํานวนสามคน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวนสามคนและผู้ทรงคุณวุฒิในปั ญหาที่เกี่ยวข้ องจํานวน
สามคน เป็ นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อชี ้ขาดตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
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มาตรา ๙๐ เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ถกู ควบคุมสมควรจะ
ดําเนินกิจการของตนเองได้ ตอ่ ไป หรื อเมื่อผู้รับใบอนุญาตร้ องขอจะดําเนินกิจการของตนต่อไปต่อคณะกรรมการควบคุม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายงานให้ รัฐมนตรี ทราบ ถ้ ารัฐมนตรี
เห็นสมควร ให้ มีคาํ สัง่ เลิกการควบคุมและประกาศคําสัง่ เพิกถอนการควบคุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยมี
กําหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน และให้ คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่งมอบทรัพย์สนิ พร้ อม
ด้ วยสมุดบัญชี เอกสารและสิง่ อื่นอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สนิ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ แก่สภาสถาบันโดยมิ
ชักช้ า
มาตรา ๙๑ เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ถกู ควบคุมไม่อาจ
ดําเนินกิจการต่อไปได้ หรื อไม่ควรให้ ดําเนินกิจการต่อไป และมีเหตุสมควรเพิกถอนใบอนุญาต ให้ รายงานต่อรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณา รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตได้
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มาตรา ๙๒ เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายงานต่อรัฐมนตรีวา่ มีเหตุสมควรเพิกถอนใบอนุญาต
ให้ คณะกรรมการมีคําสัง่ ให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับผลการศึกษาของนักศึกษาทังหมดของ
้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้ ให้ แก่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการกําหนด
ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็ นผู้ออกหนังสือรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ดังกล่าวตามหลักฐานที่ได้ รับมอบตามวรรคหนึง่
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มาตรา ๙๓ เมื่อรัฐมนตรี มคี ําสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต ให้ ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าวหมดสภาพการเป็ นนิติ
บุคคลตามมาตรา ๑๓ ให้ คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตังผู
้ ้ ชําระบัญชี และให้ นําบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้ วยการชําระบัญชีบริษัทจํากัดมาใช้ บงั คับแก่การชําระบัญชีของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนโดยอนุโลม
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เมื่อได้ ชําระบัญชีแล้ ว ถ้ ายังมีทรัพย์สนิ เหลืออยูใ่ ห้ ผ้ ชู ําระบัญชีคืนแก่ผ้ รู ับใบอนุญาต เว้ นแต่ทรัพย์สนิ ที่ได้ รับบริ จาคจาก
ผู้อื่นตามมาตรา ๑๗ ให้ โอนให้ แก่องค์การสาธารณกุศลทีม่ ีวตั ถุประสงค์ในการส่งเสริ มการศึกษาตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนด
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถ้ าไม่ได้ ระบุไว้ ให้ ทรัพย์สนิ นันตกเป็
้
นของรัฐ

La

มาตรา ๙๔ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานระหว่างการควบคุมหรื อชําระบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ จา่ ยจาก
ทรัพย์สนิ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้
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คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจได้ รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่รัฐมนตรี กําหนด โดย
จ่ายจากทรัพย์สนิ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้

Th

มาตรา ๙๕ ให้ กรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๖ เมื่อปรากฏว่าอธิการบดี
(๑) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๔๑
(๒) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๓ (๖) หรื อ (๙) มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๙ หรื อมาตรา ๘๗ หรื อข้ อบังคับ

หรื อข้ อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(๓) ดําเนินกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในลักษณะที่อาจเป็ นภัยอย่างร้ ายแรงต่อความมัน
่ คงหรื อความปลอดภัยของ

ประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
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(๔) ดําเนินกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรื อปล่อยให้ ผ้ อู ื่นกระทําการใดๆ ที่ทาํ ให้ การจัดการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนันไม่
้ มคี ณ
ุ ภาพทางวิชาการหรื อไม่มีมาตรฐานการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด และเป็ นเหตุให้ เกิดความเสือ่ มเสียแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ให้ สภาสถาบันดําเนินการตังคณะกรรมการสอบสวน
้
ถ้ าเห็นว่าอธิการบดีขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม (๑)
กระทําการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม (๒) หรื อดําเนินการตาม (๓) หรื อ (๔) ให้ สภาสถาบันถอดถอนอธิการบดีจากตําแหน่ง
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ทราบผลการสอบสวน ถ้ าสภาสถาบันไม่ดําเนินการถอดถอนให้ รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการดําเนินการถอดถอนอธิการบดีจากตําแหน่งได้
มาตรา ๙๗ เมื่อปรากฏว่าคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู้ใด
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(๑) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๔๖ หรื อได้ รับการแต่งตังไม่
้ เป็ นไปตามข้ อบังคับตามมาตรา ๔๘
(๒) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๕๒ หรื อมาตรา ๘๗ หรื อข้ อบังคับหรื อข้ อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ความสงบเรียบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน

Fo

(๓) กระทําการในลักษณะที่อาจเป็ นภัยอย่างร้ ายแรงต่อความมัน
่ คงหรื อความปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ
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ให้ อธิการบดีดาํ เนินการสอบสวน ถ้ าเห็นว่าคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู้ซงึ่ ถูกสอบสวนขาดคุณสมบัติหรื อมี
ลักษณะต้ องห้ ามหรื อได้ รับการแต่งตังไม่
้ เป็ นไปตามข้ อบังคับตาม (๑) กระทําการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม (๒) หรื อกระทํา
การตาม (๓) ให้ ดําเนินการเพื่อถอดถอนคณาจารย์ผ้ นู นออกจากตํ
ั้
าแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ทราบผลการ
สอบสวน ทังนี
้ ้ ให้ คณาจารย์มีสทิ ธิยื่นอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการภายในสามสิบวัน คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็ น
เด็ดขาด
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ถ้ าอธิการบดีไม่ดาํ เนินการตามวรรคสอง ให้ สภาสถาบันดําเนินการแทนและให้ ดาํ เนินการต่ออธิการบดีตามควรแก่กรณี
ต่อไป
เมื่อได้ ดาํ เนินการถอดถอนคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรื อดําเนินการต่ออธิการบดีตามวรรคสองหรื อวรรค
สามแล้ ว ให้ รายงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
มาตรา ๙๘ การสอบสวนตามมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของสภาสถาบัน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๙๙ ผู้ซงึ่ ถูกถอดถอนตามมาตรา ๙๖ หรื อมาตรา ๙๗ แล้ วแต่กรณี อาจได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นอธิการบดีหรื อ
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอีกได้ เมื่อได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ทังนี
้ ้ ต้ องพ้ น
กําหนดหนึง่ ปี นับแต่วนั ทีถ่ กู ถอดถอนจากตําแหน่ง
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หมวด ๘
การเลิกและการโอนกิจการ
มาตรา ๑๐๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน ให้
แจ้ งความประสงค์เป็ นหนังสือพร้ อมทังเหตุ
้ ผลความจําเป็ นที่จะต้ องเลิกกิจการและแผนการจัดการศึกษาของนักศึกษาที่
เหลืออยูข่ องสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการก่อนสิ ้นปี การศึกษาไม่น้อยกว่าสามเดือน
ในกรณีที่ผ้ รู ับใบอนุญาตเป็ นนิตบิ คุ คล การเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึง่ ต้ องได้ รับความยินยอมจาก
นิติบคุ คลนันตามกฎหมาย
้
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รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจมีคําสัง่ เลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและจะกําหนดให้ ผ้ รู ับ
ใบอนุญาตปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขเท่าที่จําเป็ นได้ และให้ นาํ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช้ บงั คับแก่การเลิก
กิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอนุโลม

Fo

มาตรา ๑๐๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันให้ แจ้ งเป็ นหนังสือพร้ อมทัง้
เหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาตและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับโอนใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ

La

w

ในกรณีที่ผ้ รู ับใบอนุญาตเป็ นนิตบิ คุ คล การโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ ต้ องได้ รับความยินยอมจากนิติบคุ คลนันตาม
้
กฎหมาย

nd

รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจมีคําสัง่ โอนใบอนุญาตและจะกําหนดให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตหรื อผู้รับโอน
ใบอนุญาตปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขเท่าที่จําเป็ นได้

Th
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มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ผ้ รู ับใบอนุญาตตาย ให้ ทายาทหรื อผู้จดั การมรดกยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ
พร้ อมแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สภาสถาบันทราบเพื่อรับโอนใบอนุญาตภายในหกสิบวัน ถ้ าไม่ได้ ยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่
กําหนด ให้ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันแจ้ งชื่อผู้รับโอนต่อคณะกรรมการ พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดและ
เหตุผลความจําเป็ น
ในกรณีที่ผ้ รู ับใบอนุญาตสิ ้นสภาพนิติบคุ คลตามกฎหมาย ให้ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันแจ้ งชื่อผู้รับโอน
ต่อคณะกรรมการ พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดและเหตุผลความจําเป็ น
รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาสัง่ การตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่ไม่มีผ้ รู ับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๒ ให้ รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสัง่
ให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูใ่ นความควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ นํามาตรา ๙๒ มาตรา
๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม

www.thailawforum.com

27

การเลิกกิจการตามมาตรา ๑๐๐ การโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๑ และการเปลีย่ นแปลงผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา
๑๐๒ ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึง่ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินห้ าแสนบาท หรื อ
ทังจํ
้ าทังปรั
้ บ

ru
m

มาตรา ๑๐๕ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึง่ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ

Fo

มาตรา ๑๐๖ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๑ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท
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w

มาตรา ๑๐๗ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๐ ต้ องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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la
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มาตรา ๑๐๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ หรื อมาตรา ๖๒ วรรคสาม ต้ องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท

Th

มาตรา ๑๐๙ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๒ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท และปรับอีกวันละห้ าพันบาทตลอดระยะเวลา
ที่ยงั ฝ่ าฝื น
มาตรา ๑๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่นหรื อคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๗ ต้ อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท
มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดรับตําแหน่งอธิการบดี หรื อรองอธิการบดี หรื อคณาจารย์ประจํา หรื อผู้ช่วยอาจารย์ โดยที่ร้ ูอยูว่ า่ ตนขาด
คุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรื อมาตรา ๔๑ หรื อมาตรา ๔๖ หรื อมาตรา ๕๓ วรรคสอง
แล้ วแต่กรณี ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าหมื่นบาท
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มาตรา ๑๑๒ อธิการบดีผ้ ใู ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๓ (๖) หรื อ (๙) มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรื อ
มาตรา ๗๘ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท
มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดฝ่ าฝื นตามมาตรา ๕๒ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง ต้ องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท
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มาตรา ๑๑๕ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๗๔ หรื อมาตรา ๗๕ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ ล้ าน
บาท

w
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ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดกระทําความผิดตามมาตรา ๗๔ หรื อมาตรา ๗๕ กรรมการสภาสภาบันหรื อ
อธิการบดีหรื อผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนันต้
้ องรับโทษตามที่บญ
ั ญัติไว้ สาํ หรับความผิด
นันด้
้ วย เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ วา่ ตนมิได้ มีสว่ นในการกระทําความผิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้
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มาตรา ๑๑๖ ผู้รับใบอนุญาต กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารย์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู้ใด
ฝ่ าฝื นมาตรา ๗๙ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ

Th
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มาตรา ๑๑๗ อธิการบดี คณาจารย์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๘๗ ต้ องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๑๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของคณะกรรมการตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ ต้ องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท และปรับอีกวันละห้ าพันบาทตลอดระยะเวลาทีย่ งั ฝ่ าฝื น
มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดใช้ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง เครื่ องแบบ เครื่ องหมายหรื อเครื่ องแต่งกายของ
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไม่มีสทิ ธิทจี่ ะใช้ หรื อแสดงด้ วยประการใดๆ ว่าตนมีประกาศนียบัตร
อนุปริ ญญา ปริ ญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อตําแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยที่ตนไม่มีสทิ ธิ ถ้ าได้ กระทํา
เพื่อให้ บคุ คลอื่นเชื่อว่าตนมีสทิ ธิจะใช้ หรื อมีวิทยฐานะหรื อตําแหน่งเช่นนัน้ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่
เกินสามแสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดใช้ ปลอม เลียน ซึง่ ตรา เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่วา่ จะทําเป็ นสีใด
หรื อทําด้ วยวิธีใดๆ หรื อทําให้ ปรากฏที่วตั ถุหรื อสินค้ าใดๆ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้ องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสามแสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดจัดการศึกษาระดับปริ ญญาโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรื อกระทําด้ วยประการใดๆ ให้ บคุ คลอื่นหลงเชื่อว่าตน
มีอํานาจหน้ าทีใ่ นการจัดการศึกษาระดับปริ ญญา ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินห้ าแสนบาท หรื อทังจํ
้ า
ทังปรั
้ บ
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มาตรา ๑๒๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแสดงหรื อกระทําด้ วยประการใดๆ เพื่อให้ บคุ คลอื่นหลงเชื่อว่าได้ รับการรับรอง
วิทยฐานะหรื อได้ รับความเห็นชอบให้ เปิ ดดําเนินการในสาขาวิชาใดวิชาหนึง่ หรื อได้ รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
สาขาวิชาใดอันเป็ นเท็จ อธิการบดีต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่เกินห้ าแสนบาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา ๑๒๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอาํ นาจเปรียบเทียบปรับได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรี ยบเทียบ
ภายในสามสิบวันแล้ ว ให้ ถือว่าคดีเลิกกัน

บทเฉพาะกาล

ai

la

nd

ถ้ าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามทีเ่ ปรี ยบเทียบ หรื อเมื่อยินยอมแล้ วไม่ชําระเงินค่าปรับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ ดําเนินคดี
ต่อไป

Th

มาตรา ๑๒๔ ให้ คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๑๒๕ ให้ คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบัน และคณะกรรมการอื่นซึง่ ได้ รับการแต่งตัง้
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็ นคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภา
สถาบัน และคณะกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี ้ จนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรา ๑๒๖ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ ออกให้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้
ใช้ บงั คับ และใบอนุญาตนันยั
้ งคงใช้ ได้ ในวันที่พระราชบัญญัตินี ้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ ถือเป็ นใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๑๒๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตซึง่ ได้ ยื่นโครงการจัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษาเอกชนไว้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ ให้
ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้ วเสร็ จ โดยให้ ถือว่าเป็ นการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้ ทังนี
้ ้ ต้ องดําเนินการให้ แล้ ว
เสร็ จภายในเก้ าสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ
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มาตรา ๑๒๘ ให้ ผ้ ซู งึ่ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัตินี ้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา มีฐานะเป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อไปตามพระราชบัญญัตินี ้
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มาตรา ๑๒๙ ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึง่ ได้ รับแต่งตังตามพระราชบั
้
ญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี ้
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ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
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มาตรา ๑๓๐ ในระหว่างทีย่ งั ไม่มกี ฎกระทรวง ประกาศ คําสัง่ ข้ อกําหนด ระเบียบและข้ อบังคับเพื่อปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัตินี ้ ให้ นํากฎทบวง ประกาศ คําสัง่ ข้ อกําหนด ระเบียบและข้ อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม

นายกรัฐมนตรี

Th

พันตํารวจโท ทักษิ ณ ชินวัตร

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ ได้ กําหนด
กรอบการบริ หารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้ มคี วามเป็ นอิสระ โดยมีการกํากับ ติดตามการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับ
สถานศึกษาของรัฐ เพื่อให้ สถานศึกษาของเอกชนที่จดั การศึกษาระดับปริ ญญาดําเนินกิจการได้ โดยอิสระ สามารถพัฒนา
ระบบบริ หารและการจัดการทีเ่ ป็ นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรี ภาพทางวิชาการ และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ
สภาสถานศึกษา และได้ กําหนดให้ มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อทําหน้ าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทังเพื
้ ่อเป็ นการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ ธํารงรักษามาตรฐาน
การศึกษาให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น มีความเจริ ญมัน่ คงและเอื ้ออํานวยต่อการขยายกิจการในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ เพือ่ ให้ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนอยูภ่ ายใต้ การกํากับ
ติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี ้
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
๒๕๔๖ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั และทําให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่อาจดําเนิน
กิจการสนองต่อความต้ องการของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ วได้ อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนยังมีแนวปฏิบตั ิทแี่ ตกต่างกัน ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันใน
การจัดการศึกษา สมควรกําหนดให้ สภาสถาบันมีอาํ นาจในการอนุมตั ิหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามที่
คณะกรรมการกําหนด รวมทังส่
้ งเสริ มให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจในการลงทุนหรื อร่วมลงทุนกับนิติบคุ คลหรื อ
หน่วยงานอื่น เพื่อเป็ นรายได้ ของสถาบันอุดมศึกษา จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตินี ้
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