
พระราชบัญญัติ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

                    

ภมูิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีท่ี ๕๘ ในรัชกาลปัจจบุนั 

  

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศวา่ 

  

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วยสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

  

พระราชบญัญตัินีม้ีบทบญัญตัิบางประการเก่ียวกบัการจํากดัสทิธิและเสรีภาพของบคุคลซึง่มาตรา ๒๙ ประกอบกบั

มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้กระทําได้โดยอาศยั

อํานาจตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัิขึน้ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดงัตอ่ไปนี ้

  

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖” 

  

มาตรา ๒ พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศใน 

ราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา ๓ ให้ยกเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) พระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๔ ให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามพระราชบญัญตัินี ้และคงมีสภาพเป็นนิติบคุคล 

  

มาตรา ๕ ในพระราชบญัญตัินี ้

“สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน” หมายความวา่ สถานศกึษาของเอกชนท่ีให้การศกึษาระดบัปริญญาแก่บคุคลตัง้แตห่นึง่คนขึน้

ไป 

“ผู้ รับใบอนญุาต” หมายความวา่ ผู้ซึง่ได้นําทนุมาจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนและได้รับใบอนญุาตจดัตัง้

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และหมายความรวมถงึผู้ รับโอนใบอนญุาตจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

“ใบอนญุาต” หมายความวา่ ใบอนญุาตจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการการอดุมศกึษาตามกฎหมายวา่ด้วยการศกึษาแหง่ชาต ิ

“สภาสถาบนั” หมายความวา่ สภาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

“กรรมการสภาสถาบนั” หมายความวา่ กรรมการสภาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

“คณาจารย์” หมายความวา่ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ และอาจารย์พิเศษ ซึง่ทําหน้าท่ีหลกัทางด้านการสอนและการวิจยัใน

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

“นกัศกึษา” หมายความวา่ ผู้ซึง่เข้ารับการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ซึง่สาํเร็จการศกึษาไมต่ํ่ากวา่ขัน้พืน้ฐานตาม

หลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ หรือเทียบเทา่ หรือผู้ซึง่สภาสถาบนัอนมุตัใิห้เข้าศกึษาได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

“พนกังานเจ้าหน้าท่ี” หมายความวา่ ผู้ซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี ้

“กระทรวง” หมายความวา่ กระทรวงศกึษาธิการ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา ๖ พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัแก่สถานศกึษาของเอกชนท่ีจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ระดบัปริญญา เว้นแต่

สถานศกึษาท่ีจดัตัง้ขึน้ตามสนธิสญัญาหรือความตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกบัทบวงการชํานญัพิเศษแหง่สหประชาชาต ิ

  

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้และมีอํานาจแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ี

กบัออกกฎกระทรวง และประกาศ เพ่ือปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี ้
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กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

  

หมวด ๑ 

การจัดตัง้และเปิดดาํเนินการ 

มาตรา ๘ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเป็นสถานศกึษาและวิจยั มวีตัถปุระสงค์ในการให้การศกึษาสง่เสริมวิชาการและ

วิชาชีพชัน้สงู ทําการสอน ทําการวิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม และทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรมของชาต ิ

  

มาตรา ๙ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีสามประเภทคือ 

(๑) มหาวิทยาลยั 

(๒) สถาบนั 

(๓) วิทยาลยั 

ลกัษณะของมหาวิทยาลยั สถาบนั และวิทยาลยั ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๑๐ การจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามมาตรา ๙ ต้องได้รับใบอนญุาตจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการ 

การขอรับใบอนญุาตและการออกใบอนญุาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๑๑ ในการขอรับใบอนญุาต ผู้ขอรับใบอนญุาตต้องเสนอโครงการจดัตัง้ข้อกําหนดและสาขาวิชาท่ีจะเปิดสอนมา

พร้อมกบัคําขอด้วย 

ข้อกําหนดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามวรรคหนึง่อยา่งน้อยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ช่ือและประเภท 

(๒) วตัถปุระสงค์ 

(๓) ท่ีตัง้และแผนผงัแสดงบริเวณและอาคาร 

(๔) รายละเอียดเก่ียวกบัท่ีดินตามมาตรา ๑๒ 

(๕) ทนุจากผู้ขอรับใบอนญุาตและโครงการใช้จ่าย 

(๖) ตรา เคร่ืองหมาย หรือสญัลกัษณ์ 
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(๗) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 

(๘) โครงการจดัการศกึษาและอปุกรณ์หลกัในการจดัการศกึษา 

(๙) โครงการจดัหาและพฒันาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 

(๑๐) หลกัสตูร การสอน และการวดัผลการศกึษา 

(๑๑) อตัราคา่เลา่เรียน คา่บํารุง และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

(๑๒) วิธีการรับนกัศกึษาและให้นกัศกึษาพ้นสภาพ 

(๑๓) เคร่ืองแบบนกัศกึษาหรือการแตง่กายของนกัศกึษา 

(๑๔) การกําหนดตําแหนง่ คณุสมบตัิของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี การกําหนดอตัราเงินเดือน คา่สอน คา่ชดเชย 

คา่ตอบแทน หลกัเกณฑ์การจ้างและเลกิจ้าง และสวสัดิการของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 

(๑๕) รายการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การแก้ไขข้อกําหนดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามวรรคสองต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เว้นแต ่(๘) 

(๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั และต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ

ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีสภาสถาบนัให้ความเห็นชอบ 

  

มาตรา ๑๒ ผู้ขอรับใบอนญุาตต้อง 

(๑) เป็นผู้มีกรรมสทิธ์ิในท่ีดินท่ีจะใช้เป็นท่ีจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๒) เป็นผู้มีหลกัฐานแสดงให้เห็นวา่ เมื่อได้รับใบอนญุาตแล้วจะสามารถโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินให้แก่สถาบนัอดุมศกึษา

เอกชนได้ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๖ หรือ 

(๓) เป็นผู้ เช่าท่ีดินจากสว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐ ซึง่มีหลกัฐานแสดงให้เห็นวา่ เมื่อได้รับใบอนญุาตแล้วจะสามารถ

โอนสทิธิตามสญัญาเช่าท่ีดินดงักลา่วให้แก่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนได้ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๖ 

ท่ีดินตามวรรคหนึง่ต้องมีลกัษณะและเนือ้ท่ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๑๓ เมื่อได้รับใบอนญุาตแล้ว ให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเป็นนิติบคุคลนบัแตว่นัท่ีได้รับใบอนญุาต และให้ผู้ รับ

ใบอนญุาตเป็นผู้แทนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้จนกวา่จะได้มีการแตง่ตัง้อธิการบด ี

  

มาตรา ๑๔ การเปลีย่นช่ือหรือเปลีย่นประเภทสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนซึง่ได้รับใบอนญุาตตามมาตรา ๑๓ แล้ว ต้องได้รับ

อนญุาตเป็นหนงัสอืจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
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การขออนญุาตและการอนญุาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๑๕ การอนญุาต การเพิกถอนการอนญุาต การเปลีย่นช่ือ และการเปลีย่นประเภทสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ให้

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

  

มาตรา ๑๖ เมื่อได้รับใบอนญุาตตามมาตรา ๑๓ แล้ว ให้ผู้ รับใบอนญุาตดาํเนินการดงันี ้

(๑) กรณีผู้ รับใบอนญุาตเป็นผู้มกีรรมสทิธ์ิในท่ีดินตามมาตรา ๑๒ (๑) ต้องโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินดงักลา่วโดยปลอดจาก

ภาระผกูพนัใดๆ ให้แก่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมีเหตจํุาเป็นและ

รัฐมนตรีอนญุาตให้ขยายเวลาออกไปได้ แตต้่องไมเ่กินสามสบิวนั 

(๒) กรณีผู้ รับใบอนญุาตเป็นผู้มหีลกัฐานตามมาตรา ๑๒ (๒) ต้องโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินดงักลา่วโดยปลอดจากภาระ

ผกูพนัใดๆ ให้แก่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนภายในเก้าสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับใบอนญุาต เว้นแตจ่ะมเีหตจํุาเป็นและรัฐมนตรี

อนญุาตให้ขยายเวลาออกไปได้ แตต้่องไมเ่กินหกสบิวนั 

(๓) กรณีผู้ รับใบอนญุาตเป็นผู้ เชา่ท่ีดินตามมาตรา ๑๒ (๓) ต้องโอนสทิธิการเชา่ท่ีดินดงักลา่วโดยปลอดจากภาระผกูพนั

ใดๆ ให้แก่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับใบอนญุาตเว้นแตจ่ะมีเหตจํุาเป็นและรัฐมนตรี

อนญุาตให้ขยายเวลาออกไปได้ แตต้่องไมเ่กินสามสบิวนั 

(๔) โอนเงินและทรัพย์สนิอ่ืนซึง่เป็นทนุนอกจากท่ีดินให้แก่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนภายในหกสบิวนั 

ในกรณีท่ีผู้ รับใบอนญุาตไมป่ฏิบตัิตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแตก่รณี ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมี

อํานาจเพิกถอนใบอนญุาตได้ 

  

มาตรา ๑๗ การโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินให้แก่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๒) และการบริจาค

อสงัหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ให้ได้รับยกเว้นภาษีอากรกรณีโอนอสงัหาริมทรัพย์โดยตราเป็นพระราช

กฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร และได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

  

มาตรา ๑๘ (ยกเลกิ) 

  

มาตรา ๑๙ การแบง่สว่นงานและการจดัระบบบริหารงานภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบงัคบัของสภาสถาบนั 

  

มาตรา ๒๐ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอาจจดัการศกึษาในสาขาวิชาใดนอกสถานท่ีตัง้ได้ รูปแบบ วิธีการจดั การขออนญุาต

และการอนญุาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๒๑ ช่ือสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนต้องใช้อกัษรไทยและต้องใช้คําวา่ “มหาวิทยาลยั”“สถาบนั” หรือ “วิทยาลยั” 

นําหน้าช่ือ 

ช่ือสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจะใช้อกัษรตา่งประเทศด้วยก็ได้ โดยได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของ

คณะกรรมการ 

  

มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดซึง่มใิชส่ถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามพระราชบญัญตัินี ้ใช้คาํวา่ “มหาวิทยาลยั”“สถาบนั” หรือ 

“วิทยาลยั” หรือคําในภาษาตา่งประเทศท่ีมีความหมายอยา่งเดียวกนัประกอบช่ือ ในดวงตรา ป้ายช่ือ ข้อบงัคบั ระเบียบ 

จดหมาย เอกสาร หรือสือ่อยา่งอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินกิจการเพ่ือให้บคุคลอ่ืนเช่ือวา่เป็นสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

ตามพระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา ๒๓ กิจการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายวา่

ด้วยแรงงานสมัพนัธ์ ทัง้นี ้ผู้ปฏิบตัิงานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนต้องได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไมน้่อยกวา่ท่ีกําหนด

ไว้ในกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

การคุ้มครองการทํางาน และผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบตัิงานในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการ 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีพระราชบญัญตัินีกํ้าหนดไว้ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๒) เสนอความเห็นหรือให้คําแนะนําตอ่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือดําเนินการตามพระราชบญัญตัินี ้

และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๓) รับรองวิทยฐานะสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามมาตรฐานการศกึษาท่ีกระทรวงกําหนด 

(๔) ออกระเบียบและข้อบงัคบัเพ่ือปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตันีิ ้

(๕) เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบักิจการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพ่ือป้องกนัมิให้เกิด

ความเสยีหายแก่สทิธิของบคุคลทัว่ไป ในการนีจ้ะระบช่ืุอสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนด้วยก็ได้ 

(๖) ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีพระราชบญัญตัินีห้รือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
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มาตรา ๒๕ ให้สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาทําหน้าท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของคณะกรรมการตาม

พระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแตง่ตัง้คณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนกุรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบตัิการอยา่งใด

อยา่งหนึง่ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ และเมื่อได้ดาํเนินการประการใดแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการทราบด้วย 

การประชมุของคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนกุรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการอ่ืน และคณะอนกุรรมการ มีอํานาจเรียกบคุคลใดๆ มาให้ถ้อยคาํหรือแจ้งให้

บคุคลใดๆ สง่เอกสารหรือหลกัฐานท่ีจําเป็นแกก่ารดาํเนินการตามอํานาจและหน้าท่ี 

หมวด ๓ 

การดาํเนินงาน 

มาตรา ๒๘ ให้มีสภาสถาบนัในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแตล่ะแหง่ประกอบด้วย 

(๑) นายกสภาสถาบนั ซึง่ผู้ รับใบอนญุาตเสนอช่ือ 

(๒) อธิการบดี เป็นกรรมการสภาสถาบนัโดยตาํแหนง่ 

(๓) กรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒุิจํานวนไมน้่อยกวา่เจ็ดคนแตไ่มเ่กินสบิสีค่นซึง่ผู้ รับใบอนญุาตเสนอช่ือ ทัง้นี ้ให้มี

คณาจารย์ประจําอยา่งน้อยหนึง่คน 

(๔) กรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒุิจํานวนไมเ่กินสามคนซึง่รัฐมนตรีเลอืกจากบญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒุิท่ี

คณะกรรมการเห็นชอบ 

ให้รัฐมนตรีแตง่ตัง้นายกสภาสถาบนัตาม (๑) และกรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒุิตาม (๓) และ (๔) 

ให้สภาสถาบนัเลอืกกรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒุคินหนึง่เป็นอปุนายกสภาสถาบนัเพ่ือทําหน้าท่ีแทนนายกสภา

สถาบนั เมื่อนายกสภาสถาบนัไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้หรือไมม่ีผู้ดํารงตําแหนง่นายกสภาสถาบนั 

ให้สภาสถาบนัแตง่ตัง้ผู้บริหารของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนคนหนึง่เป็นเลขานกุาร โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

  

มาตรา ๒๙ เมื่อรัฐมนตรีแตง่ตัง้กรรมการสภาสถาบนัตามมาตรา ๒๘ (๑) และกรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒุติาม

มาตรา ๒๘ (๓) และ (๔) แล้ว ให้นายกสภาสถาบนัจดัให้มกีารประชมุกรรมการสภาสถาบนัเพ่ือแตง่ตัง้อธิการบดี 

การประชมุกรรมการสภาสถาบนัครัง้แรกให้ดําเนินการภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนได้รับแจ้ง

คําสัง่แตง่ตัง้นายกสภาสถาบนั และกรรมการสภาสถาบนั ผู้ทรงคณุวฒุิตามมาตรา ๒๘ 

www.thailawforum.com 7

Tha
ila

nd
 La

w Foru
m



มาตรา ๓๐ กรรมการสภาสถาบนัจํานวนไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ต้องมีสญัชาติไทย 

กรรมการสภาสถาบนัต้องสาํเร็จการศกึษาไมต่ํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีและต้องไมเ่ป็นผู้มีความประพฤติเสือ่มเสยีหรือ

บกพร่องในศีลธรรมอนัด ี

ผู้ รับใบอนญุาตซึง่เป็นบคุคลธรรมดาอาจได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการสภาสถาบนัตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือ (๔) ได้ แตต้่อง

ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามวรรคสอง 

  

มาตรา ๓๑ นายกสภาสถาบนัและกรรมการสภาสถาบนัตามมาตรา ๒๘ (๓) และ (๔) มวีาระการดาํรงตาํแหนง่สีปี่ และ

อาจได้รับแตง่ตัง้อีกได้ 

  

มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระตามมาตรา ๓๑ นายกสภาสถาบนัและกรรมการสภาสถาบนัตาม

มาตรา ๒๘ (๓) หรือ (๔) พ้นจากตําแหนง่เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๔) ได้รับโทษจําคกุโดยคาํพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตใ่นความผิดอนัได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

(๕) รัฐมนตรีสัง่ให้ออกเมื่อเห็นวา่ขาดคณุสมบตัติามมาตรา ๓๐ 

(๖) รัฐมนตรีแตง่ตัง้คณะกรรมการควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามมาตรา ๘๖ 

ในกรณีท่ีนายกสภาสถาบนัหรือกรรมการสภาสถาบนัตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือ (๔) พ้นจากตาํแหนง่ก่อนครบวาระ 

รัฐมนตรีอาจแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีณุสมบตัิตามมาตรา ๓๐ เป็นนายกสภาสถาบนัหรือกรรมการสภาสถาบนัแทนได้ ทัง้นี ้

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในมาตรา ๒๘ และให้ผู้ซึง่ได้รับแตง่ตัง้อยูใ่นตาํแหนง่เพียงเทา่กบัวาระท่ีเหลอือยูข่องผู้ซึง่ตนแทน 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีแตง่ตัง้กรรมการสภาสถาบนัเพ่ิมขึน้ในระหวา่งท่ีกรรมการสภาสถาบนัซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้ไว้แล้วยงัมีวาระ

อยูใ่นตาํแหนง่ ให้ผู้ซึง่ได้รับแตง่ตัง้เพ่ิมขึน้อยูใ่นตําแหนง่เพียงเทา่กบัวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการสภาสถาบนัท่ีแตง่ตัง้ไว้

แล้ว 

ในกรณีท่ีกรรมการสภาสถาบนัพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ แตย่งัมไิด้แตง่ตัง้กรรมการสภาสถาบนัขึน้ใหม ่ให้กรรมการสภา

สถาบนัซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้ซึง่พ้นจากตําแหนง่ปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไปจนกวา่จะมกีารแตง่ตัง้กรรมการสภาสถาบนัขึน้ใหม ่

  

มาตรา ๓๓ ให้นายกสภาสถาบนัเป็นผู้ เรียกประชมุกรรมการสภาสถาบนั 
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การประชมุกรรมการสภาสถาบนัต้องมกีรรมการสภาสถาบนัมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการสภา

สถาบนัทัง้หมด 

ให้นายกสภาสถาบนัเป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีท่ีนายกสภาสถาบนัไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้อปุนายกสภาสถาบนั

ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ ถ้านายกสภาสถาบนัและอปุนายกสภาสถาบนัไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการสภา

สถาบนัซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการสภาสถาบนัคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 

กรรมการสภาสถาบนัคนหนึง่ให้มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีง

เพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ให้มีการประชมุกรรมการสภาสถาบนัอยา่งน้อยปีละสีค่รัง้ 

  

มาตรา ๓๔ สภาสถาบนัมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคมุดแูลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน อํานาจ

หน้าท่ีเช่นวา่นีใ้ห้รวมถึง 

(๑) อนมุตัิแผนพฒันาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๒) ออกข้อกําหนด ระเบียบ และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการดําเนินงานในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๓) จดัสรรทนุออกเป็นกองทนุประเภทตา่งๆ และออกข้อบงัคบัเก่ียวกบัการใช้จา่ยเงินของกองทนุ 

(๔) อนมุตัิแผนการเงิน งบดลุ งบการเงินประจําปีของกองทนุประเภทตา่งๆ 

(๕) อนมุตักิารโอนเงินของกองทนุประเภทหนึง่ไปเป็นของกองทนุอีกประเภทหนึง่ 

(๖) อนมุตัิหลกัสตูรและการปรับปรุงหลกัสตูรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๗) อนมุตักิารรับนกัศกึษา การให้ประกาศนียบตัร อนปุริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต 

(๘) อนมุตักิารให้ปริญญากิตติมศกัดิ์แก่ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

(๙) อนมุตักิารจดัตัง้ ยบุ รวม และเลกิสว่นงานภายใน 

(๑๐) อนมุตัิความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศกึษาหรือบคุคลใดตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

(๑๐/๑) อนมุตัิการลงทนุหรือร่วมลงทนุกบันิติบคุคลหรือหนว่ยงานอ่ืนเพ่ือดําเนินกิจการท่ีเก่ียวกบัหรือตอ่เน่ืองกบักิจการ

ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน หรือนําผลการค้นคว้าวิจยัไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพ่ือเป็นรายได้ของสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชน 
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(๑๑) สนบัสนนุให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาโดยระดมทรัพยากรบคุคลจากในประเทศและ

ตา่งประเทศ การนําประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชํานาญและภมูิปัญญาของบคุคลดงักลา่วมาใช้เพ่ือเพ่ิมคณุภาพ

บณัฑิต 

(๑๒) อนมุตักิารรับหรือการเข้าสมทบกบัสถาบนัการศกึษาในประเทศหรือตา่งประเทศตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 

(๑๓) พิจารณาเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการในการแก้ไขข้อกําหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม 

(๑๔) พิจารณาเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการเพ่ือนําความกราบบงัคมทลูเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้และ

ถอดถอนศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๕) แตง่ตัง้และถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคณุ และถอดถอนคณาจารย์ประจําตามมาตรา ๙๗ 

(๑๖) ให้ความเห็นชอบการแตง่ตัง้และถอดถอนรองอธิการบดี และผู้ดํารงตาํแหนง่เทียบเทา่ 

(๑๗) ให้ความเห็นชอบการแตง่ตัง้และถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พิเศษ 

(๑๘) สง่เสริมสนบัสนนุการศกึษาหรือให้ทนุการศกึษาแก่ผู้ ด้อยโอกาสและบคุคลผู้มีความสามารถพิเศษ 

(๑๙) ออกข้อบงัคบัวา่ด้วยการบริหารงานบคุคลของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเก่ียวกบัการกําหนดตําแหนง่ อตัราเงินเดือน 

คา่จ้าง คา่ตอบแทน สวสัดกิาร ประโยชน์เกือ้กลูอ่ืน วินยั หลกัเกณฑ์ การจ้าง และการเลกิจ้างของผู้บริหาร คณาจารย์ 

ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 

(๒๐) พฒันาความสามารถของคณาจารย์ บคุลากรและคณุภาพของบณัฑิตเพ่ือการผลติบคุลากรท่ีสอดคล้องกบัความ

ต้องการของประเทศ 

(๒๑) สง่เสริมการศกึษา การวิจยั การฝึกอบรมคณาจารย์และบคุลากรให้สอดคล้องกบัความต้องการชมุชน เพ่ือนําไปสู่

การพฒันาเศรษฐกิจชมุชน 

(๒๒) สง่เสริมสนบัสนนุการผลติบณัฑิตให้สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการและประสานความร่วมมือ

ทางวชิาการระหวา่งสถานประกอบการกบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๒๓) ให้มีระบบประกนัคณุภาพภายในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการประเมินคณุภาพ

สถาบนัอดุมศกึษาตามข้อบงัคบัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๒๔) พิจารณาวิธีท่ีจะทําให้การศกึษา การวิจยั และการฝึกอบรมของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเจริญก้าวหน้าและมี

คณุภาพทางวชิาการยิง่ขึน้ 

(๒๕) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีมิได้ระบใุห้เป็นหน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะ 
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มาตรา ๓๕ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้สภาสถาบนัจะแตง่ตัง้คณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการของ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเพ่ือให้กระทําการใดๆ ตามท่ีมอบหมายก็ได้ และเมื่อได้ดาํเนินการประการใดแล้วให้รายงานให้

สภาสถาบนัทราบ ทัง้นี ้ให้นํามาตรา ๓๓ มาใช้บงัคบัด้วยโดยอนโุลม 

  

มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง่ทางวชิาการประจําสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึง่สภาสถาบนัแตง่ตัง้จากกรรมการสภาสถาบนั 

(๒) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุจิากภายนอกสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้จํานวนไมน้่อยกวา่หกคนแตไ่มเ่กินสบิสองคน 

ให้อธิการบดีแตง่ตัง้คณาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนคนหนึง่เป็นเลขานกุาร 

คณุสมบตัิ หลกัเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการพิจารณาตาํแหนง่ทางวิชาการประจําสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตาม

วรรคหนึง่ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๓๗ กรรมการพิจารณาตาํแหนง่ทางวิชาการประจําสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามมาตรา ๓๖ มีวาระการดาํรง

ตําแหนง่สามปี และอาจได้รับแตง่ตัง้อีกได้ 

การแตง่ตัง้กรรมการพิจารณาตาํแหนง่ทางวิชาการประจําสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ซึง่พ้นจากตําแหนง่ก่อนครบวาระ และ

การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการพิจารณาตําแหนง่ทางวชิาการประจําสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเมื่อดํารงตําแหนง่ครบวาระ 

ให้นํามาตรา ๓๒ วรรคสอง และวรรคสี ่มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  

มาตรา ๓๘ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง่ทางวชิาการประจําสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

(๑) พิจารณาเก่ียวกบัตาํแหนง่ทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๒) พิจารณาและวินิจฉยัเก่ียวกบัการอทุธรณ์ตาํแหนง่ทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๓) พิจารณาเทียบตาํแหนง่ทางวิชาการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอ่ืนเข้าสูร่ะบบของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

การประชมุและการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนง่ทางวิชาการประจําสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามวรรค

หนึง่ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

  

มาตรา ๓๙ ให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีอธิการบดคีนหนึง่เป็นผู้บงัคบับญัชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และจะมีรองอธิการบดีคนหนึง่หรือหลายคนก็ได้ เพ่ือทําหน้าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดี

มอบหมาย 
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รองอธิการบดีต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามเช่นเดียวกบัอธิการบดี และให้อธิการบดีเป็นผู้แตง่ตัง้และถอด

ถอนรองอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบนั 

เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหนง่ให้รองอธิการบดีพ้นจากตาํแหนง่ด้วย 

  

มาตรา ๔๐ ให้สภาสถาบนัแตง่ตัง้อธิการบดีจากผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑ และแจ้งให้

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัแตง่ตัง้ 

  

มาตรา ๔๑ อธิการบดต้ีองมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี ้

(๑) สาํเร็จการศกึษาชัน้ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่และมีประสบการณ์ในการสอนหรือการบริหารสถาบนัการศกึษาท่ีเปิด

สอนระดบัปริญญาตรีหรือสงูกวา่มาแล้วไมน้่อยกวา่ห้าปี หรือสาํเร็จการศกึษาชัน้ปริญญาโทหรือเทียบเทา่และมี

ประสบการณ์ในการสอนหรือการบริหารสถาบนัการศกึษาท่ีเปิดสอนระดบัปริญญาตรีหรือสงูกวา่มาแล้วไมน้่อยกวา่สามปี 

หรือสาํเร็จการศกึษาชัน้ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่และมีประสบการณ์ในการสอนหรือการบริหารสถาบนัการศกึษาท่ีเปิด

สอนระดบัปริญญาตรีหรือสงูกวา่มาแล้วไมน้่อยกวา่หนึง่ปี 

(๒) ไมเ่ป็นโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

(๓) ไมม่ีความประพฤตเิสือ่มเสยีหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัด ี

(๔) ไมว่กิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 

(๕) ไมเ่คยถกูออกจากงานหรือราชการเพราะมีความผิด เว้นแตรั่ฐมนตรีเห็นวา่ความผิดนัน้ไมข่ดัตอ่การเป็นอธิการบด ี

(๖) ไมเ่คยได้รับโทษจําคกุโดยพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตใ่นความผิดอนัได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

(๗) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

  

มาตรา ๔๒ ในกรณีท่ีอธิการบดีไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองอธิการบดีปฏิบตัิหน้าท่ีแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้

รองอธิการบดีซึง่อธิการบดีมอบหมายปฏิบตัิหน้าท่ีแทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึง่มีอาวโุสสงูสดุ

ปฏิบตัิหน้าท่ีแทน 

ในกรณีท่ีไมม่ีอธิการบดี หรือไมม่ผีู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนอธิการบดตีามวรรคหนึง่ หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้สภา

สถาบนัแตง่ตัง้ผู้ซึง่มคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑ ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนอธิการบดี 

ให้ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนอธิการบดมีีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัอธิการบดีทกุประการ 
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มาตรา ๔๓ อธิการบดีมีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ควบคมุดแูลกิจการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกําหนด ระเบียบ และข้อบงัคบัของ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน รวมทัง้นโยบายและมตขิองสภาสถาบนั 

(๒) จดัให้มีระบบบริหารตามข้อบงัคบัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๓) แตง่ตัง้และถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ โดย

ความเห็นชอบของสภาสถาบนั 

(๔) แตง่ตัง้และถอดถอนอาจารย์ อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๕) ควบคมุดแูลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๖) จดัทําทะเบียนคณาจารย์ประจํา ผู้ชว่ยอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนกัศกึษา ตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๗) ควบคมุการเงิน การพสัด ุสถานท่ี และทรัพย์สนิอ่ืนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกําหนด 

ระเบียบ ข้อบงัคบัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และมติของสภาสถาบนั 

(๘) เป็นผู้แทนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในกิจการทัว่ไป 

(๙) จดัทํารายงานประจําปี งบการเงินประจําปี และรายงานอ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๑๐) รักษาวินยัของนกัศกึษา 

(๑๑) ระมดัระวงัมิให้มกีารดาํเนินการอนัเป็นภยัอยา่งร้ายแรงตอ่ความมัน่คงหรือความปลอดภยัของประเทศ วฒันธรรม

ของชาติ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนในบริเวณสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๑๒) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามข้อกําหนด ระเบียบ และข้อบงัคบัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน หน้าท่ีท่ีสภาสถาบนัมอบหมาย 

และหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัินี ้

(๑๓) ดาํเนินกิจการอ่ืนอนัเป็นปกติธุระท่ีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนพงึกระทํา 

  

มาตรา ๔๔ เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหนง่ ให้สภาสถาบนัแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบภายในสบิ

ห้าวนันบัแตว่นัพ้นจากตาํแหนง่ 

  

มาตรา ๔๕ คณาจารย์ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีตาํแหนง่ทางวิชาการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษ 

(๒) รองศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ 
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(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิเศษ 

(๔) อาจารย์หรืออาจารย์พิเศษ 

  

มาตรา ๔๖ คณาจารย์ประจําต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี ้

(๑) สาํเร็จการศกึษาไมต่ํา่กวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ หรือมคีวามรู้ความชํานาญพิเศษในวิชาใดวิชาหนึง่ 

(๒) ไมเ่ป็นโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

(๓) ไมม่ีความประพฤตเิสือ่มเสยีหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัด ี

(๔) ไมว่กิลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 

(๕) ไมเ่คยได้รับโทษจําคกุโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตใ่นความผิดอนัได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ

โทษ 

  

มาตรา ๔๗ ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษนัน้ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้โดยคาํแนะนําของ

คณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนัน้ให้อธิการบดีแตง่ตัง้โดย

ความเห็นชอบของสภาสถาบนั 

อาจารย์และอาจารย์พิเศษนัน้ ให้อธิการบดีแตง่ตัง้ 

ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษนัน้ ให้แตง่ตัง้จากผู้ซึง่มิได้เป็น

คณาจารย์ประจําของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

  

มาตรา ๔๘ นอกจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามท่ีบญัญตัิไว้ในมาตรา ๔๖ หลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้คณาจารย์ 

ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ซึง่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วต้องไมต่ํา่กวา่มาตรฐานท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 

การพ้นจากตาํแหนง่คณาจารย์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

  

มาตรา ๔๙ ศาสตราจารย์ซึง่มคีวามรู้ ความสามารถและความชํานาญเป็นพิเศษและพ้นจากตําแหนง่ไปโดยไมม่ีความผิด 

สภาสถาบนัอาจแตง่ตัง้ให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคณุในสาขาวชิาท่ีศาสตราจารย์นัน้มคีวามเช่ียวชาญเพ่ือเป็นเกียรตยิศ

ได้ 
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คณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคณุ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

  

มาตรา ๕๐ ในกรณีท่ีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษหรือแตง่ตัง้บคุคลให้ดํารง

ตําแหนง่ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ ให้ผู้นัน้มีสทิธิใช้ช่ือศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

พิเศษ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แล้วแตก่รณี เป็นคํานําหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ 

การใช้คาํนําหน้านามตามวรรคหนึง่ ถ้าใช้อกัษรยอ่ให้ใช้ดงันี ้

ศาสตราจารย์ ใช้อกัษรยอ่ ศ. 

ศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อกัษรยอ่ ศ.(พิเศษ) 

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ใช้อกัษรยอ่ ศ.(เกียรติคณุ) 

รองศาสตราจารย์ ใช้อกัษรยอ่ รศ. 

รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อกัษรยอ่ รศ.(พิเศษ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้อกัษรยอ่ ผศ. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อกัษรยอ่ ผศ.(พิเศษ) 

  

มาตรา ๕๑ เมื่ออธิการบดีแตง่ตัง้ผู้ใดให้ดาํรงตําแหนง่ทางวชิาการในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามมาตรา ๔๕ (๒) (๓) 

และ (๔) ให้อธิการบดแีจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบภายในสามสบิวนันบัแตว่นัแตง่ตัง้ 

  

มาตรา ๕๒ บคุคลใดจะเป็นคณาจารย์ประจําในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเกินหนึง่แหง่ไมไ่ด้ 

  

มาตรา ๕๓ ในกรณีท่ีมีความจําเป็น สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอาจมีผู้ช่วยอาจารย์ได้ 

ผู้ซึง่ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
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หมวด ๔ 

ปริญญาและเคร่ืองหมายวทิยฐานะ 

มาตรา ๕๔ ปริญญามีสามชัน้ คอื 

ปริญญาเอก เรียกวา่ ดษุฎีบณัฑติ ใช้อกัษรยอ่ ด. 

ปริญญาโท เรียกวา่ มหาบณัฑิต ใช้อกัษรยอ่ ม. 

ปริญญาตรี เรียกวา่ บณัฑิต ใช้อกัษรยอ่ บ. 

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจะทําการสอนเพ่ือให้ปริญญาชัน้ใด และในสาขาวิชาใดได้เมื่อรัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของ

คณะกรรมการได้รับรองวิทยฐานะสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้แล้ว 

การขอให้รับรองและการรับรองวทิยฐานะสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๕๕ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีอํานาจให้ประกาศนียบตัร อนปุริญญา ปริญญาหรือประกาศนียบตัรบณัฑิต ใน

สาขาวชิาท่ีมีการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนได้ 

การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชัน้ใด และจะให้ใช้อกัษรยอ่สาํหรับสาขาวิชานัน้อยา่งไรให้เป็นไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๕๖ สภาสถาบนัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจออกข้อบงัคบักําหนดให้ผู้สาํเร็จการศกึษาชัน้ปริญญาตรี

ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสองได้ 

  

มาตรา ๕๗ สภาสถาบนัอาจออกข้อบงัคบักําหนดให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีประกาศนียบตัร อนปุริญญา หรือ

ประกาศนียบตัรบณัฑิตได้ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ประกาศนียบตัร ออกให้แก่ผู้สาํเร็จการศกึษาเฉพาะวิชา 

(๒) อนปุริญญา ออกให้แก่ผู้สาํเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรในสาขาวิชาใดสาขาวชิาหนึง่ก่อนถงึขัน้ได้รับปริญญาตรี หรือผู้

ท่ีสอบไลไ่ด้ครบทกุลกัษณะวิชาตามหลกัสตูรปริญญาตรี แตไ่ด้คะแนนเฉลีย่สะสมตํ่ากวา่เกณฑ์การสาํเร็จการศกึษาระดบั

ปริญญาตรี แตไ่มต่ํา่กวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๓) ประกาศนียบตัรบณัฑิต ออกให้แก่ผู้สาํเร็จการศกึษาในสาขาวชิาหนึง่สาขาวิชาใดภายหลงัท่ีได้ปริญญาแล้ว 
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มาตรา ๕๘ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศกัดิ์แก่บคุคลซึง่สภาสถาบนัเห็นวา่ทรงคณุวฒุิสมควรแก่

ปริญญานัน้ๆ แตจ่ะให้ปริญญาดงักลา่วแก่กรรมการสภาสถาบนั คณาจารย์ประจํา หรือเจ้าหน้าท่ีของสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชนนัน้ไมไ่ด้ 

ชัน้ สาขาของปริญญา และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตตมิศกัดิ์ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๕๙ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเป็นเคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะ

ของผู้ได้รับประกาศนียบตัร อนปุริญญา ปริญญา และประกาศนียบตัรบณัฑิต และอาจกําหนดให้มีครุยประจําตาํแหนง่

กรรมการสภาสถาบนั ครุยประจําตําแหนง่ผู้บริหารและครุยประจําตําแหนง่คณาจารย์ประจําของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

ได้ 

การกําหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และสว่นประกอบของครุยวิทยฐานะ และเขม็วิทยฐานะ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

การกําหนดลกัษณะ ชนิด ประเภท และสว่นประกอบของครุยประจําตาํแหนง่ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง่จะใช้ในโอกาสใดโดยมีเง่ือนไขอยา่งใดให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

หมวด ๕ 

ทรัพย์สินและการบัญช ี

มาตรา ๖๐ ทนุของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สนิตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดเมื่อจดัตัง้ รวมทัง้เงิน

และทรัพย์สนิอ่ืนท่ีได้มาในภายหลงั 

ท่ีมาของทนุของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามวรรคหนึง่ ได้แก ่

(๑) ทนุจากผู้ รับใบอนญุาต ซึง่ประกอบด้วย เงินและทรัพย์สนิอ่ืนท่ีระบใุนข้อกําหนดเมือ่จดัตัง้และท่ีจดัหามาเพ่ิมเติมใน

ภายหลงั 

(๒) ทนุจากการได้รับบริจาค ซึง่ประกอบด้วย เงินและทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีผู้บริจาคหรืออทิุศให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนโดย

ระบเุง่ือนไขให้ใช้ได้เฉพาะแตด่อกผล 

(๓) ทนุสะสม ซึง่ประกอบด้วย เงินและทรัพย์สนิอ่ืนท่ีได้มาจากผลดําเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีผา่นมา 

มาตรา ๖๑ ให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจดัสรรทนุของสถาบนัเป็นกองทนุประเภทตา่งๆ ท่ีมีลกัษณะและวตัถปุระสงค์

ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) กองทนุทัว่ไป ได้แก่ เงินและทรัพย์สนิอ่ืนท่ีจดัสรรไว้เพ่ือใช้ในการดาํเนินกิจการทัว่ไปของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
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(๒) กองทนุทรัพย์สนิถาวร ได้แก่ ทรัพย์สนิถาวรทกุประเภทท่ีใช้ในการดาํเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเป็น

สว่นรวม รวมทัง้เงินท่ีจดัสรรไว้เพ่ือจดัหาเพ่ิมเติม ก่อสร้างและดดัแปลงทรัพย์สนิถาวรของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนให้ดี

ขึน้ แตไ่มร่วมถงึทรัพย์สนิถาวรท่ีเป็นของกองทนุอ่ืนโดยเฉพาะ 

(๓) กองทนุวิจยั ได้แก่ เงินและทรัพย์สนิอ่ืนท่ีได้จดัสรรไว้เพ่ือใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การ

สง่เสริมและการสนบัสนนุงานวจิยั รวมทัง้การคดิค้นสิง่ประดิษฐ์ 

(๔) กองทนุห้องสมดุและเทคโนโลยี ได้แก่ เงินและทรัพย์สนิอ่ืนท่ีจดัสรรไว้เพ่ือใช้ซือ้หนงัสอื วารสาร สือ่การศกึษา อปุกรณ์ 

เคร่ืองมือ เทคโนโลยี และทรัพย์สนิอ่ืนท่ีใช้ในห้องสมดุ 

(๕) กองทนุพฒันาบคุลากร ได้แก่ เงินและทรัพย์สนิอ่ืนท่ีจดัสรรไว้เพ่ือใช้ในการให้ทนุการศกึษาและการฝึกอบรมแก่

คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ทัง้นี ้ตามข้อกําหนดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๖) กองทนุสงเคราะห์ ได้แก่ เงินและทรัพย์สนิอ่ืนท่ีจดัสรรไว้เพ่ือใช้ในการให้ทนุแก่นกัศกึษาและการสงเคราะห์อ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกบันกัศกึษา การให้สวสัดิการแกค่ณาจารย์ประจําและเจ้าหน้าท่ีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนและการสงเคราะห์

อ่ืนๆ ทัง้นี ้ตามข้อกําหนดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๗) กองทนุคงเงินต้นหรือกองทนุอ่ืน ได้แก่ เงินและทรัพย์สนิอ่ืนท่ีจดัสรรไว้เพ่ือใช้ในวตัถปุระสงค์อ่ืนตามท่ีสภาสถาบนั

กําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

การบริหารกองทนุแตล่ะประเภทนัน้ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

  

มาตรา ๖๒ รายได้ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีดงันี ้

(๑) เงินผลประโยชน์ คา่เลา่เรียน คา่บํารุง คา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และคา่บริการตา่งๆ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๒) เงินและทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีผู้บริจาคหรืออทิุศให้แก่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนโดยไมม่เีง่ือนไขท่ีระบใุห้ใช้ได้เฉพาะแตด่อก

ผล 

(๓) เงินอดุหนนุจากรัฐ 

(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการลงทนุและจากทรัพย์สนิของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๕) รายได้และผลประโยชน์อยา่งอ่ืน 

รายได้ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนให้ถือเป็นรายได้ของกองทนุทัว่ไป นอกจากรายได้ท่ีเกิดจากกองทนุใดโดยเฉพาะให้ถือ

เป็นรายได้ของกองทนุนัน้ 

รายได้จากการบริจาคเงินเกินกวา่จํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนด สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนต้องจดัทําแผนการใช้จ่ายเงิน

และบนัทกึบญัชีตามแผนการใช้จ่ายเงินดงักลา่วเป็นรายปี สาํหรับเงินสว่นท่ีเหลอืเมื่อสิน้ปีให้กนัไว้จ่ายในงวดตอ่ไป 
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มาตรา ๖๓ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนต้องดําเนินการเก่ียวกบับรรดารายได้และทรัพย์สนิของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนให้

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ในมาตรา ๘ และตามวตัถปุระสงค์ท่ีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สนิให้แก่สถาบนัอดุมศกึษา

เอกชนกําหนดไว้ 

  

มาตรา ๖๔ ทกุต้นปีการศกึษา สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนต้องจดัให้มีเงินในกองทนุประเภทตา่งๆ เป็นจํานวนเพียงพอท่ีจะ

ดําเนินงานได้ ถ้ากองทนุใดมีจํานวนเงินไมเ่พียงพอให้โอนเงินในกองทนุทัว่ไปไปให้มีจํานวนเพียงพอ 

ในกรณีท่ีเงินในกองทนุทัว่ไปมจํีานวนไมเ่พียงพอท่ีจะดําเนินการตามวรรคหนึง่ได้ ผู้ รับใบอนญุาตต้องจดัหามาเพ่ิมเตมิให้

เพียงพอแก่การดําเนินงาน 

  

มาตรา ๖๕ ให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจดัทําบญัชีตามหลกัการบญัชีสากลและตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๖๖ เมื่อปรากฏวา่กองทนุทัว่ไปมีรายได้สงูกวา่คา่ใช้จา่ยประจําปี ให้อธิการบดเีสนอสภาสถาบนัดําเนินการดงันี ้

(๑) ให้นําเงินรายได้สว่นท่ีสงูกวา่คา่ใช้จา่ยประจําปีในกองทนุทัว่ไปโอนไปชดใช้กองทนุอ่ืนใดท่ีมียอดติดลบก่อน 

(๒) ให้จดัสรรเงินสว่นท่ีเหลอืจากท่ีโอนไปตาม (๑) ให้กองทนุประเภทตา่งๆ รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละหกสบิและจดัสรร

ผลประโยชน์ให้ผู้ รับใบอนญุาตไมเ่กินร้อยละสามสบิ โดยให้มยีอดคงเหลอือยูเ่ป็นทนุดาํเนินงานของกองทนุทัว่ไปไมน้่อย

กวา่ร้อยละสบิ 

  

มาตรา ๖๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทํางบการเงินประจําปีให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบและเมื่อผู้สอบบญัชี

ตรวจสอบแล้วให้อธิการบดีนําเสนอตอ่สภาสถาบนั 

เมื่อสภาสถาบนัได้อนมุตัิงบการเงินประจําปีแล้ว ให้อธิการบดีสง่งบการเงินพร้อมรายงานการสอบบญัชีไปยงัสาํนกังาน

คณะกรรมการอดุมศกึษาภายในกําหนดหนึง่ร้อยยี่สบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

  

มาตรา ๖๘ ให้สภาสถาบนัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเป็นผู้สอบบญัชีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนประจําปีทกุปี 

  

มาตรา ๖๙ ให้ผู้สอบบญัชีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีอํานาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานตา่งๆ ของ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เพ่ือการนีใ้ห้มีอํานาจสอบถามกรรมการสภาสถาบนั อธิการบดีหรือเจ้าหน้าท่ีของ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และเรียกให้บคุคลดงักลา่วสง่สมดุบญัชี เอกสารหลกัฐานตา่งๆ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

เพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น 
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หมวด ๖ 

การอุดหนุนและส่งเสริม 

มาตรา ๗๐ ให้รัฐอดุหนนุและสง่เสริมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ให้ข้าราชการและพนกังานของรัฐไปปฏิบตัิงานในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยได้รับเงินเดือนและคา่ตอบแทนตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) จดัตัง้กองทนุเพ่ือพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในด้านตา่งๆ 

(๓) ยกเว้นอากรขาเข้าสนิค้าประเภทครุภณัฑ์และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการศกึษา และการวิจยัโดยการรับรองของคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวา่ด้วยพิกดัอตัราศลุกากร 

(๔) สง่เสริมและสนบัสนนุให้มกีารใช้ทรัพยากรร่วมกนัระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและเอกชน 

หมวด ๗ 

การกาํกบัและควบคุม 

มาตรา ๗๑ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินีใ้ห้พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจเข้าไปในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

หรือสถานท่ีใดซึง่มีหลกัฐานวา่ได้มีการจดัการศกึษาระดบัปริญญาโดยไมไ่ด้รับอนญุาตในระหวา่งเวลาทําการ เพ่ือ

ตรวจสอบการดาํเนินการตามพระราชบญัญตัินี ้

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหนึง่ ให้ผู้ซึง่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวก หรือให้คําชีแ้จงแก่พนกังาน

เจ้าหน้าท่ีตามสมควร 

  

มาตรา ๗๒ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  

มาตรา ๗๓ ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้พนกังานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบตัรประจําตวัแก่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

บตัรประจําตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๗๔ การกระทําดงัตอ่ไปนีส้ถาบนัอดุมศกึษาเอกชนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๑) การรับความชว่ยเหลอืทางการเงิน อปุกรณ์การศกึษา หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบคุคลใดเป็นจํานวนเงินหรือมลูคา่เกิน

กวา่ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๒) การกู้ เงินครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกนัเกินร้อยละยี่สบิห้าของมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีอยู่

ขณะนัน้ ทัง้นี ้หนีส้นิสะสมต้องไมเ่กินมลูคา่แหง่ทรัพย์สนิ 
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(๓) การเชา่ทรัพย์สนิท่ีมีคา่เช่าเกินกวา่ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๔) การซือ้ การเชา่ซือ้ หรือการจําหนา่ยทรัพย์สนิท่ีมมีลูคา่เกินกวา่ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๕) การก่อให้เกิดภาระผกูพนัแกท่ี่ดินและสิง่ก่อสร้างตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนรับเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบคุคลใด ซึง่การรับนัน้อาจเป็นภยั

ตอ่ความมัน่คงหรือความปลอดภยัของประเทศหรือขดัตอ่วฒันธรรมของชาติ หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

  

มาตรา ๗๖ ในกรณีท่ีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนต้องหยดุสอนติดตอ่กนัเกินกวา่สามวนันอกจากการหยดุตามปกติ 

อธิการบดต้ีองแจ้งเป็นหนงัสอืให้สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบภายในสามวนันบัแตว่นัหยดุสอน 

  

มาตรา ๗๗ ในกรณีท่ีคณาจารย์ประจําในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนผู้ใดพ้นสภาพจากการเป็นคณาจารย์ประจํา ให้

อธิการบดีแจ้งให้สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีคณาจารย์ประจําผู้นัน้พ้น

สภาพ 

  

มาตรา ๗๘ ในกรณีท่ีปรากฏวา่อาคารสถานท่ีหรือบริเวณท่ีตัง้ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีสภาพขดัตอ่สขุลกัษณะหรือ

อนามยั ไมม่ัน่คง หรือมีเหตอ่ืุนอนัอาจเป็นภยนัตรายแก่นกัศกึษา ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสัง่เป็นหนงัสอืให้อธิการบดี

ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เสร็จภายในกําหนดเวลาอนัสมควร หรือเมื่อเห็นเป็นการจําเป็นจะสัง่ให้สถาบนัอดุมศกึษา

เอกชนหยดุสอนในระหวา่งเวลาท่ีต้องดาํเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือจนกวา่จะเห็นวา่เหตท่ีุสัง่ให้หยดุสอนนัน้ได้ผา่นพ้นไป

แล้วก็ได้ 

  

มาตรา ๗๙ ห้ามมิให้ผู้ รับใบอนญุาต กรรมการสภาสถาบนั อธิการบดี คณาจารย์ หรือเจ้าหน้าท่ีของสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชนใช้หรือยอมให้ผู้ อ่ืนใช้ 

(๑) ช่ือ ตรา สญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนอกเหนือไปจากท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๒) สถานท่ีเพ่ือการอนัมิชอบด้วยกฎหมายหรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือการอนัไม่

ควรแกกิ่จการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
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มาตรา ๘๐ เมื่อปรากฏวา่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดไมด่ําเนินการในสิง่ท่ีจําเป็นตอ่การจดัการศกึษาตามโครงการท่ีได้รับ

ใบอนญุาตภายในกําหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีได้รับใบอนญุาต ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเพิกถอน

ใบอนญุาตนัน้ 

  

มาตรา ๘๑ (ยกเลกิ) 

  

มาตรา ๘๒ การโฆษณาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนต้องไมใ่ช้ข้อความอนัเป็นเท็จหรือไมต่รงกบัข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับ

ใบอนญุาตหรือไมต่รงตามข้อกําหนดหรือเป็นข้อความท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสยีตอ่สงัคมเป็นสว่นรวม 

ข้อความตามวรรคหนึง่หมายความรวมถงึการกระทําให้ปรากฏด้วยตวัอกัษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสยีง เคร่ืองหมายหรือ

การกระทําอยา่งใดๆ ท่ีทําให้บคุคลทัว่ไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

  

มาตรา ๘๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวา่การโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสัง่อยา่งใด

อยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 

(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอยา่งท่ีปรากฏในการโฆษณา 

(๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนัน้ในการโฆษณา 

(๔) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชนท่ีอาจเกิดขึน้แล้วตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดไมด่าํเนินการตามคาํสัง่ของคณะกรรมการหรือฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึง่ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมอํีานาจเพิกถอน

ใบอนญุาตนัน้ ทัง้นี ้โดยคํานงึถงึความร้ายแรงแหง่พฤตกิรรมท่ีกระทําผิด 

  

มาตรา ๘๔ ในกรณีท่ีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดไมป่ฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

หรือไมใ่ช้คาํวา่มหาวิทยาลยั สถาบนั หรือวิทยาลยั เป็นอกัษรไทยนําหน้าช่ือสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนหรือใช้ช่ือ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเป็นอกัษรตา่งประเทศโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการเตือนเป็นหนงัสอืให้

ปรับปรุงแก้ไขสิง่ตา่งๆ ตามท่ีแจ้งไปภายในเวลาท่ีกําหนด 

ถ้าหากสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้ไมด่ําเนินการตามวรรคหนึง่ ให้รัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสัง่

การตามควรแกก่รณีอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) สัง่ให้งดรับนกัศกึษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่หรือทกุสาขาวิชา 
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(๒) เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ 

(๓) เพิกถอนใบอนญุาต 

การสัง่การตามวรรคหนึง่และวรรคสองไมก่ระทบถงึการดําเนินคดผีู้กระทําการอนักฎหมายนัน้ๆ บญัญตัิเป็นความผิดและ

กําหนดโทษไว้ 

  

มาตรา ๘๕ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดไมป่ฏิบตัิตามข้อกําหนดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนหรือแก้ไขข้อกําหนดของ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) โดยไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

หรือเปิดดําเนินการในสาขาวิชาอ่ืนใดโดยไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด ให้รัฐมนตรี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจสัง่การตามควรแก่กรณีอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง 

การสัง่การตามวรรคหนึง่ไมก่ระทบถึงการดําเนินคดีผู้กระทําการอนักฎหมายนัน้ๆ บญัญตัเิป็นความผิดและกําหนดโทษไว้ 

  

มาตรา ๘๖ เมื่อสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดมีเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ไมม่ีทนุพอจะดําเนินการตอ่ไป หรือมีหนีส้นิเกินทรัพย์สนิหรือมีฐานะการเงินไมม่ัน่คงอนัอาจเกิดความเสยีหายแก่

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๒) ฝ่าฝืนบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัินี ้กฎกระทรวง เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดหรือประกาศท่ีออกหรือกําหนดตาม

พระราชบญัญตัินี ้หรือไมป่ฏิบตัติามข้อกําหนดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน หรือคําสัง่ของพนกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่สัง่การ

ตามพระราชบญัญตัินี ้ทัง้นี ้ในเมือ่อาจทําให้เกิดความเสยีหายแกส่ถาบนัอดุมศกึษาเอกชน หรือไมป่ฏิบตัิตามคําสัง่ของ

รัฐมนตรีซึง่สัง่การตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม 

(๓) หยดุสอนเกินสองเดือนติดตอ่กนั เว้นแตเ่ป็นการหยดุสอนตามข้อกําหนดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๔) สภาสถาบนั กรรมการสภาสถาบนั อธิการบดี คณาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนหรือนกัศกึษาของ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนดําเนินการอนัเป็นภยัอยา่งร้ายแรงตอ่ความมัน่คงหรือความปลอดภยัของประเทศ วฒันธรรมของ

ชาติ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ให้รัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสัง่ให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอยูใ่นความควบคมุของสาํนกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา และให้รัฐมนตรีแตง่ตัง้คณะกรรมการควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนขึน้คณะหนึง่

ประกอบด้วย กรรมการไมน้่อยกวา่ห้าคนแตไ่มเ่กินสบิห้าคนทําหน้าท่ีแทนสภาสถาบนั และให้ประกาศคําสัง่ควบคมุ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในหนงัสอืพิมพ์รายวนัภาษาไทยมีกําหนดเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สามวนั 
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มาตรา ๘๗ เมื่อรัฐมนตรีมคีําสัง่ควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดแล้ว ห้ามมใิห้อธิการบดี คณาจารย์ประจํา และ

เจ้าหน้าท่ีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนปฏิบตัิหน้าท่ีในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้ตอ่ไป เว้นแตค่ณะกรรมการควบคมุ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจะได้มอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไป 

ในกรณีท่ีอธิการบดี คณาจารย์ประจําและเจ้าหน้าท่ีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนได้รับมอบหมายตามวรรคหนึง่ ให้จดัการ

อนัสมควรเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนดแูลรักษาทรัพย์สนิของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนและ

สง่มอบทรัพย์สนิพร้อมด้วยสมดุบญัชี เอกสารและสิง่อ่ืนอนัเก่ียวกบักิจการและทรัพย์สนิของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

ให้แก่คณะกรรมการควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนโดยมชิกัช้า 

  

มาตรา ๘๘ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสัง่ให้ข้าราชการในสงักดักระทรวงศกึษาธิการไปปฏิบตัิงานในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใน

ระหวา่งเวลาท่ีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอยูใ่นความควบคมุของสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ตามความ

จําเป็น โดยให้ถือวา่เป็นการปฏิบตัิราชการตามปกต ิ

  

มาตรา ๘๙ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอาจอทุธรณ์คาํสัง่ควบคมุตอ่รัฐมนตรีได้ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัได้รับแจ้งคาํสัง่ 

ให้รัฐมนตรีมีอํานาจแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ขึน้คณะหนึง่ประกอบด้วยผู้แทนสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

จํานวนสามคน ผู้แทนสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจํานวนสามคนและผู้ทรงคณุวฒุิในปัญหาท่ีเก่ียวข้องจํานวน

สามคน เป็นผู้ พิจารณาเสนอความเห็นตอ่รัฐมนตรีเพ่ือชีข้าดตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ 

  

มาตรา ๙๐ เมื่อคณะกรรมการควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเห็นวา่ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีถกูควบคมุสมควรจะ

ดําเนินกิจการของตนเองได้ตอ่ไป หรือเมื่อผู้ รับใบอนญุาตร้องขอจะดําเนินกิจการของตนตอ่ไปตอ่คณะกรรมการควบคมุ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ให้คณะกรรมการควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนรายงานให้รัฐมนตรีทราบ ถ้ารัฐมนตรี

เห็นสมควร ให้มีคาํสัง่เลกิการควบคมุและประกาศคาํสัง่เพิกถอนการควบคมุในหนงัสอืพิมพ์รายวนัภาษาไทยมี

กําหนดเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สามวนั และให้คณะกรรมการควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนสง่มอบทรัพย์สนิพร้อม

ด้วยสมดุบญัชี เอกสารและสิง่อ่ืนอนัเก่ียวกบักิจการและทรัพย์สนิของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนให้แก่สภาสถาบนัโดยมิ

ชกัช้า 

  

มาตรา ๙๑ เมื่อคณะกรรมการควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเห็นวา่ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีถกูควบคมุไมอ่าจ

ดําเนินกิจการตอ่ไปได้ หรือไมค่วรให้ดําเนินกิจการตอ่ไป และมเีหตสุมควรเพิกถอนใบอนญุาต ให้รายงานตอ่รัฐมนตรีเพ่ือ

พิจารณา รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสัง่เพิกถอนใบอนญุาตได้ 
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มาตรา ๙๒ เมื่อคณะกรรมการควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนรายงานตอ่รัฐมนตรีวา่มเีหตสุมควรเพิกถอนใบอนญุาต 

ให้คณะกรรมการมีคําสัง่ให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนสง่มอบเอกสารเก่ียวกบัผลการศกึษาของนกัศกึษาทัง้หมดของ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้ ให้แก่สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษาเป็นผู้ออกหนงัสอืรับรองผลการศกึษาของนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

ดงักลา่วตามหลกัฐานท่ีได้รับมอบตามวรรคหนึง่ 

  

มาตรา ๙๓ เมื่อรัฐมนตรีมคีําสัง่เพิกถอนใบอนญุาต ให้ถือวา่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนดงักลา่วหมดสภาพการเป็นนิติ

บคุคลตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแตง่ตัง้ผู้ ชําระบญัชี และให้นําบทบญัญตัิแหง่

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์วา่ด้วยการชําระบญัชีบริษัทจํากดัมาใช้บงัคบัแกก่ารชําระบญัชีของสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชนโดยอนโุลม 

เมื่อได้ชําระบญัชีแล้ว ถ้ายงัมีทรัพย์สนิเหลอือยูใ่ห้ผู้ ชําระบญัชีคืนแก่ผู้ รับใบอนญุาต เว้นแตท่รัพย์สนิท่ีได้รับบริจาคจาก

ผู้ อ่ืนตามมาตรา ๑๗ ให้โอนให้แก่องค์การสาธารณกศุลท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการสง่เสริมการศกึษาตามท่ีระบไุว้ในข้อกําหนด

ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ถ้าไมไ่ด้ระบไุว้ให้ทรัพย์สนินัน้ตกเป็นของรัฐ 

  

มาตรา ๙๔ คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานระหวา่งการควบคมุหรือชําระบญัชีในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ให้จา่ยจาก

ทรัพย์สนิของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้ 

คณะกรรมการควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอาจได้รับเงินคา่ตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดย

จ่ายจากทรัพย์สนิของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้ 

  

มาตรา ๙๕ ให้กรรมการควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  

มาตรา ๙๖ เมื่อปรากฏวา่อธิการบดี 

(๑) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๑ 

(๒) ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๔๓ (๖) หรือ (๙) มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๙ หรือมาตรา ๘๗ หรือข้อบงัคบั

หรือข้อกําหนดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๓) ดาํเนินกิจการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในลกัษณะท่ีอาจเป็นภยัอยา่งร้ายแรงตอ่ความมัน่คงหรือความปลอดภยัของ

ประเทศ วฒันธรรมของชาติ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดขีองประชาชน 
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(๔) ดาํเนินกิจการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนหรือปลอ่ยให้ผู้ อ่ืนกระทําการใดๆ ท่ีทําให้การจดัการศกึษาของ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้ไมม่คีณุภาพทางวชิาการหรือไมม่ีมาตรฐานการศกึษาตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กําหนด และเป็นเหตใุห้เกิดความเสือ่มเสยีแก่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ให้สภาสถาบนัดาํเนินการตัง้คณะกรรมการสอบสวน ถ้าเห็นวา่อธิการบดีขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตาม (๑) 

กระทําการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม (๒) หรือดําเนินการตาม (๓) หรือ (๔) ให้สภาสถาบนัถอดถอนอธิการบดจีากตําแหนง่

ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีทราบผลการสอบสวน ถ้าสภาสถาบนัไมด่ําเนินการถอดถอนให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการดาํเนินการถอดถอนอธิการบดจีากตําแหนง่ได้ 

  

มาตรา ๙๗ เมื่อปรากฏวา่คณาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนผู้ใด 

(๑) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๖ หรือได้รับการแตง่ตัง้ไมเ่ป็นไปตามข้อบงัคบัตามมาตรา ๔๘ 

(๒) ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๘๗ หรือข้อบงัคบัหรือข้อกําหนดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

(๓) กระทําการในลกัษณะท่ีอาจเป็นภยัอยา่งร้ายแรงตอ่ความมัน่คงหรือความปลอดภยัของประเทศ วฒันธรรมของชาติ 

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ให้อธิการบดีดาํเนินการสอบสวน ถ้าเห็นวา่คณาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนผู้ซึง่ถกูสอบสวนขาดคณุสมบตัิหรือมี

ลกัษณะต้องห้ามหรือได้รับการแตง่ตัง้ไมเ่ป็นไปตามข้อบงัคบัตาม (๑) กระทําการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม (๒) หรือกระทํา

การตาม (๓) ให้ดําเนินการเพ่ือถอดถอนคณาจารย์ผู้นัน้ออกจากตําแหนง่ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีทราบผลการ

สอบสวน ทัง้นี ้ให้คณาจารย์มีสทิธิยื่นอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการภายในสามสบิวนั คําวินิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็น

เด็ดขาด 

ถ้าอธิการบดีไมด่าํเนินการตามวรรคสอง ให้สภาสถาบนัดาํเนินการแทนและให้ดาํเนินการตอ่อธิการบดีตามควรแก่กรณี

ตอ่ไป 

เมื่อได้ดาํเนินการถอดถอนคณาจารย์ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนหรือดําเนินการตอ่อธิการบดตีามวรรคสองหรือวรรค

สามแล้ว ให้รายงานสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพ่ือทราบ 

  

มาตรา ๙๘ การสอบสวนตามมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของสภาสถาบนั ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๙๙ ผู้ซึง่ถกูถอดถอนตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แล้วแตก่รณี อาจได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นอธิการบดีหรือ

คณาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอีกได้เมื่อได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ทัง้นี ้ต้องพ้น

กําหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีถกูถอดถอนจากตําแหนง่ 
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หมวด ๘ 

การเลิกและการโอนกิจการ 

มาตรา ๑๐๐ ผู้ รับใบอนญุาตผู้ใดประสงค์จะเลกิกิจการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนโดยความเห็นชอบของสภาสถาบนั ให้

แจ้งความประสงค์เป็นหนงัสอืพร้อมทัง้เหตผุลความจําเป็นท่ีจะต้องเลกิกิจการและแผนการจดัการศกึษาของนกัศกึษาท่ี

เหลอือยูข่องสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตอ่คณะกรรมการก่อนสิน้ปีการศกึษาไมน้่อยกวา่สามเดือน 

ในกรณีท่ีผู้ รับใบอนญุาตเป็นนิตบิคุคล การเลกิกิจการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามวรรคหนึง่ต้องได้รับความยินยอมจาก

นิติบคุคลนัน้ตามกฎหมาย 

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจมีคําสัง่เลกิกิจการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนและจะกําหนดให้ผู้ รับ

ใบอนญุาตปฏิบตัติามเง่ือนไขเทา่ท่ีจําเป็นได้ และให้นํามาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช้บงัคบัแก่การเลกิ

กิจการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนโดยอนโุลม 

  

มาตรา ๑๐๑ ผู้ รับใบอนญุาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนญุาตโดยความเห็นชอบของสภาสถาบนัให้แจ้งเป็นหนงัสอืพร้อมทัง้

เหตผุลและรายละเอียดเก่ียวกบัการโอนใบอนญุาตและรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ รับโอนใบอนญุาตตอ่คณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีผู้ รับใบอนญุาตเป็นนิตบิคุคล การโอนใบอนญุาตตามวรรคหนึง่ต้องได้รับความยินยอมจากนิติบคุคลนัน้ตาม

กฎหมาย 

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจมีคําสัง่โอนใบอนญุาตและจะกําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ รับโอน

ใบอนญุาตปฏิบตัติามเง่ือนไขเทา่ท่ีจําเป็นได้ 

มาตรา ๑๐๒ ในกรณีท่ีผู้ รับใบอนญุาตตาย ให้ทายาทหรือผู้จดัการมรดกยื่นคําขอรับโอนใบอนญุาตตอ่คณะกรรมการ

พร้อมแจ้งเป็นหนงัสอืให้สภาสถาบนัทราบเพ่ือรับโอนใบอนญุาตภายในหกสบิวนั ถ้าไมไ่ด้ยื่นคาํขอภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบนัแจ้งช่ือผู้ รับโอนตอ่คณะกรรมการ พร้อมทัง้รายละเอียดและ

เหตผุลความจําเป็น 

ในกรณีท่ีผู้ รับใบอนญุาตสิน้สภาพนิติบคุคลตามกฎหมาย ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบนัแจ้งช่ือผู้ รับโอน

ตอ่คณะกรรมการ พร้อมทัง้รายละเอียดและเหตผุลความจําเป็น 

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาสัง่การตามท่ีเห็นสมควร 

  

มาตรา ๑๐๓ ในกรณีท่ีไมม่ีผู้ รับโอนใบอนญุาตตามมาตรา ๑๐๒ ให้รัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสัง่

ให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอยูใ่นความควบคมุของสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และให้นํามาตรา ๙๒ มาตรา 

๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
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การเลกิกิจการตามมาตรา ๑๐๐ การโอนใบอนญุาตตามมาตรา ๑๐๑ และการเปลีย่นแปลงผู้ รับใบอนญุาตตามมาตรา 

๑๐๒ ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

หมวด ๙ 

บทกาํหนดโทษ 

มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไมเ่กินห้าแสนบาท หรือ

ทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๑๐๕ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือ

ปรับไมเ่กินสามแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๑๐๖ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท 

  

มาตรา ๑๐๗ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจําคกุ

ไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๑๐๘ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๖๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษ

ปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท 

  

มาตรา ๑๐๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท และปรับอีกวนัละห้าพนับาทตลอดระยะเวลา

ท่ียงัฝ่าฝืน 

  

มาตรา ๑๑๐ ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามคาํสัง่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการอ่ืนหรือคณะอนกุรรมการตามมาตรา ๒๗ ต้อง

ระวางโทษปรับไมเ่กินหนึง่หมื่นบาท 

  

มาตรา ๑๑๑ ผู้ใดรับตําแหนง่อธิการบดี หรือรองอธิการบดี หรือคณาจารย์ประจํา หรือผู้ช่วยอาจารย์ โดยท่ีรู้อยูว่า่ตนขาด

คณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๓ วรรคสอง 

แล้วแตก่รณี ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท 
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มาตรา ๑๑๒ อธิการบดีผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๔๓ (๖) หรือ (๙) มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือ

มาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท 

  

มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท 

  

มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดไมอํ่านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ

ไมเ่กินหนึง่หมื่นบาท 

  

มาตรา ๑๑๕ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึง่ล้าน

บาท 

ในกรณีท่ีสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดกระทําความผิดตามมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ กรรมการสภาสภาบนัหรือ

อธิการบดีหรือผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้ต้องรับโทษตามท่ีบญัญตัิไว้สาํหรับความผิด

นัน้ด้วย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตนมิได้มีสว่นในการกระทําความผิดของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนนัน้ 

  

มาตรา ๑๑๖ ผู้ รับใบอนญุาต กรรมการสภาสถาบนั อธิการบดี คณาจารย์ หรือเจ้าหน้าท่ีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนผู้ใด

ฝ่าฝืนมาตรา ๗๙ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๑๑๗ อธิการบดี คณาจารย์ หรือเจ้าหน้าท่ีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘๗ ต้องระวางโทษ

จําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๑๑๘ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดไมป่ฏิบตัิตามคาํสัง่ของคณะกรรมการตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษ

ปรับไมเ่กินหนึง่แสนบาท และปรับอีกวนัละห้าพนับาทตลอดระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 

  

มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตาํแหนง่ เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายหรือเคร่ืองแตง่กายของ

นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนโดยไมม่ีสทิธิท่ีจะใช้หรือแสดงด้วยประการใดๆ วา่ตนมีประกาศนียบตัร 

อนปุริญญา ปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือตาํแหนง่ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนโดยท่ีตนไมม่ีสทิธิ ถ้าได้กระทํา

เพ่ือให้บคุคลอ่ืนเช่ือวา่ตนมีสทิธิจะใช้หรือมีวิทยฐานะหรือตําแหนง่เช่นนัน้ ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไม่

เกินสามแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
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มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดใช้ ปลอม เลยีน ซึง่ตรา เคร่ืองหมาย หรือสญัลกัษณ์ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไมว่า่จะทําเป็นสใีด 

หรือทําด้วยวิธีใดๆ หรือทําให้ปรากฏท่ีวตัถหุรือสนิค้าใดๆ โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนต้องระวาง

โทษจําคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดจดัการศกึษาระดบัปริญญาโดยไมไ่ด้รับอนญุาตหรือกระทําด้วยประการใดๆ ให้บคุคลอ่ืนหลงเช่ือวา่ตน

มีอํานาจหน้าท่ีในการจดัการศกึษาระดบัปริญญา ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปีหรือปรับไมเ่กินห้าแสนบาท หรือทัง้จํา

ทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๑๒๒ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใดแสดงหรือกระทําด้วยประการใดๆ เพ่ือให้บคุคลอ่ืนหลงเช่ือวา่ได้รับการรับรอง

วิทยฐานะหรือได้รับความเห็นชอบให้เปิดดําเนินการในสาขาวชิาใดวิชาหนึง่หรือได้รับการรับรองมาตรฐานการศกึษา

สาขาวชิาใดอนัเป็นเท็จ อธิการบดีต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กินหนึง่ปีหรือปรับไมเ่กินห้าแสนบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

  

มาตรา ๑๒๓ บรรดาความผิดตามพระราชบญัญตัินีท่ี้มีโทษปรับสถานเดียว ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้ เมื่อผู้ ต้องหาได้ชําระคา่ปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบ

ภายในสามสบิวนัแล้ว ให้ถือวา่คดีเลกิกนั 

ถ้าผู้ ต้องหาไมย่ินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไมชํ่าระเงินคา่ปรับภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว ให้ดําเนินคดี

ตอ่ไป 

  

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๑๒๔ ให้คณะกรรมการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามพระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินีไ้ปพลางก่อนจนกวา่จะมีคณะกรรมการการอดุมศกึษาตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ 

  

มาตรา ๑๒๕ ให้คณะกรรมการควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน สภาสถาบนั และคณะกรรมการอ่ืนซึง่ได้รับการแตง่ตัง้

ตามพระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นคณะกรรมการควบคมุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน สภา

สถาบนั และคณะกรรมการอ่ืนตามพระราชบญัญตัินี ้จนกวา่จะมคีณะกรรมการการอดุมศกึษาตามกฎหมายวา่ด้วย

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ 
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มาตรา ๑๒๖ ใบอนญุาตตามพระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ออกให้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินี ้

ใช้บงัคบั และใบอนญุาตนัน้ยงัคงใช้ได้ในวนัท่ีพระราชบญัญตัินีป้ระกาศในราชกิจจานเุบกษา ให้ถือเป็นใบอนญุาตตาม

พระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา ๑๒๗ ผู้ขอรับใบอนญุาตซึง่ได้ยื่นโครงการจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไว้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั ให้

ดําเนินการตอ่ไปจนกวา่จะแล้วเสร็จ โดยให้ถือวา่เป็นการดําเนินการตามพระราชบญัญตัินี ้ทัง้นี ้ต้องดําเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในเก้าสบิวนันบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 

  

มาตรา ๑๒๘ ให้ผู้ซึง่ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญตัินีป้ระกาศในราช

กิจจานเุบกษา มีฐานะเป็นผู้ดาํรงตําแหนง่ทางวชิาการของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตอ่ไปตามพระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา ๑๒๙ ให้ผู้ปฏิบตัิงานในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนซึง่ได้รับแตง่ตัง้ตามพระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นผู้ปฏิบตัิงานในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตามพระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา ๑๓๐ ในระหวา่งท่ียงัไมม่กีฎกระทรวง ประกาศ คาํสัง่ ข้อกําหนด ระเบียบและข้อบงัคบัเพ่ือปฏิบตัิการตาม

พระราชบญัญตัินี ้ให้นํากฎทบวง ประกาศ คาํสัง่ ข้อกําหนด ระเบียบและข้อบงัคบัท่ีออกตามพระราชบญัญตัิ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 

ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ 

พนัตํารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 

 

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ โดยท่ีกฎหมายวา่ด้วยการศกึษาแหง่ชาติ ได้กําหนด

กรอบการบริหารและการจดัการศกึษาของเอกชนให้มคีวามเป็นอิสระ โดยมีการกํากบั ตดิตามการประเมินคณุภาพและ

มาตรฐานการศกึษาจากรัฐ และต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาเช่นเดยีวกบั

สถานศกึษาของรัฐ เพ่ือให้สถานศกึษาของเอกชนท่ีจดัการศกึษาระดบัปริญญาดาํเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพฒันา

ระบบบริหารและการจดัการท่ีเป็นของตนเอง มีความคลอ่งตวั มเีสรีภาพทางวชิาการ และอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของ

สภาสถานศกึษา และได้กําหนดให้มีคณะกรรมการการอดุมศกึษา เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันาและ

มาตรฐานการอดุมศกึษาของรัฐและเอกชน รวมทัง้เพ่ือเป็นการสนบัสนนุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนได้ธํารงรักษามาตรฐาน

การศกึษาให้เหมาะสมยิ่งขึน้ มีความเจริญมัน่คงและเอือ้อํานวยตอ่การขยายกิจการในการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
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ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันัน้ เพ่ือให้สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและสถาบนัอดุมศกึษาของเอกชนอยูภ่ายใต้การกํากบั 

ติดตามการประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาเดยีวกนั จึงจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตัินี ้

 

พระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี ้คือ โดยท่ีพระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 

๒๕๔๖ มีบทบญัญตัิบางประการไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั และทําให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไมอ่าจดําเนิน

กิจการสนองตอ่ความต้องการของสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็วได้อยา่งมีประสทิธิภาพประกอบกบั

สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและเอกชนยงัมีแนวปฏิบตัิท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและเทา่เทียมกนัใน

การจดัการศกึษา สมควรกําหนดให้สภาสถาบนัมีอํานาจในการอนมุตัิหลกัสตูรและการปรับปรุงหลกัสตูรตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด รวมทัง้สง่เสริมให้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีอํานาจในการลงทนุหรือร่วมลงทนุกบันิติบคุคลหรือ

หนว่ยงานอ่ืน เพ่ือเป็นรายได้ของสถาบนัอดุมศกึษา จงึจําเป็นต้องตราพระราชบญัญตัินี ้
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