
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให+ไว+ ณ วันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป2นป3ท่ี ๕๘ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล+าฯ 

ให+ประกาศว:า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว:าด+วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให+กระทําได+โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห:งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ ให+ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว+โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต:อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว:า “พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับต้ังแต:วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต+นไป 
 
มาตรา ๓  ให+ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
มาตรา  ๔  ให+สถา บันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีจั ด ต้ั ง ข้ึนตามพระราช บัญญั ติ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป2นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ และคงมี
สภาพเป2นนิติบุคคล 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๐๗ ก/หน+า ๑/๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

“สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” หมายความว:า สถานศึกษาของเอกชนท่ีให+การศึกษา
ระดับปริญญาแก:บุคคลต้ังแต:หนึ่งคนข้ึนไป 

“ผู+รับใบอนุญาต” หมายความว:า ผู+ซ่ึงได+นําทุนมาจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
และได+รับใบอนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และหมายความรวมถึงผู+รับโอนใบอนุญาตจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

“ใบอนุญาต” หมายความว:า ใบอนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
“คณะกรรมการ” หมายความว:า คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว:าด+วย

การศึกษาแห:งชาติ 
“สภาสถาบัน” หมายความว:า สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
“กรรมการสภาสถาบัน” หมายความว:า กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
“คณาจารยL” หมายความว:า ศาสตราจารยL ศาสตราจารยLพิเศษ รองศาสตราจารยL 

รองศาสตราจารยLพิเศษ ผู+ช:วยศาสตราจารยL ผู+ช:วยศาสตราจารยLพิเศษ อาจารยL และอาจารยLพิเศษ ซ่ึง
ทําหน+าท่ีหลักทางด+านการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

“นักศึกษา” หมายความว:า ผู+ซ่ึงเข+ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึง
สําเร็จการศึกษาไม:ตํ่ากว:าข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท:า หรือผู+ซ่ึง
สภาสถาบันอนุมัติให+เข+าศึกษาได+ตามหลักเกณฑLท่ีคณะกรรมการกําหนด 

“พนักงานเจ+าหน+าท่ี” หมายความว:า ผู+ ซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ังให+ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“กระทรวง” หมายความว:า กระทรวงศึกษาธิการ 
“รัฐมนตรี” หมายความว:า รัฐมนตรีผู+รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับแก:สถานศึกษาของเอกชนท่ีจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญา เว+นแต:สถานศึกษาท่ีจัดต้ังข้ึนตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว:าง
รัฐบาลไทยกับทบวงการชํานัญพิเศษแห:งสหประชาชาติ 

 
มาตรา ๗  ให+รัฐมนตรีว:าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และมีอํานาจแต:งต้ังพนักงานเจ+าหน+าท่ีกับออกกฎกระทรวง และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือได+ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล+วให+ใช+บังคับได+ 
 

หมวด ๑ 
การจัดต้ังและเปPดดําเนินการ 

   
 

มาตรา ๘  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป2นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคLในการ
ให+การศึกษา ส:งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให+บริการทางวิชาการแก:
สังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสามประเภทคือ 
(๑) มหาวิทยาลัย 
(๒) สถาบัน 
(๓) วิทยาลัย 
ลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย ให+เป2นไปตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๐  การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๙ ต+องได+รับใบอนุญาต

จากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให+เป2นไปตามหลักเกณฑL วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๑  ในการขอรับใบอนุญาต ผู+ขอรับใบอนุญาตต+องเสนอโครงการจัดต้ัง

ข+อกําหนดและสาขาวิชาท่ีจะเปPดสอนมาพร+อมกับคําขอด+วย 
ข+อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่งอย:างน+อยต+องมีรายการ

ดังต:อไปนี้ 
(๑) ชื่อและประเภท 
(๒) วัตถุประสงคL 
(๓) ท่ีตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร 
(๔) รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดินตามมาตรา ๑๒ 
(๕) ทุนจากผู+ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช+จ:าย 
(๖) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณL 
(๗) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 
(๘) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณLหลักในการจัดการศึกษา 
(๙) โครงการจัดหาและพัฒนาผู+บริหาร คณาจารยLและเจ+าหน+าท่ี 
(๑๐) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา 
(๑๑) อัตราค:าเล:าเรียน ค:าบํารุง และค:าธรรมเนียมต:าง ๆ 
(๑๒) วิธีการรับนักศึกษาและให+นักศึกษาพ+นสภาพ 
(๑๓) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต:งกายของนักศึกษา 
(๑๔) การกําหนดตําแหน:ง คุณสมบัติของผู+บริหาร คณาจารยLและเจ+าหน+าท่ี การ

กําหนดอัตราเงินเดือน ค:าสอน ค:าชดเชย ค:าตอบแทน หลักเกณฑLการจ+างและเลิกจ+าง และสวัสดิการ
ของผู+บริหาร คณาจารยL ผู+ช:วยอาจารยLและเจ+าหน+าท่ี 

(๑๕) รายการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
การแก+ไขข+อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคสองต+องได+รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ เว+นแต: (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ให+ได+รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน และต+องแจ+งให+คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีสภา
สถาบันให+ความเห็นชอบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๒  ผู+ขอรับใบอนุญาตต+อง 
(๑) เป2นผู+มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีจะใช+เป2นท่ีจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๒) เป2นผู+มีหลักฐานแสดงให+เห็นว:า เม่ือได+รับใบอนุญาตแล+วจะสามารถโอน

กรรมสิทธิ์ในท่ีดินให+แก:สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได+ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๖ หรือ 
(๓) เป2นผู+เช:าท่ีดินจากส:วนราชการหรือหน:วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลักฐานแสดงให+เห็น

ว:า เม่ือได+รับใบอนุญาตแล+วจะสามารถโอนสิทธิตามสัญญาเช:าท่ีดินดังกล:าวให+แก:สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนได+ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๖ 

ท่ีดินตามวรรคหนึ่งต+องมีลักษณะและเนื้อท่ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๓  เม่ือได+รับใบอนุญาตแล+ว ให+สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป2นนิติบุคคลนับ

แต:วันท่ีได+รับใบอนุญาต และให+ผู+รับใบอนุญาตเป2นผู+แทนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจนกว:าจะ
ได+มีการแต:งต้ังอธิการบดี 

 
มาตรา ๑๔  การเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซ่ึงได+รับ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ แล+ว ต+องได+รับอนุญาตเป2นหนังสือจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให+เป2นไปตามหลักเกณฑL วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๕  การอนุญาต การเพิกถอนการอนุญาต การเปลี่ยนชื่อ และการเปลี่ยน

ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให+ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๖  เม่ือได+รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ แล+ว ให+ผู+รับใบอนุญาตดําเนินการ

ดังนี้ 
(๑) กรณีผู+รับใบอนุญาตเป2นผู+มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินตามมาตรา ๑๒ (๑) ต+องโอน

กรรมสิทธิ์ในท่ีดินดังกล:าวโดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ให+แก:สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในหก
สิบวันนับแต:วันท่ีได+รับใบอนุญาต เว+นแต:จะมีเหตุจําเป2นและรัฐมนตรีอนุญาตให+ขยายเวลาออกไปได+ 
แต:ต+องไม:เกินสามสิบวัน 

(๒) กรณีผู+รับใบอนุญาตเป2นผู+มีหลักฐานตามมาตรา ๑๒ (๒) ต+องโอนกรรมสิทธิ์ใน
ท่ีดินดังกล:าวโดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ให+แก:สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในเก+าสิบวันนับแต:
วันท่ีได+รับใบอนุญาต เว+นแต:จะมีเหตุจําเป2นและรัฐมนตรีอนุญาตให+ขยายเวลาออกไปได+ แต:ต+องไม:
เกินหกสิบวัน 

(๓) กรณีผู+รับใบอนุญาตเป2นผู+เช:าท่ีดินตามมาตรา ๑๒ (๓) ต+องโอนสิทธิการเช:าท่ีดิน
ดังกล:าวโดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ให+แก:สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในหกสิบวันนับแต:วันท่ี
ได+รับใบอนุญาต เว+นแต:จะมีเหตุจําเป2นและรัฐมนตรีอนุญาตให+ขยายเวลาออกไปได+ แต:ต+องไม:เกิน
สามสิบวัน 

(๔) โอนเงินและทรัพยLสินอ่ืนซ่ึงเป2นทุนนอกจากท่ีดินให+แก:สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ภายในหกสิบวัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีที่ผู +รับใบอนุญาตไม:ปฏิบัติตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล+วแต:กรณี ให+
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตได+ 

 
มาตรา ๑๗  การโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินให+แก:สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา 

๑๖ (๑) และ (๒) และการบริจาคอสังหาริมทรัพยLให+แก:สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให+ได+รับยกเว+นภาษี
อากรกรณีโอนอสังหาริมทรัพยLโดยตราเป2นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร และได+รับยกเว+น
ค:าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยL 

 
มาตรา ๑๘๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๙  การแบ:งส:วนงานและการจัดระบบบริหารงานภายใน ให+เป2นไปตาม

ระเบียบหรือข+อบังคับของสภาสถาบัน 
 
มาตรา ๒๐  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจัดการศึกษาในสาขาวิชาใดนอกสถาน

ท่ีต้ังได+ รูปแบบ วิธีการจัด การขออนุญาตและการอนุญาต ให+เป2นไปตามหลักเกณฑL วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๑  ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต+องใช+ อักษรไทยและต+องใช+คําว:า 

“มหาวิทยาลัย” “สถาบัน” หรือ “วิทยาลัย” นําหน+าชื่อ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใช+อักษรต:างประเทศด+วยก็ได+ โดยได+รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๒๒  ห+ามมิให+ผู+ใดซ่ึงมิใช:สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ ใช+

คําว:า “มหาวิทยาลัย” “สถาบัน” หรือ “วิทยาลัย” หรือคําในภาษาต:างประเทศท่ีมีความหมายอย:าง
เดียวกันประกอบชื่อ ในดวงตรา ปTายชื่อ ข+อบังคับ ระเบียบ จดหมาย เอกสาร หรือสื่ออย:างอ่ืนท่ี
เ ก่ียวข+องกับการดําเนินกิจการเ พ่ือให+ บุคคลอ่ืนเชื่อว:า เป2นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๓  กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม:อยู:ภายใต+บังคับกฎหมายว:าด+วย

การคุ+มครองแรงงาน และกฎหมายว:าด+วยแรงงานสัมพันธL  ท้ังนี้ ผู+ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนต+องได+รับผลประโยชนLตอบแทนไม:น+อยกว:าท่ีกําหนดไว+ในกฎหมายว:าด+วยการคุ+มครองแรงงาน 

การคุ+มครองการทํางาน และผลประโยชนLตอบแทนของผู+ ปฏิ บั ติ งานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให+เป2นไปตามหลักเกณฑLท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการ 

                                                 
๒ มาตรา ๑๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

   
 

มาตรา ๒๔๓  ให+คณะกรรมการมีอํานาจและหน+าท่ีดังต:อไปนี้ 
(๑) ให+ความเห็นชอบในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนดไว+ให+ได+รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ 
(๒) เสนอความเห็นหรือให+คําแนะนําต:อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและ

ประกาศเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๓) รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวง

กําหนด 
(๔) ออกระเบียบและข+อบังคับเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เผยแพร:ข+อมูลข:าวสารเก่ียวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพ่ือ

ประโยชนLสาธารณะหรือเพ่ือปTองกันมิให+เกิดความเสียหายแก:สิทธิของบุคคลท่ัวไป ในการนี้จะระบุชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด+วยก็ได+ 

(๖) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให+เป2นอํานาจ
และหน+าท่ีของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๒๕  ให+สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําหน+าท่ีเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๒๖  ให+คณะกรรมการ มี อํานาจแต: ง ต้ั งคณะกรรมการ อ่ืน  หรื อ

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย:างใดอย:างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได+ 
และเม่ือได+ดําเนินการประการใดแล+วให+รายงานให+คณะกรรมการทราบด+วย 

การประชุมของคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ ให+เป2นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๗  ให+คณะกรรมการ คณะกรรมการอ่ืน และคณะอนุกรรมการ มีอํานาจ

เรียกบุคคลใด ๆ มาให+ถ+อยคําหรือแจ+งให+บุคคลใด ๆ ส:งเอกสารหรือหลักฐานท่ีจําเป2นแก:การ
ดําเนินการตามอํานาจและหน+าท่ี 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินงาน 
   

 
มาตรา ๒๘  ให+มีสภาสถาบันในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต:ละแห:งประกอบด+วย 
(๑) นายกสภาสถาบัน ซ่ึงผู+รับใบอนุญาตเสนอชื่อ 
(๒) อธิการบดี เป2นกรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน:ง 

                                                 
๓ มาตรา ๒๔ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓)๔ กรรมการสภาสถาบันผู+ทรงคุณวุฒิจํานวนไม:น+อยกว:าเจ็ดคนแต:ไม:เกินสิบสี่คน
ซ่ึงผู+รับใบอนุญาตเสนอชื่อ  ท้ังนี้ ให+มีคณาจารยLประจําอย:างน+อยหนึ่งคน 

(๔) กรรมการสภาสถาบันผู+ทรงคุณวุฒิจํานวนไม:เกินสามคนซ่ึงรัฐมนตรีเลือกจาก
บัญชีรายชื่อผู+ทรงคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

ให+รัฐมนตรีแต:งต้ังนายกสภาสถาบันตาม (๑) และกรรมการสภาสถาบันผู+ทรงคุณวุฒิ
ตาม (๓) และ (๔) 

ให+สภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผู+ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป2นอุปนายกสภา
สถาบันเพ่ือทําหน+าท่ีแทนนายกสภาสถาบัน เม่ือนายกสภาสถาบันไม:อาจปฏิบัติหน+าท่ีได+หรือไม:มีผู+
ดํารงตําแหน:งนายกสภาสถาบัน 

ให+สภาสถาบันแต:งต้ังผู+บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนหนึ่งเป2นเลขานุการ 
โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

 
มาตรา ๒๙  เม่ือรัฐมนตรีแต:งต้ังกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๑) และ

กรรมการสภาสถาบันผู+ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๘ (๓) และ (๔) แล+ว ให+นายกสภาสถาบันจัดให+มีการ
ประชุมกรรมการสภาสถาบันเพ่ือแต:งต้ังอธิการบดี 

การประชุมกรรมการสภาสถาบันครั้งแรกให+ดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได+รับแจ+งคําสั่งแต:งต้ังนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน 
ผู+ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๘ 

 
มาตรา ๓๐  กรรมการสภาสถาบันจํานวนไม:น+อยกว:าก่ึงหนึ่งต+องมีสัญชาติไทย 
กรรมการสภาสถาบันต+องสําเร็จการศึกษาไม:ตํ่ากว:าระดับปริญญาตรีและต+องไม:เป2น

ผู+มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร:องในศีลธรรมอันดี 
ผู+รับใบอนุญาตซ่ึงเป2นบุคคลธรรมดาอาจได+รับแต:งต้ังให+เป2นกรรมการสภาสถาบัน

ตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือ (๔) ได+ แต:ต+องไม:มีลักษณะต+องห+ามตามวรรคสอง 
 
มาตรา ๓๑  นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) และ (๔) 

มีวาระการดํารงตําแหน:งสี่ป3 และอาจได+รับแต:งต้ังอีกได+ 
 
มาตรา ๓๒  นอกจากการพ+นจากตําแหน:งตามวาระตามมาตรา ๓๑ นายกสภา

สถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือ (๔) พ+นจากตําแหน:งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป2นบุคคลล+มละลาย คนไร+ความสามารถ หรือคนเสมือนไร+ความสามารถ 
(๔) ได+รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให+จําคุก เว+นแต:ในความผิดอันได+กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) รัฐมนตรีสั่งให+ออกเม่ือเห็นว:าขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ 

                                                 
๔ มาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง (๓) แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๖) รัฐมนตรีแต:งต้ังคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๘๖ 
ในกรณีท่ีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือ (๔) 

พ+นจากตําแหน:งก:อนครบวาระ รัฐมนตรีอาจแต:งต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เป2นนายก
สภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนได+  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑLท่ีกําหนดในมาตรา ๒๘ และให+ผู+ซ่ึง
ได+รับแต:งต้ังอยู:ในตําแหน:งเพียงเท:ากับวาระท่ีเหลืออยู:ของผู+ซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีแต:งต้ังกรรมการสภาสถาบันเพ่ิมข้ึนในระหว:างท่ีกรรมการสภา
สถาบันซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ังไว+แล+วยังมีวาระอยู:ในตําแหน:ง ให+ผู+ซ่ึงได+รับแต:งต้ังเพ่ิมข้ึนอยู:ในตําแหน:ง
เพียงเท:ากับวาระท่ีเหลืออยู:ของกรรมการสภาสถาบันท่ีแต:งต้ังไว+แล+ว 

ในกรณีท่ีกรรมการสภาสถาบันพ+นจากตําแหน:งตามวาระ แต:ยังมิได+แต:งต้ังกรรมการ
สภาสถาบันข้ึนใหม: ให+กรรมการสภาสถาบันซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ังซ่ึงพ+นจากตําแหน:งปฏิบัติหน+าท่ีต:อไป
จนกว:าจะมีการแต:งต้ังกรรมการสภาสถาบันข้ึนใหม: 

 
มาตรา ๓๓  ให+นายกสภาสถาบันเป2นผู+เรียกประชุมกรรมการสภาสถาบัน 
การประชุมกรรมการสภาสถาบันต+องมีกรรมการสภาสถาบันมาประชุมไม:น+อยกว:า

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสภาสถาบันท้ังหมด 
ให+นายกสภาสถาบันเป2นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีนายกสภาสถาบันไม:อาจ

ปฏิบัติหน+าท่ีได+ ให+อุปนายกสภาสถาบันทําหน+าที่ประธานในที่ประชุม ถ+านายกสภาสถาบันและ
อุปนายกสภาสถาบันไม:อาจปฏิบัติหน+าท่ีได+ ให+กรรมการสภาสถาบันซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการสภา
สถาบันคนหนึ่งเป2นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให+ถือเสียงข+างมาก 
กรรมการสภาสถาบันคนหนึ่งให+มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ+าคะแนนเสียงเท:ากัน 

ให+ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป2นเสียงชี้ขาด 
ให+มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย:างน+อยป3ละสี่ครั้ง 
 
มาตรา ๓๔  สภาสถาบันมีอํานาจหน+าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการท่ัวไป

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน+าท่ีเช:นว:านี้ให+รวมถึง 
(๑) อนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๒ )  ออกข+อ กําหนด ระ เ บียบ และข+อ บั ง คับ เ ก่ี ยว กับการ ดํา เนินงานใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๓) จัดสรรทุนออกเป2นกองทุนประเภทต:าง ๆ และออกข+อบังคับเก่ียวกับการใช+

จ:ายเงินของกองทุน 
(๔) อนุมัติแผนการเงิน งบดุล งบการเงินประจําป3ของกองทุนประเภทต:าง ๆ 
(๕) อนุมัติการโอนเงินของกองทุนประเภทหนึ่งไปเป2นของกองทุนอีกประเภทหนึ่ง 
(๖)๕ อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑLท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 

                                                 
๕ มาตรา ๓๔ (๖) แก+ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗) อนุมัติการรับนักศึกษา การให+ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

(๘) อนุมัติการให+ปริญญากิตติมศักด์ิแก:ผู+ทรงคุณวุฒิ 
(๙) อนุมัติการจัดต้ัง ยุบ รวม และเลิกส:วนงานภายใน 
(๑๐) อนุมัติความร:วมมือทางวิชาการหรือความร:วมมืออ่ืนกับสถาบันการศึกษาหรือ

บุคคลใดตามหลักเกณฑLท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๑๐/๑)๖ อนุมัติการลงทุนหรือร:วมลงทุนกับนิติบุคคลหรือหน:วยงานอ่ืนเพ่ือดําเนิน

กิจการท่ีเก่ียวกับหรือต:อเนื่องกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือนําผลการค+นคว+าวิจัยไป
เผยแพร:หรือหาประโยชนLเพ่ือเป2นรายได+ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๑๑) สนับสนุนให+สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีส:วนร:วมในการจัดการศึกษาโดยระดม
ทรัพยากรบุคคลจากในประเทศและต:างประเทศ การนําประสบการณL ความรอบรู+ ความชํานาญและ
ภูมิป5ญญาของบุคคลดังกล:าวมาใช+เพ่ือเพ่ิมคุณภาพบัณฑิต 

(๑๒) อนุ มัติการรับหรือการเข+าสมทบกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ต:างประเทศตามหลักเกณฑLท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๑๓) พิจารณาเสนอความเห็นต:อคณะกรรมการในการแก+ไขข+อกําหนดตามมาตรา 
๑๑ วรรคสาม 

(๑๔) พิจารณาเสนอความเห็นต:อคณะกรรมการเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต:งต้ังและถอดถอนศาสตราจารยLและศาสตราจารยLพิเศษ 

(๑๕) แต:งต้ังและถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารยLเกียรติคุณ และถอดถอน
คณาจารยLประจําตามมาตรา ๙๗ 

(๑๖) ให+ความเห็นชอบการแต:งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี และผู+ดํารงตําแหน:ง
เทียบเท:า 

(๑๗) ให+ความเห็นชอบการแต:งต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารยL รองศาสตราจารยL
พิเศษ ผู+ช:วยศาสตราจารยL และผู+ช:วยศาสตราจารยLพิเศษ 

(๑๘) ส:งเสริมสนับสนุนการศึกษาหรือให+ทุนการศึกษาแก:ผู+ด+อยโอกาสและบุคคลผู+มี
ความสามารถพิเศษ 

(๑๙) ออกข+อบังคับว:าด+วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เก่ียวกับการกําหนดตําแหน:ง อัตราเงินเดือน ค:าจ+าง ค:าตอบแทน สวัสดิการ ประโยชนLเก้ือกูลอ่ืน วินัย 
หลักเกณฑLการจ+าง และการเลิกจ+างของผู+บริหาร คณาจารยL ผู+ช:วยอาจารยLและเจ+าหน+าท่ี 

(๒๐) พัฒนาความสามารถของคณาจารยL บุคลากรและคุณภาพของบัณฑิตเพ่ือการ
ผลิตบุคลากรท่ีสอดคล+องกับความต+องการของประเทศ 

(๒๑) ส:งเสริมการศึกษา การวิจัย การฝVกอบรมคณาจารยLและบุคลากรให+สอดคล+อง
กับความต+องการของชุมชน เพ่ือนําไปสู:การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

(๒๒) ส:งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให+สอดคล+องกับความต+องการของสถาน
ประกอบการ และประสานความร:วมมือทางวิชาการระหว:างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

                                                 
๖ มาตรา ๓๔ (๑๐/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒๓) ให+มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให+นักศึกษามี
ส:วนร:วมในการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามข+อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๒๔)  พิจารณาวิธี ท่ีจะทําให+การ ศึกษา การวิจั ย  และการฝVกอบรมของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเจริญก+าวหน+าและมีคุณภาพทางวิชาการยิ่งข้ึน 

(๒๕) ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมิได+ระบุให+เป2น
หน+าท่ีของผู+ใดโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๓๕  ในการปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ สภาสถาบันจะแต:งต้ัง

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพ่ือให+กระทําการใด ๆ ตามท่ี
มอบหมายก็ได+ และเม่ือได+ดําเนินการประการใดแล+วให+รายงานให+สภาสถาบันทราบ  ท้ังนี้ ให+นํา
มาตรา ๓๓ มาใช+บังคับด+วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา  ๓๖  ให+ มีคณะกรรมการ พิจารณาตําแหน: งทางวิ ชาการประจํ า

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบด+วย 
(๑) ประธานกรรมการ ซ่ึงสภาสถาบันแต:งต้ังจากกรรมการสภาสถาบัน 
(๒) กรรมการผู+ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจํานวนไม:น+อย

กว:าหกคนแต:ไม:เกินสิบสองคน 
ให+อธิการบดีแต:งต้ังคณาจารยLในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนหนึ่งเป2นเลขานุการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑL และวิธีการได+มาของกรรมการพิจารณาตําแหน:งทางวิชาการ

ประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่งให+เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๗  กรรมการพิจารณาตําแหน:งทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนตามมาตรา ๓๖ มีวาระการดํารงตําแหน:งสามป3 และอาจได+รับแต:งต้ังอีกได+ 
การแต:งต้ังกรรมการพิจารณาตําแหน:งทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ซ่ึงพ+นจากตําแหน:งก:อนครบวาระ และการปฏิบัติหน+าท่ีของกรรมการพิจารณาตําแหน:งทางวิชาการ
ประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเม่ือดํารงตําแหน:งครบวาระ ให+นํามาตรา ๓๒ วรรคสอง และวรรคสี่ 
มาใช+บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๘  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน:งทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนมีอํานาจหน+าท่ีดังนี้ 
(๑) พิจารณาเก่ียวกับตําแหน:งทางวิชาการของคณาจารยLในสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 
(๒) พิจารณาและวินิจฉัยเก่ียวกับการอุทธรณLตําแหน:งทางวิชาการของคณาจารยLใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๓) พิจารณาเทียบตําแหน:งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอ่ืนเข+าสู:ระบบ

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
การประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน:งทางวิชาการ

ประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๙  ให+สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอธิการบดีคนหนึ่งเป2นผู+บังคับบัญชาและ

รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และจะมีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็
ได+ เพ่ือทําหน+าท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

รองอธิการบดีต+องมีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะต+องห+ามเช:นเดียวกับอธิการบดี และ
ให+อธิการบดีเป2นผู+แต:งต้ังและถอดถอนรองอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 

เม่ืออธิการบดีพ+นจากตําแหน:งให+รองอธิการบดีพ+นจากตําแหน:งด+วย 
 
มาตรา ๔๐  ให+สภาสถาบันแต:งต้ังอธิการบดีจากผู+ท่ีมีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะ

ต+องห+ามตามมาตรา ๔๑ และแจ+งให+สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสิบห+าวันนับ
แต:วันแต:งต้ัง 

 
มาตรา ๔๑  อธิการบดีต+องมีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะต+องห+ามดังต:อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท:าและมีประสบการณLในการสอนหรือ

การบริหารสถาบันการศึกษาท่ีเปPดสอนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว:ามาแล+วไม:น+อยกว:าห+าป3 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาโทหรือ เ ทียบเท: าและมีประสบการณL ในการสอนหรือการบริหาร
สถาบันการศึกษาท่ีเปPดสอนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว:ามาแล+วไม:น+อยกว:าสามป3 หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท: าและมีประสบการณL ในการสอนหรือการบริหาร
สถาบันการศึกษาท่ีเปPดสอนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว:ามาแล+วไม:น+อยกว:าหนึ่งป3 

(๒) ไม:เป2นโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๓) ไม:มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร:องในศีลธรรมอันดี 
(๔) ไม:วิกลจริตหรือจิตฟ5XนเฟYอนไม:สมประกอบ 
(๕) ไม:เคยถูกออกจากงานหรือราชการเพราะมีความผิด เว+นแต:รัฐมนตรีเห็นว:า

ความผิดนั้นไม:ขัดต:อการเป2นอธิการบดี 
(๖) ไม:เคยได+รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให+จําคุก เว+นแต:ในความผิดอันได+

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม:เป2นบุคคลล+มละลาย 
 
มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีอธิการบดีไม:อาจปฏิบัติหน+าท่ีได+ ให+รองอธิการบดีปฏิบัติ

หน+าท่ีแทน ถ+ามีรองอธิการบดีหลายคน ให+รองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดีมอบหมายปฏิบัติหน+าท่ีแทน ถ+า
อธิการบดีมิได+มอบหมาย ให+รองอธิการบดีซ่ึงมีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหน+าท่ีแทน 

ในกรณีท่ีไม:มีอธิการบดี หรือไม:มีผู+ปฏิบัติหน+าท่ีแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมี
แต:ไม:อาจปฏิบัติหน+าท่ีได+ ให+สภาสถาบันแต:งต้ังผู+ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา 
๔๑ ปฏิบัติหน+าท่ีแทนอธิการบดี 

ให+ผู+ปฏิบัติหน+าท่ีแทนอธิการบดีมีอํานาจหน+าท่ีและความรับผิดชอบเช:นเดียวกับ
อธิการบดีทุกประการ 

 
มาตรา ๔๓  อธิการบดีมีอํานาจหน+าท่ีดังต:อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ควบคุมดูแลกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให+เป2นไปตามกฎหมาย 
ข+อกําหนด ระเบียบ และข+อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมท้ังนโยบายและมติของสภา
สถาบัน 

(๒) จัดให+มีระบบบริหารตามข+อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๓) แต:งต้ังและถอดถอนรองศาสตราจารยL  รองศาสตราจารยL พิเศษ ผู+ช:วย

ศาสตราจารยL ผู+ช:วยศาสตราจารยLพิเศษ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 
(๔) แต:งต้ังและถอดถอนอาจารยL อาจารยLพิเศษ ผู+ช:วยอาจารยLและเจ+าหน+าท่ีของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๕) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน+าท่ีของคณาจารยL ผู+ช:วยอาจารยLและเจ+าหน+าท่ีของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๖) จัดทําทะเบียนคณาจารยLประจํา ผู+ช:วยอาจารยL เจ+าหน+าท่ี และนักศึกษา ตาม

แบบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๗) ควบคุมการเงิน การพัสดุ สถานท่ี และทรัพยLสินอ่ืนของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน ให+เป2นไปตามกฎหมาย ข+อกําหนด ระเบียบ ข+อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมติ
ของสภาสถาบัน 

(๘) เป2นผู+แทนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกิจการท่ัวไป 
(๙) จัดทํารายงานประจําป3 งบการเงินประจําป3 และรายงานอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑLท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
(๑๐) รักษาวินัยของนักศึกษา 
(๑๑) ระมัดระวังมิให+มีการดําเนินการอันเป2นภัยอย:างร+ายแรงต:อความม่ันคงหรือ

ความปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบร+อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ในบริเวณสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๑๒) ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามข+อกําหนด ระเบียบ และข+อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน หน+าท่ีท่ีสภาสถาบันมอบหมาย และหน+าท่ีท่ีกําหนดไว+ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๓) ดําเนินกิจการอ่ืนอันเป2นปกติธุระท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพึงกระทํา 
 
มาตรา ๔๔  เม่ืออธิการบดีพ+นจากตําแหน:ง ให+สภาสถาบันแจ+งให+สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสิบห+าวันนับแต:วันพ+นจากตําแหน:ง 
 
มาตรา ๔๕  คณาจารยLของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีตําแหน:งทางวิชาการ

ดังต:อไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารยLหรือศาสตราจารยLพิเศษ 
(๒) รองศาสตราจารยLหรือรองศาสตราจารยLพิเศษ 
(๓) ผู+ช:วยศาสตราจารยLหรือผู+ช:วยศาสตราจารยLพิเศษ 
(๔) อาจารยLหรืออาจารยLพิเศษ 
 
มาตรา ๔๖  คณาจารยLประจําต+องมีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะต+องห+ามดังต:อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) สําเร็จการศึกษาไม:ตํ่ากว:าปริญญาตรีหรือเทียบเท:า หรือมีความรู+ความชํานาญ
พิเศษในวิชาใดวิชาหนึ่ง 

(๒) ไม:เป2นโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๓) ไม:มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร:องในศีลธรรมอันดี 
(๔) ไม:วิกลจริตหรือจิตฟ5XนเฟYอนไม:สมประกอบ 
(๕) ไม:เคยได+รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให+จําคุก เว+นแต:ในความผิดอันได+

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๔๗  ศาสตราจารยLและศาสตราจารยLพิเศษนั้น จะได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ 

แต:งต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
รองศาสตราจารยL รองศาสตราจารยLพิเศษ ผู+ช:วยศาสตราจารยL และผู+ช:วย

ศาสตราจารยLพิเศษนั้น ให+อธิการบดีแต:งต้ังโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 
อาจารยLและอาจารยLพิเศษนั้น ให+อธิการบดีแต:งต้ัง 
ศาสตราจารยLพิเศษ รองศาสตราจารยLพิเศษ ผู+ช:วยศาสตราจารยLพิเศษ และอาจารยL

พิเศษนั้น ให+แต:งต้ังจากผู+ซ่ึงมิได+เป2นคณาจารยLประจําของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
มาตรา ๔๘  นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต+องห+ามท่ีบัญญัติไว+ในมาตรา ๔๖ 

หลักเกณฑLและวิธีการแต:งตั้งคณาจารยL ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ซ่ึงหลักเกณฑLดังกล:าวต+องไม:ต่ํากว:ามาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด 

การพ+นจากตําแหน:งคณาจารยL ให+เป2นไปตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีกําหนดใน
ข+อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 
มาตรา ๔๙  ศาสตราจารยLซ่ึงมีความรู+ ความสามารถและความชํานาญเป2นพิเศษ

และพ+นจากตําแหน:งไปโดยไม:มีความผิด สภาสถาบันอาจแต:งต้ังให+เป2นศาสตราจารยLเกียรติคุณใน
สาขาวิชาท่ีศาสตราจารยLนั้นมีความเชี่ยวชาญเพ่ือเป2นเกียรติยศได+ 

คุณสมบัติของผู+ท่ีจะได+รับการแต:งต้ังให+เป2นศาสตราจารยLเกียรติคุณ ให+เป2นไปตาม
ข+อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีได+ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต:ง ต้ังศาสตราจารยL 

ศาสตราจารยLพิเศษ หรือแต:งต้ังบุคคลให+ดํารงตําแหน:งศาสตราจารยLเกียรติคุณ รองศาสตราจารยL 
รองศาสตราจารยLพิเศษ ผู+ช:วยศาสตราจารยL และผู+ช:วยศาสตราจารยLพิเศษ ให+ผู+นั้นมีสิทธิใช+ชื่อ
ศาสตราจารยL ศาสตราจารยLพิเศษ ศาสตราจารยLเกียรติคุณ รองศาสตราจารยL รองศาสตราจารยLพิเศษ 
ผู+ช:วยศาสตราจารยL หรือผู+ช:วยศาสตราจารยLพิเศษ แล+วแต:กรณี เป2นคํานําหน+านามเพื่อแสดง
วิทยฐานะได+ 

การใช+คํานําหน+านามตามวรรคหนึ่ง ถ+าใช+อักษรย:อให+ใช+ดังนี้ 
ศาสตราจารยL ใช+อักษรย:อ ศ. 
ศาสตราจารยLพิเศษ ใช+อักษรย:อ ศ.(พิเศษ) 
ศาสตราจารยLเกียรติคุณ ใช+อักษรย:อ ศ.(เกียรติคุณ) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

รองศาสตราจารยL ใช+อักษรย:อ รศ. 
รองศาสตราจารยLพิเศษ ใช+อักษรย:อ รศ.(พิเศษ) 
ผู+ช:วยศาสตราจารยL ใช+อักษรย:อ ผศ. 
ผู+ช:วยศาสตราจารยLพิเศษ ใช+อักษรย:อ ผศ.(พิเศษ) 
 
มาตรา  ๕๑  เ ม่ืออธิการบดีแต: ง ต้ั งผู+ ใด ให+ ดํ ารง ตําแหน: งทางวิ ชาการใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๔๕ (๒) (๓) และ (๔) ให+อธิการบดีแจ+งให+สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวันนับแต:วันแต:งต้ัง 

 
มาตรา ๕๒  บุคคลใดจะเป2นคณาจารยLประจําในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกิน

หนึ่งแห:งไม:ได+ 
 
มาตรา ๕๓  ในกรณีท่ีมีความจําเป2น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจมีผู+ช:วยอาจารยLได+ 
ผู+ซ่ึงได+รับแต:งต้ังเป2นผู+ช:วยอาจารยLต+องมีคุณสมบัติและไม:มีลักษณะต+องห+ามตาม

ข+อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

หมวด ๔ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

   
 

มาตรา ๕๔  ปริญญามีสามชั้น คือ 
ปริญญาเอก เรียกว:า ดุษฎีบัณฑิต ใช+อักษรย:อ ด. 
ปริญญาโท เรียกว:า มหาบัณฑิต ใช+อักษรย:อ ม. 
ปริญญาตรี เรียกว:า บัณฑิต ใช+อักษรย:อ บ. 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะทําการสอนเพ่ือให+ปริญญาชั้นใด และในสาขาวิชาใดได+

เม่ือรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการได+รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นแล+ว 
การขอให+รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให+เป2นไปตาม

หลักเกณฑL วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๕๗  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจให+ประกาศนียบัตร อนุปริญญา 

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาท่ีมีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได+ 
การกําหนดให+สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะให+ใช+อักษรย:อสําหรับสาขาวิชานั้น

อย:างไร ให+เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

                                                 
๗ มาตรา ๕๕ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๖  สภาสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจออกข+อบังคับ
กําหนดให+ผู+สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได+รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับสองได+ 

 
มาตรา ๕๗  สภาสถาบันอาจออกข+อบังคับกําหนดให+สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี

ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตได+ดังต:อไปนี้ 
(๑) ประกาศนียบัตร ออกให+แก:ผู+สําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา 
(๒) อนุปริญญา ออกให+แก:ผู+สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใดสาขาวิชา

หนึ่งก:อนถึงข้ันได+รับปริญญาตรี หรือผู+ท่ีสอบไล:ได+ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี แต:ได+
คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว:าเกณฑLการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต:ไม:ตํ่ากว:าเกณฑLท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให+แก:ผู+สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชา
ใดภายหลังท่ีได+ปริญญาแล+ว 

 
มาตรา ๕๘  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจให+ปริญญากิตติมศักด์ิแก:บุคคลซ่ึง

สภาสถาบันเห็นว:าทรงคุณวุฒิสมควรแก:ปริญญานั้น ๆ แต:จะให+ปริญญาดังกล:าวแก:กรรมการสภา
สถาบัน คณาจารยLประจํา หรือเจ+าหน+าท่ีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไม:ได+ 

ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑLการให+ปริญญากิตติมศักด์ิ ให+เป2นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๙  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจกําหนดให+มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทย

ฐานะเป2นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู+ได+รับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และอาจกําหนดให+มีครุยประจําตําแหน:งกรรมการสภาสถาบัน ครุยประจํา
ตําแหน:งผู+บริหารและครุยประจําตําแหน:งคณาจารยLประจําของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได+ 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส:วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็ม
วิทยฐานะ ให+เป2นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส:วนประกอบของครุยประจําตําแหน:ง 
ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน:งจะใช+ในโอกาสใดโดยมี
เง่ือนไขอย:างใด ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 
หมวด ๕ 

ทรัพยLสินและการบัญชี 
   

 
มาตรา ๖๐  ทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด+วยเงินและทรัพยLสินตามท่ี

ระบุไว+ในข+อกําหนดเม่ือจัดต้ัง รวมท้ังเงินและทรัพยLสินอ่ืนท่ีได+มาในภายหลัง 
ท่ีมาของทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ได+แก: 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ทุนจากผู+รับใบอนุญาต ซ่ึงประกอบด+วย เงินและทรัพยLสินอ่ืนท่ีระบุในข+อกําหนด
เม่ือจัดต้ังและท่ีจัดหามาเพ่ิมเติมในภายหลัง 

(๒) ทุนจากการได+รับบริจาค ซ่ึงประกอบด+วย เงินและทรัพยLสินอ่ืนท่ีมีผู+บริจาคหรือ
อุทิศให+สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยระบุเง่ือนไขให+ใช+ได+เฉพาะแต:ดอกผล 

(๓) ทุนสะสม ซ่ึงประกอบด+วย เงินและทรัพยLสินอ่ืนท่ีได+มาจากผลดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีผ:านมา 

 
มาตรา ๖๑  ให+สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดสรรทุนของสถาบันเป2นกองทุนประเภท

ต:าง ๆ ท่ีมีลักษณะและวัตถุประสงคLดังต:อไปนี้ 
(๑) กองทุนท่ัวไป ได+แก: เงินและทรัพยLสินอ่ืนท่ีจัดสรรไว+เพ่ือใช+ในการดําเนินกิจการ

ท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๒) กองทุนทรัพยLสินถาวร ได+แก: ทรัพยLสินถาวรทุกประเภทท่ีใช+ในการดําเนินงาน

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป2นส:วนรวม รวมท้ังเงินท่ีจัดสรรไว+เพ่ือจัดหาเพ่ิมเติม ก:อสร+างและ
ดัดแปลงทรัพยLสินถาวรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให+ดีข้ึน แต:ไม:รวมถึงทรัพยLสินถาวรท่ีเป2นของ
กองทุนอ่ืนโดยเฉพาะ 

(๓) กองทุนวิจัย ได+แก: เงินและทรัพยLสินอ่ืนท่ีจัดสรรไว+เพ่ือใช+ในการค+นคว+าหา
ความรู+ ความก+าวหน+าทางวิชาการ การส:งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย รวมท้ังการคิดค+นสิ่งประดิษฐL 

(๔) กองทุนห+องสมุดและเทคโนโลยี ได+แก: เงินและทรัพยLสินอ่ืนท่ีจัดสรรไว+เพ่ือใช+ซ้ือ
หนังสือ วารสาร สื่อการศึกษา อุปกรณL เครื่องมือ เทคโนโลยี และทรัพยLสินอ่ืนท่ีใช+ในห+องสมุด 

(๕) กองทุนพัฒนาบุคลากร ได+แก: เงินและทรัพยLสินอ่ืนท่ีจัดสรรไว+เพ่ือใช+ในการให+
ทุนการศึกษาและการฝVกอบรมแก:คณาจารยLและเจ+าหน+าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ทั้งนี้ 
ตามข+อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๖) กองทุนสงเคราะหL ได+แก: เงินและทรัพยLสินอ่ืนท่ีจัดสรรไว+เพ่ือใช+ในการให+ทุนแก:
นักศึกษาและการสงเคราะหLอ่ืนท่ีเก่ียวข+องกับนักศึกษา การให+สวัสดิการแก:คณาจารยLประจําและ
เจ+าหน+าท่ีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการสงเคราะหLอ่ืน ๆ  ท้ังนี้  ตามข+อกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๗) กองทุนคงเงินต+นหรือกองทุนอ่ืน ได+แก: เงินและทรัพยLสินอ่ืนท่ีจัดสรรไว+เพ่ือใช+ใน
วัตถุประสงคLอ่ืนตามท่ีสภาสถาบันกําหนดตามความจําเป2นและเหมาะสม 

การบริหารกองทุนแต:ละประเภทนั้น ให+เป2นไปตามข+อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

 
มาตรา ๖๒  รายได+ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีดังนี้ 
(๑) เงินผลประโยชนL ค:าเล:าเรียน ค:าบํารุง ค:าธรรมเนียม ค:าปรับ และค:าบริการต:าง ๆ 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๒) เงินและทรัพยLสินอ่ืนท่ีมีผู+บริจาคหรืออุทิศให+แก:สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไม:

มีเง่ือนไขท่ีระบุให+ใช+ได+เฉพาะแต:ดอกผล 
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔ )  รายได+หรื อผลประโยชนL ท่ี ได+ จากการลง ทุนและจากทรัพยL สิ นของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๕) รายได+และผลประโยชนLอย:างอ่ืน 
รายได+ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให+ถือเป2นรายได+ของกองทุนท่ัวไป นอกจาก

รายได+ท่ีเกิดจากกองทุนใดโดยเฉพาะให+ถือเป2นรายได+ของกองทุนนั้น 
รายได+จากการบริจาคเงินเกินกว:าจํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนด สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนต+องจัดทําแผนการใช+จ:ายเงินและบันทึกบัญชีตามแผนการใช+จ:ายเงินดังกล:าวเป2นรายป3 สําหรับ
เงินส:วนท่ีเหลือเม่ือสิ้นป3ให+กันไว+จ:ายในงวดต:อไป 

 
มาตรา ๖๓  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต+องดําเนินการเก่ียวกับบรรดารายได+และ

ทรัพยLสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให+เป2นไปตามวัตถุประสงคLท่ีระบุไว+ในมาตรา ๘ และตาม
วัตถุประสงคLท่ีผู+บริจาคเงินหรือทรัพยLสินให+แก:สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนดไว+ 

 
มาตรา ๖๔  ทุกต+นป3การศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต+องจัดให+มีเงินในกองทุน

ประเภทต:าง ๆ เป2นจํานวนเพียงพอท่ีจะดําเนินงานได+ ถ+ากองทุนใดมีจํานวนเงินไม:เพียงพอให+โอนเงิน
ในกองทุนท่ัวไปไปให+มีจํานวนเพียงพอ 

ในกรณีท่ีเงินในกองทุนท่ัวไปมีจํานวนไม:เพียงพอท่ีจะดําเนินการตามวรรคหนึ่งได+ 
ผู+รับใบอนุญาตต+องจัดหามาเพ่ิมเติมให+เพียงพอแก:การดําเนินงาน 

 
มาตรา ๖๕  ให+สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีสากลและ

ตามหลักเกณฑLท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๖๖  เม่ือปรากฏว:ากองทุนท่ัวไปมีรายได+สูงกว:าค:าใช+จ:ายประจําป3 ให+อธิการบดี

เสนอสภาสถาบันดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให+นําเงินรายได+ส:วนท่ีสูงกว:าค:าใช+จ:ายประจําป3ในกองทุนท่ัวไปโอนไปชดใช+

กองทุนอ่ืนใดท่ีมียอดติดลบก:อน 
(๒) ให+จัดสรรเงินส:วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (๑) ให+กองทุนประเภทต:าง ๆ รวมกัน

ไม:น+อยกว:าร+อยละหกสิบและจัดสรรผลประโยชนLให+ผู+รับใบอนุญาตไม:เกินร+อยละสามสิบ โดยให+มียอด
คงเหลืออยู:เป2นทุนดําเนินงานของกองทุนท่ัวไปไม:น+อยกว:าร+อยละสิบ 

 
มาตรา ๖๗  ให+อธิการบดีเป2นผู+รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงินประจําป3ให+ผู+สอบ

บัญชีตรวจสอบ และเม่ือผู+สอบบัญชีตรวจสอบแล+วให+อธิการบดีนําเสนอต:อสภาสถาบัน 
เม่ือสภาสถาบันได+อนุมัติงบการเงินประจําป3แล+ว ให+อธิการบดีส:งงบการเงินพร+อม

รายงานการสอบบัญชีไปยังสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายในกําหนดหนึ่งร+อยยี่สิบวันนับแต:
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

 
มาตรา ๖๘  ให+สภาสถาบันแต:ง ต้ังผู+สอบบัญชีรับอนุญาตเป2นผู+สอบบัญชี

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประจําป3ทุกป3 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๖๙  ให+ผู+สอบบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจตรวจสอบบัญชี 

เอกสารและหลักฐานต:าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือการนี้ให+มีอํานาจสอบถามกรรมการ
สภาสถาบัน อธิการบดี หรือเจ+าหน+าท่ีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเรียกให+บุคคลดังกล:าวส:ง
สมุดบัญชี เอกสารหลักฐานต:าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพ่ิมเติมได+ตามความจําเป2น 

 
หมวด ๖ 

การอุดหนุนและส:งเสริม 
   

 
มาตรา ๗๐  ให+รัฐอุดหนุนและส:งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังต:อไปนี้ 
(๑) ให+ข+าราชการและพนักงานของรัฐไปปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย

ได+รับเงินเดือนและค:าตอบแทนตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๒) จัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในด+านต:าง ๆ 
(๓) ยกเว+นอากรขาเข+าสินค+าประเภทครุภัณฑLและอุปกรณLท่ีใช+ในการศึกษา และการ

วิจัยโดยการรับรองของคณะกรรมการ  ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎหมายว:าด+วยพิกัดอัตราศุลกากร 
(๔) ส:งเสริมและสนับสนุนให+มีการใช+ทรัพยากรร:วมกันระหว:างสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐและเอกชน 
 

หมวด ๗ 
การกํากับและควบคุม 

   
 

มาตรา ๗๑  ในการปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีมีอํานาจ
เข+าไปในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือสถานท่ีใดซ่ึงมีหลักฐานว:าได+มีการจัดการศึกษาระดับปริญญา
โดยไม:ได+รับอนุญาตในระหว:างเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน+าท่ีของพนักงานเจ+าหน+าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให+ผู+ซ่ึงเก่ียวข+องอํานวย
ความสะดวกหรือให+คําชี้แจงแก:พนักงานเจ+าหน+าท่ีตามสมควร 

 
มาตรา ๗๒  ในการปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให+พนักงานเจ+าหน+าท่ีเป2นเจ+า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๗๓  ในการปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ+าหน+าท่ีต+องแสดง

บัตรประจําตัวแก:บุคคลท่ีเก่ียวข+อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ+าหน+าท่ี ให+เป2นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๗๔  การกระทําดังต:อไปนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต+องได+รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) การรับความช:วยเหลือทางการเงิน อุปกรณLการศึกษา หรือประโยชนLอ่ืนใดจาก
บุคคลใดเป2นจํานวนเงินหรือมูลค:าเกินกว:าท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๒) การกู+เงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินร+อยละยี่สิบห+าของมูลค:าของ
ทรัพยLสินท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอยู:ขณะนั้น  ท้ังนี้ หนี้สินสะสมต+องไม:เกินมูลค:าแห:งทรัพยLสิน 

(๓) การเช:าทรัพยLสินท่ีมีค:าเช:าเกินกว:าท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๔) การซ้ือ การเช:าซ้ือ หรือการจําหน:ายทรัพยLสินท่ีมีมูลค:าเกินกว:าท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 
(๕) การก:อให+เกิดภาระผูกพันแก:ท่ีดินและสิ่งก:อสร+างตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๗๕  ห+ามมิให+สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับเงิน ทรัพยLสิน หรือประโยชนLอ่ืน

ใดจากบุคคลใด ซ่ึงการรับนั้นอาจเป2นภัยต:อความม่ันคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัดต:อ
วัฒนธรรมของชาติ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 
มาตรา ๗๖  ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต+องหยุดสอนติดต:อกันเกินกว:าสาม

วันนอกจากการหยุดตามปกติ อธิการบดีต+องแจ+งเป2นหนังสือให+สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบภายในสามวันนับแต:วันหยุดสอน 

 
มาตรา ๗๗  ในกรณีท่ีคณาจารยLประจําในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู+ใดพ+นสภาพ

จากการเป2นคณาจารยLประจํา ให+อธิการบดีแจ+งให+สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีคณาจารยLประจําผู+นั้นพ+นสภาพ 

 
มาตร า  ๗๘   ในกร ณี ท่ีป ร ากฏว: า อาคา รสถาน ท่ี หรื อบริ เ ว ณ ท่ี ต้ั ง ขอ ง

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสภาพขัดต:อสุขลักษณะหรืออนามัย ไม:ม่ันคง หรือมีเหตุอ่ืนอันอาจเป2น
ภยันตรายแก:นักศึกษา ให+รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเป2นหนังสือให+อธิการบดีดําเนินการแก+ไขปรับปรุงให+
เสร็จภายในกําหนดเวลาอันสมควร หรือเม่ือเห็นเป2นการจําเป2นจะสั่งให+สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหยุด
สอนในระหว:างเวลาท่ีต+องดําเนินการแก+ไขปรับปรุงหรือจนกว:าจะเห็นว:าเหตุท่ีสั่งให+หยุดสอนนั้นได+
ผ:านพ+นไปแล+วก็ได+ 

 
มาตรา ๗๙  ห+ามมิให+ผู+รับใบอนุญาต กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารยL 

หรือเจ+าหน+าท่ีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช+หรือยอมให+ผู+อ่ืนใช+ 
(๑ )  ชื่ อ  ตรา  สัญลักษณLหรื อ เครื่ อ งหมายของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน

นอกเหนือไปจากท่ีระบุไว+ในข+อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๒) สถานท่ีเพ่ือการอันมิชอบด+วยกฎหมายหรือขัดต:อความสงบเรียบร+อย หรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการอันไม:ควรแก:กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๐๘  เม่ือปรากฏว:าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม:ดําเนินการในสิ่งท่ีจําเป2น
ต:อการจัดการศึกษาตามโครงการท่ีได+รับใบอนุญาตภายในกําหนดหนึ่งป3นับแต:วันท่ีได+รับใบอนุญาต 
ให+รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๘๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๘๒  การโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต+องไม:ใช+ข+อความอันเป2นเท็จ

หรือไม:ตรงกับข+อเท็จจริงตามท่ีได+รับใบอนุญาตหรือไม:ตรงตามข+อกําหนดหรือเป2นข+อความท่ีอาจ
ก:อให+เกิดผลเสียต:อสังคมเป2นส:วนรวม 

ข+อความตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการกระทําให+ปรากฏด+วยตัวอักษร ภาพ 
ภาพยนตรL แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระทําอย:างใด ๆ ท่ีทําให+บุคคลท่ัวไปสามารถเข+าใจ
ความหมายได+ 

 
มาตรา ๘๓  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว:าการโฆษณาใดฝ[าฝYนมาตรา ๘๒ ให+

คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งอย:างใดอย:างหนึ่งหรือหลายอย:างดังต:อไปนี้ 
(๑) ให+แก+ไขข+อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒) ห+ามการใช+ข+อความบางอย:างท่ีปรากฏในการโฆษณา 
(๓) ห+ามการโฆษณาหรือห+ามใช+วิธีการนั้นในการโฆษณา 
(๔) ให+โฆษณาเพ่ือแก+ไขความเข+าใจผิดของประชาชนท่ีอาจเกิดข้ึนแล+วตาม

หลักเกณฑLและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม:ดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือ

ฝ[าฝYนหรือไม:ปฏิบัติตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให+รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตนั้น  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความร+ายแรงแห:ง
พฤติกรรมท่ีกระทําผิด 

 
มาตรา ๘๔๑๐  ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม:ปฏิบัติตามหลักเกณฑL วิธีการ 

หรือเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือไม:ใช+คําว:ามหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัย เป2น
อักษรไทยนําหน+าชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือใช+ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป2นอักษร
ต:างประเทศโดยไม:ได+รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให+คณะกรรมการเตือนเป2นหนังสือให+ปรับปรุงแก+ไขสิ่ง
ต:าง ๆ ตามท่ีแจ+งไปภายในเวลาท่ีกําหนด 

ถ+าหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไม:ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให+รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งการตามควรแก:กรณีอย:างใดอย:างหนึ่งดังต:อไปนี้ 

(๑) สั่งให+งดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทุกสาขาวิชา 
(๒) เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ 
(๓) เพิกถอนใบอนุญาต 

                                                 
๘ มาตรา ๘๐ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๙ มาตรา ๘๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐ มาตรา ๘๔ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การสั่งการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไม:กระทบถึงการดําเนินคดีผู+กระทําการอัน
กฎหมายนั้น ๆ บัญญัติเป2นความผิดและกําหนดโทษไว+ 

 
มาตรา  ๘๕  สถา บัน อุดม ศึกษาเอกชนใดไม:ปฏิ บั ติตามข+ อ กําหนดของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือแก+ไขข+อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) โดยไม:ได+รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือเปPดดําเนินการใน
สาขาวิชาอ่ืนใดโดยไม:ปฏิบัติตามหลักเกณฑL วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด ให+รัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจสั่งการตามควรแก:กรณีอย:างใดอย:างหนึ่งตามมาตรา ๘๔ 
วรรคสอง 

การสั่งการตามวรรคหนึ่งไม:กระทบถึงการดําเนินคดีผู+กระทําการอันกฎหมายนั้น ๆ 
บัญญัติเป2นความผิดและกําหนดโทษไว+ 

 
มาตรา ๘๖  เม่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดมีเหตุอย:างใดอย:างหนึ่งดังต:อไปนี้ 
(๑) ไม:มีทุนพอจะดําเนินการต:อไป หรือมีหนี้สินเกินทรัพยLสินหรือมีฐานะการเงินไม:

ม่ันคงอันอาจเกิดความเสียหายแก:สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๒) ฝ[าฝYนบทบัญญัติแห:งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด

หรือประกาศท่ีออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือไม:ปฏิ บั ติตามข+อกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือคําสั่งของพนักงานเจ+าหน+าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 
ในเมื่ออาจทําให+เกิดความเสียหายแก:สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐมนตรี
ซ่ึงสั่งการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม 

(๓) หยุดสอนเกินสองเดือนติดต:อกัน เว+นแต:เป2นการหยุดสอนตามข+อกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๔) สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารยLในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน หรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนินการอันเป2นภัยอย:างร+ายแรงต:อความม่ันคง
หรือความปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบร+อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

ให+รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งให+สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อยู:ในความควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให+รัฐมนตรีแต:งต้ังคณะกรรมการ
ควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนข้ึนคณะหนึ่งประกอบด+วย กรรมการไม:น+อยกว:าห+าคนแต:ไม:เกินสิบ
ห+าคนทําหน+า ท่ีแทนสภาสถาบัน และให+ประกาศคําสั่งควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
หนังสือพิมพLรายวันภาษาไทยมีกําหนดเวลาติดต:อกันไม:น+อยกว:าสามวัน 

 
มาตรา ๘๗  เม่ือรัฐมนตรีมีคําสั่งควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแล+ว ห+ามมิให+

อธิการบดี คณาจารยLประจํา และเจ+าหน+า ท่ีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติหน+า ท่ีใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นต:อไป เว+นแต:คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะได+
มอบหมายให+ปฏิบัติหน+าท่ีต:อไป 

ในกรณีท่ีอธิการบดี คณาจารยLประจําและเจ+าหน+าท่ีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ได+รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ให+จัดการอันสมควรเพ่ือรักษาความสงบเรียบร+อยในสถาบันอุดมศึกษา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เอกชน ดูแลรักษาทรัพยLสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและส:งมอบทรัพยLสินพร+อมด+วยสมุดบัญชี 
เอกสารและสิ่งอ่ืนอันเก่ียวกับกิจการและทรัพยLสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให+แก:คณะกรรมการ
ควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยมิชักช+า 

 
มาตรา ๘๘  ให+รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให+ข+าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไป

ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในระหว:างเวลาท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู:ในความควบคุม
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได+ตามความจําเป2น โดยให+ถือว:าเป2นการปฏิบัติราชการ
ตามปกติ 

 
มาตรา ๘๙  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจอุทธรณLคําสั่งควบคุมต:อรัฐมนตรีได+

ภายในสามสิบวันนับแต:วันได+รับแจ+งคําสั่ง ให+รัฐมนตรีมีอํานาจแต:งต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณL
ข้ึนคณะหนึ่ งประกอบด+วยผู+แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวนสามคน ผู+แทนสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวนสามคน และผู+ทรงคุณวุฒิในป5ญหาท่ีเก่ียวข+องจํานวนสามคน 
เป2นผู+พิจารณาเสนอความเห็นต:อรัฐมนตรีเพ่ือชี้ขาดตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณL 

 
มาตรา ๙๐  เ ม่ือคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเห็นว: า 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีถูกควบคุมสมควรจะดําเนินกิจการของตนเองได+ต:อไป หรือเม่ือผู+รับ
ใบอนุญาตร+องขอจะดําเนินกิจการของตนต:อไปต:อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให+
คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายงานให+รัฐมนตรีทราบ ถ+ารัฐมนตรีเห็นสมควร ให+มี
คําสั่งเลิกการควบคุมและประกาศคําสั่งเพิกถอนการควบคุมในหนังสือพิมพLรายวันภาษาไทยมี
กําหนดเวลาติดต:อกันไม:น+อยกว:าสามวัน และให+คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส:ง
มอบทรัพยLสินพร+อมด+วยสมุดบัญชี เอกสารและสิ่ ง อ่ืนอันเ ก่ียวกับกิจการและทรัพยLสินของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให+แก:สภาสถาบันโดยมิชักช+า 

 
มาตรา ๙๑  เ ม่ือคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเห็นว: า 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีถูกควบคุมไม:อาจดําเนินกิจการต:อไปได+ หรือไม:ควรให+ดําเนินกิจการต:อไป 
และมีเหตุสมควรเพิกถอนใบอนุญาต ให+รายงานต:อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได+ 

 
มาตรา ๙๒  เม่ือคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายงานต:อรัฐมนตรี

ว:ามีเหตุสมควรเพิกถอนใบอนุญาต ให+คณะกรรมการมีคําสั่งให+สถาบันอุดมศึกษาเอกชนส:งมอบ
เอกสารเก่ียวกับผลการศึกษาของนักศึกษาท้ังหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ให+แก:สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ให+เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป2นผู+ออกหนังสือรับรองผลการศึกษาของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล:าวตามหลักฐานท่ีได+รับมอบตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๙๓  เม่ือรัฐมนตรีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให+ถือว:าสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนดังกล: าวหมดสภาพการเป2นนิ ติ บุคคลตามมาตรา ๑๓ ให+คณะกรรมการควบคุม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต:งต้ังผู+ชําระบัญชี และให+นําบทบัญญัติแห:งประมวลกฎหมายแพ:งและ
พาณิชยLว:าด+วยการชําระบัญชีบริษัทจํากัดมาใช+บังคับแก:การชําระบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
โดยอนุโลม 

เม่ือได+ชําระบัญชีแล+ว ถ+ายังมีทรัพยLสินเหลืออยู:ให+ผู+ชําระบัญชีคืนแก:ผู+รับใบอนุญาต 
เว+นแต:ทรัพยLสินท่ีได+รับบริจาคจากผู+ อ่ืนตามมาตรา ๑๗ ให+โอนให+แก:องคLการสาธารณกุศลท่ีมี
วัตถุประสงคLในการส:งเสริมการศึกษาตามท่ีระบุไว+ในข+อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถ+าไม:ได+
ระบุไว+ให+ทรัพยLสินนั้นตกเป2นของรัฐ 

 
มาตรา ๙๔  ค:าใช+จ:ายในการดําเนินงานระหว:างการควบคุมหรือชําระบัญชีใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให+จ:ายจากทรัพยLสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจได+รับเงินค:าตอบแทนในการ

ปฏิบัติหน+าท่ีตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยจ:ายจากทรัพยLสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
 
มาตรา ๙๕  ให+กรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป2นเจ+าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๙๖  เม่ือปรากฏว:าอธิการบดี 
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา ๔๑ 
(๒) ฝ[าฝYนหรือไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ (๖) หรือ (๙) มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๗ 

มาตรา ๗๙ หรือมาตรา ๘๗ หรือข+อบังคับหรือข+อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๓) ดําเนินกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในลักษณะท่ีอาจเป2นภัยอย:างร+ายแรงต:อ

ความม่ันคงหรือความปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบร+อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

(๔) ดําเนินกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือปล:อยให+ผู+อ่ืนกระทําการใด ๆ ท่ีทํา
ให+การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไม:มีคุณภาพทางวิชาการหรือไม:มีมาตรฐาน
การศึกษาตามหลักเกณฑL ท่ีคณะกรรมการกําหนด และเป2นเหตุให+ เ กิดความเสื่อมเสียแก:
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ให+สภาสถาบันดําเนินการต้ังคณะกรรมการสอบสวน ถ+าเห็นว:าอธิการบดีขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต+องห+ามตาม (๑) กระทําการฝ[าฝYนหรือไม:ปฏิบัติตาม (๒) หรือดําเนินการตาม 
(๓) หรือ (๔) ให+สภาสถาบันถอดถอนอธิการบดีจากตําแหน:งภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีทราบผลการ
สอบสวน ถ+าสภาสถาบันไม:ดําเนินการถอดถอนให+รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ดําเนินการถอดถอนอธิการบดีจากตําแหน:งได+๑๑ 

 
มาตรา ๙๗  เม่ือปรากฏว:าคณาจารยLในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู+ใด 
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา ๔๖ หรือได+รับการแต:งต้ังไม:

เป2นไปตามข+อบังคับตามมาตรา ๔๘ 
                                                 

๑๑ มาตรา ๙๖ วรรคสอง แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ฝ[าฝYนหรือไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๘๗ หรือข+อบังคับหรือ
ข+อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๓) กระทําการในลักษณะท่ีอาจเป2นภัยอย:างร+ายแรงต:อความม่ันคงหรือความ
ปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบร+อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ให+อธิการบดีดําเนินการสอบสวน ถ+าเห็นว:าคณาจารยLในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู+ซ่ึง
ถูกสอบสวนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต+องห+ามหรือได+รับการแต:งต้ังไม:เป2นไปตามข+อบังคับตาม (๑) 
กระทําการฝ[าฝYนหรือไม:ปฏิบัติตาม (๒) หรือกระทําการตาม (๓) ให+ดําเนินการเพ่ือถอดถอนคณาจารยL
ผู+นั้นออกจากตําแหน:งภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีทราบผลการสอบสวน  ท้ังนี้ ให+คณาจารยLมีสิทธิ
ยื่นอุทธรณLต:อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป2นเด็ดขาด 

ถ+าอธิการบดีไม:ดําเนินการตามวรรคสอง ให+สภาสถาบันดําเนินการแทนและให+
ดําเนินการต:ออธิการบดีตามควรแก:กรณีต:อไป 

เม่ือได+ดําเนินการถอดถอนคณาจารยLของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือดําเนินการ
ต:ออธิการบดีตามวรรคสองหรือวรรคสามแล+ว ให+รายงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๙๘๑๒  การสอบสวนตามมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ ให+เป2นไปตามข+อบังคับ

ของสภาสถาบัน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๙๙  ผู+ซึ ่งถูกถอดถอนตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แล+วแต:กรณี 

อาจได+รับแต:งต้ังให+เป2นอธิการบดีหรือคณาจารยLในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอีกได+เม่ือได+รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  ท้ังนี้ ต+องพ+นกําหนดหนึ่งป3นับแต:วันท่ีถูกถอดถอนจาก
ตําแหน:ง 

 
หมวด ๘ 

การเลิกและการโอนกิจการ 
   

 
มาตรา ๑๐๐  ผู+รับใบอนุญาตผู+ใดประสงคLจะเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน ให+แจ+งความประสงคLเป2นหนังสือพร+อมท้ังเหตุผลความจําเป2นท่ี
จะต+องเลิกกิจการและแผนการจัดการศึกษาของนักศึกษาท่ีเหลืออยู:ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต:อ
คณะกรรมการก:อนสิ้นป3การศึกษาไม:น+อยกว:าสามเดือน 

ในกรณีท่ีผู+รับใบอนุญาตเป2นนิติบุคคล การเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
วรรคหนึ่งต+องได+รับความยินยอมจากนิติบุคคลนั้นตามกฎหมาย 

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจมีคําสั่งเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนและจะกําหนดให+ผู+รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเง่ือนไขเท:าท่ีจําเป2นได+ และให+นํามาตรา ๙๒ 
มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช+บังคับแก:การเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอนุโลม 

 

                                                 
๑๒ มาตรา ๙๘ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๐๑  ผู+รับใบอนุญาตผู+ใดประสงคLจะโอนใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบัน ให+แจ+งเป2นหนังสือพร+อมท้ังเหตุผลและรายละเอียดเก่ียวกับการโอนใบอนุญาตและ
รายละเอียดเก่ียวกับผู+รับโอนใบอนุญาตต:อคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีผู+รับใบอนุญาตเป2นนิติบุคคล การโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต+องได+รับ
ความยินยอมจากนิติบุคคลนั้นตามกฎหมาย 

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจมีคําสั่งโอนใบอนุญาตและจะ
กําหนดให+ผู+รับใบอนุญาตหรือผู+รับโอนใบอนุญาตปฏิบัติตามเง่ือนไขเท:าท่ีจําเป2นได+ 

 
มาตรา ๑๐๒  ในกรณีท่ีผู+รับใบอนุญาตตาย ให+ทายาทหรือผู+จัดการมรดกยื่นคํา

ขอรับโอนใบอนุญาตต:อคณะกรรมการพร+อมแจ+งเป2นหนังสือให+สภาสถาบันทราบเพ่ือรับโอน
ใบอนุญาตภายในหกสิบวัน ถ+าไม:ได+ยื่นคําขอภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให+อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบันแจ+งชื่อผู+รับโอนต:อคณะกรรมการ พร+อมท้ังรายละเอียดและเหตุผลความ
จําเป2น 

ในกรณีท่ีผู+รับใบอนุญาตสิ้นสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย ให+อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบันแจ+งชื่อผู+รับโอนต:อคณะกรรมการ พร+อมท้ังรายละเอียดและเหตุผลความ
จําเป2น 

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 
 
มาตรา ๑๐๓  ในกรณีท่ีไม:มีผู+รับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๒ ให+รัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งให+สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู:ในความควบคุมของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และให+นํามาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช+บังคับโดย
อนุโลม 

การเลิกกิจการตามมาตรา ๑๐๐ การโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๑ และการ
เปลี่ยนแปลงผู+รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๒ ให+ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๐๔  ผู+ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ต+องระวางโทษจําคุกไม:เกิน

หนึ่งป3 หรือปรับไม:เกินห+าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๕  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต+อง

ระวางโทษจําคุกไม:เกินหกเดือน หรือปรับไม:เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๐๖๑๓  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝ[าฝYนมาตรา ๑๑ ต+องระวางโทษปรับ
ไม:เกินหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๑๐๗  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝ[าฝYนหรือไม:ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ี

ออกตามมาตรา ๒๐ ต+องระวางโทษจําคุกไม:เกินหกเดือน หรือปรับไม:เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๐๘  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ 

หรือมาตรา ๖๒ วรรคสาม ต+องระวางโทษปรับไม:เกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๑๐๙  ผู+ใดฝ[าฝYนมาตรา ๒๒ ต+องระวางโทษปรับไม:เกินหนึ่งแสนบาท และ

ปรับอีกวันละห+าพันบาทตลอดระยะเวลาท่ียังฝ[าฝYน 
 
มาตรา ๑๑๐  ผู+ใดไม:ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการอ่ืนหรือ

คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๗ ต+องระวางโทษปรับไม:เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๑๑  ผู+ใดรับตําแหน:งอธิการบดี หรือรองอธิการบดี หรือคณาจารยLประจํา 

หรือผู+ช:วยอาจารยL โดยท่ีรู+อยู:ว:าตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต+องห+ามตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๓ วรรคสอง แล+วแต:กรณี ต+องระวางโทษปรับไม:เกิน
ห+าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๑๒  อธิการบดีผู+ใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ (๖) หรือ (๙) มาตรา ๕๑ 

มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ ต+องระวางโทษปรับไม:เกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๑๑๓  ผู+ใดฝ[าฝYนตามมาตรา ๕๒ ต+องระวางโทษปรับไม:เกินห+าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๑๔  ผู+ใดไม:อํานวยความสะดวกตามสมควรแก:พนักงานเจ+าหน+าท่ีตาม

มาตรา ๗๑ วรรคสอง ต+องระวางโทษปรับไม:เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๑๕๑๔  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม:ปฏิบัติตามมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ 

ต+องระวางโทษปรับไม:เกินหนึ่งล+านบาท 
ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดกระทําความผิดตามมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ 

ถ+าการกระทําความผิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของ
กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล:าวมีหน+าที่ต+องสั่งการหรือกระทําการและละเว+นไม:สั่งการ
                                                 

๑๓ มาตรา ๑๐๖ แก+ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๔ มาตรา ๑๑๕ แก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก+ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห:งกฎหมายท่ี
เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู+แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หรือไม:กระทําการจนเป2นเหตุให+สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นกระทําความผิด ผู+นั้นต+องรับโทษตามท่ี
บัญญัติไว+สําหรับความผิดนั้น ๆ ด+วย 

 
มาตรา ๑๑๖  ผู+รับใบอนุญาต กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารยL หรือ

เจ+าหน+าท่ีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู+ใดฝ[าฝYนมาตรา ๗๙ ต+องระวางโทษจําคุกไม:เกินหกเดือน 
หรือปรับไม:เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๑๗  อธิการบดี คณาจารยL หรือเจ+าหน+าท่ีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู+ใด

ฝ[าฝYนมาตรา ๘๗ ต+องระวางโทษจําคุกไม:เกินหกเดือน หรือปรับไม:เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๑๘  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม:ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ

ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ต+องระวางโทษปรับไม:เกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกวันละห+าพันบาท
ตลอดระยะเวลาท่ียังฝ[าฝYน 

 
มาตรา ๑๑๙  ผู+ใดใช+ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน:ง เครื่องแบบ 

เครื่องหมาย หรือเครื่องแต:งกายของนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไม:มีสิทธิท่ีจะใช+หรือ
แสดงด+วยประการใด ๆ ว:าตนมีประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ตําแหน:งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยท่ีตนไม:มีสิทธิ ถ+าได+กระทําเพ่ือให+บุคคลอ่ืนเชื่อว:าตนมีสิทธิ
จะใช+หรือมีวิทยฐานะหรือตําแหน:งเช:นนั้น ต+องระวางโทษจําคุกไม:เกินหกเดือน หรือปรับไม:เกินสาม
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๐  ผู+ใดใช+ ปลอม เลียน ซ่ึงตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณLของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม:ว:าจะทําเป2นสีใด หรือทําด+วยวิธีใด ๆ หรือทําให+ปรากฏท่ีวัตถุหรือสินค+าใด ๆ 
โดยไม:ได+รับอนุญาตจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต+องระวางโทษจําคุกไม:เกินหกเดือน หรือปรับไม:เกิน
สามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๑  ผู+ใดจัดการศึกษาระดับปริญญาโดยไม:ได+รับอนุญาตหรือกระทําด+วย

ประการใด ๆ ให+บุคคลอ่ืนหลงเชื่อว:าตนมีอํานาจหน+าท่ีในการจัดการศึกษาระดับปริญญา ต+องระวาง
โทษจําคุกไม:เกินหนึ่งป3 หรือปรับไม:เกินห+าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๒  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแสดงหรือกระทําด+วยประการใด ๆ 

เพ่ือให+บุคคลอ่ืนหลงเชื่อว:าได+รับการรับรองวิทยฐานะหรือได+รับความเห็นชอบให+เปPดดําเนินการใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือได+รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชาใดอันเป2นเท็จ อธิการบดีต+อง
ระวางโทษจําคุกไม:เกินหนึ่งป3 หรือปรับไม:เกินห+าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๒๓  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ให+

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับได+ เม่ือผู+ต+องหาได+ชําระค:าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล+ว ให+ถือว:าคดีเลิกกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ถ+าผู+ต+องหาไม:ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล+วไม:ชําระเงินค:าปรับ
ภายในกําหนดเวลาดังกล:าว ให+ดําเนินคดีต:อไป 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๒๔  ให+คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ ปฏิบัติหน+าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก:อนจนกว:าจะมี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว:าด+วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
มาตรา ๑๒๕  ให+คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบัน และ

คณะกรรมการอ่ืน ซ่ึงได+รับการแต:งต้ังตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป2น
คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบัน และคณะกรรมการอ่ืนตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกว:าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว:าด+วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
มาตรา ๑๒๖  ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ซ่ึงออกให+ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ และใบอนุญาตนั้นยังคงใช+ได+ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให+ถือเป2นใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๒๗  ผู+ขอรับใบอนุญาตซ่ึงได+ยื่นโครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไว+

ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ ให+ดําเนินการต:อไปจนกว:าจะแล+วเสร็จ โดยให+ถือว:าเป2นการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ต+องดําเนินการให+แล+วเสร็จภายในเก+าสิบวันนับแต:วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ 

 
มาตรา ๑๒๘  ให+ผู+ซ่ึงดํารงตําแหน:งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู:ใน

วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป2นผู+ดํารงตําแหน:งทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต:อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๒๙  ให+ผู+ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซ่ึงได+รับแต:งต้ังตาม

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป2นผู+ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๓๐  ในระหว:างท่ียังไม:มีกฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง ข+อกําหนด ระเบียบ

และข+อบังคับเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให+นํากฎทบวง ประกาศ คําสั่ง ข+อกําหนด ระเบียบ
และข+อบังคับท่ีออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช+บังคับโดยอนุโลม 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู+รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายว:าด+วยการศึกษา
แห:งชาติ ได+กําหนดกรอบการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให+มีความเป2นอิสระ โดยมีการ
กํากับ ติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต+องปฏิบัติตามหลักเกณฑLการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช:นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ เพ่ือให+สถานศึกษาของ
เอกชนท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการได+โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการท่ีเป2นของตนเอง มีความคล:องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู:ภายใต+การกํากับดูแลของสภา
สถานศึกษา และได+กําหนดให+มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือทําหน+าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน รวมท้ังเพ่ือเป2นการสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได+ธํารงรักษามาตรฐานการศึกษาให+เหมาะสมยิ่งข้ึน มีความเจริญม่ันคงและ
เอ้ืออํานวยต:อการขยายกิจการในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได+อย:างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น 
เพ่ือให+สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนอยู:ภายใต+การกํากับ ติดตามการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน  จึงจําเป2นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับต้ังแต:วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป2นต+นไป 
 
หมายเหตุ : - เห ตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีบทบัญญัติบางประการไม:เหมาะสมกับสภาพการณLใน
ป5จจุบัน และทําให+สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม:อาจดําเนินกิจการสนองต:อความต+องการของสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย:างรวดเร็วได+อย:างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ยังมีแนวปฏิบัติท่ีแตกต:างกัน  ดังนั้น เพ่ือให+เกิดความเสมอภาคและเท:าเทียมกันในการจัดการศึกษา 
สมควรกําหนดให+สภาสถาบันมีอํานาจในการอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด รวมท้ังส:งเสริมให+สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจในการลงทุนหรือร:วมลงทุน
กับนิ ติบุคคลหรือหน:วยงานอ่ืน เ พ่ือเป2นรายได+ของสถาบันอุดมศึกษา  จึงจําเป2นต+องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก+ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห:งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู+แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๑๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับต้ังแต:วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป2นต+นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได+มีคําวินิจฉัยว:า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส:วนท่ีสันนิษฐานให+
                                                 

๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๑๐๑ ก/หน+า ๗/๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน+า ๑/๑๑ กุมภาพันธL ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กรรมการผู+จัดการ ผู+จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต+องรับโทษ
ทางอาญาร:วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม:ปรากฏว:ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย+งต:อรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป2นอันใช+บังคับไม:ได+ตามรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต:อมาศาลรัฐธรรมนูญได+มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล:าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ]ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย+งต:อรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป2นอันใช+บังคับไม:ได+ตามรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก+ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล:าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให+ขัดหรือแย+งต:อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป2นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปณตภร/ผู+จัดทํา 
๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 

กุลชาติ/ตรวจ 
๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
พิมพLมาดา/เพ่ิมเติม 

๑๕ กุมภาพันธL ๒๕๖๐ 
ปริญสินียL/ตรวจ 

๑๖ กุมภาพันธL ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


