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พระราชบัญญัติ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  (ฉบับที ่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม 
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญติัสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา ๒๔  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหความเห็นชอบในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ กําหนดไวใหได รับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ 
(๒) เสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศ 

เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  และเร่ืองอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๓) รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศกึษาเอกชนตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงกําหนด 
(๔) ออกระเบียบและขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อประโยชน

สาธารณะหรือเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของบุคคลทั่วไป  ในการนี้จะระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนดวยก็ได 

(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่
ของคณะกรรมการ” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๓)  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบส่ีคนซ่ึงผูรับ
ใบอนุญาตเสนอชื่อ  ทั้งนี้  ใหมีคณาจารยประจําอยางนอยหนึ่งคน” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน  (๖)  ของมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๖)  อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด” 
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปน  (๑๐/๑)  ของมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
“(๑๐/๑)  อนุมัติการลงทุนหรือรวมลงทุนกับนิติบุคคลหรือหนวยงานอื่นเพื่อดําเนินกิจการ 

ที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  หรือนําผลการคนควาวิจัยไปเผยแพรหรือ
หาประโยชนเพื่อเปนรายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

“มาตรา  ๕๕  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจใหประกาศนียบัตร  อนุปริญญา  ปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได 

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด  และจะใหใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘๐  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘๐  เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมดําเนินการในสิ่งที่จําเปนตอการจัดการ 
ศึกษาตามโครงการที่ไดรับใบอนุญาตภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต  ใหรัฐมนตรี 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกมาตรา  ๘๑  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๘๔  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือ

เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  หรือไมใชคําวามหาวิทยาลัย  สถาบัน  หรือวิทยาลัย  เปนอักษรไทย
นําหนาชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือใชชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนอักษรตางประเทศโดยไมได
รับอนุญาตจากรัฐมนตรี  ใหคณะกรรมการเตือนเปนหนังสือใหปรับปรุงแกไขส่ิงตาง ๆ  ตามที่แจงไป
ภายในเวลาที่กําหนด 

ถาหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งการตามควรแกกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ส่ังใหงดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทุกสาขาวิชา 
(๒) เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ 
(๓) เพิกถอนใบอนุญาต 
การสั่งการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไมกระทบถึงการดําเนินคดีผูกระทําการอันกฎหมายนั้น ๆ  

บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว” 
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๙๖  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“ใหสภาสถาบันดําเนินการต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ถาเห็นวาอธิการบดีขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหามตาม  (๑)  กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม  (๒)  หรือดําเนินการตาม  (๓)  หรือ  (๔)  
ใหสภาสถาบันถอดถอนอธิการบดีจากตําแหนงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการสอบสวน   
ถาสภาสถาบันไมดําเนินการถอดถอนใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการดําเนินการถอดถอน
อธิการบดีจากตําแหนงได” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙๘  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๙๘  การสอบสวนตามมาตรา  ๙๖  และมาตรา  ๙๗  ใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบัน  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๖  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐๖  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝาฝนมาตรา  ๑๑  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
หนึ่งแสนบาท” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน  และทําใหสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไมอาจดําเนินกิจการสนองตอความตองการของสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนยังมีแนวปฏิบัติท่ีแตกตางกัน  ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเสมอภาค
และเทาเทียมกันในการจัดการศึกษา สมควรกําหนดใหสภาสถาบันมีอํานาจในการอนุมัติหลักสูตรและ 
การปรับปรุงหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกําหนด  รวมท้ังสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจ 
ในการลงทุนหรือรวมลงทุนกับนิติ บุคคลหรือหนวยงานอ่ืน  เ พ่ือเปนรายไดของสถาบันอุดมศึกษา   
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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