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พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พระราชบัญญั ตินี้มี บทบั ญญัติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํา กัดสิ ทธิแ ละเสรีภ าพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกลา ฯ ให ตราพระราชบั ญ ญัติ ขึ้ น ไว โ ดยคํ า แนะนํ าและยิน ยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใ ชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ให ค วามเห็ น ชอบในกรณี ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ กํ า หนดไว ใ ห ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการ
(๒) เสนอความเห็น หรื อ ให คํา แนะนํา ตอรั ฐ มนตรี ใ นการออกกฎกระทรวงและประกาศ
เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงกําหนด
(๔) ออกระเบียบและขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เผยแพร ข อมู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บกิ จ การของสถาบั น อุด มศึ ก ษาเอกชนเพื่ อประโยชน
สาธารณะหรือเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของบุคคลทั่วไป ในการนี้จะระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนดวยก็ได
(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่
ของคณะกรรมการ”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๓) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํ านวนไม นอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสี่ คนซึ่งผูรั บ
ใบอนุญาตเสนอชื่อ ทั้งนี้ ใหมีคณาจารยประจําอยางนอยหนึ่งคน”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๖) อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๗ ให เพิ่ มความต อไปนี้ เป น (๑๐/๑) ของมาตรา ๓๔ แห งพระราชบั ญญั ติ สถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
“(๑๐/๑) อนุ มัติ การลงทุ นหรื อร วมลงทุ นกับนิ ติบุ คคลหรือหน วยงานอื่ นเพื่ อดํ าเนิ นกิจการ
ที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือนําผลการคนควาวิจัยไปเผยแพรหรือ
หาประโยชนเพื่อเปนรายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๕๕ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใหใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๐ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๐ เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม ดําเนินการในสิ่งที่จํ าเปนตอการจัดการ
ศึกษาตามโครงการที่ไดรับใบอนุญาตภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกมาตรา ๘๑ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๔ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด หรือไมใชคําวามหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัย เปนอักษรไทย
นําหนาชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือใชชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนอักษรตางประเทศโดยไมได
รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ใหคณะกรรมการเตือนเปนหนังสือใหปรับปรุงแกไขสิ่งตาง ๆ ตามที่แจงไป
ภายในเวลาที่กําหนด
ถาหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งการตามควรแกกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหงดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทุกสาขาวิชา
(๒) เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ
(๓) เพิกถอนใบอนุญาต
การสั่งการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไมกระทบถึงการดําเนินคดีผูกระทําการอันกฎหมายนั้น ๆ
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“ใหสภาสถาบันดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถาเห็นวาอธิการบดีขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหามตาม (๑) กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม (๒) หรือดําเนินการตาม (๓) หรือ (๔)
ใหสภาสถาบันถอดถอนอธิการบดีจากตําแหนงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการสอบสวน
ถาสภาสถาบันไมดําเนินการถอดถอนใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการดําเนินการถอดถอน
อธิการบดีจากตําแหนงได”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙๘ การสอบสวนตามมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ ใหเปนไปตามขอบังคับของสภาสถาบัน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐๖ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐๖ สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนใดฝาฝน มาตรา ๑๑ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน และทําใหสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไมอาจดําเนินกิจการสนองตอความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนยังมีแนวปฏิบัติที่แตกตางกัน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน ในการจัด การศึก ษา สมควรกํา หนดใหสภาสถาบัน มีอํานาจในการอนุมัติหลัก สูต รและ
การปรั บปรุ งหลัก สูตรตามที่ คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งสงเสริมใหสถาบั นอุ ดมศึกษาเอกชนมี อํานาจ
ในการลงทุ น หรื อ ร ว มลงทุ น กั บ นิ ติ บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานอื่ น เพื่ อ เป น รายได ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

