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การอดุมศกึษา 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน  ลดความเหลื่อมล้ า  และ
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การอุดมศึกษา”  หมายความว่า  การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม  ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันท่ีจัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ ากวา่
ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 

“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดของ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม 

“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดขั้นต่ าเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ  และ
เกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ข้อก าหนดขั้นต่ าของหลักสูตรการศึกษา  และข้อก าหนด
ขั้นต่ าของเกณฑ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานอื่นตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมนิผล  
และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะอยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายตุลาการ  องค์กรอัยการ  หรือองค์กรอิสระ 

“สภานโยบาย”  หมายความว่า  สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“คณะกรรมการการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

“คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  หมายความว่า  คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“ส านักงานปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

“ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“กระทรวง”  หมายความว่า  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  และแนวปฏิบัติ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  และแนวปฏิบัตินั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ให้ใช้บังคับได้  

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๕ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด  สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้  
(๒) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และทักษะ 

ที่จ าเป็น  เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถปรับเปลี่ยน
ตนเองเพ่ือรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาติ  ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนการศึกษาแห่งชาติ  และแผนด้านการอุดมศึกษา  และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่า
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษา
ตลอดชีวิต 

มาตรา ๖ ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาความรู้  จัดการเรียนการสอน  การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม  ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นให้สอดคล้องกับมาตรา  ๕ 

มาตรา ๗ รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและทรพัยากรทางการศกึษาให้เหมาะสมสอดคล้องกบั
ความต้องการและความจ าเป็นของสถาบันอุดมศึกษา  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  
แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการศึกษาแห่งชาติ  และ 
แผนด้านการอุดมศึกษา 

นอกจากงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษานั้นเพ่ือการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตและการวิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๘ คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรฐัที่ไม่ไดอ้ยู่
ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของรัฐมนตรีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้  เว้นแต่
มาตรฐานการอุดมศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 
หลักการของการจัดการอดุมศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักการทั่วไปในการจดัการอุดมศกึษา 

 
 

มาตรา ๙ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
(๒) หลักเสรีภาพทางวิชาการ 
(๓) หลักความเป็นอิสระ 
(๔) หลักความเสมอภาค 
(๕) หลักธรรมาภิบาล 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๖) หลักการอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๐ เพ่ือให้การจัดการอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  และเป็นไป 

ตามหลักการตามมาตรา  ๙  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
แนวปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  แนวปฏิบัตินั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ให้ใชบ้ังคับได้ 

ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเปดิเผยผลการด าเนินการตามแนวปฏิบัตติามวรรคหนึง่ใหป้ระชาชนทราบ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
 

มาตรา ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการเพื่อประโยชนข์องชุมชน  สังคม  และประเทศ 
ชุมชนและสังคมมีสิทธิติดตามและตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรา ๑๒ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย  จัดการศึกษาให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการก าลังคนของประเทศ จัดให้มีการวิจัย  การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม  รวมทั้ง
ให้บริการทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศโดยรวม  และเผยแพร่
องค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในเรื่องต่าง ๆ  ต่อสาธารณะ  

สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน  คณาจารย์  และบุคลากรได้เข้าถึงและ  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  สังคมชนบท  และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เพ่ือสร้างส านึกรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม 

มาตรา ๑๓ สถาบันอุดมศึกษาพึงเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที ่ ๓ 
หลักเสรีภาพทางวชิาการ 

 
 

มาตรา ๑๔ เสรีภาพทางวิชาการในการศึกษาวิจัย  ในการเรียนการสอน  และการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา  ย่อมได้รับความคุ้มครอง  แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย  

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  และศีลธรรมอันดีของประชาชน  และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง
ของบุคคลอื่น 

การปิดกั้น  คุกคาม  ครอบง า  หรือจ ากัดการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ 
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประกัน  การให้ความช่วยเหลือ   และ 

ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้ใช้เสรีภาพตามมาตรานี้ 

ส่วนที ่ ๔ 
หลักความเป็นอิสระ 

 
 

มาตรา ๑๕ สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีอิสระในการจัดการเรียนการสอน  การศึกษาวิจัย   
การบริหารวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  งบประมาณ  และทรัพย์สิน  โดยมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  และการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทั้งนี้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา 

การควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาจะกระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของประชาชนหรือประเทศเป็นส่วนรวม  และเท่าที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

มาตรา ๑๖ สภาวิชาชีพจะออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  
โดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามิได้ 

ส่วนที ่ ๕ 
หลักความเสมอภาค 

 
 

มาตรา ๑๗ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน  
ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างเรื่องถิ่นก าเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  
ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทาง
ศาสนา  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  หรือเหตุอื่นใด 

มาตรการที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรค  ส่งเสริม  หรืออ านวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนสามารถได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับผู้อื่น  ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๘ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณหรือรายได้ตามสมควรเพ่ือเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด
และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ส่วนที่  ๖ 
หลักธรรมาภิบาล 

 
 

มาตรา ๑๙ สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มาตรา ๒๐ สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  

กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  และผู้เรียน  โดยมีกลไก
ในการส่งเสริม  ตรวจสอบ  และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๒๑ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ต้องเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล 

ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  
เพื่อท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๒๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดพันธกิจที่มีต่อผู้เรียน  บุคลากร  สังคม  และ
ประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม  และประกาศต่อสาธารณะเพื่อให้รับทราบกันอย่างกว้างขวาง 

สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง 
การก าหนดพันธกิจตามมาตรานี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  

และปรับปรุงพันธกิจดังกล่าวให้สอดคล้องกบัความต้องการของสังคมและประเทศเป็นระยะ  ทั้งนี้  ตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

หมวด  ๓ 
ประเภทและกลุ่มของสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 

มาตรา ๒๓ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมก ากับ  รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษาก็ได้  

มาตรา ๒๔ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม  สนับสนุน  ประเมินคุณภาพ  ก ากับดูแล  และ
จัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา  รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้  
โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมาย  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ศักยภาพ  และผลการด าเนินการที่ผ่านมาของสถาบัน 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



อุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม  โดยต้องก าหนดมาตรการส่งเสริม  สนับสนุน  ประเมินคุณภาพ  ก ากับดูแล  และ
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย 

ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใดมีพันธกิจหลักในการให้การศึกษาอบรม
ทักษะอาชีวะชั้นสูงเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มนั้นย่อมได้รับความสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มและการก าหนดมาตรการตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งการก าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการให้ความสนับสนุนเป็นพิเศษตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจประกาศ
ก าหนดให้จัดกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่มส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาใดสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง  
เพื่อด าเนินการตามมาตรานี้ก็ได้ 

มาตรา ๒๕ การก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องก าหนดให้สอดคล้องกับประเภทและ
กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามหมวดนี้ 

หมวด  ๔ 
หน้าทีแ่ละอ านาจของสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หน้าทีแ่ละอ านาจ 

 
 

มาตรา ๒๖ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดการศึกษา 
(๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
(๓) การบริการวิชาการแก่สังคม 
(๔) การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(๕) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนการปฏิรูป
ประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  และแผนด้านการอุดมศึกษา  
และสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของประเทศในด้านต่าง ๆ  การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ
รายใหม่ให้แก่ประเทศ  การพัฒนาก าลังคนของประเทศ  และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  เพ่ือให้ประเทศไทย
พัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และมีพลเมืองที่มีคุณภาพ 

การด าเนินการตาม  (๒)  โดยใช้งบประมาณแผ่นดินต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบาย
ก าหนด 

มาตรา ๒๗ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้คณาจารย์และบุคลากรอื่นมีความรู้เท่าทัน
ความก้าวหนา้ทางวชิาการในโลก  พัฒนาการเรยีนการสอน  การวิจัยใหท้ันสมยัสอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการ  ความเปลี่ยนแปลงของโลก  สังคม  และเทคโนโลยี  และส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต 
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มาตรา ๒๘ สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาครัฐ  ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม  และชุมชน  น าความรู้  ผลงานวิจัย  หรือนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวาง 

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าความรู้  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดมาตรการใด ๆ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินเพ่ือการประกอบธุรกิจใหม่ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  สถาบันอุดมศกึษาจะใหบุ้คคลตามวรรคหนึง่หรอื
วรรคสอง  น าความรู้  ผลการวิจัย  หรือนวัตกรรมตามวรรคหนึ่งไปใช้โดยมีหรือไม่มีประโยชน์ตอบแทนก็ได้  
หรือจะร่วมด าเนินการกับผู้ประกอบการ  หรือเป็นผู้ด าเนินการ  โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ 
ก็ได้ 

รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดร้ับมาจากการด าเนินการตามมาตรานี ้ ไม่ต้องน าส่งคลงั
เป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๒๙ สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะปฏิเสธไม่รับผู้สมัครผู้ใดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่สูงกว่ า 
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเพราะเหตุที่ไม่มีเงินช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  เนื่องมาจาก  
การขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  หรือจะให้ผู้เรียนยุติหรือพ้นสภาพผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษานั้น
เพราะเหตุดังกล่าวมิได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
การจดัการศึกษา 

 
 

มาตรา ๓๐ การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่ต้องค านึงถึงเหตุผล  ความคุ้มค่า  และ
ความจ าเป็นของประเทศ  รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษา 

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่ตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นไปเพ่ือการพาณิชย์ในการแสวงหา
ก าไรจากการจัดการเรียนการสอน 

ห้ามมิให้น ากิจการการอุดมศึกษาของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือ 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปด าเนินการออกหลักทรัพย์เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเพ่ือการระดมทุน  
หรือน าหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นของสถาบันอุดมศึกษาไปจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือ
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  ทั้งนี้  ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร 

มาตรา ๓๑ หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดสอนได้ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด  และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะชั้นสูง  หรือการค้นคว้าวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาสังคม 

สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
จนถึงระดับปริญญา  ซึ่งอาจเป็นการศึกษาแบบชุดการเรียนรู้  การศึกษาตลอดชีวิต  การศึกษานอกเวลางาน  
เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการท างานของบุคคลในทุกช่วงวัย  

การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการหาก าไรให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักจะกระท ามิได้  ในกรณี  
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเห็นว่าการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดมีลักษณะดังกล่าว  
ให้สั่งสถาบันอุดมศึกษาให้แก้ไขหรือยุติการกระท าดังกล่าว 

มาตรา ๓๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่กับผู้เรียน  โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และเป็นคนดีของสังคม 
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สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศ 

ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๓๓ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา  ให้รัฐ
สนับสนุนระบบสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  ทั้งที่เป็นของรัฐและ
เอกชน  เพ่ือความเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๓๔ สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนอาจร่วมมือกันในการจัดการศึกษา  
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  และในด้านอื่น ๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศ 

ความร่วมมือตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการใช้บุคลากรร่วมกัน  การร่วมกันออกค่าใช้จ่าย  
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  หรือความร่วมมืออย่างอื่น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๕ สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
โดยการปฏิบัติงานจริง  และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  สมรรถนะ  และคุณลักษณะอื่น 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง  ในการจัดหลักสูตรการศึกษา  
การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาและ  
อีกส่วนหนึ่งในสถานประกอบการของหน่วยงานดังกล่าว 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตให้บุคลากรและ
ผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวได้  ตามระเบียบที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

มาตรา ๓๖ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
ตามมาตรา  ๓๕  อาจได้รับสิทธิประโยชน์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี 
(๒) ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
(๓) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
(๔) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ส่วนที่  ๓ 
การวิจัยและการสร้างนวตักรรม 

 
 

มาตรา ๓๗ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมจะต้องสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเปน็
ของประเทศ  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อความเจริญ
งอกงามทางวิชาการ  และต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบายและคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 

รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปเพ่ือการสร้างความรู้และนวัตกรรม
เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศ 

มาตรา ๓๘ ให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดท าฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  

มาตรา ๓๙ เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 
ไปใช้ประโยชน์  สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  
การบริหารการวิจัย  การแลกเปลี่ยนบุคลากร  การจัดตั้งกลุ่มวิจัยร่วม  การแปลงผลงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม  
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นของรัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ก็ได้ 

ส่วนที ่ ๔ 
การบริการวิชาการแก่สงัคม 

 
 

มาตรา ๔๐ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ  ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  
และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมแก่ภาครัฐ  
ภาคเอกชน  ชุมชน  และสังคม  เพ่ือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของชุมชนและสังคม  ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานัน้หรือพ้ืนที่อื่นตามที่สถาบันอุดมศึกษา
เห็นสมควร 
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สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  กับสังคมเพ่ือสร้างเสริม
จิตสาธารณะในการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ส่วนที ่ ๕ 
การทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 
 

มาตรา ๔๑ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยการอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟู  สืบสาน  และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์  สังเคราะห์  
และบูรณาการการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน 

หมวด  ๕ 
ข้อมูลการอดุมศกึษา 

 
 

มาตรา ๔๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษานั้น
แก่สาธารณะ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา   
การวิจัยและนวัตกรรม  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสาธารณชน  ในการตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา   
ให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา  การวิจัยและ
นวัตกรรม  การให้บริการทางวิชาการ  และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๓ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและหน่วยงานภาคเอกชนตามลักษณะที่ 
สภานโยบายประกาศก าหนด  ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง
ตามที่ได้รับการร้องขอ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

สภานโยบายโดยข้อเสนอของกระทรวงอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐกับฐานข้อมูลการอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ 

มาตรา ๔๔ ให้กระทรวงมีหน้าที่จัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ  โดยรวบรวม  
วิเคราะห์  สังเคราะห์  และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา  และการอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่สภานโยบายก าหนด 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การเปิดเผยข้อมูลตามความในส่วนนี้ย่อมได้รับความคุ้มครองและจะน าไปเป็นเหตุในการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีใด ๆ  มิได้ 

หมวด  ๖ 
ทรัพยากรอดุมศกึษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การจดัสรรทรัพยากรในการจัดการอุดมศึกษา 

 
 

มาตรา ๔๕ การท าค าขอและการจัดสรรงบประมาณส าหรับการอุดมศึกษา  ให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) งบบุคลากรซึ่งเป็นเงินเดือน  ค่าจ้าง  และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง  ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวท าค าขอเสนอต่อส านักงบประมาณโดยตรง
และให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามกรอบอัตราก าลังบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงแต่ละแห่ง 

(๒) งบด าเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจ า  รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่งบลงทุนตาม  (๓)  
ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงท าค าขอเสนอต่อส านักงบประมาณโดยตรง  และ  
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปหรอืงบลงทุน  แล้วแต่กรณี  ให้สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง  เพ่ือให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา   
โดยต้องค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(๓) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  และเงินอุดหนุนจากกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  เพื่อใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

(๔) การจัดสรรเงินเข้ากองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เพ่ือพัฒนา 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 

การจัดสรรงบประมาณตาม  (๓)  ต้องท าข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษากับส านักงาน
ปลัดกระทรวง  หรือข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การจัดสรรงบประมาณตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา  ๒๔  ด้วย 
มาตรา ๔๖ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมและความสนับสนุน  

เป็นพิเศษอื่นให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามมาตรา  ๒๔  วรรคสอง  และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่สามารถด าเนินงานได้เกินกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยข้อเสนอของสภานโยบาย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ิมเติมและความสนับสนุน
เป็นพิเศษอื่นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยข้อเสนอของสภานโยบาย 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอร่วมกันของกระทรวงและ
กระทรวงการคลังอาจมีมติให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาขึ้น   เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาและส่งเสริมการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 

มาตรา ๔๘ คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดมาตรการทางการเงิน  การคลัง  และมาตรการอื่น
เพื่อการระดมทรัพยากรมาพัฒนาการอุดมศึกษาได้ 

การก าหนดมาตรการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
มาตรา ๔๙ เงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ส่วนที ่ ๒ 
การจดัการทรัพยากรของสถาบันอดุมศึกษาของรฐั 

 
 

มาตรา ๕๐ ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  มีอ านาจในการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้  
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษานั้น  ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย 
ท่ีราชพัสดุ  และที่เป็นทรัพย์สินอื่น  รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถาบันอุดมศึกษา  และเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับนโยบาย  วัตถุประสงค์  และภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้มาโดยมีผู้อุทิศให้   หรือโดยการซื้อ 
หรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ  และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น 

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจาก  
ที่ราชพัสดุ  เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา  และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สิน
หรือจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ  รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
ไม่ว่าจะมาจากแหล่งทุนใด  ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๗ 
การควบคมุและก ากับดูแลสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 

มาตรา ๕๑ รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจในการก ากับดแูลโดยทั่วไปซึง่กิจการของสถาบันอดุมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา  และให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านการอุดมศึกษา  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศที่สภานโยบายก าหนด  ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกบัสถาบันอุดมศึกษาของรฐั
ในสังกัดของกระทรวงเป็นการเฉพาะ  หลักการของการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรา  ๙  รวมถึงการควบคุม
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  

ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงที่ขัดต่อ
กฎหมาย  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างร้ายแรง  หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง  หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม  ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา  แล้วแต่กรณี  แจ้งสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น  
ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการ  ด าเนินการล่าช้าเกินสมควร  หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้  ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยชี้ขาด  สั่งให้กระท าการ  ยับยั้ง  หรือยุติ  
การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง  เห็นว่าการวินิจฉัยชี้ขาดหรือ 
การสั่งให้กระท าการ  ยับยั้ง  หรือยุติการด าเนินการตามวรรคสองมิชอบ  ให้สามารถอุทธรณ์ต่อคณะรัฐมนตรีได้  
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการด าเนินการตามค าวินิจฉัยหรือค าสั่งนั้น  เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้ว  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี  ในการด าเนินการ
ตามวรรคนี้  คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือพิจารณาท าความเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก็ได้ 

การก ากับดูแลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
โดยค านึงถึงความเหมาะสม  ความเป็นอิสระ  และความแตกต่างของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท
และกลุ่มด้วย 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๒ การก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน 

มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก ากับดูแลให้สถาบันอุดมศึกษา 
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา  

ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่ก าหนด 

หากปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมาตรฐาน  

การอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษานั้นแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากสถาบันอุดมศึกษา

ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขการด าเนินการ  หยุดการด าเนินการ  
หรือด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นต่อไป 

มาตรา ๕๔ หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา

เปิดสอนได้  จะต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่รัฐมนตรี

ก าหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  

มาตรา ๕๕ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา  ๕๔  และ 

ได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงแล้ว  จึงจะเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ดังกล่าวได้ 

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่จะต้องตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา

ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา  ๕๔  หรือไม่  ในกรณีที่เห็นว่าไม่เป็นไป 

ตามมาตรฐาน  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขปรับปรุง 

หลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และในกรณีจ าเป็นเพ่ือป้อ งกัน

ความเสียหาย  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการด าเนินการ
ตามหลักสูตรการศึกษานั้นไว้ก่อนก็ได้ 

มาตรา ๕๖ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

ตามมาตรา  ๕๕  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจาก

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  มีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
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ในกรณีที่ปรากฏวา่สถาบันอุดมศึกษาไม่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาที่ได้แจ้งตามมาตรา  ๕๕  

ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาหยุดการด าเนินการ  

หรือด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นต่อไป  ในกรณีที่เห็นสมควรจะสั่งไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของ

หลักสูตรการศึกษาก็ได้  แต่การไม่รับรองมาตรฐานดังกล่าวไม่กระทบผู้ส าเร็จการศึกษาไปก่อนแล้ว 
การไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคสอง  ให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ  และการตรวจสอบ

การด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๗ ในการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาตามมาตรา  ๕๖  ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานที่ใดซึ่งมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในระหว่างเวลาท าการ 

(๒) สั่งให้บุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ  มาเพ่ือประกอบ 
การพิจารณา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือ
มอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายตามวรรคหนึ่งด้วย  และให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 

ให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา ๕๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๕  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้มี 
การเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

การจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศก าหนด  และแจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ  
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การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการ 
ในการเรียนการสอนหรือการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการจัดให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

มาตรา ๕๙ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดการศึกษาโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โดยวิธีอื่นได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบตามมาตรา  ๕๖  ปรากฏว่าการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาใดในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา  ๕๕  ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดังกล่าว  ซึ่งต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้เรียนรุ่นแรกจะส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานั้น 

มาตรา ๖๑ เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ให้การรับรองมาตรฐานการอุดมศกึษา
ตามมาตรา  ๖๐  แล้ว  ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบ 

มาตรา ๖๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มรีะบบการประกันคณุภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

มาตรา ๖๓ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา  ๖๒  
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา  และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน า 
ผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และให้แจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามวรรคหนึ่งได้  เพราะการขาดแคลนงบประมาณหรอืก าลังคน  ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษารายงานเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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มาตรา ๖๔ การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง  หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  หรือหน่วยงาน
ในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนดก็ได้ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ให้ความเห็นชอบ 
ให้หน่วยงานอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้ 

มาตรา ๖๕ เมื่อหน่วยงานตามมาตรา  ๖๔  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว  
ให้แจ้งผลการประเมินต่อสถาบันอุดมศึกษาและส านักงานปลัดกระทรวงเพ่ือทราบ  ในกรณีที่หน่วยงาน
ต่างประเทศเปน็ผู้ประเมิน  ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งผลการประเมนิตอ่ส านกังานปลัดกระทรวงเพื่อทราบ 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผลการประเมินที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง  คลาดเคลื่อนหรือ 
ไม่ตรงต่อความเป็นจริง  สถาบันอุดมศึกษาอาจทักท้วงไปยังหน่วยงานผู้ประเมินได้  และให้แจ้งส านักงาน
ปลัดกระทรวงทราบด้วย 

ให้ถือว่าการประเมินคุณภาพภายนอกตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการประเมินตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 

มาตรา ๖๖ ถ้าผลการประเมินตามมาตรา  ๖๕  ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดมีการจัด
การศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้
สถาบันอุดมศึกษานั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด  และให้น าความ
ในมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๗ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ 
ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ท าหน้าที่พิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๘ 

จ านวน  องค์ประกอบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มา  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  วาระ
การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๘ สถาบันอุดมศึกษาอาจอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  มาตรา  ๕๕  วรรคสอง  มาตรา  ๕๖  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๖๖   
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้
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ทุเลาการบังคับตามค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์จะให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ก่อน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  
นับแต่ที่ได้รับอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๖๙ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา  รัฐมนตรีอาจเสนอ 

สภานโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา  
จัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ 
สภานโยบายก าหนดซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระยะเวลาด าเนินการ 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 
(๓) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(๔) กลไกและมาตรการในการก ากับ  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๕) การตรวจสอบและติดตามประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินผลอิสระ 
(๖) การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อครบระยะเวลาตาม  (๑)  แล้ว 
ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง   

มิให้น ามาตรฐานการอุดมศึกษามาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษาดังกล่าว  และให้ถือว่าการจัดการศึกษานั้น
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว 

ในกรณีที่สภานโยบายเห็นว่าการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งประสบความส าเร็จ  ให้แจ้งให้
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มาตรา ๗๐ เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา  หลักธรรมาภิบาล  และ
ความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ  ห้ามมิให้ผู้ใด  จ้าง  วาน  ใช้ให้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใช้  
ในการเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเพ่ือไปใช้ในการท าผลงาน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอต าแหน่งทางวิชาการ  หรือเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  การเลื่อน
ต าแหน่ง  การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น  ทั้งนี้   ไม่ว่าจะมี
ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างหรือรบัด าเนนิการตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือให้ผู้อื่นน าผลงานนัน้ไปใช้ประโยชนใ์น
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริตตามสมควร 
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หมวด  ๘ 
การคุม้ครองผู้เรียน 

 
 

มาตรา ๗๑ ในกรณีที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งการตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  หรือมีการสั่ง
ให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการด าเนินการตามมาตรา  ๕๕  วรรคสอง  หรือมีการไม่รับรองมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา  ๕๖  อันมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือการส าเร็จ
การศึกษาของผู้เรียน  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดมาตรการเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษานั้น
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นด าเนินการเพ่ือแก้ไขและเยียวยาผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย 

การด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งไม่มีผลให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ
อธิการบดีซึ่งเป็นผู้อนุมัติหรือรับผิดชอบในการด าเนินการอันเป็นเหตุให้เกิดผลตามวรรคหนึ่งพ้นจาก  
ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหาร  
อาจารย์  ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต  ครอบง าให้ผู้เรียนกระท าหรือ  
ไม่กระท าการใด 

หมวด  ๙ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๗๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๐  วรรคสาม  ให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มาตรา ๗๔ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามมาตรา  ๔๓  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้กระทรวงมีหนังสือเตือนไปยังหัวหน้าหน่วยงานนั้นให้ด าเนินการ 
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 

หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งภายใน
เวลาที่ก าหนด  ให้ได้รับสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายตามที่สภานโยบายประกาศก าหนด  โดยข้อเสนอของ
กระทรวง 
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท  และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติตามที่
กระทรวงร้องขอ 

ส่วนที ่ ๒ 
โทษทางอาญา 

 
 

มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยชี้ขาดหรือค าสั่งตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามมาตรา  ๕๕  
วรรคสอง  อันเป็นที่สุด  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๐  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน 
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๘ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร  อาจารย์  
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๒  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรา  ๗๒  เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่ครอบง าให้ผู้เรียนกระท าการในทางเพศ  
ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๗๙ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งเกี่ยวกับการอุดมศึกษา  ไม่ว่า
จะออกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่า  
จะได้มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๘๐ มาตรฐานการอุดมศึกษาซึ่งก าหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
ที่ ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หลักสูตรการศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็น
หลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญ 
ในการเสริมสร้างพ้ืนฐานของการพัฒนาก าลังคนของประเทศและการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า
ตามนโยบายของรัฐบาล  ประกอบกับปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก  รวมทั้ง 
มีการจัดการด้านการอุดมศึกษาที่หลากหลาย  เพ่ือให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ  สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นอิสระทางวิชาการ  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  
เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะขั้นสูงในการประกอบวิชาชีพ  สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง  และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
และแก้ปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวมได้  อันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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