
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง คู่มือการขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 

---------------------------- 
 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเป็นบริการสาธารณะท่ีรัฐได้ให้เอกชนเข้ามาจัดการศึกษาแทนรัฐ
ซ่ึงนับเป็นบริการท่ีมีผลกระทบกับสังคมในวงกว้าง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงมีสถานะเป็นนิติบุคคลใน
ลักษณะพิเศษท่ีมิได้มุ่งแสวงหากําไรมาแบ่งปันกันเป็นการเฉพาะและมีการบริหารจัดการท่ีเป็นอิสระแยก
ต่างหากจากผู้รับใบอนุญาต ฉะน้ันผู้ท่ีจะขอรับอนุญาตจัดต้ังจะต้องมีเจตนาเพ่ือมุ่งก่อให้เกิดบริการสาธารณะ
โดยมิได้มุ่งแสวงหาประโยชน์จากบริการสาธารณะเป็นหลัก  

ในการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตให้จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงกําหนดลักษณะเน้ือท่ีท่ีดินท่ีจะ
ใช้เป็นท่ีจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงกําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน 
และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยจําแนกเป็น
สาระสําคัญ ดังน้ี 

       หมวดท่ี 1 
การย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐาน 

ในการเสนอขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องย่ืน        
คําขอและเอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังน้ี  

1. คําขออนุญาตจัดต้ัง 

ในการเสนอขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องย่ืน         
คําขอตามแบบ รกอ. 01 แนบท้ายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาตให้จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และข้อมูลเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

1.1 รายละเอียดเก่ียวกับบุคคล/นิติบุคคลท่ีขออนุญาต 

กรณี : ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคล 

(1) สําเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต   
(2) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
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(3) รูปถ่ายของผู้ขอรับใบอนุญาต ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 5 x 6 
เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวนสามรูป 

(4) เอกสารแสดงฐานะทางการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น สําเนาสมุดบัญชี
ธนาคาร/สําเนา Bank Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน  

กรณี : ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 

(1) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล 
(2) หนังสือรับรองจากนายทะเบียนนิติบุคคลเก่ียวกับ 

(ก) ชื่อนิติบุคคล 
(ข) รายชื่อกรรมการ 
(ค) อํานาจของกรรมการ 
(ง) จํานวนทุนท่ีเรียกชําระแล้วหรือทรัพย์สินของมูลนิธิในกรณีท่ีผู้ขอรับ

ใบอนุญาตเป็นมูลนิธิ 
(จ) ท่ีต้ังสํานักงานใหญ่ 
(ฉ) สําเนารายงานการประชุมต้ังนิติบุคคลหรือสําเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นของ

นิติบุคคล 
(3) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือสําเนาข้อบังคับของนิติบุคคลผู้ขอรับ

ใบอนุญาต 
(4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการแทนนิติบุคคลผู้ขอรับ

ใบอนุญาต 
(5) รูปถ่ายของผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตาม (4) ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวม

หมวก ขนาด 5 x 6 เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จํานวนสามรูป 
(6) มติท่ีประชุมกรรมการนิติบุคคลเห็นชอบให้ขออนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 
(7) เอกสารแสดงฐานะทางการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น สําเนาสมุดบัญชี

ธนาคาร/สําเนา Bank Statement ในนามนิติบุคคล ย้อนหลัง 6 เดือน          
นับจากวันย่ืน และงบการเงินของนิติบุคคล ย้อนหลัง 3 ปี  

1.2 รายชื่อบุคคลซ่ึงประสงค์จะแนะนําให้รัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการสภาสถาบัน            
ตามมาตรา 28 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 และรายชื่อบุคคลท่ีประสงค์จะให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) สําเนาบัตรประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
(3) ประวัติย่อ (ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน)  
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(4) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 5 x 6 เซนติเมตร ซ่ึงถ่ายมาแล้ว
ไม่เกินหกเดือน จํานวนคนละสามรูป  

(5) หนังสือยินยอมเป็นกรรมการสภา/อธิการบดี 

1.3 เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นส่วนควบของท่ีดิน
ท่ีจะใช้เป็นท่ีจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

(1) เ อกส า ร แสด งก า ร เ ป็ นผู้ มี ก ร ร มสิ ท ธิ์ ใ น ท่ี ดิ น ท่ี จ ะ ใ ช้ เ ป็ น ท่ี จั ด ต้ั ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สําเนาโฉนดท่ีดิน) หรือ 

(2) เอกสารหลักฐานแสดงให้เห็นว่า เม่ือได้รับใบอนุญาตแล้วจะสามารถโอน
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ เช่น สัญญาจะซ้ือจะขาย  
หรือ 

(3) สัญ ญ า เ ช่ า ท่ี ดิ น จ า ก ส่ ว น ร า ช ก า ร  ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ใ ห้ แ ก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ 

1.4  โครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ 
และแผนงานโครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงรายละเอียดตามหมวด 2 จํานวน 10 ชุด  

1.5  ข้อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงมีรายละเอียดตามหมวด 3 จํานวน 10 ชุด 

1.6  เอกสารอ่ืนเพ่ิมเติม 

(1) ราคาประเมินท่ีดินของทางราชการ 

(2) ราคาประเมินทรัพย์สินจากบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมีชื่อและหมายเลข
ทะเบียนอยู่ ในบัญชีรายชื่ อของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ               
ตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 

(3) เอกสารประเมินความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้สอยของ

อาคารกรณีเป็นอาคารเก่า โดยต้องมีผู้ตรวจสอบอาคารท่ีข้ึนทะเบียนเป็น           

ผู้ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ท่ีได้รับใบอนุญาต      

การประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอย่างตํ่าระดับสามัญ (ถ้ามี) 

ท้ังน้ี ต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทุกรายการทุกหน้า และกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจ            
ลงนามพร้อมประทับตราของบริษัท และถ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความเป็นอย่างอ่ืนเม่ือใดก็ให้แจ้ง         
การเปลี่ยนแปลงน้ันด้วย 
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หมวดท่ี 2 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตให้จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเสนอโครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีรายละเอียดประกอบ          
ไปด้วย 2 ส่วน คือ 1) รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ 2) แผนงาน
โครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังน้ี  

ส่วนท่ี 1 

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
---------------------------- 

ในการพิจารณาโครงการเพ่ือขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน จะต้องจัดทํารายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดบริการการศึกษาแทนรัฐอย่างมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดขอบเขตของ
การศึกษาในประเด็นด้านต่างๆ ดังน้ี  

1. ด้านรูปแบบในการศึกษา 

  1.1  คณะผู้ศึกษา : คณะผู้ศึกษาต้องเป็นบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับ เช่น เป็นผู้ท่ีมี
รายชื่อข้ึนทะเบียนอยู่ในศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ในสาขาการศึกษา พร้อมท้ังต้องมีประวัติ
ของคณะผู้วิจัย ได้แก่ ประวัติส่วนตัว (เช่น อายุ เพศ การศึกษา) ประวัติการทํางาน และผลงานทางวิชาการ
ต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

  1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  :  การกําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาจะต้องมี          
ความชัดเจน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท้ังในช่วงระหว่าง            
การจัดต้ัง ระยะเริ่มแรกของการจัดต้ังและในแผนดําเนินการในระยะ 5 ปี ข้ึนไป  

  1.3  ขอบเขตของการศึกษา  : มีการกําหนดขอบเขตของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ 
ท้ังน้ีต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยระบุขอบเขตของประชากร ขอบเขตของ           
กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง ขอบเขตของพ้ืนท่ี ขนาดของตัวอย่าง และขอบเขตของเน้ือหาของงานวิจัย    
ซ่ึงการกําหนดขอบเขตจะทําให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีจะทําการสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลคือใคร           
หรือหน่วยงานใด 

1.4  วิธีการศึกษา  : 
(1) ระบุชนิดของข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา ซ่ึงอาจเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (ข้อมูลท่ีเก็บ

รวบรวมเอง) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อมูลท่ีมีผู้ อ่ืนเก็บรวบรวมไว้แล้ว) หรือจะใช้ท้ังข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูล            
ทุติยภูมิก็ได้ โดยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาจะต้องมีความทันสมัยและสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ความเป็นจริงท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
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(2) การกําหนดวิธีการเลือกหน่วยตัวอย่าง ต้องมีความเหมาะสมสามารถเป็น         
ตัวแทนท่ีดีของกลุ่มประชากรและอ้างอิงไปยังประชากรอย่างน่าเชื่อถือได้ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ความ
น่าจะเป็น (Probability Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มตัวอย่างท่ีมีความน่าจะเป็นท่ีแต่ละหน่วยของประชากรจะมี
โอกาสถูกเลือกน้ันเท่ากัน การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบน้ีสามารถนําผลท่ีได้อ้างอิงไปยังประชากรได้ การเลือก
ตัวอย่างโดยวิธีน้ีจะต้องมีกรอบประชากรเป้าหมายท่ีชัดเจน และอาจใช้การสุ่มแบบหลายชั้น (Multi-stage 
Sampling) โดยในข้ันแรกอาจทําการกําหนด Cluster Sampling จากขอบเขตพ้ืนท่ีเป้าหมาย (Target Area) 
หรือการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และทําการเลือกตัวอย่างในข้ันถัดมาด้วย
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  หรือการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic 
Random Sampling) ก็ได้ แต่สําหรับในกรณีท่ีไม่สามารถหากรอบประชากรหรือกรอบตัวอย่าง (Sampling 
Frame) ได้  อาจใช้การเลือกตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) ท่ีเหมาะสม
แทนได้ 

(3) การกําหนดขนาดตัวอย่าง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีความสําคัญอย่างมาก            
ในการวิจัย เม่ือกลุ่มตัวอย่างมีความเหมาะสมข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างมีมากพอก็จะทําให้ผลงานวิจัยน้ันมี
คุณค่า  ควรกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมกับการวิจัย  โดยให้มีความคลาดเคลื่อนในระดับท่ี
ยอมรับได้ ซ่ึงไม่ควรเกินกว่า 5% โดยระบุสูตรการคํานวณ และการกระจายการสุ่มอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

(4) การเก็บข้อมูลจําเป็นต้องใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  
การสร้างแบบสอบถามท่ีดีจะต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย เน่ืองจากจะต้องมีการนําเสนอข้อเท็จจริงท่ี
ได้รับจากคําถามในแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ รวมท้ังต้องเป็นคําถามท่ีสามารถตอบโจทย์
ความเป็นไปได้ในการท่ีจะเลือกหรือไม่เลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาท่ีขอจัดต้ังได้  

(5) การวิเคราะห์ข้อมูล เลือกเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสามารถอธิบาย
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้ และการประมวลผลจะต้องนําเสนอผลของการวิเคราะห์เก่ียวกับความเป็นไปได้ใน          
การจัดต้ังสถาบันท่ีมีคุณภาพและแสดงถึงนักเรียนนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้าศึกษาต่อในสถาบันท่ี
ขอจัดต้ังในอนาคต รวมท้ังระยะเวลาในการศึกษา ต้องระบุถึงระยะเวลาท่ีจะใช้ในการดําเนินการศึกษาท้ังหมด
ว่าใช้เวลานานเท่าใด โดยข้อมูลท่ีได้จากการจัดเก็บแบบสอบถามในการทําวิจัยจะต้องสะท้อนให้เห็นถึง
สถานการณ์ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันได้ 

2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด  

  2.1 ข้อมูลจํานวนผู้ท่ีมีโอกาสเข้าเรียนในสถาบันท่ีขอจัดต้ัง 

- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ท่ีมีโอกาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดท่ีเป็น
พ้ืนท่ีจัดต้ังและกลุ่มจังหวัดท่ีอยู่ใกล้เคียง โดยเป็นข้อมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า เป็นข้อมูลสถิติย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ท้ังน้ีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ประกอบการวิเคราะห์ให้มีความน่าเชื่อถือ และสามารถคาดการณ์แนวโน้มจํานวนนักศึกษาท่ีมีโอกาสเข้าเรียน
ในอนาคตได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากข้ึน 
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- ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างประชากร การย้ายถ่ินในระดับมหภาค และระดับ
ท้องถ่ิน ท่ีสอดคล้องกับพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการจัดต้ัง 

- ศึกษาวิเคราะห์จํานวนนักเรียนท่ีประสงค์จะเข้าเรียนในสาขาวิชาท่ีสถาบันจะ              
เปิดสอน ท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพของนักเรียน (เช่น เพศ ถ่ินท่ีอยู่ รายได้ครัวเรือน ผลการเรียน) และ
วิเคราะห์ความยินดีท่ีจะจ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง ว่ามีความสอดคล้องกับโครงสร้างราคาค่าเล่าเรียนท่ี
เสนอหรือไม่อย่างไร ท้ังน้ี การวิเคราะห์ดังกล่าว ควรทําการวิเคราะห์ในระดับรายคณะหรือเทียบเท่า  

- ในกรณีท่ีเป็นการจัดการศึกษานานาชาติจะต้องศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของนักศึกษาต่างชาติท่ีจะเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

2.2 ข้อมูลของตลาดแรงงานท่ีจะรองรับผู้สําเร็จการศึกษา 

- ศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาขาวิชาท่ีเปิดสอนกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานท้ังในระดับประเทศ/นานาชาติ และในระดับจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน
ในการมีงานทําของบัณฑิตในอนาคต โดยควรมีข้อมูลสถิติเป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการวิเคราะห์ด้วย 

- ศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาขาวิชาท่ีเปิดสอนกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ และหรือสาขาท่ีเป็นความจําเป็นใน   
การพัฒนาประเทศ 

  2.3 การวิเคราะห์การแข่งขัน 

   ศึกษาวิเคราะห์คู่แข่ง ท้ังคู่แข่งทางตรง คู่แข่งทางอ้อม เปรียบเทียบความแตกต่างใน      
การผลิตบัณฑิตระหว่างสถาบันท่ีขอจัดต้ังกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ท้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และระบุจุดเน้น จุดเด่น อัตลักษณ์ (Identity) และเอกลักษณ์ (Uniqueness)           
ของสถาบันท่ีเสนอขอให้ชัดเจน พร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบสถาบันท่ีเปิดสาขาวิชาเดียวกัน ในมิติพ้ืนท่ีจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดและประเทศ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจุดเด่น จุดอ่อน และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดท่ีขอจัดต้ังสถาบัน  

          2.4.1  ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ซ่ึงประกอบด้วย 

- อาณาเขตของพ้ืนท่ีจังหวัด และอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
- สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ การปกครอง และการคมนาคม 
- สภาพสังคมเศรษฐกิจ โดยแสดงจํานวนประชากร อาชีพ รายได้ของ

ประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน และค่าใช้จ่ายของประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน ฯลฯ 
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- ศึกษาสภาพของธุรกิจ อุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการเกษตร 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาความต้องการแรงงานของจังหวัด 

- อ่ืนๆ 

  2.4.2 วิเคราะห์ความเช่ือมโยงข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดกับสถาบันท่ีขอจัดต้ัง 

  2.5 การกําหนดกลยุทธ์ของโครงการจัดต้ัง 

  2.5.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ท้ังปัจจัยภายในและภายนอกสถาบัน                  
(การวิเคราะห์ SWOT) ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของสถาบันอย่างไร 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   S (Strengths) จุดแข็ง ให้วิเคราะห์ปัจจัยภายในท่ีเป็นข้อดีท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในสถาบัน 

    W (Weaknesses) จุดอ่อน ให้วิเคราะห์ปัจจัยภายในท่ีเป็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของสถาบัน 

         O (Opportunities) โอกาส ให้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นผลจากการ
ท่ีสภาพแวดล้อมภายนอกของสถาบันเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการดําเนินงานของสถาบัน  

   T (Threats) อุปสรรค ให้วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นข้อจํากัดใน            
การดําเนินงานของสถาบัน 

  2.5.2 นําข้อมูลจากการศึกษาวิจัย ท้ังข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมากําหนด
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนการรับนักศึกษา
ในอนาคตได้ โดยสถาบันจะต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนในการได้มาของนักศึกษาท่ีจะเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ ไ ด้  พร้อมระบุกระบวนการทางการตลาดท่ีเหมาะสมสําหรับเ ป้าหมายน้ันๆ เช่น STP 
(Segmentation/Targeting/Positioning)  

  2.5.3 นําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์คู่แข่งขันไปกําหนด            
กลยุทธ์ของโครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือจะใช้เป็นแนวทางในการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถาบัน    
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3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดําเนินการ 

  3.1 ด้านกายภาพ  

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมความเหมาะสมของพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการจัดต้ัง สภาพภูมิทัศน์ 
ตลอดจนอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การสื่อสาร รวมท้ังความสะดวกทางด้านการคมนาคม ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกันภายใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาคารและ
สิ่งก่อสร้างของสถาบันอุดมศึกษาต้องมีความม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด ห้องเรียนต้องมีคุณภาพถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างท่ีพอเหมาะ สะอาด สงบ 
ปราศจากสิ่งรบกวน มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม อากาศถ่ายเทได้ดี มีสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพเหมาะสมสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ได้ดี มีห้องครบทุกประเภท พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้ใน          
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนอาจารย์ประจํา 
จํานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรและจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาตามเกณฑ์พ้ืนท่ีใช้สอยอาคาร
โดยประมาณ รวมท้ังต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจําอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา 
และคอมพิวเตอร์จํานวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

  3.2 ด้านวิชาการ  

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความต้องการของประเทศ              
โดยสถาบันต้องมีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังในด้านการวางแผนรับนักศึกษา
และการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียน
การสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร วิชาการ รวมท้ังสถาบันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านการจัดหา
อาจารย์ การจัดทําหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ท้ังน้ีให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 3.3 ด้านการบริหารจัดการ 

- แสดงแผนการบริหารจัดการเชิ งกระบวนการ ต้ังแต่ปัจจัยนําเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิตของสถาบัน (Output) ให้ชัดเจน โดยมีการระบุการบริหารจัดการปัจจัยนําเข้า 
(Input)  เช่น นักเรียนท่ีสนใจศึกษาต่อกับสถาบัน ท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ จากน้ัน จึงเป็นการระบุ
กระบวนการ (Process) ในการผลิตบัณฑิต หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับปัจจัยนําเข้าต่างๆ 
ท้ังนักเรียน และบุคลากรของสถาบัน การบริหารหลักสูตร การบริหารส่วนงานสนับสนุน เช่น สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ระบบบริหารความม่ันคงของสารสนเทศ ห้องสมุด และงานสวัสดิการต่างๆ ของท้ังบุคลากร และ
นักศึกษา ซ่ึงจะนําไปสู่กระบวนการบริหารจัดการผลผลิตของสถาบัน (Output) ท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เช่น 
กระบวนการจัดการเพ่ือทําให้บัณฑิตของสถาบันมีคุณลักษณะสอดคล้องอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถาบัน และ
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สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถมีหรือบริหารกิจการของตนเองได้ ความเชื่อมโยงของ
สถาบันกับตลาดแรงงาน และบริการท่ีมอบให้แก่บัณฑิต หรือผู้จบการศึกษาในระดับต่างๆ ของสถาบัน ให้สามารถ
เข้าสู่ตลาดแรงงานได้โดยเร็ว 

- แสดงศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต คณะผู้บริหารสถาบัน และกรรมการสภา
ของสถาบันท่ีเก่ียวข้องกับแวดวงทางการศึกษา ท่ีสะท้อนถึงธรรมาภิบาล 

- แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผ่านวิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้าง
องค์กร โครงสร้างการบริหารงาน รวมท้ังระบบและกระบวนการในการบริหารจัดการงาน 

- แสดงศักยภาพในการบริหารงานด้านบุคลากร ได้แก่ การจัดหา รักษาและพัฒนา
บุคลากร การกําหนดตําแหน่งตามความเหมาะสมของคุณวุฒิการศึกษา/ประสบการณ์ ค่าตอบแทนสวัสดิการ ฯลฯ 

- แสดงศักยภาพในด้านมาตรฐานและการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

 3.4 ด้านการเงิน ประกอบด้วย 

  3.4.1 เงินลงทุน จะต้องมีการลงทุนในการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้

เพียงพอสําหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ เช่น เงินสด ท่ีดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ครุภัณฑ์อุปกรณ์การศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์สํานักงาน สินทรัพย์อ่ืนท่ีจําเป็น เป็นต้น ท้ังน้ี เพ่ือให้การดําเนินงาน

ของสถาบันท่ีจัดต้ัง เป็นไปอย่างราบรื่นในช่วงแรกของการดําเนินงาน ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องทําการ

ประมาณการความต้องการเงินทุนในช่วงระยะเริ่มดําเนินงาน โดยเงินลงทุนต้องครอบคลุมและเพียงพอสําหรับ

การดําเนินงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีแรกของการดําเนินการ ท้ังน้ีต้องระบุแหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีแสดงถึง

เสถียรภาพและความม่ันคงของสถาบัน รวมท้ังมีหลักฐานชัดเจนว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนดําเนินการได้  

   3.4.2 ความเหมาะสมของงบการเงินหรือต้นทุนต่างๆ (งบแสดงฐานะการเงิน    

งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน)  

โดยข้อมูลทางด้านการเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีขอจัดต้ังจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ การลงทุนของ   

ผู้ขอรับใบอนุญาตจะมีความคุ้มทุนหรือไม่ โดยใช้กรอบระยะเวลา 5-10 ปี ในการประมาณการ ซ่ึงต้อง

พิจารณาจากรายละเอียดข้อสมมุติทางการเงิน (Financial Assumptions) เป็นสําคัญ ดังน้ี 

    (1) การประมาณการรายได้ ได้แก่ อัตราค่าเล่าเรียนท่ีมีความเหมาะสมและ

สามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ โดยรายได้ค่าเล่าเรียนสามารถคํานวณได้จากอัตราค่าเล่าเรียนของ

นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรคูณด้วยจํานวนนักศึกษาของสาขาวิชาน้ันๆ แล้วนํารายได้ค่าเล่าเรียนแต่ละหลักสูตร

มารวมกันเป็นค่าเล่าเรียนของสถาบัน  ส่วนการประมาณการค่าธรรมเนียมหรือรายได้จากการบริจาค หรือ

รายได้อ่ืนให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยอาจใช้อัตราของรายได้สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้

เทียบเคียงในการประมาณการได้ 
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    (2) การประมาณการค่าใช้จ่าย ได้แก่   

     - ค่าใช้จ่ายของสถาบันต้องใช้การประมาณการค่าใช้จ่ายและ        

การเติบโต (Growth rate) ของค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี เพ่ือนํามาประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึน 

เพ่ือให้ใกล้เคียงกับการดําเนินงานจริงหลังจากท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดต้ังแล้ว 

     - เงินเดือนค่าจ้างอาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้จริง โดยให้อัตราเงินเดือนค่าจ้างเป็นไปตาม

ราคาตลาด พร้อมท้ังระบุท่ีมาของข้อมูลราคาตลาดดังกล่าว ท้ังน้ีเงินเดือนค่าจ้างจะต้องพิจารณาในส่วนของ

อัตราเงินเดือน ข้ันเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าอัตราสอนด้วย 

     - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 

จะต้องระบุจํานวนทุนและค่าใช้จ่ายต่อทุนในการศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ  

     - ค่าใช้จ่ายในการจัดทํางานวิจัยจะต้องมีค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ

จํานวนอาจารย์และมีงบประมาณท่ีเหมาะสมกับพันธกิจด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย  

     - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการให้

ทุนการศึกษา  

     - ค่าใช้จ่ายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม โดยระบุงบประมาณสนับสนุนต่อปีรวมท้ังประมาณการรายได้ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

   3.4.3 การประมาณการกระแสเงินสด เป็นการประมาณการกระแสเงินสดอิสระ

ของโครงการ ( Free cash flow ) ซ่ึงเป็นกระแสเงินสดสุทธิส่วนท่ีเหลือของโครงการหลังจากการดําเนินการ

ในแต่ละปี โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow method: DCF) ในการหามูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงินสดสุทธิจากต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินลงทุนโครงการ (Weighted  average cost of 

capital : WACC ) เพ่ือใช้คํานวณหาผลตอบแทนของโครงการจัดต้ังต่อไป 

   3.4.4 การประมาณการผลตอบแทนของโครงการ เช่น ระยะเวลาคืนทุน 

(Payback Period : PB ) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)  และผลตอบแทนภายในของ

โครงการ (Internal Rate of Return : IRR) โดยต้องมีการศึกษาความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity 

Analysis)  ใน 3 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ท่ีดีท่ีสุด (กรณีมีนักศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย) สถานการณ์ปานกลาง 

(กรณีมีนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย) และสถานการณ์แย่สุด (กรณีมีนักศึกษาตํ่ากว่าเป้าหมาย) มีหลักในการ

พิจารณาดังน้ี 

  (1) ระยะเวลาคืนทุน (PB) เป็นการหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ             

เม่ือมีกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับจํานวนเงินลงทุน หากระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่าระยะเวลาท่ีต้ังเกณฑ์ไว้ โครงการน้ัน

น่าสนใจลงทุน ในทางตรงกันข้ามหากโครงการจัดต้ังมีระยะเวลาคืนทุนมากกว่าระยะเวลาท่ีต้ังเกณฑ์ไว้        

ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถปฏิเสธโครงการน้ันได้ ท้ังน้ี การกําหนดระยะเวลาของโครงการในการวิเคราะห์
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ระยะเวลาคืนทุนไม่จําเป็นต้องเป็นระยะเวลาภายใน 5 ปี อาจวิเคราะห์ถึง 10 – 20 ปี เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์

น้ันตรงกับความเป็นจริง  

  (2) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นการหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

สุทธิท่ีเป็นกระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow) ของโครงการในแต่ละปี ซ่ึงเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแส

เงินสดรับหักด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่าย โดยใช้ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (WACC) ของเงินลงทุน

โครงการเป็นอัตราคิดลด หากโครงการลงทุนใดมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ (NPV > 0) โครงการน้ัน

น่าสนใจลงทุนได้ แต่หากโครงการลงทุนใดมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิน้อยกว่าศูนย์ (NPV < 0)  โครงการน้ันไม่น่าลงทุน 

สามารถปฏิเสธโครงการลงทุนน้ันได้ และหากโครงการลงทุนใดมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์ (NPV = 0) โครงการน้ัน

จะลงทุนหรือไม่ก็ได้ เน่ืองจากมูลค่าของโครงการจะไม่มีความแตกต่าง ซ่ึงถ้าหากเกิดกรณีเช่นน้ีต้องข้ึนอยู่กับ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ 

 (3) อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) เป็นอัตราผลตอบแทนท่ีทําให้มูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดรับท้ังหมดเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายท้ังหมด หรือหมายถึง                 

อัตราผลตอบแทนท่ีทําให้มูลค่าผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ของโครงการเท่ากับศูนย์ การตัดสินใจลงทุนจะ

เปรียบเทียบ IRR กับอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ (ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของเงินลงทุน : WACC) ถ้าหาก 

IRR สูงกว่าก็สมควรลงทุน 
3.4.5 แผนสํารองในกรณีสถานการณ์ท่ีมีนักศึกษาตํ่ากว่าเป้าหมาย มีมาตรการใน

การแก้ไขอย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิง การหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพ่ือชดเชยรายได้ท่ีตํ่ากว่าเป้าหมาย           
ในกรณีนี้ ผู้ขอจัดต้ังต้องส่งแผนธุรกิจกรณีฉุกเฉินหรือ Business Contingency Plan (BCP) เข้ามาประกอบได้  

4. สรุปผลการศึกษา  

 โดยการสรุปความเป็นไปได้ในภาพรวมด้านการตลาด ด้านการดําเนินงาน และ           
ด้านการเงิน 
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ส่วนท่ี 2 

แผนงานโครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

---------------------------- 

ในการพิจารณาโครงการเพ่ือขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน จะต้องจัดทําแผนงาน
โครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี  

1. ช่ือ ตราสัญลักษณ์ และประเภท 

1.1  ช่ือ  

ต้องเป็นไปตาม มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ดังน้ี 

1.1.1 ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องใช้อักษรไทยและต้องใช้คําว่า “มหาวิทยาลัย” 
“สถาบัน” หรือ “วิทยาลัย” นําหน้าชื่อ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใช้อักษรต่างประเทศด้วยก็ได้ โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

1.1.2 การกําหนดชื่อจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังน้ี 
(1) เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(2) ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้แก่ 

 (2.1)  ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 (2.2) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน 
ของบุพการีหรือของผู้สืบสันดาน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

(2.3) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับชื่อสกุลหรือชื่ออ่ืนใดท่ีได้รับพระราชทาน
จากพระมหากษัตริย์ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(2.4) ไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับชื่อของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงาน
ของรัฐ 

(2.5) ไม่เป็นชื่อท่ีอาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดว่ารัฐบาล หน่วยงานของรัฐของ
ไทยหรือของต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของหรือผู้ดําเนินการ 

(2.6) ไม่มีลักษณะเป็นการโฆษณาท่ีเกินจริง 
(2.7) ไม่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ เป็นต้น 
 

 



- 13 - 
 

1.2 ตราสัญลักษณ์ 

เพ่ือแสดงเอกลักษณ์ของสถาบัน ตราหรือเครื่องหมาย ควรมีลักษณะ ดังน้ี 

 1.2.1 รูปร่างและลักษณะของตราหรือเครื่องหมายของสถาบันต้องไม่เหมือนหรือคล้ายคลึง
ตราหรือเครื่องหมายของสถาบันอ่ืน หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน 

1.2.2 ไม่เป็นสัญลักษณ์ซ่ึงขัดต่อระบอบการปกครอง และศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 

1.2.3 ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้แก่             
ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยย่อ พระราชลัญจกร พระบรมราชสัญลักษณ์ ตราประจํา
ราชวงศ์ รวมถึงตราหรือเครื่องหมายอ่ืนใดทํานองเดียวกัน 

 1.3 ประเภท  

  1.3.1 การกําหนดประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จําแนกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย 
สถาบัน และวิทยาลัย โดยมีลักษณะตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ ของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และเพ่ือให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
สาขาวิชาและกลุ่มสาขาวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังน้ี 

(1) มหาวิทยาลัย : ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยต้องเปิด
สอนท้ังกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ โดยแต่ละ
กลุ่มสาขาวิชาหลักต้องประกอบด้วยระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 3 สาขาวิชาย่อย และระดับปริญญาโท               
อย่างน้อย 1 สาขาวิชาย่อย ซ่ึงรวม 2 กลุ่มสาขาวิชาหลักแล้วมีระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 สาขาวิชาย่อย 
และระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 2 สาขาวิชาย่อย และต้องปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) สถาบัน : ให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงอย่างน้อย 1 กลุ่มสาขาวิชา
หลัก ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์            
โดยเน้นการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย 

(3) วิทยาลัย : ให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงบางสาขาวิชาอย่างน้อย          
3 สาขาวิชาย่อย ในระยะเริ่มดําเนินการให้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อนจนกว่าจะมีความเข้มแข็ง          
ด้านวิชาการโดยเฉพาะการวิจัยจึงสามารถจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 

  1.3.2 การกําหนดกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะต้องกําหนดว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
อยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาใดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาท่ีกําหนดจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา 
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  

การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจต้องมีความชัดเจนแสดงถึงกุศลเจตนาในการจัดการศึกษา 
เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพและการดําเนินงานของสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล              
โดยไม่มุ่งหวังผลกําไรในเชิงธุรกิจ และจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และ           
พันธกิจหลักอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

3. โครงสร้างการบริหารสถาบัน  

 แสดงโครงสร้างและภารกิจการบริหารจัดการของสถาบันให้ชัดเจน และสอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา 

4. รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดิน 

 4.1 ท่ีดินท่ีใช้ในการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีลักษณะและเน้ือท่ีตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดลักษณะและเนื้อท่ีท่ีดิน ท่ีจะใช้เป็นท่ีจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2549 

 4.2 แสดงสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นส่วนควบของท่ีดินท่ีจะใช้เป็นท่ีจัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  

 4.3 แสดงราคาประเมินท่ีดินของทางราชการของท่ีดินท่ีขอจัดต้ัง 

5. แผนการดําเนินงาน ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ แผนด้านกายภาพ แผนด้านวิชาการ แผนด้านการเงิน 
และแผนด้านการบริหารจัดการ โดยแสดงแผนการดําเนินงานระยะ 5 ปี ดังน้ี 

5.1 แผนด้านกายภาพ 

5.1.1 ทําเลท่ีตั้งและบริเวณใกล้เคียง 

(1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

(2) บริเวณและอาคารของสถาบันเป็นเอกเทศไม่ปะปนกับสถานท่ีอ่ืน 

(3) ต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถสร้างบรรยากาศทางวิชาการได้ดี 

(4) ต้องแสดงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และมีทางเข้าออก
ได้อย่างสะดวก 

(5) ต้องแสดงแผนท่ีบริเวณท่ีจัดต้ังและบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจน 
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5.1.2 ผังแม่บท 

(1) ต้องมีผังแม่บทการก่อสร้างและการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการแสวงหา
ความรู้และการเสริมสร้างชีวิตภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดต้องเพียงพอสําหรับกิจกรรม        
ทุกประเภทของสถาบัน คือ ต้องมีพ้ืนท่ีท้ังในส่วนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาทิ ท้ังห้องบรรยาย 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด โรงฝึกงาน ห้องพักอาจารย์ และส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีสําหรับกิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ หอประชุม 
สโมสร สนามกีฬา โรงอาหาร บ้านพักอาจารย์ หอพักนักศึกษา สถานท่ีพักผ่อน โดยแสดงท่ีต้ังของอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และภูมิสถาปัตยกรรมในสถาบัน ซ่ึงจะต้องแสดง
รูปแบบท่ีสามารถตรวจสอบและเข้าใจได้อย่างชัดเจน พร้อมกําหนดเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการ
รับนักศึกษาและต้องสอดคล้องกับแผนการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมท้ังงบประมาณท่ีใช้ในการ
ดําเนินการก่อสร้าง 

(2) ผู้ออกแบบผังแม่บทจะต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ
สถาปนิกหรือวิศวกรอย่างตํ่าระดับสามัญ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิศวกร                
พร้อมแสดงเอกสารประกอบ 

(3) แสดงพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเพียงพอและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย          
ด้านการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอย่างย่ังยืน ของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1.3 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

(1) อาคารของสถาบันต้องเป็นอาคารถาวรท่ีมีรูปแบบอาคารท่ีสามารถตรวจสอบได้
อย่างชัดเจน โดยจะต้องเสนอภาพจําลองเก่ียวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีมีอยู่เดิมและอาคารและ            
สิ่งปลูกสร้างใหม่ท่ีเสนอด้วย   

(2) กรณีมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิม หรือมีการรับโอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
จะต้องเสนอภาพจริง และแบบแปลนอาคาร โดยให้แสดงรายละเอียดพ้ืนท่ีใช้สอย ความจุ การใช้ประโยชน์
ของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ท้ังน้ีจะต้องแสดงหลักฐานการตรวจสอบอาคารเพ่ือยืนยันความม่ันคงแข็งแรงและ
ความปลอดภัยในการใช้สอย โดยมีผู้ตรวจสอบอาคารท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ ท่ีได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอย่างตํ่าระดับสามัญ 

(3) กรณีสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ต้องเสนอแผนการก่อสร้างอาคารและ   
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามผังแม่บท โดยให้แสดงรายละเอียดพ้ืนท่ีใช้สอย ความจุ การใช้ประโยชน์ ระยะเวลา 
การก่อสร้าง วงเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตามรายการในแต่ละปีอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยแสดงแบบ
แปลนอาคาร พร้อมท้ังระบุชื่อสถาปนิกและวิศวกร และหมายเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิก
และสภาวิศวกรอย่างตํ่าระดับสามัญ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือพระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิศวกรรม และแสดงงบประมาณการก่อสร้างอาคารทุกหลังและการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยประมาณการราคา             
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ขณะก่อสร้างซ่ึงจัดทําโดยสถาปนิกและวิศวกรดังกล่าว ท้ังน้ีในระยะแรกของการเปิดดําเนินการจะต้องมีอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างรองรับภารกิจของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน ได้แก่ อาคารเพ่ือใช้เป็น
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สํานักงานบริหาร ห้องพักอาจารย์ หอสมุด และโรงอาหาร เป็นต้น 

 (4) คุณภาพของห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
ต้องจัดให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ โดยอย่างตํ่าให้มีมาตรฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ             
ควบคุมอาคาร  พระราชบัญญัติสถาปนิก พระราชบัญญัติวิศวกร และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

 (5) แสดงพ้ืนท่ีเพ่ือการนันทนาการ กีฬา และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอต่อ
จํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา  

 5.1.4 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

  (1) ต้องมีบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ เช่น มีระบบประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดและ
บําบัดของเสีย ระบบการจัดการและกําจัดขยะ ฯลฯ ท้ังน้ีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ             
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

   (2) ต้องมีอุปกรณ์และระบบความปลอดภัย ระบบการป้องกันอัคคีภัย โดยให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

5.2 แผนด้านวิชาการ 

 5.2.1 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  

  (1) การจัดทําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

  (2) แสดงแผนข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาพร้อมท้ังโครงสร้างหลักสูตรท่ีจะเปิด
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด และแผนท่ีจะเปิดดําเนินการในอนาคต โดยจําแนกตามคณะ หลักสูตร
และสาขาวิชา รวมท้ังระบุปีท่ีเปิดดําเนินการจัดการเรียนการสอนด้วย 

 5.2.2 อาจารย์และบุคลากร 

  (1) จํานวนอาจารย์และแผนพัฒนาอาจารย์ 

    1.1) จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ีเปิดดําเนินการ 



- 17 - 
 

    1.2) แสดงแผนการจัดหาอาจารย์ตามคุณวุฒิ และตามตําแหน่งทางวิชาการ 
โดยจําแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา พร้อมท้ังให้แสดงสัดส่วนคุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวิชาการไว้ด้วย 

    1.3) แสดงแผนการพัฒนาอาจารย์ โดยจําแนกตามคณะ หลักสูตรและ
สาขาวิชา รวมท้ังงบประมาณในการพัฒนา 

    1.4) แสดงแผนการรักษาอาจารย์ของสถาบัน 

  (2) จํานวนบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร 

    แสดงแผนการจัดหาบุคลากรและแผนการพัฒนาบุคลากรและงบประมาณ
ในการพัฒนา พร้อมท้ังแสดงแผนการรักษาบุคลากรของสถาบัน 

 5.2.3 จํานวนนักศึกษา  

   แสดงแผนการรับนักศึกษา โดยจําแนกเป็นรายชั้นปี ตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
และให้แสดงสัดส่วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษาด้วย  

 5.2.4 การวิจัย  

แสดงแผนการวิจัยในสาขาท่ีเปิดสอนท่ีสามารถเชื่อได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดทํา
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถนําไปใช้อ้างอิงในเชิงวิชาการได้ พร้อมท้ังแสดงงบประมาณท่ีใช้
ในการสนับสนุนการทําวิจัย โดยให้จําแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และปีการศึกษา  

 5.2.5 ห้องสมุด  

  ( 1 )  ห้ อ งส มุดคว ร ดํ า เ นิ นการ ให้ เ ป็ น ไปตาม เกณฑ์มาตรฐ านห้ อ งส มุด
สถาบันอุดมศึกษา 

            (2) แสดงแผนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด โดยจําแนกเป็น หนังสือ
ภาษาไทย/ต่างประเทศ, วารสารภาษาไทย/ต่างประเทศ, หนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์, ฐานข้อมูล ฯลฯ 
พร้อมท้ังแสดงแผนงบประมาณ 

  (3) แสดงแผนระบบเครือข่ายห้องสมุด โดยแสดงวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ พร้อมท้ังแสดงแผนงบประมาณ 

(4) แสดงการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการห้องสมุด มีการจัดการ
ความรู้ มีการวิจัยและใช้ช่องทางการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5.2.6 อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์สํานักงาน  

  แสดงแผนรายการอุปกรณ์สํานักงานและอุปกรณ์การสอนท่ัวไปประจําห้องบรรยาย 
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมท้ังอุปกรณ์พ้ืนฐานสําหรับการสอนแต่ละวิชาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาแต่ละครั้ง ท้ังน้ีต้องแสดงแผนการจัดซ้ือ
ให้สอดคล้องกับการเปิดรายวิชาในหลักสูตร และให้แสดงงบประมาณแผนการจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์สํานักงาน
และอุปกรณ์การสอนท่ัวไป โดยใช้ราคาประมาณการขณะจัดซ้ือ พร้อมท้ังแสดงงบประมาณด้านการ
บํารุงรักษาไว้ด้วย 

  5.2.7 การบริการทางวิชาการ 

   แสดงแผนการบริการวิชาการของสถาบันและงบประมาณในการสนับสนุน 

  5.2.8 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   แสดงแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันและงบประมาณในการสนับสนุน 

  5.2.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

 แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีเก่ียวข้อง 

5.3 แผนด้านการเงิน 

5.3.1 เงินทุนประเดิม  

  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องมีเงินทุนประเดิมหรือเงินลงทุนเริ่มแรกท่ีแสดง              
ให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมท่ีจะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยเงินลงทุนต้องครอบคลุมและ
เพียงพอสําหรับการดําเนินงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีแรกของการดําเนินการ ส่วนเงินสด เงินฝากธนาคาร 
หรือรายการเทียบเท่าเงินสดของทุกกองทุนในแต่ละปีจะต้องมีจํานวนเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ของสถาบันในปีน้ันๆ ท้ังน้ี ให้แสดงทุนประเดิม ซ่ึงจําแนกเป็น 7 กองทุน ตามท่ีกําหนดในมาตรา 61 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

5.3.2 แผนการเงิน  

(1) การจัดทําแผนการเงินจะต้องมีความเป็นไปได้ในการดําเนินการและสอดคล้อง
กับแผนด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และศักยภาพในการดําเนินการ  

    (2) การประเมินราคาทรัพย์สินถาวร 
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     1) การประเมินราคาท่ีดินให้ใช้ราคาประเมินของทางราชการ 

     2) การประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  

                              2.1) กรณีอาคารใหม่หรือก่อสร้างไว้ไม่เกิน 5 ปี นับต้ังแต่วันท่ีย่ืน
ขอรับใบอนุญาตจัดต้ัง การประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ใช้ราคาขณะก่อสร้างตามความเป็นจริง            
(หรือในกรณีท่ีจําเป็นให้ใช้ราคาประเมินของบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมีชื่อและหมายเลขทะเบียนอยู่ในบัญชี
รายชื่อของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) โดยมีรายการแสดงเน้ืองาน (Bill of Quantity) 
รายการประกอบการก่อสร้าง (Specifications) และเอกสารสัญญาการก่อสร้าง (Construction Contracts) 

      2.2) กรณีท่ีเป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิมเกินกว่า 5 ปี นับต้ังแต่
วันท่ีย่ืนขอรับใบอนุญาตจัดต้ังให้ใช้ราคาประเมินไม่เกิน 2 ปีของบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมีชื่อและ
หมายเลขทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

      2.3) การประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ให้ใช้ราคาขณะจัดซ้ือ
หรืออาจใช้ราคายุติธรรมในกรณีท่ีจําเป็น โดยให้คิดค่าเสื่อมราคาตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีและ
รายงานงบการเงินประจําปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 (3) ให้จัดทําแผนการเงินในระยะ 5 ปี นับจากปีการศึกษาแรกท่ีคาดว่าจะจัดต้ัง
สถาบันจนกระท่ังเปิดดําเนินการสอนไปแล้ว 5 ปีการศึกษา ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้
ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีและรายงานงบการเงินประจําปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท้ังน้ี ต้อง
จัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแผนการเงินด้วย 

5.4 แผนการบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศด้านระบบทะเบียนนักศึกษา ด้านระบบ
ทะเบียนอาจารย์/บุคลากร ด้านระบบการเงิน และด้านอ่ืน ๆ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 

ท้ังน้ี การจะได้รับใบอนุญาตจัดต้ังเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมี
ศักยภาพความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนก่อน เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าสถาบันอุดมศึกษาท่ีขอจัดต้ังจะ
สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้เสร็จ
สมบูรณ์เป็นไปตามแผนในปีแรกท่ีจะเปิดดําเนินการ  
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หมวดท่ี 3 
  การจัดทําข้อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเสนอข้อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้มีรายการอย่างน้อย
เป็นไปตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ดังน้ี 

(1) ชื่อและประเภท 
(2) วัตถุประสงค์ 
(3) ท่ีต้ังและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร 
(4) รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดินตามมาตรา 12 
(5) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย 
(6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 
(7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 
(8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา 
(9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 
(10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา 
(11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
(12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ 
(13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา 
(14) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี        

การกําหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างการเลิกจ้าง และสวัสดิการของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 

(15) รายการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ท้ัง น้ี  รายละเอียดการจัด ทํา ข้อกําหนดเป็นไปตามคู่มือการจัด ทําข้อกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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      หมวดท่ี 4 
การรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานโครงการ 

เม่ือคณะกรรมการให้ความเห็นชอบในหลักการคําขอจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้วให้            
ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีได้เสนอไว้  
พร้อมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบทุก 3 เดือน โดยต้องดําเนินการ
ดังน้ี 

1. ย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตจัดต้ัง 

  1.1 แบบและใบอนุญาตก่อสร้างท่ีออกให้จากส่วนราชการ 

  1.2 รายชื่อสถาปนิก และวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างท่ีได้ยื่นต่อส่วนราชการ 

  1.3 รายชื่อผู้บริหาร อาจารย์ รวมท้ังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบริหาร
ท่ัวไปท่ีจะเข้าร่วมงาน พร้อมสัญญาการจ้างภายใน 30 วันหลังจากท่ีได้รับใบอนุญาตจัดต้ัง 

  1.4 รายชื่ออาจารย์ประจํา จําแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยระบุคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย (สําหรับอาจารย์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานทุก 3 เดือน 

2.1 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาท่ีดินสิ่งก่อสร้าง การดําเนินการก่อสร้าง     
ด้านกายภาพและส่วนขยาย ได้แก่ อาคาร ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ    
โดยให้แสดงรายละเอียดวงเงินค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง พร้อมท้ังรูปถ่ายเพ่ือเสนอภาพจริงด้วย 

2.2 รายการครุภัณฑ์ประจําอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน 
รายชื่อหนังสือและวารสารประจําห้องสมุด รวมท้ังอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการเรียนการสอน และ
การสนับสนุนการดําเนินการด้านวิชาการ จะต้องจัดหาให้แล้วเสร็จก่อนจัดการศึกษา โดยมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบ อาทิ หนังสือสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง  
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หมวดท่ี 5 
ข้ันตอนในการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ในการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตให้
จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี 

ข้ันท่ี 1 : ตรวจสอบคําขอ เอกสารหลักฐาน 

ผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงประกอบด้วย คําขอรับ
ใบอนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เอกสารหลักฐาน โครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
ข้อกําหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546               
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตให้จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงกําหนดลักษณะเน้ือท่ีท่ีดินท่ีจะใช้เป็นท่ีจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบคําขอจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หากพบว่าไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วน                  
โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาท่ีกําหนด           
นับแต่วันท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขอรับใบอนุญาตยัง
มิได้จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมแล้วแต่เอกสารดังกล่าวยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษาจะคืนคําขอแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต แต่ท้ังน้ีผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถทักท้วงคําสั่งคืนได้ภายใน 
15 วันนับจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งส่งคืนคําขอหรือจะย่ืนคําขอใหม่ก็ได้ 

ในกรณีท่ีคําขอและรายการเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นลําดับถัดไป  

ข้ันท่ี 2 : การพิจารณาการขอจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

คณะกรรมการพิจารณาคําขอและเอกสารหลักฐานในการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

หากเห็นว่าข้อมูลไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณา คณะกรรมการอาจเรียกให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตชี้แจงหรือแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ 

เม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลหรือแผนงานไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินงานหรือไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ใน              
การจัดทําโครงการและข้อกําหนด ให้คณะกรรมการส่งคืนคําขอต่อผู้ขอรับใบอนุญาต 
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หากคณะกรรมการให้ความเห็นชอบในหลักการคําขอจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้ว     
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีได้เสนอไว้
ต่อไปและผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรายงานผลการดําเนินงานตามแผนให้คณะกรรมการทราบทุก 3 เดือน 

ข้ันท่ี 3 : คณะกรรมการพิจารณารายงานความก้าวหน้าตามแผนงานโครงการเพ่ือให้คําแนะนํารัฐมนตรี 

เม่ือได้ดําเนินการตามแผนงานโครงการแล้ว แต่ปรากฏว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่เป็นไป
ตามแผนงานท่ีกําหนด ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปรับแผนงานและขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการใหม่ 

เม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตได้ดําเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จ มีความพร้อมความเหมาะสมท่ีจะ
รองรับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยต้องมีความก้าวหน้าของสิ่งก่อสร้างด้านกายภาพและส่วนขยาย ได้แก่ 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษา อย่างน้อยตามแผนท่ีเสนอจัดการศึกษาท่ีจะเปิด
ดําเ นินงานในปีแรก คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ คําแนะนํารั ฐมนตรีออกใบอนุญาตให้จัด ต้ั ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันได้ 

ข้ันท่ี 4 : กระบวนการออกใบอนุญาตของรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาต/ไม่อนุญาตให้จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ข้ันท่ี 5 : แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขอรับใบอนุญาต 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขอรับใบอนุญาต 

 

ประกาศ ณ วันท่ี    21    กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   

 

 

 


