ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง คูมือและแนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2551
------------------------------เพื่อใหการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เปนไปตามกรอบที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม กฎหมายที่เกี่ยวของ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2551 ไดประมวลรายละเอียดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการดําเนินการขออนุญาต เกณฑมาตรฐานเชิงคุณภาพ
ดานอาคารสถานที่ แผนการจัดการดานการเงิน บุคลากรและวิชาการ หลักสูตรและการวัดผล รวมทั้ง
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กระบวนการในการพิจารณาศักยภาพและความพรอมในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เพื่ออํานวยความสะดวกใหเอกชนที่ประสงคจะขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใชเปน
แนวทางในการจัดทําคําขอรับใบอนุญาต และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใชเปนกรอบในการ
พิจารณาเพื่อความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได โดยจําแนกเปนขั้นตอน ตามหมวดตาง ๆ
ดังตอไปนี้
หมวดที่ 1
การเตรียมเอกสารและความพรอม
ในการเสนอขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูเสนอขอรับใบอนุญาตจะตอง
ดําเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อแสดงความพรอมในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และเพื่อใหกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดขั้นตอนการดําเนินการไว
4 ขั้นตอน ดังนี้
1 การจัดทําคําขออนุญาตจัดตั้ง
2 การจัดทําแผนงานและโครงการ
3 การรายงานความกาวหนาเพื่อการพิจารณาออกใบอนุญาต
4 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
1. การจัดทําคําขออนุญาตจัดตัง้
ในการเสนอขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูขอรับใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอ
ตามแบบ รกอ.01 ซึ่งกําหนดรายละเอียดของขอมูลและเอกสารที่ตองนําเสนอในเบื้องตนดังตอไปนี้

-21.1 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล/นิติบุคคลทีข่ ออนุญาต
1.2 ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาทีข่ อจัดตัง้ และสถานทีต่ ั้งทีค่ รบถวนสมบูรณ
1.3 หลักฐาน/เอกสารประกอบคําขอมีดังนี้
1.3.1 เอกสารหลักฐานแสดงการเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใชเปนที่จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.3.2 เอกสารหลักฐานที่แสดงวาสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ใหแกสถาบันอุดม
ศึกษาภายใน 60 วันนับจากวันที่ไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง หรือ
1.3.3 เอกสารหลักฐานที่แสดงวาเมือ่ ไดรับอนุญาตแลวจะโอนสิทธิตามสัญญาเชา
ใหแกสถาบันอุดมศึกษาไดภายใน 60 วัน สําหรับกรณีเชาที่ดินของทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐ
1.3.4 รายงานผลการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่จัดทําโดยคณะบุคคลหรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดในประเด็นตางๆ ดังนี้
(1) วัตถุประสงคของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษาและกลุม
เปาหมาย
(2) การวิเคราะหความเปนไปได ดานการดําเนินการ ดานการเงิน และ
ดานการตลาด รวมทั้งแสดงภาพอนาคต (scenario) การดําเนินงานใน 3 สถานการณ คือ สถานการณ
ที่ดีที่สุด สถานการณปานกลาง และสถานการณแยสุด
(3) สรุปผลการศึกษา
1.3.5 เอกสารแสดงฐานะทางการเงินโดยสังเขป
อนึ่ง ในการเสนอขอจัดตั้งครั้งแรกเห็นควรใหจัดตั้งเปน “วิทยาลัย หรือสถาบัน” กอน
เพื่อใหมีการเตรียมความพรอม ศักยภาพในการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพกอนทีจ่ ะพัฒนาเปนมหาวิทยาลัย
ตอไป นอกจากนี้ “สถาบัน” ควรเนนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากับงานวิจัยเปนหลัก
2. การจัดทําแผนงานและโครงการ
เมื่อคําขอจัดตัง้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไดรับการพิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวาเปน
ไปตามหลักเกณฑในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย มีความเปนไปไดสูง มีประโยชน
ตอการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและตอบสนองตอความตองการของประเทศ ผูขอรับใบอนุญาต
จะตองดําเนินการจัดทําเอกสารแสดงแผนงานและโครงการดําเนินงานโดยละเอียด เพื่อแสดงศักยภาพ
ความพรอม ความเปนไปไดในการดําเนินงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
2.1 ขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 11 ซึ่งประกอบดวย
รายละเอียด ดังตอไปนี้
2.1.1 ขอกําหนดทั่วไป
- ชื่อ และประเภท
- วัตถุประสงค
- สถานที่ตงั้ พรอมแผนผังแสดงบริเวณและทีต่ ั้งอาคาร
- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน

-3- ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ
- เครื่องแบบนักศึกษา / เครือ่ งแตงกายนักศึกษา
- ครุยวิทยฐานะ / เข็มวิทยฐานะ
- วิธีการรับนักศึกษา และการใหนักศึกษาพนสภาพ
- อัตราคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ
2.1.2 ทุนดําเนินการและการใชจาย
- ทุนจากผูขอรับใบอนุญาต
- โครงการใชจาย
2.1.3 การบริหารวิชาการและการรักษาคุณภาพ
- หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดสอน
- การสอนและการวัดผลการศึกษา
- โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณการศึกษา
2.1.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
- โครงการจัดหาบุคลากร คณาจารย และเจาหนาที่
- การจัดทําเอกสารยืนยันการเปนอาจารยประจํา / พิเศษ
- การกําหนดตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- อัตราเงินเดือนคาตอบแทน และสวัสดิการ
- หลักเกณฑการจางงาน และเงื่อนไขการจาง
2.2 โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงถึงความเปนไปได ความพรอม
ศักยภาพ ทั้งดานกายภาพ ดานการเงิน และดานวิชาการ (รวมบุคลากรและนักศึกษา) ดังตอไปนี้
2.2.1 รายละเอียดเกีย่ วกับที่ดินทีใ่ ชจัดตัง้
2.2.2 ผังแมบท ที่แสดงแผนที่ตั้งและบริเวณติดตอใกลเคียง การกําหนดแผนผัง
อาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณพืน้ ที่กิจกรรมอยางอื่น
2.2.3 แผนดําเนินงาน แสดงรายละเอียดการบริหารจัดการในดานกายภาพ
ดานการเงิน และดานวิชาการ ตามรายการตอไปนี้
(1) แผนการเงิน ที่กําหนดรายละเอียดสําหรับระยะเวลา 5 ป นับจากปการ
ศึกษาแรก ที่คาดวาจะจัดตั้งจนกระทั่งเปดดําเนินการไปแลว 5 ปการศึกษาโดยแผนการเงินจะตองสะทอน
แผนการดําเนินงานดานตางๆ รวมทั้งการวิเคราะหงบการเงิน
(2) แผนการกอสรางอาคาร / การจัดหาครุภัณฑและอุปกรณการศึกษา
และสาธารณูปโภค
(3) แผนการรับนักศึกษา และแผนการจัดการเรียนการสอน
(4) แผนการจัดหาและพัฒนาผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่
(5) หลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตร
(6) แผนการดําเนินงานตามภารกิจอื่นของสถาบันอุดมศึกษาไดแกการวิจัย
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยจัดงบประมาณสนับสนุนอยางเหมาะสม

-43. การรายงานความกาวหนาเพื่อการพิจารณาออกใบอนุญาต
3.1 เมื่อการพิจารณารายละเอียดของโครงการตามขอ 2 ไดรับความเห็นชอบแลว
ผูขอรับใบอนุญาตสามารถดําเนินการพัฒนาที่ดิน และสิ่งกอสรางตามแผนเพื่อใหสามารถรับนักศึกษา
และจัดการเรียนการสอนในระยะที่ 1 ทีก่ ําหนดไวในแผนได
3.2 ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตรายงานความกาวหนาของการดําเนินการกอสราง
การพัฒนาที่ดินสิ่งกอสราง และสาธารณูปโภคตามแผนเปนระยะๆ และเมื่อมีการดําเนินการไปแลว
อยางนอยรอยละ 75 ของแผนดําเนินงานในระยะแรก ผูขอรับใบอนุญาตอาจจะขอใหพิจารณาออกใบ
อนุญาตโดยไมตองรอใหดําเนินการเสร็จสมบูรณก็ได โดยยื่นแสดงหลักฐานประกอบการขอ ดังนี้
3.2.1 แบบและใบอนุญาตกอสรางที่ออกใหจากสวนราชการทองถิ่น
3.2.2 รายชื่อสถาปนิก และวิศวกรผูควบคุมการกอสรางที่ไดยื่นตอสวนราชการทองถิ่น
3.2.3 รายชื่อผูบริหาร อาจารย รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบริหาร
ทั่วไปที่จะเขารวมงาน พรอมสัญญาการจางภายใน 30 วันหลังจากทีไ่ ดรับใบอนุญาตจัดตั้ง
3.2.4 รายการครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา อุปกรณการเรียนการสอน
รายชื่อหนังสือและวารสารประจําหองสมุด รวมทั้งอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศทีใชในการเรียนการสอน
และการสนับสนุนการดําเนินการดานวิชาการ จะตองจัดหาใหแลวเสร็จโดยมีหนังสือสัญญาจัดซื้อจัดจาง
เสนอทันทีที่ไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง
4. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
เมื่อไดรับใบอนุญาตใหจัดตัง้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาตจะตองเรงดําเนิน
การในเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม ดังตอไปนี้
4.1 การโอนที่ดิน เงินและทรัพยสินอื่นๆ ใหกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 16
4.2 การแตงตัง้ สภาสถาบัน ตามมาตรา 28
4.3 การใหสัตยาบันขอกําหนดและการออกระเบียบขอบังคับตาง ๆ ตามขอกําหนด
4.4 การแตงตัง้ อธิการบดีและคณะกรรมการวิชาการหรือสภาวิชาการ
4.5 การเปดดําเนินการหลักสูตรตาง ๆ ตามขอกําหนด
ทั้งนี้ ใหเรงดําเนินการตามกฎหมาย และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 120 วันหลังจากไดรับใบอนุญาต และหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใดไมดําเนินการในสิ่งที่จําเปนตอการจัดการศึกษาตามโครงการที่ไดรับอนุญาตภายในกําหนดหนึ่งปนับ
แตวันที่ไดรับใบอนุญาต รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเพิกถอนใบอนุญาต
นั้น ตามมาตรา 80
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เกณฑมาตรฐานเพื่อคุณภาพการศึกษาและความชัดเจนของขอกําหนด
หลักเกณฑการพิจารณารายละเอียดของโครงการเพื่อใหการออกใบอนุญาตเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได และสถาบันที่ไดรับใบอนุญาตมีคุณภาพมาตรฐาน
ในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนี้
1. ชื่อและประเภท
1.1 ชื่อ
1.1.1 ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองใชอักษรไทยและตองใชคําวา “มหาวิทยาลัย”
“สถาบัน” หรือ “วิทยาลัย” นําหนาชื่อ
1.1.2 การใชชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนอักษรตางประเทศดวยตองไดรับอนุญาต
จากรัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.1.3 ชื่อเฉพาะ ถาจะใชชื่อภาษาตางประเทศใหทบั ศัพทแตถาการทับศัพทแลว
ไมเหมาะสมก็ใหแปลได โดยอยูในดุลพินจิ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.1.4 การใชพระนามของพระมหากษัตริยไทย หรือราชวงศ เปนชื่อสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชนจะกระทํามิได
1.1.5 ไมใชชื่อซ้ําหรือเลียนชื่อของสถาบันอื่นและ/หรือหนวยงานอื่น และไมใช
อักษรยอซ้ํากับสถาบันอุดมศึกษาอื่นเวนแตไดรับอนุญาตจากสถาบัน หรือหนวยงานนั้น
1.2 ประเภท
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี 3 ประเภท ไดแก มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย มีลักษณะตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2549 และเพือ่ ใหมีความชัดเจนในทางปฏิบตั ิ จึงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา
และกลุมสาขาวิชาเพิ่มเติมในแตละประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
1.2.1 มหาวิทยาลัย : ใหการศึกษาและสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยตอง
เปดสอนทั้งกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร
โดยแตละกลุม สาขาวิชาหลักตองประกอบดวยระดับปริญญาตรีอยางนอย 3 สาขาวิชายอย และระดับ
ปริญญาโทอยางนอย 1 สาขาวิชายอย ซึง่ รวม 2 กลุมสาขาวิชาหลักแลวมีระดับปริญญาตรีไมนอยกวา
6 สาขาวิชายอย และระดับปริญญาโทไมนอยกวา 2 สาขาวิชายอย และตองปฏิบตั ิภารกิจของสถาบัน
อุดมศึกษาอยางครบถวน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2.2 สถาบัน : ใหการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงอยางนอย 1 กลุมสาขา
วิชาหลัก ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร หรือ
มนุษยศาสตร โดยเนนการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย
1.2.3 วิทยาลัย : ใหการศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในบางสาขาวิชาอยาง
นอย 3 สาขาวิชายอย ในระยะเริ่มดําเนินการใหจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีกอนจนกวาจะมีความ
เขมแข็งดานวิชาการโดยเฉพาะการวิจัยจึงสามารถจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตอไป
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เพื่อใหมาตรฐานการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
2. ปรัชญาและวัตถุประสงค
ตองมีปรัชญาและวัตถุประสงคอยางชัดเจนวามีกุศลเจตนาในการจัดการอุดมศึกษาเพื่อ
มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนากิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยการดําเนิน
กิจการสามารถสรางรายไดเหนือรายจาย แตไมมุงเนนการแสวงหาผลกําไรในเชิงธุรกิจ และจะตองมี
แผนงาน/โครงการที่สอดคลองและตอบสนองตอวัตถุประสงคที่กําหนดอยางชัดเจน
3. ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณอาคาร
เพื่อใหสถานที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเหมาะสมและมีบรรยากาศของการ
เปนสถาบันการศึกษา จึงกําหนดใหมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ทําเลที่ตั้งและบริเวณใกลเคียง
3.1.1 ตองตั้งในแหลงทีม่ ีความสะดวกดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3.1.2 ตองอยูในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมสอดคลองกับกฎหมายผังเมืองหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3.1.3 ตองแสดงแผนที่บริเวณที่จัดตั้งและบริเวณใกลเคียง มาตราสวน 1:2,000
3.2 การวางแผนและบริเวณพื้นที่
3.2.1 สิทธิและกรรมสิทธิ์ในที่ดินตองเปนไปตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มีลักษณะและเนื้อที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ
และเนื้อที่ที่ดนิ ที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ อาคาร
สถานที่ ดังนี้
(1) บริเวณและอาคารของสถาบันตองเปนเอกเทศ ไมปะปนกับสถานศึกษาอื่น
และ/หรือ หนวยงานอื่น
(2) ตองมีหองบรรยาย หองสมุด โรงฝกงาน และหองปฏิบัติการตาง ๆ ที่
เพียงพอตอการเรียนการสอนตามจํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และหองพักอาจารยตามจํานวน
อาจารยประจําที่เสนอ โดยแสดงจํานวนหอง พื้นที่แตละหอง จํานวนผูใชแตละหอง ชวงเวลาการกอสราง
และงบประมาณคากอสราง
(3) ตองมีอาคารอื่นที่จําเปนตอการเสริมสรางชีวิตภายในสถาบันอุดมศึกษา
เชน โรงฝกกีฬา โรงอาหาร ฯลฯ แสดงจํานวนหอง พื้นที่ ชวงเวลาการกอสราง และงบประมาณคากอสราง
3.2.2 พื้นที่ทั้งหมดตองมีเพียงพอสําหรับกิจกรรมทุกประเภทของสถาบัน คือ ตอง
มีพื้นที่สวนหนึ่งเปนที่เรียน และอีกสวนหนึ่งสําหรับเปนพื้นที่สําหรับกิจกรรมอื่น ๆ เชน สนามกีฬา
สถานที่พักผอน กิจกรรมนักศึกษาซึ่งตองมีพื้นที่สอดคลองกับจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา
3.2.3 ตองมีครุภัณฑประจําอาคาร ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่จําเปน
แสดงจํานวนงบประมาณและชวงเวลาการจัดซื้อ
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3.3.1 ตองมีผังแมบทการกอสรางและการพัฒนาพื้นที่ที่แนนอนตามโครงการที่เสนอ
ซึ่งจัดทําโดยผูประกอบวิชาชีพไมต่ํากวาสามัญสถาปนิกและสามัญวิศวกร โดยแสดงที่ตั้งของอาคารและ
สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ระบบการจราจร ระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟา ระบายน้ํา บําบัดน้ําเสีย และ
ภูมิสถาปตยกรรมในสถาบัน พรอมกําหนดเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จตามแผนการรับนักศึกษาแตละ
ระยะนับแตวนั ไดรับอนุญาตจัดตั้งสถาบัน ทั้งนี้ จะตองสอดคลองสัมพันธกับแผนการกอสรางอาคารและ
สิ่งปลูกสราง จํานวนเงินทุนประเดิม และทรัพยสินที่จะใชในการจัดตั้ง
3.3.2 การออกแบบผังแมบทจะตองเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของบังคับใช เชน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
พระราชบัญญัติสงเสริมและขอบังคับของแตละทองถิ่น เปนตน
3.3.3 สถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบผังแมบทจะตองมีใบประกอบวิชาชีพไมตา่ํ กวา
สามัญสถาปนิกหรือเปนสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติสถาปนิกหรือพระราชบัญญัตวิ ิศวกร พรอม
แสดงหลักฐานประกอบ
3.4 อาคาร
3.4.1 ตองมีแผนการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ ตามผังแมบท โดยมี
แบบรูปทีส่ ามารถตรวจสอบและเขาใจไดอยางชัดเจน และอยางนอยในระยะแรกของการเปดดําเนินการ
จะ ตองมีอาคารเพื่อใชเปนหองเรียนและหองปฏิบัติการ สํานักงานบริหาร หอสมุดและโรงอาหาร โดย
มีสถาปนิกและวิศวกรลงนามรับรองในแบบ
3.4.2 การออกแบบกอสรางอาคาร จะตองระบุชื่อสถาปนิกและวิศวกร พรอมทั้ง
หมายเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิก และสภาวิศวกร พรอมประวัติและผลงาน
โดยสังเขปของสถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบ
3.4.3 อาคารตองเปนอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนที่ดแี ละ
มีสวนประกอบตางๆ เพียงพอสําหรับการจัดการศึกษาตามสาขาที่เปดสอน เชน มีหองบรรยาย
หองสัมมนา หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ฯลฯ
3.4.4 อาคารของสถาบันตองเปนอาคารถาวร สวนประกอบอื่นตองเปนวัสดุที่ถาวร
และมีแบบรูปสถาปตยกรรมขั้นตนที่มีรายละเอียดของวัสดุหลักในการกอสราง
3.4.5 ตองแสดงงบประมาณการกอสรางอาคารทุกหลังและการพัฒนาพื้นที่โดย
ประมาณการราคาขณะกอสรางใหสอดคลองกับแผนการกอสรางในขอ 3.4.1 ซึ่งจัดทําโดยสถาปนิกและ
วิศวกรตามขอ 3.4.2
3.4.6 กรณีที่มีการรับโอนตองมีแผนผัง/แผน ในการพัฒนาอาคารและการปรับปรุง
อาคารที่สอดคลองกับกฎหมายที่ใชในปจจุบัน และตองมีการตรวจสอบความมั่นคงและความปลอดภัย
ของอาคารที่รับโอน
3.4.7 เกณฑพื้นที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ เพื่อเปนแนวทางในการจัดพื้นที่ใช
สอยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน จําแนกตามประเภทหองและ
พื้นที่ใชสอย โดยจํานวนหองตองสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาและอาจารยประจําในระยะแรก ดังนี้

-8(1) หองบรรยายและหองสัมมนา
1.1) หองบรรยาย ความจุ 200 คนขึ้นไป
1.2) หองบรรยาย ความจุ 100 คน
1.3) หองบรรยาย ความจุ 50 คน
1.4) หองบรรยาย ความจุ 25 คน
1.5) หองสัมมนา ขนาดความจุ 30 คน
1.6) หองประชุมความจุ 100 - 200 คน
1.7) หองประชุมความจุมากกวา 200 คน

0.9 ตร.ม. : คน
1.0 ตร.ม. : คน
1.1 ตร.ม. : คน
1.5 ตร.ม. : คน
1.8 ตร.ม. : คน
1.5 ตร.ม. : คน
1.0 ตร.ม. : คน

อนึ่ง หองบรรยายและหองปฏิบัติการที่มีความจุมากกวา 100 คน และความยาว
ของหองเกินกวา 10 เมตร จะตองจัดใหมีเครื่องโสตทัศนูปกรณ เพื่อการเรียนการสอนภายในหองเปนไป
อยางทั่วถึง ชัดเจนและสามารถโตตอบได
(2) หองปฏิบัติการทดลอง สําหรับการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร
2.1) หองปฏิบัติการทดลองเคมี ฟสิกส
3.5 ตร.ม. : คน
(ป 1, 2) ความจุ 50 คน
2.2) หองปฏิบัติการทดลองดานอื่น ๆ
3.0 ตร.ม. : คน
(ป 1, 2) ความจุ 50 คน
2.3) หองปฏิบัติการทดลองเคมี ฟสิกส
4.0 ตร.ม. : คน
(ทั่วไป) ความจุ 25 คน
2.4) หองปฏิบัติการทดลองดานอื่น ๆ
3.5 ตร.ม. : คน
(ทั่วไป) ความจุ 25 คน
2.5) หองปฏิบัติการทดลองทั่วไป
5.0 ตร.ม. : คน
(ทางดานวิทยาศาสตร)สําหรับป 3,4 และปริญญาโท
ความจุ 35 - 40 คน
ทั้งนี้ การพิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกําหนด
(3) หอพักนักศึกษา
3.1) ระดับปริญญาตรี ขนาดความจุ 4 คน : หอง
7.0 ตร.ม. : คน
3.2) ระดับบัณฑิตศึกษา ขนาดความจุ 2 คน : หอง 9.0 ตร.ม. : คน
3.3) หองน้ําเฉลี่ย เปนไปตามสัดสวนจํานวนนักศึกษา
(4) โรงอาหาร เฉพาะพื้นที่รบั ประทานอาหาร
1.5 ตร.ม. : คน
โดยใหสอดคลองกับมาตรฐานทางสถาปตยกรรม และสามารถรองรับ
นักศึกษาไมนอ ยกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
(5) หองสําหรับอาจารย
หองทํางานอาจารยไมนอยกวา
7.5 ตร.ม. : คน

-93.4.8 ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยของบริเวณและอาคาร
(1) ตองมีบริการสาธารณูปโภคเพียงพอ เชน การประปา ไฟฟา ระบบกําจัด
ของเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดการขยะ และกําจัดขยะ ฯลฯ เพื่อมิใหเกิดมลภาวะเปนพิษตอชุมชน
และเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
(2) ตองมีอุปกรณและระบบความปลอดภัย ระบบการปองกันอัคคีภัยและระบบ
ดับเพลิงในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(3) ตองแสดงแผนงาน และงบประมาณการดําเนินการตามขอ 3.4.7 (1) และ
3.4.7(2) และแผน 5 ป
4. รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
เปนไปตาม ขอ 3.2.1 สําหรับการประเมินราคาที่ดินใหใชราคาประเมินของทางราชการ
5. ทุนจากผูขอรับใบอนุญาตและโครงการใชจาย
เพื่อแสดงสถานภาพและศักยภาพทางการเงินที่จะทําใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จะสามารถดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนงานที่เสนอไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว
5.1 เงินทุนประเดิมและแผนการเงิน
5.1.1 เงินทุนประเดิม
จะตองมีเงินประเดิมหรือเงินลงทุนทีแ่ สดงใหเห็นถึงสถานภาพและฐานะ
ทางการเงินที่เชื่อไดวาจะสามารถดําเนินกิจการไดในระยะ 5 ปแรกนับจากการดําเนินการโดยไมมีการ
กูยืม เงินสดและเงินฝากธนาคารหรือที่เทียบเทาของกองทุนทุกกองในแตละปจะตองมีจํานวนเพียงพอกับ
คาใชจายในการดําเนินการของสถาบันในปนั้นๆ ทั้งนี้ ใหแสดงทุนประเดิมซึ่งจําแนกตามกองทุนตาง ๆ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และฉบับแกไขเพิ่มเติม โดยมี
กําหนดการยื่นแสดงทุนประเดิมเปน 3 ระยะ คือ
(1) เมื่อยื่นโครงการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) เมื่อไดรับอนุญาตใหจัดตั้งแลว ภายใน 1 เดือนโดยการแสดงสําเนาบัญชี
ธนาคารที่มีทงั้ หมดในนามของสถาบัน
(3) ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือโอน
สิทธิการเชาในที่ดิน สําเนาการจัดซื้ออุปกรณ ฯลฯ
5.1.2 แผนการเงิน
แผนการเงินตองชัดเจน มีความเปนไปไดในการดําเนินการและสอดคลองกับ
แผนดําเนินงาน แผนดานการบริหาร ดานกายภาพ แผนดานวิชาการ และอื่น ๆ ของสถาบัน อีกทั้งแสดง
ใหเห็นไดชัดเจนวาไมไดมุงเนนผลกําไรในเชิงธุรกิจ ทัง้ นี้ ใหจัดทําแผนการเงินตอไปนี้เปนระยะเวลา
อยางนอย 5 ป นับจากปการศึกษาแรกที่คาดวาจะจัดตั้งสถาบันจนกระทั่งเปดดําเนินการสอนไปแลว
5 ปการศึกษา ประกอบดวย
(1) ประมาณการงบดุลรวม และประมาณการงบดุลแตละกองทุน
(2) ประมาณการงบรายได คาใชจาย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม
รวม (ทุกกองทุน) และแตละกองทุน

- 10 (3) ประมาณการงบกระแสเงินสดรวม (ทุกกองทุน) และแตละกองทุน
(4) หมายเหตุประกอบประมาณการงบการเงินรวม
(5) รายละเอียดทรัพยสินและคาเสื่อมราคาสะสม
(6) รายละเอียดรายไดและคาใชจายประกอบประมาณการงบการเงินรวม
(7) รายงานการวิเคราะหงบการเงินทั้งงบการเงินรวมและจําแนกตามกองทุน
เพื่อแสดงศักยภาพดานความมั่นคงดานฐานะทางการเงินในการดําเนินการ
ทั้งนี้ ตองจัดใหมีผูสอบบัญชีรบั อนุญาตสอบทานแผนการเงินตามที่กลาวขางตน
การจัดทําประมาณการขางตนใหถอื ตามหลักการบัญชีกองทุนที่รับรองทั่วไป
และตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดทําบัญชีและรายงานงบการเงิน
ประจําป ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547
5.1.3 การประเมินราคาอาคารและการบํารุงรักษา
อาคารใหมหรือกอสรางไวไมเกิน 5 ป นับตั้งแตวันที่ยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
การประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสรางใหใชราคาขณะกอสรางตามความเปนจริง (หรือในกรณีที่จําเปน
ใหใชราคาประเมินของบริษทั ประเมินราคาทรัพยสินที่มชี ื่อและหมายเลขทะเบียนอยูในบัญชีรายชื่อของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีรายการแสดงเนื้องาน (Bill of Quantity)
รายการประกอบการกอสราง(Specifications) และเอกสารสัญญาการกอสราง(Construction Contracts)
ทั้งนี้ จะตองมีสถาปนิกและวิศวกรผูรับผิดชอบโครงการในการวางโครงการ การออกแบบและคํานวณ
และผูควบคุมการกอสรางประกอบการขออนุญาตอาคารและสิ่งปลูกสรางตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร ฯ
ในกรณีที่เปนอาคารและสิง่ ปลูกสรางไวเดิม (เกินกวา 5 ป) ใหใชราคาประเมิน
ไมเกิน 2 ป ของบริษัทประเมินราคาทรัพยสินที่มีชื่อและหมายเลขทะเบียนอยูใ นบัญชีรายชื่อของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ระบุประเภทอาคารประกอบการพิจารณา และ
จะตองแสดงหลักฐานระบุผูรบั ผิดชอบในการออกแบบและคํานวณการควบคุมการกอสรางอาคารและ
สิ่งปลูกสรางในทุกระบบที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังจะตองแสดงหลักฐานการตรวจสอบอาคารเพื่อยืนยัน
ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใชสอย โดยมีผูตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจ
สอบอาคารตามพระราช บัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่ไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสถาปนิกและ
วิศวกรตามลําดับ การประเมินราคาสินทรัพยประเภทอื่นๆ ใหใชราคาขณะจัดซื้อแตใหคิดคาเสือ่ มราคา
โดยการกําหนดอายุใชงาน 5 ป หรืออาจใชราคายุติธรรมในกรณีที่จําเปน
6. ตราหรือเครื่องหมายของสถาบัน
เพื่อแสดงเอกลักษณของสถาบัน ตราหรือเครื่องหมาย ควรมีลักษณะ ดังนี้
6.1 รูปรางและลักษณะของตราหรือเครื่องหมายของสถาบันตองไมเหมือนหรือคลาย
คลึงตราหรือเครื่องหมายของสถาบันอื่นและ/หรือหนวยงานอื่น
6.2 ไมเปนสัญลักษณซึ่งขัดกับระบบการปกครอง และศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ
7. ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

- 11 8. โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณหลักในการจัดการศึกษา
เพื่อใหมั่นใจไดวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โครงการจะตองแสดงศักยภาพ และความพรอมในดานตาง ๆ ดังนี้
8.1 ตองแสดงศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัตติ ามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทีเ่ กี่ยวของ และตองแสดงแผนงานที่
ชัดเจนและมีศกั ยภาพที่แสดงวาสามารถจัดการเรียนการสอนไดทันทีเมื่อไดรับใบอนุญาต
8.2 แสดงความสามารถที่จะปฏิบัตติ ามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดตั้ง
หนวยงานและจัดหาบุคลากรที่ปฏิบตั ิภารกิจหลัก และแสดงแผนงานที่ชัดเจนสําหรับ 5 ปแรก มีราย
ละเอียดของแผนงานและงบประมาณแตละปในการสนับสนุนภารกิจการสอน การวิจัย การใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และใหมีหนวยงานตางๆ ตอไปนี้ในปแรก
ของการดําเนินการ
8.2.1 หนวยงานพัฒนาการเรียนการสอน ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกคณาจารย
ทางดานเทคนิคการสอนการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน และทําการวิจัยการเรียนการสอน ตลอดจน
ผลิตสื่อการเรียนการสอน
8.2.2 หนวยงานใหบริการทางดานวิชาศึกษาทั่วไป ของการจัดการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาเพือ่ รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ภาษา วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
8.2.3 หนวยงานสงเสริมการวิจัยในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ เพื่อ
บริหารและประสานงานการวิจัยและการจัดหาเงินทุนอุดหนุนการวิจัย และเสนอแผนงานการวิจัยของ
อาจารยในสาขาวิชาที่จะเปดดําเนินการ และการวิจัยทางวิชาการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พรอมงบ
ประมาณในระยะ 5 ป
8.2.4 หนวยงานสงเสริมการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อบริหารและ
ประสานงานการเผยแพรใหความรูและการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพแกประชาชนและหรือหนวย
งานทั่วไป และเสนอแผนงานการใหบริการวิชาการ พรอมงบประมาณในระยะ 5 ป
8.2.5 หนวยงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
เพื่อทําหนาที่เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และเสนอแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พรอมงบประมาณในระยะ 5 ป
8.3 ความพรอมดานจํานวนอาจารยและนักศึกษา
8.3.1 อัตราสวนระหวางอาจารยตอนักศึกษา สําหรับการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันตองมีอัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษารวมทั้งหมดของสถาบันไมมากกวา 1 : 30 สําหรับ
อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา ในแตละระดับและสาขาวิชาใหเปนไปตามตามเกณฑมาตรฐาน
หรือแนวทางการเปดดําเนินการในระดับและสาขาวิชานั้น ๆ และเปนไปตามหลักเกณฑขององคกรวิชาชีพ
และองคกรวิชาการ (หากมี)
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โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองกําหนดคุณวุฒิของอาจารยใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษา
8.3.3 ตองระบุจํานวนนักศึกษาตามโครงการ 5 ป ของสถาบัน โดยระบุจํานวน
นักศึกษาในแตละปจําแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษาจนเต็มตามโครงการ
8.3.4 ตองระบุจํานวนอาจารยประจําที่คาดวาจะเต็มตามโครงการ 5 ป ของสถาบัน
โดยระบุจํานวนอาจารยในแตละปจําแนกตามคุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษาจนเต็มตาม
โครงการ
8.4 ความพรอมดานหลักสูตรที่จะเปดดําเนินการตองพิจารณาใหครอบคลุมในประเด็น
ตอไปนี้
8.4.1 ตองพิจารณาความตองการกําลังคนของประเทศ รวมทั้งความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว และนโยบายของรัฐในสวนที่เกีย่ ว
ของโดยคํานึงถึงนโยบาย ประกาศ หลักเกณฑ และหรือแนวทางที่เกีย่ วของตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด
8.4.2 ตองพิจารณาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
เกณฑมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งทีอ่ งคกรวิชาชีพในสาขาวิชานั้นๆ กําหนด
8.4.3 ตองกําหนดดัชนีบงชี้คุณภาพ การประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมิน
และพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
8.4.4 ความพรอมและศักยภาพในทุกดานที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่จะเปดดําเนิน
การรวมทั้งความพอเพียงของปจจัยสนับสนุน
8.4.5 หากจะขอเปดและดําเนินการหลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกลตองดําเนิน
การใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตร
ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลฉบับปจจุบัน
8.5 การรับนักศึกษา ตองมีกระบวนการที่ชัดเจนในการรับ “นักศึกษา” ซึ่งมีคําจํากัด
ความตามมาตรา 5 วรรค 8 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
8.6 หองสมุด ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถาบัน
อาจจัดใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสที่มีเอกสารและขอมูลตางๆ ไดแก ตําราอิเล็กทรอนิกส วารสาร
อิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลทางวิชาการ บทคัดยอออนไลน หรือฐานความรูในรูปแบบอื่น ในสาขาวิชา
ที่เปดสอนใหเพียงพอและเหมาะสมก็ได
8.7 อุปกรณสํานักงานและอุปกรณการศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียน
การสอน สถาบันตองจัดหาอุปกรณที่จําเปนและจัดงบประมาณสนับสนุน ดังนี้
8.7.1 ต อ งมี อุ ป กรณ สํา นั ก งานและอุ ป กรณ ก ารสอนทั่ ว ไปประจํา หองบรรยาย
หองเรียน และหองปฏิบัติการตาง ๆ พรอมทั้งอุปกรณพื้นฐานสําหรับการสอนแตละวิชาใหครบถวน
ตามหลักสูตรการเรียนการสอนและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาแตละครั้ง ทั้งนี้ ตองแสดง
แผนการจัดซื้อใหสอดคลองกับการเปดรายวิชาในหลักสูตร
8.7.2 ใหแสดงงบประมาณตามแผนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณสํานักงานและอุปกรณ
การสอนตามขอ 8.7.1 โดยใชราคาประมาณการขณะจัดซื้อ ทั้งนี้ ใหแสดงงบประมาณดานการบํารุงรักษา
ไวดวย
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เพื่อใหมีความมั่นใจวาจะมีบคุ ลากรทั้งอาจารย ผูบริหาร และเจาหนาทีอ่ ยางเพียงพอ
และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ ใหมีการดําเนินการดังนี้
9.1 ตองมีสัญญาจางอาจารยที่ระบุเงื่อนไขวา เมื่อไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการสอน
แลวจะใหมาปฏิบัติงาน โดยสัญญาจางนั้นอยางนอยจะตองระบุรายละเอียดใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดหรือมีคํามั่นวาจะมาทําหนาที่เปนอาจารยเมื่อไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการสอนแลว อาจารย
จะตองมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาทีต่ รง หรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนซึ่งสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด สําหรับอาจารยที่
สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศจะตองมีคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือสภาวิชาชีพใหการรับรอง พรอมกับ
แสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาดวย
สําหรับผูบริหารตําแหนงอธิการบดี และหัวหนาสาขาวิชานั้น ใหเสนอสัญญาจางหรือ
สัญญาการเขารับตําแหนงที่ระบุขอความชัดเจนเปนคํามั่นวาจะบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงการ
จัดตั้งและขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอยูปฏิบัติงานไดจริงเมื่อไดรับอนุญาตใหเปด
ดําเนินการสอนแลว
9.2 ตองกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนแกอาจารยประจําและบุคลากรอืน่ ใน
อัตราที่สมควรแกคุณวุฒิและอยางนอยไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนของทางราชการ
9.3 ตองกําหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและคาตอบแทนแกอาจารยประจําและบุคลากร
อื่นโดยมีหลักเกณฑที่เหมาะสมและกําหนดแนวทางในการขึ้นเงินเดือนไวใหชัดเจน เพื่อจุดมุงหมายที่
จะใหความมัน่ คงแกอาจารยประจําและบุคลากรอื่น
9.4 ตองจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสมแกอาจารยประจําและบุคลากรอื่นของสถาบัน
9.5 ตองจัดใหมีแผนงานและโครงการพัฒนาอาจารยประจําและบุคลากรของสถาบัน
พรอมทั้งแสดงแผนการเงินที่สอดคลองกันเปนแผน 5 ป
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่ไมสามารถปฏิบัตติ ามคูมือและแนวปฏิบตั ินี้ไดทั้งหมด หรือที่
มิไดระบุไวในแนวปฏิบตั ิฉบับนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551

(ศาสตราจารยพจน สะเพียรชัย)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

