ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558
------------------ในการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดาเนินการให้เป็น
ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง
กาหนดลั กษณะเนื้ อที่ที่ดินที่จ ะใช้เป็ น ที่ จั ดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงกาหนด
ลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยจาแนกเป็นสาระสาคัญ ดังนี้
หมวดที่ 1
การยื่นคาขอและเอกสารหลักฐาน
ในการเสนอขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
จะต้ องได้รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น และผู้ รั บใบอนุ ญาต โดยให้ อ ธิการบดียื่น คาขอต่ อส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐาน โครงการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
ข้อกาหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
1. คาขออนุญาตเปลี่ยนประเภท
ในการเสนอขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อธิการบดีจะต้องยื่นคาขอ
ตามแบบ รกอ. 09 แนบท้ายกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 และข้อมูลเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
1.1 สาเนาใบอนุญาตจัดตั้ง และสาเนาคาสั่งโอนใบอนุญาต (ถ้ามี)
1.2 สาเนาใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อ/ประเภท (ถ้ามี)
1.3 รายงานการประชุมสภาสถาบันที่มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนประเภท
1.4 หนังสือยินยอมจากผู้รับใบอนุญาต
1.5 สาเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.6 ข้อกาหนดเดิม 1 ชุด
1.7 หลั กฐานการมีกรรมสิ ท ธิ์ในที่ ดิน (ส าเนาโฉนดที่ดิน ) หรื อสิ ทธิ การเช่าที่ดิ นตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 โดยมีลักษณะและเนื้อที่ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

-21.8 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
1.9 รายงานการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.10 แสดงหลักฐานผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการ
ด้านการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อยสาขาวิชาละสามเรื่อง
1.11 เอกสารแสดงการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ถ้ามี)
1.12 ใบรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
1.13 โครงการเปลี่ ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งรายละเอียดตามหมวด 2
จานวน 10 ชุด
1.14 ข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ จะขอเปลี่ยนประเภท ซึ่งรายละเอียด
ตามหมวด 3 จานวน 10 ชุด
1.15 เอกสารอื่นเพิ่มเติม
(1) ผังแม่บท ผู้ออกแบบผังแม่บทจะต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรที่มี ใบประกอบ
วิ ช าชี พ สถาปนิ ก หรื อ วิ ศ วกรอย่ า งต่ าระดั บ สามั ญ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิศวกร
(2) แปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ออกแบบจะต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรที่มี
ใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกหรือวิศวกรอย่างต่าระดับสามัญตามพระราชบัญญัติ
สถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิศวกร
(3) ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ
(4) ราคาประเมินทรัพย์สินจากบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่มีชื่อและหมายเลข
ทะเบี ย นอยู่ใ นบั ญชี รายชื่ อของคณะกรรมการก ากับหลั กทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(5) เอกสารประเมินความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้สอยของ
อาคารกรณีเป็นอาคารเก่า โดยต้องมีผู้ ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่ได้รับใบอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอย่างต่าระดับสามัญ (ถ้ามี)
(6) จานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา จาแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา
(7) ใบรับทราบหลักสูตร
(8) รายชื่ออาจารย์ประจาจ าแนกตามคณะ หลั กสู ตรและสาขาวิช า โดยระบุ
คุณ วุฒิ ตาแหน่ งทางวิ ช าการ และผลงานวิ จั ย (ส าหรั บ อาจารย์ใ นระดั บ
บัณฑิตศึกษา)

-3ทั้งนี้ ต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอานาจลงนาม
แทนผู้ขอรับใบอนุญาตทุกรายการทุกหน้า และกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามพร้อมประทับตราของบริษัท และถ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความเป็นอย่างอื่นเมื่อใดก็ให้แจ้ง
การเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
หมวดที่ 2
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเสนอโครงการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วย
รายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อ ตราสัญลักษณ์ และประเภท
1.1 ชื่อ
ต้องเป็นไปตาม มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ดังนี้
1.1.1 ชื่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนต้ อ งใช้ อั ก ษรไทยและต้ อ งใช้ ค าว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย ”
“สถาบัน” หรือ “วิทยาลัย” นาหน้าชื่อ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใช้อักษรต่างประเทศด้วยก็ได้ โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
1.1.2 การกาหนดชื่อจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(1) เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้แก่
(2.1) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2.2) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน
ของบุพการีหรือของผู้สืบสันดาน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
(2.3) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับชื่อสกุลหรือชื่ออื่นใดที่ได้รับพระราชทาน
จากพระมหากษัตริย์ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2.4) ไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับชื่อของสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน
ของรัฐ
(2.5) ไม่เป็นชื่อที่อาจก่อให้เกิดความสาคัญผิดว่ารัฐบาล หน่วยงานของรัฐของ
ไทยหรือของต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของหรือผู้ดาเนินการ
(2.6) ไม่มีลักษณะเป็นการโฆษณาที่เกินจริง
(2.7) ไม่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ เป็นต้น
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เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของสถาบัน ตราหรือเครื่องหมาย ควรมีลักษณะ ดังนี้
1.2.1 รูปร่างและลักษณะของตราหรือเครื่องหมายของสถาบันต้องไม่เหมือนหรือคล้ายคลึง
ตราหรือเครื่องหมายของสถาบันอืน่ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น
1.2.2 ไม่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งขัดต่อระบอบการปกครอง และศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
1.2.3 ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้แก่
ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยย่อ พระราชลัญจกร พระบรมราชสัญลักษณ์ ตราประจา
ราชวงศ์ รวมถึงตราหรือเครื่องหมายอื่นใดทานองเดียวกัน
1.3 ประเภท
1.3.1 การกาหนดประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จาแนกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย
สถาบัน และวิทยาลัย โดยมีลักษณะตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะ ของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และเพื่อให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
สาขาวิชาและกลุ่มสาขาวิชาเพิ่มเติมในแต่ละประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัย : ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยต้องเปิดสอน
ทั้งกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ โดยแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชาหลักต้องประกอบด้วยระดับปริ ญญาตรีอย่างน้อย 3 สาขาวิชาย่อย และระดับปริญ ญาโทอย่างน้อย
1 สาขาวิชาย่ อย ซึ่งรวม 2 กลุ่มสาขาวิชาหลักแล้วมีระดับปริ ญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 สาขาวิชาย่อย และระดับ
ปริ ญญาโทไม่ น้ อยกว่ า 2 สาขาวิ ชาย่ อย และต้ องปฏิบั ติ ภารกิจของสถาบั นอุ ดมศึ กษาอย่างครบถ้วนอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) สถาบัน : ให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงอย่างน้อย 1 กลุ่มสาขาวิชา
หลัก ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ โดยเน้น
การเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย
(3) วิทยาลัย : ให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงบางสาขาวิ ชาอย่างน้อย
3 สาขาวิชาย่อย ในระยะเริ่มดาเนินการให้จั ดการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อนจนกว่าจะมีความเข้มแข็งด้าน
วิชาการโดยเฉพาะการวิจัยจึงสามารถจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป
1.3.2 การกาหนดกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะต้องกาหนดว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
อยู่ ในกลุ่ มสถาบั นอุ ดมศึ กษาใดตามมาตรฐานสถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ กระทรวงศึ กษาธิ การก าหนด และกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาที่กาหนดจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
การกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจต้องมีความชัด เจนแสดงถึงกุศลเจตนาในการจัดการศึกษา
เพื่อมุ่งเน้ น การพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ที่มี คุณภาพและการดาเนินงานของสถาบันตามหลั กธรรมาภิบาล
โดยไม่มุ่งหวังผลกาไรในเชิงธุรกิจ และจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้ องกับปรัชญา วิสั ยทัศน์และ
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แก่สังคม และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. โครงสร้างการบริหารสถาบัน
แสดงโครงสร้ า งและภารกิ จ การบริห ารจัด การของสถาบั นให้ ชั ดเจน และสอดคล้ อ งกั บปรั ช ญา
วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา
4. รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
4.1 ที่ ดิ น ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนต้ อ งมี ลั ก ษณะและเนื้ อ ที่ ต ามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่า ด้ วยการกาหนดลัก ษณะและเนื้อที่ ที่ดิน ที่จะใช้เ ป็น ที่ จัดตั้ง สถาบัน อุ ดมศึก ษาเอกชน
พ.ศ. 2549
4.2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบของที่ดินที่จะใช้
เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4.3 แสดงราคาประเมินที่ดินของทางราชการของที่ดินที่ใช้เป็นทีจ่ ัดตั้ง
5. การดาเนินงาน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท ต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพใน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ ดังนี้
5.1 ด้านกายภาพ
แสดงผลการด าเนิ น การที่ ผ่ า นมาย้ อ นหลั ง 3 ปี ผลการด าเนิ น งานปี ปั จ จุ บั น และจั ด ท า
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 ทาเลที่ตั้งและบริเวณใกล้เคียง
(1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) บริเวณและอาคารของสถาบันเป็นเอกเทศไม่ปะปนกับสถานที่อื่น
(3) ต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะสามารถสร้างบรรยากาศทางวิชาการได้ดี
(4) ต้องแสดงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และมีทางเข้าออก
ได้อย่างสะดวก
(5) ต้องแสดงแผนที่บริเวณที่จัดตั้งและบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจน
5.1.2 ผังแม่บท
(1) ต้องมีผังแม่บทการก่อสร้างและการพัฒนาพื้นที่ ที่เหมาะสมเอื้อต่อการแสวงหา
ความรู้ แ ละการเสริ ม สร้ า งชี วิต ภายในสถาบั น อุด มศึ ก ษา โดยพื้ น ที่ทั้ ง หมดต้ อ งเพี ย งพอส าหรั บ กิจ กรรม
ทุกประเภทของสถาบัน คือ ต้ องมีพื้นที่ทั้งในส่วนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่วนที่เป็นพื้นที่สาหรับ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เพียงพอกับจานวนนักศึกษาตามแผนการรับ โดยต้องแสดงที่ตั้งของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และภูมิสถาปัตยกรรมในสถาบัน ทั้งที่มีอยู่เดิมและแผนที่จะ
พัฒนาพื้นที่ใหม่เพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันฯ ต้องแสดง
รูปแบบที่สามารถตรวจสอบและเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยในส่วนที่ได้พัฒนานั้น สถาบันต้องกาหนดเวลา
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รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการก่อสร้าง
(2) กรณีสถานที่ตั้งหลักและสถานที่จัดหาเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอ
เปลี่ยนประเภทไม่ได้ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ต้องแสดงแผนการใช้พื้นที่และแผนการเชื่ อมโยงสถานที่ที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการศึกษา
(3) แผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนต้องมีความเหมาะสมโดยต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานและมีการพัฒนาทั่วถึงกันตลอดทั้งพื้นที่ หากพื้นที่ไม่ติด ต่อ
เป็นผืนเดียวกันต้องมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในทุกพื้นที่ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน
(4) ผู้ ออกแบบผั งแม่บทจะต้อ งเป็ น สถาปนิก หรือ วิศวกรที่ มี ใบประกอบวิ ช าชี พ
สถาปนิกหรือวิศวกรอย่างต่าระดับสามัญ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิศวกร พร้อม
แสดงเอกสารประกอบ
(5) แสดงพื้นที่เพื่อการนั นทนาการ กีฬา และการจั ดกิ จกรรมอื่ นๆ ที่ เพี ยงพอต่ อ
จานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา
(6) แสดงพื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ เ พี ย งพอและสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง นโยบาย
ด้านการจั ด การพื้ น ที่สี เ ขีย วชุ มชนเมืองอย่ างยั่ งยืน ของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.3 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(1) อาคารของสถาบันต้องเป็นอาคารถาวรที่มีรูปแบบอาคารที่สามารถตรวจสอบ
ได้ อย่ า งชั ดเจน โดยจะต้ องเสนอภาพจ าลองเกี่ย วกับ อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ มีอ ยู่ เดิ มและอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างใหม่ที่เสนอด้วย
(2) กรณีมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิม หรือมีการรับโอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
จะต้องเสนอภาพจริง และแบบแปลนอาคาร โดยให้แสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย ความจุ การใช้ประโยชน์
ของอาคารและสิ่ง ปลูกสร้าง สาหรับ อาคารหรือสิ่ งปลูกสร้างที่ ได้รับโอนมาอันเนื่องมาจากการจัดหาที่ดิน
เพิ่มเติมเพื่อขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ต้องแสดงหลักฐานการตรวจสอบอาคารเพื่อยืนยัน
ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย ในการใช้สอย โดยมีผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ ตรวจสอบ
อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอย่างต่า
ระดับสามัญ
(3) กรณีสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ต้องเสนอแผนการก่อสร้างอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามผังแม่บท โดยให้แสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย ความจุ การใช้ ประโยชน์ ระยะเวลาการ
ก่อสร้ า ง วงเงิน ค่ าใช้จ่ ายในการก่ อสร้ างตามรายการในแต่ล ะปี อย่างน้อยเป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยแสดง
แบบแปลนอาคาร พร้อมทั้งระบุชื่อสถาปนิกและวิศวกร และหมายเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพจากสภา
สถาปนิกและสภาวิศวกรอย่างต่าระดับ สามัญ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือพระราชบัญญัติ
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ขณะก่อสร้างซึ่งจัดทาโดยสถาปนิกและวิศวกรดังกล่าว
(4) คุณภาพของห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน ต้องจัดให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ โดยอย่างต่าให้มี มาตรฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติสถาปนิก พระราชบัญญัติวิศวกร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
5.1.4 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(1) ต้องมีบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอ เช่น มีระบบประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดและ
บาบั ดของเสี ย ระบบการจัดการและกาจั ดขยะ ฯลฯ ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ต้องมีอุปกรณ์และระบบความปลอดภั ย ระบบการป้องกันอัคคีภัย โดยให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.2 ด้านวิชาการ
แสดงผลการด าเนิ นการที่ผ่ า นมาย้อ นหลั ง 3 ปี ผลการด าเนิน งานปี ปัจ จุ บั น และจั ด ท า
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.2.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
(1) หลักสูตรที่เปิดดาเนินการต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภทที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
จะต้องจัดการศึกษาทุกหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
(3) แสดงข้อมูลหลักสูตรที่เปิดดาเนินการทั้งหมดในปัจจุบัน และแสดงแผนที่จะเปิด
ดาเนินการในอนาคตในระยะ 5 ปี โดยจาแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งระบุปีที่เปิดดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
5.2.2 อาจารย์และบุคลากร
(1) จานวนอาจารย์และแผนพัฒนาอาจารย์
1.1) จ านวนและคุณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ป ระจ าหลั กสู ต ร ต้ องเป็น ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เปิดดาเนินการ
1.2) แสดงจ านวนอาจารย์ ต ามคุ ณ วุ ฒิ แ ละตามต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
โดยให้แสดงข้อมูลที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการจัดหาอาจารย์ในอนาคตในระยะ 5 ปี
ซึ่งจาแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา พร้อมทั้งให้แสดงสัดส่วนคุณวุฒิ/ตาแหน่งทางวิชาการไว้ด้วย
1.3) แสดงรายชื่ อ คุ ณ วุ ฒิ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ของอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่เปิดดาเนินการในปัจจุบัน และแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ตาแหน่งทาง
วิชาการ ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ดาเนินการในปัจจุบัน
1.4) แสดงแผนการพัฒ นาอาจารย์ ในระยะ 5 ปี โดยจ าแนกตามคณะ
หลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนา
1.5) แสดงแผนการรักษาอาจารย์ของสถาบันในระยะ 5 ปี
(2) จานวนบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร
แสดงจานวนบุคลากรตามคุณวุฒิ โดยให้แสดงข้อมูลที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี
ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะ 5 ปี รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนา พร้อมทั้งแสดง
แผนการรักษาบุคลากรของสถาบันในระยะ 5 ปีด้วย
5.2.3 จานวนนักศึกษา
(1) แสดงจานวนนักศึกษาที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการรับ
นักศึกษาในระยะ 5 ปี โดยจาแนกเป็นรายชั้นปี ตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และให้แสดงสัดส่วนอาจารย์
ประจาต่อนักศึกษาด้วย
(2) แสดงจานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา จาแนกตามคณะ หลักสูตร และสาขาวิชา
5.2.4 การวิจัย
(1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการด้านการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยควรเป็นงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด สาขาวิชาละไม่น้อย
กว่า 3 เรื่อง ทั้งนี้จะพิจารณาสาขาวิชาที่เปิดดาเนินการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีกอ่ นยื่นขอเปลี่ยนประเภท
(2) แสดงข้อมูลผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ตาม
หลักวิชาการด้านการวิจัยในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน และแสดงแผนงานวิจัยในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณใน
การทาวิจัย โดยให้จาแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และปีการศึกษา
5.2.5 ห้องสมุด
(1) ห้ อ งสมุ ด คว รด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐ านห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษา
(2) แสดงจ านวนทรั พ ยากรสารสนเทศของห้ อ งสมุ ด และงบประมาณที่ ผ่ า นมา
ย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปีปัจจุบัน และแผนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในระยะ 5 ปี โดยจาแนก
เป็ น หนั ง สื อภาษาไทย/ต่างประเทศ, วารสารภาษาไทย/ต่ างประเทศ, หนัง สื อ/วารสารอิ เล็ ก ทรอนิกส์ ,
ฐานข้อมูล ฯลฯ
(3) แสดงข้อมูลระบบเครือข่ายห้องสมุด โดยแสดงวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งแสดงงบประมาณ
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ความรู้ มีการวิจัยและใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.6 อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์สานักงาน
แสดงข้อมูลรายการอุปกรณ์สานักงานและอุปกรณ์การสอนทั่วไปประจาห้องบรรยาย
ห้ องเรี ย น และห้ องปฏิ บั ติ การต่างๆ พร้ อมทั้งอุปกรณ์พื้นฐานส าหรับการสอนแต่ล ะวิช าให้ ครบถ้ว นตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาแต่ละครั้ง รวมทั้งต้องแสดงแผนการ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สานักงานและอุปกรณ์การสอนทั่วไปในระยะ 5 ปีที่สอดคล้องกับการเปิดรายวิชาในแต่ละ
หลักสูตร พร้อมทั้งแสดงงบประมาณ โดยใช้ราคาประมาณการขณะจัดซื้อ และแสดงงบประมาณด้านการ
บารุงรักษาไว้ด้วย
5.2.7 การบริการทางวิชาการ
แสดงข้ อ มู ล การบริ ก ารวิ ช าการ ที่ ผ่ า นมาย้ อ นหลั ง 3 ปี ข้ อ มู ล ปี ปั จ จุ บั น และ
แผนการบริการวิชาการในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณ
5.2.8 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แสดงข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปีปัจจุบัน
และแผนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณ
5.2.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
5.2 ด้านการเงิน
แสดงผลการด าเนิ นการที่ผ่ า นมาย้อ นหลั ง 3 ปี ผลการด าเนิน งานปี ปัจ จุ บั น และจั ด ท า
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดสรรทุนของสถาบันเป็นกองทุนประเภทต่างๆ ตามที่
กาหนดในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนประเภท
(2) การประเมินราคาทรัพย์สินถาวร
1) การประเมินราคาที่ดินให้ใช้ราคาประเมินของทางราชการ
2) การประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
2.1) กรณี อาคารใหม่หรือก่อสร้างไว้ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่น
ขอรั บ ใบอนุ ญาตจั ดตั้งการประเมิ นราคาอาคารและสิ่ งปลู กสร้ างให้ ใช้ ราคาขณะก่อสร้ างตามความเป็ นจริ ง
(หรือในกรณีที่จาเป็นให้ใช้ราคาประเมินของบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่มีชื่อและหมายเลขทะเบียนอยู่ในบัญชี
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รายการประกอบการก่อสร้าง (Specifications) และเอกสารสัญญาการก่อสร้าง (Construction Contracts)
2.2) กรณีที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิมเกินกว่า 5 ปี นับตั้งแต่
วันที่ยื่ นขอรั บใบอนุ ญาตจั ดตั้ง ให้ ใช้ร าคาประเมินไม่เกิน 2 ปี ของบริษัทประเมินราคาทรัพย์สิ นที่มีชื่อและ
หมายเลขทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.3) การประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ให้ใช้ราคาขณะจัดซื้อ
หรืออาจใช้ราคายุติธรรมในกรณีที่จาเป็น โดยให้คิดค่าเสื่อมราคาตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์การจัดทาบัญชีและ
รายงานงบการเงินประจาปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(3) ให้ แสดงรายงานทางการเงิ นประจาปีย้ อนหลั ง 3 ปี และจัดทาแผนการเงิ น
ในระยะ 5 ปี ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทาบัญชีและรายงาน
งบการเงิ น ประจ าปี ข องสถาบั น อุ ดมศึ กษาเอกชน ทั้ง นี้ การจั ดทาแผนการเงิ นจะต้องสอดคล้ อ งกับ แผน
ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทาน
แผนการเงินด้วย
5.4 แผนการบริหารจัดการ
สถาบั น อุดมศึ กษาต้องจั ด ให้ มีระบบสารสนเทศด้า นระบบทะเบียนนักศึกษา ด้านระบบ
ทะเบียนอาจารย์/บุคลากร ด้านระบบการเงิน และด้านอื่น ๆ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ การจะได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมี
ศัก ยภาพความพร้ อมในด้ า นต่า งๆ อย่ า งครบถ้ว นก่ อน เพื่ อ ให้ มี ความมั่ น ใจว่ า สถาบัน อุ ดมศึ กษาเอกชน
ที่ขอเปลี่ยนประเภทจะสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการเตรียมความ
พร้อมในด้านต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามแผนในปีแรกที่จะเปิดดาเนินการ
หมวดที่ 3
การจัดทาข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผู้ขอรับใบอนุ ญาตต้องเสนอข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้มีรายการอย่างน้อย
เป็ นไปตามมาตรา 11 แห่ งพระราชบั ญญั ติ สถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนี้
(1) ชื่อและประเภท
(2) วัตถุประสงค์
(3) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12
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(6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
(7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
(8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา
(9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
(10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
(13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา
(14) การก าหนดต าแหน่ ง คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่
การกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างการเลิกจ้าง และสวั สดิการของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
(15) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดการจั ด ท าข้ อ ก าหนดเป็ น ไปตามคู่ มื อ การจั ด ท าข้ อ ก าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หมวดที่ 4
ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐมนตรีจะอนุญาตให้
เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 : ตรวจสอบคาขอ เอกสารหลักฐาน
ผู้ยื่น คาขอ ยื่ นคาขอเปลี่ย นประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบด้วย คาขอรับ
ใบอนุ ญ าตเปลี่ ย นประเภทสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน เอกสารหลั ก ฐาน โครงการเปลี่ ย นประเภท
สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน และข้อ กาหนดสถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน ให้เ ป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงกาหนดลักษณะเนื้อที่ ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงกาหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคาขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หากพบว่า
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้อง โดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาที่กาหนดนับแต่วันที่ผู้ยื่นคาขอ
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ยื่นคาขอยังมิได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้อง

- 12 ครบถ้วน หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมมาแล้วแต่เอกสารดังกล่าวยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในการขอ
อนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะคืนคาขอแก่ผู้ยื่น
คาขอ แต่ทั้งนี้ผู้ยื่นคาขอสามารถทักท้วงคาสั่งคืนได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งคืนคาขอ
หรือจะยื่นคาขอใหม่ก็ได้
ในกรณีที่คาขอและรายการเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นลาดับถัดไป
ขั้นที่ 2 : การพิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะกรรมการพิจ ารณาคาขอ เอกสารหลักฐาน โครงการ ข้อกาหนดและศักยภาพความ
พร้อมทางด้านกายภาพ วิชาการ การเงิน และการบริหารจัดการ ในการขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนประเภทไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 ให้คณะกรรมการแนะนาให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม หากผู้ยื่นคาขอไม่ป รับปรุงตามคาแนะนาภายใน 45 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนประเภทต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 ให้คณะกรรมการให้คาแนะนา
รัฐมนตรีอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้
ในกรณีที่การขอเปลี่ยนประเภทซึ่งผู้ยื่นคาขอได้ปรับปรุงตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
แล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการให้คาแนะนารัฐมนตรีไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนประเภท
ขั้นที่ 3 : กระบวนการอนุญาตของรัฐมนตรี
รัฐมนตรีพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขั้นที่ 4 : แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นคาขอ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นคาขอ
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)
ประธานกรรมการ
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