
 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

เรื่อง คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอดุมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 
------------------- 

ในการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องด าเนินการให้เป็น             
ไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง
ก าหนดลักษณะเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และกฎหมายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยจ าแนกเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
       หมวดที่ 1 

การยื่นค าขอและเอกสารหลักฐาน 
ในการเสนอขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันและผู้รับใบอนุญาต โดยให้อธิการบดียื่นค าขอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐาน โครงการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
ข้อก าหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้  
1. ค าขออนุญาตเปลี่ยนประเภท 

ในการเสนอขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อธิการบดีจะต้องยื่นค าขอ
ตามแบบ รกอ. 09 แนบท้ายกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและ      
การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 และข้อมูลเอกสารหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้ง และส าเนาค าสั่งโอนใบอนุญาต (ถ้ามี) 
1.2 ส าเนาใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อ/ประเภท (ถ้ามี) 
1.3 รายงานการประชุมสภาสถาบันที่มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนประเภท 
1.4 หนังสือยินยอมจากผู้รับใบอนุญาต 
1.5 ส าเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
1.6 ข้อก าหนดเดิม 1 ชุด 
1.7 หลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ส าเนาโฉนดที่ดิน) หรือสิทธิการเช่าที่ดินตาม

มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  โดยมีลักษณะและเนื้อที่ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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1.8 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

1.9 รายงานการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
1.10 แสดงหลักฐานผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการ

ด้านการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อยสาขาวิชาละสามเรื่อง 
1.11  เอกสารแสดงการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ถ้ามี)  
1.12  ใบรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 
1.13  โครงการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งรายละเอียดตามหมวด 2 

จ านวน 10 ชุด  
1.14  ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะขอเปลี่ยนประเภท  ซึ่งรายละเอียด

ตามหมวด 3 จ านวน 10 ชุด  
1.15 เอกสารอ่ืนเพ่ิมเติม 

(1) ผังแม่บท ผู้ออกแบบผังแม่บทจะต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรที่มีใบประกอบ
วิชาชีพสถาปนิกหรือวิศวกรอย่างต่ าระดับสามัญ ตามพระราชบัญญัติ
สถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิศวกร  

(2) แปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ออกแบบจะต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรที่มี

ใบประกอบวชิาชีพสถาปนิกหรอืวิศวกรอย่างต่ าระดับสามัญตามพระราชบัญญัติ

สถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิศวกร  

(3) ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ 
(4) ราคาประเมินทรัพย์สินจากบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่มีชื่อและหมายเลข

ทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ถ้ามี) 

(5) เอกสารประเมินความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้สอยของ

อาคารกรณีเป็นอาคารเก่า โดยต้องมีผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็น           

ผู้ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่ได้รับใบอนุญาตการ

ประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอย่างต่ าระดับสามัญ (ถ้ามี) 

(6) จ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษา จ าแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา 

(7) ใบรับทราบหลักสูตร 

(8) รายชื่ออาจารย์ประจ าจ าแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา โดยระบุ

คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย (ส าหรับอาจารย์ในระดับ

บัณฑิตศึกษา)  
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ทั้งนี้ ต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอ านาจลงนาม

แทนผู้ขอรับใบอนุญาตทุกรายการทุกหน้า และกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการ                 

ผู้มีอ านาจลงนามพร้อมประทับตราของบริษัท และถ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความเป็นอย่างอ่ืนเมื่อใดก็ให้แจ้ง

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 ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องใช้อักษรไทยและต้องใช้ค าว่า “มหาวิทยาลัย” 
“สถาบัน” หรือ “วิทยาลัย” น าหน้าชื่อ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใช้อักษรต่างประเทศด้วยก็ได้ โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรี โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

1.1.2 การก าหนดชื่อจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
(1) เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(2) ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้แก่ 

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

(2.3) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับชื่อสกุลหรือชื่ออ่ืนใดที่ได้รับพระราชทาน
จากพระมหากษัตริย์ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(2.4) ไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับชื่อของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงาน
ของรัฐ 

(2.5) ไม่เป็นชื่อที่อาจก่อให้เกิดความส าคัญผิดว่ารัฐบาล หน่วยงานของรัฐของ
ไทยหรือของต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของหรือผู้ด าเนินการ 

(2.6) ไมม่ีลักษณะเป็นการโฆษณาท่ีเกินจริง 
(2.7) ไม่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ เป็นต้น 
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1.2 ตราสัญลักษณ์ 
เพ่ือแสดงเอกลักษณ์ของสถาบัน ตราหรือเครื่องหมาย ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

 1.2.1 รูปร่างและลักษณะของตราหรือเครื่องหมายของสถาบันต้องไม่เหมือนหรือคล้ายคลึง
ตราหรือเครื่องหมายของสถาบันอืน่ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น 

1.2.2 ไม่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งขัดต่อระบอบการปกครอง และศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 
1.2.3 ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้แก่             

ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยย่อ พระราชลัญจกร พระบรมราชสัญลักษณ์ ตราประจ า
ราชวงศ์ รวมถึงตราหรือเครื่องหมายอ่ืนใดท านองเดียวกัน 
 1.3 ประเภท  
  1.3.1 การก าหนดประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จ าแนกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย 
สถาบัน และวิทยาลัย โดยมีลักษณะตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ ของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และเพ่ือให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
สาขาวิชาและกลุ่มสาขาวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้ 

(1) มหาวิทยาลัย : ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยต้องเปิดสอน
ทั้งกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ โดยแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชาหลักต้องประกอบด้วยระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 3 สาขาวิชาย่อย และระดับปริญญาโทอย่างน้อย               
1 สาขาวิชาย่อย ซึ่งรวม 2 กลุ่มสาขาวิชาหลักแล้วมีระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 สาขาวิชาย่อย และระดับ
ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 2 สาขาวิชาย่อย และต้องปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

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

(3) วิทยาลัย : ให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงบางสาขาวิชาอย่างน้อย               
3 สาขาวิชาย่อย ในระยะเริ่มด าเนินการให้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อนจนกว่าจะมีความเข้มแข็งด้าน
วิชาการโดยเฉพาะการวิจัยจึงสามารถจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 
  1.3.2 การก าหนดกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะต้องก าหนดว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
อยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาใดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาที่ก าหนดจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา 
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  

การก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจต้องมีความชัดเจนแสดงถึงกุศลเจตนาในการจัดการศึกษา 
เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและการด าเนินงานของสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล              
โดยไม่มุ่งหวังผลก าไรในเชิงธุรกิจ และจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และ           
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พันธกิจหลักอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
3. โครงสร้างการบริหารสถาบัน  
 แสดงโครงสร้างและภารกิจการบริหารจัดการของสถาบันให้ชัดเจน  และสอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา 
4. รายละเอียดเกี่ยวกับท่ีดิน 
 4.1 ที่ดินที่ใช้ในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีลักษณะและเนื้อที่ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน  ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน              
พ.ศ. 2549 
 4.2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบของที่ดินที่จะใช้
เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 4.3 แสดงราคาประเมินที่ดินของทางราชการของที่ดินที่ใช้เป็นทีจ่ัดตั้ง 
5. การด าเนินงาน  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท ต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพใน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

5.1 ด้านกายภาพ 
แสดงผลการด าเนินการที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ผลการด าเนินงานปีปัจจุบัน และจัดท า

แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
5.1.1 ท าเลที่ตั้งและบริเวณใกล้เคียง 

(1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง และตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(2) บริเวณและอาคารของสถาบันเป็นเอกเทศไม่ปะปนกับสถานที่อ่ืน 
(3) ต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะสามารถสร้างบรรยากาศทางวิชาการได้ดี 
(4) ต้องแสดงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และมีทางเข้าออก

ได้อย่างสะดวก 
(5) ต้องแสดงแผนที่บริเวณท่ีจัดตั้งและบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจน 

5.1.2 ผังแม่บท 
(1) ต้องมีผังแม่บทการก่อสร้างและการพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเอ้ือต่อการแสวงหา

ความรู้และการเสริมสร้างชีวิตภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยพ้ืนที่ทั้งหมดต้องเพียงพอส าหรับกิจกรรม            
ทุกประเภทของสถาบัน คือ ต้องมีพ้ืนที่ทั้งในส่วนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่วนที่เป็นพ้ืนที่ส าหรับ
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับ โดยต้องแสดงที่ตั้งของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และภูมิสถาปัตยกรรมในสถาบัน ทั้งที่มีอยู่เดิมและแผนที่จะ
พัฒนาพ้ืนที่ใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันฯ ต้องแสดง
รูปแบบที่สามารถตรวจสอบและเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยในส่วนที่ได้พัฒนานั้น สถาบันต้องก าหนดเวลา
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ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการรับนักศึกษาและต้องสอดคล้องกับแผนการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการก่อสร้าง 

(2) กรณีสถานท่ีตั้งหลักและสถานที่จัดหาเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอ
เปลี่ยนประเภทไม่ได้ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ต้องแสดงแผนการใช้พ้ืนที่และแผนการเชื่ อมโยงสถานที่ที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการศึกษา 

(3) แผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนต้องมีความเหมาะสมโดยต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัด 
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานและมีการพัฒนาทั่วถึงกันตลอดทั้งพ้ืนที่ หากพ้ืนที่ไม่ติดต่อ
เป็นผืนเดียวกันต้องมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในทุกพ้ืนที่ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน  

(4) ผู้ออกแบบผังแม่บทจะต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ
สถาปนิกหรือวิศวกรอย่างต่ าระดับสามัญ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิศวกร พร้อม
แสดงเอกสารประกอบ 

(5) แสดงพ้ืนที่เพ่ือการนันทนาการ กีฬา และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 

(6) แสดงพ้ืนที่สีเขียวที่เพียงพอและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย          
ด้านการจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1.3 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
(1) อาคารของสถาบันต้องเป็นอาคารถาวรที่มีรูปแบบอาคารที่สามารถตรวจสอบ

ได้อย่างชัดเจน โดยจะต้องเสนอภาพจ าลองเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมและอาคารและ            
สิ่งปลูกสร้างใหม่ที่เสนอดว้ย 

(2) กรณีมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิม หรือมีการรับโอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
จะต้องเสนอภาพจริง และแบบแปลนอาคาร โดยให้แสดงรายละเอียดพ้ืนที่ใช้สอย ความจุ การใช้ประโยชน์
ของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ส าหรับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับโอนมาอันเนื่องมาจากการจัดหาที่ดิน
เพ่ิมเติมเพ่ือขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นต้องแสดงหลักฐานการตรวจสอบอาคารเพ่ือยืนยัน
ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้สอย โดยมีผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอย่างต่ า
ระดับสามัญ 

(3) กรณีสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ต้องเสนอแผนการก่อสร้างอาคารและ   
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามผังแม่บท โดยให้แสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย ความจุ การใช้ประโยชน์ ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง วงเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตามรายการในแต่ละปีอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยแสดง             
แบบแปลนอาคาร พร้อมทั้งระบุชื่อสถาปนิกและวิศวกร และหมายเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพจากสภา
สถาปนิกและสภาวิศวกรอย่างต่ าระดับสามัญ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือพระราชบัญญัติ
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วิชาชีพวิศวกรรม และแสดงงบประมาณการก่อสร้างอาคารทุกหลังและการพัฒนาพ้ืนที่โดยประมาณการราคา
ขณะก่อสร้างซึ่งจัดท าโดยสถาปนิกและวิศวกรดังกล่าว  

(4) คุณภาพของห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน ต้องจัดให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ โดยอย่างต่ าให้มีมาตรฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พระราชบัญญัติสถาปนิก พระราชบัญญัติวิศวกร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 5.1.4 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
  (1) ต้องมีบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ เช่น มีระบบประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดและ

บ าบัดของเสีย ระบบการจัดการและก าจัดขยะ ฯลฯ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ     
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   (2) ต้องมีอุปกรณ์และระบบความปลอดภัย ระบบการป้องกันอัคคีภัย โดยให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

5.2 ด้านวิชาการ 
แสดงผลการด าเนินการที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ผลการด าเนินงานปีปัจจุบัน และจัดท า

แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้                                                              
 5.2.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
  (1) หลักสูตรที่เปิดด าเนินการต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์

มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  (2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภทที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

จะต้องจัดการศึกษาทุกหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
   (3) แสดงข้อมูลหลักสูตรที่เปิดด าเนินการทั้งหมดในปัจจุบัน และแสดงแผนที่จะเปิด

ด าเนินการในอนาคตในระยะ 5 ปี โดยจ าแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งระบุปีที่เปิดด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนด้วย 

 5.2.2 อาจารย์และบุคลากร 
  (1) จ านวนอาจารย์และแผนพัฒนาอาจารย์ 

1.1) จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เปิดด าเนินการ 

1.2) แสดงจ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิและตามต าแหน่งทางวิชาการ            
โดยให้แสดงข้อมูลที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการจัดหาอาจารย์ในอนาคตในระยะ 5 ปี 
ซึ่งจ าแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา พร้อมทั้งให้แสดงสัดส่วนคุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการไว้ด้วย 

1.3) แสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแตล่ะหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่เปิดด าเนินการในปัจจุบัน และแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในแต่ละหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิด
ด าเนินการในปัจจุบัน  

1.4) แสดงแผนการพัฒนาอาจารย์ในระยะ 5 ปี โดยจ าแนกตามคณะ 
หลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนา 

1.5) แสดงแผนการรักษาอาจารย์ของสถาบันในระยะ 5 ปี 
  (2) จ านวนบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร 
    แสดงจ านวนบุคลากรตามคุณวุฒิ โดยให้แสดงข้อมูลที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี 

ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะ 5 ปี รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนา พร้อมทั้งแสดง
แผนการรักษาบุคลากรของสถาบันในระยะ 5 ปีด้วย 

 5.2.3 จ านวนนักศึกษา  
   (1) แสดงจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการรับ

นักศึกษาในระยะ  5 ปี โดยจ าแนกเป็นรายชั้นปี ตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และให้แสดงสัดส่วนอาจารย์
ประจ าต่อนักศึกษาด้วย 

   (2) แสดงจ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษา จ าแนกตามคณะ หลักสูตร และสาขาวิชา  
 5.2.4 การวิจัย  

(1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการด้านการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยควรเป็นงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด สาขาวิชาละไม่น้อย
กว่า 3 เรื่อง ทั้งนี้จะพิจารณาสาขาวิชาที่เปิดด าเนินการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีกอ่นยื่นขอเปลี่ยนประเภท 

(2) แสดงข้อมูลผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ตาม
หลักวิชาการด้านการวิจัยในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน และแสดงแผนงานวิจัยในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณใน
การท าวิจัย โดยให้จ าแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และปีการศึกษา  

 5.2.5 ห้องสมุด  
  ( 1 )  ห้ อ งสมุ ด คว รด า เ นิ นการ ให้ เป็ น ไปตาม เกณฑ์ ม าตรฐ านห้ อ งสมุ ด

สถาบันอุดมศึกษา 
 (2) แสดงจ านวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและงบประมาณที่ผ่านมา

ย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปีปัจจุบัน และแผนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในระยะ 5 ปี โดยจ าแนก

เป็น หนังสือภาษาไทย/ต่างประเทศ, วารสารภาษาไทย/ต่างประเทศ, หนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์, 

ฐานข้อมูล ฯลฯ  

   (3) แสดงข้อมูลระบบเครือข่ายห้องสมุด โดยแสดงวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งแสดงงบประมาณ 
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   (4) แสดงการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการห้องสมุด มีการจัดการ

ความรู้ มีการวิจัยและใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.2.6 อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์ส านักงาน  
  แสดงข้อมูลรายการอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์การสอนทั่วไปประจ าห้องบรรยาย 
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์พ้ืนฐานส าหรับการสอนแต่ละวิชาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาแต่ละครั้ง รวมทั้งต้องแสดงแผนการ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์การสอนทั่วไปในระยะ 5 ปีที่สอดคล้องกับการเปิดรายวิชาในแต่ละ
หลักสูตร พร้อมทั้งแสดงงบประมาณ โดยใช้ราคาประมาณการขณะจัดซื้อ และแสดงงบประมาณด้านการ
บ ารุงรักษาไว้ด้วย 
  5.2.7 การบริการทางวิชาการ 
   แสดงข้อมูลการบริการวิชาการ ที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปีปัจจุบัน และ

แผนการบริการวิชาการในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณ  

  5.2.8 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   แสดงข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปีปัจจุบัน 
และแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณ 
  5.2.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เก่ียวข้อง 

5.2 ด้านการเงิน 
แสดงผลการด าเนินการที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ผลการด าเนินงานปีปัจจุบัน และจัดท า

แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้                                                              

    (1) ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดสรรทุนของสถาบันเป็นกองทุนประเภทต่างๆ ตามที่

ก าหนดในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยให้มี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนประเภท 

    (2) การประเมินราคาทรัพย์สินถาวร 

     1) การประเมินราคาท่ีดินให้ใช้ราคาประเมินของทางราชการ 

     2) การประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  

                              2.1) กรณีอาคารใหม่หรือก่อสร้างไว้ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่น

ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งการประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ใช้ราคาขณะก่อสร้างตามความเป็นจริง            

(หรือในกรณีท่ีจ าเป็นให้ใช้ราคาประเมินของบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่มีชื่อและหมายเลขทะเบียนอยู่ในบัญชี
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รายชื่อของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) โดยมีรายการแสดงเนื้องาน (Bill of Quantity) 

รายการประกอบการก่อสร้าง (Specifications) และเอกสารสัญญาการก่อสร้าง (Construction Contracts) 

      2.2) กรณีท่ีเป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิมเกินกว่า 5 ปี นับตั้งแต่

วันที่ยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งให้ใช้ราคาประเมินไม่เกิน 2 ปี ของบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่มีชื่อและ

หมายเลขทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

      2.3) การประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ให้ใช้ราคาขณะจัดซื้อ

หรืออาจใช้ราคายุติธรรมในกรณีที่จ าเป็น โดยให้คิดค่าเสื่อมราคาตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การจัดท าบัญชีและ

รายงานงบการเงินประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(3) ให้แสดงรายงานทางการเงินประจ าปีย้อนหลัง 3 ปี และจัดท าแผนการเงิน          

ในระยะ 5 ปี ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม    

งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดท าบัญชีและรายงาน           

งบการเงินประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้ การจัดท าแผนการเงินจะต้องสอดคล้องกับแผน             

ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทาน           

แผนการเงินด้วย 

5.4 แผนการบริหารจัดการ 
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศด้านระบบทะเบียนนักศึกษา ด้านระบบ

ทะเบียนอาจารย์/บุคลากร ด้านระบบการเงิน และด้านอื่น ๆ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 

ทั้งนี้ การจะได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมี

ศักยภาพความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนก่อน เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน                  

ที่ขอเปลี่ยนประเภทจะสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการเตรียมความ

พร้อมในด้านต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามแผนในปีแรกที่จะเปิดด าเนินการ 

 
       หมวดที่ 3 

  การจัดท าข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเสนอข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้มีรายการอย่างน้อย
เป็นไปตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

(1) ชื่อและประเภท 
(2) วัตถุประสงค์ 
(3) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร 
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12 
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(5) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย 
(6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 
(7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 
(8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา 
(9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
(10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา 
(11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
(12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ 
(13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา 
(14) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่           

การก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างการเลิกจ้าง และสวัสดิการของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

(15) รายการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้ งนี้  รายละเอียดการจัดท าข้อก าหนดเป็นไปตามคู่มือการจัดท าข้อก าหนดของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

หมวดที่ 4 
ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ในการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐมนตรีจะอนุญาตให้

เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 : ตรวจสอบค าขอ เอกสารหลักฐาน 

ผู้ยื่นค าขอ ยื่นค าขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบด้วย ค าขอรับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เอกสารหลักฐาน โครงการเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และข้อก าหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 
กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบค าขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หากพบว่า           
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง โดยผู้ยื่นค าขอ
จะต้องแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาที่ก าหนดนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอ
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ยื่นค าขอยังมิได้จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง
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ครบถ้วน หรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมมาแล้วแต่เอกสารดังกล่าวยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในการขอ
อนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะคืนค าขอแก่ผู้ยื่น
ค าขอ  แต่ทั้งนี้ผู้ยื่นค าขอสามารถทักท้วงค าสั่งคืนได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งคืนค าขอ
หรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได ้

ในกรณีที่ค าขอและรายการเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นล าดับถัดไป 
ขั้นที่ 2 : การพิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

คณะกรรมการพิจารณาค าขอ เอกสารหลักฐาน โครงการ ข้อก าหนดและศักยภาพความ
พร้อมทางด้านกายภาพ วิชาการ การเงิน และการบริหารจัดการ ในการขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนประเภทไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 ให้คณะกรรมการแนะน าให้
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม หากผู้ยื่นค าขอไม่ปรับปรุงตามค าแนะน าภายใน 45 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนประเภทต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 ให้คณะกรรมการให้ค าแนะน า
รัฐมนตรีอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้ 

ในกรณีที่การขอเปลี่ยนประเภทซึ่งผู้ยื่นค าขอได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
แล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการให้ค าแนะน ารัฐมนตรีไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนประเภท 
ขั้นที่ 3 : กระบวนการอนุญาตของรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ขั้นที่ 4 : แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ย่ืนค าขอ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นค าขอ 
 
ประกาศ ณ วันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 

 
(รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ) 

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 


