
สสอ.

สถาบนัอุดม

ศึกษาเอกชน

กับ

** บทบาทหนาที่กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน **

** เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาสถาบันอดุมศึกษาเอกชน **



งานกํากับติดตาม

และตรวจสอบ

งานสงเสริม

และสนับสนนุ

* กํากับและติดตามการ

ดําเนินงานตามขอกําหนด

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

* กํากับดูแลตรวจสอบการ

ดําเนินงาน

* บริหารจัดการงาน

ส.เอกชนทีเ่ลิกกิจการ * จัดต้ังกองทุนพัฒนาสถาบันฯ

* แตงต้ังกรรมการสภา / ผูบริหาร

* รับรองอาจารย/สถาบัน

* สงเสริมสนับสนนุสิทธปิระโยชน

    (ยกเวนภาษีอากร)



สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 71 แหง



40 แหง

56%

23 แหง

33%

8 แหง

11%

ประเภทของสถาบันอดุมศึกษาเอกชน

มหาวิทยาลัย

วิทยาลัย

สถาบัน

สถาบัน ; ใหการศึกษาและสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ซ่ึง

เนนการสอนในสาขาวิชาใดหรือกลุมสาขาวิชาใดโดยเฉพาะ

ทั้งน้ี มีภารกิจดานการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการ

    ทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

มหาวิทยาลัย ; ใหการศึกษาและ

สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง

หลายสาขาวิชา หรือหลายกลุม

สาขาวิชาวิทยาลัย ; ใหการศึกษาและสงเสริมวิชาการ

และวิชาชีพช้ันสูงในบางสาขาวิชา





เสนอโดยผูรับใบอนุญาตให 

รมว.ศธ. แตงต้ัง

รมว.ศธ. 

แตงต้ัง

* กรรมการสภาสถาบันฯ มีจํานวน ไมเกิน 19 คน

* วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป

นายกสภาฯ

28(1)

อธิการบดี

(โดยตําแหนง)

28(2)

กรรมการสภาฯ ไมนอยกวา 7 คน 
ไมเกิน 14 คน โดยตองเปน

คณาจารย 1 คน (วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป)
28(3)

กรรมการสภาฯ ไมเกิน 3คน 
จากบัญชีรายชื่อ สกอ.

28(4)



สภาสถาบันมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไป

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน





1. บทบาทในฐานะผูทรงคุณวุฒิ

      ไดแก การใหคําแนะนําชวยเหลอืแก

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในดานตางๆ 

ตามความรู ความสามารถ ประสบการณ และ

ความถนัดของผูทรงคุณวุฒิแตละคน



2. บทบาทในฐานะผูแทน

        สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

       ไดแก การใหคําแนะนํา บอกกลาวขอมูล 

รวมทั้งขอเท็จจริงในเรื่องที่เปนนโยบาย กฎ ระเบยีบ 

ประกาศตาง ๆ ของ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติและ

การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน



3. บทบาทในฐานะผูพิทักษผลประโยชนและ  

       คุมครองผูบริโภค

       ไดแก การกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงาน

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหจัดการเรียนการสอน

ที่ไดคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ.  

รวมถึงการบริหารจัดการภายในสถาบัน การคุมครอง

การทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงาน 

และติดตามดูแลการจัดเก็บคาเลาเรียน คาบํารุง และ

คาธรรมเนียมการศึกษาอยางเปนธรรม



  
 บทกําหนดโทษกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา

       ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได

กําหนดบทลงโทษของกรรมการสภาสถาบันไว ดังน้ี

     



  
1) มาตรา 115 ระบุวา สถาบันฯ ใดไมปฏิบัติตาม

ม.74 หรือ ม.75 ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงลานบาท

     ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดกระทําความผิด 

ตามมาตรา 74 หรือ 75 กรรมการสภาสถาบันหรือ

อธิการบดี หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน ตองรับโทษตามที่บัญญัติไว

สําหรับความผิดน้ันดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา ตนมิไดมี

สวนในการทําความผิดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน น้ัน



  
  2) มาตรา 116 ระบุวา 

ผูรับใบอนุญาต กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี 

คณาจารย หรือเจาหนาที่ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

ผูใดฝาฝน มาตรา 79 ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหก

เดือนหรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ



เงินทุนหมุนเวียน

เพ่ือพัฒนาสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน



ความเปนมา

คณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 

2532 อนุมัติทบวงมหาวิทยาลัย จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน

เพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในวงเงิน 500 ลาน

บาท และในวันที่ 25 สิงหาคม 2541 อนุมัติเพ่ิมวงเงินเปน 

2,000 ลานบาท 

คณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ 

2540 อนุมัติใหทบวงมหาวิทยาลัย จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน

เพ่ือพัฒนาอาจารยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในวงเงิน 

2,000 ลานบาท



เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(ทุน 850.0 ลานบาท)

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา

อาจารยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(ทุน 270.0 ลานบาท)

เงินทุนหมุนเวียน

เพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศกึษาเอกชน

(ทุนรวม 1,120 ลานบาท)

มติคณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวนัที่ 24 ส.ค. 2547 

(เดิมจัดตั้ง พ.ศ.2532) (เดิมจัดตั้ง พ.ศ.2540)

(จัดเตรียม 30 พ.ย. 2547 & จัดตั้ง 1 ม.ค. 2548)



พรบ.การศึกษาฯ พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545

ม. 9 (5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา

ม. 46 รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอนหรือการยกเวนภาษี

และสิทธิประโยชนอยางอืน่...ฯ

พรบ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

มาตรา 70 ใหรัฐอุดหนุนและสงเสริม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

. . . . . .

(2) จัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนา

สถาบันอุดมเอกชนในดานตางๆ

กองทุนเพ่ือพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

กฎหมายท่ีเก่ียวของ



วัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียนฯ

(1)  เพ่ือสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกูยืมเงิน

เปนสวนสมทบในการจัดหา/จัดซ้ืออุปกรณการศึกษา และการ

กอสรางอาคารเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน และสามารถขยายการเปดสอนในสาขาที่ตรง              

ตามความตองการของตลาดแรงงาน

(2)  เพ่ือสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกูยืมเงิน

เพ่ือพัฒนาคุณวุฒิอาจารย โดยใหศึกษาตอระดับปริญญาโท               

และ/หรือระดับปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศที่

สํานักงาน กพ. รับรอง



คณะกรรมการเงนิทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวน 11 คน

1. เลขาธกิาร สกอ.             

2. รองเลขาธกิาร สกอ.

3. นายกสมาคม ส.อุดมศึกษาเอกชนแหง

ประเทศไทย 

4. กรมบญัชกีลาง

5. สํานักงบประมาณ     

6. สํานักงาน ก.พ.

7. ผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 4 คน

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา

กระทรวงการคลัง

(กํากับ-ตรวจสอบ)

สํานักประสานและสงเสรมิกจิการอุดมศึกษา

1. ผอ.สํานักประสานและสงเสรมิกจิการอุดมศึกษา

2. เจาหนาท่ี สกอ. 2 คน

3. เจาหนาท่ีเงนิทุนหมุนเวียนฯ 1 คน (ลูกจางชั่วคราว)



ผลการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียน

กูกอสรางอาคาร

กูซ้ืออุปกรณการศึกษา

กูพัฒนาอาจารยศึกษาตอป.โท-เอก

103,282,000  บาท

คิดเปน 15% (9 สัญญากู)

128,752,720  บาท

คิดเปน 18% (21 สัญญากู)

468,555,000  บาท

คิดเปน 67% (22 สัญญากู)

รวมจํานวนเงินท่ีใหกู 700,589,720 บาท


