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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง   
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒ ในประกาศกระทรวงนี้ 
“การจัดการศึกษา”  หมายความว่า  การดําเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยการสอน

หรือการวิจัยเพื่อให้ได้อนุปริญญา  ปริญญา  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
“นอกสถานที่ตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่จัดการศึกษาอื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   

ที่มิใช่เป็นที่ตั้งหลักของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และมิได้จัดตั้งตามที่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
นั้นกําหนด 

ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งด้วยวิธีการเรียนการสอน   
ในชั้นเรียน  หรือวิธีการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลท้ังหลักสูตรหรือเฉพาะบางส่วนตามที่  
สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกําหนดก็ได้ 

ข้อ ๔ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมิใช่การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
(๒) เป็นการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนา

ประเทศ   
(๓) เป็นสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีความเชี่ยวชาญ 
(๔) เป็นการจัดการศึกษาในหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรเดิมที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ได้รับทราบและได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้ว  โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนั้นมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งรุ่น  
และยงัมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนั้นในสถานที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง 

(๕) เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
ในระดับดีขึ้นไป  ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๖) เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคณะวิชา  
โดยให้ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสุดท้ายของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)  จากสามส่วน  ดังต่อไปนี้   

 (ก) ผลการประเมินภาพรวม  อยู่ในระดับดีมาก   
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 (ข) ด้านคุณภาพบัณฑิต  ไม่ต่ํากว่าระดับดี   
 (ค) ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  ไม่ต่ํากว่าระดับดี   
(๗) มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น   
(๘) จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง   
(๙) จัดให้มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ  การแนะแนวอาชีพ  การจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา  

และบริการด้านอื่นให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง 
(๑๐) มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีความปลอดภัย   

และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 
(๑๑) มีระบบบริหารงานบุคคล  ระบบการเงิน  และระบบทะเบียนนักศึกษาที่เป็นระบบเดียวกับ 

การจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง  และสามารถตรวจสอบได้ 
(๑๒) ดําเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดี เสนอขอความเ ห็นชอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ ตั้ งต่ อ   
สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีรายละเอียดตามที่กําหนดในข้อ  ๔  รวมทั้ง
รูปแบบ  วิธีการ  และระยะเวลาจัดการศึกษา 

(๒) เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์  สิทธิการเช่า  หรือสิทธิในการใช้ที่ดินและอาคาร   
ที่จะใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กําหนดใน  (๑)  พร้อมทั้งที่ตั้งและแผนผัง  
แสดงบริเวณและอาคาร 

(๓) หลักฐานตามที่กําหนดในข้อ  ๔  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗) 
ข้อ ๖ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  

ตามข้อ  ๕  แล้ว  อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ภายในสามสิบวัน  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) หลักฐานตามที่กําหนดในข้อ  ๕  (๑)  (๒)  และ  (๓) 
(๒) หลักฐานการให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐต้องเร่ิมจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลาไม่เกินวันเร่ิมต้น  

ปีการศึกษาถัดไปนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ  และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่เร่ิมจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง   

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไม่สามารถดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ภายใน
ระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการจัดการศึกษา  
โดยให้กระทําได้ไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละหนึ่งภาคการศึกษา  แล้วเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ   
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ข้อ ๗ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
ให้เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้ความเห็นชอบ  แล้วแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
ภายในสามสิบวัน  พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดในข้อ  ๕  และให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขตามที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๘ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต้องรายงานผลการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งและรายชื่อนักศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาตามแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดปีการศึกษาและต้องเปิดเผยรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
ต่อสาธารณชน 

เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
และรายชื่อนักศึกษาตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาตามวิธีการ
และระยะเวลาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  แล้วรายงานผลการตรวจสอบและประเมิน 
การจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หากผลการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษา 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามที่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงนี้  ให้เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ยุติการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ยุติจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในหลักสูตรใด   
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามวรรคสอง  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐปฏิบัติตามเง่ือนไขอย่างหน่ึงอย่างใดเท่าที่จําเป็นก็ได้ 

ข้อ ๙ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ประสงค์จะเลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ ง   
ให้ เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ทําเป็นหนังสือย่ืนต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องเลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
และแผนการจัดการศึกษาของนักศึกษาที่เหลืออยู่ก่อนสิ้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่าสามเดือน  เม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแล้วจึงจะเลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ 

ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้ความเห็นชอบให้เลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ในหลักสูตรใดของสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติตามเง่ือนไขอย่างหน่ึงอย่างใดเท่าที่จําเป็นก็ได้   

ข้อ ๑๐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศ
กระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ต่อไปสําหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมิน  
ในระดับผ่านจากการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  โดยให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศ
กระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจากการตรวจประเมิน
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ได้ต่อไปพลางก่อน  เม่ือได้ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสําหรับหลักสูตรนั้นแล้ว  ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานั้น 
อีกคร้ังหนึ่ง  หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน  ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปี 
นับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลา
หนึ่งภาคการศึกษานับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หรือไม่ผ่านการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ยุติการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้นต่อไป  และให้นําความในวรรคสามของข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศ
กระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยยังไม่ได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ต่อไปพลางก่อน  และให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานั้น  
หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน  ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสําหรับหลักสูตรนั้นได้เป็นระยะเวลาห้าปี  
นับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น 

ในกรณีที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง  เม่ือได้ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
สําหรับหลักสูตรนั้นแล้ว  ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้นอีกคร้ังหนึ่ง  หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน  ให้จัดการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผล 
การประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลา
หนึ่งภาคการศึกษานับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หรือไม่ผ่านการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ยุติการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้นต่อไป  และให้นําความในวรรคสามของข้อ  ๘   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



  หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๓ การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  ให้ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเ ง่ือนไขตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ความในข้อ  ๘  มิให้นํามาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่มีผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในระดับผ่านตามข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 
 

ค ำขอเปลี่ยนแปลงสถำนที่จัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 
   

 
 เขียนที่ ......................................... 
 วันที่...... เดือน................ พ.ศ. .... 

๑. ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................................ต ำแหน่งอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัย/สถำบัน/วิทยำลัย...................................................................ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่.................. 
ตรอก/ซอย........................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง........................................... 
อ ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................โทรศัพท์................................................ 
ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำของรัฐให้เปลี่ยนแปลงสถำนทีจ่ัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง  
จำกสถำนที่เดิม คือ.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
เปลี่ยนแปลงสถำนที่เป็น...................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................   
ตั้งแต่วันที่...... เดือน................ พ.ศ. .... เป็นต้นไป ในหลักสูตรดังต่อไปน้ี 

(๑) .................................................................................................................................................. 
(๒) .................................................................................................................................................. 
(๓) .................................................................................................................................................. 

 
  2. พร้อมกับค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว 

(๑)  โครงกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งที่มีรำยละเอียดตำมที่ก ำหนดในประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรฯ 
ข้อ ๔ รวมทั้งรูปแบบ วิธีกำร และระยะเวลำจัดกำรศึกษำ 

(๒)  เอกสำรแสดงกำรเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ สิทธิกำรเช่ำ หรือสิทธิในกำรใช้ที่ดินและอำคำร 
ที่จะใช้เป็นที่จัดกำรเรียนกำรสอน พร้อมทั้งที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอำคำร 

(๓)  หลักฐำนตำมที่ก ำหนดในประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรฯ ในข้อ ๔ (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
(๔)  หลักฐำนกำรให้ควำมเห็นชอบให้จัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งของสภำสถำบันอุดมศึกษำ 

ของรัฐ 
 
  (ลำยมือชื่อ)............................................ผู้ยื่นค ำขอ 
               (………………………………………) 
  อธิกำรบดี............................................................... 

 

เลขที่รับ......................... 
วันที่............................... 
(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 


