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เกณฑ์การตรวจประเมิน 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ปีงบประมาณ 2555 

 
การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีประเด็นส าคัญในการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1) ประเด็นการเปิดด าเนินการหลักสูตร ได้แก่ 
เหตุผลและความจ าเป็นในการเปิดสอนนอกสถานที่ตั้ง  
 หากเป็นไปเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา (ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

หรือหน่วยงานในพ้ืนที่ หรือเพ่ือความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา) ต้องไม่มีการเปิดสอนทับ
ซ้อนในสาขาท่ีมีการเปิดสอนโดยสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่นั้นอยู่แล้ว ต้องแสดงถึงศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนด้วย 

 เหตุผลและความจ าเป็นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนแก่
ผู้เรียนเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน เช่น เพ่ิมรายได้ให้กับสถาบัน 

 ต้องเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในที่ตั้งแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
 มีหลักฐานการได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบัน 
 กรณีจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบางส่วนของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตที่สอนต้อง

ไม่เกิน ร้อยละ 50 ของหน่วยกิตทั้งหมด และต้องไม่เปิดสอนในสถานที่ที่ห่างไกลจากสถานที่ตั้งหลัก
เกินกว่าที่นักศึกษาจะสามารถเดินทางไปเรียนหรือใช้บริการสนับสนุนการศึกษาได้ทั้งสองแห่งได้
โดยสะดวกและปลอดภัย 
 

2) ประเด็นด้านอาจารย์  
 กรณีสอนนอกสถานที่ตั้งทั้งหลักสูตรต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนละชุดกับใน

สถานที่ตั้ง 
 กรณีสอนนอกสถานที่ตั้งบางส่วนของหลักสูตรสามารถใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ชุดเดียวกับในที่ตั้งได้ แต่จะใช้อาจารย์ชุดเดียวกันเกินกว่าหนึ่งแห่งไม่ได ้
 อาจารย์ผู้สอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรฯ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา)ปฏิบัติ

หน้าที่อยู่จริง 
 อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่อยู่จริงและครบถ้วนตามตารางสอนของศูนย์การจัด

การศึกษา 
 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์พิเศษมีความเหมาะสมในการจัดการศึกษาในสาขาที่

เปิดสอน 
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาต้องไม่เกินกว่าความสามารถที่จะดูแลคุณภาพการจัด

การศึกษาในสาขาที่เปิดสอนได้ 

เอกสารแนบ ๒ 
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3) ประเด็นด้านสถานที่ 

 สถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนต้องมีบรรยากาศอุดมศึกษาเพียงพอส าหรับการจัด
การศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 ระยะเวลาสัญญาเช่า/เอกสารอนุญาตให้ใช้สถานที่ สัญญาเช่าพ้ืนที่ยังไม่สิ้นสุดอายุ
สัญญาในระยะเวลาเพียงพอที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบศูนย์ สถานที่จัดการเรียนการสอนต้อง
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา มีความสะดวกและปลอดภัยเพียงพอ  

 หากมีการใช้พ้ืนที่ซ้ าซ้อนระหว่างนักศึกษาของสถาบันที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
กับนักศึกษา/นักเรียนของสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอน ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของ
นักศึกษาทั้งสองกลุ่ม และไม่ก่อให้เกิดการแย่งชิงใช้สถานที่และบริการที่มีในสถานที่นั้น 

 ขนาดพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง เพียงพอและเหมาะสม
กับจ านวนนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสาขานั้น 
 

4) ประเด็นด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและการจัดบริการนักศึกษา 
 มีสิ่ งอ านวยความสะดวก และสิ่ งสนับสนุนทางการศึกษาตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีมาตรฐานเดียวกับในสถานที่ตั้ง เช่น ห้องเรียน ห้องท างานของ
อาจารย์ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอันจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ห้องสมุด หนังสือ ต ารา วารสารทางวิชาการ ฐานข้อมูลในสาขาวิชาที่เปิดสอน (กรณีบัณฑิตศึกษา) 
บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต้องเป็นที่ใช้ในระดับองค์กร ไม่ใช่ระดับการใช้งานตามบ้าน 

 สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาใช้งานได้จริงและเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการใช้งานและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาในสาขาท่ีเปิดสอน 

 การเข้าถึงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และ
บริการอินเทอร์เน็ตเป็นไปโดยสะดวก เพียงพอ และท่ัวถึง 

 บริการที่ได้แจ้งไว้ในประกาศรับสมัครนักศึกษาว่าจะจัดให้มี เช่น บริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดสวัสดิการนักศึกษา และบริการด้านอ่ืนๆ ต้องมีอยู่จริง 

 บริการที่จัดให้ต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง  
 

5) ประเด็นด้านนักศึกษา 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือมีผลลัพธ์การ

เรียนรู้ (Learning Outcome) ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 มีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและสามารถสร้างเสริมให้นักศึกษามีอัตตลักษณ์

ตามท่ีสถาบันได้ก าหนดไว้ 
 มีระบบการรับสมัคร การลงทะเบียนเรียน  การจัดการเรียนการสอนการแจ้งผลการ

เรียน การขึ้นทะเบียนบัณฑิต การลงทะเบียน การวัดและประเมินผล การช าระเงิน และระบบอ่ืน ๆ 
ที่เป็นของสถาบัน ไม่แยกเป็นเอกเทศเฉพาะของศูนย์ 
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 ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาให้ประเมินเพ่ิมเติมในด้านการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ 
ดุษฎีนิพนธ์ ความสามารถในวิชาชีพ ความรู้ความสามารถในการวิจัย  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ความคิดริเริ่ม ทกัษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  

 ส าหรับระดับปริญญาตรีให้ประเมินเพ่ิมเติมในด้านศักยภาพความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 
 

6) ประเด็นด้านการบริหาร การประสานงานระหว่างศูนย์กับสถานที่ตั้งหลัก 
 ต้องเป็นการบริหารโดยสถาบัน โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน และองค์ประกอบของ

บุคลากรที่บริหารจัดการศูนย์ กระบวนการรับสมัครและการลงทะเบียนเรียน กระบวนการส าเร็จ
การศึกษาและการขึ้นทะเบียนบัณฑิต การบริหารวิชาการตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นของสถาบัน ไม่ใช่การบริหารโดยผู้อ่ืน 

 มีระบบตรวจสอบการเงินที่โปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบของสถาบัน 
 

7) ประเด็นอ่ืนที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาและผลประโยชน์ของนักศึกษานอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ที่ได้พบในการตรวจประเมิน ให้อยู่ในวินิจฉัยของกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
 

การประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจะพิจารณาสรุปผลบนพ้ืนฐานของความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาว่าการจัดการศึกษาในศูนย์นอกที่ตั้งผ่านเกณฑ์, ต้อง
ปรับปรุง หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
พ.ศ.2552 รวมทัง้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552 

แนวทางการวินิจฉัยบางประเด็นที่ไม่ปรากฏชัดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาข้อ (3) 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีการประเมินผล
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร และข้อ (7) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 12  

ทัง้นี้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยตามแนวทางที่เสนอไว้ดังนี้ 
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แนวทางการวินิจฉัย  

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 
1. ด้านการเปิด
ด าเนินการหลักสูตร 

- สภาสถาบันอนุมตัิโดยมี
รายละเอียดประกอบการ
พิจารณา “ไม่ครบถ้วน”ตาม
แนวทางที่ กกอ. ก าหนด หรือ
เปิดสอนก่อนการอนุมัติของ
สภาสถาบัน 
- เปิดสอนแบบบางส่วนใน
สถานที่ที่ห่างไกลจากสถาน
ที่ตั้งหลัก เกินกว่าที่นักศึกษา
จะเดินทางไปท าการศึกษาหรือ
ใช้บริการ สนับสนุนทั้ง 2 แห่ง
ได้โดยสะดวกและปลอดภัย 
- เปิดสอนในหลักสูตรทีไ่ม่มี
การสอนในที่ตั้งหลักมาก่อน 
- ไม่มีการด าเนนิการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และประกาศที่
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตัง้ 

- สภาสถาบันอนุมตัิโดยมี
เหตุผลและความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนต่อผู้เรียนชัดเจน แต่
ขาดกลไกในการก ากับติดตาม
ในการด าเนินงานและประกัน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 
 

- สภาสถาบันอนุมตัิโดยมี
เหตุผลและความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนต่อผู้เรียนที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายของ 
กกอ.   
- มีการก าหนดกลไกการ
ก ากับติดตามคุณภาพการ
ด าเนินการเพิ่มเติมและเปน็
ส่วนหนึ่งของ IQA ของ
สถาบนั 
 

2.ด้านอาจารย์ - อาจารย์ไม่ครบถ้วน จ านวน
หรือคุณวุฒิไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
- ในกรณีที่เปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่มีประสบการณ์ด้าน
การท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
- รายชื่ออาจารย์ที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะไม่ตรงตามความ
เป็นจริง 
- อาจารย์สอนไม่ครบถ้วนตาม
ตารางสอนที่ประกาศไว้ หรือไม่
ปฏิบัติหน้าที่จริง 
-เป็นการเปิดสอนนอกสถาน

-ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่มีผลงานวิจัย 
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ 
สกอ. ยอมรับ 
- สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ไม่เหมาะสมกับการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- จ านวนและคุณวุฒิอาจารย์
พิเศษไม่เหมาะสมกับการเรียน
การสอนในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 

- มีหลักฐานการปฏิบัติหนา้ที่
ของอาจารย์ครบถ้วนตาม
พันธกจิ นอกเหนือจากการ
ท าหน้าที่สอนตามตารางสอน 
เช่น ให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา ร่วมพัฒนา
หลักสูตร เป็นต้น  
- ในระดับบัณฑิตศึกษามี
อาจารย์ด ารงต าแหน่งวิชาการ
อย่างน้อยหนึ่งคน 
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ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 
ที่ตั้งบางส่วนเกินกว่าหนึ่งแห่ง
โดยใช้อาจารย์ชุดเดียวกับใน
ที่ตั้ง 

3. ด้านสถานที่ - สถานที่เรียนเป็นพื้นที่
สาธารณะที่ผู้คนสัญจร ซึ่งไม่มี
บรรยากาศอุดมศึกษาเพียงพอ
ส าหรับการจัดการศึกษาให้
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
- มีระบบสาธารณูปโภค ระบบ
รักษาความปลอดภัย และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- เป็นสถานที่ปะปนกับ
การศึกษาในระดับต่ ากว่า 
หรือไม่สามารถใช้บริการ
สถานทีไ่ด้ตลอดเวลา 
- มีระบบสาธารณูปโภค ระบบ
รักษาความปลอดภัย และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ยังไม่
เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
ในสาขาที่เปิดสอน 

- เป็นสถานที่ที่เปน็เอกเทศ
ไม่ปะปนกบัการศึกษาใน
ระดับต่ ากวา่ และสามารถ
ใช้บริการสถานที่ได้
ตลอดเวลา 
 

4. ด้านสิ่งสนับสนุนทาง
การศึ กษาและบริ กา ร
นักศึกษา 

- ห้องสมุดมีต าราและฐานข้อมูล
ไม่เพียงพอต่อการศึกษาใน
หลักสูตรที่เปิดสอน 
- ไม่มีบริการพื้นฐานด้าน
อินเทอร์เน็ตที่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการเรียนการสอน  
- ไม่มีห้องปฏิบัติการที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนในสาขา
ที่เปิดสอน 
- มีบริการนักศึกษาเพียง
บางส่วน ไม่เทียบเท่าในที่ตั้ง 
หรือด าเนินการโดยคนอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับสถาบัน ให้บริการ
เฉพาะบางช่วงเวลาหรือมี
สถานที่ให้บริการที่ไม่แน่นอน 
หรือปะปนจนแยกไม่ออก 

- มีบริการพื้นฐานดา้น
อินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับอุดมศึกษาแต่ไม่
เป็นส่วนหนึ่งของระบบไอที
ของสถาบัน 
- มีบริการนักศึกษาเทียบเท่า
ในที่ตั้งแต่ด าเนินการโดยผู้อื่น
และนักศึกษาใชบ้ริการได้
เฉพาะบางเวลา 

- มีบริการนักศึกษาในแบบ
เดียวกับในที่ตั้งและ
ด าเนินการโดยสถาบัน
โดยตรง นักศึกษาสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา 
- มีบริการเสริมเพิ่มเติมเพื่อ
ช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อลด
จุดอ่อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้น
ในการเรียนการสอนนอก
สถานที่ตัง้ 
 
 

5. ด้านนักศึกษา - การเข้าเป็นนักศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน การส าเร็จ
การศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ 
ด าเนินการแยกเปน็เอกเทศ 
- นักศึกษามีความรู้ด้อยกว่า
ในที่ตั้ง 
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน

- มีระบบการรับเข้าเปน็
นักศึกษา การลงทะเบียน
เรียน การส าเร็จการศึกษา
และกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่ได้
ด าเนินการเปน็ส่วนหนึ่งของ
ระบบของสถาบัน 
- ระบบการวัดและประเมินผล
การศึกษา เป็นระบบของ

- นักศึกษามีความรู้
เทียบเท่าหรือดีกว่าในที่ตั้ง  
- มีกลไกในการแกไ้ขข้อจ ากัด
ของการเรียนนอกที่ตั้ง 
- นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามผีลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในวารสารที่ สกอ. 
ยอมรับหรืออยู่ในฐานข้อมูล



เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๖ 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรแล้วแต่กรณี 
- นักศึกษาไม่มีความรู้พื้นฐาน
ในสาขาวชิาที่เปิดสอน 
- ระบบการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา มี
มาตรฐานต่างจากระบบการ
วัดและประเมนิผลการศึกษา
ของสถานที่ตั้งหลัก 
- เวลาเรียนในห้องเรียนตาม
ตารางสอนต่อวันเกินกว่า 9 
ชม. 

สถาบนั และด าเนินการอย่าง
น่าเชื่อถือตามหลักการวัดและ
ประเมินผลแต่แยกเปน็
เอกเทศเฉพาะศูนย ์

วิจัยระดับนานาชาติ ที่
ยอมรับในสาขาวชิาการและ
วิชาชีพนัน้ 

โดยนักศึกษาระดบั
ปริญญาโท มีผลงาน
วิทยานพินธ์จะต้องได้รบั
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
ราชการหรือเสนอต่อที่
ประชุมวชิาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)  
และนักศึกษาปริญญาเอกมี
ผลงานวิจัยที่จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (Peer review) 
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวชิานั้น 
- มีกลไกการคัดเลือก
นักศึกษา การเสนอและการ
สอบวิทยานิพนธ์ การสอบ
ประมวลความรู้ 
(Comprehensive) ที่
เหมาะสมกับบริบทของ
ศูนย์การจัดการศึกษานอก
สถานที่ตัง้ 

6. ด้านการบริหารและการ
ติดต่อประสานงานระหว่าง
ศูนย์กับสถานที่ตั้งหลัก 
 
 
 
 
 
 
 

- สถาบนัไมไ่ด้ด าเนนิการเอง
แต่มอบผู้อื่นเป็นผู้ด าเนนิการ 
 - ผู้บริหารศูนย์การจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งไม่มี
ความรู้ในเร่ืองมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานที่เกียวข้อง 
- การเงิน 
แยกเป็นอิสระจากสถาบัน ใบ
รับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

- สถาบนัแต่งตั้งผู้อ านวยการ
ศูนย์เป็นผูบ้ริหาร และ
ด าเนินการเปน็เอกเทศจาก
คณะที่เปิดสอนหลักสตูรนั้นใน
ที่ตั้ง 
 
 

- สถาบนับริหารจดัการ
การศึกษานอกสถานที่ตัง้เอง 
และมีระบบต่าง ๆ  ตาม
ระเบียบของสถาบัน  
การเรียนการสอนอยู่ในการ
ก ากับดูแลของคณะที่เปิด
สอนหลักสูตรนั้นในที่ตั้ง  
- มีการก าหนด มคอ. 3 
และ 4 ร่วมกันและก าหนด
เกณฑ์การประเมินผลการ
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ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช่ของสถาบนั  
- ระบบสารสนเทศทะเบียน
นักศึกษา และการเงนิไม่เปน็
ระบบเดียวกันกบัของสถาบนั 

เรียนร่วมกัน ระหว่างศูนย์
การจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งกับคณะที่เปิดสอน
หลักสูตรนั้นในทีต่ั้ง   
- งบดุลการเงนิของศูนย์การ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
เป็นส่วนหนึ่งของงบดลุของ
สถาบนั และมีการ
ตรวจสอบตามระเบยีบที่
ก าหนดโดยสถาบนั 

7.  ด้านอื่น ๆ  
นอกเหนือจาก 6 
ประเด็นข้างตน้ ที่มผีลต่อ
การจัดการศึกษานอก
สถานที่ตัง้ ซึ่งเชื่อได้วา่จะ
ท าให้เกิดผลเสียต่อ
คุณภาพการศึกษาหรือ
ผลประโยชน์ของนักศึกษา 
ให้อยู่ในการพิจารณา
วินิจฉัยของผู้ทรงคุณวฒุิที่
ท าหน้าทีกรรมการตรวจ
ประเมิน 

   

 
ผลของการประเมินที่มีผลต่อสถาบัน  

1. กรณีผ่านจะเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพ่ือรับทราบ  
2. กรณีต้องปรับปรุง ให้ปรับปรุงก่อนภายใน 1 ภาคการศึกษา หากปรับปรุงไม่ได้ให้

ด าเนินการเช่นเดียวกบักรณีไม่ผ่าน 
3. กรณีไม่ผ่าน คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษายุติการรับ

นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถัดไป หากยังเปิดรับนักศึกษาใหม่อยู่จะไม่รับทราบหลักสูตรนั้นทั้งในและ
นอกสถานที่ตั้งนับตั้งแต่วันที่แจ้งไม่รับทราบและประกาศต่อสาธารณะ รวมทั้งแจ้ งส านักงาน ก.พ.
ต่อไป 

 
หมายเหตุ: 1. กกอ. จะรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง คราวละ 5 ปี ตามเหตุผลและความ
จ าเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง   
               2. กรณีไม่แจ้งการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หากตรวจพบ จะเป็นกรณีเดียวกับไม่ผ่าน 
และประกาศต่อสาธารณะ ขึ้นเว็บไซด์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าเป็นการจัด
การศึกษาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และจะเสนอสภาสถาบันสอบสวนพิจารณาด าเนินการทางวินัยกับ
อธิการบดี ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับโทษในฐานะให้ข้อมูลเท็จ 

………………………………. 


