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คู่มือการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

ของสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2555 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเป็นเป้าหมายที่

ส าคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ                  

การอุดมศกึษาและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องต่างตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงมีกลไก

และเครื่องมือต่างๆในการก ากับดูแลรักษามาตรฐานการศึกษา รวมทั้งพัฒนาตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การจัดท ามาตรฐานการ

อุดมศึกษาภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่ช่วย

รักษาและธ ารงคุณภาพมาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งมาตรฐานหลักสูตร 

มาตรฐานการอุดมศึกษา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทางไกล รวมทั้งการจัด

การศึกษานอกสถานที่ตั้ง เพื่อเป็นกลไกช่วยให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับ

ของสังคม  

 นอกจากมาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นข้อก าหนดเบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังมีระบบและกลไกอื่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ตั้งแต่หลักสูตรต้องผ่านการรับทราบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) จนถึงระบบ               

การประกันคุณภาพภายใน (IQA) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของนักศึกษา เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตในคุณวุฒิที่ได้รับ เพื่อให้ผู้ใช้

บัณฑิตเชื่อมั่นได้ว่าผลลัพธ์การเรียนรู้มีมาตรฐานเทียบได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมทั้งการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Accreditation) 

นอกจากนี้ยังมีระบบการประเมินคุณภาพภายนอก (EQA) ที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้อง

ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดเพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหาร

จัดการการศกึษา 

 ถึงแม้สถาบันอุดมศึกษาจะมีระบบและกลไกต่างๆ ที่ช่วยในการก ากับตรวจสอบและ

ประเมินผลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอยู่เป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามยังคงพบว่า 

คุณภาพการจัดการศึกษาในบางกรณียังมีปัญหาโดยเฉพาะกรณีการจัดการศึกษานอกสถาน

ที่ตั้งซึ่งมีผลกระทบเชิงลบโดยรวมต่อสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาทั้ง

รัฐและเอกชนที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เป็นจ านวนมากกว่า 80 แห่ง รวมศูนย์การจัด

การศึกษานอกสถานที่ตั้งจ านวนมากกว่า 500 ศูนย์ กระจายอยู่ทุกภูมิภาคและซ้ าซ้อนในจังหวัด

หนึ่งๆ เป็นจ านวนมาก และยังคงไม่ได้รับการประเมินคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จึงท าให้สังคมขาดความเชื่อมั่นใน

คุณภาพบัณฑติและคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา   

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีพันธกิจหลักในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย ซึ่งปรากฏใน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องตาม

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 วรรค 3 คณะกรรมการ            

การอุดมศกึษามีหน้าทีต่ิดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย

ค านงึถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศกึษาระดับปริญญา  

ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงต้องมาตรการด าเนินการให้

สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยใช้กระบวนการตรวจ

ประเมินเป็นกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษาอุดมศึกษาที่สามารถสะท้อนการก ากับ 

ควบคุม ตรวจสอบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระตุ้นให้

สถาบันอุดมศกึษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อลดความเสี่ยง

และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาม ี             

การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและบัณฑิตอย่างต่อเนื่องทั้งในที่ตั้งและนอกสถาน

ที่ตัง้ ซึ่งได้ให้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) ใน

ปีการศึกษา2554 เพื่อติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและให้ค าแนะน า

แลกเปลี่ยนความรูท้ี่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการจัดการศึกษาให้เป็นไป

ตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยก าหนดเป้าหมายการตรวจเยี่ยมให้ครบทุกสถาบัน อย่างน้อย

สถาบันละ 1 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 73 ศูนย์ พบว่า สถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งการจัดการศึกษานอก

สถานที่ตั้งมีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพียง 14 ศูนย์

คิดเป็นร้อยละ 19.18 เท่านั้น จึงถือได้ว่าคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นปัญหา

วิกฤติที่ตอ้งแก้ไขโดยการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนอย่างจรงิจัง 

นอกจากนี้การที่มีประเด็นข้อร้องเรียนและข้อห่วงใยจ านวนมากจากผู้ปกครอง 

นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบการ ฝ่ายการเมือง และสังคมโดยรวมถึงการปล่อยปละละเลย

ของสภาและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในการบริหารจัดการอุดมศึกษาโดยเฉพาะการจัด           

การเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด การตั้งค าถาม              

ของสังคมเกี่ยวกับการซื้อขายปริญญา การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์โดยขาดความรับผิดชอบ

และจรรยาบรรณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่สถาบันอุดมศกึษาไปเปิดสอนนอกสถานที่ตั้งจ านวน

มากโดยไม่ได้ค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นและสภาพความเหมาะสมในการจัดการอุดมศึกษา 
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จึงเป็นประเด็นส าคัญที่จะต้องเร่งรัดก าหนดมาตรการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังเพื่อ

ปกป้องดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้มคีุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 

2554 มีมติให้ใช้กระบวนการตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

เพื่อเป็นกลไกการตดิตามซึ่งตรวจสอบการจัดการศกึษานอกสถานที่ตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่ก าหนด ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

เ กี่ ย วกั บการพิ จ ารณาประ เมิ นคุณภาพการ จ ัด ก า ร ศ ึก ษ านอ กสถ า นที ่ตั ้ง ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ข้อ 12 คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจด าเนินการให้มี             

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้การจัด

การศกึษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้  

 

2. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งของสถาบันอุดมศึกษา                

ตามเกณฑ/์มาตรฐานก าหนด  

2) เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ

คณะกรรมการการอุดมศกึษาและเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ 

3) เพื่อลดการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพซึ่งมีผลกระทบเชงิลบต่อสังคม 

 

3.  องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ

จากแหล่งที่มาต่างๆ ดังนี ้ 

1)  องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งแต่ละแห่งมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ

ประเมิน 3-5 คน ขึน้อยู่กับจ านวนหลักสูตรที่จัดในแตล่ะศูนย์ประกอบด้วย  

1.1) ผู้ ท ร งคุณวุฒิ จ ากคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา  ( กกอ . )  หรื อ

คณะอนุกรรมการหลักของ กกอ.  

1.2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆที่เปิดสอนนอกสถานที่ตั้ง ซึ่งด ารงต าแหน่ง

ตั้งแตร่องศาสตรจารย์ขึน้ไป จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน   

1.3) ผูท้รงคุณวุฒิที่เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ขึ้นบัญชีของ 

สกอ. 

ทั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท าหน้าที่ฝ่าย

เลขานุการ 
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2)  หน้าที่ 

2.1) ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามเกณฑ์/มาตรฐานของ 

กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศกึษา และให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการด้าน

มาตรฐานการอุดมศกึษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศกึษา   

2.2) ให้ค าแนะน าเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

2.3) จัดท ารายงานผลการตรวจประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา (สกอ.) 

 

4.  ขั้นตอนและวิธีการตรวจประเมิน 

1)  ขั้นตอนก่อนการตรวจประเมิน  

 การเตรยีมการส าหรับ สกอ. 

1.1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถาน

ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอก

สถานที่ตั้งเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตรวจประเมิน รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลการจัด

การศกึษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นหลักของการตรวจประเมิน เพื่อส่ง

มอบแก่ผู้ตรวจประเมิน  

1.2) ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เพื่อแจ้ง

ก าหนดการตรวจประเมิน และแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมนัด

หมายบุคคลต่อไปนีเ้พื่อพบกับคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 ผู้บริหารสถาบันที่ก ากับดูแลกิจการจัดการศึกษานอกที่ตั้งหรือ ผู้

แทนที่มอี านาจชีแ้จงแทนผู้บริหารสถาบันได้   

 ผู้บริหารที่รับผิดชอบศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หรือ

ผูอ้ านวยการศูนย์ 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 นักศึ กษาและผู้ ที่ ก าลั งจะส าเร็ จการศึกษา ในสาขาวิ ชาที่ จั ด               

การเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง โดยผู้ทรงคุณวุฒิอาจเป็นผู้สุ่มเลือกนักศึกษาที่มีชื่อในบัญชี

รายชื่อของศูนย์การจัดการศกึษานอกสถานที่ตั้ง  
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1.3) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ การตรวจ

ประเมิน ขั้นตอนการตรวจประเมิน วิธีการรายงานผลการตรวจประเมิน และแผนการตรวจ

ประเมินศูนย์การศกึษานอกสถานที่ตั้ง 

 การเตรยีมการส าหรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ (คณะกรรมการตรวจประเมิน) 

1.1) เข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน ขั้นตอนการตรวจ

ประเมิน วิธีการรายงานผลการตรวจประเมิน และแผนการตรวจประเมินศูนย์นอกสถานที่ตั้ง  

1.2) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจาก สกอ.รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมที่

ผูท้รงคุณวุฒิสามารถหาได้ 

1.3) คณะกรรมการตรวจประเมินในแต่ละครั้งอาจมีการประชุมวางแผนตรวจ

ประเมินของแต่ละคณะ ส าหรับการตรวจประเมินศูนย์ที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) 

1.4) จัดตารางเวลาให้สามารถเข้าร่วมการตรวจประเมินนี้ได้อย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2) ขั้นตอนหลังการตรวจประเมิน หลังการตรวจประเมิน ด าเนนิการดังนี ้

บทบาทของคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 คณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็น และสรุปผลการประเมินว่า การจัดการ

ศึกษาในศูนย์นอกที่ตั้งผ่านเกณฑ์, ต้องปรับปรุง หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ครบทุกองค์ประกอบ และ

รายงานต่อคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยไม่ต้องแจ้งผลการประเมินให้

สถาบันได้ทราบในวันตรวจประเมิน 

 ในกรณีที่ไม่สามารถสรุปความเห็นเป็นเอกฉันท์ ให้กรรมการแต่ละคนบันทึก

ความเห็นเสนอต่ออนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศกึษาเพื่อท าการวินิจฉัยต่อไป  

บทบาทของ สกอ. 

 น าเสนอรายงานผลการตรวจประเมินให้คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการ

อุดมศกึษาพิจารณา เสนอผลการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

5.  ประเด็นของการตรวจประเมิน  

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถาน

ที่ตั้ งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551และประกาศกระทรวงศึกษาธิการของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2552 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถาน

ที่ตัง้ของสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2552 ก าหนดไว้ 
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1) ประเด็นการเปิดด าเนนิการหลักสูตร ได้แก่ 

เหตุผลและความจ าเป็นในการเปิดสอนนอกสถานที่ตั้ง  

 หากเป็นไปเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา (ตามความต้องการของผู้เรียน  

ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ หรือเพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา) ต้องไม่มี           

การเปิดสอนทับซ้อนในสาขาที่มีการเปิดสอนโดยสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่นั้นอยู่แล้ว  ต้อง

แสดงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนด้วย 

 เหตุผลและความจ าเป็นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียน          

การสอนแก่ผู้เรียนเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน เช่น เพิ่มรายได้ให้กับ

สถาบัน 

 ต้องเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในที่ตั้งแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศกึษา 

 มหีลักฐานการได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบัน 

 กรณีจัดการศกึษานอกสถานที่ตั้งบางสว่นของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตที่สอน

ต้องไม่เกิน ร้อยละ 50 ของหน่วยกิตทั้งหมด และต้องไม่เปิดสอนในสถานที่ที่ห่างไกลจากสถาน

ที่ตัง้หลักเกินกว่าที่นักศกึษาจะสามารถเดินทางไปเรียนหรือใช้บริการสนับสนุนการศึกษาได้ทั้ง

สองแห่งได้โดยสะดวกและปลอดภัย 

 

2) ประเด็นด้านอาจารย์  

 กรณีสอนนอกสถานที่ ตั้ งทั้ งหลักสูตรต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร           

คนละชุดกับในสถานที่ตั้ง 

 กรณีสอนนอกสถานที่ตั้งบางส่วนของหลักสูตรสามารถใช้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรชุดเดียวกับในที่ตัง้ได้ แตจ่ะใช้อาจารย์ชุดเดียวกันเกินกว่าหนึ่งแห่งไม่ได้ 

 อาจารย์ผู้สอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรฯ 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณสมบัติ

ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรฯ 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา)

ปฏิบัติหน้าที่อยู่จริง 
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 อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่อยู่จริงและครบถ้วนตามตารางสอนของศูนย์การ

จัดการศึกษา 

 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์พิเศษมีความเหมาะสมในการจัดการศึกษาใน

สาขาที่เปิดสอน 

 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาต้องไม่เกินกว่าความสามารถที่จะดูแลคุณภาพ

การจัดการศึกษาในสาขาที่เปิดสอนได้ 

 

3) ประเด็นด้านสถานที่ 

 สถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนต้องมีบรรยากาศอุดมศึกษาเพียงพอส าหรับการ

จัดการศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ  

 ระยะเวลาสัญญาเช่า/เอกสารอนุญาตให้ใช้สถานที่ สัญญาเช่าพื้นที่ยังไม่

สิน้สุดอายุสัญญาในระยะเวลาเพียงพอที่นักศกึษาจะส าเร็จการศกึษา 

 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบศูนย์  สถานที่ จัดการเรียน              

การสอนตอ้งเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา มคีวามสะดวกและปลอดภัยเพียงพอ  

 หากมีการใช้พื้นที่ซ้ าซ้อนระหว่างนักศึกษาของสถาบันที่จัดการศึกษานอก

สถานที่ตั้งกับนักศึกษา/นักเรียนของสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอน ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ

การเรียนของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม และไม่ก่อให้เกิดการแย่งชิงใช้สถานที่และบริการที่มีใน

สถานที่นั้น 

 ขนาดพื้นที่ที่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง เพียงพอและ

เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสาขานั้น 
 

4) ประเด็นด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและการจัดบรกิารนักศึกษา 

 มีสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศกึษา และมีมาตรฐานเดียวกับในสถานที่ตั้ง เช่น ห้องเรียน ห้องท างาน

ของอาจารย์ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอันจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่

เปิดสอน ห้องสมุด หนังสอื ต ารา วารสารทางวิชาการ ฐานข้อมูลในสาขาวิชาที่เปิดสอน (กรณี
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บัณฑิตศึกษา) บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต้องเป็นที่ใช้ในระดับองค์กร ไม่ใช่

ระดับการใช้งานตามบ้าน 

 สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาใช้งานได้จริงและเหมาะสม

กับวัตถุประสงค์ของการใชง้านและเพียงพอต่อการจัดการศกึษาในสาขาที่เปิดสอน 

 การเข้าถึงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และ

บริการอินเทอร์เน็ตเป็นไปโดยสะดวก เพียงพอ และทั่วถึง 

 บริการที่ได้แจ้งไว้ในประกาศรับสมัครนักศึกษาว่าจะจัดให้มี เช่น บริการให้

ค าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดสวัสดิการนักศึกษา และบริการด้านอื่นๆ ต้องมี

อยู่จรงิ 

 บริการที่จัดให้ต้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศกึษาในสถานที่ตัง้  

 

5) ประเด็นด้านนักศกึษา 

 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือมีผลลัพธ์

การเรียนรู ้(Learning Outcome) ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) 

 มกีารเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและสามารถสร้างเสริมให้นักศึกษามีอัตตลักษณ์ตามที่

สถาบันได้ก าหนดไว้ 

 มีระบบการรับสมัคร การลงทะเบียนเรียน  การจัดการเรียนการสอนการแจ้งผล

การเรียน การขึ้นทะเบียนบัณฑิต การลงทะเบียน การวัดและประเมินผล การช าระเงิน และ

ระบบอื่น ๆ ที่เป็นของสถาบัน ไม่แยกเป็นเอกเทศเฉพาะของศูนย์ 

 ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาให้ประเมินเพิ่มเติมในด้านการค้นคว้าอิสระ 

วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ความสามารถในวิชาชีพ ความรู้ความสามารถในการวิจัย  การตีพิมพ์

เผยแพรผ่ลงานวิจัย ความคิดริเริ่ม ทักษะทางดา้นภาษาต่างประเทศ  

 ส าหรับระดับปริญญาตรีให้ประเมินเพิ่มเติมในด้านศักยภาพความพร้อมใน

การประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศกึษา 

 

6) ประเด็นด้านการบริหาร การประสานงานระหว่างศูนย์กับสถานที่ตั้งหลัก 

 ต้องเป็นการบริหารโดยสถาบัน โดยมี โครงสร้างการบริหารงาน และ

องค์ประกอบของบุคลากรที่บริหารจัดการศูนย์ กระบวนการรับสมัครและการลงทะเบียนเรียน 



 

คู่มอืการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง ปีงบประมาณ 2555 9 

 

กระบวนการส าเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนบัณฑิต การบริหารวิชาการตามตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติเป็นของสถาบัน ไม่ใช่การบริหารโดยผูอ้ื่น 

 มรีะบบตรวจสอบการเงินที่โปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบของสถาบัน 

 

7) ประเด็นอื่นที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาและผลประโยชน์ของนักศึกษา

นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ที่ได้พบในการตรวจประเมิน  ให้อยู่ในวินิจฉัยของกรรมการ

ผูต้รวจประเมนิ 

 

6. เกณฑ์และสรุปผลการประเมิน 

พิจารณาสรุปผลการประเมินบนพื้นฐานของความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาว่าการจัดการศึกษาในศูนย์นอกที่ตั้งผ่านเกณฑ์, ต้องปรับปรุง หรือ ไม่ผ่าน

เกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ.2551และประกาศกระทรวงศึกษาธิการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2552 

รวมทั้งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ              

การพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.

2552 

แนวทางการวินิจฉัยบางประเด็นที่ไม่ปรากฏชัดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง

ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ

สถาบันอุดมศึกษาข้อ (3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร และมีการประเมินผลเพื่อพัฒนาหลักสูตร และข้อ (7) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามที่คณะกรรมการการ

อุดมศกึษาก าหนด และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 ข้อ 12  

ทั้งนีใ้ห้ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูใ้ช้ดุลยพินจิวินจิฉัยตามแนวทางที่เสนอไว้ดังนี้ 

 

 

 



10 คู่มอืการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง ปีงบประมาณ 2555 

 

แนวทางการวินิจฉัย  

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 

1. ดา้นการเปิด

ด าเนนิการหลักสูตร 

- สภาสถาบันอนุมัตโิดยมี

รายละเอียดประกอบการ

พิจารณา “ไม่ครบถ้วน”

ตามแนวทางที่ กกอ. 

ก าหนด หรอืเปิดสอนก่อน

การอนุมัตขิองสภา

สถาบัน 

- เปิดสอนแบบบางสว่น

ในสถานที่ที่ห่างไกลจาก

สถานที่ตั้งหลัก เกินกว่าที่

นักศึกษาจะเดินทางไป

ท าการศกึษาหรอืใช้

บริการ สนับสนุนทั้ง 2 

แหง่ได้โดยสะดวกและ

ปลอดภัย 

- เปิดสอนในหลักสูตรที่

ไม่มกีารสอนในที่ตัง้หลัก

มาก่อน 

- ไม่มกีารด าเนินการจัด

การศกึษาให้มคีุณภาพ

และมาตรฐานครบถ้วน

ตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรของ

กระทรวงศกึษาธิการ 

- สภาสถาบันอนุมัตโิดยมี

เหตุผลและความจ าเป็น

เพื่อประโยชน์ตอ่การ

จัดการเรยีนการสอนต่อ

ผูเ้รียนชัดเจน แตข่าด

กลไกในการก ากับติดตาม

ในการด าเนินงานและ

ประกันคุณภาพที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

- สภาสถาบันอนุมัติ

โดยมีเหตุผลและความ

จ าเป็นเพื่อประโยชน์         

ต่อการจัดการเรียน         

การสอนตอ่ผูเ้รียนที่

สอดคล้องกับการ

พัฒนาประเทศตาม

นโยบายของ กกอ.   

- มีการก าหนดกลไก

การก ากับติดตาม

คุณภาพการด าเนินการ

เพิ่มเติมและเป็นส่วน

หนึ่งของ IQA ของ

สถาบัน 

 

2.ด้านอาจารย์ - อาจารย์ไม่ครบถ้วน 

จ านวนหรอืคุณวุฒิไม่

เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร

-ในระดับบัณฑติศกึษา

อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่

มีผลงานวิจัย ตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารที่ สกอ. 

- มีหลักฐานการปฏิบัติ

หนา้ที่ของอาจารย์

ครบถ้วนตามพันธกิจ 

นอกเหนอืจากการท า



 

คู่มอืการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง ปีงบประมาณ 2555 11 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 

2548 

- ในกรณีที่เปิดสอนใน

ระดับบัณฑิตศกึษา

อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่

มีประสบการณ์ด้านการท า

วิจัยที่มใิช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

- รายชื่ออาจารย์ที่เผยแพร่

ต่อสาธารณะไม่ตรงตาม

ความเป็นจริง 

- อาจารย์สอนไม่ครบถ้วน

ตามตารางสอนที่ประกาศ

ไว้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่จริง 

-เป็นการเปิดสอนนอก

สถานที่ตั้งบางส่วนเกินกว่า

หนึ่งแห่งโดยใช้อาจารย์ชุด

เดียวกับในที่ตั้ง 

ยอมรับ 

- สัดส่วนอาจารย์ตอ่

นักศึกษาไม่เหมาะสมกับ

การเรียนการสอนใน

สาขาวิชาที่เปิดสอน 

- จ านวนและคุณวุฒิ

อาจารย์พิเศษไม่เหมาะสม

กับการเรียนการสอนใน

สาขาวิชาที่เปิดสอน 

 

หนา้ที่สอนตาม

ตารางสอน เช่น ให้

ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

ร่วมพัฒนาหลักสูตร 

เป็นต้น  

- ในระดับบัณฑติศกึษามี

อาจารย์ด ารงต าแหน่ง

วิชาการอย่างน้อยหนึ่งคน 

 

3. ดา้นสถานที่ สถานที่เรียนเป็นพื้นที่

สาธารณะที่ผูค้นสัญจร ซึ่ง

ไม่มบีรรยากาศอุดมศึกษา

เพียงพอส าหรับการจัด

การศกึษาให้บรรลุ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ครบถ้วนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

- มีระบบสาธารณูปโภค 

ระบบรักษาความ

ปลอดภัย และการจัดการ

- เป็นสถานที่ 

ปะปนกับการศกึษาใน

ระดับต่ ากว่า หรอืไม่

สามารถใช้บริการสถานที่

ได้ตลอดเวลา 

- มีระบบสาธารณูปโภค 

ระบบรักษาความปลอดภัย 

และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ทีย่ังไม่เหมาะสมกับการจัด

การศึกษาในสาขาที่เปิด

สอน 

- เป็นสถานที่ที่เป็น

เอกเทศไม่ปะปนกับ

การศกึษาในระดับต่ า

กว่า และสามารถใช้

บริการสถานที่ได้

ตลอดเวลา 
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ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 

สิ่งแวดล้อมไม่เป็นไป

ตามที่กฎหมายก าหนด 

4. ด้านสิ่งสนับสนุน

ทางการศึกษาและ

บริการนักศึกษา 

- หอ้งสมุดมตี าราและ

ฐานขอ้มูลไม่เพียงพอต่อ

การศกึษาในหลักสูตรที่

เปิดสอน 

- ไม่มบีริการพืน้ฐานด้าน

อินเทอร์เน็ตที่เพียงพอต่อ

ความตอ้งการในการเรียน

การสอน  

- ไม่มหี้องปฏิบัติการที่

เหมาะสมและเพียงพอต่อ

การจัดการเรียนการสอน

ในสาขาที่เปิดสอน 

- มีบริการนักศึกษาเพียง

บางสว่น ไม่เทียบเท่าใน

ที่ตัง้ หรอืด าเนนิการโดย

คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

สถาบัน ให้บริการเฉพาะ

บางช่วงเวลาหรอืมี

สถานที่ใหบ้ริการที่ไม่

แนน่อน หรอืปะปนจน

แยกไม่ออก 

- มีบริการพืน้ฐานด้าน

อินเทอร์เน็ตที่มคีุณภาพ

เหมาะสมกับอุดมศกึษาแต่

ไม่เป็นส่วนหน่ึงของระบบ

ไอทีของสถาบัน 

- มีบริการนักศึกษา

เทียบเท่าในที่ตัง้แต่

ด าเนนิการโดยผูอ้ื่นและ 

นักศึกษาใช้บริการได้

เฉพาะบางเวลา 

- มีบริการนักศึกษาใน

แบบเดียวกับในที่ตัง้และ

ด าเนนิการโดยสถาบัน

โดยตรง นักศึกษา

สามารถใช้งานได้

ตลอดเวลา 

- มีบริการเสริมเพิ่มเตมิ

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา

เพื่อลดจุดอ่อนต่างๆที่

อาจเกิดขึ้นในการเรียน

การสอนนอกสถานที่ตั้ง 

 

 

5. ดา้นนักศกึษา - การเข้าเป็นนักศึกษา    

การลงทะเบียนเรียน      

การส าเร็จการศึกษาและ

กิจกรรมอื่นๆ ด าเนินการ

แยกเป็นเอกเทศ 

- นักศึกษามีความรู้ดอ้ย

กว่าในที่ตัง้ 

- การเข้าเป็นนักศึกษา                

การลงทะเบียนเรียน การ

ส าเร็จการศกึษาและ

กิจกรรมอื่นๆด าเนินการ

เป็นส่วนหน่ึงของระบบ

ของสถาบัน 

- ระบบการวัดและ

- นักศึกษามีความรู้

เทียบเท่าหรอืดีกว่าใน

ที่ตัง้  

- มีกลไกในการแก้ไข

ข้อจ ากัดของการเรยีน

นอกที่ตัง้ 

- นักศึกษาระดับ
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ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 

- นักศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษาไม่มี

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน

วารสาร 

หรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

หรอืเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการ

ประชุม (Proceeding) ตาม

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร

แล้วแต่กรณี 

- นักศึกษาไม่มีความรู้

พืน้ฐานในสาขาวิชาที่เปิด

สอน 

- ระบบการวัดและ

ประเมินผลการศกึษา มี

มาตรฐานต่างจากระบบ

การวัดและประเมินผล

การศกึษาของสถานที่ตัง้

หลัก 

- เวลาเรียนในหอ้งเรียน

ตามตารางสอนต่อวันเกิน

กว่า 9 ชม. 

ประเมินผลการศกึษา เป็น

ระบบของสถาบัน และ

ด าเนนิการอย่างน่าเชื่อถือ

ตามหลักการวัดและ

ประเมินผล 

บัณฑติศกึษามี

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน

วารสารที่ สกอ. ยอมรับ

หรอือยู่ในฐานข้อมูล

วิจัยระดับนานาชาติ ที่

ยอมรับในสาขาวิชาการ

และวิชาชีพนัน้ 

- มีกลไกการคัดเลือก

นักศึกษา การเสนอและ

การสอบวิทยานิพนธ์ 

การสอบประมวล

ความรู ้

(Comprehensive) ที่

เหมาะสมกับบริบทของ

ศูนย์การจัดการศกึษา

นอกสถานที่ตั้ง 

6. ดา้นการบริหารและ

การตดิต่อ

ประสานงานระหว่าง

ศูนย์กับสถานที่ตั้งหลัก 

 

 

 

 

- สถาบันไม่ได้ด าเนินการ

เองแตม่อบผูอ้ื่นเป็น

ผูด้ าเนินการ 

 - ผูบ้ริหารศูนย์การจัด

การศกึษานอกสถานที่ตั้ง

ไม่มคีวามรูใ้นเรื่อง

มาตรฐานการอุดมศกึษา 

และเกณฑม์าตรฐานที่

สถาบันแตง่ตั้ง

ผูอ้ านวยการศูนย์เป็น

ผูบ้ริหาร และด าเนินการ

เป็นเอกเทศจากคณะที่

เปิดสอนหลักสูตรนั้นใน

ที่ตัง้ 

 

 

- สถาบันบริหารจัดการ

การศกึษานอกสถาน

ที่ตัง้เอง และมีระบบต่าง ๆ  

ตามระเบียบของสถาบัน  

การเรียนการสอนอยู่ใน

การก ากับดูแลของคณะ

ที่เปิดสอนหลักสูตรนัน้

ในที่ตัง้  
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ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียวข้อง 

- การเงนิ 

แยกเป็นอิสระจากสถาบัน 

ใบรับเงนิค่าธรรมเนียม

การศกึษาไม่ใช่ของ

สถาบัน  

- ระบบสารสนเทศ

ทะเบียนนักศึกษา และ

การเงนิไม่เป็นระบบ

เดียวกันกับของสถาบัน 

- มีการก าหนด มคอ. 3 

และ 4 ร่วมกันและ

ก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินผลการเรียน

ร่วมกัน ระหว่างศูนย์

การจัดการศกึษานอก

สถานที่ตั้งกับคณะที่เปิด

สอนหลักสูตรนั้นในที่ตัง้   

- งบดุลการเงินของ

ศูนย์การจัดการศกึษา

นอกสถานที่ตั้ง เป็นส่วน

หนึ่งของงบดุลของ

สถาบัน และมีการ

ตรวจสอบตามระเบียบ

ที่ก าหนดโดยสถาบัน 

7.  ด้านอื่น ๆ  

นอกเหนอืจาก 6 

ประเด็นข้างตน้ ที่มีผล

ต่อการจัดการศกึษา

นอกสถานที่ตั้ง ซึ่งเชื่อ

ได้วา่จะท าใหเ้กิดผล

เสียต่อคุณภาพ

การศกึษาหรือ

ผลประโยชน์ของ

นักศึกษา ให้อยู่ในการ

พิจารณาวินจิฉัยของ

ผูท้รงคุณวุฒิที่ท าหนา้

ทีกรรมการตรวจ

ประเมิน 
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7. ผลของการประเมินที่มีผลต่อสถาบัน  

1. กรณีผา่นจะเสนอคณะกรรมการการอุดมศกึษา (กกอ.) เพื่อรับทราบ  

2. กรณีต้องปรับปรุง ให้ปรับปรุงก่อนภายใน 1 ภาคการศึกษา หากปรับปรุงไม่ได้ให้

ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีไม่ผ่าน 

3. กรณีไม่ผ่าน คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษายุติการ

รับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถัดไป หากยังเปิดรับนักศึกษาใหม่อยู่จะไม่รับทราบหลักสูตรนั้น

ทั้งในและนอกสถานที่ตั้งนับตั้งแต่วันที่แจ้งไม่รับทราบและประกาศต่อสาธารณะ รวมทั้งแจ้ง

ส านักงาน ก.พ. ต่อไป 

หมายเหต:ุ 1. กกอ. จะรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง คราวละ 5 ปี ตามเหตุผลและ

ความจ าเป็นที่สถาบันอุดมศกึษาเสนอการจัดการศกึษานอกสถานที่ตัง้   

               2. กรณีไม่แจ้งการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหากตรวจพบ จะเป็นกรณี

เดียวกับไม่ผ่าน และประกาศต่อสาธารณะ ขึ้นเว็บไซด์ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และจะเสนอสภาสถาบันสอบสวน

พิจารณาด าเนนิการทางวินัยกับอธิการบดี ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับโทษในฐานะ

ให้ข้อมูลเท็จ 
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หลักสูตร สาขาวิชา 

ผลการตรวจประเมนิ 

หมายเหต ุผ่าน ต้อง

ปรับปรุง 

ไม่

ผ่าน 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
รวม      

 

สรุปผลการตรวจประเมินของผู้ทรงคณุวุฒ ิ

(   )  เสนอคณะกรรมการการอุดมศกึษา (กกอ.) เพื่อรับทราบ จ านวน...............หลักสูตร 

(   )  ตอ้งปรับปรุงก่อนภายใน 1 ภาคการศกึษา หากปรับปรุงไมไ่ด้ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีไมผ่่าน   

      จ านวน..................หลักสูตร  

(   )  ไมผ่่าน คณะกรรมการการอุดมศกึษา(กกอ.) แจ้งใหส้ถาบันอุดมศกึษายุติการรับนักศกึษาใหมใ่นปี 

การศึกษาถัดไป   จ านวน...................หลักสูตร 
 

 

      

ลงช่ือ.........................................................ประธาน 

            (         ) 

ลงช่ือ......................................................... 

            (         ) 

ลงช่ือ......................................................... 

            (         ) 

ลงช่ือ......................................................... 

            (         ) 

ลงช่ือ......................................................เลขานุการ 

            (         ) 

   คณะกรรมการตรวจประเมิน 

แบบสรุปผลการตรวจประเมนิการจัดการศกึษานอกสถานที่ต้ัง 

ชื่อมหาวทิยาลัย…………………………............................................ วันท่ีตรวจประเมิน วันท่ี ..............เดอืน ............... 2555  

ชื่อศูนย์การศึกษานอกสถานท่ีต้ัง ........................................... จังหวัด........................................................................ 
 

 สมอ.ตย._04 
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ประเด็น 

ผลการตรวจประเมนิ 

หมายเหต ุผ่าน ต้อง

ปรับปรุง 

ไม่

ผ่าน 

1. ด้านการเปิดด าเนนิการหลักสูตร 

 

 

    

2. ด้านอาจารย์ 

 

 

    

3. ด้านสถานท่ี  

 

 

    

4. ด้านส่ิงสนับสนุนทางการศกึษา และ

บริการนักศกึษา 

 

    

5. ด้านนักศกึษา 

 

 

    

6. ด้านการบริหารและการตดิตอ่

ประสานงานระหว่างศูนย์กับสถานท่ีต้ังหลัก 

 

    

7. ด้านอื่น ๆ 

 

 

    

รวม     
 

สรุปผลการตรวจประเมินของผู้ทรงคณุวุฒ ิ

(   )  เสนอคณะกรรมการการอุดมศกึษา (กกอ.) เพื่อรับทราบ  

(   )  ตอ้งปรับปรุงก่อนภายใน 1 ภาคการศกึษา หากปรับปรุงไมไ่ด้ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีไมผ่่าน 

(   )  ไมผ่่าน คณะกรรมการการอุดมศกึษา(กกอ.) แจ้งใหส้ถาบันอุดมศกึษายุติการรับนักศกึษาใหมใ่นปี

การศึกษาถัดไป 

 

แบบสรุปผลการตรวจประเมนิการจัดการศกึษานอกสถานที่ต้ัง (รายหลักสูตร) 

ชื่อมหาวทิยาลัย…………………………............................................ วันท่ีตรวจเยี่ยม วันท่ี ..............เดอืน ............... 2555  

ชื่อศูนย์การศึกษานอกสถานท่ีต้ัง ........................................... จงัหวัด........................................................................ 
หลักสูตร..............................................................................สาขาวิชา........................................................................ 
 

 สมอ.ตย._04 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 

1. ด้านการ
เปิด
ด าเนินการ
หลักสูตร 

   สภาสถาบันอนุมัติโดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา “ไม่
ครบถ้วน”ตามแนวทางที่ กกอ. ก าหนด หรือเปิดสอนก่อนการอนุมัติของ
สภาสถาบัน 
   เปิดสอนแบบบางส่วนในสถานที่ที่ห่างไกลจากสถานที่ตั้งหลัก เกินกว่าที่
นักศึกษาจะเดินทางไปท าการศึกษาหรือใช้บริการ สนับสนุนทั้ง 2 แห่งได้
โดยสะดวกและปลอดภัย 
  เปิดสอนในหลักสูตรที่ไม่มีการสอนในที่ตั้งหลักมาก่อน 
  ไม่มีการด าเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

  สภาสถาบันอนุมัติโดยมีเหตุผลและความ
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนต่อผู้เรียนชัดเจน แต่ขาดกลไกในการก ากับ
ติดตามในการด าเนินงานและประกันคุณภาพที่
มีประสิทธิภาพ 
 

  สภาสถาบันอนมุัตโิดยมีเหตผุลและความจ าเปน็
เพ่ือประโยชนต์่อการจัดการเรียนการสอนต่อผูเ้รียนที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของ กกอ.   
  มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามคุณภาพการ
ด าเนินการเพ่ิมเติมและเป็นส่วนหนึ่งของ IQA ของ
สถาบัน 
 

2. ด้าน
อาจารย์ 

   อาจารย์ไม่ครบถ้วน จ านวนหรือคุณวุฒิไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
  ในกรณีที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มี
ประสบการณ์ด้านการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  รายชื่ออาจารย์ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะไม่ตรงตามความเป็นจริง 
  อาจารย์สอนไม่ครบถ้วนตามตารางสอนทีป่ระกาศไว้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่จริง 
  เป็นการเปิดสอนนอกสถานที่ตั้งบางส่วนเกินกว่าหนึ่งแห่งโดยใช้อาจารย์
ชุดเดียวกับในที่ตั้ง 

  ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่มีผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่ สกอ. ยอมรับ 
  สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
  จ านวนและคุณวุฒิอาจารย์พิเศษไม่
เหมาะสมกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปิด
สอน 

  มีหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์
ครบถ้วนตามพันธกิจ นอกเหนือจากการท าหน้าที่
สอนตามตารางสอน เช่น ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ร่วมพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น  
   ในระดับบัณฑิตศึกษามีอาจารย์ด ารงต าแหน่ง
วิชาการอย่างน้อยหนึ่งคน 
 

3. ด้าน
สถานที่ 

สถานที่เรียนเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ผู้คนสัญจร ซึ่งไม่มบีรรยากาศอดุมศึกษา
เพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาให้บรรลุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ ครบถ้วนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ
- มีระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

  เป็นสถานทีป่ะปนกับการศึกษาในระดบัต่ ากว่า 
หรือไม่สามารถใช้บริการสถานที่ไดต้ลอดเวลา 
  มีระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความ
ปลอดภัย และการจัดการสิง่แวดล้อมที่ยงัไม่
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในสาขาที่เปดิสอน 

  เป็นสถานที่ที่เป็นเอกเทศไม่ปะปนกับการศึกษา
ในระดับต่ ากว่า และสามารถใช้บริการสถานที่ได้
ตลอดเวลา 
 

4. ด้านสิ่ง
สนับสนุน
ทาง
การศึกษา
และบริการ
นักศึกษา 

  ห้องสมุดมีต าราและฐานข้อมูลไม่เพียงพอต่อการศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอน 
  ไม่มีบริการพ้ืนฐานด้านอินเทอร์เน็ตที่เพียงพอต่อความต้องการในการเรียน
การสอน  
  ไม่มีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาที่เปิดสอน 
  มีบริการนกัศึกษาเพียงบางส่วน ไม่เทียบเทา่ในทีต่ั้ง หรือด าเนินการโดยคน
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ให้บริการเฉพาะบางชว่งเวลาหรือมีสถานที่
ให้บริการที่ไม่แนน่อน หรือปะปนจนแยกไม่ออก 

  มีบริการพ้ืนฐานด้านอินเทอร์เน็ตที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับอุดมศึกษาแต่ไม่เป็นส่วน
หนึ่งของระบบไอทีของสถาบัน 
  มีบริการนักศึกษาเทียบเท่าในที่ตั้งแต่
ด าเนินการโดยผู้อื่นและ นักศึกษาใช้บริการได้
เฉพาะบางเวลา 

  มีบริการนักศึกษาในแบบเดียวกับในที่ตั้งและ
ด าเนินการโดยสถาบันโดยตรง นักศึกษาสามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา 
  มีบริการเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา
เพ่ือลดจุดอ่อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการเรียนการ
สอนนอกสถานที่ตั้ง 
 

5. ด้าน
นักศึกษา 

  การเข้าเป็นนักศึกษา    การลงทะเบียนเรียน   การส าเร็จการศึกษาและ
กิจกรรมอื่น  ๆด าเนินการแยกเป็นเอกเทศ 
   นักศึกษามีความรู้ด้อยกว่าในที่ตั้ง 
   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้วแต่กรณี 
   นักศึกษาไม่มีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
  ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา มีมาตรฐานต่างจากระบบการวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานที่ตั้งหลัก 
   เวลาเรียนในห้องเรียนตามตารางสอนต่อวันเกินกว่า 9 ชม. 

   การเข้าเป็นนักศึกษา  การลงทะเบียนเรียน 
การส าเร็จการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ
ด าเนินการเป็นส่วนหนึ่งของระบบของสถาบัน 
  ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา เป็น
ระบบของสถาบัน และด าเนินการอย่าง
น่าเชื่อถือตามหลักการวัดและประเมินผล 

   นักศึกษามีความรู้เทียบเท่าหรือดีกว่าในที่ตั้ง  
  มีกลไกในการแก้ไขข้อจ ากัดของการเรียนนอกที่ตั้ง 
   นักศึกษาระดบับัณฑติศึกษามผีลงานวิจัย
ตีพิมพ์ในวารสารที่ สกอ. ยอมรับหรืออยู่ในฐานข้อมูล
วิจัยระดับนานาชาติ ที่ยอมรับในสาขาวชิาการและ
วิชาชีพนั้น 
  มีกลไกการคัดเลือกนักศึกษา การเสนอและการ
สอบวิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive) ที่เหมาะสมกับบริบทของศูนย์
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

6. ด้านการ
บริหารและ
การติดต่อ
ประสานงาน
ระหว่างศูนย์
กับสถาน
ที่ตั้งหลัก 
 

  สถาบันไม่ได้ด าเนินการเองแต่มอบผู้อื่นเป็นผู้ด าเนินการ 
  ผู้บริหารศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไม่มีความรู้ในเร่ือง
มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
  การเงิน  แยกเป็นอิสระจากสถาบัน ใบรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ใช่
ของสถาบัน  
  ระบบสารสนเทศทะเบียนนักศึกษา และการเงินไม่เป็นระบบเดียวกันกับ
ของสถาบัน 

  สถาบันแต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์เป็น
ผู้บริหาร และด าเนินการเป็นเอกเทศจากคณะที่
เปิดสอนหลักสูตรนั้นในที่ตั้ง 

   สถาบันบริหารจัดการการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
เอง และมีระบบต่าง ๆ  ตามระเบียบของสถาบัน  
การเรียนการสอนอยู่ในการก ากับดูแลของคณะที่
เปิดสอนหลักสูตรนั้นในที่ตั้ง  
   มีการก าหนด มคอ. 3 และ 4 ร่วมกันและก าหนด
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนร่วมกัน ระหว่างศูนย์
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งกับคณะที่เปิดสอน
หลักสูตรนั้นในที่ตั้ง   
   งบดุลการเงินของศูนย์การจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง เป็นส่วนหนึ่งของงบดุลของสถาบัน และ
มีการตรวจสอบตามระเบียบที่ก าหนดโดยสถาบัน 

7.  ด้านอื่น ๆ   
    นอกเหนือจาก 6 ประเด็นข้างต้น ที่มีผลต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ซึ่งเชื่อได้ว่าจะท าให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพการศึกษาหรือผลประโยชน์ของนักศึกษา ให้อยู่ในการพิจารณาวินิจฉัยของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าทีกรรมการตรวจประเมิน      
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แบบตรวจสอบรายการการประเมนิการจัดการศกึษานอกสถานที่ต้ัง (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่อง   ที่พิจารณาว่า สอดคล้อง ตามเกณฑก์ารประเมินการจัดการศกึษานอกสถานทีต่ั้ง 

ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 

1. ด้านการเปิด

ด าเนินการ

หลักสูตร 

 สภาสถาบันอนุมัติโดยมีรายละเอียด

ประกอบการพิจารณา “ไม่ครบถ้วน”ตาม

แนวทางที่ กกอ. ก าหนด หรอืเปิดสอนก่อนการ

อนุมัตขิองสภาสถาบัน 

 เปิดสอนแบบบางสว่นในสถานที่ที่ห่างไกล

จากสถานที่ตั้งหลัก เกินกว่าที่นักศกึษาจะ

เดินทางไปท าการศกึษาหรือใช้บริการ 

สนับสนุนทั้ง 2 แหง่ได้โดยสะดวกและปลอดภัย 

 เปิดสอนในหลักสูตรที่ไม่มีการสอนในที่ตั้ง

หลักมาก่อน 

 ไม่มกีารด าเนินการจัดการศกึษาให้มี

คุณภาพและมาตรฐานครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ 

 

 

 สภาสถาบันอนุมัติโดยมีเหตุผลและ

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการ

เรียนการสอนต่อผูเ้รียนชัดเจน แตข่าดกลไก

ในการก ากับติดตามในการด าเนนิงานและ

ประกันคุณภาพที่มปีระสิทธิภาพ 

 

 สภาสถาบันอนุมัติโดยมีเหตุผลและความ

จ าเป็นเพื่อประโยชน์ตอ่การจัดการเรยีนการ

สอนต่อผู้เรยีนที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศตามนโยบายของ กกอ.   

 มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตาม

คุณภาพการด าเนินการเพิ่มเติมและเป็นส่วน

หนึ่งของ IQA ของสถาบัน 
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1. ประเด็นด้านการเปิดด าเนนิการหลักสูตร (สัมภาษณ์ผู้บริหาร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

 ข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้ง สกอ. เกี่ยวกับหลักสูตร การรับทราบหลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตร และมาตรฐานหลักสูตร 

 ประเด็นการตรวจประเมิน     

เหตุผลและความจ าเป็นในการเปิดสอนนอกสถานที่ตั้ง  

 หากเป็นไปเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา (ตามความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ หรือเพื่อความสะดวกในการเดินทางของ

นักศึกษา) ต้องไม่มีการเปิดสอนทับซ้อนในสาขาที่มีการเปิดสอนโดยสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่นั้นอยู่แล้ว  และต้องแสดงถึงศักยภาพและความเช่ียวชาญใน

สาขาวิชาที่เปิดสอนด้วย 

 เหตุผลและความจ าเป็นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ต่อกิจการของสถาบัน เช่น เพิ่ม

รายได้ให้กับสถาบัน 

 ต้องเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในที่ตั้งแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศกึษา 

 มีหลักฐานการได้รับอนุมัตหิลักสูตรจากสภาสถาบัน 

 กรณีจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบางส่วนของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตที่สอนต้องไม่เกิน ร้อยละ 50 ของหน่วยกิตทั้งหมด และต้องไม่เปิดสอนใน

สถานที่ที่ห่างไกลจากสถานที่ตั้งหลักเกินกว่าที่นักศกึษาจะสามารถเดินทางไปเรียนหรอืใช้บริการสนับสนุนการศกึษาได้ทั้งสองแห่งได้โดยสะดวกและปลอดภัย 
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ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 

2.ด้านอาจารย์  อาจารย์ไม่ครบถ้วน จ านวนหรอืคุณวุฒิไม่

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 

 ในกรณีที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศกึษา

อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มีประสบการณ์ด้าน

การท าวิจัยที่มใิช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

 รายชื่ออาจารย์ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะไม่ตรง

ตามความเป็นจริง 

 อาจารย์สอนไม่ครบถ้วนตามตารางสอนที่

ประกาศไว้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่จริง 

 เป็นการเปิดสอนนอกสถานที่ตั้งบางส่วนเกิน

กว่าหนึ่งแห่งโดยใช้อาจารย์ชุดเดียวกับในที่ตั้ง 

 

 

 

 

 

 ในระดับบัณฑิตศกึษาอาจารย์ประจ า

หลักสูตรไม่มีผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารที่ สกอ. ยอมรับ 

 สัดส่วนอาจารย์ตอ่นักศึกษาไม่

เหมาะสมกับการเรียนการสอนในสาขาวิชา

ที่เปิดสอน 

 จ านวนและคุณวุฒิอาจารย์พิเศษไม่

เหมาะสมกับการเรียนการสอนในสาขาวิชา

ที่เปิดสอน 

 

 มีหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์

ครบถ้วนตามพันธกิจ นอกเหนอืจากการท า

หนา้ที่สอนตามตารางสอน เชน่ ใหค้ าปรึกษา

แก่นักศึกษา รว่มพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น  

 ในระดับบัณฑิตศกึษามีอาจารย์ด ารงต าแหน่ง

วิชาการอย่างน้อยหนึ่งคน 
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2. ประเด็นด้านอาจารย์ (สัมภาษณ์ผู้บริหาร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/นักศกึษา) 

ข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้ง สกอ. เกี่ยวกับรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน พร้อมคุณสมบัติ ตามมาตรฐานหลักสูตร 

 ประเด็นการตรวจประเมิน   

1. กรณีสอนนอกสถานที่ตั้งทั้งหลักสูตรต้องมอีาจารย์ประจ าหลักสูตรคนละชุดกับในสถานที่ตั้ง 

2. กรณีสอนนอกสถานที่ตั้งบางสว่นของหลักสูตรสามารถใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกับในที่ตัง้ได้ แต่จะใช้อาจารย์ชุดเดียวกันเกินกว่าหนึ่งแห่ง

ไม่ได้ 

3. อาจารย์ผู้สอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษามีคุณสมบัติตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรฯ 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑติศกึษามีคุณสมบัติตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรฯ 

5. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับบัณฑติศกึษา)ปฏิบัติหน้าที่อยู่จริง 

7. อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติหนา้ที่อยู่จริงและครบถ้วนตามตารางสอนของศูนย์การจัดการศกึษา 

8. จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์พิเศษมีความเหมาะสมในการจัดการศกึษาในสาขาที่เปิดสอน 

9. สัดส่วนอาจารย์ตอ่นักศึกษาต้องไม่เกินกว่าความสามารถที่จะดูแลคุณภาพการจัดการศกึษาในสาขาที่เปิดสอนได้ 
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ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 

3. ด้านสถานที่  สถานที่เรียนเป็นพืน้ที่สาธารณะที่ผู้คนสัญจร 

ซึ่งไม่มบีรรยากาศอุดมศึกษาเพียงพอส าหรับ

การจัดการศกึษาให้บรรลุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

 มีระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความ

ปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไป

ตามที่กฎหมายก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เป็นสถานที่ปะปนกับการศกึษาในระดับ

ต่ ากว่า หรอืไม่สามารถใช้บริการสถานที่ได้

ตลอดเวลา 

 มีระบบสาธารณูปโภค ระบบรกัษาความ

ปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมทีย่ังไม่

เหมาะสมกับการจัดการศกึษาในสาขาที่เปิด

สอน 

 เป็นสถานที่ที่เป็นเอกเทศไม่ปะปนกับ

การศกึษาในระดับต่ ากว่า และสามารถใช้

บริการสถานที่ได้ตลอดเวลา 
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3.  ประเด็นด้านสถานที่  (สัมภาษณ์ผู้บรหิาร/เจ้าของสถานที่/อาจารย์ผู้สอน/สังเกตสภาพแวดลอ้ม) 

 ข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้ง สกอ. เกี่ยวกับสถานที่ที่จัดการศกึษานอกสถานที่ตั้ง แผนผังแสดงอาคารและบริเวณ 

 ประเด็นการตรวจประเมิน สภาพแวดล้อมมคีวามเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความปลอดภัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา พ.ศ.2552 มีประเด็นดังนี ้

1. สถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอนต้องมีบรรยากาศอุดมศึกษาเพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ  

2. ระยะเวลาสัญญาเชา่/เอกสารอนุญาตใหใ้ช้สถานที่ สัญญาเชา่พืน้ที่ยังไม่สิ้นสุดอายุสัญญาในระยะเวลาเพียงพอที่นักศึกษาจะส าเร็จการศกึษา 

3. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบศูนย์ สถานที่จัดการเรยีนการสอนต้องเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา มีความสะดวกและปลอดภัยเพียงพอ  

4. หากมีการใช้พื้นที่ซ้ าซ้อนระหว่างนักศึกษาของสถาบันที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งกับนักศึกษา/นักเรียนของสถานที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอน 

ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักศกึษาทั้งสองกลุ่ม และไม่ก่อให้เกิดการแย่งชิงใช้สถานที่และบริการที่มใีนสถานที่นั้น 

5. ขนาดพืน้ที่ที่ใชส้ าหรับจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสาขานั้น 
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ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 

4. ด้านสิ่ง

สนับสนุนทาง

การศึกษาและ

บริการนักศกึษา 

 หอ้งสมุดมตี าราและฐานข้อมูลไม่เพียงพอ

ต่อการศกึษาในหลักสูตรที่เปิดสอน 

 ไม่มบีริการพืน้ฐานด้านอินเทอร์เน็ตที่

เพียงพอต่อความต้องการในการเรียนการสอน  

 ไม่มหีอ้งปฏิบัติการที่เหมาะสมและเพียงพอ

ต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่เปิดสอน 

 มีบริการนักศึกษาเพียงบางสว่น ไม่

เทียบเท่าในที่ตัง้ หรอืด าเนินการโดยคนอื่นที่ไม่

เกี่ยวข้องกับสถาบัน ให้บริการเฉพาะบาง

ช่วงเวลาหรอืมีสถานที่ใหบ้ริการที่ไม่แนน่อน 

หรอืปะปนจนแยกไม่ออก 

 

 

 

 

 

 มีบริการพืน้ฐานด้านอินเทอร์เน็ตที่มี

คุณภาพเหมาะสมกับอุดมศึกษาแตไ่ม่เป็น

ส่วนหนึ่งของระบบไอทีของสถาบัน 

 มีบริการนักศึกษาเทียบเท่าในที่ตัง้แต่

ด าเนนิการโดยผูอ้ื่นและ นักศึกษาใช้บริการ

ได้เฉพาะบางเวลา 

 มีบริการนักศึกษาในแบบเดียวกับในที่ตัง้

และด าเนินการโดยสถาบันโดยตรง นักศึกษา

สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

 มีบริการเสริมเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ

นักศึกษาเพื่อลดจุดอ่อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นใน

การเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 
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4.  ประเด็นด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและการจัดบริการนักศึกษา (สัมภาษณ์ผู้บริหาร/อาจารย์/นักศึกษา) 

 ข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาแจ้ง สกอ. เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องท างานของอาจารย์ 

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอันจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปิดสอน ห้องสมุด จ านวนหนังสือ ต ารา วารสารทางวิชาการในสาขาวิชาที่เปิด

สอน รายชื่อฐานขอ้มูลในสาขาวิชา (กรณีบัณฑติศกึษา) คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น 

 ประเด็นการตรวจประเมิน   

1. มีสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีมาตรฐานเดียวกับในสถานที่ตั้ง เช่น 

ห้องเรียน ห้องท างานของอาจารย์ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอันจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปิดสอน ห้องสมุด หนังสือ ต า รา วารสาร

ทางวิชาการ ฐานขอ้มูลในสาขาวิชาที่เปิดสอน (กรณีบัณฑิตศึกษา) บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต้องเป็นที่ใช้ในระดับองค์กร ไม่ใช่ระดับการใช้งาน

ตามบ้าน 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาใช้งานได้จริงและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาใน

สาขาที่เปิดสอน 

3. การเข้าถึงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ บริการหอ้งสมุดอเิล็กทรอนิกส์ และบริการอินเทอร์เน็ตเป็นไปโดยสะดวก เพียงพอ และทั่วถึง 

4. บริการที่ได้แจ้งไว้ในประกาศรับสมัครนักศึกษาว่าจะจัดให้ม ีเชน่ บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดสวัสดิการนักศึกษา และ

บริการด้านอื่นๆ ต้องมีอยู่จริง 

5. บริการที่จัดใหต้้องมีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศกึษาในสถานที่ตัง้  
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ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 

5. ด้านนักศึกษา  การเข้าเป็นนักศกึษา  การลงทะเบียนเรียน 

การส าเร็จการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ 

ด าเนนิการแยกเป็นเอกเทศ 

 นักศึกษามีความรูด้้อยกว่าในที่ตัง้ 

 นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษาไม่มี

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

หรอืสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรอืเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรแลว้แตก่รณี 

 นักศึกษาไม่มคีวามรูพ้ืน้ฐานในสาขาวิชาที่

เปิดสอน 

 ระบบการวัดและประเมินผลการศกึษา มี

มาตรฐานต่างจากระบบการวัดและประเมินผล

การศกึษาของสถานที่ตัง้หลัก 

 เวลาเรียนในห้องเรียนตามตารางสอนต่อ

วันเกินกว่า 9 ชม. 

 การเข้าเป็นนักศกึษาการลงทะเบียน

เรียน การส าเร็จการศกึษาและกิจกรรมอื่นๆ

ด าเนนิการเป็นส่วนหนึ่งของระบบของ

สถาบัน 

 ระบบการวัดและประเมินผลการศกึษา 

เป็นระบบของสถาบัน และด าเนนิการอย่าง

น่าเชื่อถือตามหลักการวัดและประเมินผล 

 นักศึกษามีความรูเ้ทียบเท่าหรอืดีกว่าใน

ที่ตัง้  

 มีกลไกในการแก้ไขข้อจ ากัดของการเรียน

นอกที่ตัง้ 

 นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษามีผลงานวิจัย

ตีพมิพ์ในวารสารที่ สกอ. ยอมรับหรอือยู่ใน

ฐานขอ้มูลวิจัยระดับนานาชาติ ที่ยอมรับใน

สาขาวิชาการและวิชาชีพนั้น 

 มีกลไกการคัดเลือกนักศกึษา การเสนอ

และการสอบวิทยานิพนธ์ การสอบประมวล

ความรู ้(Comprehensive) ที่เหมาะสมกับ

บริบทของศูนย์การจัดการศึกษานอกสถาน

ที่ตัง้ 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
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5.  ประเด็นด้านนักศึกษา (สมัภาษณ์อาจารย์/นักศึกษา) 

 ประเด็นการตรวจประเมิน  เป็นประเด็นที่สะท้อนคุณภาพนักศกึษา 

1. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือมีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) 

3. มกีารเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและสามารถสร้างเสริมให้นักศึกษามอีัตตลักษณ์ตามที่สถาบันได้ก าหนดไว้ 

4. มีระบบการรับสมัคร การลงทะเบียนเรียน  การจัดการเรียนการสอน การแจ้งผลการเรียน การขึ้นทะเบียนบัณฑิต การลงทะเบียน การวัดและ

ประเมินผล การช าระเงิน และระบบอื่น ๆ ที่เป็นของสถาบัน ไม่แยกเป็นเอกเทศเฉพาะของศูนย์ 

5. ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาให้ประเมินเพิ่มเติมในด้านการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ความสามารถในวิชาชีพ ความรู้ความสามารถในการ

วิจัย  การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ความคิดริเริ่ม ทักษะทางดา้นภาษาต่างประเทศ  

6. ส าหรับระดับปริญญาตรีใหป้ระเมินเพิ่มเติมในด้านศักยภาพความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศกึษา 
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ประเด็นการ

ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 

6. ด้านการ

บริหารและการ

ติดต่อ

ประสานงาน

ระหว่างศูนย์กับ

สถานที่ตั้งหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถาบันไม่ได้ด าเนินการเองแตม่อบผูอ้ื่นเป็น

ผูด้ าเนนิการ 

  ผูบ้ริหารศูนย์การจัดการศึกษานอกสถาน

ที่ตัง้ไม่มคีวามรู้ในเรื่องมาตรฐานการอุดมศกึษา 

และเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 การเงนิแยกเป็นอิสระจากสถาบัน ใบรับ

เงินคา่ธรรมเนียมการศึกษาไม่ใช่ของสถาบัน  

 ระบบสารสนเทศทะเบียนนักศึกษา และ

การเงนิไม่เป็นระบบเดียวกันกับของสถาบัน 

 สถาบันแต่งตัง้ผูอ้ านวยการศูนย์เป็น

ผูบ้ริหาร และด าเนินการเป็นเอกเทศจาก

คณะที่เปิดสอนหลักสูตรนั้นในที่ตัง้ 

 

 

 สถาบันบริหารจัดการการศึกษานอก

สถานที่ตั้งเอง และมีระบบต่าง ๆ  ตามระเบียบ

ของสถาบัน  

การเรียนการสอนอยู่ในการก ากับดูแลของ

คณะที่เปิดสอนหลักสูตรนั้นในที่ตัง้  

 มีการก าหนด มคอ. 3 และ 4 ร่วมกันและ

ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียน

ร่วมกัน ระหว่างศูนย์การจัดการศกึษานอก

สถานที่ตั้งกับคณะที่เปิดสอนหลักสูตรนั้นใน

ที่ตัง้   

 งบดุลการเงินของศูนย์การจัดการศกึษา

นอกสถานที่ตั้ง เป็นส่วนหนึ่งของงบดุลของ

สถาบัน และมีการตรวจสอบตามระเบียบที่

ก าหนดโดยสถาบัน 
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6. ประเด็นด้านการบรหิาร การประสานงานระหว่างศูนย์กับสถานที่ตั้งหลัก (สัมภาษณ์ผู้บริหาร/นักศึกษา) 

 1.  ต้องเป็นการบริหารโดยสถาบัน โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน และองค์ประกอบของบุคลากรที่บริหารจัดการศูนย์  กระบวนการรับสมัครและ

การลงทะเบียนเรียน กระบวนการส าเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนบัณฑิตการบริหารวิชาการตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็น

ของสถาบัน ไม่ใช่การบริหารโดยผูอ้ื่น 

 2.  มีระบบตรวจสอบการเงนิที่โปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบของสถาบัน 
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ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 

7.  ด้านอื่น ๆ  

นอกเหนอืจาก 6 

ประเด็นข้างตน้ ที่มีผล

ต่อการจัดการศกึษา

นอกสถานที่ตั้ง ซึ่งเชื่อ

ได้วา่จะท าใหเ้กิดผล

เสียต่อคุณภาพ

การศกึษาหรือ

ผลประโยชน์ของ

นักศึกษา ให้อยู่ในการ

พิจารณาวินจิฉัยของ

ผูท้รงคุณวุฒิที่ท าหนา้

ทีกรรมการตรวจ

ประเมิน 
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ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยและข้อควรระวัง 

ประเด็น การตรวจสอบข้อมูลโดยเลขานุการ การเปลี่ยนแปลงในวันตรวจประเมนิ 

ประเด็นด้านการเปิดด าเนินการหลักสูตร   

1. หลักสู ตรที่ เ ปิ ดสอนนอกสถานที่ ตั้ ง     

ต้องเปิดสอนในที่ตั้งมาแล้วอย่างน้อย 1 

ภาคการศึกษา และ สกอ. รับทราบแล้ว 

(    ) เป็นไปตามเกณฑ์ (    ) ไมเ่ป็นตามเกณฑ์ 
 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

หลักสูตร/สาขา 

หลักสูตรใหม่/ 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ..... 

การจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

เหตุผลที่สภาอนุมัติให้จัดการศึกษา 

นอกสถานที่ตั้ง 

วันที่สภา

มหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติ 

หลักสูตรในที่ต้ัง 

วันที่ สกอ.รับทราบ 

(ข้อมูลจาก..............) 

วันที่เปิดสอน 

ในสถานที่ตั้ง 

วันที่สภาอนุมัติ/

เห็นชอบ 

ให้จัดการศึกษา

นอกสถานที่ตั้ง 

วันที่เริ่ม 

เปิดสอน 

นอกสถานที่ตั้ง 

1. หลักสูตร................................. 

 สาขาวิชา................................. 

       

2. หลักสูตร................................. 

 สาขาวิชา................................. 

       

3. หลักสูตร................................. 

 สาขาวิชา................................. 

       

4. หลักสูตร................................. 

 สาขาวิชา................................. 

       

 

สมอ.ตย._02 

แบบสรุปข้อมูลและสารสนเทศการตรวจประเมินการจัดการศกึษานอกสถานที่ต้ัง  (โดยฝ่ายเลขานุการ) 

สถาบันอุดมศกึษาต้นสังกดั ...................................................................................................... วนัที่ตรวจประเมิน ............................................... 

ชื่อศูนย์การศกึษานอกสถานที่ต้ัง ........................................................................................................................................................................................... 
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ประเด็น การตรวจสอบข้อมูลโดยเลขานุการ การเปลี่ยนแปลงในวันตรวจประเมนิ 

2. การเห็นชอบจากสภาสถาบันก่อนเปิดสอน

และแจ้ง สกอ. ทราบภายใน 30 วัน 

นับตั้งแต่สภาสถาบันเห็นชอบ 

- ............. ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 25........... ณ วนัที่ ....................................... 

- วันที่เปิดศนูย์.......................................................................................... 

- สภาฯ ให้ความเหน็ชอบ/อนมุัติให้จดัการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

(    ) มีหลักฐานรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย หรอืมติสภาฯ เมื่อ

คราวประชุมคร้ังที่...................  วนัที่...........................................................   

(    ) ไม่มีหลักฐาน 

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

……………………………………………………………….

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

วันทีส่ภาอนุมัติ/เห็นชอบ 

ให้จัดการศกึษา 

นอกสถานที่ต้ัง 

การแจ้งข้อมูลให้  สกอ. รับทราบ สภาพปัจจุบัน 

วัน/เดือน/ป ี ภายใน 30 วัน 

นับตั้งแตส่ภาฯ

เห็นชอบ 

ภายหลัง 30 วัน 

นับตั้งแตส่ภาฯ  

เห็นชอบ 

เปิด ปิด 

1. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

      

2. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

      

3. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

      

4. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

      

5. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 
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ประเด็น การตรวจสอบข้อมูลโดยเลขานุการ การเปลี่ยนแปลงในวันตรวจประเมนิ 

3. การรายงานการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้ทราบ

ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบัน

รับทราบ 

(     ) มีการเปลี่ยนแปลง 

 มกีารรายงาน  ไมม่กีารรายงาน 

วันที่แจ้งใหส้ภาสถาบันรับทราบ...................................... 

วันที่แจ้งให ้สกอ.รับทราบ............................................... 

 ภายใน 90 วันนับตั้งแต่สภาสถาบันเห็นชอบ 

 ภายหลัง 90 วันนับตั้งแต่สภาสถาบันเห็นชอบ 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการ  (วันท่ีสง่เร่ือง..................................................) 

(     ) ไม่มีการเปลีย่นแปลง 

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่เปิด

สอนนอกสถานที่ตั้ง 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีมีความสอดคล้อง 

หลักสูตร/สาขา การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 

ทั้งหลักสูตร บางส่วน 

1. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

  

2. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

  

3. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

  

4. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

  

5. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

  

    

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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ประเด็น การตรวจสอบข้อมูลโดยเลขานุการ การเปลี่ยนแปลงในวันตรวจประเมนิ 

ประเด็นด้านอาจารย์   

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร โปรดท าเคร่ืองหมาย  เมื่อเห็นวา่สอดคลอ้ง และเครื่องหมาย  เมื่อเห็นว่าไม่

สอดคล้องในช่อง (   ) 

5.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ท้ังหลักสูตร) 

- หลักสูตร/สาขาวิชา........................................................................................... 

(    ) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมคีุณวุฒแิละคุณสมบัติ จ านวนไมน่้อยกวา่ 5 คน         

ท่ีไม่ซ้ ากับในสถานที่ตัง้และมีคณุวุฒ ิและคุณสมบัตสิอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

(    ) มีการแสดงหมายเลขบัตรประชาชนอย่างครบถ้วน 

- หลักสูตร/สาขาวิชา........................................................................................... 

(    ) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมคีุณวุฒแิละคุณสมบัติ จ านวนไมน่้อยกวา่ 5 คน ท่ีไม่

ซ้ ากับในสถานที่ตัง้และมีคุณวุฒิ และคุณสมบัตสิอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

(    ) มีการแสดงหมายเลขบัตรประชาชนอยา่งครบถ้วน 

(    ) มีสัญญาจ้างเป็นอาจารย์ประจ า 

5.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (บางส่วน) 

- หลักสูตร/สาขาวิชา...................................................................................... 

(    ) สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้ไมเ่กินคร่ึงหน่ึงของ               

จ านวนหนว่ยกิตรวมของหลักสตูร ซึ่งสถาบันสามารถใชอ้าจารยป์ระจ า

หลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกับในสถานท่ีต้ังได้แตไ่มเ่กิน

หนึ่งแหง่ 
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- หลักสูตร/สาขาวิชา...................................................................................... 

(    ) สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้ไมเ่กินคร่ึงหน่ึงของ                       

จ านวนหนว่ยกิตรวมของหลักสตูร ซึ่งสถาบันสามารถใชอ้าจารยป์ระจ า

หลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกับในสถานท่ีต้ังได้แตไ่มเ่กิน

หนึ่งแหง่ 

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………

…………………………………….…………………………

……………………………………………………………… 

6. อาจารย์ผู้สอน 

  

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีมีความสอดคล้อง 

ระดับปริญญาตร ี:  

- หลักสูตร/สาขาวิชา..................................................................................... 

(    ) มคีวามสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

(    ) ไม่มคีวามสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

- หลักสูตร/สาขาวิชา...................................................................................... 

(    ) มคีวามสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

(    ) ไม่มคีวามสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

- หลักสูตร/สาขาวิชา...................................................................................... 

(    ) มคีวามสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

(    ) ไม่มคีวามสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

- หลักสูตร/สาขาวิชา...................................................................................... 

(    ) มคีวามสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

(    ) ไม่มคีวามสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
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ประเด็น การตรวจสอบข้อมูลโดยเลขานุการ การเปลี่ยนแปลงในวันตรวจประเมนิ 

ระดับบณัฑิตศึกษา :  

- หลักสูตร/สาขาวิชา...................................................................................... 

(    ) มคีวามสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

(    ) ไม่มคีวามสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

- หลักสูตร/สาขาวิชา...................................................................................... 

(    ) มคีวามสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

(    ) ไม่มคีวามสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 

………………………………………………………………

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………

…………………………………….…………………………

…………………………………………………………….... 

…………………………………….…………………………

…………………………………………………………….... 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาโท 

- จ านวน 3 คน 

- ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 

- ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่่ ากว่า                   

รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน  

ปริญญาเอก 

- จ านวน 3 คน 

- ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 

- ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า

ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

 

 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีมีความสอดคล้อง 

ระดับบณัฑิตศึกษา :  

- หลักสูตร/สาขาวิชา...................................................................................... 

(    ) มคีวามสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

(    ) ไม่มคีวามสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

- หลักสูตร/สาขาวิชา...................................................................................... 

(    ) มคีวามสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

(    ) ไม่มคีวามสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 

……………………………………………………………….

…………………………………….………………………… 
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8. อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์ โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีมีความสอดคล้อง 

ระดับบณัฑิตศึกษา :  

- หลักสูตร/สาขาวิชา...................................................................................... 

(    ) มคีวามสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

(    ) ไม่มคีวามสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

- หลักสูตร/สาขาวิชา...................................................................................... 

(    ) มคีวามสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

(    ) ไม่มคีวามสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………..……………………………………………………

…..………………………………………………………..…

…………………………………………………….………… 

9. อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่อยู่จริงตาม

ตารางสอนของศูนย์การจัดการศึกษา 

โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่มีความสอดคล้อง 

- หลักสูตร/สาขาวิชา...................................................................................... 

(    ) ปฏิบัติหนา้ที่อยู่จริงตามตารางสอน 

(    ) ไม่ได้ปฏิบัตหิน้าทีต่ามตารางสอน  เนื่องจาก.......................................... 

.....................................................................................................................  

- หลักสูตร/สาขาวิชา...................................................................................... 

(    ) ปฏิบัติหนา้ที่อยู่จริงตามตารางสอน 

(    ) ไม่ได้ปฏิบัตหิน้าทีต่ามตารางสอน  เนื่องจาก.......................................... 

..................................................................................................................... 

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

ประเด็นด้านสถานที ่   

10. กรณีเป็นอาคารของสถาบันอุดมศึกษา มี

ส าเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคาร 

สถานที่ชัดเจน 

(    ) เป็นอาคารของสถาบันอุดมศกึษา 

 มเีอกสาร   ไม่มีเอกสาร 

(    ) ไมใ่ชอ่าคารของสถาบันอดุมศกึษา 

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

…………………………………….………………………… 
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11. กรณีเป็นการเช่าสถานที่และอาคาร ต้องมี

สัญญาเช่าที่ระบุก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด

ให้ชัดเจนหรือกรณีเป็นความร่วมมือกับ

หน่วยงานอื่นต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้

สถานที่และอาคารจากผู้มีอ านาจของ

หน่วยงานนั้น 

(    ) มีสัญญาเช่า/หนงัสอืยินยอมให้ใช้สถานที่และอาคารระยะเวลาเช่า/

ยินยอมให้ใช้สถานที่....................................................................... 

....................................................................................................... 

(    ) ไม่ม ี

 

 

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

12. ข้อมูลแผนที่แสดงที่ตั้ง (    ) ม ี (แนบท้ายเอกสารนี้) 

(    ) ไม่ม ี

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

…………………………………….………………………… 

13. ข้อมูลแผนผังแสดงบรเิวณและอาคาร (    ) ม ี(แนบท้ายเอกสารนี้) 

(    ) ไม่ม ี

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

…………………………………….………………………… 

14. สถานที่และอาคารมีบรรยากาศอุดมศึกษา

และต้องอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภัย 

โปรดท าเครื่องหมาย  เมื่อเห็นว่าสอดคล้อง และเครื่องหมาย  เมื่อเห็นว่า

ไม่สอดคลอ้งในช่อง (   ) 

(    ) สถานที่และอาคารทีใ่ช้จัดการศึกษา มีบรรยากาศทีเ่หมาะสมต่อการจัด

การศึกษาระดับอดุมศึกษา 

(    ) ความปลอดภัย 

(    ) อื่นๆ....................................................................... 

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

……………………………………….………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………….……… 

15. ประเภทของสถานที่ที่ใช้จัดการศึกษา (    ) สถานที่ราชการ 

(    ) โรงแรม 

(    ) วัด 

(    ) โรงเรียน/สถานศึกษา 

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………
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(    ) ศูนย์การค้า 

(    ) โรงงาน 

(    ) นิคมอุตสาหกรรม 

(    ) อื่นๆ ...................................................................... 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

16. การใช้พื้นที ่ - การใช้พื้นที่ซ้ าซอ้น...............................................ตร.ม. 

- พืน้ที่จัดการศึกษารวมทัง้หมด..............................ตร.ม. 

 

ประเด็นด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา และ

บริการนักศึกษา 

  

17. มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน

ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ  เช่นเดียวกับ

การจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง 

รายการ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

จากเอกสารพบขอ้มลูเบื้องตน้ ดงันี ้  

1. ห้องเรียน  จ านวน.............หอ้ง....................................ตร.ม. 

  

2. ห้องท างานอาจารย์ จ านวน.............หอ้ง....................................ตร.ม.   

3. ห้องปฏิบตัิการ จ านวน.............หอ้ง....................................ตร.ม.

เครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน.......................................................เครื่อง 

  

4. ห้องสมุด  จ านวน.............หอ้ง....................................ตร.ม.   

5. เอกสารระบุว่ามอีินเทอร์เนต็ความเร็วสูง  

 ระบบ....................................................................................................... 

 ความเร็ว................................................................................................. 

  

6. หนังสือ ต ารา วารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอน   

7. รายชื่อฐานข้อมลูในสาขาวิชาที่เปิดสอน (กรณีบัณฑิตศึกษา)  

มีฐานขอ้มลู  จ านวน...........................................ฐาน คอื  

............................................................................................................
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ประเด็น การตรวจสอบข้อมูลโดยเลขานุการ การเปลี่ยนแปลงในวันตรวจประเมนิ 

............................................................................................................ 

8. อื่นๆ (โปรดระบุ) 

 -  .......................................................................................................... 

 -  ...................................................................................... .................... 

 -  .......................................................................................................... 

 -  .......................................................................................................... 

  

 
18. สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทาง

การศึกษาใช้งานได้จริงและเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคข์องการใช้งาน 

โปรดท าเครื่องหมาย  เมื่อเห็นว่าสอดคล้อง และเครื่องหมาย  เมื่อเห็นว่า

ไม่สอดคลอ้งในช่อง (   ) 

(    ) สามารถใช้งานได้จริง 

(    ) ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคข์องการใช้งาน 

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

19. การเข้าถึงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ้

บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และบริการ

อินเตอรเ์น็ต 

(    ) ตลอดเวลา 

(    ) บางเวลา 

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………. 

20. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การ

แนะแนวอา ชีพ  และการจั ดบริ ก า ร

สวัสดิการนักศึกษา 

 

โปรดท าเครื่องหมาย  เมื่อเห็นว่าสอดคล้อง และเครื่องหมาย  เมื่อเห็นว่า

ไม่สอดคลอ้งในช่อง (   ) 

(    ) การบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการ : ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

(    ) การแนะแนวอาชพี : ……………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

(    ) การจัดบริการสวัสดกิารนักศกึษา : ………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….

…………………………………….………………………… 

…………………………………….…………………………

……………………………………………………………….

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….

………………………………………………………………. 
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ประเด็น การตรวจสอบข้อมูลโดยเลขานุการ การเปลี่ยนแปลงในวันตรวจประเมนิ 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

(    ) การบริการด้านอ่ืนๆ ..................................................................................... 
……………………………………………………………….

………………………………………………………………. 

21. การจัดบรกิารนักศึกษามีมาตรฐาน

เช่นเดียวกันกับการจัดการศึกษา            

ในสถานที่ตั้ง 

 

(    ) สอดคลอ้ง 

(    ) ไม่สอดคลอ้ง 

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

…………………………………….………………………… 

……………………………………………………………….

………………………………………………………………. 

22. ระบบการสื่อสารขอ้มลู (    ) การรับสมัครนักศกึษา 

(    ) การลงทะเบียนเรียน 

(    ) การจัดการเรียนการสอน 

(    ) การแจ้งผลการเรียน 

(    ) การขึน้ทะเบียนบัณฑิต 

(    ) ระบบอื่นๆ.................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

…………………………………….………………………… 

……………………………………………………………….

………………………………………………………………. 
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ประเด็น การตรวจสอบข้อมูลโดยเลขานุการ การเปลี่ยนแปลงในวันตรวจประเมนิ 

ประเด็นด้านนักศึกษา   

จ านวนนักศกึษาปัจจุบันในแต่ละหลักสูตร / แตล่ะปีการศกึษา (น.ศ.คงอยู่-จ าแนกตามชั้นปีทีเ่ข้าศึกษา) 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ปี พ.ศ. 25..... ปี พ.ศ. 25..... ปี พ.ศ. 25..... ปี พ.ศ. 25..... รวมทั้งสิ้น 

แผน รับจริง แผน รับจริง แผน รับจริง แผน รับจริง แผน รับจริง 

1. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

          

2. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

          

3. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

          

4. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

          

 จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา และปีการศกึษา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ปีการศกึษา 

รวมทั้งสิ้น 
พ.ศ.25.... พ.ศ.25.... พ.ศ.25.... พ.ศ.25.... พ.ศ.25.... พ.ศ.25.... พ.ศ.25.... พ.ศ.25.... พ.ศ.25.... 

1. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

          

2. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

          

3. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 

          

4. หลักสูตร....................................... 

 สาขาวิชา..................................... 
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ประเด็น การตรวจสอบข้อมูลโดยเลขานุการ การเปลี่ยนแปลงในวันตรวจประเมนิ 

23. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

- การก าหนดเกณฑก์ารวัดผล 

- เกณฑข์ั้นต่ าของแต่ละรายวิชา 

- เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

- ความครบถ้วนตามจ านวนหน่วยกิต        

ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

(    )  ใช้แบบเดยีวกับในทีต่ั้ง 

(    )  ไม่ใช้ (โปรดระบุ) 

………………………………………….……….………………………………………………………………………

………….………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………….………………………………… 

24. คุณลักษณะของบัณฑติ (    ) ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

(    ) บุคลิกลักษณะและทัศนคตขิองนักศกึษาตอ่การเรียนรู้ 

(    ) อื่นๆ ................................................ 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

25. การเขา้รว่มกิจกรรมนักศึกษา (    ) จ านวนกิจกรรมนักศึกษา.......................กจิกรรม 

(    ) จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรม.................คน 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

26. คุณลั กษณะของผู้ ที่ ก า ลั ง จ ะส า เ ร็ จ

การศึกษา 

(    ) Learning Outcomes (ด้านคุณธรรม/จรยิธรรม  ความรู้ทักษะปัญญา  

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข  และการสื่อสารฯ) 

(    ) ความพร้อมในการประกอบอาชพี 

(    ) การค้นคว้าอสิระ 

(    ) ความสามารถในวชิาชีพ 

(    ) ความสามารถในการวิจัย 

(    ) การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัย 

(    ) ความคิดริเร่ิม 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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ประเด็น การตรวจสอบข้อมูลโดยเลขานุการ การเปลี่ยนแปลงในวันตรวจประเมนิ 

(    )  ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ……………………………………………………………… 

ประเด็นด้านการบริหารและการติดต่อ

ประสานงานระหว่างศูนย์กับสถานที่ตั้งหลัก 

  

27. การบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอก

สถานที่ตั้ง 

(    ) โครงสรา้งการบรหิารงาน และองคป์ระกอบของบุคลากรทีบ่รหิารจัดการ

ศูนย ์

(    ) การติดต่อประสานงานระหวา่งศูนย์การศึกษานอกสถานทีต่ัง้กับ

สถานศึกษาทีต่ั้งหลัก 

(    ) กระบวนการรับสมัครและการลงทะเบียนเรียน 

(    ) กระบวนการส าเร็จการศึกษาและการขึน้ทะเบยีนบัณฑติ 

(    ) งานวิชาการ 

……………………………………………………………….

…………………………………….…………………………

…………………………………….…………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………….………………………………… 

28. รู ปแบบการบริ หารจั ดการระหว่ า ง

มหาวิทยาลัยและเจ้าของสถานที่ที่ให้ความ

รว่มมือ 

(    ) สถาบันอดุมศึกษาต้นสังกัดบรหิารจัดการศูนย์เอง แต่ขอใช้สถานที่จาก

เจา้ของสถานที ่

(    ) เจา้ของสถานที่บริหารจดัการศูนย์เองแต่ขอสนับสนุนด้านอาจารย์จาก

สถาบันอดุมศึกษาต้นสังกัด 

(    )  อืน่ๆ ............…………................ 

……………………………………………………………… 

…………………………………….………………………… 

…………………………………….………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

ประเด็นด้านอื่น ๆ   

ประเด็นที่นอกเหนือจาก 6 ประเด็นข้างต้น  

ที่มีผลต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

ซึ่งเชื่อได้ว่าจะท าให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพ
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ประเด็น การตรวจสอบข้อมูลโดยเลขานุการ การเปลี่ยนแปลงในวันตรวจประเมนิ 

การศึกษาหรือผลประโยชน์ของนักศึกษา ให้

อยู่ในการพิจารณาวินิจฉัยของผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ท าหน้าทีกรรมการตรวจประเมนิ 

รายชื่อผู้แทนสถาบนัที่เข้าร่วมการประเมิน 

(ตามที่แจ้ง) 

  

1………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………

3…………………………………………..…………………………

4……………………………………..………………………………

5................................................................... 

  

ข้อมูลอื่น ๆ (สถาบันอุดมศกึษาเปลี่ยนแปลงโดยที่ยังไม่เคยแจ้ง สกอ.) หรอืประเด็นส าคัญอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจประเมิน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าชี้แจง   โปรดรายงานสถานภาพของข้อมูลตามรายการที่แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

ข้อมูลตามเอกสารโครงการทีส่่งถึง สกอ. สถานภาพ ระบุการเปลี่ยนแปลง 

วัน เดือน ปี ทีส่่งเรื่องถึง สกอ. .................................................................. 

สถานที่จัดการศึกษา   

1………………………………………………………………………………………..………..   คงเดมิ     เปลีย่นแปลง (วนัที่...................) ……………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………….……………..   คงเดมิ     เปลีย่นแปลง (วนัที่...................) ……………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………..………………..…   คงเดมิ     เปลีย่นแปลง (วนัที่...................) ……………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………..…   คงเดมิ     เปลีย่นแปลง (วนัที่...................) ……………………………………………………………………………… 

การเชา่สถานที่ และระยะเวลาเชา่   

  สถานที่ที่สถาบันมีเอกสารสิทธิ ์   คงเดมิ     เปลีย่นแปลง  ……………………………………………………………………………… 

  สถานที่เช่า ระยะเวลาเชา่......……………………………………..………… 
  คงเดมิ     เปลีย่นแปลง  ……………………………………………………………………………… 

  สถานที่ท าความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ 
          ระยะเวลาขอใช้สถานที่………………………………………………. 
 

  คงเดมิ     เปลีย่นแปลง 

 

แบบตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลการจัดการศกึษานอกสถานที่ต้ัง  (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา) 

สถาบันอุดมศกึษา............................................................................................................................วันที่รายงานข้อมูล.............................................................. 

ผู้รายงานข้อมูล..........................................................................ต าแหน่ง.............................................................เบอร์โทรศัพท์................................................. 

 

สมอ.ตย._03 
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ข้อมูลตามเอกสารโครงการทีส่่งถึง สกอ. สถานภาพ ระบุการเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตร/สาขาทีเ่ปดิสอน   

1………………………………………………………………………………………..………   คงเดมิ     เปลีย่นแปลง(วันที.่..................) ……………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………….…………   คงเดมิ     เปลีย่นแปลง(วันที.่..................) ………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………..……………….   คงเดมิ     เปลีย่นแปลง(วันที.่..................) ………………………………………………………………………………….. 

4………………………………………………………………………………………………   คงเดมิ     เปลีย่นแปลง(วันที.่..................) ………………………………………………………………………………….. 

จ านวนนักศกึษา   

1. สาขา………………………………………………………. 

น.ศ.ใหม ่ปี การศกึษา 2555   จ านวน............คน   

จ านวน น.ศ.ตามช้ันปีอื่นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน แยกตามช้ันปี 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

น.ศ.ท่ีออกกลางคัน หรอืไม่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน................คน 

  คงเดิม     เปลี่ยนแปลง(วันท่ี...................) 

 

 

 

 

 

 

น.ศ.ใหม ่ปี การศกึษา 2555   จ านวน............คน   

จ านวน น.ศ.ตามช้ันปีอื่นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน แยกตามช้ันปี 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

น.ศ.ท่ีไม่สามารถจบได้ตามหลกัสูตร  .........................คน 

น.ศ.ท่ีออกกลางคัน หรอืไม่ส าเร็จการศึกษา  .............คน 

2. สาขา………………………………………………………. 

น.ศ.ใหม ่ปี การศกึษา 2555   จ านวน............คน   

จ านวน น.ศ.ตามช้ันปีอื่นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน แยกตามช้ันปี 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

น.ศ.ท่ีออกกลางคัน หรอืไม่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน................คน 

 

 

  คงเดิม     เปลี่ยนแปลง(วันท่ี...................)  

น.ศ.ใหม ่ปี การศกึษา 2555   จ านวน............คน   

จ านวน น.ศ.ตามช้ันปีอื่นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน แยกตามช้ันปี 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

น.ศ.ท่ีไม่สามารถจบได้ตามหลกัสูตร  .........................คน 

น.ศ.ท่ีออกกลางคัน หรอืไม่ส าเร็จการศึกษา  .............คน 
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3. สาขา………………………………………………………. 

น.ศ.ใหม ่ปี การศกึษา 2555   จ านวน............คน   

จ านวน น.ศ.ตามช้ันปีอื่นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน แยกตามช้ันปี 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

น.ศ.ท่ีออกกลางคัน หรอืไม่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน................คน 

  คงเดิม     เปลี่ยนแปลง(วันท่ี...................)  

น.ศ.ใหม ่ปี การศกึษา 2555   จ านวน............คน   

จ านวน น.ศ.ตามช้ันปีอื่นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน แยกตามช้ันปี 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

น.ศ.ท่ีไม่สามารถจบได้ตามหลกัสูตร  .........................คน 

น.ศ.ท่ีออกกลางคัน หรอืไม่ส าเร็จการศึกษา  .............คน 

4. สาขา………………………………………………………. 

น.ศ.ใหม ่ปี การศกึษา 2555   จ านวน............คน   

จ านวน น.ศ.ตามช้ันปีอื่นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน แยกตามช้ันปี 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

น.ศ.ท่ีออกกลางคัน หรอืไม่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน................คน 

  คงเดิม     เปลี่ยนแปลง(วันท่ี...................) 

 

 

 

 

 

น.ศ.ใหม ่ปี การศกึษา 2555   จ านวน............คน   

จ านวน น.ศ.ตามชัน้ปีอื่นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน แยกตามช้ันปี 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

น.ศ.ท่ีไม่สามารถจบได้ตามหลกัสูตร  .........................คน 

น.ศ.ท่ีออกกลางคัน หรอืไม่ส าเร็จการศึกษา  .............คน 

5. สาขา………………………………………………………. 

น.ศ.ใหม ่ปี การศกึษา 2555   จ านวน............คน   

จ านวน น.ศ.ตามช้ันปีอื่นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน แยกตามช้ันปี 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

น.ศ.ท่ีออกกลางคัน หรอืไม่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน................คน 

 

  คงเดิม     เปลี่ยนแปลง(วันท่ี...................) 

 

 

 

น.ศ.ใหม ่ปี การศกึษา 2555   จ านวน............คน   

จ านวน น.ศ.ตามช้ันปีอื่นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบัน แยกตามช้ันปี 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

น.ศ.ท่ีไม่สามารถจบได้ตามหลกัสูตร  .........................คน 

น.ศ.ท่ีออกกลางคัน หรอืไม่ส าเร็จการศึกษา  .............คน 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

 ระดับปรญิญาตร ี   คงเดมิ     เปลีย่นแปลง(วันที.่..................)  

สาขาวิชา ……………………………………….…………………………………  …………………………………………………………………………………….. 

1……………………………………………………………………………………………….  …………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………….………………..  …………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………..…………………………………………………..  …………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………..……………………………………………….………..  …………………………………………………………………………………….. 

สาขาวิชา  .........................................................................   คงเดมิ     เปลีย่นแปลง(วันที.่..................)  

1.............................................................................................  …………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………..………………..  …………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………..…………………..  …………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………..………………………………….…………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 
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 ระดับบัณฑติศึกษา   คงเดมิ     เปลีย่นแปลง(วันที.่..................)  

ปรญิญาโท   
สาขาวิชา  ……..……………………………………….………………………………… 

 
………………………………………………………………………………….. 

1………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………….……………….. 
 

………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………..………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………..……………………………………………….……….. 
 

………………………………………………………………………………….. 

ปรญิญาเอก   คงเดมิ     เปลีย่นแปลง(วันที.่..................)  
สาขาวิชา. ……………………………………….………………………………… 

 
………………………………………………………………………………….. 

1………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………….……………….. 
 

………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………..………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………..……………………………………………….……….. 
 

………………………………………………………………………………….. 
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 2555                        

ข้อมูลอื่น ๆ (สถาบันอดุมศกึษาเปลี่ยนแปลงโดยที่ยังไม่เคยแจ้ง สกอ.)  
 

............................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................... ................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................... 


