
อันดับที่ สถาบันอุดมศึกษา จังหวัด ศูนย หลักสูตร สาขา สถานะ

ขอมูลการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาท่ีแจงมายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยางเปนทางการ
หากพบเห็นการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งนอกเหนือจากในตารางนี้ ขอไดโปรดใหขอมูลตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ท้ังนี้ เพ่ือเปนการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

371 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด อยูระหวางดําเนินการ

372 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ อยูระหวางดําเนินการ

373 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สระบุรี วิทยาลัยสารพัดชางสระบุรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ แจงปดการเรียนการสอน

374 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สระบุรี วิทยาลัยสารพัดชางสระบุรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี แจงปดการเรียนการสอน

375 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชลบุรี โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ป) วิศวกรรมเคร่ืองกล อยูระหวางดําเนินการ

376 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชลบุรี โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ป) วิศวกรรมไฟฟา อยูระหวางดําเนินการ

377 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู อยูระหวางดําเนินการ (แจงปดรับนักศึกษา
ปการศึกษา 2554)378 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลพบุรี โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี (ตอเน่ือง) อยูระหวางดําเนินการ (แจงปดรับนักศึกษา
ปการศึกษา 2554)379 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลพบุรี โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร

(ตอเน่ือง)
อยูระหวางดําเนินการ (แจงปดรับนักศึกษา
ปการศึกษา 2554)

380 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมุทรปราการ โรงเรียนสุวรรณภูมิเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ อยูระหวางดําเนินการ

381 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมุทรปราการ โรงเรียนสุวรรณภูมิเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร อยูระหวางดําเนินการ

382 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สระแกว วิทยาลัยการอาชีพวังนํ้าเย็น ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู อยูระหวางดําเนินการ (แจงปดรับนักศึกษา
ปการศึกษา 2554)

383 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ราชบุรี โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) รับทราบ

384 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ราชบุรี โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี (ตอเน่ือง) รับทราบ

385 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ราชบุรี โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร-การ
จัดการระบบ (ตอเน่ือง)

รับทราบ

386 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นครสวรรค วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ อยูระหวางดําเนินการ

387 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นครสวรรค วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ อยูระหวางดําเนินการ

388 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นครสวรรค วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี อยูระหวางดําเนินการ

389 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (ตอเน่ือง) รับทราบ

390 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (ตอเน่ือง) รับทราบ

391 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเน่ือง) รับทราบ

392 มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ บัญชีบัณฑิต การบัญชี (ตอเน่ือง) รับทราบ

393 มหาวิทยาลัยธนบุรี ลําพูน โรงเรียนเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (ตอเน่ือง) รับทราบ

394 มหาวิทยาลัยธนบุรี ลําพูน โรงเรียนเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ รับทราบ

395 มหาวิทยาลัยธนบุรี ลําพูน โรงเรียนเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ บัญชีบัณฑิต การบัญชี (ตอเน่ือง) รับทราบ

396 มหาวิทยาลัยธนบุรี สงขลา โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ รับทราบ และแจงปดการเรียนการสอน

397 มหาวิทยาลัยธนบุรี สงขลา โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รับทราบ และแจงปดการเรียนการสอน

398 มหาวิทยาลัยธนบุรี สงขลา โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด รับทราบ และแจงปดการเรียนการสอน



  หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

เ พ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใช เปนแนวทางในการจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ัง 
อยางมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕  และมาตรา   ๓๑   
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการประชุม
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศกระทรวงนี้ 
“นอกสถานที่ต้ัง”  หมายความวา  สถานที่จัดการศึกษาอื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ซึ่งมิใชเปนที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา 
“สภาสถาบัน”  หมายความวา  สภาสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง 
ขอ ๒ ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังในสวนงานที่สภาสถาบันกําหนด 
ขอ ๓ สถาบันอุดมศึกษาจะจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังดวยวิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียน

หรือวิธีการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนตามที่สภาสถาบัน
กําหนดก็ได 

ขอ ๔ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ใหจัดการศึกษาในที่ต้ังเปนหลักเวนแต 
มีเหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนแกผูเรียน  สถาบันอุดมศึกษาจะจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังก็ไดตามเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมที่ไดเปดสอนในที่ต้ังแลว 
(๒) ดําเนินการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๓) จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและ 

มีการประเมินผลเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
(๔) จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาใหเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในที่ต้ัง 



  หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๕) จัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ  การแนะแนวอาชีพ  การจัดบริการสวัสดิการ  
นักศึกษา  และบริการดานอื่นใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในที่ต้ัง 

(๖) จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา  มีความปลอดภัยและมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอยางเพียงพอ 

(๗) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังตอสภาสถาบัน  พรอมทั้งเสนอ
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี้ 

(๑) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ังที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ  วิธีการและ
ระยะเวลาจัดการศึกษา  พรอมทั้งที่ต้ังและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร 

(๒) เอกสารแสดงการเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใชเปนที่จัดการเรียนการสอนหรือ
หลักฐานแสดงการเปนผูมีสิทธิในการเชาที่ดิน  หรือหลักฐานแสดงการเปนผูมีสิทธิในการใชท่ีดินหรือ
อาคารสถานที่ตามระยะเวลาที่กําหนดใน  (๑) 

ขอ ๖ เมื่อสภาสถาบันพิจารณาใหเห็นชอบแลว  ใหอธิการบดีแจงตอคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเพื่อทราบภายในสามสิบวัน 

ขอ ๗ ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ัง 
ไดภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ใหสถาบันอุดมศึกษา 
แจงตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  และในกรณีท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มีขอเสนอแนะใดใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงแกไข  ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการแลวเสนอผลการ
ดําเนินการนั้นตอสภาสถาบัน  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ 

ขอ ๘ ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวนและใหความเห็นชอบ 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังกอนวันที่ประกาศกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับตามแนวปฏิบัติขางตนและ
แจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเกาสิบวัน  นับแตท่ีประกาศกระทรวงนี้ใชบังคับ 
เพ่ือเสนอตอสาธารณชนตอไป 
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จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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