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กฎกระทรวง 

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การจัดการศึกษา”  หมายความว่า  การดําเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยการสอน

หรือการวิจัยเพื่อให้ได้อนุปริญญา  ปริญญา  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต   
“นอกสถานที่ตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิใช่สถานที่ตั้ง

ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ข้อ ๓ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมิใช่การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
(๒) เป็นการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ   
(๓) เป็นสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเชี่ยวชาญ 
(๔) เป็นการจัดการศึกษาในหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรเดิมที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ได้รับทราบและได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้ว  โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนั้นมาแล้ว 
อย่างน้อยหนึ่งรุ่น  และยังมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนั้นในสถานที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง 
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(๕) เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ในระดับดีขึ้นไป  ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๖) เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคณะวิชา  
โดยให้ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสุดท้ายของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  จากสามส่วน  ดังต่อไปนี้   

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

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น   
(๘) จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง   
(๙) จัดให้มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ  การแนะแนวอาชีพ  การจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา  

และบริการด้านอื่นให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง 
(๑๐) มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีความปลอดภัย   

และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 
(๑๑) มีระบบบริหารงานบุคคล  ระบบการเงิน  และระบบทะเบียนนักศึกษาที่เป็นระบบเดียวกับ 

การจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง  และสามารถตรวจสอบได้ 
(๑๒) ดําเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ข้อ ๔ ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เม่ือได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้ว  ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะจัดการศึกษา 
นอกสถานท่ีตั้งย่ืนคําขอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบท้ายกฎกระทรวงน้ี   
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีรายละเอียดตามที่กําหนดในข้อ  ๓  รวมทั้ง
รูปแบบ  วิธีการ  และระยะเวลาจัดการศึกษา 

(๒) เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์  สิทธิการเช่า  หรือสิทธิในการใช้ที่ดินและอาคาร 
ที่จะใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กําหนดใน  (๑)  พร้อมทั้งที่ตั้งและแผนผัง
แสดงบริเวณและอาคาร 
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(๓) หลักฐานตามที่กําหนดในข้อ  ๓  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗) 
(๔) หลักฐานการให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ข้อ ๕ เม่ือได้รับคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดในข้อ  ๔  แล้ว   

ในกรณีที่คําขอถูกต้องและมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน  ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาโดยเร็ว   

ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบแล้ว  ปรากฏว่าคําขอไม่ถูกต้อง 
หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบทันทีหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  
เพื่อให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการแจ้งดังกล่าว 
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําเป็นหนังสือและระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วน
ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบพร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ 

ในกรณีที่ผู้ ย่ืนคําขอไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทําตามวรรคสอง  ให้ส่งเร่ืองคืน
แก่ผู้ย่ืนคําขอพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบด้วย 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคําขอตามข้อ  ๕  ให้แล้วเสร็จภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับคําขอและเอกสารและหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว  ในกรณีที่มีความจําเป็นให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอและเอกสารและหลักฐาน
เป็นไปตามที่กําหนดในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุญาตให้จัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอและเอกสารและหลักฐาน 
ไม่เป็นไปตามที่กําหนดในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาแนะนําให้ผู้ย่ืนคําขอ
ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หากผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไข 
ตามคําแนะนําภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ  ให้คําขอน้ันตกไป 

ในกรณีที่คําขอจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ผู้ย่ืนคําขอได้ปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแล้วไม่เป็นไปตามที่กําหนดในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไม่อนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

ข้อ ๗ ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ย่ืน 
คําขอทราบผลการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตหรือไม่อนุญาต  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ เม่ือได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามข้อ  ๖  แล้ว  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ต้องเริ่มจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลาไม่เกินวันเร่ิมต้นปีการศึกษาถัดไปนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  
และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เร่ิมจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
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ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  อาจทําเป็นหนังสือขอขยายระยะเวลาจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งย่ืนต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในระยะเวลาดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาพิจารณาอนุญาต  โดยการพิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกินสองครั้ง  
คร้ังละหนึ่งภาคการศึกษา  ทั้งนี้  หากไม่สามารถจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ภายในระยะเวลา 
ที่ กําหนดตามวรรคหน่ึงหรือภายในระยะเวลาที่ ได้ รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลา  แล้วแต่กรณี   
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาส่ังเพิกถอน 
การอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อไป 

ข้อ ๙ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
ให้ย่ืนคําขอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้  พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานตามที่กําหนดในข้อ  ๔  และให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามที่กําหนดในข้อ  ๓  
ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เม่ือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาแล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ 

ข้อ ๑๐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ จั ดการ ศึกษานอกสถานที่ ตั้ งต้องรายงานผล 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและรายชื่อนักศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากําหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดปีการศึกษาและต้องเปิดเผยรายงานผล 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อสาธารณชน 

เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
และรายชื่อนักศึกษาตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาตามวิธีการ
และระยะเวลาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  แล้วรายงานผลการตรวจสอบและประเมิน 
การจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หากผลการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษา 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้  ให้เสนอคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ในหลักสูตรใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคสอง  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติตามเง่ือนไขอย่างหน่ึงอย่างใดเท่าที่จําเป็นก็ได้ 

ข้อ ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประสงค์จะเลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ ง   
ให้ทําเป็นหนังสือย่ืนต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องเลิก
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและแผนการจัดการศึกษาของนักศึกษาที่เหลืออยู่ก่อนสิ้นปีการศึกษา 
ไม่น้อยกว่าสามเดือน  เม่ือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วจึงจะเลิกการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งได้ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ในหลักสูตรใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติตามเง่ือนไขอย่างหน่ึงอย่างใดเท่าที่จําเป็นก็ได้   

ข้อ ๑๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งอ ยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ต่อไปสําหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
ในระดับผ่านจากการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
โดยให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น 

ข้อ ๑๓ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งอ ยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจากการตรวจประเมิน 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ได้ต่อไปพลางก่อน  เม่ือได้ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสําหรับหลักสูตรนั้นแล้ว  ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นั้นอีกคร้ังหนึ่ง  หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน  ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปี
นับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลา
หนึ่งภาคการศึกษานับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หรือไม่ผ่านการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ันต่อไป  และให้นําความในวรรคสามของข้อ  ๑๐   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งอ ยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยยังไม่ได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ต่อไปพลางก่อน  และให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน  ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสําหรับหลักสูตรนั้นได้เป็นระยะเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น 

ในกรณีที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง  เม่ือได้ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
สําหรับหลักสูตรนั้นแล้ว  ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นอีกคร้ังหนึ่ง  หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน   
ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติ
รับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลา
หนึ่งภาคการศึกษานับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หรือไม่ผ่านการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาต 
ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นต่อไป  และให้นําความในวรรคสาม
ของข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๕ การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาตามข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  ให้ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ความในข้อ  ๑๐  มิให้นํามาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่มีผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในระดับผ่านตามข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

คําขออนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง 
   

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

๑. ข้าพเจ้า..............................................................................................................ตําแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย...................................................................ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่.................. 
ตรอก/ซอย........................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................โทรศัพท์................................................ 

 
๒. มีความประสงค์จะขออนุญาตในการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง โดยใช้สถานที่ คือ .................... 

............................................................................................................................................................................. 
ในหลักสูตรดังต่อไปน้ี 

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

 
  ๓. พร้อมกับคาํขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว 

(๑)  โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังที่มีรายละเอียดตามที่กําหนดในข้อ ๓ รวมทั้งรูปแบบ 
วิธีการ และระยะเวลาจัดการศึกษา 

(๒) เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า หรือสิทธิในการใช้ที่ดินและอาคาร 
ที่จะใช้เป็นที่จดัการเรียนการสอน พร้อมทั้งที่ต้ังและแผนผงัแสดงบริเวณและอาคาร 

(๓) หลักฐานตามท่ีกําหนดในข้อ ๓ (๔) (๕) (๖) และ (๗)  
(๔) หลักฐานการให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสภาสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 
 
  (ลายมือช่ือ)............................................ผู้ย่ืนคําขอ 
               (………………………………………) 
  อธิการบดี...............................................................

เลขท่ีรับ.........................�
วันท่ี...............................�
(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 



 
 
 
 

คําขออนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง 
   

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

๑. ข้าพเจ้า..............................................................................................................ตําแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย...................................................................ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่.................. 
ตรอก/ซอย........................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................โทรศัพท์................................................ 
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้จัดการศกึษานอกสถานที่ต้ัง โดยใช้สถานที่ คือ ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ต้ังแต่วันที่...... เดือน................ พ.ศ. .... เป็นต้นไป ในหลักสูตรดังต่อไปน้ี 

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

 
๒. มีความประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง เป็น .................... 

............................................................................................................................................................................. 
 
  ๓. พร้อมกับคาํขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว 

(๑)  โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังที่มีรายละเอียดตามที่กําหนดในข้อ ๓ รวมทั้งรูปแบบ 
วิธีการ และระยะเวลาจัดการศึกษา 

(๒)  เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า หรือสิทธิในการใช้ที่ดินและอาคาร 
ที่จะใช้เป็นที่จดัการเรียนการสอน พร้อมทั้งที่ต้ังและแผนผงัแสดงบริเวณและอาคาร 

(๓)  หลักฐานตามที่กําหนดในข้อ ๓ (๔) (๕) (๖) และ (๗)  
(๔)  หลักฐานการให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสภาสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 
 
  (ลายมือช่ือ)............................................ผู้ย่ืนคําขอ 
               (………………………………………) 
  อธิการบดี............................................................... 

 

เลขท่ีรับ.........................�
วันท่ี...............................�
(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประสบปัญหาเก่ียวกับการจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานการอุดมศึกษา  การผลิตบัณฑิต 
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสียใหม่  เพ่ือให้การจัดการศึกษาดังกล่าว 
มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
และทิศทางการพัฒนาประเทศ  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


