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รายชื่อสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษาที่จะได้รบัการประเมินคณุภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2554

จาํนวน 73 แห่ง (ตามมตกิารประชมุคณะกรรมการพฒันาระบบฯ ระดบัอุดมศกึษาและคณะผูบ้รหิาร สมศ. วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2554)

ลาํดบั รหสัสถาบนั ชื่อสถาบนั ที่ตัง้ ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ ภาค

1 M00124 วทิยาลยัเซาธอ์สีทบ์างกอก 290  ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 ภาคกลาง

2 M00023 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 1518  ถ.พบิูลสงคราม - เขตบางซื่อ กรงุเทพมหานคร 10800 ภาคกลาง

3 M00038 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 3  ม.6  ถ.แจง้วฒันะ แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220 ภาคกลาง

4 M00119 มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 682  ม.11 ซ.หมูบ่า้นเสร ี  ถ.รามคําแหง 24 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 10240 ภาคกลาง

5 M00031 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 172  ถ.อสิรภาพ แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรงุเทพมหานคร 10600 ภาคกลาง

6 M00006 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 91  ถ.ประชาอทุศิ  (สุขสวสัดิ ์48) แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรงุเทพมหานคร 10140 ภาคกลาง

7 M00054 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 1  ถ.อูท่องนอก แขวงวชริะ เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร 10300 ภาคกลาง

8 M00140 มหาวทิยาลยันานาชาตเิอเชยี-แปซฟิิก 430  ถ.พษิณุโลก - เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร 10300 ภาคกลาง

9 M00053 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 295  ถ.ราชสมีา - เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร 10300 ภาคกลาง

10 M00117 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 126/1  ถ.วภิาวดรีงัสติ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 ภาคกลาง

11 M00105 มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์ 1110/5  ถ.วภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 ภาคกลาง

12 M00002 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 50  ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 ภาคกลาง

13 M00027 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 39/1  ถ.รชัดาภเิษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 ภาคกลาง

14 M00115 มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 61 ม.4  ถ.พหลโยธนิ แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 ภาคกลาง

15 M00125 วทิยาลยัดุสติธานี 1  ซ.แก่นทอง  ขา้งซคีอนสแควร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 ภาคกลาง

16 M00018 มหาวทิยาลยัศลิปากร 31  ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 10200 ภาคกลาง

17 M00116 มหาวทิยาลยัสยาม 235  ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร 10163 ภาคกลาง

18 M00123 วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ 215/4  ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 ภาคกลาง

19 M00143 สถาบนัรชัตภ์าคย์ 68   ซ.นวศร ี  ถ.รามคําแหง 21 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 ภาคกลาง

20 M00128 มหาวทิยาลยัธนบุรี 29  ถ.เพชรเกษม  ซ.110 แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 ภาคกลาง

21 M00121 มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ 19/1  ม.7  ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร 10160 ภาคกลาง

22 M00107 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 51  ม.1  ถ.เชื่อมสมัพนัธ์ แขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 10530 ภาคกลาง

23 M00108 มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ 110/1-4  ถ.ประชาชื่น แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรงุเทพมหานคร 10210 ภาคกลาง

24 M00025 มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี - ต.หนองบวั อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 71000 ภาคกลาง

25 M00012 มหาวทิยาลยัมหดิล 20/25 หมู ่3  ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ภาคกลาง

26 M00102 มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 144  ม.7  ถ.พระประโทน - บา้นแพว้ ต.ดอนยายหอม อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง

27 M00032 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 85  ถ.มาลยัแมน - อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 ภาคกลาง

28 M00099 มหาวทิยาลยักรงุเทพ 9/1 หมู ่5 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 ภาคกลาง

29 M00136 มหาวทิยาลยัปทมุธานี 140  ม.4  ถ.ตวิานนท์ ต.บา้นกลาง อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 12000 ภาคกลาง

30 M00111 มหาวทิยาลยัรงัสติ 52/347  หมูบ่า้นเมอืงเอก  ถ.พหลโยธนิ ต.หลกัหก อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 12000 ภาคกลาง

ิ ั ั ี โ ป ั ี ี31 M00039 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 96  ถ.โรจนะ ต.ประตูชยั อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา 13000 ภาคกลาง

32 M00041 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 38  ม.8 ต.นาวุง้ อ.เมอืง จ.เพชรบุรี 76000 ภาคกลาง
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ลาํดบั รหสัสถาบนั ชื่อสถาบนั ที่ตัง้ ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ ภาค

33 M00057 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ 46  ม.3 ต.จอมบงึ อ.เมอืง จ.ราชบุรี 70150 ภาคกลาง

34 M00153 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 84/21  ถ.คฑาธร ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง จ.ราชบุรี 70000 ภาคกลาง

35 M00030 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 24  ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชบุศร อ.เมอืง จ.ลพบุรี 15000 ภาคกลาง

36 M00118 มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ 18/18  ถ.บางนา - ตราด  กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 ภาคกลาง

37 M00171 วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี 36  ถ.เลยีบเนิน ต.วดัใหม่ อ.เมอืง จ.จนัทบุรี 22000 ภาคตะวนัออก

38 M00047 มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ ถ.มรพุงษ์ ต.หน้าเมองื อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา 24000 ภาคตะวนัออก

39 M00010 มหาวทิยาลยับูรพา 169  ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมอืง จ.ชลบุรี 20131 ภาคตะวนัออก

40 M00173 มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ์ 13  ม.14 ต.สงเปลอืย อ.นามน จ.กาฬสนิธุ์ 46230 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

41 M00003 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 123  ม.16  ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40002 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

42 M00033 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 340  ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

43 M00112 มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกุล 199  ม.6  ถ.มติรภาพ ต.บา้นเกาะ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

44 M00007 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี 111  ถ.มหาวทิยาลยั ต.สุรนารี อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

45 M00037 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ถ.จริะ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.บุรรีมัย์ 31000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

46 M00011 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 41/20 ต.ขามเรยีง อ.กนัทรวชิยั จ.มหาสารคาม 44150 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

47 M00045 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 80   ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 44000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

48 M00176 ิ ั ั ้ ็ 113  12 ้ ิ ้ ็ 45120 ั ี ื48 M00176 มหาวทยาลยราชภฏรอยเอด 113  ม.12 ต.เกาะแกว อ.เสลภูม จ.รอยเอด 45120 ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

49 M00050 มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 234  ถ.เลย - เชยีงคาน ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.เลย 42000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

50 M00177 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 319  ถ.ไทยพนัทา ต.โพธิ ์ อ.เมอืง จ.ศรสีะเกษ 33000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

51 M00051 มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 680  ม.11  ถ.นิตโย ต.ธาตุเชงิชมุ อ.เมอืง จ.สกลนคร 47000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

52 M00058 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 64  ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

53 M00060 มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 2  ถ.ราชธานี ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 34000 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

54 M00016 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ เลขที ่222 ต.ไทยบุรี อ.ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช 80160 ภาคใต้

55 M00129 วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต้ 124/1  ถ.เพชรเกษม (ทุง่สง - หว้ยยอด ) ต.ทีว่งั อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110 ภาคใต้

56 M00034 มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช 1   ม.4 ต.ทา่งิว้ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80280 ภาคใต้

57 M00044 มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ 21  ม.6 ต.รษัฎา อ.เมอืง จ.ภูเกต็ 83000 ภาคใต้

58 M00005 มหาวทิยาลยัทกัษณิ 140  ม.4 ต.เขารปูชา้ง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 ภาคใต้

59 M00141 มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 125/502  ถ.พลพชิยั ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ภาคใต้

60 M00055 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี 272  ม.9 ต.ขนุทะเล อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี 84100 ภาคใต้

61 M00170 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏรธ์านี 56/6  ม.2 ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง จ.สุราษฎรธ์านี 84000 ภาคใต้

62 M00026 มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ม.1 ต.นครชมุ อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 62000 ภาคเหนือ

63 M00029 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 202  ถ.ชา้งเผอืก ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50300 ภาคเหนือ

64 M00004 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 239   ถ.หว้ยแกว้ ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50200 ภาคเหนือ

65 M00138 มหาวทิยาลยัฟารอ์สีเทอรน์ 120  ถ.มหดิล ต.หายยา อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50200 ภาคเหนือ

66 M00109 มหาวทิยาลยัพายพั ถ.ซเปอรไ์ฮเวยเ์ชยีงใหม-่ลําปาง - อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50000 ภาคเหนือู

67 M00133 มหาวทิยาลยันอรท์-เชยีงใหม่ 169  ม.3  ถ.ชลประทาน  ซ.22 ซา้ย ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ 50230 ภาคเหนือ
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68 M00145 วทิยาลยัลุ่มนํ้าปิง 290  ม.2  ถ.พหลโยธนิ ต.หนองบวัใต้ อ.เมอืง จ.ตาก 63000 ภาคเหนือ

69 M00035 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 398  ม.9   ถ.สวรรคว์ถิี ต.นครสวรรคต์ก อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ - ภาคเหนือ

70 M00040 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 66  ถ.วงัจนัทน์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 ภาคเหนือ

71 M00043 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 83  ม.11  ถ.สระบุร ี- หล่มสกั ต.สะเดยีง อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ภาคเหนือ

72 M00049 มหาวทิยาลยัราชภฏัลําปาง 119  ม.9  ถ.ลําปาง - แมท่ะ ต.ชมพู อ.เมอืง จ.ลําปาง 52100 ภาคเหนือ

73 M00059 มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ 27  ถ.อนิใจมี ต.ทา่อฐิ อ.เมอืง จ.อตุรดติถ์ 53000 ภาคเหนือ
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