สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ในการประชุ ม ครั้ งที่ 8/2560 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 9 สิ งหาคม 2560 มี ม ติ
ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. เรื่องที่ประธานให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่ อทราบ : ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 วันที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหา
การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักการสาคัญคือ
1. โดยที่ในปัจจุบันปั ญหาการบริหารงานของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามักปรากฏ
ปั ญ หาการได้ มาซึ่งผู้ ด ารงต าแหน่ งผู้ บ ริ ห าร ท าให้ การบริห ารงานของสถานศึก ษาต้อ งหยุดชะงัก ส่ งผลให้ การ
ดาเนินการเพื่อปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไม่อาจ
บรรลุผลสาเร็จลงได้
2. เพื่ อ ประโยชน์ ในการบริ ห ารงานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเกิ ด ประสิ ท ธิภ าพ ให้
สถาบันอุดมศึกษามีอานาจแต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษามาดารงตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ สาหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายจัดตั้งสถาบัน อุดมศึกษานั้นๆ โดยให้นามาใช้บังคับกับผู้ซึ่ ง
ดารงตาแหน่งดังกล่าว อยู่ในวันก่อนวันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ และผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวในวันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับด้วย
3. ในการดาเนินการเพื่อให้มีสภาคณาจารย์ตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ให้คณาจารย์และบุคลากรอื่น
ของสถาบันอุด มศึกษานั้น ซึ่งมิได้เป็นคณาจารย์แต่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของสถาบัน อุดมศึกษานั้นมีสิทธิ
เลือกและดารงตาแหน่งในสภาคณาจารย์ได้เช่นเดียวกัน โดยมิให้มีผลกระทบต่อผู้ดารงตาแหน่งในสภาคณาจารย์
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ หรืออยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวในวันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ
2. เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย : ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้ง
คณะอนุ กรรมการเกี่ย วกับ การส่งเสริมและพัฒ นางานวิจัย โดยมีองค์ประกอบชุดเดี ยวกันกับคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และมีอานาจ
หน้าที่ในการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ดาเนินงาน
ตามแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่ อพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ให้ความเห็นหรือเสนอแนะ
ก.พ.อ. เกี่ ย วกั บ การส่ งเสริ ม และพั ฒ นางานวิ จั ย และการจั ด สรรทุ น วิ จั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรใน
สถาบั น อุดมศึกษา และให้ ความเห็ น หรือเสนอแนะ ก.พ.อ. ในการกากับดูแล การดาเนินการ การติดตาม และ
การประเมินผลในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
3. เรื่อง วิทยาลัยศรีโสภณขอแจ้งความประสงค์การเลิกกิจการ : ที่ประชุมเห็นชอบดังนี้
1. ให้ ค าแนะน ารั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ค าสั่ งเลิ ก กิ จ การวิ ท ยาลั ย ศรี โ สภณ ตั้ ง แต่ วั น ที่
6 สิงหาคม 2560 ตามที่วิทยาลัยศรีโสภณแจ้งความประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 100 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
2. ให้ วิ ท ยาลั ย ศรี โ สภณ ส่ ง มอบเอกสารเกี่ ย วกั บ ผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดให้ แ ก่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในระยะเวลา 90 วัน ตามความประสงค์ของผู้ รับใบอนุญ าต นับ ตั้งแต่วัน ที่
กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณ สานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
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รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิการมีคาสั่ งเลิ กกิ จการ ทั้งนี้ เพื่ อให้ เป็ น ไปตามความในมาตรา 92 วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
4. เรื่อง มหาวิทยาลัยเอเชียนขอแจ้งความประสงค์การเลิกกิจการ : ที่ประชุมเห็นชอบดังนี้
1. ให้คาแนะนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีคาสั่งเลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน ตั้งแต่วันที่ 15
สิงหาคม 2560 ตามที่มหาวิทยาลัยเอเชียนแจ้งความประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 100 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
2. ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เอเชี ย น ส่ งมอบเอกสารเกี่ ย วกั บ ผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาทั้ งหมดให้ แ ก่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา ภายในระยะเวลา 45 วัน ตามความประสงค์ ของผู้ รับใบอนุ ญ าต นับ ตั้งแต่วัน ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคาสั่งเลิกกิจการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 92 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
5. เรื่อง สรุปผลการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์
แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560: ที่ประชุมเห็นชอบผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัด
การศึกษาระดับ ปริญ ญาเอกเชิงบู รณาการระบบพิชญพิจารณ์ แบบมีส่ วนร่วม : ระยะที่ 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล มีสถาบันที่ดาเนินการสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ จานวน 2 สถาบัน/2 หลักสูตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (1 หลักสูตร) และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (1 หลักสูตร) โดยให้แจ้งผลการติดตามตรวจเยี่ยมดังกล่าวต่อสถาบันอุดมศึกษา
และสภาสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งประกาศให้สาธารณะทราบต่อไป
6. เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... : ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ....
7. เรื่ อ ง การขอก าหนดชื่ อสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข เพิ่ มในประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญ ญา : ที่ประชุมเห็นชอบให้ เพิ่มชื่อ “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (Public
Health Science)” ข้อ 5 ประเภทของการกาหนดชื่อปริญญา ข้อ 5.1 ปริญญาประเภทวิชาการ ข้อ 5.1.2 ปริญญา
วิทยาศาสตร์ (2) กลุ่ มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็น ข้อ 2.5) สาขาวิช าวิทยาศาสตร์สาธารณสุ ข (Public
Health Science) ในประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดชื่ อ ปริ ญ ญา พ.ศ. 2559
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา
8. เรื่อง การกาหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญา ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน : ที่ประชุมเห็นชอบให้สถาบัน
วิทยาลัยชุมชนดาเนินการปรับการกาหนดชื่อปริญญาระดับ อนุปริญญาว่า “อนุปริญญา” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชา
และกาหนดให้ใช้อักษรย่อว่า อ. (สาขาวิชา...) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา และให้แจ้งสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ถือปฏิบัติต่อไป
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9. เรื่อง ขอหารือการกาหนดจานวนหน่วยกิตวิชาทางปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : ที่ประชุมเห็นชอบการกาหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรทางปฏิบัติการ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนี้
1. การกาหนดจานวนหน่วยกิต “รายวิชาปฏิบัติการ” สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ ต้องกาหนด
หน่วยกิตและจัดทารายวิชาปฏิบัติการที่ สะท้อนให้เห็นว่าเป็นการฝึกปฏิบัติงาน (practicum) อย่างชัดเจนว่าได้
ปฏิบัติงานจริง โดยแยกรายวิชาทางทฤษฎีออกจากรายวิชาทางปฏิบัติการ เพื่อให้เห็นภาพของหลักสูตรปฏิบัติการที่
เด่นชัด
2. ชื่อปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต หรือชื่อปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นชื่อปริญญาสาหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีทางปฏิบัติการเท่านั้น
10. เรื่ อ ง การแก้ ไขข้ อก าหนดของสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาเอกชน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามความในมาตรา 11 และ
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 : ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1) เห็นชอบให้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แก้ไขข้อกาหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตาม
มาตรา 12
2) เห็ น ชอบให้ มหาวิท ยาลั ย หอการค้าไทย แก้ไขข้อกาหนดในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ ตรา เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 11(6)
3) เห็นชอบให้สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค แก้ไขข้อกาหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครุยวิทยฐานะระดับ
มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเข็มวิทยฐานะ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 11(7)
4) รับทราบการแก้ไขข้อกาหนดตามมาตรา 11(11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ
สถาบันกันตนา
5) รับทราบการแก้ไขข้อกาหนดตามมาตรา 11(11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยพายัพ
6) รับทราบการแก้ไขข้อกาหนดตามมาตรา 11(13) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยพายัพ
11. เรื่ อ ง ผลการตรวจประเมิ น การจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 : ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็ น ชอบผลการตรวจประเมิ น การจั ดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ ได้ ดาเนิ นการตรวจประเมิน ในเดือ น
มิถุนายน 2560 จานวน 2 สถาบัน 3 ศูนย์ 8 หลักสูตร โดยมีผลการตรวจประเมิน คือ ระดับ “ผ่าน” จานวน 8
หลักสูตร ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
2. รับทราบหลักสูตรทีจ่ ัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีผลการตรวจประเมินระดับ “ผ่าน” จานวน 8 หลักสูตร คือ
2.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งลาปาง จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสู ตรศึกษาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าการศึกษาปฐมวัย (หลั กสู ตร 5 ปี) (หลั กสู ตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2554) ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2557 เป็นต้นไป
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (หลั กสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2557 เป็นต้นไป
3. หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ การบิ น (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2554) ตั้ งแต่ ภ าค
การศึกษา 1/2559 เป็นต้นไป
2.2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง สุพรรณบุรี จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสู ตรศึกษาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าการศึกษาปฐมวัย (หลั กสู ตร 5 ปี) (หลั กสู ตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2554) ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2557 เป็นต้นไป
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2557 เป็นต้นไป
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2556) ตั้งแต่ภาค
การศึกษา 1/2557 เป็นต้นไป
2.3 มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตั้งแต่ภาคการศึกษา 3/2558 เป็นต้นไป
2. หลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการสร้างตั ว แบบและการพั ฒ นาธุรกิ จ (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ-ภาคพิเศษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตั้งแต่ภาคการศึกษา 3/2558 เป็นต้นไป
12. เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน : ที่ประชุม
มีมติ ดังนี้
1. เห็น ชอบผลการตรวจประเมินนาร่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
จานวน 5 ศูนย์ โดยมีผลการตรวจประเมินในระดับ “ผ่าน” จานวน 1 หลักสูตร และ “ไม่ผ่าน” จานวน 7 หลักสูตร
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
2. รับทราบหลักสูตรที่มีผลการตรวจประเมินในระดับ “ผ่าน” จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2559 เป็นต้นไป
3. ให้แจ้งสถาบันยุติการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถัดไป ในหลักสูตรที่มีผลการตรวจประเมินในระดับ
“ไม่ผ่าน” จานวน 7 หลักสูตร
4. ให้ มีการทบทวนความเป็ น มา การจั ดตั้ง และการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ ส ามารถจัด
การศึกษาตามปรัชญาการจัดการศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของตนเอง
และความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการเทียบเคียงผลการเรียนรู้ ว่าจะเป็นรูปแบบอุดมศึกษาอย่างไร
โดยมอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ หากมีก รณี ที่ กกอ.ให้ แจ้ งยุ ติ การรับ นั กศึก ษาใหม่ในปี การศึ กษาถัดไป ในหลั กสู ตรที่ มีผ ลการตรวจ
ประเมินในระดับ “ไม่ผ่าน” แต่สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ไม่ปฏิบัติตาม ควรมีแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมต่อไป ดังนี้
1. ให้มีหนังสือแจ้งสภาสถาบั นอุดมศึกษาแห่งนั้นๆ เพื่อให้ทาหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ ควบคุมดูแลกิจการทั่วไป
ของสถาบั น โดยก าชั บ ให้ ส ถาบั น ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รอุ ด มศึ ก ษา
อย่างเคร่งครัดและเร่งด่วนทันที
2. ให้มีการติดตามตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาเป็นระยะ เป็นรายหลักสูตร
3. ให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
13. เรื่องอื่นๆ : ที่ประชุมพิจารณาเรื่องแนวทางการพัฒ นาความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาระหว่างอุดมศึกษา
กับ อาชีว ศึก ษา และเห็ น ชอบที่ จ ะให้ มี การหารือ ร่ว มกั นระหว่างหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งเพื่ อให้ น าไปสู่ การปฏิ บั ติ
และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ
------------------------------------
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