สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 14 กันยายน 2559
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 มีมติในการพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ : ที่ประชุมร่วมแสดงความขอบคุณและยินดีเรื่องที่ประธานกล่าวในนามของ
คณะกรรมการในโอกาสต่อไปนี้
1. แสดงความขอบคุณ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยได้ทาคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่วงการอุดมศึกษา มาจนครบวาระจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน
2559
2. แสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์กาจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในฐานะเคยดารงตาแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ โดยทาคุณประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่วงการอุดมศึกษา และโดยเฉพาะบทบาทในฐานะปลัดกระทรวงที่
ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมของประเทศ มาจนครบวาระจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน
2559
3. แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโอกาสที่
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ
รับโอนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 พร้อมกันนี้
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิ การฯ โดยทาคุณประโยชน์ให้แก่วงการ
อุดมศึกษาอย่างดียิ่ง
2. เรื่อง การโอนใบอนุญาตจัดตั้ งวิทยาลัยนครราชสีมา : ที่ประชุม เห็นชอบให้ คาแนะนารัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีคาสั่งให้โอนใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมา จากนางเรียม ตันศิริ ให้กับ นางชนากานต์
ยืนยง และนาเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 101 และ
มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ต่อไป
3. เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ : ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการศูนย์วิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดหลักการและ
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และพัฒนาศูนย์วิจัยด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลและเครือข่ายนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ
หลากหลาย เพื่อร่วมกันวิเคราะห์วิจัยประเด็นปัญหาทางสังคม และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาสังคม
และมองอนาคตของประเทศไทย
2. คณะอนุกรรมการสถาบันอุดมศึกษาร่วมภาคเอกชน พัฒนาการศึกษา การวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
(เฉพาะกิจ) มีอานาจหน้าที่ในการศึก ษา วิเคราะห์แนวทางหรือรูปแบบการพั ฒนาระบบการศึกษาและการวิจัย
ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ พิจารณากาหนด
แนวทางหรือรูปแบบการพัฒนาระบบการศึกษาและการวิจัย ร่วมกัน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางหรือรูปแบบการพัฒนาระบบการศึกษาและการ
วิจัย ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ต่อคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อพิจารณากาหนดนโยบายหรือแผนการดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณ สานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
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4. เรื่อง ทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
จานวน 36 สถาบัน : ทีป่ ระชุมให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว จานวน 36 สถาบัน โดยให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในเรื่องของการไม่สนับสนุน
หลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ และให้จัดทาประกาศ กกอ. กาหนดเป็นนโยบายที่
ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง รวมทั้งที่จะเสนอขอจัดตั้งใหม่ เสนอต่อ กกอ. พิจารณาต่อไป
5. เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย :
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์
แผนไทย โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของ กกอ. แล้ว ให้เสนอร่างประกาศต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ลงนามต่อไป
6. เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี : ทีป่ ระชุม
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี โดยให้
ปรับแก้ไขตามความเห็นของ กกอ. แล้ว ให้เสนอร่างประกาศต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามต่อไป
7. เรื่อง ระบบการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบ ร่าง ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎกระทรวงการขอให้รับรอง
และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558
2. เห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดาเนินการขอให้รับรองวิทยฐานะให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี นับจากวันที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบระบบการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยขอให้ขยาย
ความให้ชัดเจนว่าครอบคลุมเฉพาะกรณีที่ครบกาหนดการรับรองวิทยฐานะแล้ว
3. มีข้อสังเกตว่า กรณีหลักสูตรที่ครบกาหนดการรับรองวิทยฐานะแล้วไม่ย่ืนคาขอ หรือไม่ยื่นคาขอล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีก่อนครบระยะเวลาการรับรองวิทยฐานะ จะมีมาตรการดาเนินการอย่างไร
4. ให้มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง
8. เรื่อง โครงการจัดตั้งสถาบันเอเชียพัฒนศึกษา (รายงานการศึกษาความเป็นไปได้และแผนงานโครงการ) : ที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบให้ส่งคืนโครงการจัดตั้งสถาบันเอเชียพัฒนศึกษา (รายงานการศึกษาความเป็นไปได้และแผนงานโครงการ)
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการดาเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
9. เรื่อง ทักท้วงผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันรัชต์ภาคย์และมหาวิทยาลัยเนชั่น
จานวน 2 สถาบัน 2 ศูนย์ 2 หลักสูตร : ที่ประชุมรับทราบการยืนยันผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของสถาบันรัชต์ภาคย์และมหาวิทยาลัยเนชั่น จานวน 2 สถาบัน 2 ศูนย์ 2 หลักสูตร ตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
10. เรื่อง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอความเห็นชอบการก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : ที่ประชุมให้
ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก่อภาระผูกพันแก่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยใช้โฉนดที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย จานวน 9 แปลง และสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันในการขอกู้ยืมเงินระยะยาว
และวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน รวมทั้งสิ้นจานวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามความในมาตรา 74(5) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ต่อไป
กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณ สานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
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11. เรื่อง การแก้ไขข้อกาหนดตามมาตรา 11(11) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ : รับทราบการแก้ไขข้อกาหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าเล่าเรียน
ค่าบารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมต่างๆ แบบเหมาจ่ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวนรวม 3 หลักสูตร
6 สาขาวิชา เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 11(11) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
ต่อไป
2. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล : รับทราบการแก้ไขข้อกาหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าบารุงปกติและค่าบารุง
พิเศษของระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 11(11) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และพิจารณาลงโทษปรับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นเงินจานวน 25,000 บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากแจ้งมติสภาสถาบันเพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบนั้น เกินระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกาหนด
12. เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือ เรื่อง ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ : ที่ประชุม
รับทราบ
13. เรื่อง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (วาระเพิ่มเติม) : ที่ประชุมรับทราบ
----------------------------------

กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณ สานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

