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สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 
ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 9 ธันวาคม 2558 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม ครั้งที่  13/2558 เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558  
ณ ห้องสุรนารี  อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีมติในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ : ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร ครั้งที่ 7    
ณ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพในฐานะเป็น
สถาบันแม่ข่าย ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้  
 1) การเยี่ยมชมสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย จ านวน 7 สถาบัน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558  
 2) การประชุมเสวนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ในเครือข่ายทั้งหมดจ านวน 17 สถาบัน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ด้านการเรียน  การสอน ด้านการวิจัย และ ด้านการบริการวิชาการ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 
 3) การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 13/2558  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 
น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

2.  เรื่อง โครงการจัดตั้งสถาบันธรรมชัย (ขั้นตอนที่ 1) : ที่ประชุมมีความเห็นว่า  ยังมีประเด็นที่ต้องศึกษาหาข้อมูล
ให้สมบูรณ์ มอบฝ่ายเลขานุการและกรรมการไปหาข้อมูล เพ่ือน ามาพิจารณาในคราวต่อไป  

3.  เรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. .... : ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัด
การศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ข้อความเล็กน้อย ทั้งนี้ เมื่อปรับแก้ไข
แล้วให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

4.  เรื่อง ผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว : ที่ประชุมเห็นชอบผลการตรวจเยี่ยม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วของสถาบันอุดมศึกษา ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการ
ติดตามและประเมินผล และให้ด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
 1)  ระยะที่หนึ่ง กลุ่มที่ 1 จ านวน 1 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 2)  ระยะที่สอง กลุ่มท่ี 2 จ านวน 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยพายัพ  
 3)  ระยะที่สอง กลุ่มท่ี 3 จ านวน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยสยาม    

5.  เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ และผู้เข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 : ที่ประชุมเห็นชอบ
ก าหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ และก าหนดผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 ดังนี้  
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     ในระยะสองปีแรกของการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเห็นสมควรให้มีการทดลองน าร่องการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ จึงก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
แห่งสามารถก าหนดวิธีการของตนเอง เพ่ือใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์
ประจ าใหม่ และผู้ที่จะเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ว่ามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน อย่างน้อย อยู่ในระดับที่ใช้งานได้หรือไม่ 
     โดยจะทดลองน าร่องตามนี้เป็นเวลาประมาณ 2 ปี นับจากวันประกาศ จากนั้นจึงจะมีการก าหนดมาตรฐานใน
เรื่องนี้ใหม่ หลังจากการประเมินผลการทดลองน าร่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ และเพ่ือให้
เหมาะสมแก่การน าไปปฏิบัติในทุกสถาบัน 

7.  เรื่อง หลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา : ที่ประชุมเห็นชอบดังนี้ 
 1. สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการเก่ียวกับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2548 มาก่อนที่
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ คือก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ให้สถาบันนั้นสามารถ
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับ พ.ศ.2548 ต่อไปได้ ทั้งนี้ มีก าหนดระยะเวลาที่ต้องน าเสนอต่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ภายใน 180 วัน นับแต่เกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ คือ
ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 

 2. หากสถาบันอุดมศึกษาใดด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตาม ข้อ 1. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรของสถาบันนั้น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
ได้ 

8.  เรื่อง การแก้ไขข้อก าหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียม ของมหาวิทยาลัยรังสิต : ที่ประชุมรับทราบการแก้ไขข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยรังสิต ในส่วนที่
เกี่ยวกับอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการ
ก ากับภาพยนตร์และโทรทัศน์ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมการอาหาร  

9.   เรื่อง การแก้ไขข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ  หมวด 14 การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติ ของผู้บริหาร 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การก าหนด อัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิก
จ้าง และสวัสดิการของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ : ที่ประชุมรับทราบการแก้ไขข้อก าหนด
ของมหาวิทยาลัยพายัพ ในส่วนที่เก่ียวกับการก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่        
การก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจ้าง และสวัสดิการของผู้บริหาร 
คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่  

10.  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ : ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้  
1. คณะอนุกรรมการศึกษาและวางแผนการผลิตก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่ง 

สาขาการขนส่งทางราง มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการด าเนินการเพ่ือก าหนดกรอบนโยบายในการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่ง สาขาการขนส่งทางราง  และรายงาน
ผลการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการด าเนินการเพ่ือก าหนดกรอบนโยบาย  ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ
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การพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่ง สาขาการขนส่งทางราง เสนอคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผน   
โดยมีองค์ประกอบตามที่เสนอ 
 2. คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการจัดตั้งวิทยาลัยสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ และคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการ
จัดตั้งสถาบันเอเชียพัฒนศึกษา เป็นอนุกรรมการเฉพาะกิจ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาความพร้อม ความเหมาะสมในการ
จัดตั้งวิทยาลัยสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์และสถาบันเอเชียพัฒนาศึกษา  และรายงานผลการพิจารณาเสนอคณะอนุกรรมการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีองค์ประกอบตามท่ีเสนอ 

11.  เรื่อง การตรวจสอบการด าเนินงานหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : ทีป่ระชุม
เห็นชอบให้ด าเนินการดังนี้ 
 1. แจ้งสถาบันอุดมศึกษาในก ากับทุกแห่งให้รายงานผล การด าเนินการก ากับมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา         
(การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้) ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE) 
เพ่ือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้น าผลการด าเนินการดังกล่าวเสนอต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  2. แจ้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบ
การด าเนินงานหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาให้มีการด าเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

12.  เรื่อง รายงานการยุบเลิกและการจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา : ที่ประชุมรับทราบดังนี้ 
  1. รายงานการยุบเลิกส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวุรรณภูมิ 
 2. รายงานการจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

13.  เรื่อง ผลการตรวจประเมินซ้ าการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  
จ านวน  2 ศูนย์ : ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
 1. เห็นชอบผลการตรวจประเมินซ้ า ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ านวน 2 ศูนย์ ตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล โดยมีผลการประเมินในระดับ ผ่าน  
 2. รับทราบหลักสูตรซึ่งจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ที่มีผลการประเมินในระดับ 
ผ่าน ดังนี้ 
  2.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ณ ศูนย์การศึกษาสุรินทร์ อ าเภอเมือง          
จังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
   2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษาเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
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