สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553
มีมติในการพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้
1. เรื่อง แผนความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ระยะที่ 9
ปงบประมาณ 2553 – 2557 : ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. ใหความเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
โดยจะตองคํานึงถึงประโยชน/ความคุมคาที่มีตอประเทศไทย และใหสนับสนุนงบประมาณในแผนฯ 9
(2553 –2557) เทากับจํานวนที่ไดรับจัดสรรในแผนฯ 8 ดังนี้
1.1 แผนการผลิตบัณฑิต : ทุนการศึกษาพระราชทาน และทุน RTG Fellowships
(มีเงื่อนไขสนับสนุนในสาขาวิชาที่เปนประโยชนตอประเทศไทย
1.2 แผนบริหาร : ใหการสนับสนุนงบประมาณตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในแผนฯ 8
(เฉลี่ยตอป) ดังนี้
(1) การดําเนินงาน : มีเงื่อนไขจัดสรรใหเมื่อไดรับการรายงานทางการเงินการบัญชี
ทั้งในภาพรวมของสถาบัน และในสวนที่ไดรับการสนับสนุนของรัฐบาลไทย
(2) การสนับสนุนการดําเนินการเครือขายการศึกษาวิจัยอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง :
สนับสนุนงบประมาณป พ.ศ. 2554 - 2557
2. ใหความเห็นชอบเสนอแผนความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2553 - 2557) ที่ดําเนินการตามมติขอ 1 แลวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
ตอไป
3. รัฐบาลไทยควรกําหนดนโยบายและบทบาทที่มตี อสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซียใหชัดเจน
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของประเทศไทยในอนาคต
2. เรื่อง แนวทางการสงเสริมอุดมศึกษารวมสรางประเทศไทยนาอยู : สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดศึกษาผลการประชุมระดมความคิดเห็น “เพื่อรวมสรางประเทศไทยนาอยูโดยสถาบันอุดม
ศึกษา” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูบ ริหารจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัย
เอกชน โดยมีความเห็นรวมกันวาสถาบันอุดมศึกษาตองเชื่อมโยงและมีสวนรวมสนับสนุนชุมชน ทองถิ่น
ในการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในประเทศและเกิดความสามัคคีปรองดอง แนวทางการ
ดําเนินงานตามแผนปรองดองแหงชาติของกระทรวงศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2556) และจัดทําเปน “แนวทางการสงเสริมอุดมศึกษารวมสรางประเทศไทยนาอยู”
เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปอุดมศึกษามี 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1. พัฒนาวิชาการสายรับใชสังคม ปฏิรูประบบอุดมศึกษาใหมีความใกลชดิ แนบแนนกับ
สังคมไทย ใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู สังคมอุดมปญญา ดวยการเปดโอกาสใหสถาบัน
อุดมศึกษาและภาคสวนอื่นๆ ของสังคมรวมกันทํางานสรางสรรคงานวิชาการสายรับใชสังคม
กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักอํานวยการ
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2. หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด โดยสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงทุกประเภทมีภารกิจรวม
รับผิดชอบกับองคกรพัฒนาในการสรางพื้นที่ระดับจังหวัดใหทุกพื้นทีน่ าอยูสําหรับประชาชน
ในพื้นที่นั้นๆ ที่ครอบคลุมทุกมิติ
3. จัดตั้งศูนยจัดการความรูเพื่อพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปนกลไกใน
การจัดบริการวิชาการทีต่ อบสนองความตองการของสังคมที่เปนการบูรณาการภารกิจของทุก
หนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาใหตอบสนองตอความตองการของชุมชนทองถิ่น
4. การสรางความเปนพลเมืองของนิสิตนักศึกษา อาจารย และบุคลากร พัฒนาองค
ความรูและกระบวนการกําหนดวิชาความเปนพลเมืองแกนิสิตนักศึกษาทุกคน
5. การสรางบรรยากาศเพื่อการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือวาเปนการปฏิรูป
อุดมศึกษา ในบทบาทและการมีสวนรวมในการรับใชสังคม ประกอบดวยกลไก ดังนี้ การปรับมาตรฐาน
อุดมศึกษา ระบบแผนงานแผนเงินและแผนคน การจัดโครงสรางพื้นฐาน การจัดเวทีนําเสนอผลงานทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ และ การชมเชยการใหกาํ ลังใจแกผูที่ดาํ เนินการ (Best Practice)
โดยกําหนดใหมีแผนปฏิบัติการตาม “แนวทางทางการสงเสริมอุดมศึกษารวมสราง
ประเทศไทยนาอยู” เปน 2 ระยะ คือ แผนระยะสั้น และ แผนระยะยาว
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความเห็นวา สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ตอง
รวมสรางประเทศไทยใหนาอยู จะตองสรางความตระหนัก ความมีจิตสํานึก/จิตอาสา ใหเกิดขึ้นกับ
คณาจารยและนักศึกษา ขอเสนอและโครงการจะตองกําหนดกลไกการทํางาน เปาหมายและบทบาทการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนทีช่ ัดเจน เพื่อใหการขับเคลื่อนสูการปฏิบัตบิ รรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความตอเนื่อง ที่ยั่งยืน และ เสนอแนะใหปรับแผนการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
3. เรื่อง ขอหารือการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) : ที่ประชุมมีมติเรื่องการจัด
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง) อยูเดิมหรือที่จะจัดการ
ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง)ใหม ใหดําเนินการได เฉพาะ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีเงื่อนไขใหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาในสาขาวิชาทีต่ รงกับหลักสูตรที่จัดการศึกษาเทานั้น
สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาฯ ไมตรงกับสาขาวิชาดังกลาว ใหรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (4 ป) ตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ
4. เรื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอหารือการปรับตัวบงชี้ของ TQF ใหสอดคลองกับการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัย : ที่ประชุมใหความเห็นชอบใหการขยายระยะเวลาการสงรายงานผลการ
ดําเนินการตามตัวบงชี้ TQF เพื่อใหสอดคลองกับระบบการจัดการศึกษาในระบบทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้
(1) การสงรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ใหขยายเวลาเปนภายใน 60 วันหลังการสอบซอม
กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักอํานวยการ
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(2) การสงรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) ใหขยายเวลาเปนหลังสิน้ สุดป
การศึกษา ภายใน 90 วัน หลังการสอบซอม
5. เรื่อง มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอความเห็นชอบในการจัดซื้อที่ดิน : ที่ประชุมใหความเห็นชอบการ
ขอจัดซื้อที่ดินของมหาวิทยาลัยศรีปทุม จากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ตามโฉนดเลขที่ 733 เนือ้ ที่ดิน 20
ไร และเลขที่ 139023 เนื้อที่ดิน 5 ไร รวมทั้งสิ้น 25 ไร ในวงเงิน 420,000,000 บาท(สี่รอยยีส่ ิบลานบาท
ถวน) ตามมาตรา 74(4) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
6. เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวฒ
ั น ขอเปลี่ยนชื่อ วัตถุประสงค ตราสัญลักษณ และขอแกไข
เพิ่มเติมขอกําหนดในสวนที่เกี่ยวของ : ที่ประชุมใหความเห็นชอบ ดังนี้
1. ให “สถาบันเทคโนโลยีปญ
 ญาภิวัฒน” เปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน” ชื่อ
ภาษาอังกฤษเปน “Panyapiwat Institute of Management” เพิ่มชื่อภาษาจีนวา “正大 管理 学
院” (เจิ้งตา กวานหลี่ เสวีย เวี่ยน) และเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณสถาบัน เปนดังนี้

2. ใหเพิ่มวัตถุประสงคของสถาบันฯ อีกหนึ่งขอ “เปนสถาบันที่จัดการเรียนการสอนดานการ
จัดการในระดับภูมิภาคและนานาชาติ” และแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดในหมวด 1 หมวด 2 และหมวด 6 ตาม
ความในมาตรา 11(1) (2)และ(6) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
3. ใหคําแนะนํารัฐมนตรีอนุญาตให “สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน” เปลีย่ นชื่อเปน “สถาบัน
การจัดการปญญาภิวัฒน” ตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
7. เรื่อง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ : ที่ประชุมใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการการตางๆ
ดังนี้
(1) คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุน
เรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป เพื่อปฏิบัติหนาที่
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน กํากับ ดูแล บริหารโครงการใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมการพัฒนา
หลักสูตรและกิจกรรมผูมีความสามารถพิเศษ กําหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกป และ พิจารณาทบทวนสาขาวิชาที่ขาดแคลน และมีความจําเปนที่สอดคลองตามความ
ตองการของประเทศ
(2) คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิบัติ
หนาที่พัฒนาองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ตามที่
กฎหมายกําหนด พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของ
กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักอํานวยการ
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(3) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูค วามเปนเลิศ เพื่อปฏิบัติหนาที่เสนอแนะแนว
ทางการสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษานําเกณฑคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูความเปนเลิศตาม
แนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของแตละสถาบัน และ สงเสริม
สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสูค วามเปนเลิศ
(4) คณะอนุกรรมการทํางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ เพื่อปฏิบัตหิ นาที่พัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมพี่เลี้ยงและผูประเมินคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ และจัดฝกอบรมพี่เลีย้ งและผู
ประเมินฯ
-----------------------------------------

กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักอํานวยการ

