สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552
มีมติในการพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้
1. เรื่อง สถานการณการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง โดย สมศ. และรายงานการวิเคราะห
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) : สมศ. และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. ไดเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ของสถาบันอุดมศึกษา พรอมขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตอคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครัง้ ที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 ซึ่งมีมติมอบหมายให
ฝายเลขานุการพิจารณาวิเคราะหสังเคราะหขอเสนอดังกลาวเพื่อเสนอกําหนดเปนนโยบายในภาพรวม และ
จัดทําเปนแผนดําเนินการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาใหระบบอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนไปได นั้น
คณะกรรมการเห็นชอบใหมีการศึกษาวิจัยระบบการอุดมศึกษา และใหสภาสถาบันของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีผลการประเมินจาก สมศ. กรณี “รอพินิจ” และ “ไมรับรองมาตรฐาน” จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินการโดยเรงดวนแลวรายงาน กกอ. ทราบ โดยมีขอเสนอแนะใหพิจารณาแยกแยะสาขา
วิชาที่มีผลการประเมิน “รอพินิจ” และ “ไมรับรองมาตรฐาน” วามีสาขาวิชาใดที่มีการผลิตในปริมาณที่ลนตลาด
แรงงานหรือเปนสาขาวิชาที่มีความตองการนอย ประกอบกับมีสถาบันอื่นที่ผลิตไดคุณภาพและมีจํานวนที่
เพียงพอแลว ควรพิจารณาใหหยุดการผลิตหรือระงับการจัดการศึกษาตอไป สําหรับสาขาวิชาที่เปนความ
ตองการของตลาดหรือสําคัญตอประเทศก็จะตองมีนโยบายใหการสงเสริมและสนับสนุนตอไปดวย โดยเนน
การผลิตบัณฑิตในปริมาณที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานซึ่งควรมีเกณฑคุณภาพ
แบบ demand กําหนด supply และมีขอ สังเกตเพิ่มเติมวาโดยแทจริงแลวในทุกสาขาวิชาขาดแคลนคนเกง
และควรสงเสริมใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่
มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติดว ย
2. เรื่อง กําหนดชื่อปริญญาเพิ่มเติมใน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนด
ชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 ในกลุมปริญญาสําหรับศาสตรในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพ ดังนี้
2.1 สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร : กําหนดปริญญา 2 ระดับ ไดแก
(1) กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต : กอ.บ. (Bachelor of Prosthetics and Orthotics : B.PO.)
(2) กายอุปกรณศาสตรมหาบัณฑิต : กอ.ม.(Master of Prosthetics and Orthotics : M.PO.)
2.2 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร กําหนดปริญญา 3 ระดับ ดังนี้
(1) ดุริยางคศาสตรบัณฑิต : ดศ.บ. ( Bachelor of Music : B.M. )
(2) ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต : ดศ.ม. (Master of Music : M.M.)
(3) ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต : ดศ.ด. (Doctor of Music : D.M.)
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3. เรื่อง (ราง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552 : ที่ประชุมใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2552 และใหคําแนะนํารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการลงนามในประกาศฯ เพื่อใหมีผลบังคับใชตอไป
4. เรื่อง กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีประเมินความพรอมในการจัดการ ศึกษาระดับอุดม
ศึกษาระดับปริญญาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 41 และมาตรา 42 ประกอบกับมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา
ธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิน่ และใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจัดทําเปน
กฎกระทรวง : ที่ประชุมใหความเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการดานกฎหมายเสนอ คือบทบัญญัติแหง
กฎหมายดังกลาวมีความมุงหมายที่จะใชบังคับเฉพาะแตกรณีการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน โดยไมไดมุงหมาย
ที่จะนํามาใชบงั คับกับกรณีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนื่อง จากการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจะตอง
ตราเปนพระราชบัญญัติเทานั้น กรณีนี้จึงไมมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการออกกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธปี ระเมินความพรอมในการจัดการศึกษาระดับอุดม ศึกษาระดับปริญญาตรีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตอยางใด และมอบหมายฝายเลขานุการ ราง พระราชบัญญัติวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายกลางเพื่อรองรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ประสงคจะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาตอไป
5. เรื่อง หลักเกณฑการสอบสวนเพื่อถอดถอนอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 98
ประกอบมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 : ที่ประชุมใหความเห็นชอบ
ราง ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรือ่ ง หลักเกณฑและวิธีการสอบ สวนเพื่อถอดถอนอธิการบดีสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใชเปนแนวทางในการกําหนดขอบังคับตามมาตรา 98
แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ตอไป
6. เรื่อง วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจขออนุญาตเปลี่ยนชื่อและเปลีย่ นประเภทเปนมหาวิทยาลัย
อีสาน (มอส.) : E-SARN UNIVERSITY (ESU) : วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจมีหนังสือที่ วบบ.
118/2550 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2550 แจงมติสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549
ซึ่งใหความเห็นชอบ พรอมเสนอเอกสารรายละเอียดความพรอมการขอเปลี่ยนประเภทและรางขอกําหนด ฯ
ทั้งนี้ วิทยาลัยไดรับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545 โดยมี นางจรรยา แสวงการ เปนผูรับ
ใบอนุญาต ตัง้ อยู ณ เลขที่ 311/1 ถนนขอนแกน-มัญจาคีรี ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
บนเนื้อที่ 138 ไร 1.46 ตารางวา ปจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร และระดับ
บัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร
ตราสัญลักษณ
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ที่ประชุมไดมมี ติใหคําแนะนํารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหวทิ ยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
เปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนประเภทเปนมหาวิทยาลัยอีสาน และใหความเห็นชอบรางขอกําหนดมหาวิทยาลัย
อีสาน
7. เรื่อง ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยาบริจาคใหที่ดินเพิ่มเติมและจะขอคืน
ที่ดินบางสวน : ที่ประชุมใหความเห็นชอบใหสถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยาดําเนินการ ดังนี้
(1) รับบริจาคที่ดนิ จากผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง เพิ่มเติมเนื้อที่รวม 20 ไร 3 งาน 56 ตารางวา ซึ่ง
ตั้งอยูที่ตําบลวัดตูม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(2) ใหคืนที่ดินเดิม โฉนดที่ดินเลขที่ 9156 เนือ้ ที่ 1 ไร 2 งาน 84 ตารางวา ใหแกผูรับใบอนุญาต
จัดตั้ง
(3) แกไขขอกําหนด รายละเอียดเกี่ยวกับทีด่ ิน ตามความในมาตรา 11(4) และวรรคทายแหง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
8. เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ขอความเห็นชอบในการเชาที่ดิน ตามมาตรา 74(3) แหง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 : ที่ประชุมใหความเห็นชอบใหสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุน เชาที่ดินโฉนดเลขที่ 29380 แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพ ฯ เนื้อที่รวม 6 ไร 3 งาน
28 ตารางวา เปนทางเขาออกดานหนาสถาบันฯ ระยะเวลา 3 ป ในวงเงิน 5,040,000 บาท (หาลานสี่หมื่น
บาทถวน)
7. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงผูรับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยดุสติ ธานี : วิทยาลัยดุสิตธานี มีหนังสือที่
วดธ.สอ. 020/2552 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 แจงวา บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย ไดควบรวมกิจการกับบริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (มีผลใหบริษัทผูรบั ใบอนุญาตหมดสภาพจากการเปนนิติบุคคล) โดยจด
ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 เปนชื่อบริษทั ใหมคือ
บริษัทดุสติ ไทยพรอพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่เปนผูรับโอนใบอนุญาต โดยสภาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 มีมติใหความเห็นชอบแลว : ที่ประชุมใหความ
เห็นชอบใหคาํ แนะนํารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหเปลี่ยนผูรับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย
ดุสิตธานี จาก บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) เปน บริษทั ดุสิตไทยพรอพเพอรตี้ส จํากัด (มหาชน)
ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
8. เรื่อง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน : ที่ประชุมใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ มีอํานาจหนาทีใ่ นการกําหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร เพื่อดําเนินการสงเสริมพัฒนา และขยายผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษา และรูปแบบอื่นๆ สงเสริมและพัฒนารูปแบบความรวมมือสนับสนุน
และประสานการดําเนินงานระหวางภาคีทเี่ กี่ยวของ และการติดตามประเมินผลการดําเนินการ มีวาระการ
ดํารงตําแหนง 2 ป
------------------------------กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักอํานวยการ

