
	 สวสัดค่ีะ	 ท่านผูอ่้านและสมาชกิ	 สคบท.ทกุท่าน		

จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี	 2559	 คงไม่ช้าเกิน

ไปนะคะที่กล่าวอวยพรปีใหม่	 ขออาราธนาคุณพระศรี

รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ	 ตลอด

รวมถึงพระธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิชัยที่เป็น

ท่ีเคารพและสักการะ	 ขอช่วยดลบันดาล	 ให้ทุกท่าน

ประสบความสุข	ความเจริญ	ตลอดปี	2559

	 จุลสารฉบับนี้จะเป็นเนื้อหาของการประชุม

คณะกรรมการสภาคณะผู ้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่ง

ประเทศไทย	 ครั้งที่	 4/2558	 ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายและการเลือกต้ังประธานสภาคณะผู ้บริหาร

บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย	วาระปี	พ.ศ.2559-2561		

และการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ	ครั้งที่	38	ณ	มหาวิทยาลัยนเรศวร		

พร้อมทั้งตารางเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญ	 สคบท.	

และเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ	ประจ�าปี	2559–2560

	 ทางเราขอใช้จุลสารเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเผย

แพร่ข้อมูล	 ข่าวสาร	 รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	

ที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาสู่มวลสมาชิก	 โดยท่านสามารถ

ส่งข้อมูลมาได้ที่	 e-mail:	 council.cgat@gmail.com,	

cgat@grad.cmu.ac.th	หรือ	เบอร์โทร	053-942425	

(ดร.ศุภลักษณ์	 ล้อมลาย)	 จะสร้างสรรค์ข่าวสาร	 เพื่อ

ประโยชน์แก่มวลสมาชิกให้มากที่สุดค่ะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกท่ีทาง

ราชการจัดตั้งข้ึนในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย	 ตามโครงการ

พัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค	 พ.ศ.2501	 ตั้งอยู่	 ณ	 ดินแดนล้านนา	 อันเป็นแหล่ง

สะสมวัฒนธรรมอันล�้าค่ามานานนับ	700	ปี	มีสภาพภูมิประเทศงดงามท่ามกลางสภาพ

แวดล้อมอันเป็นธรรมชาติ	บริเวณเชิงดอยสุเทพ	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่

	 นับต้ังแต่มีการเรียกร้องให้ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู ่ภูมิภาค	

โดยขอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2493	 ในท่ีสุดการ

เรียกร้องก็สัมฤทธ์ิผลก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งแก่ชาวล้านนาไทย

		 วันที่	29	มีนาคม	พ.ศ.	2503	คณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น	โดย

ก�าหนดให้เปิดสอนในปีการศึกษา	2507

		 วันที่	15	มกราคม	พ.ศ.	2507	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พ.ศ.	 2507	 ออกประกาศในพระราช

กิจจานุเบกษา	เล่มที่	81	ตอนที่	7	ลงวันที่	21	มกราคม	พ.ศ.	2507	มาตรา	2	ให้ใช้พระราช

บัญญัติตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

		 วันที่	24	มกราคม	พ.ศ.	2508	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนิน

ทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ

	 ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประกอบด้วย	20	คณะ	1	บัณฑิตวิทยาลัย	

2	วิทยาลัย	7	สถาบัน	9	ศูนย์	6	ส�านัก	และ	1	โรงเรียนสาธิต

		 นักศึกษาปัจจุบัน	 37,261	 คน	 แยกเป็นระดับประกาศนียบัตร	 102	 คน	

ระดับปริญญาตรี	 28,878	คน	ปริญญาโท	6,535	คน	ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง	

393	คน	และปริญญาเอก	1,353	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	18	มกราคม	2559)

	 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร.	053-941300	หรือ	เว็บไซต	์

www.cmu.ac.th



การประชุมคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา NGRCThe National Graduate Research Conference

ครัง 1 / 2558       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ครัง 2 / 2558     มหาวิทยาลัยราชภัฎราชครินทร์      

ครัง 3 / 2558    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา        

ครัง 4 / 2558   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย     

1.

2.

3.

4.



	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ร.ต.หญิง	 ดร.วรรณี	 	 ศุขศาสต	 คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 รองประธานสภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย	 เป็นประธานที่ประชุม	 ได้กล่าวเปิด
ประชุมและเสนอที่ประชุมพิจารณา	รายละเอียด	มีดังนี้

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

 1.1 การลาออกและการแต่งตั้งประธานสภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ในวาระปี 2556–2558   
 1.2 รายนามและข้อมูลสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิต
ศึกษาแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2558
	 ส�านักงานเลขานุการฯ	 ได้จัดท�ารายนามและข้อมูลสมาชิก
สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2558			
 1.3 สรุปรายรับ–รายจ่ายกองทุนสภาคณะผู้บริหารบัณฑิต
ศึกษาแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2558
	 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	 การสรุปรายรับ–รายจ่าย
กองทุนสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2558

เรื่องสืบเนื่อง		 -	ไม่มี	-

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

 1. ระเบียบกองทุนสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่ง
ประเทศไทย  
	 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	เกี่ยวกับระเบียบกองทุนสภา
คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย	 ประจ�าปี	 2558	 ตาม
เอกสารประกอบการประชุม

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
	 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	เกี่ยวกับประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ	 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	 พ.ศ.	
2558	ตามเอกสารประกอบการประชุม
	 ที่ประชุมรับทราบและเสนอให ้ท�าตารางเปรียบเทียบ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	 พ.ศ.2558	 กับเกณฑ์
เดิม

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

		 1.	 การเลือกตั้งประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
แห่งประเทศไทย	วาระปี	พ.ศ.2559–2561	
	 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	 เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธาน
สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย	 วาระปี	 พ.ศ.2559–
2561	 	 ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งประธานสภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย	 ในวาระปี	 พ.ศ.2559–2561	 ตาม
สัดส่วนของคณะกรรมการ	 สคบท.	 จ�านวน	 16	 คน	 แบ่งออกเป็น
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของรัฐ	 จ�านวน	 5	 คน	 มหาวิทยาลัยเอกชน	
จ�านวน	5	คน	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	จ�านวน	5	คน	และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล	จ�านวน	1	คน	
	 จากการพิจารณาเลือกตั้งในที่ประชุมได้เสนอชื่อ	 รอง
ศาสตราจารย์	 ดร.เอกชัย	 	 แสงอินทร์	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป ็นประธาน	และรองประธานคนท่ี	2	คือ	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ร.ต.หญิง	 ดร.วรรณี	 	 ศุขศาสต	 คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ส่วนรองประธานคนที่	 1	 ให้ประธาน
เป็นผู้คัดเลือก



ซึง่ม ี ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อดศิร เนาวนนท์ คณบดบีณัฑติวทิยาลัย 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี 
(ผูแ้ทน) คณบดบีณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ส่วนกรรมการ
ทีเ่ป็นตวัแทนจากมหาวทิยาลยัของรฐั ได้แก่ มหาวทิยาลัยศลิปากร 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ กรรมการที่
เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยธนบุรี 
กรรมการที่เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร มหาวทิยาลยัราชภัฏยะลาและ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน  
  ให้เลขานุการฯ ประสานกับรองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย 
แสงอินทร์ และแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป
 เลขานุการฯ ได ้ประสานงานแล ้วและปรากฏว ่ารอง
ศาสตราจารย ์  ดร.เอกชัย แสงอินทร ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ รับเป็นประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิต
ศึกษาแห่งประเทศไทย  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาว
นนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็น
รองประธานคนที่ 1  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  
ศุขศาสต คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นรอง
ประธานคนที่ 2
 2. เจ้าภาพการจัดประชุมสามัญ สคบท. และเจ้าภาพการ
จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2559–2560
 ฝ่ายส�านักงานเลขานุการที่ประชุม สคบท. ได้ท�าการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

เจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ สคบท. ประจ�าปี 2559-2560

ปี ครัง้ที่ วัน       เดือน ปี ประชุมสามัญ สคบท.

2559 1 17     ก.พ.2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2        มิ.ย.2559 มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั

3         ต.ค.2559 มหาวิทยาลัยรังสิต

4          ธ.ค.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

2560 1        ม.ีค.2560 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2 มิ.ย.2560     มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

3 ต.ค.2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4 ธ.ค.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่ง

ชาติ ประจ�าปี 2559-2560

ปี ครัง้ที่ วัน       เดือน ปี จัดประชุมเสนอผลงานวิจัย

2559 38 19-20  ก.พ.2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร  (ทคบร.)

39         มิ.ย.2559 มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั  (สคบท.)

40 20-21  ต.ค.2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (ทคบร.)

41         ธ.ค.2559 ม.ราชภัฏวไลยลงกรณ์ฯ  (สคบท.)

2560 42 3-4    ก.พ.2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ทคบร.)

43 มิ.ย.2560     มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  (สคบท.)

44 ต.ค.2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ (รอตรวจสอบ)

45 ธ.ค.2560 ม.ราชภัฏนครราชสีมา  (สคบท.)





การจัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจําปี 2558

ครังที 36

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ครังที 35

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ครังที 34

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครังที 37

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย





 

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 - 5394 - 2425 , 0 - 5394 - 2413
โทรสาร  : 0 - 5394 - 2425 , 0 - 5394 - 2413
อีเมล์    : council.cgat@gmail.com
          cgat@grad.cmu.ac.th 
เว็บไซต์  : www.councilcgat.orgเว็บไซต์  : www.councilcgat.org

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 ดร.ศุภลักษณ์  ล้อมลาย
 เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์.ดร.บุษบัน  ศิริธัญญาลักษณ์
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครังที 39

ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Assumption University 

Website: http://www.au.edu/

รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย
จริยา คํานาสัก
ณัฐนันท์ กองสีใจ
ภทระพรีเพรส 0 5321 0816

บรรณาธิการ   
ประสานงาน

รูปเล่ม
พิมพ์ที    
     

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ




