สารจากประธาน

สคบท.

ในนามของที่ ป ระชุ ม สภาคณะผู ้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
แห่งประเทศไทย (สคบท.) กระผมขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทีร่ บั เป็น
เจ้ า ภาพในการจั ด การประชุ ม สภาคณะผู ้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
แห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 4/2559 และการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละนานาชาติ
ครั้งที่ 41 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปี พ.ศ.2559
ถือเป็นส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2560 ไปพร้อมๆ กัน
ท้ายนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่ท่านเคารพนับถือ อวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุข ความเจริญ
รุ่งเรือง ก้าวหน้า และช่วยกันพัฒนาชาติ บ้านเมือง และวงการ
การศึกษาต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์
ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
แห่งประเทศไทย (สคบท.)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารบัญ

สารจากประธาน สคบท.
สาระสำ�คัญของการประชุม สคบท. ครั้งที่ 3/2559
ภาพกิจกรรมการประชุม (สคบท.) ครั้งที่ 3/2559
ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมเสนอวิชาการ iGRC + NGRC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส�ำนักเลขานุการ สคบท.

ส�ำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลสุเทพ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
E-mail : cgat@grad.cmu.ac.th
โทร. 0-5394-2425
โทรสาร 0-5394-2413
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กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บรรณาธิการ รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
ประสานงาน ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย
น.ส.จริยา ค�ำนาสัก
พิมพ์ที่
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดวนิดาการพิมพ์

สาระส�ำคัญของการประชุม

สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559
(14 ตุลาคม 2559) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงานของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่รับเป็นเจ้าภาพและต้อนรับอย่างดียิ่ง
1. รายงานบัญชีเงินอุดหนุน สคบท.

2. จุลสาร สคบท. ประจ�ำเดือนกรกฎาคมเลขานุการ สคบท. รายงานเงินอุดหนุน
กันยายน 2559

สคบท. ณ 30 กันยายน 2559 มียอดเงินคงเหลือ
สุทธิ 1,370,616.74 บาท มีรายรับและรายการ
ค่าใช้จา่ ยระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559
ดังนี้
รายรับ
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์
จำ�นวน 1,062,004.83 บาท
2. เงินอุดหนุน สคบท. ประจำ�ปี 2559
(มทร.ตะวันออก)
จำ�นวน 460,000.00 บาท
รวมรายรับ
12,750.91 บาท
รายจ่าย
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุม สคบท.
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จำ�นวน
22,440.00 บาท
2. ค่าของที่ระลึกแก่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จำ�นวน
2,300.00 บาท
3. ค่าถ่ายเอกสารและแฟ้มประชุม ครัง้ ที่ 2/2559
จำ�นวน
1,365.00 บาท
4. ค่าจัดส่งจุลสาร สคบท. จำ�นวน 550 ฉบับ
จำ�นวน
10,593.00 บาท
5. ค่าสนับสนุนการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จำ�นวน 100,000.00 บาท
รวมรายจ่าย 136,698.00 บาท
คงเหลือสุทธิ 1,370,616.74 บาท
04 จุลสาร สคบท. ประจำ�เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2559

สำ�นักงานเลขานุการ สคบท. ได้จดั ทำ�จุลสาร
สคบท. ได้น�ำ จุลสารดังกล่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของ สคบท. และเตรียมจัดส่งไปยัง
สถาบันสมาชิกต่อไป

3. ฐานข้อมูล อาจารย์พิเศษ อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

สำ�นักงานเลขานุการ สคบท. อยู่ระหว่าง
ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � ฐานข้ อ มู ล อาจารย์ พิ เ ศษ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยสถาบันสมาชิกสามารถ
ตรวจสอบข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วได้ ที่ http://www.
councilcgat.org/special-group ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

4. ค� ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกองทุ น
สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่ง
ประเทศไทย

ตามมติที่ประชุม สคบท. ครั้งที่ 2/2559
(30 มิ ถุ น ายน 2559) มี ม ติ เ ห็ น ชอบรายชื่ อ
คณะกรรมการกองทุน และหลักเกณฑ์และจำ�นวน
เงิน สำ�หรับการบริหารกองทุน สำ�นักงานเลขานุการฯ
ได้จัดทำ� คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสภา
คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อ
ใช้ประโยชน์ต่อไป

5. ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู ้ ต รวจสอบบั ญ ชี เ งิ น แห่งชาติ ครั้งที่ 41 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
ด้วย
อุดหนุน สคบท.

ตามมติที่ประชุม สคบท. ครั้งที่ 2/2559
(30 มิ ถุ น ายน 2559) มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ 7. การขอชะลอการตรวจประเมิ น การ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ บุ ญ สวาท พฤกษิ ก านนท์
ศึกษา
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีเลขที่ 2705 เป็นผูต้ รวจสอบ
ตามที่ ป ระชุ ม สภาคณะผู้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต
บัญชี สำ�นักงานเลขานุการฯ ได้จดั ทำ� คำ�สัง่ แต่งตัง้
ผู้ตรวจสอบบัญชีเงินอุดหนุน สคบท. เพื่อใช้ ศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ได้ทำ�เรื่องไปยัง
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ประโยชน์ต่อไป
ขณะนี้สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. การประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุม (สกอ.) ในคราวประชุมครัง้ ที่ 6/2559 เมือ่ วันที่ 25
วิ ช าการน� ำ เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และ การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องที่สถาบัน
จะต้องดำ�เนินการ สำ�หรับการขึน้ ทะเบียนหลักสูตร
นานาชาติ ครั้งที่ 5
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ TQR นั้นถือเป็นสิทธิ/ความประสงค์ของสถาบัน
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รบั เกียรติ อุดมศึกษา หากสถาบันอุดมศึกษายังไม่พร้อม
จากสภาคณะผู้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง หรือไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียน TQR ก็ไม่มีผล
ประเทศไทย (สคบท.) เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน บังคับทางกฎหมาย และหากหลักสูตรใดไม่ได้ขึ้น
ประชุมวิชาการนำ�เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ทะเบียน TQR ก็ไม่มีบทลงโทษทางกฎหมาย
ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และระดับนานาชาติ เช่นเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการเรียน
ครั้ ง ที่ 5 ระหว่ า งวั น ที่ 8-9 ธั น วาคม 2559 การสอนได้ตามปกติ แต่มผี ลต่อการสร้างความรับรู้
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ต่อประชาชนทัว่ ไปทางด้านการจัดการศึกษาเป็น
ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษา ที่ สำ � นั ก งาน
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
จึ ง ขอประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด งานประชุ ม คณะกรรมการการอุดมศึกษากำ�หนด
วิชาการนำ�เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

8. การก�ำหนดเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ สคบท. และเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559-2560
ปี
2559

2560

ครั้งที่
1
2
3
4
1
2
3
4

วัน เดือน
17 ก.พ.
30 มิ.ย.-1 ก.ค.
14 ต.ค.
8-9 ธ.ค.
8 มี.ค.
ก.ค. หรือ ส.ค.
ต.ค.
ธ.ค.

ประชุมสามัญ สคบท. ครั้งที่
ม.เชียงใหม่
ม.อัสสัมชัญ
ม.รังสิต
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
ม.กรุงเทพ
ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
มรภ.นครราชสีมา

38
39
40
41
42
43
44
45

วัน เดือน
19-20 ก.พ.
30 มิ.ย.-1 ก.ค.
20-21 ต.ค.
8-9 ธ.ค.
10 ก.พ.
ก.ค. หรือ ส.ค.
21-22 ต.ค.
ธ.ค.

ประชุมเสนอผลงานวิจัย
ม.นเรศวร (ทคบร.)
ม.อัสสัมชัญ (สคบท.)
ม.สงขลานครินทร์ (ทคบร.)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ (สคบท.)
ม.เชียงใหม่ (ทคบร.)
ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี (สคบท.)
ม.อุบลราชธานี (ทคบร.)
มรภ.นครราชสีมา (สคบท.)
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2. สถาบันเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเพื่อ
9. “ร่าง” ธรรมนูญสภาคณะผู้บริหาร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย ฉบั บ นำ�เสนอผลงานฯ ครั้งละ 100,000 บาท
3. สถาบันเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเพื่อ
พ.ศ.2559

ฝ่ายเลขานุการฯ นำ�เสนอ “ร่าง” ธรรมนูญ
สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ.2559
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
“ร่าง” ธรรมนูญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2559 โดยมีขอ้ เสนอแนะ
ให้ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ใน 5 ประเด็น ดังนี้
1. ขอตัด ฉบับที่ 3 ออก
2. หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 5 “สภา” ภาษา
อั ง กฤษ ขอปรั บ เป็ น Council of Graduate
Education Administrators of Thailand
3. เลขาธิการ ขอปรับเป็น “เลขานุการ”
หมายถึง เลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิต
ศึกษาแห่งประเทศไทย
4. หมวดที่ 4 การดำ�เนินกิจการของสภา
ข้อที่ 21 ให้มีสำ�นักงานเลขานุการ ทำ�หน้าที่
บริหารงานประจำ�ของสภาและคณะกรรมการ
มีเลขานุการซึ่งแต่งตั้งโดยประธานเป็นหัวหน้า
สำ�นักงาน สำ�นักงานเลขานุการตั้งอยู่ ณ สถาบัน
ทีป่ ระธานสังกัดและประธานกรรมการอาจแต่งตัง้
บุคคลหรือว่าจ้างบุคคลเพือ่ ปฏิบตั งิ านในสำ�นักงาน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำ�หนด
5. ขอยังคง หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่
ไว้เหมือนเดิม
ทัง้ นีข้ อให้ฝา่ ยเลขานุการปรับแก้ไขรายละเอียด
ในร่างประกาศดังกล่าว และให้นำ�เสนอที่ประชุม
ครั้งต่อไป

นำ � เสนอผลงานฯ และประชุ ม ใหญ่ ครั้ ง ละ
150,000 บาท
ประธานฯ มีความประสงค์ที่จะขอให้มีการ
ทบทวน ในรายการที่ 3 เพราะปัจจุบนั ในการเชิญ
ประชุมจะเชิญสมาชิกทั้ง 48 สถาบัน ร่วมประชุม
ด้วยกันทุกครัง้ อยูแ่ ล้ว อีกประการหนึง่ สำ�นักงาน
เลขานุการฯ ได้ขอรับการสนับสนุนจาก สกอ. ด้วย
ทุกครั้งที่มีการประชุมวิชาการ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ขอปรับเปลี่ยน
การประชุมใหญ่ เป็น การประชุมสภาฯ และ
จำ�นวนเงินที่สถาบันเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณะ
ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา จาก ครั้งละ 30,000 บาท
เป็น ครั้งละ 50,000 บาท โดยให้ปรับใช้ในการจัด
ประชุมครั้งต่อไป

11. การเข้าเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม ขอสมัครสมาชิกสภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมรับฟัง
ความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และสร้างความสามัคคีระหว่างสถาบันให้ทำ�งาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยินดีปฏิบัติตาม
ระเบียบของสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่ง
ประเทศไทยทุกประการ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วรับรองให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามเข้าเป็นสมาชิกตามที่เสนอ

10. หลั ก เกณฑ์ แ ละจ� ำนวนเงิ น สนั บ สนุ น 12. การก�ำหนดส่วนลดค่าลงทะเบียนการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับ
สถาบันเจ้าภาพ
บัณฑิตศึกษา ส�ำหรับสถาบันสมาชิก
ตามมติที่ประชุม สคบท. ในคราวประชุม
สคบท. และ ทคบร.
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนยิง่ ขึน้ ทีป่ ระชุมมีมติ
ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์
ให้คิดส่วนลดให้แก่สมาชิก จำ�นวน 2,000 บาท
และจำ�นวนเงินไว้ ดังนี้
1. สถาบั น เจ้ า ภาพจั ด ประชุ ม สภาคณะ
ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งละ 30,000 บาท
06 จุลสาร สคบท. ประจำ�เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2559

ภาพกิจกรรม

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 3/2559 ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
เวลา 08.30-12.00 น ณ ห้องประชุม 1-801 (อาคาร 1 ชั้น 8) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
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ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
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