รายงานการประชุมสภาคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 1/2559
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูม้ าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์
3. อาจารย์ ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์

4.
5.
6.
7.
8.
9.

อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ เทพปัญญา
อาจารย์ ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร.มุฮาหมัดซากี เจ๊ะหะ
ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
11.
12.
13.
14.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง
อาจารย์ ดร.วรพจน์ รักธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์

15. ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย
ผูไ้ ม่มาประชุม (ติดภารกิจอืน่ )
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น การค้า
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานที่ประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองประธาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แทน ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต
รองประธาน
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้อานวยการสานักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
บัณฑิตศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เลขานุการ สคบท.
ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ สคบท.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปะศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รองศาสตราจารย์ พรรณิภา ไพบูลย์นมิ ติ ร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
อาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล
ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร
นางสาว ประภัสสร พรมเมือง
อาจารย์ ดร.บุญเลิศ โอฐสู

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ปรึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการโครงการหลักสูตร

11. อาจารย์พงค์วทิ ย์ วุฒวิ ริ ิยะ

รองอธิการบดี

12. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วศรีนวล

รองอธิการบดี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

16. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง

รองหัวหน้าสานักงาน
ประสานงานบัณฑิตศึกษา
ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

17. อาจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
18. อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19. น.ส.ดรัณภัทร มหายศ
ผู้ช่วยเลขานุการ สคบท.
20. น.ส.รัษดาวรรณ สุดใจ
ผู้ช่วยเลขานุการ สคบท.
21. น.ส.จริยา คานาสัก
ผู้ช่วยเลขานุการ สคบท.
เริม่ ประชุม
เวลา 13.40 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ ประธานที่ประชุมฯ ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ คลินิก
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม
เนื่องจาก อธิการบดีติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปฎิบัตหิ น้าที่แทน หลังจากนัน้ จึงดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 คาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสภาคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)
ประธานที่ ประชุม สคบท. แจ้ ง ที่ ประชุ ม ทราบว่ า ได้ แ ต่ง ตั้ง ที่ ปรึ ก ษา รองประธาน กรรมการ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่ง
ประเทศไทยให้สามารถดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ต่อไป ตามวาระที่กาหนด 2 ปี
ที่ประชุมรับทราบ
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1.2 รายงานบัญชีเงินอุดหนุน สคบท.
เลขานุการที่ประชุม สคบท. แจ้งที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ประธานสภาคณะ
ผู้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย สคบท. (รศ.ดร.เอกชั ย แสงอิ น ทร์ ) ได้ รั บ มอบเงิ น จากเลขานุ ก าร
สคบท. (ชุดเดิม) จานวน 1,062,004.83 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสองพันสี่บาทแปดสิบสามสตางค์) โดยได้เปิดบัญชี
กองทุ น -สภาคณะผู้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย (สคบท.)ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ เลขที่ บั ญ ชี
667-406775-7 จานวนเงิน 1,062,004.83 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสองพันสี่บาทแปดสิบสามสตางค์) เพื่อใช้
ในกิจกรรมของ สคบท. ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 จุลสาร สคบท. ประจาเดือนมกราคม – มีนาคม 2559
ประธานที่ประชุม สคบท. แจ้งที่ประชุมทราบว่า สานักงานเลขานุการ สคบท. ได้ดาเนินการจัดทา
จุ ล สาร สคบท. ประจ าเดือ นมกราคม – มีน าคม 2559 เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว รายละเอี ย ดปรากฎตามเอกสาร
ประกอบการประชุม โดยขณะนี้ได้นาจุลสารดังกล่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สคบท.เป็นที่เรียบร้อย
แล้ ว หากสมาชิ ก ท่ า นใดมี ข่ า วสารหรื อ บทความที่ ต้ อ งการประชาสั ม พั น ธ์ กรุ ณ าส่ ง ให้ ส านั ก งานเลขา ฯ
(กองบรรณาธิการ) เพื่อนาลงในจุลสารต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 รายงานผลการจัดประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 37 (17-18 ธันวาคม 2558)
ผศ.ดร.วิรุณสิริมา ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นาเสนอรายงาน
ผลการจัดประชุมวิชาการ (สคบท.) ครั้งที่ 37 (17-19 ธันวาคม 2558) โดยสรุปว่ามีผู้สง่ บทความนาเสนอทั้งหมด
212 บทความ แยกเป็นการนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) 119 บทความ และการนาเสนอ
ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 93 บทความ ตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 ประชาสัมพันธ์ Application of the 3rd International Creative Art Disseminating (ICAD) 2016
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นาเสนอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนไปร่วมงานแสดงผลงานทางวิชาการ
Application of the 3rd International Creative Art Disseminating (ICAD) 2016 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิล ปากร ได้ จั ด ร่ว มกั บคณะจิ ต รกรรมปติม ากรรมและภาพพิม พ์ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ คณะมัณ ฑนศิล ป์
คณะดุรยิ างคศาสตร์ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ถงึ 31 มีนาคม 2559 ตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานได้ เสนอรายงานการประชุม ที่ ประชุม สภาคณะผู้ บริ ห ารบั ณฑิต ศึก ษาแห่ งประเทศไทย
สคบท. ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยมีการ
แก้ไขดังนี้
หน้าที่ 1 ผู้มาประชุมลาดับที่ 18 ขอแก้ไข จากเดิม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
เป็น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หน้าที่ 1 ผู้มาประชุมลาดับที่ 23 ขอแก้ไข จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์ยานะ
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
หน้าที่ 1 ผู้มาประชุมลาดับที่ 24 ขอแก้ไข จากเดิม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การกาหนดเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ สคบท. และเจ้าภาพจัดการประชุม วิ ช าการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจาปี 2559-2560
สืบเนื่องจากขอที่ประชุมร่วมกันกาหนดเจ้าภาพประชุมสามัญ สคบท. และเจ้า ภาพประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจาปี 2559-2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
กาหนดวันประชุมสามัญ สคบท. และวันจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจาปี 25592560 ล่วงหน้า
ในการนี้ สานักงานเลขานุการ สคบท. ขอสรุปรายชื่อสถาบันเจ้าภาพการจัดประชุมสามั ญ
สคบท.และเจ้าภาพประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจาปี 2559-2560 ดังนี้
ปี

ครัง้ ที่

2559 1
2
3
4
2560 1
2
3
4

วัน

เดือน ปี

ประชุมสามัญ สคบท. ครัง้ วัน
ที่

17
30

ก.พ.2559

ม.เชียงใหม่

38

19-20

มิ.ย.2559

ม.อัสสัมชัญ

39

30มิ.ย.-1 ก.ค 2559

ม.อัสสัมชัญ (สคบท.)

ต.ค.2559

ม.รังสิต
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
ม.กรุงเทพ
ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
มรภ.นครราชสีมา

40
41
42
43
44
45

20-21

ม.สงขลานครินทร์ (ทคบร.)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ (สคบท.)
ม.เชียงใหม่ (ทคบร.)
ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี (สคบท.)
ม.ทักษิณ (ทคบร.)
มรภ.นครราชสีมา (สคบท.)

ธ.ค.2559
มี.ค.2560
มิ.ย.2560
ต.ค.2560
ธ.ค.2560

เดือน ปี

จัดประชุมเสนอผลงานวิจยั

ก.พ.2559

ม.นเรศวร (ทคบร.)

ต.ค.2559
ธ.ค.2559

3-4

ก.พ.2560
มิ.ย.2560
ต.ค.2560
ธ.ค.2560
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเด็นของอาจารย์และ
เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาดังนี้
1. นิยามของอาจารย์ที่ทาหน้าที่ต่างๆ ในหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ประจา อาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ
2. ประเด็นเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สาเร็จการศึกษาระบบการสอบวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ขั้นสุดท้ายและระบบตรวจสอบการ
คัดลอกผลงาน
ที่ประชุมรับทราบและมีคาถามกรณีน้ี
- ประเด็นคุณวุฒิของอาจารย์พิเ ศษ กรณี เช่น ผู้พิพากษา หรือ ศิลปินแห่งชาติ ไม่สามารถเป็น
อาจารย์พิเศษได้เนื่องจากไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ
ประธานจึงให้สานักงานเลขานุการ สคบท. สารวจข้อมูลคุณสมบัตขิ องอาจารย์พิเศษที่แต่ละสถาบัน
ต้องการ ไปยังสถาบันสมาชิก เพื่อนาเข้าหารือในการประชุมต่อไป
4.2 ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชาสาหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
4.3 ธรรมนูญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ธรรมนูญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 เพื่อให้สาระในธรรมนูญมีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอปรับข้อ 5 ให้มีสานักงานเลขานุการทา
หน้าที่บริหารงานประจาของสภาและคณะกรรมการ มีเลขานุการ
ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานเป็นหัวหน้าสานักงาน สานักงานเลขานุการตั้งอยู่ ณ สถาบันที่ประธานสภา
คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยสังกัด และประธานอาจแต่งตั้งบุคคลหรือว่าจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน
สานักงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมได้มขี ้อเสนอแนะประเด็นดังต่อไปนี้
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- เสนอแนะให้ปรับ หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ ข้อ 5 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึน้
- เสนอแนะให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีรับรอง
ประธานที่ประชุมรับไปหาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งจัดทาร่าง ธรรมนูญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
แห่งประเทศไทยฉบับใหม่และจะนามาเสนอที่ประชุมต่อไป
4.4 กาหนดการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้นาเสนอการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 39 กาหนดจัดงานประชุมที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ระหว่ างวันที่ 30
มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2559 โดยมีการนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)และการนาเสนอ
ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) แยกตามกลุ่มสาขา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญขอหารือกรณี ขอใช้
โลโก้ของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร) เข้าร่วม
เป็น Co-host และขอเพิ่มการประชุมแบบนานาชาติเข้าไปด้วยได้หรือไม่
ที่ประชุมได้มขี ้อเสนอแนะประเด็นดังต่อไปนี้
- เสนอปรับชื่อใหม่เป็น 39th National and 4th International
- เสนอแนะให้มีส่วนลดสาหรับสถาบันสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 30 เปอร์เซนต์
- อนุญาตให้ใช้โลโก้ของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ (ทคบร) ได้
- เสนอแนะให้ทาฐานข้อมูลกลางของ สคบท. ในเรื่องของ Keynote speaker
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
4.5 ขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมสามัญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)
เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้เสนอขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมสามัญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) เป็นเจ้าภาพร่วมในการ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์ดา้ นการวิจัย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและยินดีเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย”
ครัง้ ที่ 9 และอนุญาตให้ใช้โลโก้ของสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ได้
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4.6 โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทาฐานข้อมูลของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของไทย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทาฐานข้อมูล
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของไทย เพื่อจัดทาฐานข้อมูล ของแต่ละสมาชิก สถาบัน เช่น ฐานข้อมูลหลักสูตร
ฐานข้ อ มู ล อาจารย์ ฐานข้ อ มู ล การตีพิ ม พ์ น ามารวบรวมเก็ บไว้ เพื่อ เป็ น ประโยชน์แ ก่ ส มาชิก ทุ ก สถาบั น โดยขอ
งบประมาณจัดทาฐานข้อมูล จานวน 30,000 บาท และจะนาไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สคบท. ต่อไป
ที่ประชุมได้มขี ้อเสนอแนะประเด็นดังต่อไปนี้
- เสนอแนะกาหนดหลักสูตรเป็น TQF และหลักสูตรใหม่ที่ถูกต้องตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรฯ
ประจาปี 2558
- เสนอแนะให้ทาเป็นฐานข้อมูลคุณสมบัตอิ าจารย์ที่ครบตามเกณฑ์
- เสนอแนะให้ทาฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ผ่านเกณฑ์
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ประธานกล่าวปิดประชุม
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม)

เลิกประชุม 17.03 น.

(นางสาวจริยา คานาสัก)
ผู้ช่วยเลขานุการ สคบท.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
เลขานุการที่ประชุม สคบท.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย)
ผู้ช่วยเลขานุการ สคบท.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

