
รายงานการประชมุสภาคณะผูบ้รหิารบณัฑิตศกึษาแหง่ประเทศไทย 

ครัง้ที ่1/2559  

วนัพุธที ่17 กมุภาพันธ ์2559 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ หอ้งประชมุ ตะวนั กงัวานพงศ ์อาคารยธุศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 

ผูม้าประชมุ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย             ประธานท่ีประชุม                     

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์    คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย             รองประธาน                                 

   มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

3.   อาจารย์ ดร.ไพกานท์  รักษาสุทธิพันธ์ แทน ผศ.ร.ต.หญงิ ดร.วรรณี ศุขสาตร                          

   คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย  

  มหาวทิยาลัยรังสิต รองประธาน 

4.   อาจารย์ ดร.ศันสนีย์  เทพปัญญา รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยกรุงเทพ  

5.   อาจารย์ ดร.ปฐมพร  อนิทรางกรู ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยธนบุรี 

6.   รองศาสตราจารย์ ดร.มุฮ าหมัดซากี เจะ๊หะ คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยฟาฏอนี 

7.   ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุิณสิริ  ใจมา คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

9. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  กาญจนธานี ผู้อ านวยการส านักงาน มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 

  บัณฑิตศกึษา 

10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนกิษ ์ ศริิโวหาร คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

   ในพระบรมราชูปถัมภ์        

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลสง่ รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศลิปากร 

13. อาจารย์ ดร.วรพจน ์ รักธรรม อาจารย์พิเศษ มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

14. รองศาสตราจารย ์ดร.บุษบัน  ศริิธัญญาลักษณ์  รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย เลขานุการ สคบท. 

  ฝ่ายบริหาร 

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

15. ดร.ศุภลักษณ ์ ล้อมลาย เลขานุการบัณฑิตวทิยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ สคบท. 

  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ผูไ้มม่าประชมุ (ตดิภารกจิอืน่) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  การค้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลย-ี 

  และศลิปะศาสตร์ ราชมงคลอีสาน  

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์  อนิทรัคคัมพร  รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
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3. รองศาสตราจารย์ พรรณิภา  ไพบูลยน์มิติร ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนยีา  เจติยานุกรกุล ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร  กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ  จติรวจิารณ์ ท่ีปรึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ่

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณฏัฐ์  พลวัน คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่    

7. อาจารย์ ดร.เสาวภา  ปัญจอริยะกุล อาจารย์บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่

8. วา่ที่ร้อยเอก ดร.ขจร  ตรโีสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ่

9. นางสาว ประภัสสร  พรมเมอืง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย  

10. อาจารย์ ดร.บุญเลิศ  โอฐส ู ผู้อ านวยการโครงการหลักสูตร มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 

   ราชวทิยาลัย 

11. อาจารย์พงค์วทิย ์ วุฒวิริิยะ รองอธิการบดี มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี   

   ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย ์ เพ็ชรรักษ์ รองอธิการบดี มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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   นครศรีธรรมราช 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิวัฒน์  จิระเดชประไพ คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

   ราชนครนิทร์ 

16. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง รองหัวหนา้ส านักงาน มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 

  ประสานงานบัณฑิตศกึษา 

17. อาจารย์ ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผู้อ านวยการบัณฑิตศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

18. อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏ- 

   สุราษฎร์ธานี 

19. น.ส.ดรัณภัทร  มหายศ ผู้ช่วยเลขานุการ สคบท. มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

20. น.ส.รัษดาวรรณ  สุดใจ ผู้ช่วยเลขานุการ สคบท. มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

21. น.ส.จริยา  ค านาสกั ผู้ช่วยเลขานุการ สคบท. มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

เริม่ประชมุ เวลา 13.40 น. 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร์ ประธานท่ีประชุมฯ ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ คลินิก 

นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม 

เนื่องจาก อธิการบดีติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดี   

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศกึษา ปฎบัิตหินา้ที่แทน หลังจากนัน้ จึงด าเนนิการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบยีบวาระที ่1 เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ 

 1.1 ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสภาคณะผูบ้รหิารบณัฑติศกึษาแหง่ประเทศไทย (สคบท.) 

 ประธานท่ีประชุม สคบท. แจ้งท่ีประชุมทราบว่า ได้แต่งตั้งท่ีปรึกษา รองประธาน  กรรมการ 

เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อท าหน้าท่ีในการบริหารจัดการกิจการของสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่ง

ประเทศไทยให้สามารถด าเนนิงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ต่อไป ตามวาระท่ีก าหนด 2 ปี 

 ท่ีประชุมรับทราบ   
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 1.2 รายงานบญัชีเงนิอดุหนนุ สคบท. 

 เลขานุการท่ีประชุม สคบท. แจ้งท่ีประชุมทราบว่า เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2559 ประธานสภาคณะ

ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย สคบท. (รศ.ดร.เอกชัย  แสงอินทร์) ได้รับมอบเงินจากเลขานุการ          

สคบท. (ชุดเดิม) จ านวน 1,062,004.83 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสองพันสี่บาทแปดสิบสามสตางค์) โดยได้เปิดบัญช ี

กองทุน-สภาคณะผู้บ ริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประ เทศไทย  (สคบท. )ธนาคารไทยพาณิชย์  เลข ท่ี บัญช ี                 

667-406775-7 จ านวนเงิน 1,062,004.83 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสองพันสี่บาทแปดสบิสามสตางค์)  เพื่อใช้

ในกิจกรรมของ สคบท. ต่อไป 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 1.3 จุลสาร สคบท. ประจ าเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 

 ประธานท่ีประชุม สคบท. แจ้งท่ีประชุมทราบว่า ส านักงานเลขานุการ สคบท. ได้ด าเนินการจัดท า 

จุลสาร สคบท. ประจ าเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร

ประกอบการประชุม  โดยขณะนี้ได้น าจุลสารดังกล่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สคบท.เป็นท่ีเรียบร้อย

แล้วหากสมาชิกท่านใดมีข่าวสารหรือบทความท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ กรุณาส่งให้ส านักงานเลขา ฯ                 

(กองบรรณาธกิาร) เพื่อน าลงในจุลสารตอ่ไป 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 1.4 รายงานผลการจัดประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ   

ครั้งที่ 37 (17-18 ธันวาคม 2558)  

 ผศ.ดร.วรุิณสิริมา  ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้น าเสนอรายงาน

ผลการจัดประชุมวิชาการ (สคบท.) คร้ังท่ี 37 (17-19 ธันวาคม 2558) โดยสรุปวา่มีผู้สง่บทความน าเสนอท้ังหมด 

212 บทความ แยกเป็นการน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) 119 บทความ และการน าเสนอ

ผลงานวจิัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 93 บทความ ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 1.5 ประชาสัมพันธ์ Application of the 3rd  International Creative Art Disseminating (ICAD) 2016 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้น าเสนอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนไปร่วมงานแสดงผลงานทางวิชาการ  

Application of the 3rd  International Creative Art Disseminating (ICAD) 2016 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ได้จัดร่วมกับคณะจิตรกรรมปติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์      

คณะดุรยิางคศาสตร์ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ถงึ 31 มีนาคม 2559 ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 



4 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ประธานได้เสนอรายงานการประชุมท่ีประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 

สคบท. ครัง้ท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2558 ให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยมีการ

แก้ไขดังนี ้

 หนา้ที่ 1 ผู้มาประชุมล าดับท่ี 18 ขอแกไ้ข  จากเดิม มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

  เป็น  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

 หนา้ที่ 1 ผู้มาประชุมล าดับท่ี 23 ขอแกไ้ข  จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์ยานะ 

  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ 

 หนา้ที่ 1 ผู้มาประชุมล าดับท่ี 24 ขอแกไ้ข  จากเดิม  รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

  เป็น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1  การก าหนดเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ สคบท. และเจ้าภาพจัดการประชุม วิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2559-2560 

 สืบเนื่องจากขอท่ีประชุมร่วมกันก าหนดเจ้าภาพประชุมสามัญ สคบท. และเจ้าภาพประชุม

วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2559-2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

ก าหนดวันประชุมสามัญ สคบท. และวันจัดการประชุมเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศกึษาแหง่ชาติ ประจ าป ี2559-

2560 ล่วงหน้า 

 ในการนี้ ส านักงานเลขานุการ สคบท. ขอสรุปรายชื่อสถาบันเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญ 

สคบท.และเจ้าภาพประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศกึษาแหง่ชาติ ประจ าป ี2559-2560 ดังนี ้

 

ป ี ครัง้ที ่ วนั เดอืน ป ี ประชมุสามญั สคบท. ครัง้

ที ่

วนั เดอืน ป ี จดัประชมุเสนอผลงานวจิยั 

2559 1 17 ก.พ.2559 ม.เชียงใหม ่ 38 19-20 ก.พ.2559 ม.นเรศวร (ทคบร.) 

 2 30 ม.ิย.2559 ม.อัสสัมชัญ 39 30ม.ิย.-1 ก.ค 2559 ม.อัสสัมชัญ (สคบท.) 

 3  ต.ค.2559 ม.รังสิต 40 20-21 ต.ค.2559 ม.สงขลานครินทร์ (ทคบร.) 

 4  ธ.ค.2559 มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 41  ธ.ค.2559 มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ (สคบท.) 

2560 1  ม.ีค.2560 ม.กรุงเทพ 42 3-4 ก.พ.2560 ม.เชียงใหม่ (ทคบร.) 

 2  ม.ิย.2560 ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตาน ี 43  ม.ิย.2560 ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี (สคบท.) 

 3  ต.ค.2560 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 44  ต.ค.2560 ม.ทักษิณ (ทคบร.) 

 4  ธ.ค.2560 มรภ.นครราชสีมา 45  ธ.ค.2560 มรภ.นครราชสีมา (สคบท.) 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    

พ.ศ. 2558 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเด็นของอาจารย์และ

เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาดังนี้ 

 1. นิยามของอาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีต่างๆ ในหลักสูตร ได้แก่ อาจารยป์ระจ า  อาจารย์ประจ า     

หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ  

 2. ประเด็นเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานของ     

ผู้ส าเร็จการศึกษาระบบการสอบวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายและระบบตรวจสอบการ

คัดลอกผลงาน 

 ท่ีประชุมรับทราบและมีค าถามกรณนีี้ 

 - ประเด็นคุณวุฒิของอาจารย์พิเศษ กรณี เช่น ผู้พิพากษา หรือ ศิลปินแห่งชาติ ไม่สามารถเป็น

อาจารย์พิเศษได้เนื่องจากไมม่ตี าแหนง่ทางวิชาการ 

 ประธานจึงให้ส านักงานเลขานุการ สคบท. ส ารวจข้อมูลคุณสมบัตขิองอาจารย์พิเศษที่แต่ละสถาบัน

ตอ้งการ ไปยังสถาบันสมาชกิ เพื่อน าเขา้หารอืในการประชุมต่อไป 

 4.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศแนวทางการบริหาร

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชาส าหรับหลักสูตรท่ีเปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 4.3 ธรรมนูญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับธรรมนูญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 

(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2554 เพื่อให้สาระในธรรมนูญมีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอปรับข้อ 5  ให้มีส านักงานเลขานุการท า

หนา้ที่บริหารงานประจ าของสภาและคณะกรรมการ มเีลขานุการ 

 ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานเป็นหัวหน้าส านักงาน  ส านักงานเลขานุการตั้งอยู่ ณ สถาบันท่ีประธานสภา

คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยสังกัด และประธานอาจแต่งตั้งบุคคลหรือว่าจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน

ส านักงานตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ท่ีประชุมได้มขี้อเสนอแนะประเด็นดังต่อไปนี้ 
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 - เสนอแนะให้ปรับ หมวดท่ี 2 วัตถุประสงค์ ข้อ 5 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึน้ 

 - เสนอแนะให้มีผู้ตรวจสอบบัญชรัีบรอง  

 ประธานท่ีประชุมรับไปหาข้อมูลเพิ่มเตมิ รวมท้ังจัดท ารา่ง ธรรมนูญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา

แห่งประเทศไทยฉบับใหมแ่ละจะน ามาเสนอท่ีประชุมต่อไป 

 4.4 ก าหนดการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 

 มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ ได้น าเสนอการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเสนอผลงานทางวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 39 ก าหนดจัดงานประชุมท่ี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ระหว่ างวันท่ี 30 

มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2559 โดยมีการน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)และการน าเสนอ

ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) แยกตามกลุ่มสาขา ท้ังนี้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญขอหารือกรณีขอใช ้  

โลโก้ของท่ีประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร) เข้าร่วม

เป็น Co-host และขอเพิ่มการประชุมแบบนานาชาติเข้าไปดว้ยได้หรือไม ่ 

 ท่ีประชุมได้มขี้อเสนอแนะประเด็นดังต่อไปนี้ 

 -  เสนอปรับชื่อใหม่เป็น 39th National and 4th International 
 -  เสนอแนะให้มีส่วนลดส าหรับสถาบันสมาชิกไมน่อ้ยกว่า 30 เปอร์เซนต ์

 -  อนุญาตให้ใชโ้ลโก้ของท่ีประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศกึษามหาวทิยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย

  ในก ากับของรัฐ (ทคบร) ได้ 

 -  เสนอแนะให้ท าฐานข้อมูลกลางของ สคบท. ในเร่ืองของ Keynote speaker 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

  

 4.5 ขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมสามัญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) 

เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 9 

 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเร่ือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ได้เสนอขอความอนุเคราะห์ท่ีประชุมสามัญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) เป็นเจ้าภาพร่วมในการ

จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” คร้ังท่ี 9 ในระหว่างวันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม 

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และประสบการณ์ดา้นการวจิัย 

 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบและยินดีเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” 

ครัง้ท่ี 9 และอนุญาตให้ใชโ้ลโก้ของสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศกึษาแหง่ประเทศไทย (สคบท.) ได้ 
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 4.6 โครงการขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อจัดท าฐานข้อมูลของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ของไทย 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเร่ือง โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดท าฐานข้อมูล

ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของไทย เพื่อจัดท าฐานข้อมูลของแต่ละสมาชิกสถาบัน เช่น ฐานข้อมูลหลักสูตร 

ฐานข้อมูลอาจารย์ ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ น ามารวบรวมเก็บไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทุกสถาบัน โดยขอ

งบประมาณจัดท าฐานข้อมูล จ านวน 30,000 บาท และจะน าไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สคบท. ต่อไป 

 ท่ีประชุมได้มขี้อเสนอแนะประเด็นดังต่อไปนี้ 

 -  เสนอแนะก าหนดหลักสูตรเป็น TQF และหลักสูตรใหม่ท่ีถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

ประจ าป ี2558 

 -  เสนอแนะให้ท าเป็นฐานข้อมูลคุณสมบัตอิาจารย์ท่ีครบตามเกณฑ์ 

 -  เสนอแนะให้ท าฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒท่ีิผ่านเกณฑ์ 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ  

 ประธานกลา่วปิดประชุม 

 

ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป       วันพฤหัสบดี ท่ี 30 มิถุนายน 2559 ณ มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

   (บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม) 

เลิกประชุม 17.03 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(นางสาวจรยิา  ค านาสัก) 

ผู้ช่วยเลขานุการ สคบท. 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(ดร.ศุภลักษณ์  ล้อมลาย) 

ผู้ช่วยเลขานกุาร สคบท. 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน  ศิริธัญญาลักษณ์ 

เลขานุการท่ีประชุม สคบท. 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


