รายงานการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 3/2559
วันศุกร์ท่ี 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1-801 (อาคาร 1ชั้น 8) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้มาประชุม (กรรมการ)
1. รศ.ดร.เอกชัย
แสงอินทร์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.เชียงใหม่
ประธานทีป่ ระชุม
2. ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.รังสิต
รองประธาน
3. ผศ.ดร.อดิศร
เนาวนนท์
คณบดีบัณพิตวิทยาลัย มรภ.นครราชสีมา
รองประธาน
4. อ.ดร.ศันสนีย์
เทพปัญญา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.กรุงเทพ
5. นายวชิรวิชญ์
แสงโรจน์กิตติคุณ แทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจธ.
6. รศ.ดร.สนั่น
การค้า
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มทร.อีสาน
7. อ.ดร.ปฐมพร
อินทรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.ธนบุรี
8. อ.ดร.ภาณุ
พุทธวงศ์
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร
9. ผศ.ดร.กริสน์
ชัยมูล
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาสารคาม
10. ผศ.ดร.วิรุณสิริ
ใจมา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.เชียงราย
11. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์
พลวัน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.เชียงใหม่
12. อ.ดร.สถาพร
ปกป้อง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.พระนคร
13. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์
ศิริโวหาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
14. ผศ.นพ.ฉัตรชัย
เอกปัญญาสกุล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว.
15. อ.ดร.รัชดา
โสภาคะยัง
ผูช้ ่วยอธิการบดี ม.อุบลราชธานี
16. ผศ.ณัฎฐพล
สุวรรณกุศลส่ง
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร
17. อ.ดร.วรพจน์
รักธรรม
แทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ
18. ผศ.ดร.ณัฐรดา
วงษ์นายะ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.กาแพงเพชร
19. ผศ.ดร.สนิท
ตีเมืองซ้าย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.มหาสารคาม
20. รศ.ดร.หาญชัย
อัมภาผล
ผูอ้ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สกลนคร
21. รศ.ดร.มุฮาหมัดซากี เจ๊ะหะ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.ฟาฏอนี
22. อ.ขวัญชัย
กังเจริญ
แทน ผูช้ ่วยอธิการบดี ม.สยาม

23. รศ.ดร.บุษบัน

ศิริธัญญาลักษณ์

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.เชียงใหม่
เลขานุการ สคบท.

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.ดร.ประจักษ์
2. น.ส.กิตติยา
3. ผศ.ดร.เพียงจันทร์
4. อ.ดร.ไพกานท์
5. น.ส. จาริยา
6. ดร.ศุภลักษณ์

กึกก้อง
ลาเต๊ะ
โกญจนาท
รักษาสุทธิพันธ์
งามเมือง
ล้อมลาย

7. น.ส.รัษดาวรรณ
8. น.ส.จริยา

สุดใจ
คานาสัก

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.กาแพงเพชร
นักวิชาการศึกษา มรภ.กาแพงเพชร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.รังสิต
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.รังสิต
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป มรภ.เชียงราย
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ม.เชียงใหม่
ผูช้ ่วยเลขานุการ สคบท.
ผูช้ ่วยเลขานุการ สคบท. ม.เชียงใหม่
ผูช้ ่วยเลขานุการ สคบท. ม.เชียงใหม่

เริ่มประชุม

เวลา 9.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชั ย แสงอิ น ทร์ ประธานที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ เ รี ย นเชิ ญ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวต้อนรับ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม หลังจากนัน้ จึงดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 รายงานบัญชีเงินอุดหนุน สคบท. ระหว่างเดือนกรกฏาคม – กันยายน 2559
เลขานุ ก าร สคบท. รายงานเงิ น อุ ด หนุ น สคบท. (ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2559)
มี ย อดเงิ น คงเหลื อ สุ ท ธิ 1,370,616.74 บาท มี ร ายรั บ และรายการค่ า ใช้ จ่ า ยระหว่ า งเดื อ น
กรกฏาคม-กันยายน 2559 ดังนี้
รายรับ
1. ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (25 มิถุนายน 2559 )จานวน 2,750.91 บาท
2. เงินอุดหนุน สคบท.ประจาปี 2559 (มทร.ตะวันออก)
จานวน 10,000.00 บาท
รวมรายรับ
12,750.91บาท
รายจ่าย
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุม สคบท. ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จานวน 22,440.00 บาท
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2. ค่าของที่ระลึกแก่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จานวน 2,300.00 บาท
3. ค่าถ่ายเอกสารและแฟ้มประชุม ครั้งที่ 2/2559
จานวน 1,365.00 บาท
4. ค่าจัดส่งจุลสาร สคบท. จานวน 550 ฉบับ
จานวน 10,593.00 บาท
5. ค่าสนับสนุนการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จานวน 100,000.00บาท
รวมรายจ่าย
136,698.00 บาท
คงเหลือสุทธิ
1,370,616.74 บาท
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 จุลสาร สคบท. ประจาเดือนกรกฏาคม–กันยายน 2559
สานักงานเลขานุการ สคบท. ได้จัดทา จุลสาร สคบท. ประจาเดือนกรกฏาคม–กันยายน
2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้นาจุลสารดังกล่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สคบท.เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนีส้ านักงานเลขานุการฯจะได้นาส่งไปยังสถาบันสมาชิกต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 ฐานข้อมูล อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
ตามที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการจัดทา
ฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแล้วนั้น โดย
มีสถาบันสมาชิกส่งข้อมูลเพิ่มเติมมายังสานักงานเลานุการ สคบท. จานวน 4 สถาบันดังนี้
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
สานักงานเลขานุการ สคบท.อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษ
อาจารย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยสถาบั น สมาชิ กสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ http://www.councilcgat.org/special-group ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2559 เป็นต้นไป
ที่ประชุมรับทราบ
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1.4 ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกองทุ น สภาคณะผู้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง
ประเทศไทย
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาคณะผู้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย (สคบท.) ครั้ ง ที่
2/2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการกองทุน และ
หลักเกณฑ์และจานวนเงิน สาหรับการบริหารกองทุน
สานักงานเลขานุการฯ ได้จัดทา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสภาคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกอบการ
ประชุม
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.5 คาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเงินอุดหนุน สคบท.
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาคณะผู้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย (สคบท.) ครั้ ง ที่
2/2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีมติเห็นชอบให้รองศาสตราจารย์บุญสวาท
พฤกษิกานนท์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 2705 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
ส านั ก งานเลขานุ ก ารฯ ได้ จั ด ท า ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ต รวจสอบบัญ ชี เ งิน อุ ด หนุ น สคบท.
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกอบการประชุม
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.6 การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด งานประชุ ม วิ ช าการน าเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับ
เกียรติจากสภาคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม
วิชาการนาเสนอผลงานวิ จัย ระดั บ บั ณฑิ ตศึ กษาแห่ง ชาติ ครั้ง ที่ 41 และระดับ นานาชาติ ครั้ง ที่ 5
ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
การนี้ จึ ง ขอประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด งานประชุ ม วิ ช าการน าเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ดังกล่าว
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1.7 การขอชะลอการตรวจประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ตามที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ได้ทาเรื่องไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น
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สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องที่สถาบัน
จะต้ อ งด าเนิ น การ ส าหรั บ การขึ้ น ทะเบี ย นหลั ก สู ต ร TQR นั้ น ถื อ เป็ น สิ ท ธิ / ความประสงค์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษา หากสถาบันอุดมศึกษายังไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียน TQR ก็ไม่มีผล
บั ง คั บ ทางกฎหมาย และหากหลั ก สู ต รใดไม่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย น TQR ก็ ไ ม่ มี บ ทลงโทษทางกฎหมาย
เช่นเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ แต่มีผลต่อการสร้างความ
รั บ รู้ ต่ อ ประชาชนทั่ ว ไปทางด้ า นการจั ด การศึ ก ษาเป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
(สคบท.) ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยไม่มีแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การกาหนดเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ สคบท. และเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจาปี 2559-2560
สานักงานเลขานุการ สคบท. ขอสรุปรายชื่อสถาบันเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญ สคบท.
และเจ้าภาพประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจาปี 2559-2560 ดังนี้
ปี

ครั้ง
ที่
2559 1
2
3
4
2560

1
2
3
4

วัน เดือน

ประชุมสามัญ
สคบท.
17 กพ.
ม.เชียงใหม่
30มิ.ย.-1 กค. ม.อัสสัมชัญ
14 ต.ค.
ม.รังสิต
8-9 ธ.ค.
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
8 มี.ค.
ก.ค. หรือ ส.ค.
ต.ค.
ธ.ค.

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

ครั้งที่

วัน เดือน

ประชุมเสนอผลงานวิจัย

38
39
40
41

19-20 ก.พ.
30มิ.ย.-1 ก.ค.
20-21 ต.ค.
8-9 ธ.ค.

ม.นเรศวร (ทคบร.)
ม.อัสสัมชัญ (สคบท.)
ม.สงขลานครินทร์ (ทคบร.)
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ (สคบท.)

42 10 ก.พ.
43 ก.ค. หรือ ส.ค.
44 21-22 ต.ค.
45
ธ.ค.

ม.เชียงใหม่ (ทคบร.)
ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี (สคบท.)
ม.อุบลราชธานี (ทคบร.)
มรภ.นครราชสีมา (สคบท.)

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว ขอปรับเปลี่ยนการประชุมเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จาก เดือนมิถุนายน 2560 เป็น ปลายเดือนกรกฎาคม หรือ เดือนสิงหาคม
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 “ร่าง” ธรรมนูญ สภาคณะผู้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิต ศึก ษาแห่ง ประเทศไทย ฉบั บ พ.ศ.
2559
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาคณะผู้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย (สคบท.) ครั้ ง ที่
2/2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ยก“ร่าง” ธรรมนูญสภาคณะ
ผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2559 แล้วนาเสนอที่ประชุมนั้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติเห็นชอบ“ร่าง” ธรรมนูญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2559 โดยมีขอ้ เสนอแนะให้ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ใน 5 ประเด็น ดังนี้
1) ขอตัด ฉบับที่ 3 ออก
2) หมวดที่1บททั่ว ไป ข้อ 5 “สภา” ภาษาอัง กฤษ ขอปรับ เป็น Council of Graduate
Education Administrators of Thailand
3) เลขาธิ ก าร ขอปรั บ เป็ น “เลขานุ ก าร” หมายถึ ง เลขานุ ก ารสภาคณะผู้ บ ริ ห าร
บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
4) หมวดที่ 4 การดาเนินกิจการของสภา ข้อที่ 21 ให้มีสานักงานเลขานุการ ทาหน้าที่
บริหารงานประจาของสภาและคณะกรรมการ มีเลขานุการซึ่งแต่งตั้ งโดยประธาน
เป็นหัวหน้าสานักงาน สานักงานเลขานุการตั้งอยู่ ณ สถาบันที่ประธานสังกัดและ
ประธานกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือว่าจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสานักงาน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
5) ขอยังคง หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่ไว้เหมือนเดิม
ทั้งนีข้ อให้ฝา่ ยเลขานุการปรับแก้ไขรายละเอียดในร่างประกาศดังกล่าว และให้นาเสนอที่
ประชุมครั้งต่อไป
4.2 การกาหนดเจ้าภาพการจัดการประชุมสามัญ สคบท. และเจ้าภาพการจัดประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจาปี 2560 แทน ม.ฟาฏอนี
ด้ ว ยส านั ก งานเลขานุ ก าร สคบท.ได้ รั บ การประสานงานจาก มหาวิ ท ยาลัย ฟาฏอนี
จังหวัดปัตตานี ว่าไม่สามารถเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในช่วงเดือน มิถุนายน 2560 ได้ เพราะในช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นเดือนรอมฎอน
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ขอปรั บ เปลี่ ย นการประชุ ม เสนอผลงานวิ จั ย ครั้ ง ที่ 43
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จาก เดือนมิถุนายน 2560 เป็น ปลายเดือนกรกฏาคม หรือ เดือนสิงหาคม
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4.3 หลักเกณฑ์และจานวนเงินสนับสนุนสถาบันเจ้าภาพ
ตามมติที่ประชุม สคบท. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และจานวนเงินไว้ ดังนี้
1. สถาบันเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษาฯครั้งละ 30,000 บาท
2. สถาบันเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานฯ ครั้งละ 100,000 บาท
3. สถาบันเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานฯ และประชุมใหญ่
ครั้งละ 150,000 บาท
ประธานฯ มีความประสงค์ที่จะขอให้มีการทบทวน ในรายการที่ 3 เพราะปัจจุบันในการ
เชิ ญ ประชุ ม จะเชิ ญ สมาชิ ก ทั้ ง 48 สถาบั น ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยกั น ทุ ก ครั้ ง อยู่ แ ล้ ว อี ก ประการหนึ่ ง
สานักงานเลขานุการฯ ได้ขอรับการสนับสนุนจาก สกอ.ด้วยทุกครั้งที่มีการประชุมวิชาการ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ขอปรับเปลี่ยนการประชุมใหญ่ เป็น การประชุมสภาฯและ
จานวนเงินที่สถาบันเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา จาก ครั้งละ 30,000 บาท
เป็น ครั้งละ 50,000 บาท โดยให้ปรับใช้ในการจัดประชุมครั้งต่อไป
4.4 การเข้าเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ตามที่ ส ภาคณะผู้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย (สคบท.) จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางการประสานงานของผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษาระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกาหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ และให้ ค าปรึ ก ษา
ข้อเสนอแนะร่วมรับ ฟังความคิดเห็นในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นั้น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสาคัญของสภาคณะ
ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ประกอบกับบัณฑิตวิทยาลัยได้เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ และไม่เป็น
สมาชิกดังกล่าว ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอสมัครสมาชิกสภาคณะ
ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาระดับบัณพิต
ศึกษา และสร้างความสามัคคีระหว่างสถาบันให้ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยินดีปฏิบัติตาม
ระบียบของสภาคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ทุกประการ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองให้ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของสภาคณะผูบ้ ริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
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วาระอื่นๆ
5.1 การกาหนดส่วนลดค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับสถาบันสมาชิก สคบท. และ ทคบร.
คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ขอหารื อ เกี่ ย วกั บ การก าหนดส่ ว นลด
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับสถาบันสมาชิก
สคบท. และ ทคบร.ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ เพื่อจะได้นาไป
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาได้รับทราบโดยทั่วกันและทาให้เกิดความเสมอภาคและเป็นผลประโยชน์
ของผูเ้ ข้าร่วมงานที่เป็นสมาชิก สคบท.และ ทคบร.
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ กาหนดส่วนลดค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับสถาบันสมาชิก สคบท. และ ทคบร. จานวน 2,000 บาท
ปิดประชุม เวลา 12.05 น.

(ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย)
(น.ส.จริยา คานาสัก)
ผูช้ ่วยเลขานุการ สคบท.
ผูช้ ่วยเลขานุการ สคบท.
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
เลขานุการที่ประชุม สคบท.
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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