
รายงานการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑติศึกษาแห่งประเทศไทย 

คร้ังที่ 3/2559 

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1-801 (อาคาร 1ชั้น 8) อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ผู้มาประชุม (กรรมการ) 

  1.  รศ.ดร.เอกชัย   แสงอินทร์             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.เชียงใหม ่ 

   ประธานทีป่ระชุม 

  2. ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.รังสิต  

   รองประธาน 

  3. ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณพิตวิทยาลัย มรภ.นครราชสีมา 

   รองประธาน 

  4. อ.ดร.ศันสนยี์   เทพปัญญา  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.กรุงเทพ 

  5. นายวชิรวชิญ์   แสงโรจน์กิตติคุณ   แทน คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มจธ.    

  6. รศ.ดร.สนั่น  การค้า  คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละศลิปะศาสตร ์มทร.อสีาน  

  7. อ.ดร.ปฐมพร   อินทรางกูร ณ อยุธยา   คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ม.ธนบุรี   

  8. อ.ดร.ภาณ ุ  พุทธวงศ ์ รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ม.นเรศวร  

 9. ผศ.ดร.กริสน ์  ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ม.มหาสารคาม 

10. ผศ.ดร.วิรุณสิร ิ  ใจมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.เชยีงราย 

11. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.เชยีงใหม่ 

12. อ.ดร.สถาพร ปกป้อง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.พระนคร 

13. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์   ศริิโวหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

14. ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว. 

15. อ.ดร.รัชดา   โสภาคะยงั ผูช่้วยอธิการบดี ม.อุบลราชธานี 

16. ผศ.ณัฎฐพล สุวรรณกุศลส่ง รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ม.ศลิปากร 

17. อ.ดร.วรพจน ์  รักธรรม แทน คณบดีบัณฑิตวทิยาลัยบริหารธุรกิจ ม.อัสสมัชัญ 

18. ผศ.ดร.ณัฐรดา   วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.ก าแพงเพชร 

19. ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซา้ย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.มหาสารคาม 

20. รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล ผูอ้ านวยการบัณฑติวิทยาลัย มรภ.สกลนคร 

21. รศ.ดร.มุฮ าหมัดซากี  เจ๊ะหะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.ฟาฏอน ี

22. อ.ขวัญชัย  กังเจริญ แทน ผูช่้วยอธิการบดี ม.สยาม 
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23. รศ.ดร.บุษบัน   ศริิธัญญาลักษณ์  รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ม.เชยีงใหม ่

   เลขานุการ สคบท. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1.  อ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มรภ.ก าแพงเพชร 

  2. น.ส.กิตติยา ลาเต๊ะ นักวิชาการศึกษา มรภ.ก าแพงเพชร  

  3. ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ม.รังสิต 

  4. อ.ดร.ไพกานท์   รักษาสุทธิพันธ์ รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย ม.รังสิต 

  5. น.ส. จาริยา งามเมือง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป มรภ.เชยีงราย 

  6. ดร.ศุภลักษณ์   ล้อมลาย เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ม.เชยีงใหม่ 

   ผูช่้วยเลขานุการ สคบท. 

 7.  น.ส.รัษดาวรรณ   สุดใจ ผูช่้วยเลขานุการ สคบท. ม.เชยีงใหม่ 

 8.  น.ส.จริยา   ค านาสัก ผูช่้วยเลขานุการ สคบท. ม.เชยีงใหม่   

 

เริ่มประชุม เวลา 9.00 น. 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร์ ประธานที่ประชุมฯ ได้เรียนเชิญ  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต  กล่าวต้อนรับ

ผูเ้ข้าร่วมประชุม หลังจากนัน้ จงึด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  1.1 รายงานบัญชีเงินอุดหนุน สคบท. ระหว่างเดือนกรกฏาคม – กันยายน 2559 

   เลขานุการ สคบท. รายงานเงินอุดหนุน สคบท. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)             

มียอดเงินคงเหลือสุทธิ 1,370,616.74 บาท  มีรายรับและรายการค่าใช้จ่ายระหว่างเดือน

กรกฏาคม-กันยายน 2559 ดังนี ้

 รายรับ 

1. ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (25 มิถุนายน 2559 )จ านวน   2,750.91  บาท 

2. เงินอุดหนุน สคบท.ประจ าปี 2559 (มทร.ตะวันออก) 

           จ านวน 10,000.00  บาท 

     รวมรายรับ                            12,750.91บาท 

 รายจ่าย 

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุม สคบท. ครั้งที่ 2/2559  

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ มหาวทิยาลัยอัสสมัชัญ       จ านวน   22,440.00 บาท 
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2. ค่าของที่ระลึกแก่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จ านวน    2,300.00 บาท 

3. ค่าถา่ยเอกสารและแฟ้มประชุม ครั้งที ่2/2559 จ านวน    1,365.00 บาท 

4. ค่าจัดส่งจุลสาร สคบท. จ านวน 550 ฉบับ จ านวน  10,593.00 บาท 

5. ค่าสนับสนุนการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศกึษาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จ านวน 100,000.00บาท 

      รวมรายจ่าย           136,698.00 บาท 

      คงเหลือสุทธิ       1,370,616.74 บาท 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2 จุลสาร สคบท. ประจ าเดือนกรกฏาคม–กันยายน 2559 

   ส านักงานเลขานุการ สคบท. ได้จัดท า จุลสาร สคบท. ประจ าเดือนกรกฏาคม–กันยายน 

2559 เสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยได้น าจุลสารดังกล่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สคบท.เป็น 

ที่เรยีบร้อยแลว้ ทั้งนีส้ านักงานเลขานุการฯจะได้น าส่งไปยังสถาบันสมาชิกต่อไป 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 1.3 ฐานข้อมูล อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศกึษา  

 ตามที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ในคราวประชุม

ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเก่ียวกับการจัดท า

ฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ ในหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาแล้วนั้น โดย

มีสถาบันสมาชิกส่งข้อมูลเพิ่มเติมมายังส านักงานเลานุการ สคบท. จ านวน 4 สถาบันดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 4. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

 ส านักงานเลขานุการ สคบท.อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลอาจารย์พิเศษ 

อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยสถาบันสมาชิกสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ http://www.councilcgat.org/special-group   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 

2559 เป็นต้นไป 

  

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

http://www.councilcgat.org/
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 1.4 ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการกองทุนสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่ง 

ประเทศไทย 

  ตามมติที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 

2/2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการกองทุน และ

หลักเกณฑแ์ละจ านวนเงิน ส าหรับการบริหารกองทุน 

  ส านักงานเลขานุการฯ ได้จัดท า ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสภาคณะผู้บริหาร

บัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกอบการ

ประชุม 

  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 1.5  ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเงินอุดหนุน สคบท. 

   ตามมติที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 

2/2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีมติเห็นชอบให้รองศาสตราจารย์บุญสวาท 

พฤกษิกานนท์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชเีลขที่ 2705 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี 

  ส านักงานเลขานุการฯ ได้จัดท า ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเงินอุดหนุน สคบท.  

เสร็จเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบประกอบการประชุม 

  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 1.6 การประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศกึษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ คร้ังท่ี 5 

 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับ

เกียรติจากสภาคณะผูบ้ริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม

วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 

 การนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑติศกึษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ดังกล่าว 

   ทีป่ระชุมรับทราบ 

 1.7 การขอชะลอการตรวจประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรบัณฑติศึกษา 

 ตามที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ได้ท าเรื่องไปยัง  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) นั้น 
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 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 

25 กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องที่สถาบัน

จะต้องด าเนินการ ส าหรับการขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR นั้นถือเป็นสิทธิ /ความประสงค์ของ

สถาบันอุดมศึกษา หากสถาบันอุดมศึกษายังไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์จะขึ้นทะเบียน TQR ก็ไม่มีผล

บังคับทางกฎหมาย และหากหลักสูตรใดไม่ได้ขึ้นทะเบียน TQR ก็ไม่มีบทลงโทษทางกฎหมาย

เช่นเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ แต่มีผลต่อการสร้างความ

รับรู้ต่อประชาชนทั่วไปทางด้านการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 

  ทีป่ระชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาคณะผูบ้ริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 

(สคบท.) ครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559  โดยไมม่ีแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 

 3.1 การก าหนดเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ สคบท. และเจ้าภาพจัดการประชุม

วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศกึษาแห่งชาติ ประจ าปี 2559-2560 

  ส านักงานเลขานุการ สคบท. ขอสรุปรายชื่อสถาบันเจ้าภาพการจัดประชุมสามัญ สคบท.

และเจ้าภาพประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศกึษาแห่งชาติ ประจ าปี 2559-2560 ดังนี้ 

ปี ครั้ง

ที ่

วัน เดือน ประชุมสามัญ 

สคบท. 

ครั้งที ่ วัน เดือน ประชุมเสนอผลงานวิจัย 

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

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

 3 14 ต.ค. ม.รังสิต 40 20-21 ต.ค. ม.สงขลานครินทร์ (ทคบร.) 

 4 8-9 ธ.ค. มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 41 8-9  ธ.ค. มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ (สคบท.) 

2560 1 8  ม.ีค. ม.กรุงเทพ 42 10 ก.พ. ม.เชยีงใหม ่(ทคบร.) 

 2  ก.ค. หรือ ส.ค. ม.ฟาฏอน ีจ.ปัตตานี 43 ก.ค. หรือ ส.ค. ม.ฟาฏอน ีจ.ปัตตาน ี(สคบท.) 

 3      ต.ค. ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 44  21-22    ต.ค. ม.อุบลราชธาน ี(ทคบร.) 

 4      ธ.ค. มรภ.นครราชสีมา 45       ธ.ค. มรภ.นครราชสีมา (สคบท.) 

 
  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว ขอปรับเปลี่ยนการประชุมเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 43

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  จาก เดือนมิถุนายน 2560 เป็น ปลายเดือนกรกฎาคม หรอื เดือนสิงหาคม 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 “ร่าง” ธรรมนูญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.

2559 

  ตามมติที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 

2/2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ยก“ร่าง” ธรรมนูญสภาคณะ

ผูบ้ริหารบัณฑิตศกึษาแห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2559 แล้วน าเสนอที่ประชุมนั้น 

 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติเห็นชอบ“ร่าง” ธรรมนูญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา

แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ.2559 โดยมีขอ้เสนอแนะให้ปรับแก้ไขร่างประกาศฯ ใน 5 ประเด็น  ดังนี้ 

1) ขอตัด ฉบับที่ 3 ออก 

2) หมวดที่1บททั่วไป ข้อ 5 “สภา” ภาษาอังกฤษ ขอปรับเป็น Council of Graduate 

Education Administrators of Thailand 

3) เลขาธิการ ขอปรับเป็น “เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการสภาคณะผู้บริหาร

บัณฑติศกึษาแห่งประเทศไทย 

4) หมวดที่ 4 การด าเนินกิจการของสภา ข้อที่ 21 ให้มีส านักงานเลขานุการ ท าหน้าที่

บริหารงานประจ าของสภาและคณะกรรมการ มีเลขานุการซ่ึงแต่งตั้ งโดยประธาน

เป็นหัวหน้าส านักงาน ส านักงานเลขานุการตั้งอยู่ ณ สถาบันที่ประธานสังกัดและ

ประธานกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือว่าจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในส านักงาน

ตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด 

5) ขอยังคง หมวดที่ 5 การประชุมใหญ่ไว้เหมือนเดิม 

  ทั้งนีข้อให้ฝา่ยเลขานุการปรับแก้ไขรายละเอียดในรา่งประกาศดังกล่าว  และให้น าเสนอที่

ประชุมครั้งต่อไป 

 4.2 การก าหนดเจ้าภาพการจัดการประชุมสามัญ สคบท. และเจ้าภาพการจัดประชุม

วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศกึษาแห่งชาติ ประจ าปี 2560 แทน ม.ฟาฏอนี 

  ด้วยส านักงานเลขานุการ สคบท.ได้รับการประสานงานจาก มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

จังหวัดปัตตานี ว่าไม่สามารถเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในช่วงเดือน มิถุนายน 2560 ได้ เพราะในช่วงเวลา

ดังกล่าวเป็นเดือนรอมฎอน 

 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ขอปรับเปลี่ยนการประชุมเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 43

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  จาก เดือนมิถุนายน 2560 เป็น ปลายเดือนกรกฏาคม หรอื เดือนสิงหาคม 
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 4.3 หลักเกณฑ์และจ านวนเงนิสนับสนุนสถาบันเจ้าภาพ  

  ตามมติที่ประชุม สคบท. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559  

ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ก าหนดหลักเกณฑแ์ละจ านวนเงินไว้ ดังนี้ 

 1. สถาบันเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณะผูบ้ริหารบัณฑิตศกึษาฯครั้งละ  30,000 บาท 

  2. สถาบันเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานฯ ครั้งละ 100,000 บาท 

  3. สถาบันเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานฯ และประชุมใหญ่  

    ครั้งละ 150,000 บาท 

   ประธานฯ มีความประสงค์ที่จะขอให้มีการทบทวน ในรายการที่ 3 เพราะปัจจุบันในการ

เชิญประชุมจะเชิญสมาชิกทั้ง 48 สถาบัน ร่วมประชุมด้วยกันทุกครั้งอยู่แล้ว อีกประการหนึ่ง 

ส านักงานเลขานุการฯ ได้ขอรับการสนับสนุนจาก สกอ.ด้วยทุกครั้งที่มีการประชุมวิชาการ 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ขอปรับเปลี่ยนการประชุมใหญ่ เป็น การประชุมสภาฯและ

จ านวนเงินที่สถาบันเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา จาก ครั้งละ 30,000 บาท 

เป็น ครั้งละ 50,000 บาท  โดยให้ปรับใช้ในการจัดประชุมครั้งต่อไป 

 4.4 การเข้าเป็นสมาชกิของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

 ตามที่สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น

ศูนย์กลางการประสานงานของผูบ้ริหารบัณฑิตศกึษาระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ร่วมก าหนด

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และให้ค าปรึกษา 

ข้อเสนอแนะร่วมรับฟังความคิดเห็นในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

โดยสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซ่ึง

จัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา นั้น 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความส าคัญของสภาคณะ

ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ประกอบกับบัณฑิตวิทยาลัยได้เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ และไม่เป็น

สมาชิกดังกล่าว ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอสมัครสมาชิกสภาคณะ

ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาระดับบัณพิต

ศกึษา และสร้างความสามัคคีระหว่างสถาบันให้ท างานรว่มกันอย่างมีประสทิธิภาพ โดยยินดปีฏิบัติตาม

ระบียบของสภาคณะผูบ้ริหารบัณฑิตศกึษาแห่งประเทศไทย ทุกประการ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองให้ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สมัครเข้าเป็นสมาชิก

ของสภาคณะผูบ้ริหารบัณฑิตศกึษาแห่งประเทศไทย 
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วาระอื่นๆ  

 5.1 การก าหนดส่วนลดค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศกึษาส าหรับสถาบันสมาชกิ สคบท. และ ทคบร.  

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอหารือเก่ียวกับการก าหนดส่วนลด

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับสถาบันสมาชิก 

สคบท. และ ทคบร.ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ เพื่อจะได้น าไป

ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาได้รับทราบโดยทั่วกันและท าให้เกิดความเสมอภาคและเป็นผลประโยชน์

ของผูเ้ข้าร่วมงานที่เป็นสมาชิก สคบท.และ ทคบร. 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ ก าหนดส่วนลดค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศกึษาส าหรับสถาบันสมาชิก สคบท. และ ทคบร. จ านวน 2,000 บาท  

 

ปิดประชุม เวลา 12.05 น. 

 

 

  

          
 

(ดร.ศุภลักษณ์  ล้อมลาย) 

ผูช่้วยเลขานุการ สคบท. 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
 

(น.ส.จริยา  ค านาสัก) 

ผูช่้วยเลขานุการ สคบท. 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบนั  ศริิธัญญาลักษณ์ 

เลขานุการที่ประชุม สคบท. 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


