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สาระสำคัญของการประชุมสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2559 (30 มิถุนายน 2559)
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
มีกรรมการมาประชุม 25 คน และผูเขารวมประชุม 11 คน โดยมีสาระสำคัญของการประชุมดังนี้
1. เงินอุดหนุน สคบท. ประจำเดือนมิถุนายน 2559 แบงเปน รายรับ 1,522,004.83 บาท รายจาย 27,441.00 บาท
คงเหลือสุทธิ 1,494,563.83 บาท
2. จุลสาร สคบท. ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 ไดนำจุลสารประชาสัมพันธเผยแพรบนเว็บไซตของ
สคบท.เรียบรอยแลว
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรขอยุติการเปนสมาชิก สคบท.
4. การจัดทำฐานขอมูลของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีสถาบันที่สงขอมูลมายังสำนักงานเลขานุการ สคบท.
แลวจำนวน 12 สถาบัน ซึ่งประกอบดวย
1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 12. มหาวิทยาลัยสยาม
ขอใหสถาบันที่คางการสงขอมูล โปรดสงขอมูลมายังสำนักงานเลขานุการ สคบท. ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
เพื่อดำเนินการใหแลวเสร็จตามที่กำหนด
5. ขอชะลอการตรวจประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ดวยที่การประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ไดมีการ
ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 17 มิถุนายน 2559) ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบใหขอชะลอการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร (Thai Qualiﬁcations
Register : TQR) ออกไปกอนจนกวาจะพรอมหรือมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทอุดมศึกษาไทย ระดับบัณฑิตศึกษา
เนื่องจากมีความยุงยากและขาดความพรอมในประเด็นดังกลาว
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6. การกำหนดเจาภาพจัดการประชุมสามัญ สคบท. และเจาภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแหงชาติประจำป 2559-2560 มีการปรับเปลี่ยน การประชุมเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 44 เดือนตุลาคม 2560
จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เปน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ป

ครั้งที่

2559 1
2
3
4
2560 1
2
3
4

ประชุมสามัญ
ครั้งที่
วัน เดือน
สคบท.
17 กุมภาพันธ
ม.เชียงใหม
38 19-20 กุมภาพันธ
30 มิ.ย. - 1 ก.ค.
ม.อัสสัมชัญ
39 30 มิ.ย. - 1 ก.ค.
14 ตุลาคม
ม.รังสิต
40
20-21 ตุลาคม
8 - 9 ธันวาคม มรภ.วไลยอลงกรณ 41
8 - 9 ธันวาคม
8 มีนาคม
ม.กรุงเทพ
42
10 กุมภาพันธ
ม.ฟาฏอนี จ.ปตตานี 43
มิถุนายน
มิถุนายน
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 44
ตุลาคม
ตุลาคม
มรภ.นครราชสีมา
45
ธันวาคม
ธันวาคม
วัน เดือน

ประชุมเสนอ
ผลงานวิจัย
ม.นเรศวร (ทคบร.)
ม.อัสสัมชัญ (สคบท.)
ม.สงขลานครินทร (ทคบร.)
มรภ.วไลยลงกรณ (สคบท.)
ม.เชียงใหม (ทคบร.)
ม.ฟาฏอนี (สคบท.)
ม.อุบลราชธานี (ทคบร.)
มรภ.นครราชสีมา (สคบท.)

7. “ราง” ธรรมนูญสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (ฉบับใหม)
ใหฝายเลขานุการ ยกรางการแกไขทั้งฉบับ และนำเสนอที่ประชุมในคราวถัดไป
8. คณะกรรมการกองทุนสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย หลักเกณฑและจำนวนเงิน
ที่สนับสนุน และการอนุมัติจายเงินกองทุน ที่ประชุมเห็นชอบให
1) แตงตั้งคณะกรรมการกองทุน ตามระเบียบสภาฯ วาดวย กองทุนสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย
ขอ 7 ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย แสงอินทร
ประธานกรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร เนาวนนท
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ร.ต.หญิง วรรณี ศุขสาตร
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ
กรรมการและเลขานุการ
ดร.ศุภลักษณ ลอมลาย
ผูชวยเลขานุการ
2) หลักเกณฑและจำนวนเงิน ที่สนับสนุน
สถาบันเจาภาพจัดประชุมสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งละ 30,000 บาท
สถาบันเจาภาพจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานฯ
ครั้งละ 100,000 บาท
สถาบันเจาภาพจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานฯ และประชุมใหญ ครั้งละ 150,000 บาท
3) การอนุมัติจายเงินกองทุน
ประธานกรรมการกองทุน
อนุมัติในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท
กรรมการกองทุน
อนุมัติในวงเงินไมเกิน 200,000 บาท
กรรมการคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาฯ
อนุมัติในวงเงินเกิน
200,000 บาท
9. ผูตรวจสอบบัญชีเงินอุดหนุน สคบท.
ที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยบุญสวาท พฤกษิกานนท เลขทะเบียนผูสอบบัญชีเลขที่ 2705
เปนผูตรวจสอบบัญชีโดยมีคาตอบแทนจำนวน 10,000 บาท
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ภาพการประชุม สภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย

ครั้งที่ 2/2559 (30 มิถุนายน 2559)
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
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สรุปขาวการศึกษาที่นาสนใจ
สวัสดีเจา ผูเขียนไมขออรัมภบทอะไรดีกวาขอนำขาวการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่นาสนใจมาเลาสูกันฟง
เลยก็แลวกัน
ขาวแรก คือ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดมีมติสนับสนุนและพรอมเปนหลักในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยตองปรับของตนเองเปนมหาวิทยาลัย 4.0 ดวย คือ
(1) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนใหเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการในรูปแบบทวิภาคี
(2) ปฏิรูประบบวิจัยและสรางนวัตกรรมใหตอบโจทยพัฒนาประเทศ
(3) ทบทวนบทบาทตนเองตามศักยภาพเปนกลุมวิจัย กลุมเฉพาะทาง หรือกลุมวิทยาลัยชุมชน รวมทั้ง
รวมกันสรางเครือขายทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐจนถึงสถาบันอาชีวศึกษา
นอกจากนี้ที่ประชุมมีความชื่นชมรัฐบาลที่ไดวางเปาหมายยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ไดชัดเจนซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยกับรัฐบาลควรไดรวมกันคิดเพื่อลงลึกในรายละเอียดเพื่อการขับเคลื่อนตอไป
ขาวที่สอง คือ CHES กลาวถึงกรณีที่ศธ. มีแนวคิดจะปฏิรูปอุดมศึกษาโดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยกลุมใหม
คือ มรภ. มทร. วาควรปฏิรูป กับมหาวิทยาลัยทุกกลุมเพราะเห็นวากลุมเกาไดสรางปญหาแกกลุมใหมอยางมาก
จากการเปดหลักสูตรพิเศษจำนวนมากเพื่อหารายไดแตไปทับซอนในพื้นที่ของกลุมใหมทั้งที่บางหลักสูตรใน
กลุมใหมมีความเขมแข็งแตกลุมเกากลับไปเปดแขงขันเพื่อดึงนักศึกษามีการไปตั้งวิทยาเขตในพื้นที่ของกลุมใหม
ยังไมพอกลับไปดึงบุคลากรเขามาเปนของตนเองเปนของแถมอีกทำใหกลุมใหมเติบโตไดยากลำบากยิ่งขึ้นไปอีก
ที่สำคัญกลุมเกามักเปดหลักสูตรซ้ำซอนกันจนลนตลาดสงผลใหผูเรียนนอยและไมตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
สิ่งเหลานี้นาจะสรางเสียหายทางการศึกษาได
ขาวที่สาม แมจะไมเกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยตรงแตก็สงผลเกี่ยวเนื่อง คือ มีดำริให
เปลี่ยนวิธีการคัดเลือกนักเรียนระดับปริญญาตรีดวยระบบสอบกลางสอบพรอมกันทั้งประเทศเพียงครั้งเดียว
แลวนักเรียนนำผลสอบไปยื่นสมัครเรียนในสาขาที่ตองการได 4 อันดับ หลังจากที่มหาวิทยาลัยไดเลือกแลวก็สง
ขอมูลไปสูระบบเคลียริ่งเฮาส อยางไรก็ตามถา ทปอ.ออกแบบระบบแลวก็จะทำความเขาใจใหตรงกันทุกสถาบัน
สวนเหตุผลที่นำไปสูดำริดังกลาวเพราะตองการลดความเหลื่อมล้ำและลดภาระคาใชจายของผูปกครองของ
นักเรียน
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สุดทายไมใชขาวแตถือวาเปนบทความนาสนใจของ ไตรรงค บุตรากาศ ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคา
เอสเอ็มอี ทีเอ็มบี สรุปไดวา มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก พบวา บัณฑิตจำนวน
มากไดทำงานที่ไมไดเกี่ยวของกับวิชาหรือคณะที่เรียนมาเลย ถึงแมจะประสบความสำเร็จในการทำงาน แตก็มี
คำถามอยูวาทำไมบัณฑิตสวนนี้ตองเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไมชอบและไมไดใชประโยชนถึง 4 ป หากเขาไดร่ำเรียน
และสามารถนำไปใชจริงในอาชีพจะไมประสบความสำเร็จและสรางประโยชนไดมากขึ้นไปอีกหรือจึงตัดสินใจ
กำหนดวาใหป 2025 สแตนฟอรดจะเขาสูการเรียนตามเปาประสงค (Purpose of Learning) ดวยคำถามหลัก
วาอยากเรียนอะไรเพื่ออะไรแทนการถามวาอยากเรียนคณะหรือวิชาเอกอะไร จากนั้นนำไปกำหนดวิชาที่จำเปน
ใหรับกับจุดประสงคนั้นของนักศึกษาตอไปคณะในสแตนฟอรดจะไมมีความหมายอีกตอไป จะมีแตสาขาวิชาใน
ดานตาง ๆ ที่ตอบสนองการใชชีวิตของผูเรียนในอนาคต สุดทายเจาของบทความสรุปวา สแตนฟอรด 2025
จึงเปนวิสัยทัศนที่ดีเทาที่เคยเห็นมา เพราะมาจากความหยั่งรู ฟงแลวไมจำเปนตองตีความกันใหเสียเวลา
ก็คงจะมีประเด็นขาวที่นาสนใจแตเพียงเทานี้ ฉบับหนาจะมีอะไรก็คอยติดตามกันเนาะ
ไปละเจา สวัสดีเจา!
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