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ปที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติความเปนมา

ตราประจํามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีตนกําเนิดจาก “โรงเรียนฝกหัดครู
มูลกสิกรรม ประจํามณฑลนครราชสีมา” ซึง่ กระทรวงธรรมการไดจดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ ป
พ.ศ.2466 ทีข่ า งวัดโพธิ์ ตําบลโพธิก์ ลาง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เปดสอน
หลักสูตรประโยคครูมูลสามัญ (ป.) และประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)
ตอมาไดเปลีย่ นชือ่ ยายทีต่ งั้ ปรับหลักสูตรการศึกษา และมีพฒ
ั นาการมาเปนลําดับ
จนเปนมหาวิทยาลัยในปจจุบัน
พ.ศ.2478 โรงเรียนฝกหัดครูมลู กสิกรรม ประจํามณฑลนครราชสีมา เปลีย่ นชือ่
เปน “โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดนครราชสีมา” เปดสอนเฉพาะ
หลักสูตรประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)
พ.ศ.2481 ยายไปอยูแทนที่โรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม อําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา และในป พ.ศ.2485 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครู
มูลโนนสูง” เปดสอน 3 หลักสูตร ไดแก ประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)
ประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) และประโยคครูมลู (ม.)
พ.ศ.2490 ยายเขามาอยู ณ ที่ตั้งปจจุบันในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
และเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครูนครราชสีมา” ในป พ.ศ.2495 ไดยุบเลิก
หลักสูตรเดิม 3 หลักสูตร และเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม
(ป.ป.) จนถึงป พ.ศ.2497 จึงเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.) แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
พ.ศ.2502 ไดรับการยกฐานะเปน “วิทยาลัยครูนครราชสีมา” และเปดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง (ป.กศ.ชัน้ สูง) ตอจากระดับ ป.กศ.
พ.ศ.2518 ไดรบั การยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 จึงขยายการผลิตครู
ถึงระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
พ.ศ.2520 เริม่ โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.)
แลวพัฒนามาเปนโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ในปจจุบัน
พ.ศ.2527 เริ่มเปดสอนสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาและขยายถึงระดับปริญญาตรีในระยะตอมา
พ.ศ.2537 เปลี่ยนแปลงฐานะเปน “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” สามารถเปด
สอนระดับที่สูงกวาปริญญาตรี
พ.ศ.2541 เริม่ เปดสอนระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา และปตอ ๆ มา
ตัง้ แต พ.ศ.2542-2545 ไดเปดสอนสาขาอืน่ เพิม่ อีก 6 สาขา ไดแก สาขาเทคโนโลยี
และสือ่ สารการศึกษา สาขาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร สาขาการสงเสริมสุขภาพ
สาขาหลั ก สู ต รและการสอน สาขาสั ง คมศาสตร เ พื่ อ การพั ฒ นา และสาขา
การพัฒนาสุขภาพชุมชน
พ.ศ.2547 15 มิถุนายน 2547 ไดรับการยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา” ระยะตอมาไดมกี ารเปดสอนระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกเพิม่ อีกหลายวิชา และรับนักศึกษา
เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม

ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย เปนรูป
พระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ 9 ซึ่งเปนรูป
พระที่ นั่ ง อั ฐ ทิ ศ ประกอบด ว ยวงจั ก ร กลางวงจั ก ร
มีอักขระเปน อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออก
โดยรอบ เหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยูบน
พระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายวา ทรงมีพระบรม
เดชานุภาพในแผนดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีไดเสด็จ
ประทับเหนือพระทีน่ งั่ อัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายนํา้ อภิเษกจากทิศทัง้ แปด รอบนอก
ของตราดานบนมีตัวอักษรภาษาไทยวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”
ดานลางมีตัวอักษรภาษาอังกฤษวา “NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT
UNIVERSITY”

สีของตราสัญลักษณมี 5 สี คือ
สี นํ้ า เงิ น แทน สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย  ผู  ใ ห กํ า เนิ ด และพระราชทานนาม
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

Blue means the Royalty and the relation that the name ‘Rajabhat University’
was given by the King.

สีเขียว แทน แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหงในแหลงธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่สวยงาม

Green means the location of all 40 Rajabhat Universities around the country
in exquisite natural surroundings.

สีทอง แทน ความเจริญรุงเรืองทางปญญา
Gold means the intellectual prosperity.

สีแดง แทน ความรุง เรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ ทีก่ า วไกลใน 40 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
Red means the rise in local arts and culture being adorned at all 40 Rajabhat
University locations.

สีขาว แทน ความคิดอันบริสทุ ธิข์ องนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ

White means the pure thoughts of philosophers in the era of His Majesty
the King Rama IX.

สีประจํามหาวิทยาลัย

à¢ÕÂÇ

àËÅ×Í§

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย

ราชพฤกษ หรือ คูน

สารจากประธาน

สคบท.

ในนามของสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท.)
กระผมขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ที่ไดรับเปนเจาภาพในการจัดประชุมสภาคณะผูบริหารบัณฑิต
ศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท.) ครัง้ ที่ 4/2560 ในครัง้ นี้ ทีป่ ระกอบดวยสมาชิก
ทั้งหมด 48 สถาบัน ซึ่งเปนการประชุมครั้งสุดทายในวาระการดํารงตําแหนง
ประธาน สคบท. ของกระผมและจะไดมีการสรรหาตําแหนงประธาน สคบท.
ขึ้นในโอกาสนี้ดวย
กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาการจัดประชุมในครั้งนี้จะสงผลใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันที่เปนสมาชิก คณาจารย ตลอดจนนักศึกษา
ทีน่ าํ เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา และไดเกิดประโยชนตอ ภาพรวมของ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสืบไป
ทายนี้ กระผมขอขอบคุณสภาคณะผูบ ริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย
(สคบท.) ที่ไดใหเกียรติกระผมในการดํารงตําแหนงประธาน สคบท. ประจําป
2559-2560 และใหความสําคัญในการประชุมเพือ่ สรางเครือขายความรวมมือ
และสานสัมพันธระหวางสถาบันสมาชิกดวยดีเสมอมา กระผมขออวยพรให
ทุกทานจงมีความเจริญรุงเรือง กาวหนา และชวยกันพัฒนาชาติ บานเมือง
และสถาบันการศึกษาตอไป

รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย แสงอินทร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประธานสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษา
แหงประเทศไทย (สคบท.)

สารบัญ
สารจากประธาน สคบท.
สาระรายงานการประชุม สคบท. ครั้งที่ 3/2560
แนะนําบทความ : กก.อิสระยกระดับปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
ภาพกิจกรรมการประชุม (สคบท.)
ประชาสัมพันธจัดการประชุมเสนอวิชาการ NGRC + iGRC
สํานักเลขานุการ สคบท.
สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
E-mail : cgat@grad.cmu.ac.th
โทร. 0-5394-2425
โทรสาร 0-5394-2413

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
บรรณาธิการ รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ
ประสานงาน ดร.ศุภลักษณ ลอมลาย
น.ส.จริยา คํานาสัก
พิมพที่
หางหุนสวนจํากัดวนิดาการพิมพ
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สาระรายงานการประชุม

สภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560
วันศุกรที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.

ณ หองประชุมมติธรรม ชั้น 2 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ

เรื่องแจงที่ประชุมทราบ

3. การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการประชุ ม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ขอใหสถาบันที่เปนเจาภาพการจัดประชุมฯ
ไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห ง ชาติ หรื อ ระดั บ
นานาชาติ และนําเสนอตอที่ประชุม เพื่อแจงใหสถาบันที่เปน
สมาชิกทราบตอไป

1. รายงานบัญชีเงินอุดหนุน สคบท. ระหวางเดื อ น
กรกฎาคม-กันยายน 2560 เลขานุการ สคบท. รายงาน
เงินอุดหนุน (ณ 30 กันยายน 2560) มียอดเงินคงเหลือสุทธิ
1,286,116.07 บาท
2. สํานักงานเลขานุการ สคบท. ไดจัดทําจุลสาร สคบท.
ประจําเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 เสร็จเรียบรอยแลว
โดยไดนําจุลสารดังกลาวประชาสัมพันธเผยแพรบนเว็บไซต การรับรองรายงานการประชุมสภาคณะผูบริหารบัณฑิต
ของ สคบท. และจะไดนําสงไปยังสถาบันสมาชิกตอไป
ศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่
8 กรกฎาคม 2560
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีแกไข

จุลสาร สคบท. ปที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560
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เรื่องสืบเนื่อง
1. การกําหนดเจาภาพจัดการประชุมสามัญ สคบท. และเจาภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
แหงชาติ ประจําป 2560-2561
ป

ครั้งที่

วัน เดือน

2560

1
2
3
4
1
2
3
4

8 มี.ค.
26 ก.ค.
ต.ค.
3 ธ.ค.
9-10 ก.พ.
14-15 มิ.ย.
ต.ค.
ธ.ค.

2561

ประชุมสามัญ สคบท.

ม.กรุงเทพ
ม.ฟาฏอนี จ.ปตตานี
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
มรภ.นครราชสีมา
มรภ.เชียงใหม
มจร.วังนอย อยุธยา
ม.ธนบุรี
มรภ.มหาสารคาม

ครั้งที่

วัน เดือน

ประชุมเสนอผลงานวิจัย

42
43
44
45

10 ก.พ.
26-27 ก.ค.
19-20 ต.ค.
2-3 ธ.ค.

46

มิ.ย.

ม.แมโจ (ทคบร.)

47

ธ.ค.

มรภ.มหาสารคาม (สคบท.)

ม.เชียงใหม (ทคบร.)
ม.ฟาฏอนี จ.ปตตานี (สคบท.)
ม.อุบลราชธานี (ทคบร.)
มรภ.นครราชสีมา (สคบท.)

เจาภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ประจําป 2561 โดยมีสถาบันตางๆ รับเปน
เจาภาพครบถวนทั้ง 4 ครั้งแลว ดังตาราง
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จุลสาร สคบท. ปที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. การเลือกตั้งกรรมการและประธานสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย
เนื่องจากวาระการดํารงตําแหนงของประธาน สคบท. ประจําป
2559-2560 จะครบวาระในเดือนธันวาคม 2560 นี้ จึงไดขอใหที่ประชุม
พิจารณาเลือกกรรมการจํานวน 16 สถาบัน
ที่ประชุมพิจารณาแลว ไดเลือกสถาบันที่เปนสมาชิก ดังนี้
กลุม ที่ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
เนื่ อ งด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และมหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ
มีจาํ นวนสถาบันไมครบสถาบัน จึงขอใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไดนําเสนอขอมูลในที่ประชุม ทคบร. ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(19 ตุลาคม 2560) และเลือกกรรมการในสวนของมหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และแจงฝายเลขานุการ สคบท.
ทราบตอไป
กลุม ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล จํานวน 6 สถาบัน
1. มรภ.นครราชสีมา
ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท
2. มรภ.ยะลา
อ.ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
3. มรภ.กําแพงเพชร
ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษยานะ
4. มรภ.วไลยอลงกรณ
ผศ.ดร.ธีรธนิกษ ศิริโวหาร
5. มรภ.ราชนครินทร
อ.ดร.วรพล แวงนอก
6. มทร.ตะวันออก
ดร.จิรายุ อัครวิบูลยกิจ
กลุมที่ 3 มหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 5 สถาบัน
1. ม.ฟาฏอนี
รศ.ดร.มุฮําหมัดซากี เจะหะ
2. ม.ธนบุรี
ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา
3. ม.เซาธอีสทบางกอก
ดร.ภูษิตย วงษเล็ก
4. ม.รังสิต
ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร
5. ม.อัสสัมชัญ
ดร.กิตติ โพธิกิตติ
หลังจากที่ไดกรรมการครบแลว ขอใหเตรียมการคัดเลือกประธานและรองประธานตอไป
2. จัดทําแผนยุทธศาสตรของ สคบท.
ประธานฯ ไดนําเสนอ “ราง” แผนยุทธศาสตรของสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย โดยไดกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ดังรายละเอียดที่นําเสนอตอที่ประชุม และขอความรวมมือสถาบันตางๆ ไดพิจารณา
ใหขอ มูลเพิม่ เติม และสงกลับมายังสํานักงานเลขานุการ สคบท. ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทาง e-mail : cgat@grad.cmu.ac.th
เพื่อรวบรวมขอมูลและนําเสนอตอที่ประชุมในคราวถัดไปที่ มรภ.นครราชสีมา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560
จุลสาร สคบท. ปที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560
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แนะนําบทความ

กก.อิสระยกระดับปฏิรูป

อุดมศึกษาไทย
บอรด กอปศ. ผานราง พ.ร.บ.กองทุนเพือ่ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา ชงรัฐบาลทําคลอดกอน 6 เม.ย. 61 พรอมยก
ระดับการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เปนอุดมศึกษา 4.0 ชี้ตอง
ปฏิรูปหลายแงมุม
วั น นี้ (14 พ.ย.) ที่ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู
การศึกษา (กอปศ.) เปดเผยผลการประชุม กอปศ. เมือ่ วันที่ 14 พ.ย.
วาที่ประชุม กอปศ. มีมติเห็นชอบราง พ.ร.บ.กองทุนเพือ่ ความ
เสมอภาคทางการศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการกองทุนฯ เสนอ
โดยสาระสําคัญของกองทุนฯ จะไปอุดชองวางทีร่ ะบบปกติไมสามารถ
เขาไปดูแลได เนนลดความเหลื่อมล้ํา ดูแลผูขาดแคลนทุนทรัพย
ไมเฉพาะเด็กเทานัน้ จากนีจ้ ะนําเสนอรัฐบาล เพือ่ ดําเนินการเสนอ
รางกฎหมายตอไป คาดวาจะประกาศใช พ.ร.บ.กองทุนฯ ไดไมเกิน
วันที่ 6 เม.ย. 2561 นอกจากนี้ยังไดตั้งคณะทํางานยกรางระเบียบ
ตางๆ เพื่อรองรับกฎหมายฉบับนี้ อาทิ การกําหนดคุณสมบัติ
ผูรับทุน และการใชจายเงินกองทุนฯ เปนตน
ประธาน กอปศ. กลาวตอไปวา ทีป่ ระชุมไดหารือถึงขอเสนอ
ของคณะอนุ ก รรมการเฉพาะกิ จ เพื่ อ พิ จ ารณาร า ง พ.ร.บ.
การอุดมศึกษา ทีเ่ สนอใหยกระดับเปนการปฏิรปู การอุดมศึกษาไทย
เพราะมีความจําเปนตองปฏิรปู อุดมศึกษาในหลายแงมมุ จะยังไมพดู
ถึงความจําเปนที่ตองมี พ.ร.บ.การอุดมศึกษา หรือตองแยกตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษาหรือไม ซึง่ ทีป่ ระชุมเห็นดวยใหมกี ารปฏิรปู
อุดมศึกษา เปน อุดมศึกษา 4.0 คือ ตองผลิตคนที่มีความสามารถ
ระดับสูง แขงขันได มีความรูเ ทาทันโลก และมหาวิทยาลัยตองเปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและประเทศ ความเปน
อิสระของมหาวิทยาลัยตองมาพรอมกับความรับผิดชอบ ซึง่ ขณะนี้
มหาวิทยาลัยไมตองรับผิดชอบเลยที่บัณฑิตตกงาน กลายเปน
ความรับผิดชอบของบัณฑิตเอง เรามีผูจบปริญญาเอกประมาณ
600-700 คน ยังเปนคนยากจนอยู เมือ่ เรียนจบถึงระดับปริญญาเอก
เปนดอกเตอรแลวยังพาตนเองพนความยากจนไมไดแลวจะไปชวย
ใครได

“การอุดมศึกษาไทยเกิดขึ้นมานานกวา 100 ป มีพัฒนาการ
มาเปนระยะ ซึง่ ผลทีเ่ กิดคือ ขณะนีเ้ รามีสถาบันอุดมศึกษากระจาย
เกื อ บทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ แต ก ารพั ฒ นาก็ ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หา
มหาวิทยาลัยแขงขันกันเปดหลักสูตร เนนปริมาณ ไมเนนคุณภาพ
บัณฑิตที่จบมีความสามารถไมเพียงพอ วางงาน ขณะเดียวกัน
เรื่องธรรมาภิบาลก็ยังไมดีพอ และยังมีปญหาอีกหลายแงมุม
ซึง่ คณะอนุกรรมการฯ จะไปคิดวางแนวทาง โดยอาจจะดูในเรือ่ งของ
การลดและเพิ่มการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลาย
เชน บางแหงทําในสิ่งที่ไมถูกตองก็อาจตองเพิ่มการดูแล บางแหง
ที่ไมมีคุณภาพก็อาจตองปดตัวไป ตลอดจนดูในเรื่องการยุบรวม
ควบรวมมหาวิทยาลัย” ศ.นพ.จรัส กลาวแนะวา สวนกรณีที่
คณะทํางานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เสนอใหตั้ง
กระทรวงการอุดมฯ ก็ใหดําเนินการตอไปตามขั้นตอน

อางอิง ขอมูลออนไลน. https://www.dailynews.co.th/education/610103. กก.อิสระยกระดับปฏิรูปอุดมศึกษาไทย. เดลินิวส, 21 พฤศจิกายน 2560
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การประชุมสามัญ สคบท. ประจําป 2561
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1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ 2561
CHIANG MAI RAJABHAT

UNIVERSITY
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3

มหาวิทยาลัยธนบุรี
ตุลาคม 2561
THONBURI

UNIVERSITY

เจาภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ประจําป 2561 ครั้งที่ 46
มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยแมโจ (ทคบร.)
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2

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วังนอย อยุธยา
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561

MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA

UNIVERSITY
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ธันวาคม 2561
RAJABHAT MAHA SARAKHAM

UNIVERSITY

เจาภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ประจําป 2561 ครั้งที่ 47
ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ทคบร.)

