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ประวัติความเป�นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีต�นกําเนิดจาก “โรงเรียนฝ�กหัดครู

มูลกสิกรรม ประจาํมณฑลนครราชสีมา” ซึง่กระทรวงธรรมการได�จัดตัง้ขึน้เมือ่ป� 
พ.ศ.2466 ทีข่�างวดัโพธิ ์ตําบลโพธิก์ลาง อาํเภอเมอืง จังหวดันครราชสมีา เป�ดสอน
หลักสูตรประโยคครูมูลสามัญ (ป.) และประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) 
ต�อมาได�เปลีย่นชือ่ ย�ายทีต้ั่ง ปรบัหลกัสูตรการศึกษา และมีพฒันาการมาเป�นลาํดบั 
จนเป�นมหาวิทยาลัยในป�จจุบัน

พ.ศ.2478 โรงเรียนฝ�กหดัครูมลูกสิกรรม ประจํามณฑลนครราชสีมา เปลีย่นชือ่
เป�น “โรงเรียนฝ�กหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดนครราชสีมา” เป�ดสอนเฉพาะ
หลักสูตรประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)

พ.ศ.2481 ย�ายไปอยู�แทนที่โรงเรียนฝ�กหัดครูประถมกสิกรรม อําเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา และในป� พ.ศ.2485 เปลี่ยนชื่อเป�น “โรงเรียนฝ�กหัดครู
มูลโนนสูง” เป�ดสอน 3 หลักสูตร ได�แก� ประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวดั (ว.) 
ประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) และประโยคครูมลู (ม.)

พ.ศ.2490 ย�ายเข�ามาอยู� ณ ที่ต้ังป�จจุบันในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
และเปล่ียนชื่อเป�น “โรงเรียนฝ�กหัดครูนครราชสีมา” ในป� พ.ศ.2495 ได�ยุบเลิก
หลกัสูตรเดิม 3 หลักสูตร และเป�ดสอนหลกัสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม 
(ป.ป.) จนถึงป� พ.ศ.2497 จึงเป�ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 
(ป.กศ.) แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)

พ.ศ.2502 ได�รับการยกฐานะเป�น “วิทยาลัยครูนครราชสีมา” และเป�ดสอน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาการศกึษาชัน้สงู (ป.กศ.ชัน้สงู) ต�อจากระดับ ป.กศ.

พ.ศ.2518 ได�รบัการยกฐานะเป�นสถาบนัอดุมศกึษาสงักัดกระทรวงศกึษาธกิาร
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 จึงขยายการผลิตครู
ถึงระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

พ.ศ.2520 เริม่โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.) 
แล�วพัฒนามาเป�นโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.) ในป�จจุบัน

พ.ศ.2527 เริ่มเป�ดสอนสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาและขยายถึงระดับปริญญาตรีในระยะต�อมา

พ.ศ.2537 เปลี่ยนแปลงฐานะเป�น “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” สามารถเป�ด
สอนระดับที่สูงกว�าปริญญาตรี

พ.ศ.2541 เริม่เป�ดสอนระดบัปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา และป�ต�อๆ มา 
ต้ังแต� พ.ศ.2542-2545 ได�เป�ดสอนสาขาอืน่เพิม่อกี 6 สาขา ได�แก� สาขาเทคโนโลยี
และส่ือสารการศึกษา สาขาระบบสารสนเทศภมูศิาสตร� สาขาการส�งเสริมสขุภาพ 
สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาสังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา และสาขา
การพัฒนาสุขภาพชุมชน

พ.ศ.2547 15 มิถุนายน 2547 ได�รับการยกฐานะเป�น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา” ระยะต�อมาได�มกีารเป�ดสอนระดับปรญิญาตรี ระดับประกาศนียบัตร
บณัฑิต ระดบัปรญิญาโท และระดับปรญิญาเอกเพ่ิมอกีหลายวิชา และรับนักศึกษา
เพ่ิมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต�องการของสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สีของตราสัญลักษณ�มี 5 สี คือ
สีน้ําเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย�ผู � ให �กําเนิดและพระราชทานนาม 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

Blue means the Royalty and the relation that the name ‘Rajabhat University’ 

was given by the King.

สีเขียว แทน แหล�งที่ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห�งในแหล�งธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อมที่สวยงาม
Green means the location of all 40 Rajabhat Universities around the country 

in exquisite natural surroundings.

สีทอง แทน ความเจริญรุ�งเรืองทางป�ญญา
Gold means the intellectual prosperity.

สแีดง แทน ความรุ�งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ินทีก่�าวไกลใน 40 มหาวทิยาลัย
ราชภัฏ
Red means the rise in local arts and culture being adorned at all 40 Rajabhat 

University locations.

สีขาวสีขาว แทน ความคิดอนับรสิทุธิข์องนกัปราชญ�แห�งพระบาทสมเดจ็พระเจ�าอยู�หวัฯ
WhiteWhite means the pure thoughts of philosophers in the era of His Majesty 

the King Rama IX.

สีประจํามหาวิทยาลัยสีประจํามหาวิทยาลัย

ต�นไม�ประจํามหาวิทยาลัยต�นไม�ประจํามหาวิทยาลัย

ราชพฤกษ หรือ คูนราชพฤกษ หรือ คูน

ตราประจํามหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ�ประจํามหาวิทยาลัย เป�นรูป
พระราชลัญจกรประจําพระองค�รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป�นรูป
พระท่ีนั่งอัฐทิศ ประกอบด�วยวงจักร กลางวงจักร
มีอักขระเป�น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล�งออก
โดยรอบ เหนือจักรเป�นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ต้ังอยู�บน
พระท่ีนั่งอัฐทิศ แปลความหมายว�า ทรงมีพระบรม
เดชานุภาพในแผ�นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได�เสด็จ
ประทับเหนอืพระท่ีนัง่อัฐทศิ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ําอภเิษกจากทิศท้ังแปด รอบนอก
ของตราด�านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว�า “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” 
ด�านล�างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว�า “NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT 

UNIVERSITY”
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



สารจากประธานสคบท.

สํานักเลขานุการ สคบท.
สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
239 ถนนห�วยแก�ว ตําบลสุเทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� 50200
E-mail : cgat@grad.cmu.ac.th
โทร. 0-5394-2425
โทรสาร 0-5394-2413

สารบัญ
สารจากประธาน สคบท.  [ 02 ]
สาระรายงานการประชุม สคบท. ครั้งที่ 3/2560 [ 03 ]
แนะนําบทความ : กก.อิสระยกระดับปฏิรูปอุดมศึกษาไทย [ 06 ]
ภาพกิจกรรมการประชุม (สคบท.)  [ 07 ]
ประชาสัมพันธจัดการประชุมเสนอวิชาการ NGRC + iGRC [ 08 ]

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร�
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
 ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ�
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�
บรรณาธิการ รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ�
ประสานงาน ดร.ศุภลักษณ� ล�อมลาย
 น.ส.จริยา คํานาสัก
พิมพ�ที่ ห�างหุ�นส�วนจํากัดวนิดาการพิมพ�

ในนามของสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท.) 
กระผมขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ที่ไดรับเปนเจาภาพในการจัดประชุมสภาคณะผูบริหารบัณฑิต
ศกึษาแหงประเทศไทย (สคบท.) ครัง้ท่ี 4/2560 ในคร้ังนี ้ทีป่ระกอบดวยสมาชิก
ทั้งหมด 48 สถาบัน ซึ่งเปนการประชุมคร้ังสุดทายในวาระการดํารงตาํแหนง
ประธาน สคบท. ของกระผมและจะไดมีการสรรหาตําแหนงประธาน สคบท. 
ขึ้นในโอกาสนี้ดวย

กระผมหวังเปนอยางย่ิงวาการจัดประชุมในคร้ังนี้จะสงผลใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันที่เปนสมาชิก คณาจารย ตลอดจนนักศึกษา
ทีน่าํเสนอผลงานวิจยัระดับบณัฑติศกึษา และไดเกดิประโยชนตอภาพรวมของ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสืบไป

ทายน้ี กระผมขอขอบคุณสภาคณะผูบรหิารบณัฑติศกึษาแหงประเทศไทย 
(สคบท.) ที่ไดใหเกียรติกระผมในการดํารงตําแหนงประธาน สคบท. ประจําป 
2559-2560 และใหความสาํคญัในการประชมุเพือ่สรางเครอืขายความรวมมอื
และสานสัมพันธระหวางสถาบันสมาชิกดวยดีเสมอมา กระผมขออวยพรให
ทุกทานจงมีความเจริญรุงเรือง กาวหนา และชวยกันพัฒนาชาติ บานเมือง 
และสถาบันการศึกษาตอไป

รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย แสงอินทร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประธานสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษา
แหงประเทศไทย (สคบท.)



สาระรายงานการประชุม
วันศุกร�ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.

ณ ห�องประชุมมติธรรม ชั้น 2 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ�

สภาคณะผู�บริหารบัณฑิตศึกษาแห�งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

เรื่องแจ�งที่ประชุมทราบ

1. รายงานบัญชีเงินอุดหนุน สคบท. ระหวางเดือน
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
ของ สคบท. และจะไดนําสงไปยังสถาบันสมาชิกตอไป

3. การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ขอใหสถาบันท่ีเปนเจาภาพการจัดประชุมฯ 
ไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ หรือระดับ
นานาชาติ และนําเสนอตอท่ีประชุม เพื่อแจงใหสถาบันที่เปน
สมาชิกทราบตอไป

การรับรองรายงานการประชุมสภาคณะผูบริหารบัณฑิต
ศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท.) ครั้งท่ี 2/2560 วันพุธที่ 
8 กรกฎาคม 2560

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีแกไข

จุลสาร สคบท. ป�ที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 03



เรื่องสืบเนื่อง
1. การกําหนดเจาภาพจัดการประชุมสามัญ สคบท. และเจาภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

แหงชาติ ประจําป 2560-2561

ป ครั้งที่ วัน เดือน ประชุมสามัญ สคบท. ครั้งที่ วัน เดือน ประชุมเสนอผลงานวิจัย

2560 1 8 มี.ค. ม.กรุงเทพ 42 10 ก.พ. ม.เชียงใหม (ทคบร.)
2 26 ก.ค. ม.ฟาฏอนี จ.ปตตานี 43 26-27 ก.ค. ม.ฟาฏอนี จ.ปตตานี (สคบท.)
3 ต.ค. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 44 19-20 ต.ค. ม.อุบลราชธานี (ทคบร.)
4 3 ธ.ค. มรภ.นครราชสีมา 45 2-3 ธ.ค. มรภ.นครราชสีมา (สคบท.)

2561 1 9-10 ก.พ. มรภ.เชียงใหม
2 14-15 มิ.ย. มจร.วังนอย อยุธยา 46 มิ.ย. ม.แมโจ (ทคบร.)
3 ต.ค. ม.ธนบุรี
4 ธ.ค. มรภ.มหาสารคาม 47 ธ.ค. มรภ.มหาสารคาม (สคบท.)

เจาภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ประจําป 2561 โดยมีสถาบันตางๆ รับเปน
เจาภาพครบถวนทั้ง 4 ครั้งแลว ดังตาราง
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เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา

1. การเลือกตั้งกรรมการและประธานสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย
เน่ืองจากวาระการดํารงตําแหนงของประธาน สคบท. ประจําป 

2559-2560 จะครบวาระในเดือนธันวาคม 2560 นี้ จึงไดขอใหที่ประชุม
พิจารณาเลือกกรรมการจํานวน 16 สถาบัน

ที่ประชุมพิจารณาแลว ไดเลือกสถาบันที่เปนสมาชิก ดังนี้

กลุมท่ี 1 มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
เนื่องดวยมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
มจีาํนวนสถาบันไมครบสถาบัน จงึขอใหมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
ไดนําเสนอขอมูลในท่ีประชุม ทคบร. ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(19 ตุลาคม 2560) และเลือกกรรมการในสวนของมหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และแจงฝายเลขานุการ สคบท. 
ทราบตอไป

กลุมที ่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 อนิทรางกูร ณ อยธุยา
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 ดังรายละเอียดที่นําเสนอตอท่ีประชุม และขอความรวมมือสถาบันตางๆ ไดพิจารณา
ใหขอมูลเพ่ิมเติม และสงกลับมายังสํานักงานเลขานุการ สคบท. ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 ทาง e-mail : cgat@grad.cmu.ac.th 
เพื่อรวบรวมขอมูลและนําเสนอตอที่ประชุมในคราวถัดไปที่ มรภ.นครราชสีมา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560
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 วันน้ี (14 พ.ย.) ที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ศ.นพ.จรสั สวุรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรปู
การศึกษา (กอปศ.) เปดเผยผลการประชุม กอปศ. เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 
วาที่ประชุม กอปศ. มีมติเห็นชอบราง พ.ร.บ.กองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา ตามท่ีคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เสนอ 
โดยสาระสําคัญของกองทุนฯ จะไปอุดชองวางท่ีระบบปกติไมสามารถ
เขาไปดูแลได เนนลดความเหลื่อมล้ํา ดูแลผูขาดแคลนทุนทรัพย
ไมเฉพาะเดก็เทาน้ัน จากนีจ้ะนาํเสนอรัฐบาล เพือ่ดําเนนิการเสนอ
รางกฎหมายตอไป คาดวาจะประกาศใช พ.ร.บ.กองทุนฯ ไดไมเกนิ
วันที่ 6 เม.ย. 2561 นอกจากน้ียังไดตั้งคณะทํางานยกรางระเบียบ
ตางๆ เพื่อรองรับกฎหมายฉบับนี้ อาทิ การกําหนดคุณสมบัติ
ผูรับทุน และการใชจายเงินกองทุนฯ เปนตน

ประธาน กอปศ. กลาวตอไปวา ทีป่ระชมุไดหารอืถึงขอเสนอ
ของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาราง พ .ร .บ .
การอุดมศึกษา ท่ีเสนอใหยกระดับเปนการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย 
เพราะมีความจําเปนตองปฏิรูปอุดมศึกษาในหลายแงมุม จะยังไมพูด
ถึงความจําเปนท่ีตองมี พ.ร.บ.การอุดมศึกษา หรือตองแยกตั้ง
กระทรวงการอดุมศกึษาหรอืไม ซึง่ทีป่ระชมุเหน็ดวยใหมกีารปฏริปู
อุดมศึกษา เปน อุดมศึกษา 4.0 คือ ตองผลิตคนที่มีความสามารถ
ระดับสงู แขงขันได มคีวามรูเทาทนัโลก และมหาวิทยาลัยตองเปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและประเทศ ความเปน
อิสระของมหาวิทยาลัยตองมาพรอมกับความรับผิดชอบ ซ่ึงขณะน้ี
มหาวิทยาลัยไมตองรับผิดชอบเลยท่ีบัณฑิตตกงาน กลายเปน
ความรับผิดชอบของบัณฑิตเอง เรามีผูจบปริญญาเอกประมาณ 
600-700 คน ยังเปนคนยากจนอยู เม่ือเรียนจบถึงระดับปริญญาเอก
เปนดอกเตอรแลวยงัพาตนเองพนความยากจนไมไดแลวจะไปชวย
ใครได

อางอิง ขอมูลออนไลน. https://www.dailynews.co.th/education/610103. กก.อิสระยกระดับปฏิรูปอุดมศึกษาไทย. เดลินิวส, 21 พฤศจิกายน 2560

บอร�ด กอปศ. ผ�านร�าง พ.ร.บ.กองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา ชงรัฐบาลทําคลอดก�อน 6 เม.ย. 61 พร�อมยก
ระดับการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เป�นอุดมศึกษา 4.0 ชี้ต�อง
ปฏิรูปหลายแง�มุม

กก.อิสระยกระดับปฏิรูป

อุดมศึกษาไทย

 “การอุดมศึกษาไทยเกิดขึ้นมานานกวา 100 ป มีพัฒนาการ
มาเปนระยะ ซึง่ผลทีเ่กดิคือ ขณะนีเ้รามสีถาบนัอดุมศกึษากระจาย
เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ แตการพัฒนาก็ทําใหเกิดปญหา
มหาวิทยาลัยแขงขันกันเปดหลักสูตร เนนปริมาณ ไมเนนคุณภาพ 
บัณฑิตที่จบมีความสามารถไมเพียงพอ วางงาน ขณะเดียวกัน
เรื่องธรรมาภิบาลก็ยังไมดีพอ และยังมีปญหาอีกหลายแงมุม 
ซึง่คณะอนุกรรมการฯ จะไปคิดวางแนวทาง โดยอาจจะดูในเร่ืองของ
การลดและเพิ่มการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลาย 
เชน บางแหงทําในสิ่งที่ไมถูกตองก็อาจตองเพิ่มการดูแล บางแหง
ที่ไมมีคุณภาพก็อาจตองปดตัวไป ตลอดจนดูในเรื่องการยุบรวม 
ควบรวมมหาวิทยาลัย” ศ.นพ.จรัส กลาวแนะวา สวนกรณีที่
คณะทํางานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เสนอใหตั้ง
กระทรวงการอุดมฯ ก็ใหดําเนินการตอไปตามข้ันตอน

แนะนําบทความ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ 2561

มหาวิทยาลัยธนบุรี
ตุลาคม 2561

เจาภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ประจําป 2561 ครั้งที่ 46

มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยแมโจ (ทคบร.)

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วังนอย อยุธยา
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ธันวาคม 2561

เจาภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ประจําป 2561 ครั้งที่ 47

ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ทคบร.)
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การประชุมสามัญ สคบท. ประจําป� 2561


