
 

 

ความเป็นมาของคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
 
 ปี พ.ศ. 2549 ในการประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั่วประเทศ และผู้อ านวยการเทียบเท่าคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในครั้งนั้น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ได้ร่วมกันจัดตั้ง “คณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”  มีชื่อย่อว่า “คบรน.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  Graduate Studies 
of  Northern Rajabhat University  Network (GNRU) เป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษาในระดับ 
“บัณฑิตศึกษา”  ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ ๘ แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ์  วงศ์แปง คณบดีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เป็นประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  

 ในการจัดตั้งเครือข่ายฯเพ่ือให้มีเจ้าภาพในการจัดงานการประชุมน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ โดยมีการ
เวียนกันในแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯ เป็นเจ้าภาพ โดยจัดปีละ 2 ครั้ง  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

 1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือสามารถน า
เสนอผลงานวิจัยและบทความวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการ
ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 
 2.  เพ่ือจัดท ารายงานการประชุม (Proceeding) จากการน าเสนอบทความวิจัยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
 3.  เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะชนซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 4.  เพ่ือจัดเวทีวิชาการให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการท างานวิจัยโดยความร่วมมือของหน่วยงานบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

 ปี พ.ศ. 2550  คณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้ร่วมกัน
จัดท าธรรมนูญเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พ.ศ. 
2550  และต่อมาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทคโนโลยีล้านนา ได้ขอลาออกจากกลุ่มคณะกรรมการเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  ดังนั้นคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือจึง



ได้ปรับปรุงธรรมนูญเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ พ.ศ. 2551 นอกจากนั้นการน าเสนอผลงานวิจัย
ในแต่ละครั้งจะเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชนในการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถตอบสนอง          
ความต้องการที่จะน าเสนอของนักวิจัย นักศึกษา ได้ทันในแต่ละช่วงเวลาในการส าเร็จการศึกษา   

 จนกระท่ังปี พ.ศ. 2551 มีมติที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ให้ตั้งกองบรรณาธิการจัดท าวารสารเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็นผู้ด าเนินการกองบรรณาธิการ เพ่ือเป็นอีกแนวทางหนึ่งเพ่ือการรองรับการ
น าเสนอผลงานวิจัยซึ่งมีจ านวนมากขึ้นทุกปี  และภายในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการเปลี่ยนกองบรรณาธิการ เป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้ด าเนินการพัฒนาวารสารอย่างต่อเนื่อง  โดยได้ด าเนินการยื่นขอประเมิน
เพ่ือเข้าสู่ฐาน TCI  กลุ่ม 2 และยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วารสาร
วารสารเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือได้ผ่านการประเมินจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI) ให้เป็นวารสาร กลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2562) และถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล (ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป   

 ปี พ.ศ. 2556 ได้มีการทบทวนธรรมนูญเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ พ.ศ.
2556  และทางคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือได้ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2559 ทางคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ได้ท าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ของเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 

ท าเนียบประธานคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
 

ก.ย. 2549 – ก.ย 2554  รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ์ วงศ์แปง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
                 เชียงใหม่ 

 ต.ค. 2554  -  ก.ย. 2558  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ  จิตรวจิารณ์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏั  
                 เชียงใหม ่

ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ  ใจมา   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

สรุปการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

ปี 2550 
ครั้งที่ วันที่จัดประชุม สถานที่ 

1/2550 9 มกราคม 2550  ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มห่วิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

2/2550 7  กุ ม ภ า พั น ธ์  
2550 

ณ ห้อง 27135 ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มห่วิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

3/2550 19  กุมภาพันธ์  
2550 

ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จ.ล าปาง 

4/2550 2 7  มี น า ค ม 
2550 

ณ ห้องประชุมราชาวดี  อาคารศรีพิบูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จ.พิษณุโลก 



 

ครั้งที่ วันที่จัดประชุม สถานที่ 
5/2550 1-2 พฤษภาคม 

2550 
 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่ 

6/2550 16-17 
พฤษภาคม 
2550 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ 

7/2550 6 - 7  มิ ถุ น า ยน 
2550 

ณ ห้องประชุมเพียงฟ้า โรงแรม The imperial Phukaew Hill Resort  
จ.เพชรบูรณ์ 

8/2550 2 9  มิ ถุ น า ย น 
2550 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  อาคารภูมิราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรติดถ์ จ.อุตรติดถ์ 

9/2550 31  กรกฏาคม 
2550 

ณ ห้องประชุมสุรัตน์ 1 อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเชตรังสิต กทม. 

10/2550 2 9  สิ ง ห า ค ม 
2550 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย 

11/2550 29-30 ตุลาคม  
2550 

ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ 2 (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
จ.เชียงใหม่ 

12/2550 7 พฤศจิกายน 
2550 

ณ ห้องประชุมเพียงฟ้า 3 โรงแรม The Imperial Phukaew Hill Resort 
จ.เพชรบูรณ์ 

13/2550 26-27 ธันวาคม 
2550 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย 

ปี 2551 
1/2551 9 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุมเอ้ืองผึ้ง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
2/2551  22-24 มกราคม 

2551 
ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ 2 (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
จ.เชียงใหม่ 

3/2551 20 กุมภาพันธ์  
2551 

ณ ห้องประชุมส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

4/2551 24-25 มีนาคม 
2551 

ณ ห้องประชุมสบันงา 4 ชั้น 2 โรงแรมนอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท 
กอล์ฟ แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่ 

5/2551 9-10 กรกฏาคม 
2551 

ณ ห้องประชุมมันดาเลย์  ชั้น 2 ณ ส านักบริการวิชาการ จ.เชียงใหม่ 

6/2551 30  กรกฏาคม 
2551 

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 

7/2551 2 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 
8/2551 8 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ.ล าปาง 
9/2551 
 

1 7  กั น ย า ย น 
2551 

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จ.ล าปาง 



ครั้งที่ วันที่จัดประชุม สถานที่ 
10/2551 28-29 ตุลาคม 

2551 
ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จ.พิษณุโลก 

11/2551 19-20 
พฤศจิกายน 
2551 

ณ ห้องประชุมเพียงฟ้า 3 โรงแรม The Imperial Phukaew Hill Resort 
จ.เพชรบูรณ์ 

ปี 2552 
1/2552 7-8 มกราคม 

2552 
ณ ห้องประชุมวังจันทน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จ.พิษณุโลก 

2/2552 28 มกราคม 
2552 

ณ ห้องประชุมวังจันทน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 

3/2552 2-3 เมษายน 
2552 

ณ ห้องประชุมศรีนคร โรงแรมไพลินสุโขทัย  จ.สุโขทัย 

4/2552 14-15 
พฤษภาคม 
2552 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ 

5/2552 4-5 มิถุนายน 
2552 

ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายหลวง ส านังงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จ.เชียงราย 

6/2552 2-3 กรกฏาคม 
2552 

ณ ห้องประชุมธาราริน โรงแรมอมรินทร์ลากูน  จ.พิษณุโลก 

7/2552 6-7 สิงหาคม 
2552 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ 

8/2552 26-27 
พฤศจิกายน 
2552 

ณ ห้องประชุมน้อย สีป้อ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

ปี 2553 
1/2553 20-21 มกราคม 

2553 
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

2/2553 10 กุมภาพันธ์ 
2553 

ณ ห้องประชุมน้อย สีป้อ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

3/2553 6 พฤษภาคม 
2553 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

4/2553 1 สิงหาคม 
2553 

ณ ห้องประชุมแม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ 

5/2553 15-16 
พฤศจิกายน 
2553 

ณ ห้องประชุมประชุมโรงแรมโบทานิค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ 

 



ปี 2554 
ครั้งที่ วันที่จัดประชุม สถานที่ 

1/2554 9-10 
กุมภาพันธ์ 
2554 

ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง รีสอร์ท แอนด์สปอร์ตคลับ 
 จ.เชียงใหม่ 

2/2554 9 เมษายน 
2554 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

3/2554 30 มิถุนายน- 
1 กรกฏาคม 
2554 

ณ ห้องประชุมจันทร์กระพ้อ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ฮอไรซันวิลเลจ แอนด์
รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ 

4/2554 15-16 สิงหาคม 
2554 
 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จ.ล าปาง 

ปี 2555 
1/2555 15 กุมภาพันธ์ 

2555 
ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จ.พิษณุโลก 

2/2555 25 กรกฏาคม 
2555 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ 

3/2555 15 สิงหาคม 
2555 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ 

4/2555 15 ธันวาคม 
2555 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุตรติดถ์  จ.อุตรติดถ์ 

ปี 2556 
1/2556 13 กุมภาพันธ์ 

2556 
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2/2556 2 พฤษภาคม 
2556 

ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายหลวง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

3/2556 1 สิงหาคม 
2556 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุตรติดถ์ จ.อุตรติดถ์ 

4/2556 20 พฤศจิกายน 
2556 

ณ ห้องประชุมกาสะลอง คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จ.ล าปาง 

ปี 2557 
1/2557 20 กุมภาพันธ์ 

2557 
ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายหลวง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  จ.เชียงราย 

2/2557 11 มิถุนายน 
2557 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จ.พิษณุโลก 

3/2557 4 สิงหาคม 
2557 

ณ ห้องประชุม (ชั้น8)  อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 

 



ครั้งที่ วันที่จัดประชุม สถานที่ 
4/2557 18 กันยายน 

2557 
ณ ห้องประชุมคชสีห์-ไกรสิงห์ โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์ 

5/2557 29-30 ตุลาคม 
2557 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จ.พิษณุโลก 

ปี 2558 
1/2558 9-10 

กุมภาพันธ์ 
2558 

ณ ห้องประชุมแสนหวี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย 

2/2558 21 พฤษภาคม 
2558 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

3/2558 22 กรกฏาคม 
2558 
 

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ 

4/2558 16 ธันวาคม 
2558 

ณ ห้องประชุมแสนหวี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย 

ปี 2559 
1/2559  28 มกราคม 

2559 
ณ ห้องประชุมสีชมภู ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

จ.เพชรบุรณ์ 
2/2559 21 เมษายน 

2559 
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

3/2559 21 กรกฏาคม 
2559 

ณ ห้องประชุมสีชมภู ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
จ.เพชรบุรณ์ 

 

สรุปการจัดงานประชุมสัมมนาน าเสนอผลงานวิชาการ 

ครั้งที ่ วันที่จัดงาน สถานที ่
1 7  กุมภาพันธ์ 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2 19  กันยาน 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
3 14 กุมภาพันธ์ 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4 21 สิงหาคม 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
5 12 กุมภาพันธ์ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
6 2 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
7 10 กุมภาพันธ์ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
8 28 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
9 16 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
10 16 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
11 15 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 



ครั้งที ่ วันที่จัดงาน สถานที ่
12 2 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
13 21 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
14 5 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
15 23 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
16 22 กรกฏาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
17 22 กรกฏาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 


