ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๑

เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ที่ ผ่ า นมา
คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ภาคเหนื อ ได้จัด การประชุม คณะกรรมการเครือ ข่ายฯ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑๓ อาคารราชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้ วย คณบดี บัณ ฑิต วิท ยาลั ย ผู้ บริ หาร บุค ลากรและ
เจ้าหน้าที่เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘
แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชี ยงราย มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ อุตรดิ ตถ์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ ดร.มนัส สุวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง

ฉบับที่ ๒๕ ประจาเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ซึ่งที่ประชุมได้มีพิธีส่งมอบตาแหน่งประธานเครือข่ายคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ให้กับ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏก าแพงเพชร โดย ผศ.ดร.กมลณั ฎ ฐ์ พลวัน คณบดี บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธาน
เครื อ ข่ า ยฯ หลั ง จากนั้ น เป็ น การประชุ ม หารื อ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานเครื อ ข่ า ย
ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพระดับ
บัณฑิตศึกษา รายงานการเงินเครือข่ายฯ รายการเงินวารสารวิชาการเครือข่ายฯ
การทาวิทยานิพนธ์อิเลกทอนิกส์ (E-Thesis)

การเตรี ย มการจั ด การประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการน าเสนอผลงานวิ ช าการเครื อ ข่ า ย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ การจัดทาฐานข้อมูล
ศั ก ยภาพผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องเครื อ ข่ า ย และการพั ฒ นาเวปไซด์ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของเครือข่าย การจัดประชุมวิชาการและการ
นาเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่ บทความวิจั ยของนักศึก ษาและคณาจารย์ระดั บ
บัณฑิตศึกษาของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง “ศาสตร์พระราชาสู่การจัดการน้าอย่างยัง่ ยืน”
เมื่อที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รองศาสตราจารย์วิสิฐ
ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการสัมมนาวิชาการเรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การจัดการน้าอย่างยั่งยืน จัดขึ้นโดย นักศึกษาสาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ ๙ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เ ข้า ร่ว มการประชุม สัม มนาเกี่ ยวกับ ศาสตร์ พ ระราชาสู่ก าร
จัดการน้าอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ศาสตร์พระราชาสู่การจัดการน้าอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกรียติจาก
ดร. เร่ ง รั ด สุ ท ธิ ส น ผู้ อ านวยการสถาบั น น้ านิ เ ทศศาสนคุ ณ
ดร. ประภัท ร์ อ่ อ นฤทธิ์ ประธานกลุ่ ม บริ หารจั ด การน้ าภาค
ประชาชน และนายสารวย ผัดผล ประธาน ที่ปรึกษากลุ่ม
ฮักเมืองน่าน มาเป็นวิทยากรบรรณยาย ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้ง
นี้ ป ระกอบด้ ว ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ก าแพงเพชร
อาสาสมัครพลังงานชุมชน และชุมชนที่มีการดาเนินการจัดการ
น้าใต้ดิน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจ จานวน ๑๒๐ คน

0

โครงการบริการวิชาการ..บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ “การบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อมในชุมชน”
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเทศบาลตาบลคลองลานพัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิง
ปฎิบัติการ ตามโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ประจาปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนประชาชนในชุมชน โดยการถอดบทเรียนองค์ความรู้
จากวิ ท ยานิ พ นธ์ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การขยะและสิ่ งแวดล้ อ ม
ในชุมชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนปฏิบัติที่ประสบ
ความสาเร็จในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพื่อนาไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยคณะวิทยากร ประกอบด้วย
นายถนอม สอนไว รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
แม่กาษา อาเภอแม่สอด นายพนม นามผาญ ผู้ใหญ่บ้าน
แม่ กึ๊ ด หลวง ม.๑ ต.แม่ ก าสา อ.แม่ ส อด จ.ตาก นางยุ ว ดี
คงอินทร์ ส.อบจ. อ.คลองลาน เขต2 ดาเนินรายการเสวนา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สาหรับการสัมมนา
ครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้น าท้ อ งถิ่ น ผู้ อานวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพต าบล
คลองลานพั ฒ สา (รพสต.) อาสาสมั ค รประจ าหมู่ บ้ า น และ
เจ้ า หน้ า หน้ า จากเทศบาลต าบลคลองลานพั ฒ นา เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม จานวน ๙๐ คน

วิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพ ัฒนา
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดวิพากษ์หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย รศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.สาราญ มีแจ้ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
มหาวิทยาลัยราชธานี ผศ.ดร.ทองสุข วันแสน มหาวิทยาลัยราชธานี ผอ.สมวุฒิ ศรีอาไพ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สมชัย
วงษ์นายะ รศ..ดร.ทวนทอง เชาว
กีรติพงศ์ รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ รศ.ดร.ศรัญ วงศ์คาจันทร์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระ ดับปริญญาเอก
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนเพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่น.

การประชุมความร่วมมือผู บ้ ริหารระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย สคบท. และ ทคบร.
เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดประชุมความร่วมมือ
ของผู้ บริ หารระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาเครื อข่ าย สคบท.และ ทคบร. โดยมี ผศ.ดร.อดิศ ร เนาวนนท์ คณบดี บัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครราชสี ม า ประธานสภาคณะผู้ บ ริ ห ารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแห่ ง ประเทศไทย (สคบท.) และ ศ.ดร.สุ ร ศั ก ดิ์ วงศ์ รั ต นชี วิ น คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.) เป็นประธานการประชุม โดย
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ และมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
กว่ า 20 โ ด ย มี ผ ศ. ด ร. ป ม ทอง ม า ลา กุ ล ณ อยุ ธย า
รองอธิการบดี จุฬาฯ กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งที่ประชุมมีการ
หารือเกี่ยวกับการสถานการณ์แนวโน้มการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของประเทศ การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและประเทศ การหาแนวทางความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการร่วมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นเกี่ย วกับเกณฑ์ มาตรฐานการจั ด
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ การพั ฒ นา
ฐานข้ อมู ลคณาจารย์ ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาทั่ว ประเทศ การท า
วิท ยานิ พ นธ์ อิ เลกทรอนิก ส์ (i-thesis) และข้ อ หารื ออื่ น ๆ
เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป.

อบรมเชิงปฎิบตั กิ าร “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) และการทาวิทยานิพนธ์ อเิ ลกทอร์นกิ ส์
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ(Plagiarism) และการทาวิทยานิพนธ์อิเลกทอร์นิ กส์
(ithesis)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการตรวจสอบความซ้าซ้อนในการทาวิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรม
อักขราวิสุทธิ์ รวมทั้งการทาวิทยานิพนธ์อิเลกทอร์นิกส์ โดยมี ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.ประจักษ์ กึกก้อง และ
อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญา
โทสาขาวิชาบริหารการศึกษา จานวน ๒๐ คน

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
เชิญร่วมการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยการ
ประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปางวิจัยครั้งที่ ๔
"บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" โดย
จะดาเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง สาหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๓๒ หรือ http://gnru๒๐๑๘.lpru.ac.th/index.php

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กาหนดจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๓ และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชา
ชื่น ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand ๔.๐” ในวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๗๐ ๙๐๙๗ หรือที่ http://www.ruscon.rmutsb.ac.th

สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๐
ในโอกาสฉลองครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคม
เภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการ
ประจาปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๐ ในหัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมทางเภสัชวิทยา (innovation in
pharmacology)" ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายรวม L๐๑ ตึกกลมและ
วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง PR ๕๐๑ ตึกพีอาร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พญาไท ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงาน
ได้ที่เว็บไซต์ http://pharmacology40.sc.mahidol.ac.th

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กาหนดจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Liberal Arts and Management Sciences National and International
Conference and Exhibition ๒๐๑๘ (LAMS NICE ๒๐๑๘) ภายใต้หัวข้อ Multidiscplinary Perspectives on
Green and Clean MICE City ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังใต้ อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี สอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิล ปศาสตร์และวิท ยาการจั ดการ โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๗ ๘๘๗๓ หรือ ที่
http://www.lams.nice๒๐๑๘.surat.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดาเนินการจัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๔
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดาเนินการจัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจยั ครั้งที่ ๑๔ ( The
14th Mahasarakham University Research ) ภายใต้หัวข้อ "๕๐ ปีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มปี ญ
ั ญาพึงเป็นอยู่
เพื่อมหาชน" (50 yearr Mahasarakham : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ ๖-๗
กันยายน ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนีม้ หาวิทยาลัยมหาสารคาม
จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.research.msu.ac./mrc14

