
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2  ประจ�ำเดือน เมษำยน-มิถุนำยน 2560

จุลสาร สคบท.
ส ภ ำ ค ณ ะ ผู ้บ ร ิห ำ ร บ ัณ ฑ ิต ศ ึก ษ ำ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

มหาวทิยาลัยฟาฏอนีเปน็สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนอสิลามแหง่แรกในประเทศไทยทีไ่ด้รบัการสถาปนาขึน้โดยนักวชิาการมุสลิมและ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอิสลามศึกษาในภูมิภาคซึ่งมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านอิสลามศึกษาและศาสตร์แขนงอื่นๆ  
ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพและคณุภาพตามมาตรฐานสากลเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและความคาดหวงัในการมสีว่นร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาภมูภิาคให้มปีระสทิธภิาพมคีณุภาพตามมาตรฐานสากลเพือ่ตอบสนองความต้องการก�าลงัคนระดบัปัญญาชน
ของท้องถิ่นและประเทศที่ก�าลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์รวมทั้ง 
เป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเปิดด�าเนินการสอนดังนี้   

ระดับปริญญาตรี 4 คณะ 16 สาขา ได้แก่ หลักสูตรภาษาไทย สาขาวิชาชะรีอะฮฺ (กฎหมายอิสลาม) สาขาวิชาอิสลามศึกษา  
สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาวิจัยและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ สาขาวิชาการสอนภาษามลายู สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชา  
การสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักการศาสนาอิสลาม) สาขาวิชาภาษาอาหรับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
สาขาวิชาภาษามลายู และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท  หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ 2 คณะ 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาภาษาและ 
วรรณคดีอาหรับ และสาขาวิชารัฐศาสตร์     

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ 1 คณะ 1 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ปรัชญา สัญลักษณ์

อัตลักษณ์

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์

“และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใด นอกจากเป็นความเมตตาเพื่อประชาชาติ
ทั้งมวล”  (อัลกุรอาน อัลอัมบิยาอฺ 21:107)

บัณฑิตมีภาวะผู้น�า คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพัฒนาสังคมสันติสุข

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย คือ ต้นพิกุล (Tanjong Tree)
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานระดับสากล

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาองค์ความรู ้ที่บูรณาการหลักการอิสลาม

อย่างมีดุลยภาพสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมและสันติภาพที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่อยู่  135/8 หมู่ที่ 3 บ้ำนโสร่ง ต�ำบลเขำตูม อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี รหัสไปรษณีย์ 94160  โทรศัพท์  0-7341-8614 
โทรสำร  0-7341-8615-6  อีเมล  contact@ftu.ac.th   www.ftu.ac.th/main/th
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สารจากประธาน
สคบท.

สำนักเลขำนุกำร สคบท.

สำนักงำนคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
อำคำรบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
E-mail : cgat@grad.cmu.ac.th
โทร. 0-5394-2425
โทรสำร 0-5394-2413

สารบัญ
สารจากประธาน สคบท.  [ 02 ]

สาระรายงานการประชุม สคบท. ครั้งที่ 1/2560 [ 03 ]

แนะนำาบทความ : บัณฑิตวิทยาลัยกับการจัดการศึกษาที่มุ่งประสิทธิภาพ [ 06 ]

ภาพกิจกรรมการประชุม (สคบท.)  [ 07 ]

ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมเสนอวิชาการ NGRC + iGRC [ 08 ]

กองบรรณำธิกำร

ที่ปรึกษำ รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์
 คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจำรณ์
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

บรรณำธิกำร รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญำลักษณ์

ประสำนงำน ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลำย
 น.ส.จริยำ คำนำสัก

พิมพ์  ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดวนิดำกำรพิมพ์

ในนามของสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) 

กระผมขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี  

ที่ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา 

แห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2560 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุม 

ในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันที่เป็นสมาชิก 

คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาที่นำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และ

ได้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

หากสถาบันสมาชิกทุกแห่ง มีข่าวสาร หรือประเด็นที่ต้องการ

ประชาสัมพันธ์ไปยังเพื่อนสมาชิก หรือผู้สนใจ ขอให้จุลสาร สคบท. ได้เป็น 

สื่อกลางและนำาความรู้สู่กันต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์

ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
แห่งประเทศไทย (สคบท.)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



สาระรายงานการประชุม
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 14
อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน�้าไท

สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

ผู้มาประชุม 30 คน และผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน จาก 29 สถาบัน

1.	 รายงานบัญชีเงินอุดหนุน	 สคบท. ระหว่างเดือนธันวาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560 (ณ วันที่ 

26 กุมภาพันธ์ 2560) มียอดเงินคงเหลือสุทธิ 1,472,335.06 บาท มีรายรับและรายการค่าใช้จ่าย

ระหว่างเดือนธันวาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

 1) ยอดคงเหลือยกมา (30 พฤศจิกายน 2559) จำานวน 1,148,238.74 บาท

 2) รายรับ  373,216.32 บาท

 3) รายจ่าย  49,120.00 บาท

 คงเหลือสุทธิ   1,472,335.06 บาท

2.	 จุลสาร	สคบท.	ประจำาเดือนมกราคม-มีนาคม	2560 ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 

สคบท.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้นำาส่งไปยังสถาบันสมาชิกต่อไป

3.	 การกำาหนดเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ	 สคบท. และเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำาปี 2560-2561

ปี ครั้งที่ วัน เดือน ประชุมสามัญ สคบท. ครั้งที่ วัน เดือน ประชุมเสนอผลงานวิจัย

2559

1 17 ก.พ. ม.เชียงใหม่ 38 19-20 ก.พ. ม.นเรศวร (ทคบร.)

2 30 มิ.ย.-1 ก.ค. ม.อัสสัมชัญ 39 30 มิ.ย.-1 ก.ค. ม.อัสสัมชัญ (สคบท.)

3 14 ต.ค. ม.รังสิต 40 20-21 ต.ค. ม.สงขลานครินทร์ (ทคบร.)

4 8-9 ธ.ค. มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 41 8-9 ธ.ค. มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ (สคบท.)

2560

1 8 มี.ค. ม.กรุงเทพ 42 10 ก.พ. ม.เชียงใหม่ (ทคบร.)

2 26 ก.ค. ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี 43 26-27 ก.ค. ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี (สคบท.)

3 2 ต.ค. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 44 19-20 ต.ค. ม.อุบลราชธานี (ทคบร.)

4 2 ธ.ค. มรภ.นครราชสีมา 45 2-3 ธ.ค. มรภ.นครราชสีมา (สคบท.)

2561

1 ก.พ.

2 มิ.ย. 46 มิ.ย.

3 ต.ค.

4 ธ.ค. 47 ธ.ค.
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4.	 การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือ	ณ	ต่างประเทศ	ประจำาปี	2560

	 สคบท. กำาหนดให้มีการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นประจำาทุกปี เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือ

ระหวา่งมหาวทิยาลยัในประเทศและมหาวทิยาลยัในตา่งประเทศ เชน่ มหาวทิยาลยัปกักิง่ มหาวทิยาลยัเกยีวโต มหาวทิยาลยั 

Nunyang, NUS เป็นต้น และขอให้สำานักงานเลขานุการ สคบท. ช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติม 2 แห่ง แล้วสำารวจความต้องการ 

ของสถาบันสมาชิกเพื่อตัดสินใจและประสานงานกันต่อไป โดยจัดทำาเป็นลักษณะของ “โครงการเจรจาความร่วมมือ

ทางวิชาการ พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ”

 กำาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ เดือนสิงหาคม 2560

 สถานที่ : Tokyo, Osaka, Hokkaido, Kyushu เป็นต้น

 หัวข้อการเจรจาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 

 • การกำาหนดคุณภาพและมาตรฐานงานบัณฑิตศึกษา

  • การบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา

  • การจัดการ Big Data

  • การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา

  • ขอให้สำานักงานเลขานุการ สคบท. ช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมและจัดทำาหนังสือสำารวจความต้องการของสถาบันสมาชิก

เพื่อตัดสินใจและประสานงานกันต่อไป 

5.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอยุติการเป็นสมาชิก	สคบท.

6.	 รายงานสรปุผลการดำาเนนิงานการประชมุวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาแหง่ชาต	ิครัง้ที	่42	และนานาชาติ

ครั้งที่	6	ณ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผู้เข้าร่วมประชุม : ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ประธานสาขาวิชา 

      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา

     มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ (ทคบร.) ประมาณ 250 คน 

  กิจกรรม ประกอบด้วย : 

 • บรรยายพิเศษ เรื่อง Public Policy Education and the Sustainable Development Goals

  โดย Professor Dr. Michael HOWLETT จาก The National University of Singapore (NUS)

 • การนำาเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ

ลักษณะกิจกรรม
iGRC NGRC รวม

ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ

1. การนำาเสนอ

 - แบบปากเปล่า (Oral Presentation) 24 4 32 - 56 4

 - แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 21 - 13 1 34 1

รวม 45 4 45 1 90 5

2. รางวัลการนำาเสนอ

 - แบบปากเปล่า (Oral Presentation) 2 1 3 - 5 1

 - แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 2 - 3 - 5 -

3. ผู้เข้าร่วมประชุม 7 2 17 1 24 3

4. ประชุม ทคบร. จำานวนผู้ร่วม 48 คน : 22 สถาบัน (จาก 25 สถาบัน)
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 รางวัลแยกเป็น 3 ประเภทคือ บทความดีเด่น (Best paper award) การนำาเสนอภาคบรรยาย

ดีเด่น (Best oral presentation award) และการนำาเสนอภาคโปสเตอร์ดีเด่น (Best poster 

presentation award) ปรากฏดังนี้

 • บทความดีเด่น (Best paper award)

  - iGRC  2 รางวัล  - NGRC 2 รางวัล

 • การนำาเสนอภาคบรรยายดีเด่น (Best oral presentation award)

   - iGRC  3 รางวัล - NGRC 3 รางวัล

 • การนำาเสนอภาคโปสเตอร์ดีเด่น (Best poster presentation award)  

  - NGRC  3 รางวัล

8.	 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานบัณฑิตศึกษาในภาพรวมของประเทศ

 ตามมติที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 4/2559 

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี  

สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้ 

จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง (ไม่เกิน 500,000 บาท) มาสนับสนุนโครงการ

 ลักษณะของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน : โครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการ เน้น Problem 

Base Project 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ขอเป็นรายสถาบันหรือกลุ่มสถาบันก็ได้

 งบประมาณสนับสนุน : คณะทำางานจะพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ

	iGRC

&
NGRC
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แนะน�ำบทความ
บัณฑิตวิทยาลัยกับการจัด
การศึกษาที่มุ่งประสิทธิภาพ

ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

กระแสที่ได้รับความสนใจกันมากในปัจจุบันก็เห็นจะหนี 

ไม่พ้น “Thailand 4.0” ซึ่งเป็นกระแสความคิดที่ใช้ขับเคลื่อน 

การพัฒนาประเทศไทยเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และก้าวข้ามกับดัก 

รายได้ปานกลาง กระแสนี้จะเป็นจริงได้ต้องดำาเนินในลักษณะ 

ร่วมด้วยช่วยกันจากทุกภาคส่วน นำาความถนัด ความเชี่ยวชาญ

ของตนเองมาเป็นตัวสนับสนุน

เมื่อปลายปีก่อน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน ได้กล่าวปาฐกถาในงาน

ประชมุวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาแหง่ชาตคิรัง้ที ่

41 และนานาชาตคิรัง้ที ่5 ณ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ทา่นใหข้อ้คดิ

สำาคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อช่วย 

ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ว่าจะต้องทำาความเข้าใจแนวพัฒนานี้ 

ใหเ้ขา้ใจถอ่งแท ้จงึจะนำาไปสูก่ารปฏบิตัไิด ้ถา้เขา้ใจแลว้กจ็ะพบวา่

แนวพัฒนานี้ คือ การพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมที่เน้นประสิทธิภาพ

ของการทำางานสามารถนำาสรา้งผลกำาไรได ้การจดัการศกึษาระดบั

บัณฑิตศึกษา จึงต้องเร่งสร้างนักวิจัยเพราะงานวิจัยทำาให้เกิด

นวัตกรรม อีกทั้งมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนต้องร่วมมือกัน เพื่อ

ให้ได้แนวทางการสร้างนวัตกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ก่อนหน้านั้นกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำาการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาของการศึกษาไทย นำาไปสู่การกำาหนดเป็น

ยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขเร่งด่วน หนึ่งในนั้นมีเรื่องการแก้ไขปัญหา 

“งานวิจัยไม่สามารถนำาไปใช้งานได้จริง” เพราะถ้าหากงานวิจัย 

นำาไปใช้งานไม่ได้จริง ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการสร้างนวัตกรรมที่

จำาเปน็สำาหรบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 4.0 แน ่ผูเ้ขยีนเหน็วา่ปญัหา

เชน่นัน้อาจมาจากการแขง่ขนัมากของสถาบนัการศกึษาทัง้ของรฐั

และเอกชน จนทำาให้สังคมวิพากษ์ว่าเป็นการพาณิชย์ไปแล้ว? จน

หย่อนยานการฝึกหัดนิสิตนักศึกษาให้มีทักษะด้านการวิจัยที่ดีพอ

ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้บริหารที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ต่างร่วมกันคิดและร่วมกันกำาหนดทิศทางการจัดการศึกษาภายใต้

แผนยทุธศาสตรก์ารศกึษาทีส่อดรบักบัทศิทางการพฒันาประเทศ 

คือ มุ่งการจัดการศึกษา การวิจัย เพื่อความเป็นนานาชาติ จึงเป็น

ฟันเฟืองเล็กๆ หน่วยหนึ่งที่จะร่วมขับเคลื่อนให้ฟันเฟือง 4.0 

เคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง

หากจะบอกว่าผู้เขียนสังกัดหน่วยงานนี้ ก็ต้องพูดอย่างนั้น 

คงไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอน เพราะผู้เขียนเห็นว่าที่ผ่านมามีผลผลิต

อันเป็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ให้เห็นกันโดยทั่วไป แต่เนื้อจริงแล้ว

ผลลัพธ์นั้นก็มาจากผลของการจัดการหลักสูตรที่มีกว่า 200 

หลกัสตูร ครอบคลมุความตอ้งการของสงัคมและประเทศ มผีลงาน

วิจัยที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและสร้าง

นวัตกรรมสำาคัญให้แก่สังคมอยู่ตลอด ที่สำาคัญหลักสูตรต้องได้รับ

การปรบัปรงุทกุๆ 5 ป ีตามเงือ่นไขของ สกอ. นบัเปน็กลไกควบคมุ

คุณภาพของผลลัพธ์ที่มาจากหลักสูตรที่มีความทันสมัยและ

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ ผลการสำารวจ

ที่ผ่านมา นอกจากบัณฑิตจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับ

ความต้องการของผู้ประกอบการและหน่วยงานท่ีทำางานอยู่ บัณฑิต 

ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและใช้งานได้จริงอีกด้วย

ผูท้ำางานหนกัแลว้บอกสงัคมวา่ตนเองทำางานหนกันัน้ คงพอ

ยอมรับได้ แต่ถ้าไม่ทำางานแล้วบอกว่าทำางานหนัก สังคมก็จะ

ประจักษ์ในข้อเท็จจริงไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอน ผลผลิตที่เป็น

ผลลัพธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ก็ได้รับการ

ยอมรับในสถานการณ์ที่ว่ามาแล้ว

พลังและศรัทธาในการทำาหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษาทั้งฝ่ายบริหาร คณะอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร 

ที่เกี่ยวข้อง จึงตั้งใจรวมพลัง ร่วมมือกันสร้างคุณภาพบัณฑิต 

ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม ให้เป็นผู้มีความรู้   

ความสามารถด้านการวิจัยที่ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ

… บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้ร่วม
สนับสนุนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ “Thailand 4.0”  
ไปสู่เป้าหมายด้วยกันกับภาคีอื่น
อย่างเต็มพลังความสามารถ...

* บทความนี้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

(CMU COUNCIL NEWSLETTER) ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
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การประชุมวิชาการและการน�าเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติ
(The 3rd NIRC, The 45th National  and 
8th International Graduate Research 
Conference)
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560  
ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 (44th NGRC)
และ 7th International Graduate Research Conference 2017 (7th iGRC2017)
19-20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
October 19-20, 2017 U-Place ubon Hotel, Ubon Rachathani University

www.nigrc2017.ubu.ac.th

กำรประชุมวิชำกำร เสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ 44

และระดับนำนำชำติ ครั้งที่ 7

NGRC 44
IGRC 7
Graduate Research
Driven Thailand 4.0


