
 ตอนที่ 18 เครือข่ายมหาวทิยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network; AUN) 

  เครือข่ายมหาวทิยาลัยอาเซียน เป็นความร่วมมือของ สถาบนัอดุมศกึษา ระหวา่งประเทศสมาชิก สมาคมประชาชาติแหง่เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน มีจดุมุง่หมายในการจดัตัง้เพ่ือสง่เสริมความร่วมมือทางด้านการศกึษา อนัเป็นกลไกสําคญัในการสร้าง

รากฐานให้กบัสงัคมและความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในภมิูภาค ก่อตัง้ขึน้เม่ือ พฤศจิกายน ค.ศ. 1995 รวม 13 สถาบนั ตอ่มาได้ขยายความ

ร่วมมือระหวา่งอาเซียนเพิ่มมากขึน้ทําให้สมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียนเพิ่มจํานวนเป็น 26 สถาบนั จาก 10 ประเทศสมาชิก

อาเซียน โดย สาํนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวทิยาลัยอาเซียน (AUN Secretariat) ตัง้อยู่ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  ซึง่

สถาบนัอดุมศกึษาไทยท่ีเข้าเป็นสมาชิก มี 4 สถาบนั คือ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ มหาวทิยาลัยบูรพา และ
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http://th.wikipedia.org/wiki/เครือข่ายมหาวทิยาลัยอาเซียน 

 

          คราวนีเ้ราลองมาดบูทบาทของ 4 มหาวิทยาลยัไทยท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียนวา่ แตล่ะมหาวิทยาลยัมีการ

เตรียมความพร้อม หรือ มีนโยบาย/ยทุธศาสตร์ สูอ่าเซียนกนัอยา่งไรบ้าง เม่ือสองตอนท่ีแล้วชาวเขตร้อนได้รับทราบถงึนโยบายของ

มหาวิทยาลยัมหิดลกนัแล้ว ตอนนีติ้ดตามดอีูก 3 มหาวิทยาลยักนันะคะ 

 

 

 เตรียมนําแนวคดิผลิตสินค้าโอทอปสร้างรายได้เข้าประเทศรับเปิดเสรีการค้าอาเซียนพร้อมเป็นผู้นําฟ้ืนฟู

อาชีพ 

              มหาวิทยาลยับรูพาได้เลง็เหน็ความสําคญัในเร่ืองการพัฒนาสนิค้าหน่ึงตาํบลหน่ึงผลติภัณฑ์ (OTOP) ไทย โดยวิทยาลยั

พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ในฐานะเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีจดัการสอนระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ จะ

เป็นหลกัในการพฒันาโอทอปของภาคตะวนัออกและของประเทศอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมตอ่ไป 

        ผศ.ดร.บรรพต วรุิณราช คณบดีวิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา กลา่วหลงัการจดักิจกรรมบรรยายพิเศษเร่ือง 

หลกัคิดและแนวทางในการพฒันาสนิค้าโอทอปไทย โดย ดร.โมริฮิโกะ ฮิรามติัส ึ อดีตผู้วา่ราชการจงัหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น เจ้าของ

แนวคิดหนึง่หมู่บ้านหนึง่ผลิตภณัฑ์ (One Village, One Product หรือ OVOP) ในโอกาสเดินทางมารับปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สาขาวิชาการจดัการสาธารณะ ของวิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา วา่ ในปี พ.ศ. 2558 ท่ีจะมีการเปิดเสรีการค้าอาเซียน 

และการเปิดเสรีการค้าอ่ืนๆ จะสง่ผลให้มีการดําเนินธุรกิจท่ีขยายวงกว้าง และสามารถนําสินค้าชมุชนมาตอ่ยอดสร้างรายได้สูป่ระเทศ

ไทยได้ในระดบัหนึง่ แตต้่องพฒันาตอ่ยอดและขยายตลาดออกไปยงัตา่งประเทศให้มากขึน้ รวมถงึเป็นอาชีพท่ีน่าสนใจในการฟืน้ฟู

หลงัจากวิกฤตินํา้ลด ท่ีจะต้องเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว 

       สนิค้าโอทอปจะประสบความสําเร็จได้นัน้ต้องประกอบไปด้วยหลกัการ คือ การสอนให้คนในภมิูภาคนัน้มีการพึง่พาตนเอง มี

ความคิดอยา่งสร้างสรรค์  มีการสอนให้บคุลากร หรือคนในท้องถ่ินเหน็คณุคา่ผลติภณัฑ์ของตวัเอง แล้วก็เพิ่มมลูคา่ให้แก่ผลติภณัฑ์

มหาวทิยาลัยบรูพา 



โดยปฏิรูปความเข้าใจของคนในชมุชนวา่ ผลติภณัฑ์ต้องคิดเอง ทําเอง อยา่รอความช่วยเหลือจากรัฐบาล รู้ถงึเอกลกัษณ์ของชมุชน 

แล้วสร้างคณุคา่ให้แก่บ้านเกิดเมืองนอนของตวัเอง ไมย่อมแพ้ต่อภยัธรรมชาติ ซึง่หมายถงึพลงัของความตอ่เน่ือง และเม่ือผลิตแล้วก็

จะต้องคิดหาหนทางกระจายสนิค้าออกไปให้ได้ไกลท่ีสดุ จนถงึระดบัโลก ซึง่เป็นแนวคิดท่ีเรียกว่า Think Globally, Act Locally ก็จะ

ทําให้สนิค้าโอทอปของไทยประสบความสําเร็จได้อยา่งแน่นอน 

 
                                                               ความก้าวหน้าของ มช. ในฐานะสมาชิกเครือข่ายมหาวทิยาลัยอาเซียน 
 

          ศ.ดร.พงษ์ศกัด์ิ  องักสทิธ์ิ อธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ให้รายละเอียดเก่ียวกบับทบาทและความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ซึง่เป็นมหาวิทยาลยั 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลยัไทย ท่ีได้เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน ใน
รายการ “เลา่สูก่นัฟังโดยอธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่” ผา่น CMU Channel ผู้สนใจสามารถติดตามรับฟังได้
ท่ี http://www.cmu.ac.th/channel.php?id=458  
 
               ท่ีผา่นมาเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน ได้ดําเนินกิจกรรมครอบคลมุองค์ประกอบสําคญัสําหรับการพฒันาการ
อดุมศกึษาของอาเซียน หลายประเดน็ อาทิ การแลกเปล่ียนทางวิชาการ (Academic Exchange) มีการจดักจิกรรม Student 

Exchange Programme โครงการทนุการศกึษาเพ่ือแลกเปล่ียนนิสตินกัศกึษาระดบัปริญญาตรีระหวา่งมหาวิทยาลยัสมาชิก เป็น
เวลา 1 เทอม ถงึ 1 ปี และทนุการศกึษาจากรัฐบาลท่ีเป็นประเทศคูเ่จรจากบัอาเซียน  การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและการ
แลกเปล่ียนท่ีไม่ใช่วิชาการ (Cultural and Non-Academic Exchange) เพ่ือให้นิสติ นกัศกึษา และอาจารย์ ได้แลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ด้านศิลปวฒันธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน  เกิดการแลกเปล่ียนและเช่ือมโยงเครือข่าย ตลอดจนสร้างความเป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกนัของอาเซียน การอบรมและการพฒันาขีดความสามารถ (Training and Capacity Building) ได้จดักิจกรรม 
Training  Series of AUN Quality Assurance ให้กบัมหาวิทยาลยัสมาชิกเครือข่ายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพ่ือช่วยสง่เสริมและพฒันาระบบประกนัคณุภาพให้กบัประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ AUN-QA Guideline and the AUN-QA 
Manual เป็นเคร่ืองมือในการอบรม เร่ืองของการอบรมและพฒันาขีดความสามารถ อนันีก็้มองไปถงึเร่ืองของการพฒันาทัง้
บคุลากรทัง้ผู้ ท่ีทํางานในมหาวิทยาลยัด้วยกนั    ความร่วมมือทางด้านการวิจยั  (Collaborative Research) ได้สง่เสริมความ
ร่วมมือระหวา่งนกัวิชาการ นกัวิจยั และผู้ทรงคณุวฒิุในสาขาตา่งๆ จากประเทศอาเซียนในการทํางานวิจยัร่วมกนั ระบบและกลไก
ของการอดุมศกึษา (Systems and Mechanism of Higher Education) ได้จดัทําการประกนัคณุภาพการศกึษา (AUN Quality 
Assurance: AUN-QA) และระบบถ่ายโอนหน่วยกิต (ASEAN Credit Transfer System: ACTS) เป็นโครงการหลกัภายใต้กรอบ
การทํางานด้านการพฒันาระบบและกลไกด้านการอดุมศกึษา โดยมุง่พฒันาการประกนัคณุภาพการศกึษา ในระดบัภมิูภาคและมุง่
สง่เสริมสร้างมาตรฐานอดุมศกึษาของมหาวิทยาลยัสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ซึง่ถือเป็นแนวทางหลกัในการประกนั
คณุภาพการศกึษาของอาเซียน   
 

การเป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน (ASEAN University Network: AUN)  จะทําให้
มหาวิทยาลยัเชียงใหมเ่ข้าไปมีสว่นร่วมกบัประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการถ่ายโอนหน่วยกิต หรือ USR (University Social 
Responsibility)   เช่น การเชิญนกัศกึษาจากประเทศอาเซียน มาร่วมโครงการแลกเปล่ียน หรือฝึกอบรม ดงูาน ซึง่จะทําให้เกิดการ
เรียนรู้แลกเปล่ียนข้ามวฒันธรรม และด้านภาษา ทําให้มีความเข้าใจกนัมากขึน้  การพฒันาหลกัสตูรและโครงการให้การศกึษาจะ
เป็นหลายๆ หลกัสตูรหรือหลกัสตูรข้ามประเทศ อยา่งท่ีเป็น  Joint Degree Program  หรือการแลกเปล่ียนซึง่กนัและกนั 
 

   ขณะเดียวกนั ในฐานะท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหมเ่ป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ซึง่เป็น

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 



กลไกสําคญัในการผลติและพฒันากําลงัคนของประเทศสําหรับตลาดแรงงานภายในประเทศ และตา่งประเทศ  จงึตระหนกัถงึ
ความสําคญัในการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ นกัศกึษา และบคุลากรของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ทัง้การปรับปรุงและ
พฒันาหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน การสง่เสริม
การเรียนรู้วฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน  การแลกเปล่ียนบคุลากรและนกัศกึษา 
การเปิดหลกัสตูรภาษาองักฤษเพ่ือเป็นกลไกในการเพิ่มศกัยภาพและความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ เน่ืองจากภาษาองักฤษ
จะเป็นภาษาในการทํางาน (Work Language) ของประชาคมอาเซียน  สง่เสริมการเรียนการสอนภาษาอ่ืนๆ ในกลุม่ประเทศ
อาเซียน เช่น ภาษาพมา่ ภาษาเวียดนาม ภาษาบาฮาซาของอินโดนีเซีย รวมถึงหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัอาเซียน  ตลอดจนการจดั
ประชมุ สมัมนา และนิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน  ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถปรับตวัได้ทนักบัสถานการณ์ของโลกและกระแส
โลกาภิวฒัน์  เพ่ือผลติบณัฑิตท่ีมีความพร้อมสําหรับรองรับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน
รวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  

 
นอกจากนี ้ มหาวิทยาลยัเชียงใหมย่งัมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัประเทศในกลุม่อาเซียน มีโครงการแลกเปล่ียน

โครงการให้ทนุ โครงการร่วมทนุ โครงการรับทนุ การทํางานร่วมกนัในการพฒันาคณาจารย์ นกัศกึษามาโดยตลอด  มีคณะตา่งๆ 
ในมหาวิทยาลยัเชียงใหมจํ่านวนมากท่ีทํางานร่วมกบัมหาวิทยาลยัในกลุม่ประเทศอาเซียนด้วยกนั ทัง้สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
สขุภาพ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และด้านสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  ปัจจบุนั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีข้อตกลง
ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีอยูใ่นอาเซียน ทัง้หมด 6 ประเทศด้วยกนั ประกอบด้วย เวียดนาม อินโดนีเซีย กมัพชูา 
ลาว มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ ในอนาคตเรามีเป้าหมายท่ีจะทําความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัตา่งๆ ในอาเซียนให้ครบทัง้  9 ประเทศ 

 
การเตรียมการของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ที่หวังไว้ว่าจะเป็นส่วนหน่ึงของ  ASEAN Education 

Hub  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยซึง่จะเก่ียวพนัไปถงึตอนเหนือของ ลาว กมัพชูา เวียดนาม พมา่
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงประเทศท่ีมีพืน้ท่ีใกล้กบัเราจะมีการเช่ือมโยงกนัอยา่งไร   มหาวิทยาลยัเชียงใหมไ่ด้มีโอกาสร่วมมือกบั
มหาวิทยาลยัสภุานวุงในประเทศลาว  และมหาวิทยาลยัฮานอย ประเทศเวียดนาม  สําหรับพมา่นัน้คงจะเป็นโอกาสตอ่ไปท่ีเราจะ
ได้มีโอกาสเข้าไปทําความร่วมมือกนัเพ่ือจะเช่ือมโยงไปยงัรัฐฉาน หรือเชียงตงุ  เพราะฉะนัน้ในเร่ืองของการดําเนินการในการท่ีจะ
เช่ือมโยงอาเซียนกบัจีนตอนใต้จงึมีความสําคญัอยา่งย่ิงในการพฒันา  ซึง่ในอนาคตนัน้เราหวงัไว้วา่จะเช่ือมโยงไปยงัประเทศ
อินเดียด้วย 
 

 อธิการบดีกลา่วทิง้ท้ายวา่  การเตรียมตวัเองให้พร้อม สร้างเยาวชนท่ีมีความสามารถ เพ่ือรับกบัสงัคมพหุ
วฒันธรรมให้ได้ จงึจะเป็นทางออกสําหรับการพฒันาประเทศ การอยูร่่วมกบัคนในภมิูภาคอาเซียนได้อยา่งเท่าเทียมและมัง่คัง่ไป
พร้อมกนัได้   ในโอกาสตอ่ไปจะได้นําสว่นอ่ืนๆ ท่ีเป็นเร่ืองสําคญัในการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ เพ่ือรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 มาให้รับทราบตอ่ไป  

 

 

ประเทศไทยจะเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยคณะ สถาบนั และ
หน่วยงานตา่งๆได้จดักิจกรรมวิชาการรูปแบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัประชาคมอาเซียนอยา่งตอ่เน่ือง  ทัง้นีเ้พ่ือเตรียมความพร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงในเร่ืองนีแ้ก่ประชาคมจฬุาฯ และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน   ศนูย์ส่ือสารองค์กร จฬุาฯ จงึได้รวบรวมข่าวสาร 
กิจกรรมตา่งๆ ท่ี คณะ สถาบนั หน่วยงานตา่งๆ ในจฬุาฯ จดัขึน้ ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ภายใต้หวัข้อ “จุฬาฯ กับ

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 



ประชาคมอาเซียน” (http://www.chula.ac.th/world/cu_asean/index.htm) ซึง่จะขอนําเสนอเพียงหนึง่หน่วยงาน นัน่ก็คือ 

คณะวิทยาศาสตร์ ………. 
 

บทบาทคณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ สู่การเป็นผู้นําด้านวิทยาศาสตร์ในภมิูภาคอาเซียน 

คณะวิทยาศาสตร์  จฬุาฯ นําโดย ศ.ดร.สพุจน์ หารหนองบวั คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะ  ได้เดินทางไป

เปิดสาํนักงานนานาชาตคิณะวทิยาศาสตร์ ที่มหาวทิยาลัย Mulawarman เมือง Sarmarinda บนเกาะ Kalimantan ซึง่เป็น

เกาะท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศอินโดนีเซีย โดยมี อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้แทนมหาวิทยาลยัตา่งๆ บนเกาะ Kalimantan กวา่ 50 

มหาวิทยาลยั เข้าร่วมพิธี  สํานกังานนานาชาติดงักลา่วตัง้อยู่ท่ี สํานกังานอธิการบดีมหาวิทยาลยั Mulawarman นบัเป็นศนูย์รวม

ข้อมลูข่าวสารสําหรับคณาจารย์และนิสติจากรัฐ Kalimantan ท่ีต้องการเดินทางมาร่วมทําวิจยัและศกึษาตอ่ท่ีคณะวิทยาศาสตร์จฬุา

ฯ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการและวิจยัท่ีได้ลงนามความร่วมมือ ระหวา่งกนั โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ในเครือข่าย

สนใจมาศกึษาต่อระดบัปริญญาเอกท่ีคณะวิทยาศาสตร์ทัง้ท่ีเข้ามาศกึษาแล้ว และอยูร่ะหวา่งประสานงานอีกกวา่ 10 คน 

 

คณะวิทยาศาสตร์จฬุาฯ จะมีอายคุรบ 100 ปี ในปี 2560 เป้าหมายหนึง่ของคณะวิทยาศาสตร์ คือ การเพิ่ม

บทบาท ความเป็นผู้ นําด้านวิทยาศาสตร์ในกลุม่ประเทศอาเซียน และเพิ่มจํานวนนิสติตา่งชาติให้มีจํานวนมากพอ เพ่ือเป็นสว่นหนึง่

ในการเสริมทกัษะด้านการส่ือสารภาษาองักฤษให้บณัฑิตคณะวิทยาศาสตร์จนสามารถนําาไปใช้ชีวิตประจําวนัได้ ขณะเดียวกนั

สาเหตท่ีุเลือกประเทศอินโดนีเซียเป็นเป้าหมายหลกั เน่ืองจากอินโดนีเซียมีประชากรกวา่ 200 ล้านคน มีมหาวิทยาลยักวา่ 1,000 

แหง่ เฉพาะท่ีรัฐ Kalimantan  เอง มีมหาวิทยาลยัร่วมในเครือข่ายกวา่ 65 แหง่ ท่ีสําคญัรัฐบาลอินโดนีเซียได้จดัสรรทนุการศกึษา

ให้กบัประชาชน เพ่ือ เพิ่มอาจารย์ท่ีมีวฒิุปริญญาเอกจํานวนมาก เกินจํานวนประชาชนท่ีสอบเพ่ือขอรับทนุจากทางรัฐบาลอินโดนีเซีย 

ขณะนีค้ณะวทิยาศาสตร์ได้แปลเว็บไซต์คณะฯ เป็นภาษาอนิโดนีเซียด้วย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว สําหรับผู้สนใจในการ

หาข้อมลูการนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความรู้เชิงลกึซึง่เป็นความเช่ียวชาญของคณาจารย์ในคณะฯ  พร้อมกนันีก้ารสร้างความ

ร่วมมือด้านการวิจยัและการผลิตบคุลากรท่ีมีคณุภาพให้กบัประเทศเพ่ือนบ้าน นบัเป็นแนวทางการเพิ่มบทบาทของคณะ

วิทยาศาสตร์ในภมิูภาค ในระยะยาวได้อยา่งยัง่ยืนท่ีสดุ ไมต่่างไปจากการท่ีประเทศไทยสง่คนไปศกึษาในประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลี 

ประเทศในแถบยโุรป หรือ อเมริกา ในอดีตคนท่ีสําเร็จกลบัมาจะได้เรียนรู้ศิลปวฒันธรรม มีความผกูพนั และมีทศันคติท่ีดีตอ่ประเทศ

ท่ีไปสําเร็จการศกึษากลบัมา ซึง่คนเหลา่นีมี้โอกาสกลบัไปเป็นผู้ นําในองค์กรตา่งๆ ในประเทศ 

 

นอกจากการเปิดสํานกังานนานาชาติแล้ว คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วม การประชมุวิชาการ "The 

6th Korea - Thailand - Indonesia Joint Symposium on Biomass Utilization and Renewable Energy" ซึง่มีการจดัประชมุ

ร่วมกนัภายใต้ความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจยั ระหวา่ง 3 มหาวิทยาลยัหลกัใน 3 ประเทศ คือ Korea University ประเทศ

เกาหลี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประเทศไทย และ Mulawarman University ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนกัวิจยั ท่ีมีความสนใจ

ทางด้านการใช้ประโยชน์จากชีวมวลพืชและพลงังานทางเลือกเข้าร่วมเสนอผลงาน  การสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ และวิจยั

ในระดบันานาชาติและระหวา่งภมิูภาคดงักลา่ว เป็นการแสดงถงึบทบาทของคณะวิทยาศาสตร์จฬุาฯ สูค่วามเป็นนานาชาติ  เพ่ือ

เตรียมรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในอนาคตอนัใกล้นี ้  

http://www.chula.ac.th/idcucm1/groups/gworldwide/documents/cu_asean/cu_p020772.pdf 


