ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรือ่ ง แนวปฏิบตั ิในการเผยแพร่ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง)
---------------------------------------เพื่ อให้ การปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสาเร็จการศึ กษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย และสอดคล้ องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเห็นเป็ นการสมควรแก้ ไขปรับปรุงประกาศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุ ม ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพั นธ์ ๒๕๕๗ จึงให้ ออก
ประกาศไว้ ดังนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับปรับปรุง)”
ข้ อ ๒ ประกาศนี้ให้ บังคับใช้ กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้ าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๖ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวง เรื่ อ ง แนวปฏิบั ติ ในการแผยแพร่
ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศอื่นใดใน
ส่วนที่กาหนดไว้ แล้ ว ซึ่งขัดแย้ งกับประกาศนี้ โดยให้ ใช้ ประกาศฉบับนี้แทน
ข้ อ ๔ ให้ อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้และให้ มีอานาจตีความวินิจฉัยชี้ขาดปั ญ หา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ คาวินิจฉัยของอธิการบดีให้ ถือเป็ นที่สดุ
ข้ อ ๕ นั ก ศึ ก ษาที่เรี ยนในสังกั ด สานั ก วิชาที่เปิ ดการเรี ยนการสอนระดั บ บั ณ ฑิต ศึ ก ษา
ประกอบด้ วย
๕.๑ กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ประกอบด้ วย
๕.๑.๑ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
๕.๑.๒ สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑.๓ สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
๕.๑.๔ สานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
๕.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ประกอบด้ วย
๕.๒.๑ สานักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
๕.๒.๒ สานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้ นฟูสขุ ภาพ

๕.๓ กลุ่มสาขาวิชา....

-๒*๕.๓ กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้ วย
๕.๓.๑ สานักวิชาศิลปศาสตร์
๕.๓.๒ สานักวิชาการจัดการ
๕.๓.๓ สานักวิชานิติศาสตร์
๕.๓.๔ สานักวิชาจีนวิทยา
ข้ อ ๖ ให้ กาหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท และปริญญาเอก) ผลงานจาก ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ จะต้ องมีการ
นาเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
*๖.๑ ได้ รับการตีพิ มพ์ หรื ออย่างน้ อยดาเนิ นการให้ ผลงานหรื อส่วนหนึ่ งของผลงาน
ได้ รับการตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการหรือผู้จัดทาวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สื่อ สิ่งพิ ม พ์ ร ะดั บ นานาชาติ ซึ่ งมี เกณฑ์คุ ณ ภาพ โดยถื อ ณ วั น ที่ผ ลงานนั ก ศึ ก ษาได้ รับ การตี พิ ม พ์
เป็ นหลัก ดังนี้
๖.๑.๑ เป็ นวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏอยู่ ในฐานข้ อมู ลหรื อเป็ นวารสารที่
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับ หรือเป็ นวารสารระดับนานาชาติสาหรับการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยของนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือ
๖.๑.๒ เป็ นวารสารระดับนานาชาติตามประกาศล่าสุดของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
๖.๑.๓ เป็ นวารสารระดับนานาชาติ ท่จี ัดอยู่ใน Quartile ๑ หรือ Quartile ๒ ของ
SCImago Journal Rank (SJR)
กรณีวารสารในข้ อ ๖.๑.๑-๖.๑.๓ เป็ นวารสารระดับนานาชาติแบบ Open Access
ต้ องเป็ นวารสารที่เป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) วารสารที่อยู่ใน The Directory of Open Access Journals (DOAJ)
๒) วารสารที่ มี ส านั กพิ ม พ์ ที่ เป็ น สม าชิ ก ใน Open Access Scholarly
Publishers Association (OASPA)
๓) วารสารที่มีสานักพิ มพ์ ท่เี ป็ นสมาชิกใน The Committee on Publication
Ethics (COPE)
๔) วารสารที่มีสานั ก พิ ม พ์ ท่ีเป็ นสมาชิ ก ใน The International Association
of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM)
๖.๒ ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้ รับการจดสิทธิบั ตรหรื ออนุ สิทธิบัตร หรื อมี
ผลงานอื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่น งานนวัตกรรม งานออกแบบสร้ างสรรค์หรื อต้ นแบบที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ได้
๖.๓ ได้ รับการตีพิมพ์ หรือตอบรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารที่ผ่านการรั บรองคุ ณภาพของ
ศู น ย์ดัชนี ก ารอ้ างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่ มที่ ๑ หรื อ กลุ่ มที่ ๒ และอยู่ในฐานข้ อมู ล TCI หรื อ
วารสารระดับชาติตามประกาศล่ าสุดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยถือ ณ
วันที่ผลงานนักศึกษาได้ รับการตีพิมพ์เป็ นหลัก
/๖.๔ นาเสนอ...

-๓๖.๔ นาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุ มวิ ชาการและบทความฉบั บสมบู รณ์ ต้ องได้ รับ
การตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ (Proceedings) ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ
ที่มีกองบรรณาธิก ารจั ดทารายงาน หรื อคณะกรรมการ จั ดประชุ ม ประกอบด้ วยศาสตราจารย์หรื อ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ท่ี มี ผ ลงานเป็ นที่ ย อมรั บ ในสาขาวิ ช านั้ น ๆ
นอกสถาบั น เจ้ าภาพ หรื อจากต่ างประเทศ อย่ างน้ อยร้ อยละ ๒๕ โดยที่นั กศึ กษาต้ องเป็ นผู้ น าเสนอ
ผลงานวิจัยด้ วยตนเองในวันและเวลาที่ผ้ ู จัดประชุ มกาหนด การนาเสนอจะเป็ นการเสนอแบบปากเปล่ า
หรือแบบโปสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
๖.๕ ได้ รับ การเผยแพร่ สู่ สาธารณะ โดยผ่ านการพิ จารณาการประเมิน บทความจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการเผยแพร่
๖.๖ ข้ อกาหนด จานวนผลงานการเผยแพร่ ดังนี้
๖.๖.๑ นักศึกษาระดับปริญญาโท
๑) แผน ก๑ ผลงานจากวิ ท ยานิ พ นธ์จ ะต้ อ งมี ก ารน าเสนอเผยแพร่ ผ่ า น
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้ อ ๖.๑-๖.๔ ไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน
๒) แผน ก๒ ผลงานจากวิ ท ยานิ พ นธ์จ ะต้ อ งมี ก ารน าเสนอเผยแพร่ ผ่ า น
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้ อ ๖.๑-๖.๔ ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน
๓) แผน ข ผลงานจาก การค้ นคว้ าอิสระ จะต้ องมีการนาเสนอเผยแพร่ ผ่าน
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้ อ ๖.๑- ๖.๕ ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน
๖.๖.๒ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
๑) แบบ ๑.๑ และ ๑.๒
ผลงานจากดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ จะต้ อ งมี ก ารน าเสนอเผยแพร่ รวมไม่ น้ อ ยกว่ า ๒
ผลงาน โดยผ่านช่องทางใดช่ องทางหนึ่งตามข้ อ ๖.๑-๖.๒ ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน และตามข้ อ ๖.๑๖.๔ ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน
๒) แบบ ๒.๑ และ ๒.๒
ก. สาขาวิ ช าทางวิ ท ยาศาสตร์ -เทคโนโลยี และวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
ผลงานจากดุ ษฎี นิพ นธ์จะต้ องมี การนาเสนอเผยแพร่ ผ่านช่ องทางใดช่ องทางหนึ่งตามข้ อ ๖.๑-๖.๒
ไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน
ข. สาขาวิชาทางมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์
จะต้ องมี การน าเสนอเผยแพร่ ผ่านช่ องทางใดช่ องทางหนึ่ง ตามข้ อ ๖.๑-๖.๒ ไม่ น้อยกว่ า ๑ ผลงาน
หรือข้ อ ๖.๓ ไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน
๖.๗ ชื่ อ ของนั ก ศึ ก ษาต้ อ งปรากฏเป็ นชื่ อ แรกในเอกสารการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย
กรณีผลงานวิจัยที่เป็ นชุดโครงการ ชื่อของนักศึกษาต้ องปรากฏเป็ นชื่อแรกหรื อชื่อที่สอง รวมทั้งต้ องระบุ
ตามหลักสากลว่ าเป็ นผลงานที่ดาเนิ นการวิจัยที่เป็ นส่วนหนึ่ งของการทา ดุ ษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การ
ค้ นคว้ าอิสระ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ข้ อ ๗ การนาส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย
นักศึกษาต้ องน าส่งเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจัยตามที่มหาวิทยาลั ยกาหนด
พร้ อมแนบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยต่อสานักงานบัณฑิตศึกษา
/ข้ อ ๘ ในกรณี...

-๔ข้ อ ๘ ในกรณีท่นี ักศึกษาไม่สามารถนาส่งเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ผลงานต่อสานักงาน
บัณฑิตศึกษาได้ ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดในภาคการศึกษาที่ประสงค์จะสาเร็จการศึกษา (เฉพาะ
กรณี นั ก ศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การอื่น ใดเป็ นไปตามเงื่อ นไขการศึ กษาทุ ก อย่ างแล้ ว คงเหลื อ เฉพาะการ
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ) ถื อ ว่ า นั ก ศึ ก ษายังไม่ สาเร็จการศึ ก ษา โดยนั กศึ ก ษาต้ อ งชาระค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษา (รักษาสถานภาพ) ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
**ข้ อ ๙ กรณีนักศึกษาได้ รับอนุ มัติให้ เปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญา
โท เป็ นระดับปริญญาเอก ผลงานที่นักศึกษาเผยแพร่ ในระดับปริญญาโท ไม่ถือว่าเป็ นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอกตามเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันชัย ศิริชนะ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมายเหตุ *แก้ ไขโดยประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
** แก้ ไขโดยประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

ตารางสรุปแนวปฏิบตั ิในการเผยแพร่ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง)
กลุ่มสาขาวิชา
ระดับ
(ตาม
ประกาศฯ)
ปริญญาเอก 1.1, 1.2 ทั้ง 3 กลุ่ม
สาขาวิชา
2.1, 2.2 กลุ่มสาขาวิชาทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาทาง
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชา
ทาง
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ปริญญาโท
ก1
ทั้ง 3 กลุ่ม
สาขาวิชา
ก2
ทั้ง 3 กลุ่ม
สาขาวิชา
ข
ทั้ง 3 กลุ่ม
สาขาวิชา
แผนการ
ศึกษา

เงือ่ นไขการเผยแพร่
ข้ อ 6.1 หรือ 6.2 ≥ 1 ผลงาน
และ ข้ อ 6.1 - 6.4 ≥ 1 ผลงาน
ข้ อ 6.1 หรือ 6.2 ≥ 1 ผลงาน

ข้ อ 6.1 หรือ 6.2 ≥ 1 ผลงาน
หรือ ข้ อ 6.3 ≥ 2 ผลงาน
ข้ อ 6.1 -6.4 ≥ 2 ผลงาน
ข้ อ 6.1 -6.4 ≥ 1 ผลงาน
ข้ อ 6.1 -6.5 ≥ 1 ผลงาน

จานวน
ประเภทการเผยแพร่ผลงาน*
ผลงาน
(อ้างอิงเลขลาดับข้อตาม
รวม
ประกาศฯ)
2
ข้ อ 6.1
ผลงาน 1) วารสารระดับนานาชาติในฐานข้ อมูล/
สกว./คปก.ยอมรับ
1
ผลงาน 2) วารสารระดับนานาชาติล่าสุดของ สกอ.
3) วารสารระดับนานาชาติ ใน Quartile1
หรือ 2 ของ SJR
กรณีวารสารในข้ อ 6.1.1-6.1.3 เป็ น
วารสารระดับนานาชาติแบบ Open Access
ต้ องเป็ นวารสารที่เป็ นไปตามข้ อใดข้ อหนึ่ง
1
ผลงาน ดังต่อไปนี้
1) วารสารที่อยู่ใน The Directory
2
ผลงาน of Open Access Journals (DOAJ)
2) วารสารที่มีสานักพิมพ์ท่เี ป็ น
2
ผลงาน สมาชิกใน Open Access Scholarly
Publishers Association (OASPA)
1
3) วารสารที่มีสานักพิมพ์ท่เี ป็ น
ผลงาน
สมาชิกใน The Committee on Publication
1
ผลงาน Ethics (COPE)
4) วารสารที่มีสานักพิมพ์ท่เี ป็ น
สมาชิกใน The International Association
of Scientific, Technical & Medical
Publishers (STM)
ข้ อ 6.2 ได้ รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร หรือมีผลงานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

เงือ่ นไขกรณีไม่
ส่งหลักฐาน**

เอกสารหลักฐาน
1. กรณีตีพมิ พ์ หรือนาเสนอผลงาน เรียบร้อยแล้ว
1.1 แบบรายงานการเผยแพร่ (DGC 14)
1.2 สาเนาปกวารสารหรือสิ่งพิมพ์หรือ Proceedings
1.3 สาเนาสารบัญวารสารหรือสิ่งพิมพ์หรือ Proceedings
1.4 สาเนาเนื้อหาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
หรือ Proceedings
1.5 สาเนาประกาศนียบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองการ
นาเสนอผลงานหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าได้ เข้ าร่วม
นาเสนอฯ ในงานประชุมดังกล่าวจริง (เฉพาะกรณี
ประชุมวิชาการ)
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เรียบร้อยแล้ว
(กรณีสื่อดังกล่าวไม่มีการจัดทาในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์)
2.1 แบบรายงานการเผยแพร่ (DGC 14)
2.2 สาเนาเนื้อหาบทความที่เผยแพร่ ในสื่อนั้นๆ
2.3 สาเนาหน้ าปกซีดีหรือหน้ าเว็บไซต์โดยระบุ URL
หน้ าที่ปรากฎบทความที่ได้ นาผลงานไปเผยแพร่
2.4 สาเนาประกาศนียบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองการ
นาเสนอผลงานหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าได้ เข้ าร่วม
นาเสนอฯ ในงานประชุมดังกล่าวจริง (เฉพาะกรณี
ประชุมวิชาการที่ไม่ได้ จัดทาเอกสารในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์)
3. กรณียงั ไม่ได้ตีพมิ พ์
3.1 แบบรายงานการเผยแพร่ (DGC 14)
3.2 หนังสือตอบรับว่าจะตีพิมพ์ โดยระบุรายละเอียด
ชื่อวารสาร/ชื่อผู้เขียน/ชื่อบทความ/ปี ที่พิมพ์/
ฉบับที่พิมพ์/หน่วยงานที่จัดทา
3.3 สาเนาเนื้อหาบทความที่จะตีพิมพ์

ถือว่านักศึกษา
ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา โดย
นักศึกษาต้ อง
ชาระ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
(รักษา
สถานภาพ)
ตามระเบียบ
ของ
มหาวิทยาลัย

/ข้ อ 6.3 ตีพิมพ์ใน....

หมายเหตุ

ข้ อ 6.3 ตีพิมพ์ ในวารสารได้ รับการรับรอง
จาก TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 อยู่ในฐาน TCI
หรือวารสารระดับชาติตามประกาศ สกอ.
ข้ อ 6.4 นาเสนอบทความในที่ประชุม
วิชาการ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ใน
รูปแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่าและ Full
Paper ต้ องได้ รับการตีพิมพ์ใน
Proceedings ที่มีกองบรรณาธิการ จัดทา
รายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้ วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่เี ป็ นที่ยอมรับในวงการ
วิชาชีพนั้น ๆ นอกสถาบันเจ้ าภาพหรือจาก
ต่างประเทศ อย่างน้ อย
ร้ อยละ 25
ข้ อ 6.5 เผยแพร่ส่สู าธารณะ โดยผ่าน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนเผยแพร่
1. * ประเภทการเผยแพร่ ข้ อ 6.1 ระดับนานาชาติ / ข้ อ 6.3-6.5 ระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติ
2.** เฉพาะกรณีนักศึกษาได้ ดาเนินการอื่นใดเป็ นไปตามเงื่อนไขการศึกษาทุกอย่างแล้ ว คงเหลือเฉพาะการเผยแพร่งานวิจัย
3. ชื่อของนักศึกษาต้ องปรากฏเป็ นชื่อแรกในเอกสารการเผยแพร่ผลงาน กรณีเป็ นชุดโครงการต้ องเป็ นชื่อแรกหรือชื่อที่สอง และระบุว่าผลงานวิจัยดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของการทา
ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้ นคว้ าอิสระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ข้ อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

