
3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

 3.1 หลกัสูตร 

  3.1.1 โครงสร้างหลกัสูตรแบบ 1.1 

   3.1.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

   3.1.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

    ก. วชิาเอกไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกติ (ไม่นับหน่วยกติ) 

     - สมัมนา 4 หน่วยกติ (ไม่นับหน่วยกติ) 

     - วชิาเอกบงัคบัไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ (ไม่นับหน่วยกติ) 

    ข. วทิยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

   3.1.1.3 รายวิชา 

    ก. วชิาเอกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ (ไม่นับหน่วยกติ) 

     - สมัมนา 4 หน่วยกติ (ไม่นับหน่วยกติ) 

      01372697 สมัมนา 1,1,1,1 

       (Seminar) 

     - วชิาเอกบงัคบัไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกติ (ไม่นับหน่วยกติ) 

      01372691 ระเบยีบวธิวีจิยัข ัน้สงู  3(3-0-6) 

       ทางภาษาศาสตรป์ระยุกต ์

       (Advanced Research Techniques 

       in Applied Linguistics) 

 

    ข. วทิยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

     01372699 วทิยานิพนธ ์   1-48 

       (Thesis) 

 
  



  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตรแบบ 2.1 

   3.1.2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

   3.1.2.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

    ก. วชิาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

     - สมัมนา  4 หน่วยกติ 

     - วชิาเอกบงัคบั  3 หน่วยกติ 

     - วชิาเอกเลอืก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ 

    ข. วทิยานิพนธ ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

   3.1.2.3 รายวิชา 

    ก. วชิาเอก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ 

     - สมัมนา  4 หน่วยกติ 

      01372697 สมัมนา  1,1,1,1 

       (Seminar) 

 

     - วชิาเอกบงัคบั  3 หน่วยกติ 

      01372691 ระเบยีบวธิวีจิยัข ัน้สงูทางภาษาศาสตรป์ระยุกต ์ 3(3-0-6) 

       (Advanced Research Techniques  

       in Applied Linguistics)  

 

     - วชิาเอกเลอืก  ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ 

      เลอืกเรยีนจากรายวชิาตวัอย่างรายวชิาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ และ/หรอื 
เลอืกเรยีนรายวชิาจากสาขาวชิาต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั  ทีม่รีหสัสามตวัทา้ย
ตัง้แต่ 500 ขึน้ไป  ทัง้นี้ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ าตวั
นิสติ โดยความเหน็ชอบของหวัหน้าภาควชิา  และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั  

      01372611** สทัศาสตรแ์ละสทัวทิยาขัน้สงู    3(3-0-6) 

       (Advanced Phonetics and Phonology) 

01372612* เสยีงกบัเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 

       (Speech and Technology) 

      01372621** วทิยาหน่วยค าและวากยสมัพนัธข์ ัน้สงู  3(3-0-6) 

       (Advanced Morphology and Syntax) 

      01372622** อรรถศาสตรแ์ละวจันปฏบิตัศิาสตรข์ ัน้สงู  3(3-0-6) 

       (Advanced Semantics and Pragmatics) 



      01372631** การแปรและการเปลีย่นแปลงของภาษา  3(3-0-6) 

       (Language Variation and Change) 

      01372632* ภาษาและโลกาภวิตัน์   3(3-0-6) 

       (Language and Globalization) 

      01372633* วาทกรรมกบัวกิฤตกิารณ์ทางสงัคม  3(3-0-6) 

       (Discourse and Social Crises) 

      01372641** ภาษาศาสตรข์า้มสมยั   3(3-0-6) 

       (Diachronic Linguistics) 

      01372642* แบบลกัษณ์ภาษา   3(3-0-6) 

       (Linguistic Typology) 

      01372651** ภาษาศาสตรป์รชิานขัน้สงู   3(3-0-6) 

       (Advanced Cognitive Linguistics) 

      01372652* การรบัและการพฒันาภาษา   3(3-0-6) 

       (Language Acquisition and Development) 

      01372653* การประมวลผลภาษา   3(3-0-6) 

       (Language Processing) 

      01372681 การประยุกตง์านประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 

       (Application of Natural Language Processing) 

    



      01372682** ประเดน็ปัจจุบนัทางภาษาศาสตรป์ระยุกต์  3(3-0-6) 

       (Current Issues in Applied Linguistics) 

      01372683* การแปลในยุคดติทิลั   3(3-0-6) 

       (Translation in Digital Era) 

      01372684* ภาษาศาสตรป์ระยุกตข์ ัน้สงูกบัความบกพร่องทางภาษา3(3-0-6) 

       (Advanced Applied Linguistics  

       and Language Disorders) 

      01372685* การเรยีนการสอนภาษา   3(3-0-6) 

       (Language Learning and Teaching) 

      01372692** ขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูทางภาษาศาสตรป์ระยุกต3์(3-0-6) 

       (Data and Data Analysis in Applied Linguistics) 

      01372696** เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตรป์ระยุกต ์  1-3 

       (Selected Topics in Applied Linguistics) 

 

    ข. วทิยานิพนธ ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

     01372699 วทิยานิพนธ ์    1-36 

       (Thesis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  3.1.3 โครงสร้างหลกัสูตรแบบ 2.2 

   3.1.3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า    72 หน่วยกิต 

   3.1.3.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

    ก. วชิาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 

     - สมัมนา  4 หน่วยกติ 

     - วชิาเอกบงัคบั  12 หน่วยกติ 

     - วชิาเอกเลอืก  8 หน่วยกติ 

    ข. วทิยานิพนธ ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

 

   3.1.1.3 รายวิชา 

    ก. วชิาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 

     - สมัมนา  4 หน่วยกติ 

      01372697 สมัมนา  1,1,1,1 

       (Seminar) 

     - วชิาเอกบงัคบั  12 หน่วยกติ 

      01372511 สทัศาสตรแ์ละสทัวทิยา  3(3-0-6) 

       (Phonetics and Phonology) 

      01372521 วทิยาหน่วยค าและวากยสมัพนัธ์  3(3-0-6) 

       (Morphology and Syntax) 

      01372531 อรรถศาสตรแ์ละวจันปฏบิตัศิาสตร์ 3(3-0-6) 

       (Semantics and Pragmatics) 

      01372691 ระเบยีบวธิวีจิยัข ัน้สงูทางภาษาศาสตรป์ระยุกต ์ 3(3-0-6) 

       (Advanced Research Techniques in Applied Linguistics) 

     - วชิาเอกเลอืก  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกติ 

     เลอืกเรยีนจากรายวชิาตวัอย่างรายวชิาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ และ/หรอื 
เลอืกเรยีนรายวชิาจากสาขาวชิาต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั  ทีม่รีหสัสามตวัทา้ยตัง้แต่ 
500 ขึน้ไป  ทัง้นี้ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ าตวันิสติ โดย
ความเหน็ชอบของหวัหน้าภาควชิา  และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั  

      01372611** สทัศาสตรแ์ละสทัวทิยาขัน้สงู   3(3-0-6) 

       (Advanced Phonetics and Phonology) 

      01372612* เสยีงกบัเทคโนโลย ี   3(3-0-6) 

       (Speech and Technology) 

      01372621** วทิยาหน่วยค าและวากยสมัพนัธข์ ัน้สงู  3(3-0-6) 

       (Advanced Morphology and Syntax) 



      01372622** อรรถศาสตรแ์ละวจันปฏบิตัศิาสตรข์ ัน้สงู  3(3-0-6) 

       (Advanced Semantics and Pragmatics) 

      01372631** การแปรและการเปลีย่นแปลงของภาษา  3(3-0-6) 

       (Language Variation and Change) 

      01372632* ภาษาและโลกาภวิตัน์   3(3-0-6) 

       (Language and Globalization) 

      01372633* วาทกรรมกบัวกิฤตกิารณ์ทางสงัคม  3(3-0-6) 

       (Discourse and Social Crises) 

      01372641** ภาษาศาสตรข์า้มสมยั   3(3-0-6) 

       (Diachronic Linguistics) 

      01372642* แบบลกัษณ์ภาษา   3(3-0-6) 

       (Linguistic Typology) 

      01372651** ภาษาศาสตรป์รชิานขัน้สงู   3(3-0-6) 

       (Advanced Cognitive Linguistics) 

      01372652* การรบัและการพฒันาภาษา   3(3-0-6) 

       (Language Acquisition and Development) 

      01372653* การประมวลผลภาษา   3(3-0-6) 

       (Language Processing) 

      01372681 การประยุกตง์านประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 

       (Application of Natural Language Processing) 

 



      01372682** ประเดน็ปัจจุบนัทางภาษาศาสตรป์ระยุกต์  3(3-0-6) 

       (Current Issues in Applied Linguistics) 

      01372683* การแปลในยุคดจิทิลั   3(3-0-6) 

       (Translation in Digital Era) 

      01372684* ภาษาศาสตรป์ระยุกตข์ ัน้สงูกบัความบกพร่องทางภาษา3(3-0-6) 

       (Advanced Applied Linguistics and  

       Language Disorders) 

      01372685* การเรยีนการสอนภาษา   3(3-0-6) 

       (Language Learning and Teaching) 

      01372692** ขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูทางภาษาศาสตรป์ระยุกต3์(3-0-6) 

       (Data and Data Analysis in Applied Linguistics) 

      01372696** เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตรป์ระยุกต ์  1-3 

       (Selected Topics in Applied Linguistics) 

 

    ข. วทิยานิพนธ ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

     01372699 วทิยานิพนธ ์  1-48 

       (Thesis) 

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

01372611** สทัศาสตรแ์ละสทัวทิยาขัน้สงู 3(3-0-6) 
 (Advanced Phonetics and Phonology)  
 แนวคดิ ทฤษฎ ีและระเบยีบวธิวีจิยัข ัน้สงูทางสทัศาสตรแ์ละสทัวทิยา แนวโน้มปัจจุบนัของงานวจิยั

ทางสทัศาสตรแ์ละสทัวทิยา 
 

 Advanced concepts, theories and research methodology in phonetics and phonology. 
Current research trends in phonetics and phonology. 

 

01372612* เสยีงกบัเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 (Speech and Technology)  
 การวเิคราะห์ปัญหาเกี่ยวกบัเสยีงด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เสยีงสงัเคราะห์ สื่อการสอนด้วย

คอมพวิเตอร ์บทบาทของเทคโนโลยกีบัการวจิยัดา้นเสยีง 
 

 Speech problems analysis using computer software. Speech synthesis. Computer-assisted 
learning materials. The role of technology in speech research. 

 

01372621** วทิยาหน่วยค าและวากยสมัพนัธข์ ัน้สงู 3(3-0-6) 
 (Advanced Morphology and Syntax)  
 แนวคดิ ทฤษฎี และระเบยีบวธิวีจิยัขัน้สูงทางวทิยาหน่วยค าและวากยสมัพนัธ์ แนวโน้มปัจจุบนั

ของงานวจิยัทางวทิยาหน่วยค าและวากยสมัพนัธ์ 
 



 Advanced concepts, theories and research methodology in morphology and syntax. Current 
research trends in morphology and syntax. 

 

01372622** อรรถศาสตรแ์ละวจันปฏบิตัศิาสตรข์ ัน้สงู 3(3-0-6) 
 (Advanced Semantics and Pragmatics)  
 แนวคดิ ทฤษฎี และระเบยีบวธิวีจิยัข ัน้สูงทางอรรถศาสตร์และวจันปฏบิตัศิาสตร์ แนวโน้มปัจจุบนั

ของงานวจิยัทางอรรถศาสตรแ์ละวจันปฏบิตัศิาสตร์ 
 

 Advanced concepts, theories and research methodology in semantics and pragmatics. 
Current research trends in semantics and pragmatics. 

 

 

01372631** การแปรและการเปลีย่นแปลงของภาษา 3(3-0-6) 
 (Language Variation and Change)  
 การวิเคราะห์การแปรของภาษาประเภทต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากปัจจยัทางสงัคมที่หลากหลาย 

หลกัการ กระบวนการ ระดบัและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภาษา แนวโน้มปัจจุบนัของการศกึษาการ
แปรและการเปลีย่นแปลงของภาษา 

 

 Analysis of different types of variation in language, caused by various social factors.  
Principles, processes, levels, and possible causes of language change.  Current trends in 
language variation and change studies 

 

01372632* ภาษาและโลกาภวิตัน์ 3(3-0-6) 
 (Language and Globalization)  
 ผลกระทบของโลกาภิวตัน์ต่อการใช้ภาษา ภาษามาตรฐานและการแปรของภาษา หน้าที่และ

รูปแบบของภาษากลางในภูมิภาคและแวดวงต่างๆ ประเด็นส าคัญทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
ภาษากลาง 

 

 The impact of globalization on the use of language.  Standard Language and language 
variation.  The function and form of lingua francas in various settings and domains.  Important 
linguistic issues related to lingua francas. 

 

01372633* วาทกรรมกบัวกิฤตกิารณ์ทางสงัคม 3(3-0-6) 
 (Discourse and Social Crises)  
 วาทกรรมวเิคราะห์เชงิวพิากษ์ แนวคดิและหลกัการในการศกึษาวาทกรรมวเิคราะห์เชงิวพิากษ์  

ความสมัพนัธ์ระหว่างวาทกรรม อ านาจ อุดมการณ์ และการครอบง า  การประยุกต์วาทกรรมวเิคราะห์
เชงิวพิากษ์กบัวกิฤตการณ์ทางสงัคม 

 

 Critical Discourse Analysis (CDA). Concepts and principles in Critical Discourse Analysis. 
Relations among discourse, power, ideology, and hegemony.  Critical Discourse Analysis and its 
applications to social crises. 

 

01372641** ภาษาศาสตรข์า้มสมยั 3(3-0-6) 
 (Diachronic Linguistics)  
 การเปลี่ยนแปลงของภาษา ขอ้มูลภาษาขา้มสมยั การกลายเป็นค าไวยากรณ์ การกลายเป็นศพัท์ 

พฒันาการของภาษาองักฤษและภาษาไทย ทศิทางการเปลีย่นแปลงของภาษาในยุคสงัคมพลกิผนั 
 



 Language change.  Data in diachronic linguistics.  Grammaticalization.  Lexicalization. 
Development of Language. Directions of language change in disruptive society. 

 

 

01372642* แบบลกัษณ์ภาษา 3(3-0-6) 
 (Linguistic Typology)  
 แบบลกัษณ์ภาษาและสากลลกัษณ์ภาษา ระเบยีบววีจิยัทางแบบลกัษณ์ภาษา ระบบไวยากรณ์ 

ระบบความหมาย และหน่วยสรา้ง แนวโน้มปัจจุบนัของงานวจิยัทางแบบลกัษณ์ภาษา 
 

 Typology and universals. Methodology in linguistic typology. Grammatical system, semantic 
system, and construction. Current research trends in linguistic typology. 

 

01372651** ภาษาศาสตรป์รชิานขัน้สงู 3(3-0-6) 
 (Advanced Cognitive Linguistics)  
 แนวคดิ ทฤษฎี และระเบยีบวธิวีจิยัขัน้สูงทางภาษาศาสตร์ปรชิาน แนวโน้มปัจจุบนัของงานวจิยั

ทางภาษาศาสตรป์รชิาน 
 

 Advanced concepts, theories, and research methodology in Cognitive Linguistics. Current 
research trends in Cognitive Linguistics. 

 

01372652* การรบัและการพฒันาภาษา 3(3-0-6) 
 (Language Acquisition and Development)  
 กรอบทฤษฎีการรบัภาษาการพฒันาภาษา ขอ้มูลวจิยัทางการรบัภาษาการพฒันาภาษา การรบั

ภาษาการพฒันาภาษาในระดบัเสยีง วากยสมัพนัธ ์อรรถศาสตร ์และสมัพนัธสาร ปัจจยัทางสงัคมทีม่ผีล
ต่อการรบัภาษาและการพฒันาภาษา 

 

 Theories in language acquisition and language development. Research data in language 
acquisition and language development.  Acquisition and development at the phonological, 
syntactic, semantic and discourse levels.  Social factors affecting language acquisition and 
language development. 

 

01372653* การประมวลผลภาษา 3(3-0-6) 
 (Language Processing)  
 การประมวลผลภาษาในระดบั เสยีง ค าและประโยค โมเดลการประมวลผลภาษา การประมวลผล

พหุภาษา การสญูเสยีภาษา สมองกบัการประมวลผลภาษา 
 

 Language processing at sound, word and sentence levels. Language processing models. 
Multilingual language processing. Aphasia. Brain and language processing. 

 

 

01372682** ประเดน็ปัจจุบนัทางภาษาศาสตรป์ระยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Current Issues in Applied Linguistics)  
 ศกึษาทฤษฎแีละแนวโน้มในปัจจุบนัทางภาษาศาสตร์ การประยุกต์ใชค้วามรูท้างภาษาศาสตรก์บั

ศาสตร์อื่นๆ เช่น การเรยีนการสอนภาษา การรบัภาษา นิติภาษาศาสตร์ และความบกพร่องทางการ
เรยีนรู ้

 



 Study of current theories and trends in linguistics.  Application of linguistic knowledge in 
other fields such as language teaching and learning, language acquisition, forensic linguistics, 
and learning disabilities. 

 

01372683* การแปลในยุคดจิทิลั 3(3-0-6) 
 (Translation in the Digital Era)  
 ความแตกต่างระหว่างการแปลโดยมนุษย์และการแปลด้วยเครื่อง พฒันาการของการแปลโดย

อาศยัเทคโนโลย ีเครื่องมอืช่วยแปลในปัจจุบนั คลงัขอ้มลูส าหรบัการแปลดว้ยเครื่อง แนวโน้มการท าวจิยั
ดา้นการแปลดว้ยเครื่องในปัจจุบนั 

 

 Differences between human translators and machine translation. Development of machine 
translation. Current machine-assisted translation tools. Corpora for machine translation. Trends 
in machine translation research. 

 

01372684* ภาษาศาสตรป์ระยุกตข์ ัน้สงูกบัความบกพร่องทางภาษา 3(3-0-6) 
 Advanced Applied Linguistics and Language Disorders  
 ประเภทของความบกพร่องทางภาษา ความบกพร่องทางการอ่านและการเขยีน แบบคดักรอง

ความบกพร่องทางภาษา ลกัษณะความผิดปกติทางภาษาของเด็กที่มคีวามบกพร่องทางการเรยีนรู้ 
ลกัษณะความผดิปกตทิางภาษาของเดก็ออทสิตกิ การอ่านเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง เทคโนโลยสี าหรบัช่วยเหลอื
เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู ้

 

 Classification of language disorders. Dyslexia. Language disorder assessments. Language 
characteristics of children with learning disabilities.  Language characteristics of children with 
autism. Reading in related issues. Assistive technology for children with learning disabilities 

 

 
01372685 การเรยีนการสอนภาษา 3(3-0-6) 
 พฒันาการของแนวทางการเรยีนการสอนภาษาทีม่รีากฐานจากทฤษฎีภาษาและทฤษฎกีารเรยีนรู ้

องค์ประกอบของสามัตติยะสื่อสาร แนวทางการสอนและแนวโน้มการวิจัยด้านการสอนค าศัพท์ 
ไวยากรณ์ และทกัษะภาษาต่างๆ ในปัจจุบนั  ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อผูเ้รยีนและผูส้อนภาษา 

 

 Development of language learning and teaching approaches based on theories of language 
and theories of learning. Components of communicative competence. Pedagogical approaches 
and current research trends for vocabulary, grammar and language skill learning and teaching. 
Factors influencing success in language learning and teaching. 

 

01372691 ระเบยีบวธิวีจิยัข ัน้สงูทางภาษาศาสตรป์ระยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Advanced Research Methodology in Applied Linguistics)  
 งานวิจัยขัน้สูงทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการจัดท าโครงร่างการวิจัย การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพวิเตอรส์ าหรบัประมวลผลและการสบืคน้ขอ้มลู การวเิคราะหผ์ล การเขยีนและเสนอ
บทความทางวชิาการ 

 

 Advanced research in applied linguistics and preparation of research proposal. Application 
of information technology and computer data processing and retrievals.  Data analysis, article 
writing and presentation. 

 

01372692** ขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูทางภาษาศาสตรป์ระยุกต์ 3(3-0-6) 



 (Data and Data Analysis in Applied Linguistics)  
 วิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสมัภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม และ ข้อมูลภาษาเชิงการทดลอง 

แหล่งขอ้มูลภาษา ไดแ้ก่ คลงัขอ้มูลภาษา ขอ้มูลภาษาพูด และขอ้มูลภาษาเขยีน การจดัการขอ้มูลและ
การจดัท าแผนภาพแสดงขอ้มลู  

 

 Data collection methods including in- depth interview, questionnaire and experiment. 
Linguistic data resources including corpus, written language data and oral language data. Data 
management and data visualization.   

 

01372696** เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตรป์ระยุกต ์ 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Applied Linguistics)  

 เรื่องเฉพาะทางภาษาศาสตรป์ระยุกตใ์นระดบัปรญิญาเอก หวัขอ้เรื่องเปลีย่นแปลงไปในแต่ละภาค
การศกึษา 

 

 Selected topics in applied linguistics at the doctoral degree level.  Topics are subject to 
change each semester. 

 

01372697 สมัมนา 1 
 (Seminar)  
 การน าเสนอและอภปิรายหวัขอ้ทีน่่าสนใจทางภาษาศาสตรป์ระยุกตใ์นระดบัปรญิญาเอก  
 Presentation and discussion on interesting topics in applied linguistics at the doctoral degree 

level. 
 

01372699 วทิยานิพนธ ์ 1-48 
 (Thesis)  
 วจิยัในระดบัปรญิญาเอก และเรยีบเรยีงเขยีนเป็นวทิยานิพนธ์  
 Research at the doctoral degree level and compile into a thesis.  

 


