
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท่ี      ๓๕๖/๒๕๖๓

เรื่อง   แตงตั้งคณาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

___________________________

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑(๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหารและดําเนินงานบัณฑิต
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๕ และ ขอ ๑๖(๖) จึงแตงตั้งคณาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๒ ดังน้ี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

๑.      รองศาสตราจารย ดร.เดช เกิดวิชัย
ผูสอนรายวิชา DAD๖๙๓๓ ระเบียบวิธีวิจัยช้ันสูงและการออกแบบการวิจัยดานการบริหารการ
พัฒนา รายวิชา DAD๗๐๔๐วิทยานิพนธ ๑ รายวิชา DAD๗๐๔๑วิทยานิพนธ ๒
รายวิชาDAD๗๐๔๒ วิทยานิพนธ ๓ และรายวิชา DAD๗๐๔๓ วิทยานิพนธ ๔
๒.      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดาวรรณ สมใจ
ผูสอนรายวิชา DAD๖๙๓๗ หัวขอเฉพาะทางดานการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน และ
รายวิชา DAD๗๐๘๐ การศึกษาดูงานตางประเทศ

หนาท่ี
ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร
๑.      ศาสตราจารยกีรต ิ บุญเจือ
ผูสอนรายวิชา PHE๙๐๐๑ วิจัย ๑ รายวิชา PHE๘๑๐๓ ตรรกศึกษา และรายวิชา PHE๙๙๙๓
วิทยานิพนธ ๓ 
๒.      อาจารย ดร.สิริกร  อมฤตวาริน
ผูสอนรายวิชา PHE๙๐๐๓ วิจัย ๓ และรายวิชา PHE๙๐๐๒ วิจัย๒
๓.      อาจารย ดร.เมธา หริมเทพาธิป
ผูสอนรายวิชา PHE๘๑๐๒ ศาสนศึกษา และรายวิชา PHE๘๑๐๔ จริยศึกษา
๔.      อาจารย ดร.รวิช ตาแกว
ผูสอนรายวิชา PHE๘๑๐๕ ปรัชญาและจริยศาสตรโบราณ และรายวิชา PHE๘๑๑๐ อรรถ
ปริวรรตในปรัชญา ศาสนาและจริยศาสตร
๕.      อาจารย ดร.วิเศษ แสงกาญจนวนิช
ผูสอนรายวิชา PHE๘๑๐๖ ปรัชญาและจริยศาสตรโบราณยุคกลาง
๖.      อาจารย ดร.ตรี บุญเจือ
ผูสอนรายวิชา PHE๘๑๐๑ ปรัชญาศึกษา
๗.      อาจารย ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต
ผูสอนรายวิชา PHE๘๑๐๑ ปรัชญาศึกษา

หนาท่ี
ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
๑.      ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศโสธร
ผูสอนรายวิชา LNG๖๓๐๑ การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ และรายวิชา LNG๘๙๐๙
วิทยานิพนธปริญญาเอก
๒.      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม
ผูสอนรายวิชา LNG๕๒๐๑ ระบบคําและระบบประโยค
๓.      อาจารย ดร.เสาวลักษณ แซล้ี
ผูสอนรายวิชา LNG๗๙๐๘ ฟอรัมสําหรับภาษาศาสตร
๔.      ผูชวยศาสตราจารย. ดร.เคิรก โรเจอร เพอรสัน
ผูสอนรายวิชา LNG๖๕๐๖ ภาษาศาสตรสังคม
๕.      อาจารย ดร.ภูวิชญ งิ้วลาย
ผูสอนรายวิชา LNG๘๙๐๙ วิทยานิพนธปริญญาเอก

หนาท่ี
ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
๑. ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) พลตํารวจโท ดร.ณรงค กุลนิเทศ

ผูสอนรายวิชา FSC๘๒๐๖ ระเบียบวิธีการวิจัยข้ันสูงทางดานนิติวิทยาศาสตร ๒

รายวิชา FSC๘๙๐๒ ดุษฎีนิพนธ ๒ รายวิชา FSC๘๙๐๓ ดุษฎีนิพนธ ๓ และรายวิชา FSC๘๙๐๔

ดุษฎีนิพนธ ๔

๒. อาจารย ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช

ผูสอนรายวิชา FSC๘๒๐๖ ระเบียบวิธีการวิจัยข้ันสูงทางดานนิติวิทยาศาสตร ๒

๓. รองศาสตราจารย ดร.ณรงค สังวาระนที

ผูสอนรายวิชา FSC๘๒๐๖ ระเบียบวิธีการวิจัยข้ันสูงทางดานนิติวิทยาศาสตร ๒

๔. อาจารย ดร.พลอยทราย โอฮามา

ผูสอนรายวิชา FSC๘๒๐๖ ระเบียบวิธีการวิจัยข้ันสูงทางดานนิติวิทยาศาสตร ๒
หนาท่ี
ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
๑.      รองศาสตราจารย ดร.นายแพทยธวัชชัย กมลธรรม
ผูสอนรายวิชา ATM๙๔๐๔ วิทยานินพธ ๔
๒.      อาจารย ดร.ศุภะลักษณ ฟกคํา
ผูสอนรายวิชา ATM๙๐๐๑ การแพทยแผนไทยประยุกต ๑
๓.      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม
ผูสอนรายวิชา ATM๙๑๐๒ ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
๔.      ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยยงยุทธ วัชรดุลย
ผูสอนรายวิชา ATM๙๔๐๕ วิทยานิพนธ ๕

หนาท่ี
ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร
๑. ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) พลตํารวจโท ดร.ณรงค กุลนิเทศ

ผูสอนรายวิชา FSC๕๑๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร รายวิชา FSC๕๒๐๖ การตรวจ

พิสูจนอาวุธปน เครื่องกระสุนปน รองรอยและวัตถุระเบิด และรายวิชา FSC๕๔๐๑ วิทยานิพนธ

๒. พลตํารวจเอก กิตติศักดิ์ ยาคุมภัย



ผูสอนรายวิชา FSC๕๒๐๖ การตรวจพิสูจนอาวุธปน เครื่องกระสุนปน รองรอยและวัตถุระเบิด

๓. อาจารย ดร.สาริสา ปนคํา
ผูสอนรายวิชา FSC๕๑๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ตะปนตา
ผูสอนรายวิชา FSC๕๑๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร
๕. อาจารย ดร.สุธิดา สุวรรณรังษี
ผูสอนรายวิชา FSC๕๒๐๑ การพิสูจนเอกลักษณบุคคล
๖. รอยตํารวจเอก หญิง รัชดาภรณ มรมวง
ผูสอนรายวิชา FSC๕๒๐๑ การพิสูจนเอกลักษณบุคคล
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ พรหมวิกร
ผูสอนรายวิชา FSC๕๒๐๑ การพิสูจนเอกลักษณบุคคล
๘. แพทยหญิง คุณหญิง พรทิพย โรจนสุนันท
ผูสอนรายวิชา FSC๕๒๐๑ การพิสูจนเอกลักษณบุคคล
๙. นายแพทย วรวีย ไวยวุฒิ
ผูสอนรายวิชา FSC๕๒๐๑ การพิสูจนเอกลักษณบุคคล
๑๐.  อาจารยกรรณิการ สุทธพจนารักษ
ผูสอนรายวิชา FSC๕๒๐๑ การพิสูจนเอกลักษณบุคคล
๑๑.  พลตํารวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร
ผูสอนรายวิชา FSC๕๒๐๑ การพิสูจนเอกลักษณบุคคล
๑๒.  นายแพทยสุรณรงค ศรีสุวรรณ
ผูสอนรายวิชา FSC๕๒๐๑ การพิสูจนเอกลักษณบุคคล
๑๓.  อาจารย ดร.อมรรัตน เล็กวิชัย
ผูสอนรายวิชา FSC๕๒๐๑ การพิสูจนเอกลักษณบุคคล

หนาท่ี
ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานติวิทิยาศาสตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
๑.      ศาสตราจารย(พิเศษ)ดร.นพ.สรรใจ แสงวิเชียร
ผูสอนรายวิชา ATM๗๐๐๖ ผดุงครรภไทยในการแพทยแผนไทยประยุกต
๒.      อาจารย ดร.ศุภะลักษณ ฟกคํา
ผูสอนรายวิชา ATM๗๐๐๒ หลักการแพทยแผนไทยประยุกต และรายวิชา ATM๗๐๐๕ หัตถ
เวชกรรมไทยในการแพทยแผนไทยประยุกต
๓.      รองศาสตราจารย ดร.นายแพทยธวัชชัย กมลธรรม
ผูสอนรายวิชา ATM๗๒๐๗ สัมมนาทางการแพทยแผนไทยประยุกต ๒ และรายวิชา
ATM๗๔๐๑วิทยานิพนธ
๔.      ศาสตราจารย เกียรติคุณ นายแพทยยงยุทธ วัชรดุลย
ผูสอนรายวิชา ATM๗๒๐๑ เวชศาสตรเชิงประจักษในการแพทยแผนไทยประยุกต
๕.      รองศาสตราจารย แพทยหญิง ดวงพร นะคาพันธุชัย
ผูสอนรายวิชา ATM๗๒๐๒ การบูรณาการณวิทยาศาสตรสุขภาพในเวชปฏิบัติแพทยแผนไทย
ประยุกต

หนาท่ี
ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
๑.      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดาวรรณ  สมใจ 
ผูสอนรายวิชา DAD๕๑๐๑ ปรัชญาและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา และรายวิชา DAD๕๔๐๒
การคนควาอิสระ



๒.      ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.ศรีปริญญา  ธูปกระจาง
ผูสอนรายวิชา DAD๕๑๐๑ปรัชญาและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา
๓.      อาจารย ดร.วิทธิลักษณ จันทรธนสมบัติ
ผูสอนรายวิชา DAD๕๐๐๑ คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิต
๔.      อาจารย ดร.พรกุล สุขสด
ผูสอนรายวิชา DAD๕๐๐๑ คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิต
๕.      อาจารย ดร.ณัฐณภรณ เอกนราจินดาวัฒน
ผูสอนรายวิชา DAD๕๑๐๒ นโยบายความม่ันคงและความสัมพันธระหวางประเทศ
๖.      พลโท ดร.ทวี แจมจํารัส
ผูสอนรายวิชา DAD๕๑๐๒ นโยบายความม่ันคงและความสัมพันธระหวางประเทศ
๗.      อาจารย ดร.ปญญารัตน ปานทอง
ผูสอนรายวิชา DAD๕๑๐๒ นโยบายความม่ันคงและความสัมพันธระหวางประเทศ
๘.      อาจารย ดร.สาโรจน วสุวานิช
ผูสอนรายวิชา DAD๕๑๐๓ ภาวะผูนําทางการบริหารการพัฒนา
๙.      อาจารย ดร.บุญศรี สุธีรชัย
ผูสอนรายวิชา DAD๕๑๐๓ ภาวะผูนําทางการบริหารการพัฒนา
๑๐. อาจารย ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ
ผูสอนรายวิชา DAD๕๑๐๓ ภาวะผูนําทางการบริหารการพัฒนา
๑๑. อาจารย ดร.ปรีชา คฤหวาณิช
ผูสอนรายวิชา DAD๕๐๐๑ คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิต

หนาท่ี
ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร
๑.      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม
ผูสอนรายวิชา LNG๕๒๐๑ ระบบคําและระบบประโยค
๒.      อาจารย ดร.เสาวลักษณ แซล้ี
ผูสอนรายวิชา LNG๗๙๐๘ ฟอรัมสําหรับภาษาศาสตร
๓.      ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศโสธร
ผูสอนรายวิชา LNG๖๓๐๑ การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
๔.      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เคิรกโรเจอร เพอรสัน
ผูสอนรายวิชา LNG๖๕๐๕ ภาษาศาสตรสังคม

หนาท่ี
ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
๑.      รองศาสตราจารย ดร.ธนสุวิทย ทับหิรัญรักษ
ผูสอนรายวิชา DBA๕๑๑๕ ภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตรและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
๒.      อาจารย ดร.สุกฤษฎ ลิมโพธิ์ทอง
ผูสอนรายวิชา DBA๕๑๑๔ การจัดการดําเนินงานและโลจิสติกสชั้นสูง
๓.      อาจารย ดร.ณัฐชา ผาสุข
ผูสอนรายวิชา DBA๕๙๐๑  วิทยานิพนธ ๑
๔.      อาจารย ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร
ผูสอนรายวิชา DBA๕๒๑๑  สัมมนาการจัดการธุรกิจทองถิ่นในยุคเศรษฐกิจใหม และ รายวิชา
DBA๕๙๐๔  วิทยานิพนธ ๔
๕.      อาจารย ดร.พอดี สุขพันธ
ผูสอนรายวิชา DBA๕๒๑๑  สัมมนาการจัดการธุรกิจทองถิ่นในยุคเศรษฐกิจใหม

หนาท่ี
ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต



๑. รองศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร
ผูสอนรายวิชา  MBA๕๖๐๗ ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา
ผูสอนรายวิชา MBA๕๗๐๕ การบริหารโครงการและการตัดสินใจเพื่อการลงทุน และรายวิชา
COM๕๑๐๒ คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
๓. อาจารย ดร.ปรามศึก หวลประไพ
ผูสอนรายวิชา MBA๕๗๐๒ การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
๔. อาจารย ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร
ผูสอนรายวิชา MBA๕๘๐๒ การคนควาอิสระ
๕. อาจารย ดร.พอดี สุขพันธ
ผูสอนรายวิชา MBA๕๘๐๒ การคนควาอิสระ
๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย ธรรมเสนห
ผูสอนรายวิชา  MBA๕๙๐๑ ความรูพื้นฐานดานการบริหารธุรกิจ
๗. รองศาสตราจารย อรุณรุง วงศกังวาน
ผูสอนรายวิชา  MBA๕๙๐๑ ความรูพื้นฐานดานการบริหารธุรกิจ
๘. อาจารย ดร.ณัฐชา ผาสุข
ผูสอนรายวิชา  MBA๕๖๐๑ การจัดการการเงิน
๙. รองศาสตราจารย ภาษณา สรเพชญพิสัย
ผูสอนรายวิชา  MBA๕๖๐๑ การจัดการการเงิน

หนาท่ี
ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๑.      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย จะสุวรรณ
ผูสอนรายวิชา EAD๖๖๑๗ สัมมนาการบริหารการศึกษา และ EAD๖๖๓๕ วิทยานิพนธ
๒.      รองศาสตราจารย ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
ผูสอนรายวิชา EAD๖๖๑๗ สัมมนาการบริหารการศึกษา
๓.      อาจารย ดร.กัญญรัชการย  เลิศอมรศักดิ์
ผูสอนรายวิชา ENG๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
๔.      ผูชวยศาสตราจารย จรัญศรี ศรีภิรมย
ผูสอนรายวิชา ENG๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
๕.      รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา  นอยจันทร
ผูสอนรายวิชา EER๕๔๐๓ วิทยาการวิจัย
๖.      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์
ผูสอนรายวิชา EAD๕๖๒๕ การวางแผนกลยุทธและนโยบายการศึกษา
๗.      อาจารย ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา
ผูสอนรายวิชา EAD๕๖๒๕ การวางแผนกลยุทธและนโยบายการศึกษา

หนาท่ี
ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
๑.      รองศาสตราจารยชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน
ผูสอนรายวิชา EVR๕๑๐๔ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม และ รายวิชา EVR๕๔๐๑ 
การจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับภาคอุตสาหกรรม
๒.      ผูชวยศาสตราจารย ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล
ผูสอนรายวิชา EVR๕๒๐๑ การจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
รายวิชา EVR๕๔๐๑ การจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับภาคอุตสาหกรรม
๓.      อาจารย ดร. พรรณทิพย กาหยี
ผูสอนรายวิชา EVR๕๖๐๑ วิทยานิพนธ ๑ และ รายวิชา EVR๕๖๐๒ วิทยานิพนธ ๒
๔.      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล
ผูสอนรายวิชา EVR๕๑๐๕ การบริหารจัดการโครงการสิ่งแวดลอม

่



หนาท่ี
ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
๑. รองศาสตราจารย ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ์
ผูสอนรายวิชา DCA๘๖๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา
ผูสอนรายวิชา  DCA๘๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยประยุกตเชิงบูรณาการดานการสื่อสาร และ รายวิชา
DCA๘๔๐๑ วิทยานิพนธ ๑

หนาท่ี
ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสาร

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
๑. อาจารย ดร.ดุษฎี นิลดํา
ผูสอนรายวิชา MPC๕๑๐๖ กลยุทธการส่ือสารเชิงบูรณาการ
๒. อาจารย ดร.พงศวีร สุภานนท
ผูสอนรายวิชา MPC๕๒๐๓ หลักการจัดการการส่ือสารองคกร
๓. อาจารย ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร
ผูสอนรายวิชา  COM๕๕๐๑ คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
๔. อาจารย ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ
ผูสอนรายวิชา  MPC๕๑๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร

หนาท่ี
ทําหนาท่ีสอนนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสาร

ทั้งน้ี ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ เปนตนไป

 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

  (รศ.ดร.เดช เกิดวิชัย)
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