สมอ.08
การปรับปรุ งแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต
----------------------------------1. หลักสู ตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิ ดสอนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ไขครั้งนี้แล้วในการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
3. หลักสู ตรปรับปรุ งแก้ไขนี้ เริ่ มใช้กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา 2561
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 เป็ นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ไข
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
5. สาระในการปรับปรุ งแก้ไข
5.1 ขอปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตรดังนี้

2

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง (ฉบับปี พ.ศ.2558)
วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ลาดับที่

3

รายชื่ ออาจารย์ ประจาหลักสู ตร
(เดิม ปรับปี พ.ศ. 2560)
ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
ดร.สุ ริยะใส กตะศิลา
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์

4

รศ.วิทยากร เชียงกูล

ตัดออก

5

นายอาทิตย์ ทองอินทร์

ตัดออก

1
2

ลาดับที่

รายชื่ ออาจารย์ ประจาหลักสู ตร
(ทีข่ อปรับปรุ ง)

1

คงเดิม
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
ตัดออก

3

คงเดิม

3
4

นางสาว ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร)
รศ.ดร.ภิริมย์ จัน่ ถาวร

5

ว่าที่ร้อยตรี ฟ้าลัน่ กระสังข์

3
รายชื่ ออาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง (เดิม)
ลาดับที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

1.

อาจารย์

ชื่ อ-สกุล

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ

ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร

3101701492125

ศศ.บ.

(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)

2.

อาจารย์

ดร.สุริยะใส กตะศิลา

รอง
ศาสตราจารย์

4.

อาจารย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

สื่ อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2549

ร.บ.

การบริ หารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2556

ศศ.ม.

ผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2552

ปร.ด.

ผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2556

ศษ.บ.

สุขศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2539

ศศ.ม.

ผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2552

ปร.ด.

ผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2558

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

3330900541051

(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
3.

สาขาวิชา

ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์

3629900028626

ศ.บ.(เกียรตินิยมดี)
M.A.
Ph.D.

เศรษฐศาสตร์
(Political)
(Education)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Bridgeport, U.S.A.
The University of Queensland,
Australia

2516
2522
2549

รศ.วิทยากร เชียงกูล

3101900493776

ศ.บ. (เกียรตินิยม)

เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2512

Development Studies

The Institute of Social

2525

M.Sc.

Studies,The Hague,
5.

อาจารย์

นายอาทิตย์ ทองอินทร์

1190900017632

ศศ.บ.

รัฐศาสตร์

The Netherlands
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร.ม.

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550
2554

4

รายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจและการเมือง (ใหม่ )
ลาดับที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

1.

อาจารย์

ชื่ อ-สกุล

ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ

3101701492125

ศศ.บ.

(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)

2.

อาจารย์

3.

รอง
ศาสตราจารย์

4.

อาจารย์

5.

รอง
ศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

สื่ อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2549

ร.บ.

การบริ หารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2556

ศศ.ม.

ผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2552

ปร.ด.

ผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2556

บธ.บ.

การจัดการ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2544

รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
Political
Education

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Bridgeport, U.S.A.
The University of Queensland,
Australia

2549
2516
2522
2549

สส.บ.

พัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551

พช.ม.

พัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554

ศ.บ.

เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2516

M.A.

Economics

University of New Hampshire, U.S.A.

2518

Ph.D.

Agricultural Economics

Oklahoma State University, U.S.A.

2528

(เกียรตินิยมอันดับ 2)

นางสาว ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร 3101701988465
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)
ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์

3629900028626

ว่าที่ร้อยตรี ฟ้าลัน่ กระสังข์

1331200023621

ดร.ภิรมย์ จัน่ ถาวร

สาขาวิชา

3100903625796

รป.ม.
ศ.บ.(เกียรตินิยมดี)
M.A.
Ph.D.

5
6. โครงสร้ างหลัก สู ตรภายหลัง การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ โครงสร้ า งเดิ ม และเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิ การ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
และพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
- วิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ใหม่
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

96 หน่ วยกิต
81 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
132 หน่ วยกิต

96 หน่ วยกิต
81 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
132 หน่ วยกิต

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)
(ผศ. ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร)
ตาแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิ ต
วันที่ เดือน
พ.ศ. 2562

6
แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล
2.
3.

4.

5.

นายอภิรัตน์ กังสดารพร
ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร
เลขประจาตัวประชาชน
3101701492125
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (สื่ อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2549
ร.บ. (การบริ หารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2556
ศศ.ม. (ผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2552
ปร.ด. (ผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2556
ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1 อภิรัตน์ กังสดารพร. (2559). ภาวะผู้นาและการให้ คาปรึกษาเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด
ทางอาญา : กรณีศึกษาผู้ให้ คาปรึกษาในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดใกล้ เคียง. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2559. สถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
4.2 บทความทางวิชาการ
4.2.1 อภิรัตน์ กังสดารพร. (2559). ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงของหัวหน้ างานในองค์ กรวิสาหกิจ
ขนาดกลาง กรณีศึกษา บริษทั ทวินส์ สเปเชียล จากัด. วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต. ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1. (มกราคม-มิถุนายน 2559). 158 – 165 น.
4.3 เอกสารประกอบการสอน
4.3.1 อภิรัตน์ กังสดารพร. (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา LOB125 การพัฒนาผู้นาทาง
ธุรกิจ (Business Leadership Development). พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
จานวน 260 หน้า.
4.3.2 อภิรัตน์ กังสดารพร. (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา SOI 233 นวัตกรรมการทา
ธุรกิจและการเป็ นผู้ประกอบการ (Innovation in Business Operation and Ownership).
พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 200 หน้า.
4.3.3 อภิรัตน์ กังสดารพร. (2558). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา LOB121 องค์ กรและการจัดการ
สมัยใหม่ (New Organization and Management). พิมพ์ครั้งที่ 1.
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 250 หน้า.
รายวิชาที่สอน
1.
2.
3.
4.

LOB 125
LOB 421
SOI 233
LOB 121

การพัฒนาผูน้ าทางธุรกิจ
การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นวัตกรรมในการทาธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
องค์การและการจัดการสมัยใหม่

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

7
5. LOB 424
6. SOI 131

สัมมนาการบริ หารจัดการ
ทฤษฎีผนู ้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

3 (3-0-6)
3(3-0-6)

8
แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ – สกุล
นางสาว ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร
2. เลขประจาตัวประชาชน
3101701988465
3. คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
บธ.บ.(การจัดการ)
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์ )
4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั -ไม่มี4.3 เอกสารประกอบการสอน
4.3.1
4.3.2

2544

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2549

ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร (2556). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา PSY 311 การพัฒนาตนเอง.
ฉบับปรับปรุ งใหม่. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 188 หน้า.
ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร (2559). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาSOI 212 การพัฒนาธุรกิจเพื่อ
สังคม. พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 80หน้า.

5. รายวิชาที่สอน
1. SOI 212
2. SOI 235
3. LOB 126
4. LOB 423
5. PSY 311
6. PSY 312

การพัฒนาธุ รกิจเพื่อสังคม
องค์กรอัจฉริ ยะ
การจัดการสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
ภาวะผูน้ าและการทางานเป็ นทีม
การพัฒนาตนเอง
ระเบียบพิธีปฎิบตั ิทางสังคม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ-สกุล
2.
3.

4.

5.

นายกานต์ โกวิทย์สมบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร. กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์
เลขประจาตัวประชาชน
3629900028626
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
ศ.บ. (เกียรตินิยมดี)(เศรษฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2516
M.A. (Political)
University of Bridgeport, U.S.A.
2522
Ph.D. (Education)
The University of Queensland, Australia 2549
ผลงานทางวิชาการ
4.1 งานวิจยั
4.1.1 กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์ . (2558). แนวทางการส่ งเสริมนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนให้ มาศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. กรุ งเทพฯ: หจก.สามลดา, 2558.
จานวน 265 หน้า.
4.2
เอกสารประกอบการสอน
4.2.1 กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์ . (2557). ความคิดทางการเมืองของจอห์ น ล็อก. พิมพ์ครั้งที่ 1.
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 167 หน้า.
4.2.2 กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์ . (2557). ความคิดทางการเมืองของทอมัส อะไควนัส.
พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 335 หน้า
4.2.3 กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์ . (2557). ความคิดทางการเมืองของออกัสติน. พิมพ์ครั้งที่ 1.
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิ ต. จานวน 266 หน้า.
รายวิชาที่สอน
1. SOI 242 การวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

10
แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ประจาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1. ชื่อ-สกุล
2.
3.

4.

5.

นายฟ้าลัน่ กระสังข์
ว่าที่ร้อยตรี ฟ้าลัน่ กระสังข์
เลขที่ประจาตัวประชาชน
1331200023621
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
สส.บ. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551
พช.ม. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554
ผลงานวิชาการ
4.1 การวิจยั
4.1.1 Falun Krasang. (2018). Community Development in Thailand: A Case Study of
Songsalueng-Rayong, Bangphra-Chonburi, and Thaisongdam-Kanchanaburi
Community. The 1st international conference of community social development. 28-31
January 2018. Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Wangnoi
Pranakornsriayutthaya Thailand. 136-144 p.
4.1.2 ฟ้าลัน่ กระสังข์. (2560). ทุนทางสั งคมกับกระบวนทัศน์ ในการแก้ไขความยากจนของชาว
ไทยทรงดา ตาบลรางหวาย อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติสหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน. ครั้งที่ 2
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560. ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน).
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. H94-H107.
4.1.3 ฟ้าลัน่ กระสังข์. (2557). นวัตกรรมการพึง่ ตนเองของกลุ่มบ้ านสองสลึงอาเภอแกลง
จังหวัดระยอง. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย
360 องศา. ครั้งที่ 3 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2558. อาคารมัลติมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิ ต. 470-478.
4.2 เอกสารประกอบการสอน
- สังคมวิทยาพัฒนาการ
รายวิชาที่สอน
1. LOS 111 สังคมวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
2. LOS 213 องค์กรทางสังคมและการสร้างเครื อข่ายทางสังคม
3(3-0-6)
3. LOL 151 สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
3(3-0-6)
4. LOS 114 ชุมชนศึกษาและการพัฒนาความเป็ นผูน้ า
3(3-0-6)
5. PSY 311 การพัฒนาตนเอง
3(3-0-6)
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1.
2.
3.

4.

แบบฟอร์ มผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ชื่อ – สกุล
นายภิรมย์ จัน่ ถาวร
รศ.ดร.ภิรมย์ จัน่ ถาวร
เลขประจาตัวประชาชน
3100903625796
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2516
M.A. (Economics)
University of New Hampshire, U.S.A. 2518
Ph.D. (Agricultural Economics) Oklahoma State University, U.S.A.
2528
ผลงานวิชาการ
4.1 งานวิจยั –
4.2 บทความทางวิชาการ
4.2.1 ภิรมย์ จัน่ ถาวร. (2558). วาเลนไทน์ ปีนีซ้ บ ยอดขายตก ผลจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่า. วารสารศาสตร์ ดิจิทลั มหาวิทยาลัยรังสิ ต. พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย
รังสิ ต. ปี ที่ 2. (13 กุมภาพันธ์ 2558). 15 - 20 น.
4.2.2 ภิรมย์ จัน่ ถาวร. (2557). โครงการทวาย ส่ งผลเศรษฐกิจการค้ าชายแดนไทย-พม่ ารุ่ ง.
วารสารศาสตร์ดิจิทลั มหาวิทยาลัยรังสิ ต. พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
ปี ที่ 1. (7 กุมภาพันธ์ 2557). 10 – 15 น.
4.3 เอกสารประกอบการสอน
- เศรษฐศาสตร์สาหรับผูน้ า

5. รายวิชาที่สอน
1. SOI 126

เศรษฐศาสตร์สาหรับผูน้ า

3(3-0-6)

