
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
ที่        ๒๘๑๗/๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
--------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนประจ ำภำคกำรศึกษำที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในข้อ ๕ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ว่ำด้วย อำจำรย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 
ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรที่ก ำหนดในข้อบังคับมหำวิทยำลัยสวนดุสิตฯ เรียบร้อยแล้ว มหำวิทยำลัยฯ จึงแต่งตั้ง
อำจำรย์พิเศษ จ ำนวน ๑๒ รำย มีรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
 
  ๑. Miss Shanwei  Lyu 
  ๒. Miss Yinghui   Ma 
  ๓. นำยวันชนะ   เกตุศรี 
  ๔. ว่ำที่ ร.ต.ดร.สฤษดิ์  ธัญกิจจำนุกิจ 
  ๕. นำงสำวพรพรรณ  บัวทอง 
  ๖. นำงสำวพิมพ์ชนก  สีหำ 
  ๗. นำงสำวสิรินดำ  เสวตสมบูรณ์ 

๘. ดร.กวิตำ   ปำนล้ ำเลิศ 
๙. ดร.ขวัญนภำ   สุขคร 
๑๐. ดร.วำสนำ   จักร์แก้ว 
๑๑. นำงสำวประวิชญำ  แข่งขัน 
๑๒. นำยสิทธำ   พงษ์ศักดิ ์
 

ทั้งนี้ ในภำคกำรศึกษำท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
 
 
      สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

  (ดร.สุวมำลย์ ม่วงประเสริฐ) 
รองอธิกำรบดี ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวน 
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ล ำดับท่ี รหัสวิชำ ช่ือรำยวิชำท่ีสอน ตอนเรียน สัดส่วนรำยวิชำท่ีสอน อำจำรย์พิเศษประจ ำหลักสูตร/สำขำวิชำ
1 3571502 ภาษาจีนระดับต้น A1 Mr. Cao Siyuan อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

Ms. Shanwei Lyu อาจารย์พิเศษ (50%) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
นายวันชนะ เกตุศรี * อาจารย์พิเศษ (50%)

2 3571502 ภาษาจีนระดับต้น B1 Mr. Cao Siyuan อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Ms. Shanwei Lyu อาจารย์พิเศษ (25%) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
นายวันชนะ เกตุศรี * อาจารย์พิเศษ (25%)

3 3571524 ภาษาจีนระดับกลาง CT1 Mr. Cao Siyuan อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Ms. Shanwei Lyu อาจารย์พิเศษ (25%) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
นายวันชนะ เกตุศรี * อาจารย์พิเศษ (25%)

4 1572703 การสนทนาภาษาจีนเชิงธุรกิจระดับต้น CT1 Mr. Cao Siyuan อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก (50%) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Miss Yinghui Ma อาจารย์พิเศษ (50%) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

5 3513505 กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ A1 อาจารย์มนสินี สุขมาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก (50%) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ว่าท่ี ร.ต. ดร.สฤษด์ิ ธัญกิจจานุกิจ * 50% สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

6 2500120 คุณค่าของความสุข M1 ผศ.ดร.จิรัฐ ชวนชม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก (50%)
นางสาวพรพรรณ บัวทอง * 50%

N1 ผศ.ดร.ดังนภสร ณ ป้อมเพชร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก (50%) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
นางสาวพิมพ์ชนก สีหา * 50%

O1 อ.ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก (50%)
นางสาวสิรินดา เสวตสมบูรณ์ * 50%

UA ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก (50%)
อ.ดร.กวิตา ปานล  าเลิศ * 50%

รำยช่ืออำจำรย์พิเศษ ปฏิบัติหน้ำท่ีกำรสอนประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 (ระบบ AEC)

แนบท้ำย ตำมค ำส่ังแต่งต้ังท่ี 2817/2565  ลงวันท่ี 9 สิงหำคม 2565

ช่ือ-สกุล



ล ำดับท่ี รหัสวิชำ ช่ือรำยวิชำท่ีสอน ตอนเรียน สัดส่วนรำยวิชำท่ีสอน อำจำรย์พิเศษประจ ำหลักสูตร/สำขำวิชำช่ือ-สกุล
7 2500121 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก LA อาจารย์วิไลวรรณ หมายดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก (50%) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดร.ขวัญนภา สุขคร * 50% สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษา ล าปาง

8 3571421 เศรษฐศาสตร์เบื องต้นเพ่ือธุรกิจการบิน LE อาจารย์เนตรชนก สุขเอ่ียม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก (50%) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ดร.วาสนา จักร์แก้ว * 50% สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา ล าปาง

9 3571404 ความรู้เบื องต้นในการจัดการธุรกิจการบิน LE อาจารย์เนตรชนก สุขเอ่ียม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก (50%) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ดร.วาสนา จักร์แก้ว * 50% สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา ล าปาง

10 1072316 ว่ายน  าและการปฐมพยาบาล LA อาจารย์ดวงเดือน วรรณกูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก (50%) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางสาวประวิชญา แข่งขัน * 50% สาขาวิชาการประถมศึกษา ศูนย์การศึกษา ล าปาง

LB อาจารย์อินสอน จันต๊ะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก (50%) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางสาวประวิชญา แข่งขัน * 50% สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษา ล าปาง

11 3572417 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี LE อาจารย์วรัญญาภรณ์ ศรีสวรรค์นล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก (50%) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
และการส ารองท่ีน่ังในธุรกิจการบิน นายสิทธา พงษ์ศักด์ิ * 50% สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา ล าปาง

หมำยเหตุ : * บุคลากรสายสนับสนุน


