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ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจเครื�องมอืวจิยั
วทิยากรบรรยายและ/หรอืจดัอบรมเชงิปฏิบติัการ เชน่ หวัขอ้ Digital Literacy, Design
thinking, Information Literacy เป�นต้น
อาจารยที์�ปรกึษาปรญิญานพินธ ์และกรรมการสอบปรญิญานพินธใ์นระดบัปรญิญาโท
กองบรรณาธกิารวารสารบรรณศาสตร ์มศว 

 


