
 

 
 

 

สถิติการสอนอาจารย  
สําหรับนกัศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 1-4  
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563 

คณะบริหาธุรกิจและการบัญชี 
 
 
 
 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน 
สํานักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

1 อ. อัจฉรียา  พัฒนสระคู 1 3.00 3.00 19

2 ผศ. ลลิตา  พิมทา 3 14.00 14.00 94

3 อ. สิทธิศักดิ์   เตียงงา 3 7.00 4.00 4.00 15.00 76

4 อ. ตรีธิดา  บุญทศ 3 1.50 8.00 4.00 13.50 96

5 อ. สายรุง  ธรณี 5 8.50 4.00 12.50 53

6 ผศ. สุติมา  ฮามคําไพ 3 10.00 8.00 18.00 79

7 อ. สุริยาวุธ  ธรณี 5 20.00 4.00 24.00 48

8 อ. กนกวรรณกรณ  หลวงวังโพธิ์ 4 12.00 4.00 16.00 17

9 อ. จุฑารัตน  จิตตถนอม 5 10.00 10.00 42

10 อ. รุงวิทย  ตรีกุล 4 4.00 8.00 3.00 15.00 128

11 อ. รุงอรุณ  ศุภกฤตอนันต 5 8.50 4.00 12.50 38

12 อ. เขมวิทย  จิตตะยโศธร 4 13.00 4.00 17.00 109

13 อ. จีระพัฒน  จูมกุมาร 3 14.66 14.66 86

14 อ. ญาณกร  เขตศิริสุข 3 4.00 8.00 12.00 79

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ชื่อ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ชื่อ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

15 อ. ศศิกาญจน  หมอกมีชัย 3 12.00 12.00 83

16 อ. สุพจน  บัวเลิง 3 12.00 12.00 42

17 อ. อุณนดาทร  มูลเพ็ญ 4 10.00 4.00 14.00 38

18 อ. อัจฉราภรณ  จุฑาผาด 3 11.00 2.00 13.00 74

19 อ. พรรณภา  สังฆะมณี 7 31.00 31.00 189

20 อ.ดร. วรรณษา  วังแสนแกว 4 16.00 16.00 91

21 อ. สิรวิชญ  ปนคํา 3 10.50 10.50 39

22 อ. สุธาสินี  วังคะฮาต 2 15.00 15.00 112

23 อ. อินทร  อินอุนโชติ 3 18.00 18.00 115

24 ผศ. เกษศิรินทร  ภิญญาคง (เกษศิรินทร) 2 3.00 3.00 30

25 อ. เกรียงไกร  กันแกว 2 12.00 12.00 157

26 อ. ดวงเดือน  เภตรา 4 19.50 19.50 130

27 ผศ. บุญชวง  ศรีธรราษฎร 4 18.00 18.00 114

28 อ. ปริเยศ  พรหมประสิทธิ์ 2 12.00 12.00 107

29 อ. รักษดาวัลย  ศิริตาคํา 6 18.00 2.00 20.00 179

สาขาวิชาการบัญชี

แขนงวิชาการตลาด

แขนงวิชาการจัดการคาปลีก



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ชื่อ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

30 ผศ.ดร. วิไลวรรณ  โพนศิริ 3 15.00 15.00 118

31 ผศ. สุพร  แกวสะอาด 3 19.00 19.00 131

32 ผศ. อารยะรัตน  ชารีแสน 2 8.00 8.00 61

33 อ. จารุวรรณ  สุภาชัยวัฒน (จารุวรรณM) 1 15.00 15.00 129

34 อ. ดวงดาว  ภูครองจิตร 3 12.00 12.00 120

35 อ. นุชศรา  นันโท 1 5.50 5.50 67

36 อ.ดร. ภัทริกา  ชินชาง 3 17.00 4.00 21.00 184

37 อ.ดร. การุณ  พงศศาสตร 1 3.00 3.00 25

38 อ.ดร. จุรีวัลย  ภักดีวุฒิ 2 15.00 15.00 155

39 อ.ดร. ภัทริยา  พรหมราษฏร 3 9.00 9.00 48

40 อ.ดร. มงคล  เอกพันธ 3 18.00 18.00 187

41 ผศ.ดร. ศรีสุนันท  ประเสริฐสังข 2 7.00 7.00 22

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)

ขอมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.อัจฉรียา  พัฒนสระคู
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

FIN2101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 636443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 34  (1) อัจฉรียา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน19รวม..........................คาบ3



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนผศ.ลลิตา  พิมทา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ACC1101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(2-2-5) 634504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) ลลิตา /  /  / 
ACC1101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(2-2-5) 634504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 31  (1) ลลิตา /  /  / 
BAC3103 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 614335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) ลลิตา /  /  / 
BAC4201 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 626335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) ลลิตา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน94รวม..........................คาบ10



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.สิทธิศักดิ์  เตียงงา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตรของชีวิต 3(2-2-5) 624335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 1  (2) สิทธิศักดิ์ / ธรรมรัตน์ /  / 
GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตรของชีวิต 3(2-2-5) 624335020 การบัญชี บช.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 2  (2) สิทธิศักดิ์ / ธรรมรัตน์ /  / 
TRM2101 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 624502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (1) สิทธิศักดิ์ /  /  / 
TRM3204 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) 614502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) สิทธิศักดิ์ /  /  / 
TRM3204 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน76รวม..........................คาบ15



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ตรีธิดา  บุญทศ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 634503010 การตลาด แขนงวิชาการตลาด บธ.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 3  (1) ตรีธิดา /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 634509010  แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 6 กลุ่มเรียน 3  (1) ตรีธิดา /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 634507010  แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก บธ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 3  (1) ตรีธิดา /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 634508010  แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครบธ.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 3  (1) ตรีธิดา /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 636508010  แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครบธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 3  (1) ตรีธิดา /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 634443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 4  (1) ตรีธิดา /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 634354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 4  (1) ตรีธิดา /  /  / 
HTM3303 การจัดการโรงแรมในเครือระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 614501010 การจัดการการโรงแรม บธ.บ.4 ปี 10 กลุ่มเรียน 31  (2) สายรุ้ง / ตรีธิดา /  / 
HTM3102 การดำเนินงานภัตตราคารและการควบคุมต้นทุนการบริการ  อาหารและเครื่องดื่ม3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน96รวม..........................คาบ13.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.สายรุ้ง  ธรณี
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

HTM3303 การจัดการโรงแรมในเครือระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 614501010 การจัดการการโรงแรม บธ.บ.4 ปี 10 กลุ่มเรียน 31  (2) สายรุ้ง / ตรีธิดา /  / 
HTM4358 ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 614501010 การจัดการการโรงแรม บธ.บ.4 ปี 10 กลุ่มเรียน 31  (1) สายรุ้ง /  /  / 
HTM4412 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจการโรงแรม 5(450)) 604501010 การจัดการการโรงแรม บธ.บ.4 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (1) สายรุ้ง /  /  / 
HTM4412 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจการโรงแรม 5(450)) 626501010 การจัดการการโรงแรม บธ.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) สายรุ้ง /  /  / 
WIS1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในธุรกิจที่พัก 3(2-2-5) 634507010  แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก บธ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) สายรุ้ง /  /  / 
HTM4347 การบริการโรงแรม 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน53รวม..........................คาบ12.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนผศ.สุติมา ฮามคำไพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 624504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 1  (1) สุติมา /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 624504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 2  (1) สุติมา /  /  / 
HTM2205 ระบบสารสนเทศในโรงแรม 3(2-2-5) 624501010 การจัดการการโรงแรม บธ.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) สุติมา /  /  / 
WIS1205 นวัตกรรมการออกแบบและการผลิตอาหาร 3(0-6-3) 634508010  แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครบธ.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) สุติมา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน79รวม..........................คาบ18



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.สุริยาวุธ  ธรณี
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

HTM3102 การดำเนินงานภัตตราคารและการควบคุมต้นทุนการบริการ  อาหารและเครื่องดื่ม3(2-2-5) 614501010 การจัดการการโรงแรม บธ.บ.4 ปี 10 กลุ่มเรียน 31  (1) สุริยาวุธ /  /  / 
HTM3301 การจัดการงานครัวและความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยและผลไม้ไทย3(2-2-5) 614501010 การจัดการการโรงแรม บธ.บ.4 ปี 10 กลุ่มเรียน 31  (1) สุริยาวุธ /  /  / 
HTM3301 การจัดการงานครัวและความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยและผลไม้ไทย3(2-2-5) 624501010 การจัดการการโรงแรม บธ.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) สุริยาวุธ /  /  / 
WIS2102 นวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(0-6-3) 636508010  แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครบธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (1) สุริยาวุธ /  /  / 
WIS3111 การปฏิบัติงานครัว 3(0-6-3) 636508010  แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครบธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (1) สุริยาวุธ /  /  / 
HTM4340 การจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยและผลไม้ไทย 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน48รวม..........................คาบ24



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.กนกวรรณกรณ์  หลวงวังโพธิ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

IST1203 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการประกอบอาหาร 3(2-2-5) 634508010  แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครบธ.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) กนกวรรณกรณ์ /  /  / 
IST1203 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการประกอบอาหาร 3(2-2-5) 636508010  แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครบธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (1) กนกวรรณกรณ์ /  /  / 
TRM4371 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(2-2-5) 624502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (1) กนกวรรณกรณ์ /  /  / 
WIS2202 การสร้างสรรค์และการออกแบบรายการอาหารร่วมสมัย 3(2-2-5) 636508010  แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครบธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (1) กนกวรรณกรณ์ /  /  / 
HTM3301 การจัดการงานครัวและความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยและผลไม้ไทย3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน17รวม..........................คาบ16



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.จุฑารัตน์  จิตต์ถนอม
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

IST1206 พลวัตรการท่องเที่ยวไทย 3(3-0-6) 634509010  แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 6 กลุ่มเรียน 31  (2) จุฑารัตน์ / รุ่งอรุณ /  / 
TRM2203 ประวัติศาสตร์ไทยและศิลปวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 624502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (2) จุฑารัตน์ / รุ่งอรุณ /  / 
TRM2302 การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 624502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (2) จุฑารัตน์ / ดวงเดือน /  / 
TRM3201 การท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-6) 614502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) จุฑารัตน์ / รุ่งอรุณ /  / 
TRM3372 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 614502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) จุฑารัตน์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน42รวม..........................คาบ10



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.รุ่งวิทย์  ตรีกุล
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

GEN1104 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(2-2-5) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 กลุ่มเรียน 1  (1) รุ่งวิทย์ /  /  / 
GEN1104 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(2-2-5) 634296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 2  (1) รุ่งวิทย์ /  /  / 
TRM3202 ธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 614502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) รุ่งวิทย์ /  /  / 
TRM4412 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจการท่องเที่ยว5(450)) 604502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 10 กลุ่มเรียน 31  (1) รุ่งวิทย์ /  /  / 
TRM4391 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(3-0-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน128รวม..........................คาบ15



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.รุ่งอรุณ  ศุภกฤตอนันต์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

IST1206 พลวัตรการท่องเที่ยวไทย 3(3-0-6) 634509010  แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 6 กลุ่มเรียน 31  (2) จุฑารัตน์ / รุ่งอรุณ /  / 
TRM2203 ประวัติศาสตร์ไทยและศิลปวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 624502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (2) จุฑารัตน์ / รุ่งอรุณ /  / 
TRM3201 การท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-6) 614502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) จุฑารัตน์ / รุ่งอรุณ /  / 
TRM3203 การดำเนินงานและการจัดการประชุมนิทรรศการและ        การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล3(2-2-5) 614502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) รุ่งอรุณ /  /  / 
IST3102 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน38รวม..........................คาบ12.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.เขมวิทย์  จิตตะยโศธร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BBC3206 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านการผลิตสื่อทางธุรกิจ 3(2-2-5) 614443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) เขมวิทย์ /  /  / 
BBC3206 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านการผลิตสื่อทางธุรกิจ 3(2-2-5) 636443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (1) เขมวิทย์ /  /  / 
BBC3322 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 614443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) เขมวิทย์ /  /  / 
NUS2109 ชีวสถิติ 1(1-0-2) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 76 กลุ่มเรียน 31  (1) เขมวิทย์ /  /  / 
BBC3206 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านการผลิตสื่อทางธุรกิจ 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน109รวม..........................คาบ17



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.จีระพัฒน์  จูมกุมาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BBC3210 ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายพลวัต 3(2-2-5) 614443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) จีระพัฒน์ /  /  / 
BBC3210 ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายพลวัต 3(2-2-5) 626443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 32  (1) จีระพัฒน์ /  /  / 
BBC3316 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 626443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) จีระพัฒน์ /  /  / 
ELE3118 การออกแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188010 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (3) เกรียงศักด / จีระพัฒน์ / ณัฐวุฒิ / 
ELE3118 การออกแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188020 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (3) เกรียงศักด / จีระพัฒน์ / ณัฐวุฒิ / 
ELE3118 การออกแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188030 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (3) เกรียงศักด / จีระพัฒน์ / ณัฐวุฒิ / 
ELE3118 การออกแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188040 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (3) เกรียงศักด / จีระพัฒน์ / ณัฐวุฒิ / 

จำนวนนักเรียน..........................คน86รวม..........................คาบ14.66



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ญาณกร  เขตศิริสุข
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BBA4412 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารธุรกิจ 5(350)) 604443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 6 กลุ่มเรียน 31  (1) ญาณกร /  /  / 
BBC2204 การวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ 3(2-2-5) 636443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) ญาณกร /  /  / 
GEN3108 การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ 3(2-2-5) 634310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 2  (1) ญาณกร /  /  / 
GEN3108 การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ 3(2-2-5) 636335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 3  (1) ญาณกร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน79รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ศศิกาญจน์   หมอกมีชัย
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BBC1202 การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 636443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) ศศิกาญจน์ /  /  / 
BBC2312 โปรแกรมประยุกต์ในการควบคุมสินค้าคงคลัง 3(2-2-5) 626443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) ศศิกาญจน์ /  /  / 
BMG2401 การจัดการองค์กรเสมือนจริง 3(2-2-5) 624354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 31  (2) ศศิกาญจน์ / นุชศรา /  / 
BMG2401 การจัดการองค์กรเสมือนจริง 3(2-2-5) 624354020 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 18 กลุ่มเรียน 32  (2) ศศิกาญจน์ / นุชศรา /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน83รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.สุพจน์  บัวเลิง
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BBC2205 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 624443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) สุพจน์ /  /  / 
BBC2313 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 626443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) สุพจน์ /  /  / 
BBC3207 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 624443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) สุพจน์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน42รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.อุณนดาทร  มูลเพ็ญ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BBA4311 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90)) 626443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) อุณนดาทร /  /  / 
BBC1301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 634443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 31  (1) อุณนดาทร /  /  / 
BBC1308 ระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 634443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 31  (1) อุณนดาทร /  /  / 
BBC1306 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน38รวม..........................คาบ14
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ผู้สอนอ.อัจฉราภรณ์  จุฑาผาด
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BBA2303 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 634335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 51 กลุ่มเรียน 31  (1) อัจฉราภรณ์ /  /  / 
BBC3211 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2(0-4-2) 614443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) อัจฉราภรณ์ /  /  / 
BBC3211 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2(0-4-2) 626443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 32  (1) อัจฉราภรณ์ /  /  / 
GEN3108 การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ 3(2-2-5) 624259010 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 1  (2) อัจฉราภรณ์ / รักษดาวัลย์ /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน74รวม..........................คาบ13
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ผู้สอนอ.พรรณภา  สังฆะมณี
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

MKT2301 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) 634504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) พรรณภา /  /  / 
MKT2301 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) 634504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 31  (1) พรรณภา /  /  / 
MKT2402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4 3(0-9-0) 624504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) พรรณภา /  /  / 
MKT2402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4 3(0-9-0) 624504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) พรรณภา /  /  / 
MKT3202 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 614504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) พรรณภา /  /  / 
MKT3202 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 614504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) พรรณภา /  /  / 
MKT3402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6 3(0-9-0) 614504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) พรรณภา /  /  / 
MKT3402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6 3(0-9-0) 614504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) พรรณภา /  /  / 
MKT3406 ธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีร้าน 3(3-0-6) 624504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 85 เ  (1) พรรณภา /  /  / 
MKT3406 ธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีร้าน 3(3-0-6) 624504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 85 เ  (1) พรรณภา /  /  / 
MKT4202 สัมมนาทางการตลาด 3(2-2-5) 614504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) พรรณภา /  /  / 
MKT4202 สัมมนาทางการตลาด 3(2-2-5) 614504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) พรรณภา /  /  / 
MKT4407 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6(560)) 604504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) พรรณภา /  /  / 
MKT4407 สหกิจศึกษาทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6(560)) 604504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) พรรณภา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน189รวม..........................คาบ31
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ผู้สอนอ.ดร.วรรณษา  วังแสนแก้ว
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BBA3301 ธุรกิจทางการกีฬา 3(3-0-6) 614268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) วรรณษา /  /  / 
BBA3301 ธุรกิจทางการกีฬา 3(3-0-6) 614268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) วรรณษา /  /  / 
BMG3101 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 614330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) วรรณษา /  /  / 
BMG3101 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 614330020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 31  (1) วรรณษา /  /  / 
BMG3101 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 626443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 32  (1) วรรณษา /  /  / 
MKT3311 การสร้างแนวคิดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 624503010 การตลาด แขนงวิชาการตลาด บธ.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) วรรณษา /  /  / 
MKT3313 การตลาดสำหรับภาครัฐ 3(3-0-6) 624503010 การตลาด แขนงวิชาการตลาด บธ.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) วรรณษา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน91รวม..........................คาบ16
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ผู้สอนอ.สิรวิชญ์  ปิ่นคำ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BMG3303 การบริหารความเสี่ยงองค์การ 3(3-0-6) 614354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (2) สิรวิชญ์ / นุชศรา /  / 
BMK1101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 634507010  แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก บธ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) สิรวิชญ์ /  /  / 
BMK1101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 636508010  แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครบธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (1) สิรวิชญ์ /  /  / 
BMK1101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 634509010  แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 6 กลุ่มเรียน 32  (1) สิรวิชญ์ /  /  / 
BMK1101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 634508010  แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครบธ.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 32  (1) สิรวิชญ์ /  /  / 
MKT2308 การจัดการการค้าส่ง 3(3-0-6) 624503010 การตลาด แขนงวิชาการตลาด บธ.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) สิรวิชญ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน39รวม..........................คาบ10.5
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ผู้สอนอ.สุธาสินี  วังคะฮาต
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 624330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 2  (1) สุธาสินี /  /  / 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 624330020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 18 กลุ่มเรียน 3  (1) สุธาสินี /  /  / 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 634307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 3  (1) สุธาสินี /  /  / 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 636508010  แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครบธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 5  (1) สุธาสินี /  /  / 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 636443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 5  (1) สุธาสินี /  /  / 
MKT1101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 624263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) สุธาสินี /  /  / 
MKT1101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 634354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) สุธาสินี /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน112รวม..........................คาบ15
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ผู้สอนอ.อินทร์  อินอุ่นโชติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

MKT1402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 3(0-9-0) 634504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) อินทร์ /  /  / 
MKT1402 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 3(0-9-0) 634504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 31  (1) อินทร์ /  /  / 
MKT2304 การตลาดอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 614504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) อินทร์ /  /  / 
MKT2304 การตลาดอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 614504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) อินทร์ /  /  / 
MKT2304 การตลาดอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 624504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 32  (1) อินทร์ /  /  / 
MKT2304 การตลาดอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 624504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 32  (1) อินทร์ /  /  / 
MKT3304 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 614504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) อินทร์ /  /  / 
MKT3304 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 614504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) อินทร์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน115รวม..........................คาบ18
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ผู้สอนผศ.เกษศิรินทร์  ภิญญาคง
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

MKT2201 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 634503010 การตลาด แขนงวิชาการตลาด บธ.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 33  (1) เกษศิรินทร /  /  / 
MKT4405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 5(450)) 604503010 การตลาด แขนงวิชาการตลาด บธ.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) เกษศิรินทร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน30รวม..........................คาบ3
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ผู้สอนอ.เกรียงไกร  กันแก้ว
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BBA2103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 624501010 การจัดการการโรงแรม บธ.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) เกรียงไกร /  /  / 
BBA2103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 634503010 การตลาด แขนงวิชาการตลาด บธ.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 32  (1) เกรียงไกร /  /  / 
BBA2103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 624443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 32  (1) เกรียงไกร /  /  / 
BBA2103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 624504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 33  (1) เกรียงไกร /  /  / 
BBA2103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 624504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 33  (1) เกรียงไกร /  /  / 
MKT2201 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 634504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) เกรียงไกร /  /  / 
MKT2201 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 634504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 31  (1) เกรียงไกร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน157รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ดวงเดือน  เภตรา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BAC1102 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 634443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 31  (1) ดวงเดือน /  /  / 
BAC2102 การภาษีอากร 2 3(3-0-6) 624335020 การบัญชี บช.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 32  (1) ดวงเดือน /  /  / 
BAC2102 การภาษีอากร 2 3(3-0-6) 636335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 33  (1) ดวงเดือน /  /  / 
BAC2103 ทฤษฎีการบัญชี 3(2-2-5) 624335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) ดวงเดือน /  /  / 
BAC2103 ทฤษฎีการบัญชี 3(2-2-5) 624335020 การบัญชี บช.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 32  (1) ดวงเดือน /  /  / 
TRM2302 การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 624502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (2) จุฑารัตน์ / ดวงเดือน /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน130รวม..........................คาบ19.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนผศ.บุญช่วง  ศรีธรราษฎร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BAC2301 การบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุมกำไร 3(2-2-5) 624335020 การบัญชี บช.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 32  (1) บุญช่วง /  /  / 
BAC3202 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5) 614335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) บุญช่วง /  /  / 
BAC3202 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5) 614335020 การบัญชี บช.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 32  (1) บุญช่วง /  /  / 
BAC4301 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 626335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) บุญช่วง /  /  / 
BAC4302 วิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6) 626335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) บุญช่วง /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน114รวม..........................คาบ18



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ปริเยศ   พรหมประสิทธิ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BBA1101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 634443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริเยศ /  /  / 
FIN2101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 624501010 การจัดการการโรงแรม บธ.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริเยศ /  /  / 
FIN2101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 634503010 การตลาด แขนงวิชาการตลาด บธ.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 32  (1) ปริเยศ /  /  / 
FIN2101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 624502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 32  (1) ปริเยศ /  /  / 
FIN2101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 634335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 51 กลุ่มเรียน 33  (1) ปริเยศ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน107รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.รักษดาวัลย์  ศิริตาคำ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BAC1102 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 634354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 32  (1) รักษดาวัลย์ /  /  / 
BAC1103 การภาษีอากรธุรกิจ 3(2-2-5) 614443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) รักษดาวัลย์ /  /  / 
BAC3103 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 614335020 การบัญชี บช.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 32  (1) รักษดาวัลย์ /  /  / 
BAC3103 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 614335030 การบัญชี บช.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 33  (1) รักษดาวัลย์ /  /  / 
BAC4401 สัมมนาการภาษีอากร 3(2-2-5) 626335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) รักษดาวัลย์ /  /  / 
BAC4405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 6(650)) 604335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) รักษดาวัลย์ /  /  / 
BAC4405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 6(650)) 604335020 การบัญชี บช.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 32  (1) รักษดาวัลย์ /  /  / 
BAC4405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 6(650)) 604335030 การบัญชี บช.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 33  (1) รักษดาวัลย์ /  /  / 
GEN3108 การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ 3(2-2-5) 624259010 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 1  (2) อัจฉราภรณ์ / รักษดาวัลย์ /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน179รวม..........................คาบ20



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนผศ.ดร.วิไลวรรณ  โพนศิริ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BAC2201 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5) 634335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 51 กลุ่มเรียน 31  (1) วิไลวรรณ /  /  / 
BAC2201 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5) 636335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 32  (1) วิไลวรรณ /  /  / 
BAC3203 การบัญชีธนาคาร 3(2-2-5) 626335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) วิไลวรรณ /  /  / 
BAC4402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 1(1-2-3) 636335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) วิไลวรรณ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน118รวม..........................คาบ15



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนผศ.สุพร  แก้วสะอาด
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BAC2102 การภาษีอากร 2 3(3-0-6) 624335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) สุพร /  /  / 
BAC2301 การบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุมกำไร 3(2-2-5) 624335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) สุพร /  /  / 
BAC3204 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 614335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) สุพร /  /  / 
BAC3204 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 614335020 การบัญชี บช.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 32  (1) สุพร /  /  / 
BAC3204 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 614335030 การบัญชี บช.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 33  (1) สุพร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน131รวม..........................คาบ19



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนผศ.อารยะรัตน์  ชารีแสน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BAC2203 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5) 636335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) อารยะรัตน์ /  /  / 
BAC3202 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5) 614335030 การบัญชี บช.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 33  (1) อารยะรัตน์ /  /  / 
BAC3202 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5) 626335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 33  (1) อารยะรัตน์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน61รวม..........................คาบ8



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.จารุวรรณ  สุภาชัยวัฒน์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BBA2302 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6) 614335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) จารุวรรณM /  /  / 
BBA2302 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6) 614335020 การบัญชี บช.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 32  (1) จารุวรรณM /  /  / 
BBA2302 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6) 614335030 การบัญชี บช.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 33  (1) จารุวรรณM /  /  / 
BBA2302 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6) 624335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 34  (1) จารุวรรณM /  /  / 
BBA2302 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6) 624335020 การบัญชี บช.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 35  (1) จารุวรรณM /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน129รวม..........................คาบ15



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ดวงดาว  ภูครองจิตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BMG2202 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) 624354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 31  (1) ดวงดาว /  /  / 
BMG2202 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) 624354020 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 18 กลุ่มเรียน 32  (1) ดวงดาว /  /  / 
BMG2302 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 3(3-0-6) 624354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 31  (1) ดวงดาว /  /  / 
BMG2302 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 3(3-0-6) 624354020 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 18 กลุ่มเรียน 32  (1) ดวงดาว /  /  / 
BMG4403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ 5(350)) 604354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) ดวงดาว /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน120รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BMG2401 การจัดการองค์กรเสมือนจริง 3(2-2-5) 624354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 31  (2) ศศิกาญจน์ / นุชศรา /  / 
BMG2401 การจัดการองค์กรเสมือนจริง 3(2-2-5) 624354020 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 18 กลุ่มเรียน 32  (2) ศศิกาญจน์ / นุชศรา /  / 
BMG3303 การบริหารความเสี่ยงองค์การ 3(3-0-6) 614354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (2) สิรวิชญ์ / นุชศรา /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน67รวม..........................คาบ5.5
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ผู้สอนอ.ดร.ภัทริกา  ชิณช่าง
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BMG1103 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 634354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) ภัทริกา /  /  / 
BMG2102 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 624354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 31  (1) ภัทริกา /  /  / 
BMG2102 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 624354020 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 18 กลุ่มเรียน 32  (1) ภัทริกา /  /  / 
BMG3401 การประกอบการ 3(2-2-5) 614354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) ภัทริกา /  /  / 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 624242010 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 1  (1) ภัทริกา /  /  / 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 634259010 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 1  (1) ภัทริกา /  /  / 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 624144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 4  (1) ภัทริกา /  /  / 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 624144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 4  (1) ภัทริกา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน184รวม..........................คาบ21



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ดร.การุณ   พงศ์ศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BAC3102 การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญช3ี(3-0-6) 636335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) การุณ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน25รวม..........................คาบ3



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ดร.จุรีวัลย์  ภักดีวุฒิ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BBA2102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 634507010  แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก บธ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) จุรีวัลย์ /  /  / 
BBA2102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 624501010 การจัดการการโรงแรม บธ.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) จุรีวัลย์ /  /  / 
BBA2102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 624502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 32  (1) จุรีวัลย์ /  /  / 
BBA2102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 624443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 32  (1) จุรีวัลย์ /  /  / 
BBA2102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 626443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 32  (1) จุรีวัลย์ /  /  / 
BBA2102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 624503010 การตลาด แขนงวิชาการตลาด บธ.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 33  (1) จุรีวัลย์ /  /  / 
BBA2102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 636443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 33  (1) จุรีวัลย์ /  /  / 
BBA2102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 636335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 36  (1) จุรีวัลย์ /  /  / 
ECO1101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 634504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) จุรีวัลย์ /  /  / 
ECO1101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 634504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 31  (1) จุรีวัลย์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน155รวม..........................คาบ15



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ดร.ภัทริยา   พรหมราษฎร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BMG2101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 636443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) ภัทริยา /  /  / 
BMG3301 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 636508010  แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครบธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 32  (1) ภัทริยา /  /  / 
BMG3301 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 634509010  แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 6 กลุ่มเรียน 32  (1) ภัทริยา /  /  / 
BMG3301 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 634507010  แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก บธ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 32  (1) ภัทริยา /  /  / 
BMG3301 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 634508010  แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครบธ.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 32  (1) ภัทริยา /  /  / 
MGT3101 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 614504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) ภัทริยา /  /  / 
MGT3101 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 614504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) ภัทริยา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน48รวม..........................คาบ9



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ดร.มงคล  เอกพันธ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BBA2102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 624504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 34  (1) มงคล /  /  / 
BBA2102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 624504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 34  (1) มงคล /  /  / 
BBA2301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 614335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) มงคล /  /  / 
BBA2301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 614335020 การบัญชี บช.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 32  (1) มงคล /  /  / 
BBA2301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 614335030 การบัญชี บช.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 33  (1) มงคล /  /  / 
BBA2301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 634335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 51 กลุ่มเรียน 34  (1) มงคล /  /  / 
BMG3304 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6) 614354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) มงคล /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน187รวม..........................คาบ18
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ผู้สอนผศ.ดร.ศรีสุนันท์   ประเสริฐสังข์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BMG3301 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 614354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) ศรีสุนันท์ /  /  / 
BMG3302 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ 3(2-2-5) 614354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) ศรีสุนันท์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน22รวม..........................คาบ7


