
ล ำดับ รหัสวิชำ ช่ือวิชำ ภำค วัน / เดือน / ปี เวลำ อำจำรย์ผู้สอน
1 MS 111 คณิตศาสตร์เบือ้งต้น 9.00 - 10.00  น. อาจารย์จุฑามาศ  สุขเปง็  
2 BA 215 หลักการตลาด 10.00 - 11.00 น. อาจารย์ศิริอมร กาวีระ
3 MG 431 การเปน็ผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่   11.00 - 12.00 น. อาจารย์สุภาภรณ์  บญุทองเถิง
4 MG 333 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนกิส์ 14.00 - 15.00 น. อาจารย์พรรณทมิา  วรรณสุทธ์ิ
5 MG 423 การจัดการองค์ความรู้องค์กร 15.00 - 16.00 น. อาจารย์ณัฐชานนัท ์พมิพอ์ูบ
6 MG 312 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 9.00 - 10.00  น. อาจารย์สุพรรษา มีศรี
7 MG 424 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10.00 - 11.00 น. อาจารย์พรรณทมิา  วรรณสุทธ์ิ
8 MG 413 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 11.00 - 12.00 น. อาจารย์สุภาภรณ์  บญุทองเถิง
9 BA 217 องค์การและการบริหารจัดการ 14.00 - 15.00 น. อาจารย์ณัฐชานนัท ์พมิพอ์ูบ
10 BA 311 การบญัชีเพือ่การจัดการ 15.00 - 16.00 น. อาจารย์พรพรรณ  สีเทยีน
11 MG 341 การส่ือสารเพือ่การจัดการ 9.00 - 10.00  น. อาจารย์สุพรรษา มีศรี
12 MG 422 การสัมมนาการจัดการ 10.00 - 11.00 น. อาจารย์ณัฐชานนัท ์พมิพอ์ูบ
13 EG 112 ภาษาอังกฤษ 2 11.00 - 12.00 น. อาจารย์ Win Soe Aung                                     
14 HU 125 หนา้ทีพ่ลเมืองและศีลธรรมส าหรับอุดมศึกษา   14.00 - 15.00 น. อาจารย์จินดามณี  เลิศมโนกุล
15 BA 323 ระเบยีบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 15.00 - 16.00 น. อาจารย์วิชุดา มูลวงษ์

16 MG 316 การจัดการส านกังาน 9.00 - 10.00  น. อาจารย์สุภาภรณ์  บญุทองเถิง
17 MG 324 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 10.00 - 11.00 น. อาจารย์วิชุดา มูลวงษ์
18 BA 322 สถิติธุรกิจ 11.00 - 12.00 น. อาจารย์จุฑามาศ  สุขเปง็  
19 BA 319 การภาษีอากร 14.00 - 15.00 น. อาจารย์พรพรรณ  สีเทยีน
20 BA 211 หลักเศรษฐศาสตร์เพือ่การบริหาร 15.00 - 16.00 น. อาจารย์ ดร.วีรพงษ์  สุทาวัน
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ตำรำงสรุปกำรอัดวีดีโอ หรือ live สด / สรุปเน้ือหำรำยวิชำก่อนสอบปลำยภำค  ปีกำรศึกษำ 2-2563  สำขำวิชำกำรจัดกำร
(ระหว่ำงวันที่ 17-26 มนีำคม 2564  ใช้เวลำ 1 ช่ัวโมง) ส ำหรบัอำจำรย์ผู้สอน
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ล ำดับ รหัสวิชำ ช่ือวิชำ ภำค วัน / เดือน / ปี เวลำ อำจำรย์ผู้สอน
21 MG 315 การพฒันาองค์การ 9.00 - 10.00  น. อาจารย์สุพรรษา มีศรี
22 MG 313 ภาวะผู้น า 10.00 - 11.00 น. อาจารย์พรรณทมิา  วรรณสุทธ์ิ
23 SO 217 อาเซียนศึกษา 11.00 - 12.00 น. อาจารย์จินดามณี  เลิศมโนกุล
24 BA 218 การเงินธุรกิจ 14.00 - 15.00 น. อาจารย์พรพรรณ  สีเทยีน
25 BA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 15.00 - 16.00 น. อาจารย์ Win Soe Aung

26 BA 121 การบญัชีขัน้ต้น 9.00 - 10.00  น. อาจารย์พรพรรณ  สีเทยีน
27 MG 314 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ  10.00 - 11.00 น. อาจารย์สุภาภรณ์  บญุทองเถิง
28 MG 343 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 11.00 - 12.00 น. อาจารย์ณัฐชานนัท ์พมิพอ์ูบ
29 BA 111 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 14.00 - 15.00 น. อาจารย์จุฑามาศ  สุขเปง็  
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ลิ้งค์เข้ำระบบห้องติวข้อสอบ

ตำรำงสรุปกำรอัดวีดีโอ หรือ live สด / สรุปเน้ือหำรำยวิชำก่อนสอบปลำยภำค  ปีกำรศึกษำ 2-2563  สำขำวิชำกำรจัดกำร (ต่อ)
(ระหว่ำงวันที ่17-26 มีนำคม 2564  ใช้เวลำ 1 ช่ัวโมง)
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