
คณะวิทยาการจัดการ ขอมูลรายวิชา ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ลําดบั สงักดัวชิา subjcode รายวชิา น(ทปอ) id_group sectionคํานําหนา้ผูส้อน1 สงักดัอาจารย์ มคอ.3 มคอ.4 หมายเหตุ
774 วทิยาการจัดการ1572705 ภาษาจนีเพอืการสนทนา 3(2-2-5) 631242701 01 อ. เกศณีย ์สตัตรัตนขจร วทิยาการจัดการก
1145 วทิยาการจัดการ3001103- การพัฒนาบคุลกิภาพสาํหรับนักนเิทศศาสตร์3(2-2-5) 641235401 01 อ. ชตุนิษิฐ ์ปานคํา วทิยาการจัดการก
347 วทิยาการจัดการ3002104- การผลติสอืโฆษณาและประชาสมัพันธ์3(2-2-5) 621235401 01 อ. ภาคภมู ิพชิวงค์ วทิยาการจัดการก
730 วทิยาการจัดการ3003102- การออกแบบคอมพวิเตอรก์ราฟิกเพอืงานนเิทศศาสตร์3(2-2-5) 631235401 01 อ. ภาคภมู ิพชิวงค์ วทิยาการจัดการก
349 วทิยาการจัดการ3003201 การรูเ้ทา่ทนัสอื 3(2-2-5) 621235401 01 อ. อจัฉราภรณ ์วรรณมะกอก วทิยาการจัดการก
345 วทิยาการจัดการ3003903- การวจัิยนเิทศศาสตร์ 3(2-2-5) 621235401 01 รศ.ดร. ปองปรารถน ์สนุทรเภสชั วทิยาการจัดการก
25 วทิยาการจัดการ3004801- การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนเิทศศาสตร์5(450) 611235401 01 ผศ. เบญจวรรณ เลาลลติ วทิยาการจัดการก
26 วทิยาการจัดการ3004802- สหกจิศกึษาทางนเิทศศาสตร6์(640) 611235401 01 อ. ชตุนิษิฐ ์ปานคํา วทิยาการจัดการก

1146 วทิยาการจัดการ3011102. การสอืสารมวลชนเบอืงตน้ 3(3-0-6) 641235401 01 อ. อจัฉราภรณ ์วรรณมะกอก วทิยาการจัดการก
1063 วทิยาการจัดการ3012202- วาทวทิยาและการนําเสนอ 3(2-2-5) 641224201 02 ผศ. เบญจวรรณ เลาลลติ วทิยาการจัดการก
348 วทิยาการจัดการ3013101- กฎหมายและจรยิธรรมทางนเิทศศาสตร์3(3-0-6) 621235401 01 รศ.ดร. ปองปรารถน ์สนุทรเภสชั วทิยาการจัดการก
344 วทิยาการจัดการ3014202- การสอืสารเพอืการพัฒนา 3(2-2-5) 621235401 01 ผศ. เบญจวรรณ เลาลลติ วทิยาการจัดการก
729 วทิยาการจัดการ3022201. การสอืขา่วและการเขยีนขา่ว3(2-2-5) 631235401 01 ผศ. กนกพร  เอกกะสนิสกลุ วทิยาการจัดการก
346 วทิยาการจัดการ3033501- การบรหิารภาพลกัษณ์องคก์ร3(3-0-6) 621235401 01 อ. ชตุนิษิฐ ์ปานคํา วทิยาการจัดการก
1147 วทิยาการจัดการ3041101- หลกัวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์3(2-2-5) 641235401 01 อ. กติวิฒัน ์กติบิตุร วทิยาการจัดการก
732 วทิยาการจัดการ3042402. การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง3(2-2-5) 631235401 01 ผศ. กนกพร  เอกกะสนิสกลุ วทิยาการจัดการก
731 วทิยาการจัดการ3043403- การผลติรายการวทิยโุทรทศันเ์บอืงตน้3(2-2-5) 631235401 01 อ. กติวิฒัน ์กติบิตุร วทิยาการจัดการก
359 วทิยาการจัดการ3503205 บรูณาการศาสตรบ์รหิารธรุกจิ3(2-2-5) 621241601 01 อ.ดร. พรนภา บญุนํามา วทิยาการจัดการก
370 วทิยาการจัดการ3503205 บรูณาการศาสตรบ์รหิารธรุกจิ3(2-2-5) 621242001 01 อ. ปิยะ วตัถพาณชิย์ วทิยาการจัดการก
374 วทิยาการจัดการ3503205 บรูณาการศาสตรบ์รหิารธรุกจิ3(2-2-5) 621242002 02 อ. ปิยะ วตัถพาณชิย์ วทิยาการจัดการก
380 วทิยาการจัดการ3503205 บรูณาการศาสตรบ์รหิารธรุกจิ3(2-2-5) 621242301 02 ผศ. จารุวรรณ  ลมิป์ไพบลูย์ วทิยาการจัดการก
826 วทิยาการจัดการ3503205 บรูณาการศาสตรบ์รหิารธรุกจิ3(2-2-5) 631641701 03 รศ.ดร. นันทะ บตุรนอ้ย วทิยาการจัดการก
1223 วทิยาการจัดการ3503205 บรูณาการศาสตรบ์รหิารธรุกจิ3(2-2-5) 641641601 04 อ.ดร. พรนภา บญุนํามา วทิยาการจัดการก
354 วทิยาการจัดการ3503902 การวจัิยทางธรุกจิ 3(2-2-5) 621240101 01 ผศ. ขจรศกัด ิ วงศว์ริาช วทิยาการจัดการก
810 วทิยาการจัดการ3503902 การวจัิยทางธรุกจิ 3(2-2-5) 631641001 03 ผศ. ขจรศกัด ิ วงศว์ริาช วทิยาการจัดการก
1503 วทิยาการจัดการ3506902+ การคน้ควา้อสิระ 6(0-6) 628540101 01 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1504 วทิยาการจัดการ3506902+ การคน้ควา้อสิระ 6(0-6) 618540101 02 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1505 วทิยาการจัดการ3506902+ การคน้ควา้อสิระ 6(0-6) 618540102 03 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1442 วทิยาการจัดการ3506903 วทิยานพินธ์ 6(0-6) 638540101 01 อาจารยท์ปีรกึษา ก
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1443 วทิยาการจัดการ3506903- การคน้ควา้อสิระ 3(0-3) 638540101 01 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1508 วทิยาการจัดการ3506903- การคน้ควา้อสิระ 3(0-3) 628540102 02 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1168 วทิยาการจัดการ3521103- หลกัการบญัชี 3(2-2-5) 641242001 01 ผศ. ทพิยาภรณ ์ ปัตถา วทิยาการจัดการก
1191 วทิยาการจัดการ3521105 การบญัชขีนัตน้ 2 3(2-2-5) 641250101 01 อ.ดร. แดน กลุรูป วทิยาการจัดการก
1408 วทิยาการจัดการ3521402 โปรแกรมพนืฐานเพอืงานบญัชี3(2-2-5) 641250101 01 ผศ. ฐฏิกิานต ์ สรุยิะสาร วทิยาการจัดการก
1436 วทิยาการจัดการ3521503 โปรแกรมประยกุตข์นัสงูเพอืงานธรุกจิ2(2-0-4) 641650101 01 ผศ. สนธญิา  สวุรรณราช วทิยาการจัดการก
1437 วทิยาการจัดการ3521504 ปฏบิตักิารโปรแกรมประยกุตข์นัสงูเพอืงานธรุกจิ1(0-2-1) 641650101 01 ผศ. สนธญิา  สวุรรณราช วทิยาการจัดการก
1438 วทิยาการจัดการ3521505 การบญัชขีนักลาง 1 2(2-0-4) 641650101 01 รศ.ดร. ไพฑรูย ์อนิตะ๊ขนั วทิยาการจัดการก
1439 วทิยาการจัดการ3521506 ปฏบิตักิารบญัชขีนักลาง 1 1(0-2-1) 641650101 01 รศ.ดร. ไพฑรูย ์อนิตะ๊ขนั วทิยาการจัดการก
1440 วทิยาการจัดการ3521507 การบญัชขีนักลาง 2 2(2-0-4) 641650101 01 ผศ.ดร. จตรุภัทร วงศส์ริสิถาพร วทิยาการจัดการก
1441 วทิยาการจัดการ3521508 ปฏบิตักิารบญัชขีนักลาง 2 1(0-2-1) 641650101 01 ผศ.ดร. จตรุภัทร วงศส์ริสิถาพร วทิยาการจัดการก
1403 วทิยาการจัดการ3521801 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบญัชี1(45) 641650101 01 ผศ. กาญจนา คมุา วทิยาการจัดการก
786 วทิยาการจัดการ3522102- การบญัชตีน้ทนุ 3(3-0-6) 631250101 01 ผศ. กาญจนา คมุา วทิยาการจัดการก
787 วทิยาการจัดการ3522107 การบญัชขีนักลาง 2 3(2-2-5) 631250101 01 ผศ.ดร. จตรุภัทร วงศส์ริสิถาพร วทิยาการจัดการก
392 วทิยาการจัดการ3522108 หลกัการบญัชแีละการเงนิธรุกจิ3(3-0-6) 611223901 01 รศ.ดร. พรชนก ทองลาด วทิยาการจัดการก
612 วทิยาการจัดการ3522108 หลกัการบญัชแีละการเงนิธรุกจิ3(3-0-6) 631223901 02 รศ.ดร. พรชนก ทองลาด วทิยาการจัดการก
788 วทิยาการจัดการ3522206 จรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณวชิาชพีบญัชี3(3-0-6) 631250101 01 ผศ.ดร. สธุรีา  ทพิยว์วิฒันพ์จนา วทิยาการจัดการก
389 วทิยาการจัดการ3523102 การบญัชขีนัสงู 2 3(3-0-6) 621250101 01 ผศ.ดร. สธุรีา  ทพิยว์วิฒันพ์จนา วทิยาการจัดการก
837 วทิยาการจัดการ3523102 การบญัชขีนัสงู 2 3(3-0-6) 631650101 03 ผศ.ดร. สธุรีา  ทพิยว์วิฒันพ์จนา วทิยาการจัดการก
839 วทิยาการจัดการ3523103 การควบคมุและตรวจสอบภายใน3(3-0-6) 631650101 02 ผศ.ดร. จรีาภรณ ์พงศพั์นธุพั์ฒนะ วทิยาการจัดการก
834 วทิยาการจัดการ3523202. บญัชเีฉพาะกจิ 3(3-0-6) 631650101 01 ผศ. สนธญิา  สวุรรณราช วทิยาการจัดการก
1571 วทิยาการจัดการ3523202. บญัชเีฉพาะกจิ 3(3-0-6) 621250101 02 ผศ. สรัชนุช บญุวฒุิ วทิยาการจัดการก
840 วทิยาการจัดการ3523304- การบรหิารตน้ทนุ 3(3-0-6) 631650101 01 ผศ. กาญจนา คมุา วทิยาการจัดการก
390 วทิยาการจัดการ3523305- โปรแกรมสาํเร็จรูปเพอืการบญัชี3(3-0-6) 621250101 01 อ.ดร. แดน กลุรูป วทิยาการจัดการก
386 วทิยาการจัดการ3523308 การบญัชบีรหิาร 3(3-0-6) 621250101 01 ผศ. สรัชนุช บญุวฒุิ วทิยาการจัดการก
388 วทิยาการจัดการ3523404 การวางแผนและการควบคมุกําไร3(3-0-6) 621250101 01 ผศ. สรัชนุช บญุวฒุิ วทิยาการจัดการก
835 วทิยาการจัดการ3523801 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบญัชี2(90) 631650101 01 ผศ. กาญจนา คมุา วทิยาการจัดการก
387 วทิยาการจัดการ3524307- ระบบสารสนเทศทางการบญัชี3(3-0-6) 621250101 01 ผศ.ดร. จรีาภรณ ์พงศพั์นธุพั์ฒนะ วทิยาการจัดการก
391 วทิยาการจัดการ3524308 การรายงานทางการเงนิและการวเิคราะห์3(3-0-6) 621250101 01 ผศ. สนธญิา  สวุรรณราช วทิยาการจัดการก
838 วทิยาการจัดการ3524309 การสอบบญัชแีละการใหค้วามเชอืมนั3(3-0-6) 631650101 01 รศ.ดร. ไพฑรูย ์อนิตะ๊ขนั วทิยาการจัดการก
42 วทิยาการจัดการ3524803- การฝึกประสบการณ์วชิาชพีบญัชี5(450) 611250101 01 ผศ.ดร. จรีาภรณ ์พงศพั์นธุพั์ฒนะ วทิยาการจัดการก
43 วทิยาการจัดการ3524803- การฝึกประสบการณ์วชิาชพีบญัชี5(450) 611250102 02 ผศ.ดร. จรีาภรณ ์พงศพั์นธุพั์ฒนะ วทิยาการจัดการก
836 วทิยาการจัดการ3524901. สมัมนาทางการบญัชี 3(3-0-6) 631650101 01 ผศ. ฐฏิกิานต ์ สรุยิะสาร วทิยาการจัดการก
1473 วทิยาการจัดการ3525902- สมัมนาทางการบญัชี 3(3-0-6) 648512501 01 รศ.ดร. ไพฑรูย ์อนิตะ๊ขนั วทิยาการจัดการก
1474 วทิยาการจัดการ3526902. วทิยานพินธ์ 9(0-9) 648512501 01 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1148 วทิยาการจัดการ3531101- การเงนิธรุกจิ 3(3-0-6) 641240101 01 อ.ดร. สพุรรณ ี คําวาส วทิยาการจัดการก
1155 วทิยาการจัดการ3531101- การเงนิธรุกจิ 3(3-0-6) 641241601 02 อ.ดร. สพุรรณ ี คําวาส วทิยาการจัดการก
1171 วทิยาการจัดการ3531101- การเงนิธรุกจิ 3(3-0-6) 641242301 03 ผศ. ทพิยาภรณ ์ ปัตถา วทิยาการจัดการก
1189 วทิยาการจัดการ3531101- การเงนิธรุกจิ 3(3-0-6) 641249001 04 อ.ดร. สพุรรณ ี คําวาส วทิยาการจัดการก
1213 วทิยาการจัดการ3531101- การเงนิธรุกจิ 3(3-0-6) 641641001 05 อ.ดร. ปรยินุช ปัญญา วทิยาการจัดการก



1219 วทิยาการจัดการ3531101- การเงนิธรุกจิ 3(3-0-6) 641641601 06 อ.ดร. ปรยินุช ปัญญา วทิยาการจัดการก
1232 วทิยาการจัดการ3531101- การเงนิธรุกจิ 3(3-0-6) 641642301 07 อ.ดร. ปรยินุช ปัญญา วทิยาการจัดการก
1445 วทิยาการจัดการ3535402 การจัดการทางการเงนิและการบญัชี3(3-0-6) 648540101 01 อ.ดร. แดน กลุรูป วทิยาการจัดการก
754 วทิยาการจัดการ3541101- หลกัการตลาด 3(3-0-6) 631242001 01 อ.ดร. ณัฐวฒุ ิปัญญา วทิยาการจัดการก
758 วทิยาการจัดการ3541101- หลกัการตลาด 3(3-0-6) 631242002 02 อ.ดร. ณัฐวฒุ ิปัญญา วทิยาการจัดการก
1055 วทิยาการจัดการ3541101- หลกัการตลาด 3(3-0-6) 641223901 01 อ.ดร. วรีพร  สพุจนธ์รรมจารี วทิยาการจัดการก
1156 วทิยาการจัดการ3541103 การบรหิารผลติภัณฑแ์ละราคา3(3-0-6) 641241601 01 อ.ดร. พรนภา บญุนํามา วทิยาการจัดการก
744 วทิยาการจัดการ3542305. การบรหิารการขายและศลิปะการขาย3(3-0-6) 631241601 01 อ.ดร. ณัฐวฒุ ิปัญญา วทิยาการจัดการก
741 วทิยาการจัดการ3542404 การตลาดดจิทิลั 3(3-0-6) 631241601 01 อ.ดร. ณัฐวฒุ ิปัญญา วทิยาการจัดการก
355 วทิยาการจัดการ3543105 การตลาดเพอืสงัคมและสงิแวดลอ้ม3(3-0-6) 621241601 01 อ.ดร. วจิติรา แซต่งั วทิยาการจัดการก
816 วทิยาการจัดการ3543105 การตลาดเพอืสงัคมและสงิแวดลอ้ม3(3-0-6) 631641601 02 อ.ดร. วจิติรา แซต่งั วทิยาการจัดการก
743 วทิยาการจัดการ3544101- การจัดแสดงสนิคา้และการตกแตง่หนา้รา้น3(2-2-5) 631241601 01 อ.ดร. วจิติรา แซต่งั วทิยาการจัดการก
357 วทิยาการจัดการ3544102- การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางการตลาด3(3-0-6) 621241601 01 อ.ดร. วจิติรา แซต่งั วทิยาการจัดการก
819 วทิยาการจัดการ3544102- การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางการตลาด3(3-0-6) 631641601 02 อ.ดร. วจิติรา แซต่งั วทิยาการจัดการก
358 วทิยาการจัดการ3544106 การจัดการตราสนิคา้ 3(2-2-5) 621241601 01 อ.ดร. นุสรา แสงอร่าม วทิยาการจัดการก
1222 วทิยาการจัดการ3544106 การจัดการตราสนิคา้ 3(2-2-5) 641641601 02 อ.ดร. นุสรา แสงอร่าม วทิยาการจัดการก
1224 วทิยาการจัดการ3544801+ การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางการตลาด2(90) 641641601 01 อ.ดร. พรนภา บญุนํามา วทิยาการจัดการก
203 วทิยาการจัดการ3544802+ การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางการตลาด5(450) 611241601 01 อ.ดร. พรนภา บญุนํามา วทิยาการจัดการก
820 วทิยาการจัดการ3544901- สมัมนาทางการตลาด 3(2-2-5) 631641601 01 อ.ดร. วรีพร  สพุจนธ์รรมจารี วทิยาการจัดการก
360 วทิยาการจัดการ3544903+ ประเดน็สาํคญัทางการตลาดในปัจจบุนั3(3-0-6) 621241601 01 อ.ดร. วรีพร  สพุจนธ์รรมจารี วทิยาการจัดการก
1221 วทิยาการจัดการ3544903+ ประเดน็สาํคญัทางการตลาดในปัจจบุนั3(3-0-6) 641641601 02 อ.ดร. วรีพร  สพุจนธ์รรมจารี วทิยาการจัดการก
1160 วทิยาการจัดการ3561101- องคก์ารและการจัดการ 3(3-0-6) 641241701 01 ผศ.ดร. ภัทรธดิา  วฒันาพรรณกติติ วทิยาการจัดการก
1172 วทิยาการจัดการ3561101- องคก์ารและการจัดการ 3(3-0-6) 641242301 02 ผศ.ดร. ภัทรธดิา  วฒันาพรรณกติติ วทิยาการจัดการก
1152 วทิยาการจัดการ3561204* ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัการประกอบธรุกจิ3(3-0) 641240101 01 อ. จริะประภา คําราช วทิยาการจัดการก
780 วทิยาการจัดการ3562301+ การบรหิารการผลติและการดําเนนิงาน3(3-0-6) 631249001 01 อ. ปัญจพร จันทะวงษ์ วทิยาการจัดการก
369 วทิยาการจัดการ3562310- การบรหิารการผลติและการดําเนนิงาน3(3-0-6) 621242001 01 อ. ปิยะ วตัถพาณชิย์ วทิยาการจัดการก
375 วทิยาการจัดการ3562310- การบรหิารการผลติและการดําเนนิงาน3(3-0-6) 621242002 02 อ. ปิยะ วตัถพาณชิย์ วทิยาการจัดการก
739 วทิยาการจัดการ3562310- การบรหิารการผลติและการดําเนนิงาน3(3-0-6) 631241601 01 ผศ.ดร. อนุรักษ์ อาทติยก์วนิ วทิยาการจัดการก
764 วทิยาการจัดการ3562310- การบรหิารการผลติและการดําเนนิงาน3(3-0-6) 631242301 02 รศ.ดร. บญุฑวรรณ วงิวอน วทิยาการจัดการก
789 วทิยาการจัดการ3562310- การบรหิารการผลติและการดําเนนิงาน3(3-0-6) 631250101 03 ผศ.ดร. อนุรักษ์ อาทติยก์วนิ วทิยาการจัดการก
1220 วทิยาการจัดการ3562310- การบรหิารการผลติและการดําเนนิงาน3(3-0-6) 641641601 04 ผศ.ดร. อนุรักษ์ อาทติยก์วนิ วทิยาการจัดการก
1225 วทิยาการจัดการ3562310- การบรหิารการผลติและการดําเนนิงาน3(3-0-6) 641641701 05 รศ.ดร. บญุฑวรรณ วงิวอน วทิยาการจัดการก
1234 วทิยาการจัดการ3562310- การบรหิารการผลติและการดําเนนิงาน3(3-0-6) 641642301 06 รศ.ดร. บญุฑวรรณ วงิวอน วทิยาการจัดการก
734 วทิยาการจัดการ3562402- การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 631240101 01 อ. อษุา โบสถท์อง วทิยาการจัดการก
809 วทิยาการจัดการ3562402- การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 631641001 02 อ. อษุา โบสถท์อง วทิยาการจัดการก
738 วทิยาการจัดการ3562405 การพัฒนาบคุลกิภาพทางธรุกจิ3(3-0-6) 631240101 01 ผศ.ดร. ภัทรธดิา  วฒันาพรรณกติติ วทิยาการจัดการก
1217 วทิยาการจัดการ3563114- การจัดการธรุกจิชมุชน 3(3-0-6) 641641001 01 ผศ. ขจรศกัด ิ วงศว์ริาช วทิยาการจัดการก
351 วทิยาการจัดการ3563127- การจัดการโลจสิตกิส ์และโซอ่ปุทาน3(3-0-6) 621240101 01 ผศ. ขจรศกัด ิ วงศว์ริาช วทิยาการจัดการก
352 วทิยาการจัดการ3563129- การจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ3(3-0-6) 621240101 01 อ.ดร. อจัฉรา  เมฆสวุรรณ วทิยาการจัดการก
813 วทิยาการจัดการ3563129- การจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ3(3-0-6) 631641001 03 อ.ดร. อจัฉรา  เมฆสวุรรณ วทิยาการจัดการก



737 วทิยาการจัดการ3563204. ระบบสารสนเทศเพอืการจัดการ3(2-2-5) 631240101 01 อ.ดร. อจัฉรา  เมฆสวุรรณ วทิยาการจัดการก
812 วทิยาการจัดการ3563221 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลเพอืการตดัสนิใจทางธรุกจิ3(3-0-6) 631641001 01 อ. กญัญารัตน ์ ไชยสงคราม วทิยาการจัดการก
353 วทิยาการจัดการ3563227 การเขยีนแผนธรุกจิ 3(2-2-5) 621240101 01 ผศ.ดร. พอใจ สงิหเนตร วทิยาการจัดการก
811 วทิยาการจัดการ3563227 การเขยีนแผนธรุกจิ 3(2-2-5) 631641001 03 ผศ.ดร. พอใจ สงิหเนตร วทิยาการจัดการก
350 วทิยาการจัดการ3563404- การพัฒนาบคุคลและการฝึกอบรม3(3-0-6) 621240101 01 อ. อษุา โบสถท์อง วทิยาการจัดการก
814 วทิยาการจัดการ3564801 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการจัดการ2(90) 631641001 01 อ. อษุา โบสถท์อง วทิยาการจัดการก
40 วทิยาการจัดการ3564802. การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางการจัดการ5(450) 611240101 01 ผศ.ดร. พอใจ สงิหเนตร วทิยาการจัดการก
41 วทิยาการจัดการ3564802. การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางการจัดการ5(450) 611240102 02 ผศ.ดร. พอใจ สงิหเนตร วทิยาการจัดการก
230 วทิยาการจัดการ3564802. การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางการจัดการ5(450) 611240104 03 ผศ.ดร. พอใจ สงิหเนตร วทิยาการจัดการก
815 วทิยาการจัดการ3564891+ เตรยีมสหกจิศกึษาทางการจัดการ1(45) 631641001 01 อ. อษุา โบสถท์อง วทิยาการจัดการก
229 วทิยาการจัดการ3564892+ สหกจิศกึษาทางการจัดการ 6(640) 611240102 02 อ. อษุา โบสถท์อง วทิยาการจัดการก
231 วทิยาการจัดการ3564892+ สหกจิศกึษาทางการจัดการ 6(640) 611240104 03 อ. อษุา โบสถท์อง วทิยาการจัดการก
1446 วทิยาการจัดการ3566902- สมัมนาการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 648540101 01 ผศ.ดร. ธนกร สริสิคุนัธา วทิยาการจัดการก
1181 วทิยาการจัดการ3571304- ศลิปะการพัฒนาบคุลกิภาพและจติวทิยาการบรกิาร3(2-2-5) 641242701 01 อ. กนกอร ศริฐิติ ิ วทิยาการจัดการก
1184 วทิยาการจัดการ3571306 การจัดการฝ่ายหอ้งพักของโรงแรม3(2-2-5) 641242701 01 อ. เกศณีย ์สตัตรัตนขจร วทิยาการจัดการก
772 วทิยาการจัดการ3572240 พฤตกิรรมนักทอ่งเทยีวและการสอืสารขา้มวฒันธรรม3(3-0-6) 631242701 01 อ. เกศณีย ์สตัตรัตนขจร วทิยาการจัดการก
1182 วทิยาการจัดการ3572363+ การจัดการอาหารและเครอืงดมื3(2-2-5) 641242701 01 อ. กนกอร ศริฐิติ ิ วทิยาการจัดการก
775 วทิยาการจัดการ3572365 การจัดการธรุกจิทพัีก 3(3-0-6) 631242701 01 อ. สยมุภ ู อนุยะพันธ์ วทิยาการจัดการก
1183 วทิยาการจัดการ3572691 ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัธรุกจิงานประชมุ3(3-0-6) 641242701 01 อ. กมลวรรณ  ทาวนั วทิยาการจัดการก
556 วทิยาการจัดการ3573246 การจัดการการทอ่งเทยีวของชมุชนอยา่งยงัยนื3(3-0-6) 621242701 01 อ. ธวชัชยั  ทําทอง วทิยาการจัดการก
554 วทิยาการจัดการ3573264 การตลาดเพอืการทอ่งเทยีว 3(2-2-5) 621242701 01 อ. กนกอร ศริฐิติ ิ วทิยาการจัดการก
558 วทิยาการจัดการ3573367 การตลาดและการขายธรุกจิบรกิาร3(2-2-5) 621242701 01 อ. กนกอร ศริฐิติ ิ วทิยาการจัดการก
577 วทิยาการจัดการ3573475 ศลิปะของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเ้พอืการทอ่งเทยีว3(3-0-6) 621242701 02 อ. ธวชัชยั  ทําทอง วทิยาการจัดการก
559 วทิยาการจัดการ3573694 การจัดการอเีวน้ทแ์ละการเจรจาตอ่รอง3(2-2-5) 621242701 01 อ. กมลวรรณ  ทาวนั วทิยาการจัดการก
578 วทิยาการจัดการ3573695 การจัดการธรุกจิงานประชมุและการทอ่งเทยีวเพอืเป็นรางวลั3(2-2-5) 621242701 01 อ. กมลวรรณ  ทาวนั วทิยาการจัดการก
555 วทิยาการจัดการ3573922 การวจัิยเพอืการทอ่งเทยีวและธรุกจิบรกิาร3(2-2-5) 621242701 01 อ.ดร. ปัณณทตั กลัยา วทิยาการจัดการก
773 วทิยาการจัดการ3574367+ การจัดการภัตตาคาร 3(2-2-5) 631242701 01 อ. กนกพร  ศรวีชิยั วทิยาการจัดการก
587 วทิยาการจัดการ3574369 การจัดการธรุกจิพํานักระยะยาวและการดแูลผูส้งูอายุ3(2-2-5) 621242701 01 อ. สยมุภ ู อนุยะพันธ์ วทิยาการจัดการก
36 วทิยาการจัดการ3574882 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นการทอ่งเทยีว5(450) 611232701 01 อ. กนกอร ศริฐิติ ิ วทิยาการจัดการก

1149 วทิยาการจัดการ3591105- เศรษฐศาสตรท์วัไป 3(3-0-6) 641240101 01 อ. จริะประภา คําราช วทิยาการจัดการก
1157 วทิยาการจัดการ3591105- เศรษฐศาสตรท์วัไป 3(3-0-6) 641241601 02 อ. ชดิชนก  วงศเ์ครอื วทิยาการจัดการก
1161 วทิยาการจัดการ3591105- เศรษฐศาสตรท์วัไป 3(3-0-6) 641241701 03 อ. กญัญารัตน ์ ไชยสงคราม วทิยาการจัดการก
1173 วทิยาการจัดการ3591105- เศรษฐศาสตรท์วัไป 3(3-0-6) 641242301 04 อ. จริะประภา คําราช วทิยาการจัดการก
1233 วทิยาการจัดการ3591105- เศรษฐศาสตรท์วัไป 3(3-0-6) 641642301 05 อ. ชดิชนก  วงศเ์ครอื วทิยาการจัดการก
1404 วทิยาการจัดการ3591106 เศรษฐศาสตรก์บัการบรหิารธรุกจิ3(3-0-6) 641650101 01 อ. ชดิชนก  วงศเ์ครอื วทิยาการจัดการก
1447 วทิยาการจัดการ3595101* เศรษฐศาสตรเ์พอืการจัดการ3(3-0) 648540101 01 รศ.ดร. สรุชยั กงัวล วทิยาการจัดการก
1448 วทิยาการจัดการ3607301 วทิยาระเบยีบวธิวีจัิยเชงิประจักษ์ทางการจัดการ3(3-0-9) 648770101 01 รศ.ดร. บญุฑวรรณ วงิวอน วทิยาการจัดการก
1450 วทิยาการจัดการ3608303 การจัดการความเสยีงและการตดัสนิใจภายใตส้ถานการณ์ทไีมแ่น่นอน3(3-0-9) 648770101 01 รศ.ดร. บญุฑวรรณ วงิวอน วทิยาการจัดการก
1451 วทิยาการจัดการ3608905 สมัมนาการวจัิยการจัดการเชงิกลยทุธข์นัสงู3(2-2-7) 648770101 01 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดษิฐ์ วทิยาการจัดการก
753 วทิยาการจัดการ3611201- คอมพวิเตอรเ์พอืงานธรุกจิ 3(2-2-5) 631242001 01 อ. ชมัยพร  กาญจนพันธุ์ วทิยาการจัดการก



759 วทิยาการจัดการ3611201- คอมพวิเตอรเ์พอืงานธรุกจิ 3(2-2-5) 631242002 02 อ. ชมัยพร  กาญจนพันธุ์ วทิยาการจัดการก
1164 วทิยาการจัดการ3611402 ขนัตอนวธิแีละการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์3(2-2-5) 641241701 01 อ.ดร. บณัฑติ บษุบา วทิยาการจัดการก
750 วทิยาการจัดการ3612208 ระบบสารสนเทศเพอืการจัดการ3(3-0-6) 631241701 01 ผศ. เนตรดาว  โทธรัตน์ วทิยาการจัดการก
742 วทิยาการจัดการ3612301 คอมพวิเตอรเ์พอืงานธรุกจิ 3(2-2-5) 631241601 01 วา่ทรีอ้ยตรีพฑิรู กาญจนพันธุ์ วทิยาการจัดการก
1190 วทิยาการจัดการ3612301 คอมพวิเตอรเ์พอืงานธรุกจิ 3(2-2-5) 641249001 02 วา่ทรีอ้ยตรีพฑิรู กาญจนพันธุ์ วทิยาการจัดการก
749 วทิยาการจัดการ3612303 ระบบฐานขอ้มลูและการจัดการ3(2-2-5) 631241701 01 อ.ดร. บณัฑติ บษุบา วทิยาการจัดการก
1228 วทิยาการจัดการ3612303 ระบบฐานขอ้มลูและการจัดการ3(2-2-5) 641641701 02 อ.ดร. บณัฑติ บษุบา วทิยาการจัดการก
745 วทิยาการจัดการ3612504 โครงสรา้งขอ้มลู 3(2-2-5) 631241701 01 รศ.ดร. นันทะ บตุรนอ้ย วทิยาการจัดการก
363 วทิยาการจัดการ3613210 ความมนัคงของระบบสารสนเทศ3(3-0-6) 621241701 01 อ. พมิาย วงคท์า วทิยาการจัดการก
365 วทิยาการจัดการ3613213 การวจัิยทางเทคโนโลยสีารสนเทศธรุกจิ3(2-2-5) 621241701 01 ผศ.ดร. พริภพ จันทรแ์สนตอ วทิยาการจัดการก
362 วทิยาการจัดการ3613305 เทคโนโลยสีอืดจิทิลัและมัลตมิเีดยี3(2-2-5) 621241701 01 อ. ชมัยพร  กาญจนพันธุ์ วทิยาการจัดการก
367 วทิยาการจัดการ3613306 คลังขอ้มลูและการทาํเหมอืงขอ้มลูทางธรุกจิ3(2-2-5) 621241701 01 อ.ดร. อารยา อรยิา วทิยาการจัดการก
366 วทิยาการจัดการ3613307 ธรุกจิอเิล็กทรอนกิส์ 3(2-2-5) 621241701 01 อ. พมิาย วงคท์า วทิยาการจัดการก
824 วทิยาการจัดการ3613309 การบรหิารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ3(2-2-5) 631641701 01 รศ.ดร. นันทะ บตุรนอ้ย วทิยาการจัดการก
361 วทิยาการจัดการ3613404 การเขยีนโปรแกรมระบบเว็บ3(2-2-5) 621241701 01 วา่ทรีอ้ยตรีพฑิรู กาญจนพันธุ์ วทิยาการจัดการก
1227 วทิยาการจัดการ3613404 การเขยีนโปรแกรมระบบเว็บ3(2-2-5) 641641701 02 วา่ทรีอ้ยตรีพฑิรู กาญจนพันธุ์ วทิยาการจัดการก
1229 วทิยาการจัดการ3613504 เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 641641701 01 ผศ. เนตรดาว  โทธรัตน์ วทิยาการจัดการก
364 วทิยาการจัดการ3613905 โครงงานคอมพวิเตอรเ์พอืธรุกจิ1(60) 621241701 01 อ. พมิาย วงคท์า วทิยาการจัดการก
822 วทิยาการจัดการ3614891 เตรยีมสหกจิศกึษาดา้นคอมพวิเตอรธ์รุกจิ1(45) 631641701 01 อ. ชมัยพร  กาญจนพันธุ์ วทิยาการจัดการก
202 วทิยาการจัดการ3614892 สหกจิศกึษาดา้นคอมพวิเตอรธ์รุกจิ6(640) 611241701 01 อ. ชมัยพร  กาญจนพันธุ์ วทิยาการจัดการก
823 วทิยาการจัดการ3614904 สมัมนาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ 3(2-2-5) 631641701 01 ผศ. เนตรดาว  โทธรัตน์ วทิยาการจัดการก
825 วทิยาการจัดการ3614906 โครงงานคอมพวิเตอรเ์พอืธรุกจิ2(90) 631641701 01 อ. พมิาย วงคท์า วทิยาการจัดการก
782 วทิยาการจัดการ3622105 การตลาดสาํหรับการจัดการโลจสิตกิสแ์ละธรุกจิระหวา่งประเทศ3(3-0-6) 631249001 01 อ. ฐากรู ศริยิอด วทิยาการจัดการก
781 วทิยาการจัดการ3622201 การจัดการนําเขา้-สง่ออกและพธิกีารศลุกากร3(2-2-5) 631249001 01 อ. นลนิทพิย ์ กองคํา วทิยาการจัดการก
550 วทิยาการจัดการ3623102+ การจัดการขา้มวฒันธรรม 3(3-0-6) 621249001 01 ผศ.ดร. ศริญา จนาศกัดิ วทิยาการจัดการก
564 วทิยาการจัดการ3623102+ การจัดการขา้มวฒันธรรม 3(3-0-6) 621249002 02 ผศ.ดร. ศริญา จนาศกัดิ วทิยาการจัดการก
551 วทิยาการจัดการ3623109 การเงนิและการธนาคารสาํหรับการจัดการโลจสิตกิสแ์ละธรุกจิระหวา่งประเทศ3(3-0-6) 621249001 01 อ.ดร. อารยา อรยิา วทิยาการจัดการก
565 วทิยาการจัดการ3623109 การเงนิและการธนาคารสาํหรับการจัดการโลจสิตกิสแ์ละธรุกจิระหวา่งประเทศ3(3-0-6) 621249002 02 อ.ดร. อารยา อรยิา วทิยาการจัดการก
552 วทิยาการจัดการ3623112 การจัดการการขนสง่และการกระจายสนิคา้3(2-2-5) 621249001 01 อ. ปัญจพร จันทะวงษ์ วทิยาการจัดการก
566 วทิยาการจัดการ3623112 การจัดการการขนสง่และการกระจายสนิคา้3(2-2-5) 621249002 02 อ. ปัญจพร จันทะวงษ์ วทิยาการจัดการก
549 วทิยาการจัดการ3623302 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละธรุกจิระหวา่งประเทศเชงิกลยทุธ์3(3-0-6) 621249001 01 อ.ดร. กรรณกิาร ์ สายเทพ วทิยาการจัดการก
563 วทิยาการจัดการ3623302 การจัดการโลจสิตกิสแ์ละธรุกจิระหวา่งประเทศเชงิกลยทุธ์3(3-0-6) 621249002 02 อ.ดร. กรรณกิาร ์ สายเทพ วทิยาการจัดการก
553 วทิยาการจัดการ3623901 การวจัิยทางการจัดการโลจสิตกิสแ์ละธรุกจิระหวา่งประเทศ3(2-2-5) 621249001 01 อ. ฐากรู ศริยิอด วทิยาการจัดการก
567 วทิยาการจัดการ3623901 การวจัิยทางการจัดการโลจสิตกิสแ์ละธรุกจิระหวา่งประเทศ3(2-2-5) 621249002 02 อ. ฐากรู ศริยิอด วทิยาการจัดการก
1174 วทิยาการจัดการ3631208 ระบบเครอืขา่ยและเทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ต3(2-2-5) 641242301 01 อ. ออมทอง  พัฒนพงษ์ วทิยาการจัดการก
766 วทิยาการจัดการ3632108 กลยทุธก์ารสอืสารทางธรุกจิดจิทิลั3(2-2-5) 631242301 01 ผศ. กาญจนา รัตนธรีวเิชยีร วทิยาการจัดการก
765 วทิยาการจัดการ3632210 การเขยีนโปรแกรมสาํหรับเว็บ3(2-2-5) 631242301 01 ผศ. ฐานันดร ์โตะ๊ถม วทิยาการจัดการก
1235 วทิยาการจัดการ3632210 การเขยีนโปรแกรมสาํหรับเว็บ3(2-2-5) 641642301 02 ผศ. ฐานันดร ์โตะ๊ถม วทิยาการจัดการก
767 วทิยาการจัดการ3632309 การจัดการเนอืหาเชงิดจิทิลัสาํหรับธรุกจิสมัยใหม่3(2-2-5) 631242301 01 ผศ. กาญจนา รัตนธรีวเิชยีร วทิยาการจัดการก
1236 วทิยาการจัดการ3632309 การจัดการเนอืหาเชงิดจิทิลัสาํหรับธรุกจิสมัยใหม่3(2-2-5) 641642301 02 ผศ. กาญจนา รัตนธรีวเิชยีร วทิยาการจัดการก



381 วทิยาการจัดการ3633110 จรยิธรรม ความปลอดภัยและกฎหมายสาํหรับธรุกจิดจิทิลั3(3-0-6) 621242301 01 อ.ดร. สคุนธท์พิย ์สภุาจันทร์ วทิยาการจัดการก
1237 วทิยาการจัดการ3633110 จรยิธรรม ความปลอดภัยและกฎหมายสาํหรับธรุกจิดจิทิลั3(3-0-6) 641642301 02 อ.ดร. สคุนธท์พิย ์สภุาจันทร์ วทิยาการจัดการก
382 วทิยาการจัดการ3633111 ผูป้ระกอบการยคุดจิทิลัและนวตักรรม3(2-2-5) 621242301 01 อ. ออมทอง  พัฒนพงษ์ วทิยาการจัดการก
833 วทิยาการจัดการ3633113 การบรหิารโครงการทางธรุกจิดจิทิลั3(2-2-5) 631642301 01 อ. ศรัณยา สนิพาณี วทิยาการจัดการก
384 วทิยาการจัดการ3633116 ระบบธรุกจิอจัฉรยิะและการสนับสนุนการตดัสนิใจ3(2-2-5) 621242301 01 อ. ศรัณยา สนิพาณี วทิยาการจัดการก
828 วทิยาการจัดการ3633212 ภาษาองักฤษสาํหรับธรุกจิดจิทิลั3(3-0-6) 631642301 01 อ. ศรัณยา สนิพาณี วทิยาการจัดการก
385 วทิยาการจัดการ3633215 การพัฒนาแอปพลเิคชนับนอปุกรณ์เคลอืนที3(2-2-5) 621242301 01 ผศ. ฐานันดร ์โตะ๊ถม วทิยาการจัดการก
831 วทิยาการจัดการ3633314 การออกแบบอตัลักษณ์องคก์รและแบรนดงิ3(2-2-5) 631642301 01 อ. ออมทอง  พัฒนพงษ์ วทิยาการจัดการก
832 วทิยาการจัดการ3633317 เทคโนโลยคีลาวดส์าํหรับงานทางธรุกจิ3(2-2-5) 631642301 01 ผศ. จารุวรรณ  ลมิป์ไพบลูย์ วทิยาการจัดการก
383 วทิยาการจัดการ3633901 สมัมนาทางการจัดการธรุกจิดจิทิลั3(2-2-5) 621242301 01 อ.ดร. สคุนธท์พิย ์สภุาจันทร์ วทิยาการจัดการก
829 วทิยาการจัดการ3633902 ปัญหาพเิศษทางการจัดการธรุกจิดจิทิลั3(2-2-5) 631642301 01 อ.ดร. สคุนธท์พิย ์สภุาจันทร์ วทิยาการจัดการก
830 วทิยาการจัดการ3634801 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางการจัดการธรุกจิดจิทิลั2(90) 631642301 01 อ. ศรัณยา สนิพาณี วทิยาการจัดการก
227 วทิยาการจัดการ3634802+ การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางการจัดการธรุกจิดจิทิลั5(450) 611242101 01 อ. ออมทอง  พัฒนพงษ์ วทิยาการจัดการก
1452 วทิยาการจัดการ3637912 วทิยานพินธ์ 6(0-6) 628770101 01 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1454 วทิยาการจัดการ3637912 วทิยานพินธ์ 6(0-6) 618770101 02 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1506 วทิยาการจัดการ3637912 วทิยานพินธ์ 6(0-6) 618770102 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1453 วทิยาการจัดการ3637912x วทิยานพินธ์ 6(0-6) 628770101 01 อาจารยท์ปีรกึษา วทิยาการจัดการก
1455 วทิยาการจัดการ3637912x วทิยานพินธ์ 6(0-6) 618770101 02 อาจารยท์ปีรกึษา วทิยาการจัดการก
1507 วทิยาการจัดการ3637912x วทิยานพินธ์ 6(0-6) 618770102 อาจารยท์ปีรกึษา วทิยาการจัดการก
1169 วทิยาการจัดการ3641103 การเลอืกทาํเลทตีงัและการออกแบบรา้นคา้ปลกี3(3-0-6) 641242001 01 ผศ.ดร. สขุเกษม ลางคลุเสน วทิยาการจัดการก
1170 วทิยาการจัดการ3641302 การเรยีนรูภ้าคปฏบิตัดิา้นการจัดการธรุกจิคา้ปลกี4(0-180) 641242001 01 อ. สรัญญา บลัลังก์ วทิยาการจัดการก
371 วทิยาการจัดการ3642203 การจัดการสนิคา้คงคลังในธรุกจิคา้ปลกี3(3-0-6) 621242001 01 ผศ.ดร. สขุเกษม ลางคลุเสน วทิยาการจัดการก
378 วทิยาการจัดการ3642203 การจัดการสนิคา้คงคลังในธรุกจิคา้ปลกี3(3-0-6) 621242002 02 ผศ.ดร. สขุเกษม ลางคลุเสน วทิยาการจัดการก
756 วทิยาการจัดการ3642205 การออกแบบการจัดวางและการสรา้งบรรยากาศภายในรา้นคา้3(3-0-6) 631242001 01 อ. สรัญญา บลัลังก์ วทิยาการจัดการก
762 วทิยาการจัดการ3642205 การออกแบบการจัดวางและการสรา้งบรรยากาศภายในรา้นคา้3(3-0-6) 631242002 02 อ. สรัญญา บลัลังก์ วทิยาการจัดการก
755 วทิยาการจัดการ3642302 การเรยีนรูภ้าคปฏบิตัดิา้นการจัดการธรุกจิคา้ปลกี4(0-180) 631242001 01 อ. ปิยะ วตัถพาณชิย์ วทิยาการจัดการก
760 วทิยาการจัดการ3642302 การเรยีนรูภ้าคปฏบิตัดิา้นการจัดการธรุกจิคา้ปลกี4(0-180) 631242002 02 ผศ.ดร. สขุเกษม ลางคลุเสน วทิยาการจัดการก
368 วทิยาการจัดการ3643201 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพอืการบรหิารสนิคา้ในธรุกจิคา้ปลกี3(3-0-6) 621242001 01 อ. สรัญญา บลัลังก์ วทิยาการจัดการก
379 วทิยาการจัดการ3643201 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพอืการบรหิารสนิคา้ในธรุกจิคา้ปลกี3(3-0-6) 621242002 02 อ. สรัญญา บลัลังก์ วทิยาการจัดการก
373 วทิยาการจัดการ3643302 การเรยีนรูภ้าคปฏบิตัดิา้นการจัดการธรุกจิคา้ปลกี5(0-225) 621242001 01 ผศ.ดร. สขุเกษม ลางคลุเสน วทิยาการจัดการก
376 วทิยาการจัดการ3643302 การเรยีนรูภ้าคปฏบิตัดิา้นการจัดการธรุกจิคา้ปลกี5(0-225) 621242002 02 อ. สรัญญา บลัลังก์ วทิยาการจัดการก
217 วทิยาการจัดการ3644801 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการจัดการธรุกจิคา้ปลกี5(450) 611242001 01 อ. ปิยะ วตัถพาณชิย์ วทิยาการจัดการก
218 วทิยาการจัดการ3644801 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการจัดการธรุกจิคา้ปลกี5(450) 611242002 02 อ. สรัญญา บลัลังก์ วทิยาการจัดการก
372 วทิยาการจัดการ3644903 การวจัิยสาํหรับธรุกจิคา้ปลกี3(2-2-5) 621242001 01 ผศ.ดร. ณัฐนันท ์ฐติยิาปราโมทย์ วทิยาการจัดการก
377 วทิยาการจัดการ3644903 การวจัิยสาํหรับธรุกจิคา้ปลกี3(2-2-5) 621242002 02 ผศ.ดร. ณัฐนันท ์ฐติยิาปราโมทย์ วทิยาการจัดการก
1409 วทิยาการจัดการ3651104 เศรษฐศาสตรเ์พอืการแขง่ขนัเชงิกลยทุธ์3(3-0-6) 641250101 01 อ. กญัญารัตน ์ ไชยสงคราม วทิยาการจัดการก
1449 วทิยาการจัดการ4117102- สถติขินัสงูสาํหรับการวจิัยทางการจัดการ3(3-0-9) 648770101 01 รศ.ดร. เผา่ไทย วงศเ์หลา วทิยาการจัดการก
614 วทิยาการจัดการ4122206 ระบบฐานขอ้มลู 3(2-2-5) 631224201 01 ผศ. สมศกัด ิศรสีวการย์ วทิยาศาสตร์ ก
796 วทิยาการจัดการ4122206 ระบบฐานขอ้มลู 3(2-2-5) 631621201 02 ผศ. สมศกัด ิศรสีวการย์ วทิยาศาสตร์ ก
557 วทิยาการจัดการ4122661 เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการทอ่งเทยีวและธรุกจิบรกิาร3(2-2-5) 621242701 01 ผศ. จารุวรรณ  ลมิป์ไพบลูย์ วทิยาการจัดการก


