
สภาพ นศ./ จ านวน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย  วทิยาเขตตรัง วชิา ชัน้ปี กลุ่ม สอนเด่ียวสอนร่วม ท ป รวม

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 08212204 การบัญชีเฉพาะกิจการ ชล/ลส บช.ทอ.2 1 √ 4 4 8

ตารางสอนประจ าตัวผู้สอน  ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา  2563 Specialized Accounting

ชื่อผู้สอน        

  อาจารยป์ระจ า   อาจารยจ์า้งสอนรายเดือน  อาจารยจ์า้งสอนรายชั่วโมง

 ลงชื่อ อาจารยผู้์สอน

 ลงชื่อ หัวหน้าหลักสูตรฯ

 ลงชื่อ 

 ลงชื่อ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 4 4 8

คาบท่ี

วัน/เวลา

จันทร์

อังคาร

ท.+ป. ท.+ป.
พุธ

บช.ทอ.2 ออนไลน์ บช.ทอ.2 ออนไลน์

พฤหัส

ศุกร์

หมายเหตุ

บริหารธรุกิจ

______________________________________

______________________________________

รวม

สาขา    

วทิยาลัย การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์กรรณิกา  บัวทองเรือง

______________________________________

1

09.00-10.00

6

______________________________________

52 4

08.00-09.00

3

หัวหน้าสาขา

คาบสอนฉล่ีย/สัปดาห์
รหัสวิชา

หน่วยกิต การสอน

3(2-1)

รวม(ท-ป)
ชื่อวิชา

19.00-20.0018.00-19.0017.00-18.00

9

16.00-17.00

7 11 1210

15.00-16.0014.00-15.0012.00-13.00

การบัญชีเฉพาะกิจการ การบัญชีเฉพาะกิจการ

11.00-12.00 13.00-14.00

8

10.00-11.00

Foxit
Pencil



สภาพ นศ./ จ านวน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย  วทิยาเขตตรัง วชิา ชัน้ปี กลุ่ม สอนเด่ียวสอนร่วม ท ป รวม

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 08212308 การรายงานและวเิคราะห์งบการเงิน ชบ บช.4 1 √ 4 4 8
ตารางสอนประจ าตัวผู้สอน  ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา  2563 Financial Statement Reporting and Analysis

ชื่อผู้สอน        

  อาจารยป์ระจ า   อาจารยจ์า้งสอนรายเดือน  อาจารยจ์า้งสอนรายชั่วโมง

 ลงชื่อ อาจารยผู้์สอน

 ลงชื่อ หัวหน้าหลักสูตร

 ลงชื่อ 

 ลงชื่อ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

คาบที่

วัน/เวลา

ท.+ป. ท.+ป.
จนัทร์

บช.4 ออนไลน์ บช.4 ออนไลน์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

 
ศุกร์

หมายเหตุ

12
19.00-20.0018.00-19.00

10 11
17.00-18.0014.00-15.00 15.00-16.0013.00-14.00 16.00-17.0010.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.0008.00-09.00 09.00-10.00

3 4

______________________________________

1 2

______________________________________

หัวหน้าสาขา

คาบสอนฉล่ีย/สัปดาห์
ชื่อวิชา

หน่วยกิต การสอน

รวม(ท-ป)

87

รหัสวิชา

3(2-1)

5 6 9

การรายงานและวเิคราะห์งบการเงินการรายงานและวเิคราะห์งบการเงิน

______________________________________

______________________________________

รวม

วทิยาลัย การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขา    

ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ะริน  เครือวรพันธุ์
บริหารธรุกิจ

Foxit
Pencil



สภาพ นศ./ จ านวน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย  วทิยาเขตตรัง วชิา ชัน้ปี กลุ่ม สอนเด่ียวสอนร่วม ท ป รวม

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 08217303 ทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชีโรงแรม พฐ บช.3,4 1 √ 0 12 12

ตารางสอนประจ าตัวผู้สอน  ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา  2563 Practice Skills in Hotel Accounting

ชื่อผู้สอน        

  อาจารยป์ระจ า   อาจารยจ์า้งสอนรายเดือน  อาจารยจ์า้งสอนรายชั่วโมง

 ลงชื่อ อาจารยผู้์สอน

 ลงชื่อ หัวหน้าหลักสูตร

 ลงชื่อ 

 ลงชื่อ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 0 12 12
คาบท่ี

วัน/เวลา

จันทร์

ป. ป.

อังคาร

บช.3,4 ออนไลน์ บช.3,4 ออนไลน์

พุธ

พฤหัส

ป. ป.
ศุกร์

บช.3,4 ออนไลน์ บช.3,4 ออนไลน์
หมายเหตุ

19.00-20.0015.00-16.00 18.00-19.00

ทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชีโรงแรม ทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชีโรงแรม

ทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชีโรงแรม ทักษะปฏิบัติด้านงานบัญชีโรงแรม

12.00-13.00
115

อาจารยจ์รัิชญา  บุญช่วย

______________________________________

______________________________________

7

หัวหน้าสาขา

3(0-3)

106
13.00-14.00 17.00-18.00

วทิยาลัย การโรงแรมและการท่องเที่ยว

10.00-11.00 14.00-15.00
3

16.00-17.00

รวม

คาบสอนฉล่ีย/สัปดาห์

รวม(ท-ป)

การสอน

บริหารธรุกิจ

128 9

หน่วยกิต

______________________________________

รหัสวิชา ชื่อวิชา

______________________________________

08.00-09.00 09.00-10.00
1 2

11.00-12.00
4

สาขา    

Foxit
Pencil



สภาพ นศ./ จ านวน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย  วทิยาเขตตรัง วชิา ชัน้ปี กลุ่ม สอนเด่ียวสอนร่วม ท ป รวม

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 08211206 กฎหมายธรุกิจและกฎหมายทางวชิาชีพบัญชี พฐ บช.ทอ.1 1 √ 6 0 6

ตารางสอนประจ าตัวผู้สอน  ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา  2563 Business and Professional Law

08211410 การจดัการเชิงกลยทุธ์ พฐ บช.ทอ.1 1 √ 6 0 6

Strategic Management

ชื่อผู้สอน        

  อาจารยป์ระจ า   อาจารยจ์า้งสอนรายเดือน  อาจารยจ์า้งสอนรายชั่วโมง

 ลงชื่อ อาจารยผู้์สอน

 ลงชื่อ หัวหน้าหลักสูตรฯ

 ลงชื่อ 

 ลงชื่อ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 12 0 12

คาบที่

วัน/เวลา

จนัทร์

ท. ท.
อังคาร

บช.ทอ.1 ออนไลน์ บช.ทอ.1 ออนไลน์

พุธ

พฤหัส

ท. ท.
ศุกร์

บช.ทอ.1 ออนไลน์ บช.ทอ.1 ออนไลน์

หมายเหตุ

กฎหมายธรุกิจและกฎหมายทางวชิาชีพบัญชี

การจดัการเชิงกลยทุธ์การจดัการเชิงกลยทุธ์

19.00-20.00

82 3 4

18.00-19.00

1110 12

17.00-18.00

รวม

คาบสอนฉล่ีย/สัปดาห์การสอน

รวม(ท-ป)

หน่วยกิต

3(3-0)

3(3-0)

ชื่อวิชา

วทิยาลัย การโรงแรมและการท่องเที่ยว

รหัสวิชา

1

08.00-09.00

5

10.00-11.00 12.00-13.00

อาจารยน์ุชนาถ  ทับครุฑ

สาขา    

______________________________________

บริหารธรุกิจ

______________________________________ หัวหน้าสาขา

กฎหมายธรุกิจและกฎหมายทางวชิาชีพบัญชี

______________________________________

7

______________________________________

11.00-12.0009.00-10.00

6 9

16.00-17.0015.00-16.0013.00-14.00 14.00-15.00

Foxit
Pencil



สภาพ นศ./ จ านวน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย  วทิยาเขตตรัง วชิา ชัน้ปี กลุ่ม สอนเด่ียวสอนร่วม ท ป รวม

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 08211205 หลักการตลาด พฐ บช.ทอ.1 1 √ 6 0 6

ตารางสอนประจ าตัวผู้สอน  ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา  2563 Principles of Marketing

ชื่อผู้สอน        

  อาจารยป์ระจ า   อาจารยจ์า้งสอนรายเดือน  อาจารยจ์า้งสอนรายชั่วโมง

 ลงชื่อ อาจารยผู้์สอน

 ลงชื่อ หัวหน้าหลักสูตรฯ

 ลงชื่อ 

 ลงชื่อ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 6 0 6

คาบที่

วัน/เวลา

จนัทร์

ท. ท.
อังคาร

บช.ทอ.1 ออนไลน์ บช.ทอ.1 ออนไลน์

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

หมายเหตุ

หัวหน้าสาขา

หลักการตลาด

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต การสอน

______________________________________

______________________________________

คาบสอนฉล่ีย/สัปดาห์

รวม(ท-ป)

สาขา    บริหารธรุกิจ

อาจารยอ์รอนงค์ อ าภา

3(3-0)

วทิยาลัย การโรงแรมและการท่องเที่ยว

รวม

1 2 3 4 5 7 8 9 11

หลักการตลาด

______________________________________

______________________________________

126

16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.0013.00-14.0008.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 14.00-15.00 15.00-16.00

10

Foxit
Pencil



สภาพ นศ./ จ านวน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย  วทิยาเขตตรัง วชิา ชัน้ปี กลุ่ม สอนเด่ียวสอนร่วม ท ป รวม

วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 08213304 พฐ บช.ทอ.1 1 √ 4 4 8

ตารางสอนประจ าตัวผู้สอน  ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา  2563

ชื่อผู้สอน 

  อาจารยป์ระจ า   อาจารยจ์า้งสอนรายเดือน  อาจารยจ์า้งสอนรายชั่วโมง

 ลงชื่อ อาจารยผู้์สอน

 ลงชื่อ หัวหน้าหลักสูตรฯ

 ลงชื่อ 

 ลงชื่อ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 4 4 8

คาบที่

วัน/เวลา

จนัทร์

อังคาร

พุธ

ท+ป ท+ป
พฤหัส

บช.ทอ.1 ออนไลน์ บช.ทอ.1 ออนไลน์

ศุกร์

หมายเหตุ

การจดัการต้นทุน

การจดัการต้นทุน การจดัการต้นทุน

Cost Management

14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.0008.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

______________________________________ หัวหน้าสาขา

______________________________________ รวม

อาจารยฉ์มพร  มีชนะ

______________________________________

______________________________________

3(3-0)

วทิยาลัย การโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขา บริหารธรุกิจ

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต การสอน คาบสอนฉล่ีย/สัปดาห์

รวม(ท-ป)

Foxit
Pencil






