
วัน
     เวลา     

หองสอบ
9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00

19 ต.ค 58

8303

อ.นภดล / อ.มริสา

หัวหนาสาขา..........................................................................................รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ...............................................................................................................

วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
8203

อ.ชูกียรติ / อ.ธิดาวรรณ

อังคาร

20 ต.ค 58

พฤหัสบดี

22 ต.ค 58

อังคาร คณิตศาสตรทั่วไป

อ.ทวิช / อ.วาจิศา

จันทร องคการและการจัดการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ตารางสอบ ....กลางภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 

สาขา ...บริหารธุรกิจ... หลักสูตรวิชา…การจัดการ ...  (ชั้นปที่  1 )...4ป...

พ
ักเ

ท
ี่ยง

     อาจารยผูควบคุม      

หองสอบ

อังคาร หลักการตลาด

13 ต.ค 58

8303

อ.สุธาทิพย / อ.กฤตชญา

20 ต.ค 58
8205

อ.จีรวัฒน / อ.ดวงพร

8303

พุธ ภาษาอังกฤษ 1

14 ต.ค 58



วัน
     เวลา     

หองสอบ
9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00

หัวหนาสาขา..........................................................................................รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ...............................................................................................................

พฤหัสบดี การจัดการสมัยใหม

22 ต.ค 58

8203

อ.จีรวัฒน / อ.ดวงพร

อังคาร การเปนผูประกอบการใหม

20 ต.ค 58

8203

อ.เกริกวุฒิ / อ.ชุลี

จันทร สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

19 ต.ค 58
8205

อ.ดร.สุพร / อ.กมลนันท

8303

อ.เกริกวุฒิ / อ.ชุลี

ศุกร หลักเศรษฐศาสตร

16 ต.ค 58

8205

อ.ศักรินทร  / อ.ภิริญาภรณ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ตารางสอบ ....กลางภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 

สาขา ...บริหารธุรกิจ... หลักสูตรวิชา…การจัดการ ...  (ชั้นปที่  2 )...4ป...

พ
ักเ

ท
ี่ยง

     อาจารยผูควบคุม      

หองสอบ

จันทร การภาษีอากร

12 ต.ค 58

8202

อ.สันติพงษ / อ.สุพัชชา

อังคาร วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีภาคใต

13 ต.ค 58



วัน
     เวลา     

หองสอบ
9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00

หัวหนาสาขา..........................................................................................รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ...............................................................................................................

พฤหัสบดี ผูนําและการทํางานเปนทีม

22 ต.ค 58
8201

อ.อาทิตย / อ.น้ําฝน

พนักงานสัมพันธ

15 ต.ค 58

8201

อ.ดุสิต / อ.นิตยา

อังคาร การจัดการธุรกิจขนาดยอม

20 ต.ค 58

8302

อ.ทวีศักดิ์ / อ.จุฑามาศ

จันทร สนทนาภาษาอังกฤษ

19 ต.ค 58

8202

อ.ดร.อาคม / อ.เมธาพร

ตารางสอบ ....กลางภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 

สาขา ...บริหารธุรกิจ... หลักสูตรวิชา…การจัดการ ...  (ชั้นปที่  3 )...4ป...

พ
ักเ

ท
ี่ยง

     อาจารยผูควบคุม      

หองสอบ

จันทร การจัดการโครงการ

12 ต.ค 58

8203

อ.สุธาทิพย / อ.กฤตชญา

พุธ การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน

14 ต.ค 58

8302

ศุกร การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ

16 ต.ค 58
8202

อ.ดร.สุพร / อ.กมลนันท

อ.ชูเกียรติ / อ.ธิดาวรรณ

พฤหัสบดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   



วัน
     เวลา     

หองสอบ
9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00

หัวหนาสาขา..........................................................................................รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ...............................................................................................................

อังคาร จริยธรรมสําหรับมนุษย

20 ต.ค 58
8305

อ.กงกิจ / อ.อารีรัตน

พ
ักเ

ท
ี่ยง

     อาจารยผูควบคุม      

หองสอบ

อังคาร เทคนิคการนําเสนอ

13 ต.ค 58

8302

อ.ประสาร / อ.พิมพรรณ

ศุกร การจัดการเชิงกลยุทธ

16 ต.ค 58

8202

อ.ทวิช / อ.วาจิศา

จันทร วิธีวิจัยทางธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ตารางสอบ ....กลางภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 

สาขา ...บริหารธุรกิจ... หลักสูตรวิชา…การจัดการ ...  (ชั้นปที่  4 )...4ป...

19 ต.ค 58

8203

อ.ปยะพงศ / อ.นาตยา



วัน
     เวลา     

หองสอบ
9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00

หัวหนาสาขา..........................................................................................รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ...............................................................................................................

พฤหัสบดี การจัดการสํานักงาน

22 ต.ค 58
8202

อ.เกริกวุฒิ / อ.ชุลี

กฎหมายธุรกิจ

16 ต.ค 58

8205 8303
อ.ศักรินทร / อ.ภิริญาภรณ อ.อาทิตย / อ.น้ําฝน

พุธ เอเชียอาคเนยศึกษา

21 ต.ค 58

8201

อ.ศักรินทร / อ.ภิริญาภรณ

อังคาร วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต

20 ต.ค 58

8205

อ.ดุสิต / อ.นิตยา

พฤหัสบดี สถิติธุรกิจ

15 ต.ค 58

8202

อ.สันติพงษ / อ.สุพัชชา

ตารางสอบ ....กลางภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 

สาขา ...บริหารธุรกิจ... หลักสูตรวิชา…การจัดการ ...  (ชั้นปที่  1 )...เทียบโอน...

พ
ักเ

ท
ี่ยง

     อาจารยผูควบคุม      

หองสอบ

จันทร จิตวิทยาทั่วไป

12 ต.ค 58

8305

อ.ปยะพงศ / อ.นาตยา

อังคาร การบัญชีการเงิน

13 ต.ค 58

8202

ศุกร หลักเศรษฐศาสตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

อ.สันติ / อ.ดร.เสาวคนธ



วัน
     เวลา     

หองสอบ
9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00

หัวหนาสาขา..........................................................................................รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ...............................................................................................................

พฤหัสบดี ผูนําและการทํางานเปนทีม

22 ต.ค 58

8201

อ.อาทิตย / อ.น้ําฝน

การจัดการธุรกิจขนาดยอม จริยธรรมสําหรับมนุษย

20 ต.ค 58

8302 8305

อ.ทวีศักดิ์ / อ.จุฑามาศ อ.กงกิจ / อ.อารีรัตน

อ.ดร.สุพร / อ. กมลนันท

จันทร วิธีวิจัยทางธุรกิจ

19 ต.ค 58

8203

อ.ปยะพงศ / อ.นาตยา

พ
ักเ

ท
ี่ยง

     อาจารยผูควบคุม      

หองสอบ

อังคาร วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของภาคใต

13 ต.ค 58

8303

อ.เกริกวุฒิ / อ.ชุลี

ศุกร ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการจัดการ การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ

16 ต.ค 58

8201 8202

อ.จีรวัฒน / อ.ดวงพร

อังคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ตารางสอบ ....กลางภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 

สาขา ...บริหารธุรกิจ... หลักสูตรวิชา…การจัดการ ...  (ชั้นปที่  2 )...เทียบโอน...



วัน
     เวลา     

หองสอบ
9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00

หัวหนาสาขา..........................................................................................รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ...............................................................................................................

พฤหัสบดี การจัดการสมัยใหม

22 ต.ค 58

8203

อ.จีรวัฒน / อ.ดวงพร

จันทร วิธีวิจัยทางธุรกิจ

19-ต.ค.-58

8203

อ.ปยะพงศ / อ.นาตยา

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ

16-ต.ค.-58

8205 8202

อ.ศักรินทร / อ.ภิริญาภรณ อ.ดร.สุพร / อ.กมลนันท

พ
ักเ

ท
ี่ยง

     อาจารยผูควบคุม      

หองสอบ

จันทร การภาษีอากร

12-ต.ค.-58

8202

อ.สันติพงษ / อ.สุพัชชา

พฤหัสบดี การตลาดลูกคาสัมพันธ

15-ต.ค.-58

8201

อ.ดุสิต / อ.นิตยา

ศุกร เศรษฐศาสตรจุลภาค 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ตารางสอบ ....กลางภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 

สาขา ...บริหารธุรกิจ... หลักสูตรวิชา…การจัดการ ...(นอกแผน)...



วัน
     เวลา     

หองสอบ
9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00

หัวหนาสาขา..........................................................................................รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ...............................................................................................................

พ
ักเ

ท
ี่ยง

     อาจารยผูควบคุม      

หองสอบ

จันทร การจัดการทรัพยากรมนุษย

19-ต.ค.-58

8301

อ.ทวีศักดิ์ / อ.จุฑามาศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

ตารางสอบ ....กลางภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 

สาขา ...บริหารธุรกิจ... หลักสูตรวิชา…การจัดการ ...(นอกแผน)...



วัน
     เวลา     

หองสอบ
9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00

การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

16-ต.ค.-58

8202

อ.ทวิช / อ.วาจิศา

หัวหนาสาขา..........................................................................................รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ...............................................................................................................

ตารางสอบ ....กลางภาค...   ภาคการเรียน…1/2558.... 

สาขา ...บริหารธุรกิจ... หลักสูตรวิชา…การจัดการ ...(นอกแผน)...

พ
ักเ

ท
ี่ยง

     อาจารยผูควบคุม      

หองสอบ

จันทร เศรษฐศาสตรมหภาค 1

12-ต.ค.-58

8201

อ.ดร.สุพร / อ.กมลนันท

อังคาร การเงินธุรกิจ

13-ต.ค.-58

8305

อังคาร การบริหารธุรกิจขนาดยอม

20-ต.ค.-58

8302

อ.ทวีศักดิ์ / อ.จุฑามาศ

อ.ดร.สุพร / อ.กมลนันท

ศุกร

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   


	การจัดการ 1

