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รุ่น / section

วนั  /  เวลา 

สถานที่เรียน

วชิาที่  6

วนัเสาร์ท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผู้สอน รศ.ศศิธร  แมน้สงวน

วนัเสาร์ที่  2 เมษายน พ.ศ. 2559

วนัอาทิตย์ที่  3 เมษายน พ.ศ. 2559

วนัเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

วนัอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

วนัเสาร์ท่ี  23 เมษายน พ.ศ. 2559 รศ.ขนบพนัธุ ์ เอ่ียมโอภาส และคณะฯ

วนัเสาร์ท่ี  30 เมษายน พ.ศ. 2559

วนัเสาร์ท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ** ลงทะเบียนเรียน คร้ังที่ 5

วชิาที่  7

วนัเสาร์ท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ผู้สอน อ.สิทธิชยั  มานะสม

วนัเสาร์ท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 อ.ดร.ณฐัวรพล  รัชสิริวชัรบุล

วนัเสาร์ท่ี  4 มิถุนายน พ.ศ. 2559 อ.เอนก  กา้นสงัวอน  และคณะฯ

วนัเสาร์ท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สอบวดัผล  ส. 18 ม.ิย. 59

วชิาที่  8

วนัเสาร์ท่ี  25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ผู้สอน รศ.ดร.กอ้งกิติ   พูสวสัด์ิ

วนัเสาร์ท่ี   2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 อ.ดร.เมธี   จนัทวิมล

วนัเสาร์ท่ี   9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 อ.ดร.พรเทพ  อนุสสรนิติสาร และคณะฯ

สอบวดัผลในกระบวนวชิาที่ 5  

เวลา 13.00 - 16.00 น.

วนัเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วนัเสาร์ที่  9 เมษายน พ.ศ. 2559

INM   6013  การจดัการความเส่ียง

INM 6014  การจดัการความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม

13.00 - 16.00 น.

งดบรรยาย : เนื่องจากหยุดต่อเนื่อง วนัสงกรานต์

สอบวดัผลในกระบวนวชิาที่ 6

INM 6008   วธีิการวจิยัทางธุรกจิในภาคอุตสาหกรรม 

วชิา INM 6002  การจดัการการเงนิในภาคอุตสาหกรรม 

เวลา 13.00 - 16.00 น.

     ตารางการบรรยายโครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

อาคาร สวป ช้ัน 5

รุ่นที่  10 Section  1

วนัเสาร์ เวลา 08.00 - 21.00 น.

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  และ ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559

รุ่นที่ 10 Section  1

หมายเหตุ  : ก าหนดการบรรยายอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางโครงการฯ จะแจง้นกัศึกษาล่วงหนา้

INM 6008   วธีิการวจิยัทางธุรกจิในภาคอุตสาหกรรม

งดบรรยาย : กจิกรรมแรลลี่ โดยคณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ตารางการบรรยาย รุ่นที ่10 Section 1



2

รุ่น / section

วนั  /  เวลา 

สถานที่เรียน

     ตารางการบรรยายโครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

อาคาร สวป ช้ัน 5

รุ่นที่  10 Section  1

วนัเสาร์ เวลา 08.00 - 21.00 น.

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  และ ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559

รุ่นที่ 10 Section  1

หมายเหตุ  : ก าหนดการบรรยายอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางโครงการฯ จะแจง้นกัศึกษาล่วงหนา้

INM 6008   วธีิการวจิยัทางธุรกจิในภาคอุตสาหกรรมวนัเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วนัเสาร์ท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สอบวดัผล  ส. 30 ก.ค. 59

วชิาที่  9

วนัเสาร์ท่ี   6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ผู้สอน อ.สุเทพ  ศรีสุวรรณ  ** ลงทะเบียนเรียน คร้ังที่ 6

วนัเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วนัเสาร์ท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 อ.จกัรพงษ ์ เมษพนัธุ์

วนัเสาร์ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วนัเสาร์ท่ี    3 กนัยายน พ.ศ. 2559

สอบวดัผล  ส. 24 ก.ย. 59

งดบรรยาย  :  วนัหยุดต่อเนือ่ง วนัแม่แห่งชาติ

13.00 - 16.00 น.

NM 6012    การบริหารโครงการโดยวธีิเชิงปริมาณ

13.00 - 16.00 น.

งดบรรยาย เนื่องจาก หยุดวนัอาสาฬหบูชา และ วนัเข้าพรรษา

งดบรรยาย : เนือ่งจากเดินทางไปศึกษาและดูงาน: ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วนัเสาร์ที่ 17 และวนัอาทิตย์ที่  18 กนัยายน พ.ศ. 2559   

งานปฐมนิเทศและรับน้อง  ณ  จังหวดันครนายก

วนัเสาร์ที่  10 กนัยายน พ.ศ. 2559
เดินทาง พฤ. 8- จ. 12 ก.ย. 59  (หัวหมาก รุ่นที่ 10 Section 1-3) 

ตารางการบรรยาย รุ่นที ่10 Section 1


