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ตารางการบรรยายโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาเขตบางนา รุ่ นที่ 7 Section 2
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
หมายเหตุ : กาหนดการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางโครงการฯ จะแจ้งนักศึกษาล่วงหน้า

วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 7 Section 2
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น.
อาคารอานวยการใหม่ ชั้น 5

รุ่ น / section
วัน / เวลา
สถานที่เรี ยน
วิชาที่ 11
สัปดาห์ที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ ในภาคอุตสาหกรรม
ผู้สอน

อ.ดร.สุ กฤษฎิ์ ลิทโพธิ์ ทอง และคณะฯ

สัปดาห์ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อ.จริ ญ ศรี ทิพย์

สัปดาห์ที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อ.ศัลติ ตันติ์ทวิสุทธิ์ และคณะฯ

งดบรรยาย : เนือ่ งจากเดินทางไปศึกษาและดูงาน : ณ ประเทศยุโรป

วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เดินทางในวันอังคารที่ 1 ถึง วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สัปดาห์ที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สัปดาห์ที่ 5

09.00 - 12.00 น.

สอบวัดผล อา. 20 พ.ย. 59

สอบแก้ เกรดสั ญลักษณ์ I
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กระบวนวิชา INM 6002 การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม เวลา 09.00 - 12.00 น.
กระบวนวิชา INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาหรับภาคอุตสาหกรรม เวลา 03.00 - 16.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559
วิชาที่ 12
สัปดาห์ที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งดบรรยาย : วันหยุดต่ อเนือ่ ง วันพ่ อแห่ งชาติ
INM 6009 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาคอุตสาหกรรม
ผู้สอน

อ.ดร.นรพล จินนั ท์เดชและคณะฯ

งดบรรยาย : เนือ่ งจากเดินทางไปศึกษาและดูงาน : ณ ประเทศญีป่ ุ่ น
เดินทางในวันอังคารที่ 13 ถึงวันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559
วิชา RAM 6000 ความรู้ ค่ ูคุณธรรม

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เวลาเรี ยน 17.00 - 21.00 น.

ผู้สอน : รศ.นพคุณ คุณาชีวะ

วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เวลาเรี ยน 08.00 - 17.00 น.

สถานที่เรียน : จะประกาศให้ ทราบในภายหลัง

เวลาเรี ยน 08.00 - 17.00 น.

** ลงทะเบียนเรียน ครั้งที่ 7

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

(หมายเหตุ : สอบวัดผล วัน อา. 25 ธ.ค. 59 เวลา* หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน)

งดบรรยาย : วันหยุดต่ อเนือ่ ง วันขึน้ ปี ใหม่

สัปดาห์ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560
สัปดาห์ที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

งดบรรยาย เนือ่ งจาก จัดกิจกรรม มาราธอน NM ครั้งที่ 1
ในวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560
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ตารางการบรรยายโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาเขตบางนา รุ่ นที่ 7 Section 2
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
หมายเหตุ : กาหนดการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางโครงการฯ จะแจ้งนักศึกษาล่วงหน้า

วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 7 Section 2
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น.
อาคารอานวยการใหม่ ชั้น 5

รุ่ น / section
วัน / เวลา
สถานที่เรี ยน
สัปดาห์ที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560
สัปดาห์ที่ 5

INM 6023 การจัดการโลจิสติกส์ ในภาคอุตสาหกรรม
09.00 - 12.00 น.

สอบวัดผล อา. 5 ก.พ. 60

สอบแก้ เกรดสั ญลักษณ์ I ทางโครงการฯจะประกาศวิชาให้ ทราบในภายหลัง

วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วิชาที่ 13
สัปดาห์ที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

INM 6015 การจัดการระบบการผลิตและโซ่ อุปทานฯ
ผู้สอน

ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ และคณะฯ

สัปดาห์ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สัปดาห์ที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560
สัปดาห์ที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560
สัปดาห์ที่ 5

สอบวัดผล อา. 19 มี.ค. 60

09.00 - 12.00 น.

