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รุ่น / section

วนั  /  เวลา 

สถานทีเ่รียน

วชิาที ่ 5

สัปดาห์ที่ 1 วนัเสาร์ท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ผู้สอน รศ.เริงรัก   จ  าปาเงิน

สัปดาห์ที่ 2 วนัเสาร์ท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 อ.ดร.ณฐัวุฒิ  ฮนัตระกูล

วนัเสาร์ท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559

สัปดาห์ที่ 3 วนัเสาร์ท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

วนัเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

สัปดาห์ที่ 4 วนัเสาร์ท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

วนัอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

วชิาที ่ 6

สัปดาห์ที่ 1 วนัเสาร์ท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผู้สอน รศ.ศศิธร  แมน้สงวน

วนัเสาร์ที่  2 เมษายน พ.ศ. 2559

วนัอาทิตย์ที่  3 เมษายน พ.ศ. 2559

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

วันอาทติย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

สัปดาห์ที่ 2 วนัเสาร์ท่ี  23 เมษายน พ.ศ. 2559 รศ.ขนบพนัธุ์  เอ่ียมโอภาส และคณะฯ

สัปดาห์ที่ 3 วนัเสาร์ท่ี  30 เมษายน พ.ศ. 2559

สัปดาห์ที่ 4 วนัเสาร์ท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

งดบรรยาย : เนื่องจากพธีีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ 41  

งดสอบแก้เกรดสัญลกัษณ์ I  

งดบรรยาย : เนื่องจากหยดุต่อเนื่อง วนัสงกรานต์

วชิา INM 6002  การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 

อาคาร สวป ช้ัน 5

     ตารางการบรรยายโครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

รุ่นที ่ 10 Section  1

วนัเสาร์ เวลา 08.00 - 21.00 น.

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558

รุ่นที่ 10 Section  1

หมายเหตุ  : ก าหนดการบรรยายอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางโครงการฯ จะแจง้นกัศึกษาล่วงหนา้

งดบรรยาย

INM 6008   วธีิการวจิัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม

INM 6002   การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม

สอบวดัผลในกระบวนวชิาที ่5  

เวลา 13.00 - 16.00 น.

วนัเสาร์ที่  9 เมษายน พ.ศ. 2559

งดบรรยาย : กจิกรรมแรลลี่ โดยคณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ตารางการบรรยาย รุน่ที ่10 Section  1



2

รุ่น / section

วนั  /  เวลา 

สถานทีเ่รียน อาคาร สวป ช้ัน 5

     ตารางการบรรยายโครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

รุ่นที ่ 10 Section  1

วนัเสาร์ เวลา 08.00 - 21.00 น.

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558

รุ่นที่ 10 Section  1

หมายเหตุ  : ก าหนดการบรรยายอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางโครงการฯ จะแจง้นกัศึกษาล่วงหนา้

INM 6002   การจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรมวชิาที ่ 7

สัปดาห์ที่ 1 วนัเสาร์ท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ผู้สอน อ.สิทธิชยั  มานะสม

สัปดาห์ที่ 2 วนัเสาร์ท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 อ.ดร.ณฐัวรพล  รัชสิริวชัรบลุ

สัปดาห์ที่ 3 วนัเสาร์ท่ี  4 มิถุนายน พ.ศ. 2559 อ.เอนก  กา้นสงัวอน  และคณะฯ

สัปดาห์ที่ 4 วนัเสาร์ท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สอบวดัผล  ส. 18 ม.ิย. 59

วนัเสาร์ท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันอาทติย์ที่  26 มถุินายน พ.ศ. 2559 สอบแก้เกรดสัญลกัษณ์ I  : ทางโครงการฯ จะประกาศก าหนดการให้ทราบอกีคร้ัง

INM 6014  การจัดการความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม

13.00 - 16.00 น.

งดบรรยาย

สอบวดัผลในกระบวนวชิาที ่6

INM 6008   วธีิการวจิัยทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม 
เวลา 13.00 - 16.00 น.

วนัเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ตารางการบรรยาย รุน่ที ่10 Section  1


