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รุ่น / section

วนั  /  เวลา 

สถานทีเ่รียน

วชิาที ่ 9

สอบวัดผล  อา. 25 ก.ย. 59

เวลา 13.00 - 16.00 น.

วนัอาทิตย์ที ่  9  ตุลาคม พ.ศ. 2559

วชิาที่ 10

ก าหนดส่งหัวข้อ ผู้สอน รศ.เริงรัก  จ  าปาเงิน  และคณะฯ

ก าหนดส่งบทที่ 1 - บทที่ 3

ก าหนดส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

วชิาที่  11

สัปดาห์ที่ 1 วนัอาทิตยท่ี์ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ผู้สอน อ.ดร.นรพล  จินนัทเ์ดชและคณะฯ

สัปดาห์ที่ 2 วนัอาทิตยท่ี์  23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สัปดาห์ที่ 3 วนัอาทิตยท่ี์ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สัปดาห์ที่ 4 วนัอาทิตยท่ี์ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สัปดาห์ที่ 5 สอบวัดผล  อา. 20 พ.ย. 59

เวลา 09.00 - 12.00 น.

เวลา 13.00 - 16.00 น.

กระบวนวชิา INM 6002 การจัดการการเงนิในภาคอุตสาหกรรม

กระบวนวชิา INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับภาคอุตสาหกรรม

หมายเหตุ  : ก าหนดการบรรยายอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางโครงการฯ จะแจง้นกัศึกษาล่วงหนา้

กระบวนวชิา BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษทางธุรกจิ

งดบรรยาย และ งดการสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I

ก าหนดการสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I 
วนัอาทิตย์ที ่  2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

09.00 - 12.00 น.

วนัเสาร์ที่ 17 และวนัอาทิตย์ที่  18 กนัยายน พ.ศ. 2559   

งานปฐมนิเทศและรับน้อง  ณ  จังหวดันครนายก

อาคารอ านวยการใหม่ ช้ัน 4

     ตารางการบรรยายโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

วทิยาเขตบางนา  รุ่นที ่7  Section 1

ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา  2559

วทิยาเขตบางนา  รุ่นที ่ 7  Section 1

วนัอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น.

งดบรรยาย : เนื่องจากเดนิทางไปศึกษาและดูงาน: ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วนัอาทิตย์ที่  11 กนัยายน พ.ศ. 2559

เดนิทาง พ. 7 - อา. 11 ก.ย. 59  (วทิยาเขตบางนา รุ่นที่ 7 Section 1-2) 

INM 6014  การจัดการความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม

ก าหนดการสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I 

 เดนิทางในวนัองัคารที่  1  ถึง วนัองัคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

INM  6009  การจัดการเชิงกลยทุธ์ในภาคอุตสาหกรรม

งดบรรยาย : เนื่องจากเดนิทางไปศึกษาและดูงาน : ณ ประเทศยโุรป
วนัอาทิตย์ที่   6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

INM 7096  การศึกษาอสิระ (Independent  Study)  

วันอาทติย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

09.00 - 12.00 น.

ตารางการบรรยาย วทิยาเขตบางนา  รุน่ที ่7  Section 1
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รุ่น / section

วนั  /  เวลา 

สถานทีเ่รียน

หมายเหตุ  : ก าหนดการบรรยายอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางโครงการฯ จะแจง้นกัศึกษาล่วงหนา้

อาคารอ านวยการใหม่ ช้ัน 4

     ตารางการบรรยายโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

วทิยาเขตบางนา  รุ่นที ่7  Section 1

ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา  2559

วทิยาเขตบางนา  รุ่นที ่ 7  Section 1

วนัอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น.

INM 6014  การจัดการความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมวนัอาทิตยท่ี์   4  ธนัวาคม พ.ศ. 2559

วันอาทติย์ที่  11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วนัศุกร์ท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เวลาเรียน  17.00 - 21.00 น. ผู้สอน : รศ.นพคุณ คุณาชีวะ

วนัเสาร์ท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เวลาเรียน  08.00 - 17.00 น.

เวลาเรียน  08.00 - 17.00 น.

วนัเสาร์ที่ 31  ธันวาคม พ.ศ. 2559

วนัอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

วชิาที่  12

สัปดาห์ที่ 1 วนัอาทิตยท่ี์   8  มกราคม พ.ศ.  2560 ผู้สอน ผศ.มนตรี  จงัธนสมบติั และคณะฯ   

สัปดาห์ที่ 2 วนัอาทิตยท่ี์  15  มกราคม พ.ศ.  2560

สัปดาห์ที่ 3 วนัอาทิตยท่ี์  29 มกราคม พ.ศ.  2560

สัปดาห์ที่ 4 วนัอาทิตยท่ี์  5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2560

สัปดาห์ที่ 5 สอบวัดผล อา.12 ก.พ. 60

วชิาที่  13

สัปดาห์ที่ 1 วนัอาทิตยท่ี์  19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2560 ผู้สอน อ.ดร.สุกฤษฎ์ิ  ลิมโพธ์ิทอง

สัปดาห์ที่ 2 วนัอาทิตยท่ี์  26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2560 อ.จริญ  ศรีทิพย์

สัปดาห์ที่ 3 วนัอาทิตยท่ี์    5 มีนาคม พ.ศ.  2560 อ.ศลัติ  ตนัต์ิทวิสุทธ์ิ  และคณะฯ

สัปดาห์ที่ 4 วนัอาทิตยท่ี์   12 มีนาคม พ.ศ.  2560

สัปดาห์ที่ 5 สอบวัดผล อา. 19 ม.ีค. 60

** ลงทะเบียนเรียน คร้ังที่ 7

งดบรรยาย : เนื่องจากเดนิทางไปศึกษาและดูงาน : ณ ประเทศญีปุ่่น

ก าหนดการสอบแก้เกรดสัญลกัษณ์ I : ทางโครงการฯ จะประกาศวิชาให้ทราบในภายหลงั

งดบรรยาย  :  วนัหยดุต่อเนื่อง วนัพ่อแห่งชาติ

สถานที่เรียน : จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

INM  6023  การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

09.00 - 12.00 น.

INM 6015 การจัดการระบบการผลติและโซ่อุปทานฯ

วชิา  RAM 6000  ความรู้คู่คุณธรรม

วนัอาทิตยท่ี์ 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2559
(หมายเหตุ : สอบวัดผล วัน อา. 25 ธ.ค. 59  เวลา* หลังเสร็จส้ินการเรียนการสอน)

ในวนัอาทิตย์ที่  22 มกราคม พ.ศ.  2560
วนัอาทิตย์ที่  22 มกราคม พ.ศ.  2560

งดบรรยาย เนื่องจาก จัดกจิกรรม มาราธอน NM คร้ังที่ 1

วนัอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

09.00 - 12.00 น.

 เดนิทางในวนัองัคารที่  13  ถึงวนัจันทร์ที่  19  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

งดบรรยาย :  วนัหยดุต่อเนื่อง วนัขึน้ปีใหม่

ตารางการบรรยาย วทิยาเขตบางนา  รุน่ที ่7  Section 1


