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รุ่น / section
วนั  /  เวลา 
สถานที่เรียน

วชิาที ่ 3

วนัเสาร์ท่ี   19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้สอน     อ.ดร.สืบพงษ ์ ปราบใหญ่

วนัเสาร์ท่ี  26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วนัเสาร์ท่ี    2 กนัยายน พ.ศ. 2560 อ.ดร.สุรพฒัน์  มงัคะลี

วนัเสาร์ท่ี    9 กนัยายน พ.ศ. 2560

วนัเสาร์ท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2560

วนัเสาร์ท่ี      23 กนัยายน  พ.ศ. 2560 เวลาเรียน  08.00 - 17.00 น. ผู้สอน  คณะอาจารย์บัณฑติวิทยาลัย

เวลาเรียน  08.00 - 17.00 น.

สอบวดัผล ส. 30 ก.ย. 60

วนัศุกร์ท่ี      13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลาเรียน  17.00 - 21.00 น. ผู้สอน : รศ.นพคุณ คุณาชีวะ

วนัเสาร์ท่ี     14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลาเรียน  08.00 - 17.00 น.

เวลาเรียน  08.00 - 17.00 น.

ลงทะเบียนเรียน คร้ังที่ 2

INM 6001  การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์การ

งดบรรยาย : เนื่องจากกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รุ่นที ่12 Section  1

ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา  2560

รุ่นที่  12 Section  1

                   ตารางการบรรยายโครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

หมายเหตุ  : ก าหนดการบรรยายอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางโครงการฯ จะแจง้นกัศึกษาล่วงหนา้

วนัเสาร์ เวลา 08.00 - 21.00 น.
อาคาร สวป ช้ัน 5

  INM 6001  เวลา 09.00 - 12.00 น.

(หมายเหตุ : สอบวัดผล วัน อา.15 ต.ค.60  เวลา* หลังเสร็จส้ินการเรียนการสอน)

วชิา  RAM 6003 บัณฑิตศึกษา  

วนัอาทิตยท่ี์ 24 กนัยายน  พ.ศ. 2560 (หมายเหตุ :  สอบวัดผล วัน อา. 24 ก.ย. 60  เวลา* หลังเสร็จส้ินการบรรยาย

สถานที่บรรยาย   :   จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สถานที่บรรยาย : อาคารสุโขทัย ช้ัน 3 ห้อง 322

วนัเสาร์ท่ี  7  ตุลาคม  พ.ศ.2560

วชิา  RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม

วนัอาทิตยท่ี์ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

งดบรรยาย



2

รุ่น / section
วนั  /  เวลา 
สถานที่เรียน

INM 6001  การจัดการในอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์การ

รุ่นที ่12 Section  1

ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา  2560

รุ่นที่  12 Section  1

                   ตารางการบรรยายโครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

หมายเหตุ  : ก าหนดการบรรยายอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางโครงการฯ จะแจง้นกัศึกษาล่วงหนา้

วนัเสาร์ เวลา 08.00 - 21.00 น.
อาคาร สวป ช้ัน 5

วชิาที ่ 4

วนัเสาร์ท่ี   21  ตุลาคม พ.ศ.2560 ผุ้สอน รศ.สุวรรณี  เดชวรชยั

วนัเสาร์ท่ี   28  ตุลาคม พ.ศ.2560

วนัเสาร์ท่ี    4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 อ.ดร.วิวฒัน์  กิตติพงษโ์กศล

วนัเสาร์ท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

วนัเสาร์ท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วนัเสาร์ท่ี   2 ธนัวาคม พ.ศ. 2560

วนัอาทิตยท่ี์  17  ธนัวาคม  พ.ศ.2560

วนัอาทิตยท่ี์  24  ธนัวาคม  พ.ศ.2560

วนัเสาร์ที่      30  ธันวาคม  พ.ศ.2560

วนัอาทิตยท่ี์    7  มกราคม  พ.ศ.2561

วนัอาทิตยท่ี์  14  มกราคม  พ.ศ.2561

สอบสมัมนาวิชาการดา้นการบญัชี     เวลา 09.00 - 12.00 น.

วนัหยุดเทศกาลปีใหม่

สมัมนาวิชาการดา้นการบญัชี  เวลา 08.00 - 17.00 น.

สมัมนาวิชาการดา้นการบญัชี  เวลา 08.00 - 17.00 น.

สอบแก้เกรดสัญลักษณ์  I    

สอบวัดผล ส. 25 พ.ย. 60

INM 6003  การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม

พระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

เวลา 09.00 - 12.00 น.

สัมมนาด้านวชิาการ

งดบรรยาย : วันหยุดต่อเนือ่ง วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที ่๙

สอบวนัอาทิตยท่ี์ 10 ธนัวาคม พ.ศ.2560

สอบสมัมนาวิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์     เวลา 13.00 - 16.00 น.

สมัมนาวิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์  เวลา 08.00 - 17.00 น..

ทางโครงการฯ จะแจ้งกระบวนวชิาให้ทราบในภายหลัง

วนัอาทิตยท่ี์  21  มกราคม  พ.ศ.2561

สมัมนาวิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์  เวลา 08.00 - 17.00 น.


