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ตารางการบรรยายโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาเขตบางนา รุ่ นที่ 9
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
หมายเหตุ : กาหนดการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางโครงการฯ จะแจ้งนักศึกษาล่วงหน้า

วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น.
อาคารอานวยการใหม่ ชั้น 2

รุ่น / section
วัน / เวลา
สถานที่เรียน
วิชาที่ 3
วันอาทิตย์ที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาหรับภาคอุตสาหกรรม
ผู้สอน

วันอาทิตย์ที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

รศ.กรรณิ การ์ เฉกแสงรัตน์
งดบรรยาย : เนื่องจากกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

ศ.ดร.เกษมสันต์ วิลาวรรณ

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

ผศ.ดร.บุญมา ชัยเสถียรทรัพย์

ลงทะเบียนเรี ยน ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

วิชา RAM 6003 บัณฑิตศึกษา
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

เวลาเรี ยน 08.00 - 17.00 น.

ผู้สอน คณะอาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย

เวลาเรี ยน 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

(หมายเหตุ : สอบวัดผล วัน อา. 24 ก.ย. 60 เวลา* หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย
สถานที่บรรยาย : จะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง

INM 6011 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สอบวัดผล อา. 1 ต.ค. 60
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560

วิชาที่ 4
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

งดบรรยาย

INM 6014 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ผู้สอน

อ.สิ ทธิ ชยั มานะสม
อ.ดร.ณัฐวรพล รัชสิ ริวชั รบุล
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

อ.อเนก ก้านสังวอน

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
สอบวัดผล อา. 19 พ.ย. 60

เวลา 09.00 - 12.00 น.
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ตารางการบรรยายโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยาเขตบางนา รุ่ นที่ 9
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
หมายเหตุ : กาหนดการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางโครงการฯ จะแจ้งนักศึกษาล่วงหน้า

รุ่น / section
วัน / เวลา
สถานที่เรียน
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น.
อาคารอานวยการใหม่ ชั้น 2
INM 6011 การจัดการทรัพยากรมนุ
ษย์ สญาหรั
บภาคอุ
สอบแก้ เกรดสั
ลักษณ์
I ตสาหกรรม
ทางโครงการฯ จะแจ้ งกระบวนวิชาให้ ทราบในภายหลัง

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งดบรรยาย : วันหยุดต่ อเนือ่ ง วันคล้ ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

วิชา RAM 6000 ความรู้ค่คู ุณธรรม
วันศุกร์ ที่

8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เวลาเรี ยน 17.00 - 21.00 น.

วันเสาร์ที่

9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เวลาเรี ยน 08.00 - 17.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผู้สอน : รศ.นพคุณ คุณาชีวะ

เวลาเรี ยน 08.00 - 17.00 น.
(หมายเหตุ : สอบวัดผล วัน อา. 10 ธ.ค. 60 เวลา* หลังเสร็จสิ้นการเรี ยนการสอน)

สัมมนาด้านวิชาการ
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2560

สัมมนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ เวลา 08.00 - 17.00 น..

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2560

สัมมนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันหยุดเทศกาลปี ใหม่

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2561

สัมมนาวิชาการด้านการบัญชี เวลา 08.00 - 17.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561

สัมมนาวิชาการด้านการบัญชี เวลา 08.00 - 17.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561

สอบสัมมนาวิชาการด้านการบัญชี เวลา 09.00 - 12.00 น.
สอบสัมมนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

