
1

รุ่น / section
วนั  /  เวลา 
สถานที่เรียน

วชิาที ่ 9
วนัอาทิตยท่ี์ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผู้สอน ศ.ดร.กอ้งกิติ  พูสวสัด์ิ

วนัอาทิตยท่ี์ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผศ.ดร.พรเทพ  อนุสสรนิติสาร

วนัอาทิตยท่ี์  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วนัอาทิตยท่ี์   5  สิงหาคม พ.ศ. 2561 อ.ดร.เมธี  จนัทวิมล

วนัอาทิตยท่ี์  12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วนัอาทิตยท่ี์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สอบวัดผล อา.26 ส.ค. 61

วชิาที ่10

ก าหนดส่งหัวข้อ

ก าหนดส่งบทที ่1 - บทที ่3

ก าหนดส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

วนัอาทิตยท่ี์ 16 กนัยายน พ.ศ. 2561

วนัอาทิตยท่ี์ 23 กนัยายน พ.ศ. 2561

วชิาที ่ 11

วนัอาทิตยท่ี์ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ผู้สอน ผศ.มนตรี จงัธนสมบติั

วนัอาทิตยท่ี์   7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 อ.ดร.กฤชนนท ์ห่อทองค า

วนัอาทิตยท่ี์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561

งดบรรยายและงดสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I

INM 6013  การจัดการความเส่ียง

งดบรรยาย : วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ่9

วนัอาทิตยท่ี์ 2  กนัยายน พ.ศ. 2561
สอบแก้เกรดสัญลักษณ์  I    

ทางโครงการฯ จะแจ้งกระบวนวชิาให้ทราบในภายหลัง

งดบรรยาย : วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร

INM 7096  การศึกษาอสิระ (Independent  Study)  

อาคาร สวป ช้ัน 5
วนัอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น.

                       ตารางการบรรยายโครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

รุ่นที่  12  Section  2

ภาคเรียนที ่1 และภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา  2561
หมายเหตุ  : ก าหนดการบรรยายอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางโครงการฯ จะแจง้นกัศึกษาให้ทราบล่วงหนา้

รุ่นที่ 12 Section  2

วนัอาทิตยท่ี์ 9  กนัยายน พ.ศ. 2561

INM 6015  การจัดการระบบการผลติและโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม

งดบรรยาย  :  วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

เวลา 09.00 - 12.00 น.   และลงทะเบียนเรียน คร้ังที่ 6

ทางโครงการฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลงั

งดบรรยาย

เนื่องจากเดนิทางไปศึกษาและดูงานยุโรป ระหว่างวนัที่ 16 ก.ย. -  23 ก.ย. 61    
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รุ่น / section
วนั  /  เวลา 
สถานที่เรียน

INM 6013  การจัดการความเส่ียง
อาคาร สวป ช้ัน 5

วนัอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น.

                       ตารางการบรรยายโครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม

รุ่นที่  12  Section  2

ภาคเรียนที ่1 และภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา  2561
หมายเหตุ  : ก าหนดการบรรยายอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางโครงการฯ จะแจง้นกัศึกษาให้ทราบล่วงหนา้

รุ่นที่ 12 Section  2

วชิาที ่ 11
วนัอาทิตยท่ี์ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วนัอาทิตยท่ี์  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สอบวัดผล อา. 18 พ.ย. 61

วชิาที ่ 12
วนัอาทิตยท่ี์ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผู้สอน

วนัอาทิตยท่ี์   2 ธนัวาคม พ.ศ. 2561

วนัอาทิตยท่ี์   9 ธนัวาคม พ.ศ. 2561

วนัอาทิตยท่ี์ 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2561

สอบวัดผล อา. 23 ธ.ค. 61

วนัอาทิตยท่ี์  30 ธนัวาคม พ.ศ. 2561

วชิาที ่ 13
วนัอาทิตยท่ี์  13 มกราคม พ.ศ. 2562 ผู้สอน อ.ดร.นรพล จินนัทเ์ดช และคณะฯ

วนัอาทิตยท่ี์ 20  มกราคม พ.ศ. 2562

วนัอาทิตยท่ี์ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

วนัอาทิตยท่ี์   3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2562

อ.ดร.วิทยา สุหฤทธ์ิด ารง และคณะฯ               ลงทะเบียนเรียน คร้ังที่ 7.1

INM 6023  การจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

INM 6009  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม

เวลา 09.00 - 12.00 น.

เวลา 09.00 - 12.00 น.

วนัอาทิตยท่ี์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วนัอาทิตยท่ี์ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561
งดบรรยาย

เน่ืองจากเดินทางไปศึกษาและดูงานประเทศเกาหลีใต ้ระหว่างวนัท่ี 24 ต.ค. -  28 ต.ค. 61    

งดบรรยาย
เน่ืองจากเดินทางไปศึกษาและดูงานประเทศญ่ีปุ่ น ระหว่างวนัท่ี 6 พ.ย. -  11 พ.ย. 61    

สอบวดัผล  เวลา 09.00 - 12.00 น.

งดบรรยาย : เทศกาลปีใหม่

วนัอาทิตยท่ี์ 6  มกราคม พ.ศ. 2562
สอบแก้เกรดสัญลักษณ์  I    

ทางโครงการฯ จะแจ้งกระบวนวชิาให้ทราบในภายหลัง

พรีเซ้นการศึกษาและดูงานทุกประเทศ  เวลา 12.45 - 13.45 น.
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

INM 6015  การจัดการระบบการผลิตและโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม (ต่อ)


