
 
ประกาศ 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดก าหนดการบรรยายสรุปและสอบ (ฉบับท่ี 1) 
กระบวนวิชา INM 7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียนและปากเปล่า) 

ส าหรับนักศึกษาหัวหมาก รุ่นท่ี 16 

  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ขอประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ก าหนดการบรรยายสรุปและสอบ (ฉบับที่ 1) กระบวนวิชา INM 7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียนและปากเปล่า) 
ส าหรับนักศึกษาหัวหมาก รุ่นที่ 16 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. นักศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบกระบวนวิชา INM  7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียนและปากเปล่า) จะต้องมีเกรดเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 โดยคิดรวมจากผลการสอบวัดผลทุกกระบวนวิชาและผ่านการวัดผลกระบวนวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  
วิชา BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

2. นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษาครบตามหลักสูตรฯ ที่ก าหนดไว้  
3. นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลการสอบประมวลความรู้ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

(เต็ม 100 คะแนน) ถ้านักศึกษาท่านใดได้รับผลการสอบไม่ถึงตามเกณฑ์ดังกล่าว นักศึกษาต้องสอบแก้เกรดอักษร I  
ให้ผ่านตามเกณฑ์ จึงจะมีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) 

4. การแต่งกายสอบในวันสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียนและปากเปล่า)  
 แต่งกายชุดสุภาพ  

นักศึกษาชาย  : ห้ามใสก่างเกงผ้ายีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะเข้าห้องสอบ  
              นักศึกษาหญิง : ห้ามใส่กางเกง เสื้อยืดคอกลม เสื้อไมม่ีแขน และรองเท้าแตะ                                 
                                 โดยให้ใส่กระโปรง และรองเท้าหุ้มส้น เข้าห้องสอบเท่านั้น 
5. สิ่งที่นักศึกษาจะต้องน ามาด้วยในวันสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) ได้แก่ สมุดค าศัพท์ 500 ค า  
   ซึ่งสมุดจดค าศัพท์ ใหจ้ดลงในสมุด กระดาษรายงานหรือกระดาษ A4 จ านวน 500 ค า  

             (เขียนด้วยลายมือตนเองเท่าน้ันและให้นักศึกษาเขียนล าดับท่ี หน้าค าศัพท์ทุกค า) 
    โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดวิชา ดังนี้  
    1. วิชาการจัดการในอุตสาหกรรม พฤติกรรมองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 100 ค า 

            2. วิชาการจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม 100 ค า 
            3. วิชาการจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม 100 ค า 
            4. วิชาระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและโซอุ่ปทาน 100 ค า 

          5. วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม 100 ค า 
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6. ก าหนดการบรรยายสรุปและสอบประมวล (ข้อเขียนและปากเปล่า) มีดงันี ้

6.1 ก าหนดการบรรยายสรุป กระบวนวิชา INM 7097 การสอบประมวลความรู้ 

วัน/เดือน/ปี เวลา ผู้บรรยายสรุป หมวดวิชา 
สถานท่ี
บรรยาย 

วันเสาร์ท่ี 24 กันยายน  
พ.ศ. 2565 

งดบรรยายสรุป 

อาคารส านัก
บริการทาง
วิชาการและ

ทดสอบ
ประเมินผล 

(สวป.)  
ชั้น 7 

วันอาทิตย์ท่ี 25 กันยายน 
พ.ศ. 2565 

09.00 - 11.00 น. รศ.กรรณิการ์ เฉกแสงรัตน์ 
วิชาการจัดการในอุตสาหกรรม 
พฤติกรรมองค์การและทรพัยากร
มนุษย ์(คลิก) 

13.00 - 15.00 น.   อ.ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกลู 
วิชาการจัดการการเงิน 
ในภาคอุตสาหกรรม (คลิก) 

15.30 - 17.30 น.   อ.ดร.นรพล จินันทเ์ดช 
วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ในภาคอุตสาหกรรม (คลิก) 

วันเสาร์ท่ี 1 ตุลาคม  
พ.ศ. 2565 

09.00 - 11.00 น. ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่  
วิชาระบบการผลิตในภาค 
อุตสาหกรรมและโซ่อปุทาน (คลกิ) 

13.00 - 15.00 น.    รศ.สุวรรณี เดชวรชัย 
วิชาการจัดการการตลาด 
ในภาคอุตสาหกรรม (คลิก) 

6.2 การสอบวัดผลกระบวนวิชา INM 7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียนและปากเปล่า) 
ก าหนดการ รายละเอียด 

➢ สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) 

วันเสาร์ท่ี 29 ตุลาคม  
พ.ศ. 2565 

เวลา 09.00 - 17.00 น. 

2 หมวดวิชา 
   - สอบวิชาการจัดการในอุตสาหกรรม พฤติกรรมองค์การ               เวลา 09.00 – 12.00 น. 
     และทรัพยากรมนุษย์                            
   - สอบวิชาการจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม                        เวลา 14.00 – 17.00 น. 

วันอาทิตย์ท่ี 30 ตุลาคม 
พ.ศ. 2565 

เวลา 09.00 - 17.00 น. 

2 หมวดวิชา 
   - สอบวิชาการจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม                    เวลา 09.00 – 12.00 น. 
   - สอบวิชาระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและโซ่อุปทาน           เวลา 14.00 – 17.00 น. 

วันเสาร์ท่ี 5 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2565 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 

1 หมวดวิชา 
   - สอบวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม                    เวลา 09.00 – 12.00 น.      

สถานท่ีสอบ : อาคารส านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 7 

                                                                    
/6.2 การสอบวัดผล... 

https://drive.google.com/file/d/1-wOhjpVNXrhlzab-yYR7pQivnK8kbYRr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F3CPAac9DPw5IQOmfPX_wfhDp3fFmiHT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iSQprTib3fLH8gmW6baKLxN7uhubehWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nsfhPZ1Lo3rZqcrX39_HTbyStMuE6Rc8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/190QHu1_5SP9FOEXs5_s7zGBXQjvLvfOH/view?usp=sharing
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6.2 การสอบวัดผลกระบวนวิชา INM 7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียนและปากเปล่า) (ตอ่) 

ก าหนดการ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2565 

ประกาศผลสอบ (ข้อเขียน) 
ทางเว็บไซต์โครงการฯ : www.mbaindustrial.com 

➢ สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) ครั้งที่ 1 (ส าหรบัผู้สอบผ่าน ไดร้ับเกรดอักษร S เท่านั้น) 

วันองัคารท่ี 29 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2565 

- รายงานตัว เวลา 16.00 - 17.00 น. 

- สอบ (ปากเปล่า) เวลา 17.00 - 21.00 น. 
- สมุดจดค าศัพท์ 500 ค า 

สถานท่ีสอบ ทางโครงการฯ จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

➢ สอบแกเ้กรดอักษร I การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) 

วันเสาร์ท่ี 10 ธันวาคม  
พ.ศ. 2565 

เวลา 09.00 - 20.00 น. 

3 หมวดวิชา 
  - สอบวิชาการจัดการในอุตสาหกรรม พฤติกรรมองค์การ            เวลา 09.00 - 12.00 น. 
    และทรัพยากรมนุษย ์

  - สอบวิชาการจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม                     เวลา 13.00 - 16.00 น. 

  - สอบวิชาการจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม                  เวลา 17.00 - 20.00 น. 

วันอาทิตย์ท่ี 11 ธันวาคม  
พ.ศ. 2565 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

2 หมวดวิชา 
   - สอบวิชาระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและโซ่อุปทาน        เวลา 09.00 - 12.00 น. 

   - สอบวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม                เวลา 13.00 - 16.00 น. 

สถานท่ีสอบ ทางโครงการฯ จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2565 

ประกาศผลสอบแก้เกรดอักษร I การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)  
ทางเว็บไซต์โครงการ : www.mbaindustrial.com 
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http://www.mbaoneday.com/
http://www.mbaindustrial.com/



