
สัปดาห์ท่ี 1 วันอาทิตย์ท่ี   2  ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้สอน อ.ดร.สุรพัฒน์ มังคะลี ลงทะเบียนเรียน คร้ังท่ี 3

สัปดาห์ท่ี 2 วันอาทิตย์ท่ี  9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 อ.ดร.สุรพัฒน์ มังคะลี

งด

งด

สัปดาห์ท่ี 3 วันอาทิตย์ท่ี  30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 อ.ดร.ปิยะนุช เงินชูศรี

สัปดาห์ท่ี 4 วันอาทิตย์ท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 อ.ดร.ปิยะนุช เงินชูศรี

สัปดาห์ท่ี 5 เวลา 09.00 - 12.00 น.

เวลา 14.00 - 17.00 น.

สัปดาห์ท่ี 1 วันอาทิตย์ท่ี   20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้สอน

สัปดาห์ท่ี 2 วันอาทิตย์ท่ี  27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

งด

สัปดาห์ท่ี 3 วันอาทิตย์ท่ี  11 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สัปดาห์ท่ี 4 วันอาทิตย์ท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 อ.ดร.ตวงทอง  ลาภเจริญทรัพย์

สัปดาห์ท่ี 5

งด

สัปดาห์ท่ี 1 วันอาทิตย์ท่ี   8 มกราคม  พ.ศ. 2566 รศ.ขนบพันธ์ุ  เอ่ียมโอภาส ลงทะเบียนเรียน คร้ังท่ี 4

สัปดาห์ท่ี 2 วันอาทิตย์ท่ี  15 มกราคม  พ.ศ. 2566 รศ.ขนบพันธ์ุ  เอ่ียมโอภาส

สัปดาห์ท่ี 3 วันอาทิตย์ท่ี  22 มกราคม  พ.ศ. 2566 ผศ.มณีรัตน์ จรุงเดชากุล

สัปดาห์ท่ี 4 วันอาทิตย์ท่ี 29 มกราคม  พ.ศ. 2566 ผศ.มณีรัตน์ จรุงเดชากุล

สัปดาห์ท่ี 5

ติดต่อโครงการฯ  : อาคารสุโขทัย ช้ัน 15  ห้อง 1501     โทร. 02-310-8000 ต่อ 2291-3        
อาจารย์ท่ีปรึกษา  : อาจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินชูศรี (อ.เกศ) โทร. 093-632-6328

อาจารย์ปิยวัฒน์ ป่ินประชาสรร (อ.ปิ) โทร. 092-426-4625
อาจารย์ปุณณะ คงสว่าง (อ.หิน) โทร. 095-245-5196

เจ้าหน้าท่ีพ่ีเล้ียง : นางสาวณัฎฐกานต์ แถบเงิน (สร้อย) โทร. 092-279-6692
นางสาวชนิดา มงคลแพทย์ (อุ่น) โทร. 064-049-7087
นางสาวประวีณา บุญยัง (บี) โทร. 097-994-6368

สอบแก้เกรดอักษร I  

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565

      ตารางการบรรยาย
              โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

วัน  /  เวลา วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น.
สถานท่ีเรียน อาคาร สวป. ช้ัน 7

        หัวหมาก  รุ่นท่ี 18 

วันอาทิตย์ท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565

งดบรรยาย : เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตของ ร.9วันอาทิตย์ท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565

INM 6001  การจัดการในภาคอุตสาหกรรมและพฤติกรรมองค์การวิชาท่ี  4

งดบรรยาย : เน่ืองในวันปิยมหาราช

สอบวัดผล 

รศ.สุวรรณี  เดชวรชัย

รศ.สุวรรณี  เดชวรชัย

INM 6003  การจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรมวิชาท่ี  5

สอบ อา. 13 พ.ย. 65

ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2565

อ.ดร.สุกัญญา  หอมหวาน

 งดบรรยาย เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ ร.9

เวลา 09.00 - 12.00 น.สอบวัดผล อา. 5 ก.พ. 66

INM 6008  วิธีการวิจัยทางธุรกิจส าหรับภาคอุตสาหกรรม

วันอาทิตย์ท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.สอบวัดผล อา. 25 ธ.ค. 65

วิชาท่ี  6

งดบรรยาย :  เน่ืองในเทศกาลปีใหม่วันอาทิตย์ท่ี 1 มกราคม 2566

Website : www.mbaindustrial.com
Email : mba_nm@hotmail.com

หมายเหตุ : ก าหนดการบรรยายอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางโครงการฯ จะแจ้งนักศึกษาให้ทราบล่วงหน้า

 Facebook : MBA Industrial Management

ตารางเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 5 พ.ค. 65
ตารางเปลี่ยนแปลง ณ วันท่ี 23 ส.ค. 65


