
ตารางเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา 2562 
ส านกัวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

สปัดาห์

ท่ี 

วนัเสาร ์ วนัอาทิตย ์

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 17.00 น. 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 17.00 น. 

1 

 

2 พฤศจกิายน 2562   3 พฤศจกิายน 2562   

HRM61-631  ภาวะผูน้ าและการสือ่สาร (1) 

คุณนิรนัดร ์จนิดานาค (วทิยากรพเิศษ) 
แลกเปลีย่นประสบการณ์การเรียนรู ้

การจดัการต่างวฒันธรรม 

และความคดิเชงิสรา้งสรรค ์

 

2 9 พฤศจกิายน 2562   

MGT61-785 ความคดิเชงิออกแบบและการพฒันาผลติภณัฑ ์(1) 

ผศ.ดร. นิยม ก าลงัด ี

10 พฤศจกิายน 2562   

MGT61-785 ความคดิเชงิออกแบบและการพฒันาผลติภณัฑ ์(2) 

ผศ.ดร. นิยม ก าลงัด ี

3 16 พฤศจกิายน 2562   

HRM61-631  ภาวะผูน้ าและการสือ่สาร (2)  

อ.ดร. จนิตนีย ์ รูซ้ือ่ 

17 พฤศจกิายน 2562  

HRM61-631  ภาวะผูน้ าและการสือ่สาร (3) 

อ.ดร. จนิตนีย ์ รูซ้ือ่  

4 23 พฤศจกิายน 2562   

MGT61-785 ความคดิเชงิออกแบบและการพฒันาผลติภณัฑ ์(3) 

อ.ทรงพนัธ ์ จนัทรท์อง 

24 พฤศจกิายน 2562   

MGT61-785 ความคดิเชงิออกแบบและการพฒันาผลติภณัฑ ์(4) 

อ.ทรงพนัธ ์ จนัทรท์อง 

5 30 พฤศจกิายน 2562   

HRM61-631  ภาวะผูน้ าและการสือ่สาร (4) 

คุณสวสัดิ์ ต ัง้เจริญพฒันาและคณะ (วทิยากรพเิศษ) 

1 ธนัวาคม 2562  

HRM61-631  ภาวะผูน้ าและการสือ่สาร (5) 

คุณสวสัดิ์ ต ัง้เจริญพฒันาและคณะ (วทิยากรพเิศษ) 

6 7 ธนัวาคม 2562  

MGT61-785 ความคดิเชงิออกแบบและการพฒันาผลติภณัฑ ์(5) 

อ.ทรงพนัธ ์ จนัทรท์อง 

8 ธนัวาคม 2562  

MGT61-785 ความคดิเชงิออกแบบและการพฒันาผลติภณัฑ ์(6) 

อ.ทรงพนัธ ์ จนัทรท์อง 

7 14 ธนัวาคม 2562  

LGT61-761 การจดัการการด าเนินงาน (1) 

อาจารย ์ดร. พนิดา  แช่มชา้ง 

15 ธนัวาคม 2562  

LGT61-761 การจดัการการด าเนินงาน (2) 

อาจารย ์ดร. พนิดา  แช่มชา้ง 

8 21 ธนัวาคม 2562  

LGT61-761 การจดัการการด าเนินงาน (3) 

อาจารย ์ดร. พนิดา  แช่มชา้ง 

22 ธนัวาคม 2562  

LGT61-761 การจดัการการด าเนินงาน (4) 

อาจารย ์ดร. พนิดา  แช่มชา้ง 

9 28 ธนัวาคม 2562  29 ธนัวาคม 2562  

10 4 มกราคม 2563 5 มกราคม 2563 

11 11 มกราคม 2563 

LGT61-761 การจดัการการด าเนินงาน (5) 

อาจารย ์ดร. พนิดา  แช่มชา้ง 

12 มกราคม 2563 

LGT61-761 การจดัการการด าเนินงาน (6) 

อาจารย ์ดร. พนิดา  แช่มชา้ง 

12 18 มกราคม 2563  19 มกราคม 2563  

13 25 มกราคม 2563 

ENG-555 Advanced Communication and Presentation in English (1) 

ผศ. ดร.ภทัรน์รินทร ์ศุภกร 

26 มกราคม 2563 

ENG-555 Advanced Communication and Presentation in English (2) 

ผศ. ดร.ภทัรน์รินทร ์ศุภกร 

14 1 กมุภาพนัธ ์2563 

การแข่งกอลฟ์การกศุล MBA-Walailak University Open Golf 2020 คร ัง้ที่ 9 

2 กมุภาพนัธ ์2563 

 

15 8 กมุภาพนัธ ์2563  

ENG-555 Advanced Communication and Presentation in English (3) 

ผศ. ดร.ภทัรน์รินทร ์ศุภกร 

9 กมุภาพนัธ ์2563 

ENG-555 Advanced Communication and Presentation in English (4) 

ผศ. ดร.ภทัรน์รินทร ์ศุภกร 

หมายเหต:ุ 1. ENG-555 เฉพาะ นศ.ทีล่งทะเบยีนเรียน  

            2. HRM61-631  ภาวะผูน้ าและการสือ่สาร และ MGT61-785 ความคดิเชงิออกแบบและการพฒันาผลติภณัฑ ์ เรียนทีศู่นยว์ทิยบริการ จ.สรุาษฎรธานี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ขอ้มูล ณ วนัที่ 29 ต.ค.62 

 

MBA33-1นศ.  
                 (หลักสูตร 2 ปี เข้า เทอม 1/62) 
                


