
 

 

 
 

 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง ก าหนดตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ ส าหรับชั้นปริญญาโท ภาคปกติ  

ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕65 

------------------------------- 
  

 เพ่ือให้การจัดการสอบกลางภาคและสอบไล่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕62 จึงให้ก าหนดตารางสอบ
กลางภาคและสอบไล ่ส าหรับชั้นปริญญาโท ภาคปกติ ประจ าภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕65 ไว้ดังนี้ 

 

วิชา วัน/เวลาสอบกลางภาค วัน/เวลาสอบไล่ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

รศ 6000 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 
ร่วมสมัย 

 

- 

 

วันพุธที่ 14 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
รศ 6010 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน - วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
รศ 6020 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน-

ศาสตร์ 
กลุ่ม 1, กลุ่ม 2 

 

-  

 

วันพุธที่ 21 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
รศ 7903 การบริหารการเงินและการคลัง - วันพุธที่ 14 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
รศ 9004 วิทยานิพนธ์(3 หน่วยกิต) 
 

- วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
รศ 7040 การน านโยบายไปปฏิบัติและการ
ประเมินผล 

- วันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
รศ 7041 การงานแผน การวิเคราะห์และ
การบริหารโครงการ 

- วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
รศ 7042 การจัดการวิกฤตการณ์และ 

สาธารณภัย 

- วันพุธที่ 21 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต 

รอ 6000 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

- 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
รอ 6002 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน - วันพุธที่ 21 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
รอ 6003 องค์การสมัยใหม่ - วันอังคารที่ 13 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
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 ๒ 

วิชา วัน/เวลาสอบกลางภาค วัน/เวลาสอบไล่ 
รอ 7103 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 

 

 วันอังคารที่ 13 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
รอ 7003 การจัดการการตลาดส าหรับนัก
บริหาร 

 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
รอ 7101 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการ  วันอังคารที่ 27 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
รอ 7104 การจัดการความเสี่ยงและภาวะ
วิกฤต 

 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

บธ 5100 การจัดการร่วมสมัย         
 

- 

 

วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
บธ 5300 บัญชีการเงิน 

 

วันพฤหัสบดีที ่6 ต.ค. 65 

13.๐๐-๑6.๐๐ น. 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65 

13.๐๐-๑6.๐๐ น. 
บธ 5400 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วันอังคารที่ 11 ต.ค. 65 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
วันอังคารที่ 13 ธ.ค. 65 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
บธ 5500 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 

กลุ่ม 1 

 

 

กลุ่ม 2 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค. 65 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
 

วันพุธที่ 12 ต.ค. 65 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค. 65 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
บธ 5600 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
บริหาร 

- วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
บธ 6100 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
พฤติกรรมองค์การ 

- 

 

วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
บธ 6200 การบริหารการตลาด 

 

- วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
บธ 6300 บัญชีบริหาร 

 

วันพุธที่ 12 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
วันพุธที่ 14 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
บธ 6400 การบริหารการเงิน วันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
บธ 6500 การบริหารการปฏิบัติการ 

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
บธ 7203 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
บธ 7400 หลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่ วันพุธที่ 5 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
วันพุธที่ 14 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
 

 



 ๓ 

วิชา วัน/เวลาสอบกลางภาค วัน/เวลาสอบไล่ 
บธ 7401 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน วันอังคารที่ 11 ต.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
บธ 7408 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
บธ 7554 การศึกษาความเป็น ไปได้ของ
โครงการ 

วันพุธที่ 12 ต.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
วันพุธที่ 21 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
บธ 7604 การประยุกต์ใช้วิทยาการจัดการ
เพ่ือการตัดสินใขขององค์กร 

- วันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
บธ 7658 การจัดการการพาณิชย์แบบใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

วันพุธที่ 12 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
บธ 8000 นโยบายธุรกิจและการจัดการกล
ยุทธ์ 

- วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
บธ 8880 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง 
บริหารธุรกิจ (ความได้เปรียบขององค์กรและ
กลยุทธ์ในการแข่งขัน) 

- วันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ศธ 4010 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 

 

วันพุธที่ 12 ต.ค. 65 

13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

 

 

วันพุธที่ 21 ธ.ค. 65 

13.๐๐-๑6.๐๐ น. 
ศธ 5010 พื้นฐานบัญชีและการเงิน วันอังคารที่ 11 ต.ค. 65 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 65 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ศธ 6010 จุลเศรษฐศาสตร์ วันพุธที่ 5 ต.ค. 65 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
วันพุธที่ 14 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
ศธ 6030 นโยบายเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

วันพุธที่ 12 ต.ค. 65 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
วันพุธที่ 21 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
ศธ 7021 การค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ วันอังคารที่ 4 ต.ค. 65 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
วันอังคารที่ 13 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
ศธ 7031 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 65 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงิน 

ศก 5012 เศรษฐมิติการเงิน 

 

 

วันอังคารที่ 11 ต.ค. 65 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 

 

วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
ศก 6012 เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบ
การเงิน 

วันพุธที่ 12 ต.ค. 65 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
ศก 7011 ทฤษฎีการก าหนดราคาสินทรัพย์ วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 65 

13.๐๐-๑6.๐๐ น. 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65 

13.๐๐-๑6.๐๐ น. 
ศก 7021 การวางแผนการเงินและการ
จัดการความมั่งคั่ง 
 

วันพุธที่ 5 ต.ค. 65 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
วันพุธที่ 14 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 



 ๔ 

วิชา วัน/เวลาสอบกลางภาค วัน/เวลาสอบไล่ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

พค 7101 การเมืองกับการก าหนดนโยบาย
สังคม 

 

 

- 

 

 

วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
พค 7102 การวางแผนและการจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

- วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
พค 7201 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ - วันพุธที่ 14 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ 
พอ 4000 สถิติประยุกต์ 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 65 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
พอ 6001 พฤติกรรมมนุษย์และการเรียนรู้ใน
องค์การ 

วันพุธที่ 5 ต.ค. 65 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
วันพุธที่ 14 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
พอ 6002 ทฤษฎีองค์การ การพัฒนาองค์การ 
และการจัดการ 

วันพุธที่ 5 ต.ค. 65 

13.๐๐-๑6.๐๐ น. 
วันพุธที่ 14 ธ.ค. 65 

13.๐๐-๑6.๐๐ น. 
พอ 6003 จริยธรรมในองค์การและสังคม วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
พอ 6004 ระเบียบวิธีวิจัย วันพุธที่ 5 ต.ค. 65 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
วันพุธที่ 14 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
พอ 7013 ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 65 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
พอ 7014 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดวางต าแหน่งและการพัฒนาอาชีพ 

วันอังคารที่ 4 ต.ค. 65 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
วันอังคารที่ 13 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
พอ 7023 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 65 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
พอ 7024 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง 

วันพุธที่ 5 ต.ค. 65 

13.๐๐-๑6.๐๐ น. 
วันพุธที่ 14 ธ.ค. 65 

13.๐๐-๑6.๐๐ น. 
 

พอ 7114 การจัดการผู้ที่มีความสามารถสูง
และการสืบทอดต าแหน่ง 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
พอ 7125 ทรัพยากรมนุษย์เชิงดิจิทัลและการ
วิเคราะห์ 

วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
พอ 9004 วิทยานิพนธ์ (3 หน่วยกิต) วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
 

 

 

 



 ๕ 

วิชา วัน/เวลาสอบกลางภาค วัน/เวลาสอบไล่ 
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  
คณะภาษาและการสื่อสาร 

ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

กลุ่ม 1,กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 11 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 13 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น 

สวญ 5000 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

 

 

- 

 

 

 

วันพุธที่ 21 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

อพอ 7002 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ
แปล 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ) 
MLT 7105 INTERCULTURAL AND 

CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN 

ENGLISH 

 

 

 

- 

 

 

 

วันพุธที ่21 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

กม 7201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมืองชั้นสูง 

 

- 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
กม 7901 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง 
  

- วันพุธที่ 14 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา - วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
กม 7203 กฎหมายการคลังชั้นสูง - วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
กม 7932 กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือทาง
ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน 

- วันพุธที่ 21 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 

กม 7302 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

- วันเสาร์ที่ 24 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
กม 7202 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน - วันเสาร์ที่ 24 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
กม 7205 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ - วันอาทิตย์ที่ 25 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
 

 



 ๖ 
วิชา วัน/เวลาสอบกลางภาค วัน/เวลาสอบไล่ 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ
บริการแบบบูรณาการ 
ทท 7201 การจัดการการตลาดในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการ 

 

 

 

- 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
ทท 7301 การจัดการการตลาดในธุรกิจ
โรงแรม 

- วันพฤหัสบดีที่ 22 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
ทท 6005 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการ
ท่องเที่ยวและบริการ             
                                    กลุ่ม 1 ,กลุ่ม 2 

 

 

 

- 

 

 

วันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
ทท 7202 การพัฒนาทุนมนุษย์ส าหรับธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการ 

- 

 

วันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
ทท 7302 การพัฒนาทุนมนุษย์ส าหรับธุรกิจ
โรงแรม 

- วันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
ทท 8900 การศึกษาตามแนวแนะ - วันพุธที่ 21 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
ทท 6004 นโยบาย การวางแผนและการ
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

- วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
ทท 7205 ความรับผิดชอบทางสังคมส าหรับ
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ 

- วันพุธที่ 21 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
ทท 6002  พลวัตการจัดการและการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 

- วันพุธที่ 21 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

นน ๖๐๐๑ ทฤษฎีการสื่อสาร 

 

 

- 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 25 ธ.ค. 65 
8.30-11.30 น. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

จส 6001  จริยธรรม อุดมการณ์ และการคิด
เชิงระบบด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

วันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 65 

9.00-12.00 น. 

 

 

วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
จส 6002 สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และ
เทคโนโลยีการจัดการ 

วันพุธที่ 5 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
วันพุธที่ 14 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
 

จส 6003 การวางแผนและการบริหารการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 

วันศุกร์ที่ 6 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
วันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
จส 6005 นโยบายและการวางแผน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 

วันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
จส 6006  กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

วันเสาร์ที่ 1 ต.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
วันเสาร์ที่ 10 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 



 ๗ 

วิชา วัน/เวลาสอบกลางภาค วัน/เวลาสอบไล่ 
จส 6007 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

วันศุกร์ที่ 6 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
วันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
จส 6008 เทคโนโลยสีารสนเทศสิ่งแวดล้อม 

 

วันเสาร์ที่ 8 ต.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
วันเสาร์ที่ 17 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
จส 7206  ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

วันพุธที่ 12 ต.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
วันพุธที่ 21 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความย่ังยืน 

จย 5001 ศาสตร์ความยั่งยืนส าหรับธุรกิจ 

 

 

วันอังคารที่ 4 ต.ค. 65 

9.00-12.00 น. 

 

 

วันอังคารที่ 13 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
จย 5002 การจัดการธุรกิจกับความยั่งยืน วันอังคารที่ 11 ต.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
วันอังคารที่ 20 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
จย 6001 การพัฒนากรอบการด าเนินงาน
และกลยุทธ์ความยั่งยืน 

วันพุธที่ 12 ต.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
วันพุธที่ 21 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
จย 6002 ภาวะผู้น าความยั่งยืนและการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง 

วันพฤหัสบดีที ่6 ต.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 65 

9.00-12.00 น. 
 

 

 

                                                             ประกาศ  ณ  วันที่             ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

 

            (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
                                                        ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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