
 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ ๐๑๕๔/๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 256๕ (รอบท่ี ๒) 

(แก้ไขเพิ่มเติมวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) 

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

     อาศัยอ านาจตามความในประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๘๖/๒๕๖๒ เรื่อง อ านาจหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการจัดการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ และประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย ที่ 0113/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโท ที่เรียน
ตามแผนการศึกษาซึ่งไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2562และอ้างตามบันทึกข้อความที่ อว 81๐๓.๑/๐๘๗๔ เรื่อง  
ขอความอนุเคราะห์แก้ไขข้อมูลการสอบประมวลความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) 

      ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการจัดสอบ รอบที่ ๒ ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอ 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสอบ ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่ ๐๑๔๕/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ ๒) เอกสารแนบค าสั่งหมายเลข ๑ วิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์ ดังนี้  
 

         หลักสูตร รายวิชาที่จัดสอบ           ข้อมูลเดิม ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต  
ส าหรับผู้บริหาร 

รายวิชาพฤติกรรมองค์กร 
และการพัฒนาองค์กรและ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(ส าหรับนิสิตที่สอบครั้งที่ 3) 

สอบข้อเขียน 
วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2565 

เวลา 09.00 - 10.30 น. 

สอบข้อเขียน 
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

รายวิชาการจัดการความ
หลากหลายและจิตวิทยาเชิง
พลวัตรส าหรับกาปรับเปลี่ยน
องค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน 

สอบข้อเขียน 
วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2565 

เวลา ๑๓.00 – 1๔.30 น. 

สอบข้อเขียน 
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

รายวิชากลยุทธ์การตลาด 
ดิจิตอลพลวัตร 
 

สอบข้อเขียน 
วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2565 

เวลา ๐๙.00 – 1๐.30 น. 

สอบข้อเขียน 
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
รายวิชาการจัดบัญชีการเงิน
ส าหรับผู้บริหาร 
 

สอบข้อเขียน 
วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2565 

เวลา ๑๐.๓0 – 1๒.๐0 น. 

สอบข้อเขียน 
 วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 
 

 
เอกสารนี้ลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบได้ที่ (https://e-sign.buu.ac.th/verify)



๒ 
 

         หลักสูตร รายวิชาที่จัดสอบ           ข้อมูลเดิม ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

Global Operations and  
Logistics Management 

สอบข้อเขียน 
วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2565 

เวลา 09.00 - 10.30 น. 

สอบข้อเขียน 
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
Marketing Management สอบข้อเขียน 

วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2565 
เวลา ๑๐.๓0 – 1๒.๐0 น. 

สอบข้อเขียน 
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
Financial Management สอบข้อเขียน 

วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2565 
เวลา ๑๐.๓0 – 1๒.๐0 น. 

สอบข้อเขียน 
 วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจโลก 

รายวิชาการบัญชีและ 
การเงินระหว่างประเทศ 

สอบข้อเขียน 
วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2565 

เวลา 09.00 - 10.30 น. 

สอบข้อเขียน 
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
รายวิชาการเป็นผู้ประกอบ 
การระดับโลก 

สอบข้อเขียน 
วันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2565 

เวลา ๑๐.๓0 – 1๒.๐0 น. 

สอบข้อเขียน 
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  
 
 
                                        (รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 
                                                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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