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คํานํา 

 

ชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ เปนชุดวิชาท่ีกําหนดไวในโครงสรางหลักสูตรศึกษาศาสตร 

มหาบัณฑิต แผน ข  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนามหาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะห 

สังเคราะห และประยุกตงานวิจัยหรืองานวิชาการไปใชประโยชนในทางวิชาการและวิชาชีพได 

ในการศึกษาชุดวิชานี้ นักศึกษาสามารถเลือกหัวขอทําการศึกษาคนควาอิสระไดตามความสนใจ

ภายใตความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา โดยดําเนินการตามมาตรฐานทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด  แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร ไดจัดทําแผนกิจกรรมการศึกษาฉบับนี้ข้ึน 

เพ่ือใหนักศึกษาใชเปนคูมือและแนวทางในการศึกษาคนควาอิสระ 
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ปฏิทินการศึกษา ชุดวิชา 20794  การศึกษาคนควาอิสระ 

ภาคปลาย   ปการศึกษา 2560 

 

วันเปดภาคการศึกษา 15 มีนาคม 2561 

วันสัมมนาเสริมการศึกษาคนควาอิสระ ครั้งท่ี 1 17 – 18 มีนาคม 2561 

วันสัมมนาเสริมการศึกษาคนควาอิสระ ครั้งท่ี 2 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 61 

วันสุดทายการยื่นคํารองขอสอบ 15 กรกฎาคม 2561 

(สงรายงานฉบับพรอมสอบกอนสอบ 15 วัน)  

วันสุดทายการสอบชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 31 สิงหาคม 2561 

       วันสุดทายของการสงรายงานผลการศึกษาคนควาอิสระ  

        ฉบับสมบูรณ 30 พฤศจิกายน 2561 

 

 
หมายเหตุ  

  1.  กําหนดการสัมมนาเขม ชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป

จากท่ีแจงในแผนกิจกรรมการศึกษาดวยความจําเปนบางประการ ดังนั้น ขอใหนักศึกษาติดตอ

สอบถามทางโทรศัพทท่ีหมายเลข 02-504-8505  เพ่ือยืนยันอีกครั้งกอนเดินทาง 

  2.  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวิชานี้เปนครั้งแรก ขอใหติดตออาจารยท่ีปรึกษา

วิชาการกอนเปดภาคการศึกษา  เพ่ือขอคําปรึกษาเก่ียวกับหัวขอการศึกษาคนควาอิสระ 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 

ชุดวิชา  20794  การศึกษาคนควาอิสระ 

INDEPENDENT  STUDY 

 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 

 

1.1 ความเขาใจเกี่ยวกับชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 

  ชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ เปนชุดวิชาท่ีกําหนดไวในโครงสรางหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา แผน ข ท่ีกําหนดใหนักศึกษาทําการศึกษาคนควาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพ่ือสรางเสริม

ประสบการณการศึกษาคนควาทางวิชาการใหแกนักศึกษาท่ีไมใชการทําวิทยานิพนธ นักศึกษา

สามารถเลือกหัวขอท่ีสนใจ แลวทําการศึกษาในรูปแบบของการวิจัย การวิเคราะหสังเคราะหงานวิจัย 

การเขียนเอกสารวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ภายใตการใหคําแนะนําและความเห็นชอบ

ของอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ 

 

1.2  วัตถุประสงคของชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 

เพ่ือใหมีทักษะในการนําแนวคิด ทฤษฎีและวิธีการท่ีไดศึกษาจากชุดวิชาตางๆ มาใชใน

การศึกษาวิเคราะห และการวิจัยปญหาทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในหัวขอท่ีเปนประเด็น

ปญหาสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาและหรือหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจเปนพิเศษ  

 

1.3 คําอธิบายชุดวิชา 

การเลือกปญหาสําหรับการวิเคราะหหรือวิจัย  การเขียนโครงการวิจัย  การเสนอ

โครงการวิจัย  การวิเคราะหวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะทําการวิเคราะหหรือวิจัย  การเก็บ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล  การเสนอรายงานผลการวิเคราะหหรือรายงานผลการวิจัย  

 

1.4 ประเภทของการศึกษาคนควาอิสระ  

  ประเภทของการศึกษาคนควาอิสระ มีดังนี้ 

(1)  การวิจัย 

(2)  การวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัย 

(3) การเขียนเอกสารวิชาการ 

(4) การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
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   (1)  การวิจัย  เปนการศึกษาปญหา ขอคิดเห็นของบุคลากรท่ีเก่ียวของ หรือแกไข

ปญหาการปฏิบัติงานในหนวยงาน สถานศึกษา หรือชั้นเรียน การทําวิจัยมีรายละเอียด ข้ันตอนและ

กระบวนการเหมือนการวิจัยท่ัวไป โดยมีจํานวนตัวแปรท่ีศึกษาและขนาดกลุมตัวอยางท่ีพอเหมาะ แก

การศึกษาภายใน 1 ภาคการศึกษา 

   (2) การวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัย เปนการศึกษาโดยเนนการรวบรวม

งานวิจัยตางๆ ท่ีมีผูทําไว แลวนํามาจําแนกเปนหมวดหมูอยางมีหลักเกณฑ หรือนํามาสรุปใหเปนเรื่อง

หรือประเด็นวิจัยเดียวกัน เพ่ือใหเห็นภาพรวมของงานวิจัยท้ังหมด เรื่องท่ีเลือกจะตองมีผลงาน 

การวิจัยท่ีมีจํานวนมากพอเพ่ือท่ีจะวิเคราะหและสังเคราะหได 

      การวิเคราะหงานวิจัย เปนการจําแนกประเภทของงานวิจัยตามแหลงผลิต

งานวิจัย  ประเภทงานวิจัย กลุมสาขา เนื้อหา รูปแบบการวิจัย ขนาดกลุมตัวอยาง มีการวิเคราะห

ขอมูลโดยการแจงนับ เสนอคารอยละและการวิเคราะหเนื้อหา แลวนําเสนอเปนขอมูลสรุปเก่ียวกับ 

การวิจัยเรื่องนั้นๆ  

                การสังเคราะหงานวิจัย เปนการบูรณาการงานวิจัยเขาดวยกัน แลวเสนอผล 

เพ่ือใหเห็นภาพรวมของงานวิจัย เปนการประมวลผลงานวิจัยใหไดขอสรุปความรูใหมโดยใช 

วิธีการทางสถิติหรือวิธีการสังเคราะหเชิงคุณภาพ 

  (3)  การเขียนเอกสารวิชาการ เปนการเขียนและเรียบเรียงเอกสาร เสนอเรื่องราว/

ความรู ท่ีไดกลั่นกรองอยางรอบคอบ เปนระบบ ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ  

มีการใชภาษาท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ เอกสารวิชาการ หมายถึงเอกสารท่ัวไปท่ีเปนวิชาการ และ

เอกสารท่ีใชประกอบการเรียนการสอน ไดแก หนังสือวิชาการ เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการ

สอน หนังสืออานประกอบ หนังสืออานเพ่ิมเติม งานแปล และบทความวิชาการ 

   (4)  การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เปนการพัฒนาวิธีการสอน สื่อการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ท้ังนี้อาจ

เปนนวัตกรรมในงานวิชาการ สําหรับการจัดการศึกษาในระบบ หรือนอกระบบ หรือตามอัธยาศัยก็ได 

 



 7 

2.  กระบวนการและข้ันตอนการศึกษาชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 

 2.1  การเตรียมการกอนลงทะเบียน 

กอนการลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาเตรียม

หัวขอท่ีสนใจไวลวงหนาและเขียนโครงรางสงใหแขนงวิชา/วิชาเอกพิจารณาความเปนไปได 

  2.2  การลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข จะตองลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระมีคา 

6 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา 1 ภาคการศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวิชานี้จะตองได

หนวยกิตสะสมไมนอยกวา 30 หนวยกิต (5 ชุดวิชา) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 จาก 5 

ชุดวิชาท่ีศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ 

 2.3 กระบวนการศึกษาชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 

หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระแลว นักศึกษาจะตอง

ดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  นักศึกษาสงแบบขออนุมัติทําการศึกษาคนควาอิสระ (บศ.ข.1) และแบบเสนอ 

โครงรางการศึกษาคนควาอิสระ (บศ. ข 2) ไปยงัสาขาวิชาศึกษาศาสตร เพ่ือใหคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณาแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาคนควาอิสระ  

(2) นักศึกษาเขารับการสัมมนาเขมชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ ครั้งท่ี 1 (วันท่ี   

17 – 18 มีนาคม 2561) นําเสนอโครงรางการศึกษาคนควาอิสระโดยละเอียดตออาจารยท่ีปรึกษา

การศึกษาคนควาอิสระและผูสนใจเขาฟงโดยใชแผนใสหรือ Power Point 

         การสัมมนาเขมชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ ครั้งท่ี 2 (วันท่ี 30 มิถุนายน – 

1 กรกฎาคม 2561)  ขอใหนักศึกษาติดตอนัดหมายกับอาจารยท่ีปรึกษาเปนรายบุคคลวา จะตองมา

พบอาจารยหรือไม 

  (3)  เม่ือนักศึกษาเขารับการสัมมนาเขมชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระครั้งท่ี 1 แลว 

ใหดําเนินการปรับแกโครงรางการศึกษาคนควาอิสระตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา ซ่ึงหากมี

การปรับปรุงโครงรางการศึกษาคนควาอิสระ ใหสงแบบการปรับปรุงโครงรางการศึกษาคนควาอิสระ 

(บศ.ข.3) มายังสาขาวิชาศึกษาศาสตร 

  (4)  นักศึกษาจะตองดําเนินการศึกษาคนควาอิสระภายใตการดูแลของอาจารย 

ท่ีปรึกษาในหัวเรื่องท่ีเสนอใหแลวเสร็จ พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการศึกษาคนควาอิสระตาม 

รูปแบบท่ีสาขาวิชากําหนด เพ่ือเสนออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอผลงาน

การศึกษาคนควาอิสระตอคณะกรรมการสอบ 



 8 

  (5)  การกําหนดวันสอบชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษา

คนควาอิสระอาจพิจารณาใหมีการสอบไดในชวงการสัมมนาเขมชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 

ครั้งท่ี 2 โดยพิจารณาจากความพรอมและผลงานของนักศึกษา หากนักศึกษาไมพรอมก็สามารถ

กําหนดใหมีการสอบไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให ดังนี้ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 นักศึกษาจะตองสอบภายใน 28 กุมภาพันธ  

ภาคการศึกษาท่ี 2 นักศึกษาจะตองสอบภายใน 31 สิงหาคม 

ภาคการศึกษาพิเศษ นักศึกษาจะตองสอบภายใน  31  ตุลาคม 

         ท้ังนี้ นักศึกษาจะตองยื่นเรื่องขอสอบการศึกษาคนควาอิสระ ไมนอยกวา  

30 วัน กอนกําหนดวันสอบ 

   (6) การจัดพิมพรายงานผลการศึกษาคนควาอิสระ ใหนักศึกษาจัดพิมพตาม 

รูปแบบการจัดพิมพและการอางอิงท่ีกําหนด โดย download รูปแบบการพิมพ (template) ไดท่ี 

Website : www.stou.ac.th  สํานักบัณฑิตศึกษา  และจัดทํารายงานผลการศึกษาคนควาอิสระ เพ่ือ

สงใหอาจารยท่ีปรึกษาและกรรมการสอบกอนวันสอบชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระอยางนอย 15 วัน 

หลังจากสอบแลว นักศึกษาจะตองสงหนาปก หนาอนุมัติ  บทคัดยอภาษาไทย และบทคัดยอ

ภาษาอังกฤษ ใหสํานักบัณฑิตศึกษาตรวจรูปแบบ  แกไขรูปแบบการพิมพรายงานผลการศึกษาคนควา

อิสระผานอาจารยท่ีปรึกษากอนสงสาขาวิชาศึกษาศาสตร แลว สาขาวิชาจึงเสนอคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือรับรองผลงานการศึกษาคนควาอิสระ 

   (7)  มหาวิทยาลัยจะรับรองผลงานการศึกษาคนควาอิสระ เม่ือนักศึกษาสงรายงาน

ผลการศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณ จํานวน 3 ชุด โดยนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาภายใน 

ภาคการศึกษาใด จะตองสงรายงานผลการศึกษาคนควาอิสระฉบับสมบูรณ ภายในกําหนดเวลาดังนี้ 

ภาคการศึกษาท่ี  1  ของปการศึกษาใด จะตองสงรายงานฉบับสมบูรณภายใน

วันท่ี  31  พฤษภาคม  ของปพุทธศักราชถัดไป 

ภาคการศึกษาท่ี  2  ของปการศึกษาใด จะตองสงรายงานฉบับสมบูรณภายใน

วันท่ี  30  พฤศจิกายน  ของปพุทธศักราชถัดไป 

ภาคการศึกษาพิเศษ  ของปการศึกษาใด จะตองสงรายงานฉบับสมบูรณภายใน

วันท่ี  31  มกราคม  ของปพุทธศักราช 2 ปถัดไป 

  (8) เผยแพรผลการศึกษาคนควาในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ 

http://www.stou.ac.th/
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 2.4 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชา การศึกษาคนควาอิสระขอใหติดตอกับอาจารยท่ี

ปรึกษาลวงหนากอนกําหนดการสัมมนาเขม กอนท่ีนักศึกษาจะเดินทางมาพบอาจารยท่ีปรึกษาใน

การสัมมนาเขมท่ีมหาวิทยาลัยแตละครั้ง โปรดติดตอยืนยันกําหนดการลวงหนาอยางนอย 2 

สัปดาห 

 

3.  การประเมินผลชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 

 3.1  การสอบปากเปลา 

ผลงานการศึกษาคนควาอิสระท่ีผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากอาจารย

ท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระใหสอบปากเปลาได จะมีการนัดหมายใหดําเนินการสอบ เพ่ือเปนการ

นําเสนอตอกรรมการสอบ เปนระยะเวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง  

การพิจารณาผลการสอบ  เปนไปตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ดังนี้ 

1. กรณีใหผานโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติม จะไดสัญลักษณ P 

2. กรณีใหแกไขเพ่ิมเติม ตัดสินผลตามกรณี ดังตอไปนี้ 

2.1 กรณีแกไขเพ่ิมเติมและผานการประเมินผลภายในภาค 

การศึกษานั้น จะไดผลเปนสัญลักษณ P 

2.2 กรณีแกไขเพ่ิมเติมแตไมสมบูรณ หรือ แกไขไมเสร็จ ภายในภาคการศึกษานั้น 

จะไดผลเปน I นักศึกษาตองลงทะเบียนแกสัญลักษณ I ในภาคการศึกษาถัดไป และตองเขารับการ

สัมมนาเขมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2.3 กรณีแกไขเพ่ิมเติมแตไมผานการประเมินภายในภาคการศึกษานั้น จะไดผลเปน

สัญลักษณ U นักศึกษาตองลงทะเบียนใหมในภาคการศึกษาใดก็ได และตองเขารับการสัมมนาเขม

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ท้ังนี้ ถานักศึกษาไมมีการสอบปากเปลาภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน จะไดผล

การสอบเปนสัญลักษณ I นักศึกษาจะตองลงทะเบียนแกสัญลักษณ I ในภาคการศึกษาตอไป 

 

 3.2  เกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาอิสระ 

การประเมินผลการศึกษาคนควาอิสระ แบงเปน 2 สวน คือ 

-  คุณภาพของผลงานการศึกษาคนควาอิสระ 

-  การนําเสนอและสอบผลงานการศึกษาคนควาอิสระ 

(1)  การประเมินคุณภาพของผลงานการศึกษาคนควาอิสระ พิจารณาจาก 

(1.1) คุณภาพของบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

- ความสมบูรณของรูปแบบ  
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- ความครอบคลุมเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ  

- สื่อความหมายไดถูกตอง 

(1.2) ความสําคัญของเรื่องท่ีทําการศึกษาคนควาอิสระ   

- ความชัดเจน  

- การใชเหตุผล  

- ความเก่ียวของของเรื่องท่ีทําการศึกษาคนควาอิสระ 

- การนํามาซ่ึงขอมูลใหม หรือตอบคําถามเรื่องท่ีศึกษาคนควาอิสระ 

(1.3) วัตถุประสงคของเรื่องท่ีทําการศึกษา 

- ความชัดเจน 

- ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับเรื่องท่ีศึกษา 

- ประโยชนในการนําไปใช 

(1.4) การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

- ความครอบคลุม 

- การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 

- การเชื่อมโยงวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษา 

(1.5) วิธีดําเนินการ 

- ความชัดเจนและความถูกตอง 

- ครอบคลุมรายละเอียดท่ีจําเปน 

(1.6) ผลท่ีไดจากการศึกษา 

- การนําเสนอตามลําดับข้ันตอน 

- ความชัดเจนและถูกตองของผลการศึกษา 

- รูปแบบและวิธีการนําเสนอ 

- ความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

(1.7) การวิเคราะหและการวิจารณผลการศึกษา 

- ความเหมาะสมและแนวคิดในการวิเคราะห 

- การเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

- ความสามารถในการบูรณาการความรูตางๆ จากงานวิจัย 

      ท่ีเก่ียวของและผลงานท่ีศึกษา มาใชในการตอบคําถาม 

      เรื่องท่ีศึกษาคนควาอิสระ 

- ความสามารถในการสังเคราะหความรูใหมจากหลักฐานการศึกษา 
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(1.8) การสรุปและขอเสนอแนะ 

- ความสามารถในการสรุปผลการศึกษาคนควาอิสระใหสัมพันธกับ

วัตถุประสงค 

- ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะการนําผลงานการศึกษา 

      คนควาอิสระไปประยุกตใช 

- ความสมเหตุสมผลของการเสนอแนะงานท่ีควรศึกษาตอไป 

(1.9) การอางอิง 

- ความถูกตองของการอางอิง 

- ความถูกตองของรูปแบบการอางอิง 

(3) การนําเสนอและการสอบการศึกษาคนควาอิสระ 

(2.1) ความเหมาะสมของวิธีการนําเสนอ 

(2.2) ความเหมาะสมของสื่อท่ีใช 

(2.3) ลําดับข้ันตอนการนําเสนอ 

(2.4) บุคลิกภาพ การแสดงออก และความเชื่อม่ัน 

(2.5) ความรูพ้ืนฐานและความสามารถในการบูรณาการเพ่ืออธิบายเหตุผล 

(2.6) การตอบตรงคําถาม 

(2.7) การตอบคําถามสอดคลองกับขอมูลท่ีนําเสนอและสามารถใหเหตุผล

และอางอิงหลักฐานสนับสนุน 

(2.8) ความเขาใจในงานท่ีศึกษาคนควาอิสระและความสัมพันธของผลจาก

การศึกษาคนควาอิสระตอองคความรูในสาขาวิชาศึกษาศาสตร 

4.  เอกสารที่นักศึกษาจะตองใชในชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ ตองใชเอกสารดังตอไปนี้ 

1. เอกสารแนวทางการศึกษาชุดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

2. แบบฟอรมเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ไดแก 

2.1 แบบขออนุมัติทําการศึกษาคนควาอิสระ (บศ. ข.1) 

2.2 แบบเสนอโครงรางการศึกษาคนควาอิสระ (บศ. ข.2) 

2.3 แบบเสนอปรับปรุงโครงรางการศึกษาคนควาอิสระ (บศ. ข.3) 

2.4 แบบเสนอขอสงผลงานการศึกษาคนควาอิสระ (บศ. ข.4) 

2.5 แบบขอสอบการศึกษาคนควาอิสระ (บศ. ข.5) 

แบบฟอรมดังกลาว นักศึกษาจะdownload ไดจาก Website: www.stou.ac.th สํานักบัณฑิตศึกษา 

หรือขอไดท่ีฝายบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร 

http://www.stou.ac.th/
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ตารางการสัมมนาเขมชุดวิชา การศึกษาคนควาอิสระ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  

17 – 18 มีนาคม 2561  

 

       เวลา 

วัน 
9:00 – 12:00 น. 12:00 – 13:00 น. 13:00 – 16:00 น. 16:00 - -18:00 น. 18:00 – 22:00 น. 

17 มีนาคม 

2561 

9:00 – 10:30 

ปฐมนิเทศและ 

ทําความเขาใจกับการศึกษาชุดวิชา 

(ประชุมรวม) 

10:45 – 12:00 

พบอาจารยวิชาเอก 

(ประชุมรวม) 

พัก พบอาจารยท่ีปรกึษา 

(ประชุมกลุมยอย) 

พัก พบอาจารยท่ีปรกึษา 

(ตอ) 

(ประชุมกลุมยอย) 

18 มีนาคม 

2561 

พบอาจารยท่ีปรึกษา (ตอ) 

 

(ประชุมกลุมยอย) 

พัก พบอาจารยท่ีปรึกษา 

(ตอ) 

 

(ประชุมกลุมยอย) 

16:00 – 16:30 น. 

อภิปรายและซักถาม

ปญหาและปดการสัมมนา 

(ประชุมรวม) 
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