ลําดับที� ช่วงเวลา

แผนการดําเนินงาน วิชา ส.494 : สัมมนา (ST494 : Seminar) ภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2559

วัน
จ. 23 มี.ค. 59
จ. 23 มี.ค. 59
จ. 11 พ.ค. 59
พฤ. 18 ส.ค. 59

กิจกรรม
เวลา
ประชุมชี�แจงนักศึกษา ครั�งที� 1
17.00-18.00 น.
1
ปลายภาค 2/58
จับสลากอาจารย์ที�ปรึกษา
17.00-18.0 น.
11.00-15.00 น.
จัดอบรมการสืบค้นข้อมูล
2
ประชุมชี�แจงนักศึกษา ครั�งที� 2
12.30-13.30 น.
3 สัปดาห์ที� 1 ภาค 1/59
จ. 22 ส.ค.-ศ. 26 ส.ค. 59 นักศึกษาหาหัวข้อสัมมนา พร้อมเอกสารอ้างอิง
4 สัปดาห์ที� 2 ภาค 1/59
จ. 29 ส.ค.-ศ. 2 ก.ย. 59 กรอกแบบฟอร์ม ก.1
5 สัปดาห์ที� 3 ภาค 1/59
พฤ. 8 ก.ย. 59 ส่งแบบฟอร์ม ก.1 พร้อมสําเนา 1 ชุด
ภายใน 16.00 น.
6 สัปดาห์ที� 4 ภาค 1/59
จ. 12 ก.ย. 59 กรรมการกลั�นกรองหัวข้อ ส494 และนักศึกษานําเสนอหัวข้อ 13.30 - 16.30 น.
อ. 13 ก.ย.- ศ. 16 ก.ย. 59กรรมการกลั�นกรองหัวข้อ ส494 และนักศึกษานําเสนอหัวข้อ 12.30 - 13.30 น.
7 สัปดาห์ที� 5 ภาค 1/59
หมายเหตุ การนําเสนอหัวข้อใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที
จ. 19 ก.ย.-ศ. 23 ก.ย. 59 กรอกแบบฟอร์ม ก.2
8 สัปดาห์ที� 6 ภาค 1/59
ภายใน 16.00 น.
9 สัปดาห์ที� 7 ภาค 1/59
ศ. 30 ก.ย. 59 ส่งแบบฟอร์ม ก.2 พร้อมสําเนา 3 ชุด
สัปดาห์สอบกลางภาค
10 สัปดาห์ที� 8 ภาค 1/59
11 สัปดาห์ที� 9 ภาค 1/59
ศ. 14 ต.ค. 59 รายงานความก้าวหน้าครั�งที� 1
12 สัปดาห์ที� 10 ภาค 1/59
ศ. 21 ต.ค. 59 เสนอแต่งตั�งกรรมการสอบ/จองห้องสอบ
จ. 24 ต.ค.-ศ. 28 ต.ค. 59
13 สัปดาห์ที� 11 ภาค 1/59
14 สัปดาห์ที� 12 ภาค 1/59
ศ. 4 พ.ย. 59
รายงานความก้าวหน้าครั�งที� 2
15 สัปดาห์ที� 13 ภาค 1/59
จ. 7 พ.ย.-11 พ.ย. 59
16 สัปดาห์ที� 14 ภาค 1/59
พ. 16 พ.ย. 59 ส่งรายงานฉบับร่าง 3 ชุด
ภายใน 16.00 น.
9.00-16.00 น.
ส. 26 พ.ย. 59 *สอบหัวข้อสัมมนา (oral prosentation) ภาคปกติ
9.00-16.00 น.
18 สัปดาห์ที� 15 ภาค 1/59
อา. 27 พ.ย. 59 *สอบหัวข้อสัมมนา (oral prosentation) ภาคพิเศษ
อา. 27 พ.ย. 59 กรรมการให้คะแนนในฟอร์ม ก.3
19 สัปดาห์ที� 16 ภาค 1/59
จ. 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 59 สอบซ่อมหัวข้อสัมมนา (กรณีสอบไม่ผ่าน)
พ. 7 ธ.ค. 59 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่มพร้อม CD ในเล่ม + CD อีก 1 แ ภายใน 16.00 น.
กรรมการส่งแบบบประเมินวิชา ST494
20 สัปดาห์ที� 17 ภาค 1/59
ศ. 9 ธ.ค. 59
ศ. 9 ธ.ค. 59
กรอกฟอร์ม ก.4 / ส่งฟอร์ม ก.4
21 สัปดาห์ที� 18 ภาค 1/59
ศ. 16 ธ.ค. 59 รวบรวมสรุป และส่งเกรด
*น.ศ.นําเสนอ กลุ่มละ 20 นาที กรรมการซักถาม 10 นาที และมีเวลา 5 นาที สําหรับการเปลี�ยนกลุ่ม

สถานที�
บร.3-227
บร.3-227
บร.2-226
บร.3-227
ห้องธุรการภาค ฯ
บร.2-230
บร.2-230
ห้องธุรการภาค ฯ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ประสานงาน/นักศึกษา
ผู้ประสานงาน/นักศึกษา
ผู้ประสานงาน/นักศึกษา
ผู้ประสานงาน/นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา/อาจารย์ที�ปรึกษา
นักศึกษา /คุณ ศรีเรือน
ผู้ประสานงาน/อาจารย์ที�ปรึกษา
ผู้ประสานงาน/อาจารย์ที�ปรึกษา
นักศึกษา/อาจารย์ที�ปรึกษา
นักศึกษา/คุณศรีเรือน

นักศึกษา/อาจารย์ที�ปรึกษา
ผู้ประสานงาน
นักศึกษา/อาจารย์ที�ปรึกษา
ห้องธุรการภาค ฯ นักศึกษา/คุณศรีเรือน
นักศึกษา/กรรมการ
นักศึกษา/กรรมการ
กรรมการ
นักศึกษา/กรรมการ
ห้องธุรการภาค ฯ นักศึกษา/คุณ ศรีเรือน
ช่องจดหมาย ส.494 กรรมการ
ช่องจดหมาย ส.494 อาจารย์ที�ปรึกษา
ผู้ประสานงาน

