
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.50 - 13.10 น.   : ลงทะเบียน 
    Registration 
13.10 - 13.20 น.  :  คณาจารย์พร้อมกันในห้อง HS1-4-A1-A3  
  (หรือร่วมปฐมนิเทศผ่านทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings : 
  https://kku.world/-dulm) 
  All professors arrive at the venue 
 :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ช านาญมาก ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับ 
     Welcoming speech by Asst. Prof. Dr. Rukchanok Chumnanmak,      
  Assistant to the Associate Dean for Academic Affairs                             
 :  รับชมวิดีโอแนะน าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                                 Video presentation of the Faculty of Humanities and Social Sciences 
                              :  รับชมวิดีโอคณบดี  
                               Watch Dean's greeting video 
 13.20 - 13.45 น.  :   รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้ค าแนะน าในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
     (ผ่านทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings) 
     Associate Dean for Academic Affairs advises graduate students  
     on the graduate study through Zoom Cloud Meetings program 
13.45 - 14.00 น.   :  หัวหน้างานวิชาการคณะฯ แนะน าระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและตอบข้อซักถาม  
                                Explanation of rules and regulations by Head of Academic Services  
14.00 น.–เป็นต้นไป       :  นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาแยกตามหลักสูตร เพื่อรับการแนะน าหลักสูตร 
            onwards  และพบอาจารย์ที่ปรึกษา  
  Students meet their program’s lecturers 
     (รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม) 
                                Coffee break in the conference room 
หมายเหตุ :   

1. กรณีนักศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางมาได้สามารถปฐมนิเทศออนไลน์ด้วย (In case you cannot 
come to the Faculty, please join us online at) : https://kku.world/-dulm 

2. บางหลักสูตรใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ในการปฐมนิเทศระดับหลักสูตร (Some 
study programs might use Zoom Cloud Meetings program for orientation.) 

 

ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 
วันศุกร์ที่  17 กรกฎาคม 2563  ณ  ห้อง HS1-4-A1-A3 ชั้น 4 อาคาร HS.01 รัตนพิทยา  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
New Graduate Student Orientation of the Academic Year 2020 

 July 17, 2020 | Room HS1-4-A1-A3 | 4th floor | Building HS01  
 Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
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ตารางก าหนดการห้องปฐมนิเทศระดับหลักสูตร (Orientation Schedule for Each Study Program) 
สาขาวิชา (Program) 

 
จ านวนนักศึกษา 
Number of 

Student 

ห้องพบสาขาวิชา /  
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

Room and Advisor 
ระดับปริญญาโท (Master’s Degree)   

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุม่น ้าโขงศึกษา (Master of Arts in Mekong Studies) 
- แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ  ไทย จ้านวน 3 คน (Plan A2 (Regular)) Thai = 3 student 

3 ปฐมนิเทศภายหลัง 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (Master of Arts in English) 
- แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ ต่างชาติ จ้านวน 10 คน ไทย จ้านวน 5 คน (Plan A2 (Regular)) International = 

10 student,  Thai = 2 students 
- แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ ไทย จ้านวน 9 คน (Plan A2 (Special)) Thai = 9 students 

24 ปฐมนิเทศวันที่ 20 
มิถุนายน 2563 เวลา 
18.00-19.30 น. ดว้ย
โปรแกรม Zoom 

3.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (Master of Arts Program in Thai) 
- แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ ต่างชาติ จ้านวน 5 คน ไทย จ้านวน 5 คน 
- (Plan A2 (Special)) International = 5 student, Thai = 5 students 

10 ห้อง HS1-5-A4 
(Room: HS1-5-A4) 
 

4.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (Master of Arts Program in Trans-Disciplinary 
Social Sciences)  แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ  ต่างชาติ จ้านวน 1 คน ไทย จ้านวน 4 คน 

                 (Plan A2 (Regular)) International = 1 student, Thai = 4 students 

5 ห้อง HS1-5-C1 
(Room: HS1-5-C1) 

5.  สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (Master Program in Information Science)  
- แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ  ต่างชาติ จ้านวน 1 คน (Plan A2 (Special)) International = 1 student  

2 ห้อง HS1-5-C3 
(Room: HS1-5-C3) 

รวมระดับปริญญาโท (Total Master’s Degree) 45  
ระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree)   

1.  ปรัชญาดุษฎี สาขาวชิาสังคมวทิยา (Doctor of Philosophy Program in Sociology) 
    - แบบ 1.1 ภาคปกติ ไทย จ้านวน 1 คน (Type 1.1 (Regular)) Thai = 1 students 

1 ปฐมนิเทศภายหลัง 

2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Doctor of Philosophy Program in Public  
    Administration) แบบ 2.1 ภาคปกติ ต่างชาติ จ้านวน 1 คน ไทย จ้านวน 6 คน 

               (Type 2.1 (Regular)) International = 1 student, Thai = 6 students 

7 โรงแรมราชาวด ี

3.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาพัฒนศาสตร์   (Doctor of Philosophy Program in Development Science)  
- แบบ 2.1 ภาคปกติ  ต่างชาติ จ้านวน 2 คน  ไทย จ้านวน 5 คน (Type 1.1 (Regular)) International = 2 

student, Thai = 5 students 

7 ห้องประชุมกลุ่มวิจัย
ความอยู่ดีมีสุขและการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน ชั น 4 
อาคาร 2 

2.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ (Doctor of Philosophy Program in Applied 
Linguistics (International Program))  แบบ 2.1 ภาคปกติ ต่างชาต ิจ้านวน 1 คน ไทย จ้านวน 7 คน 
                                                 (Type 2.1 (Regular)) International = 1 student, Thai = 7 students) 

8 ห้อง HS1-5-A3 
(Room: HS1-5-A3) 

5.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย (Doctor of Philosophy Program in Thai) 
    - แบบ 2.1 ภาคปกติ ไทย จ้านวน 4 คน (Type 1.1 (Regular)) Thai = 4 students 

4 ห้อง HS1-5-A5 
(Room: HS1-5-A5) 

7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก (Doctor of Philosophy Program in Eastern 
Philosophy and Religion) แบบ 2.1 ภาคปกติ ต่างชาติ จ้านวน 1 คน ไทย จ้านวน 5 คน 
                                   (Type 2.1 (Regular)) International = 1 student, Thai = 5 students 

6 ห้อง HS1-5-C2 
(Room: HS1-5-C2) 

3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา (Doctor of Philosophy in Information Studies) 
    - แบบ 2.1 ภาคปกติ ต่างชาติ จ้านวน 1 คน ไทย จ้านวน 4 คน 
      (Type 2.1 (Regular)) International = 1 student, Thai = 4 students) 

5 ห้อง HS1-5-C3 
(Room: HS1-5-C3) 

           รวมระดับปริญญาเอก (Total Doctoral Degree) 38  
           รวมนักศึกษาท้ังหมด  (Total)   83  

 


