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วิธีปฏิบัตวิ ิชาปญหาพิเศษ 2 ปการศึกษา 2561
อาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขา
1. สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
ดร.คริษฐา อิ่มเอิบ (Karittha.im@kmitl.ac.th)
2. สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
ดร.อรชร เมฆเกิดชู (orachorn.me@kmitl.ac.th)
3. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ดร.สุพีรยา อาษา (supeeraya.ar@kmitl.ac.th)
1. ปฏิทินการดําเนินงานวิชาปญหาพิเศษ 2 ปการศึกษา 2561
การดําเนินงาน
1. จัดทําเลมปญหาพิเศษและนําเสนอปญหา
พิเศษ

วันที่กําหนด
ภายใน
10 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ

ถานักศึกษาสงเลม
ไมทันตองติด “I”
ไวกอน
3. สงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ, CD และ
วันสุดทายของการ
ภายใน
บทคัดยอใหอาจารยที่ปรึกษาและคณะแบบ
สงเลมของป
19 กรกฎาคม 2562
ลาชา
การศึกษา 2561
หมายเหตุ: ถานักศึกษาสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณในชวงวันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
วันที่ตัดเกรดและสงเกรดใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของอาจารยผูประสานงานของแตละสาขา
2. การนําเสนอปญหาพิเศษ
2.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการสอบอยางนอย 2 ทาน รวมอาจารยที่ปรึกษา
2.2 ใหนักศึกษาสงเลมปญหาพิเศษใหอาจารยที่ปรึกษาและ
กรรมการสอบปญหาพิเศษอยางนอย 1 สัปดาหกอนการสอบ
2.3 การสอบปญหาพิเศษใหนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ โดยเวลา
ทั้งหมดไมเกิน 20 นาที แบงเปน เวลาสําหรับนําเสนอไมเกิน 15 นาที และเวลาสําหรับตอบคําถามไมเกิน 5
นาที
2.4 นักศึกษาตองเตรียมเอกสารดังนี้
- แบบประเมินการนําเสนอปญหาพิเศษใหแกกรรมการทุกทาน
2. สงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ, CD และ
บทคัดยอใหอาจารยที่ปรึกษาและคณะ

ภายใน
31 พฤษภาคม 2562
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โดยนักศึกษาขอไฟลแบบประเมินการนําเสนอปญหาพิเศษไดจากอาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขา
- บทคัดยอเปนภาษาไทยใหกรรมการทุกทานและอาจารย
ผูเขารวมฟงการนําเสนอ (ถามี)
2.5 อาจารยที่ปรึกษาสงคะแนนของใบประเมินการนําเสนอ
ปญหาพิเศษของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยกรรมการใหอาจารยผูประสานงานวิชาภายใน 3 วัน หลังการ
สอบ
3. การจัดทําเลมปญหาพิเศษ
3.1 นักศึกษาติดตอขอไฟลรูปแบบการทําเลมปญหาพิเศษจากอาจารยผูประสานงานวิชาของแต
ละสาขา
3.2 หลั ง จากนั ก ศึ ก ษาสอบการนํ าเสนอป ญ หาพิ เศษ ถ า ต อ งแก ไข ปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการ ใหนกั ศึกษาแกไข ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามคําแนะนําของคณะกรรมการใหถูกตอง
เรียบรอยกอนสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใหกับอาจารยที่ปรึกษาตรวจความถูกตองและความเรียบรอยอีก
ครั้ง และนักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาใหจัดทําเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณไดกอน
ดําเนินการสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณตอไป
4. การสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณและไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ
นักศึกษาตองดําเนินการดังนี้
4.1
สงอาจารยที่ปรึกษา
4.1.1 เลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ
- ปกเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใหเขาปกออนสีเขียวออน
หรือตามที่อาจารยที่ปรึกษากําหนด
- จํานวน 1 เลม หรือตามที่อาจารยที่ปรึกษากําหนด
4.1.2 ไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ
- นักศึกษาตองบันทึกไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใน
รูปแบบไฟล Word และไฟล PDF ในแผนซีดี เขียนชื่อ-นามสกุล รหัส
นักศึกษาทุกคนในกลุม และชื่อปญหาพิเศษบนปกซีดี หรือจัดทําไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณในรูปแบบที่
อาจารยที่ปรึกษากําหนด
4.1.3 นักศึกษาตองเตรียมแบบประเมินการดําเนินงานปญหา
พิเศษและเลมรายงานฉบับสมบูรณใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูประเมิน
โดยนักศึกษาขอไฟลแบบประเมินการดําเนินงานปญหาพิเศษและเลม
รายงานฉบับสมบูรณไดจากอาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขา
และใหนักศึกษาแจงเตือนอาจารยที่ปรึกษาสงแบบประเมินแกอาจารยผู
ประสานงานวิชาดวย
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4.2 สงคณะ
4.2.1 เลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ
- ใหนักศึกษาจัดทําเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณเองจํานวน
1 เลม โดยปกเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใหเขาปกแข็งสีดํา นักศึกษา
สามารถดูตัวอยางการเขาเลมไดที่คุณมะลิวรรณ (พี่แกละ)
- นักศึกษาตองปรินทและสงบทคัดยอภาษาไทย 1 ฉบับ
(สงแยกจากเลม)
4.2.2 ไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ
- นักศึกษาตองบันทึกไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใน
รูปแบบไฟล PDF ในแผนซีดี เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษาทุกคน
ในกลุม และชื่อปญหาพิเศษบนปกซีดีใหเรียบรอย และนําสงพรอมเลม
ปญหาพิเศษฉบับสมบูรณที่คุณมะลิวรรณ (พี่แกละ)
5. การตัดเกรด
การตัดเกรดวิชาปญหาพิเศษ 2 ดําเนินการโดยใชคะแนนจาก 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 คะแนนจากแบบประเมินการนําเสนอปญหาพิเศษคิดเปน 35%
สวนที่ 2 แบบประเมินการดําเนินงานปญหาพิเศษและเลมรายงานฉบับสมบูรณคิดเปน 60%
สวนที่ 3 การเรียนภาษาอังกฤษที่ใหคะแนนโดยอาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขาคิดเปน 5%
โดยตัดเกรดตามระดับคะแนนตางๆ ดังนี้
คะแนน
85 คะแนนขึ้นไป
80.0 – 84.9 คะแนน
70.0 – 79.9 คะแนน
65.0 – 69.9คะแนน
60.0 – 64.9 คะแนน
55.0 – 59.9 คะแนน
50.0 – 54.9 คะแนน
0.0 – 49.9 คะแนน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

6. การสงเกรดและการออกเกรด
อาจารยประสานงานแตละสาขาจะดําเนินการสงเกรดวิชาปญหาพิเศษ 2 ใหนักศึกษาไดเมื่อ
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1. นักศึกษาสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ, ไฟลเลมปญหาพิเศษ
ฉบับสมบูรณและบทคัดยอใหกับอาจารยที่ปรึกษาและคณะเรียบรอย
2. อาจารยที่ปรึกษาสงคะแนนในแบบประเมินการนําเสนอปญหา
พิเศษ และคะแนนในแบบประเมินการดําเนินงานปญหาพิเศษและเลมรายงานฉบับสมบูรณใหกับอาจารยผู
ประสานงานวิชาเรียบรอย
อย า งไรก็ ต าม กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาไม ส ามารถส ง เล ม ป ญ หาพิ เศษฉบั บ สมบู ร ณ ได ภ ายในวั น ที่ 31
พฤษภาคม 2562 ตามที่กําหนดในปฏิทินการดําเนินงานวิชาปญหาพิเศษ 2 ปการศึกษา 2561 นักศึกษาจะได
“I” ไวกอน โดยนักศึกษาสามารถสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณแบบลาชาไดอีกจนถึงวันสุดทายของการสง
คือวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ตามที่ ระบุไวในปฏิ ทินการดําเนินงานวิชาป ญหาพิเศษ 2 ป การศึกษา 2561
จากนั้นอาจารยผูประสานงานของแตละสาขาจึงจะดําเนินการแกไข “I” ใหเปนเกรดวิชาปญหาพิเศษ 2 ได
7. การอนุมัติจบการศึกษา
นักศึกษาที่สอบปญหาพิเศษและสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณเสร็จเรียบรอยแลวจะไดรับอนุมัติใหจบ
การศึกษาไดเมื่อ
-

นักศึกษาสงคืนอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่ไดยืมมาใชในการทํา

การทดลองของปญหาพิเศษใหหองปฏิบัติการกลางทั้งหมดเรียบรอย
-

กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่ใชใน

การทดลอง นักศึกษาตองจัดการเรื่องคาใชจายชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นใหเรียบรอย
***หากมีขอสงสัยใดเพิ่มเติม นักศึกษาติดตอสอบถามไดที่อาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขา***

