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วิธีปฏิบัตวิิชาปญหาพิเศษ 2 ปการศึกษา 2561 

 

อาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขา 

1.  สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 

 ดร.คริษฐา  อ่ิมเอิบ (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 

การดําเนนิงาน วันท่ีกําหนด หมายเหตุ 

1. จัดทําเลมปญหาพิเศษและนําเสนอปญหา

พิเศษ 

ภายใน  

10 พฤษภาคม 2562 

 

2. สงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ, CD และ

บทคัดยอใหอาจารยท่ีปรึกษาและคณะ 

ภายใน  

31 พฤษภาคม 2562 

ถานักศึกษาสงเลม

ไมทันตองติด “I” 

ไวกอน 

3.  สงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ, CD และ

บทคัดยอใหอาจารยท่ีปรึกษาและคณะแบบ

ลาชา  

ภายใน  

19 กรกฎาคม 2562 

วันสุดทายของการ

สงเลมของป

การศึกษา 2561 

หมายเหตุ: ถานักศึกษาสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณในชวงวันท่ี 1 มิถุนายน ถึง วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 

วันท่ีตัดเกรดและสงเกรดใหข้ึนอยูกับดุลพินิจของอาจารยผูประสานงานของแตละสาขา 

2. การนําเสนอปญหาพิเศษ 

2.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการสอบอยางนอย 2 ทาน รวมอาจารยท่ีปรึกษา 

2.2 ใหนักศึกษาสงเลมปญหาพิเศษใหอาจารยท่ีปรึกษาและ 

กรรมการสอบปญหาพิเศษอยางนอย 1 สัปดาหกอนการสอบ  

2.3 การสอบปญหาพิเศษใหนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ โดยเวลา 

ท้ังหมดไมเกิน 20 นาที แบงเปน เวลาสําหรับนําเสนอไมเกิน 15 นาที และเวลาสําหรับตอบคําถามไมเกิน 5 

นาที 

 2.4  นักศึกษาตองเตรียมเอกสารดังนี้ 

-  แบบประเมินการนําเสนอปญหาพิเศษใหแกกรรมการทุกทาน  
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โดยนักศึกษาขอไฟลแบบประเมินการนําเสนอปญหาพิเศษไดจากอาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขา 

-  บทคัดยอเปนภาษาไทยใหกรรมการทุกทานและอาจารย 

ผูเขารวมฟงการนําเสนอ (ถามี)  

2.5 อาจารยท่ีปรึกษาสงคะแนนของใบประเมินการนําเสนอ 

ปญหาพิเศษของอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยกรรมการใหอาจารยผูประสานงานวิชาภายใน 3 วัน หลังการ

สอบ 

 

3.  การจัดทําเลมปญหาพิเศษ 

3.1 นักศึกษาติดตอขอไฟลรูปแบบการทําเลมปญหาพิเศษจากอาจารยผูประสานงานวิชาของแต

ละสาขา  

  3.2 หลังจากนักศึกษาสอบการนําเสนอปญหาพิเศษ ถาตองแกไข ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตาม

คําแนะนําของคณะกรรมการ ใหนกัศึกษาแกไข ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามคําแนะนําของคณะกรรมการใหถูกตอง

เรียบรอยกอนสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใหกับอาจารยท่ีปรึกษาตรวจความถูกตองและความเรียบรอยอีก

ครั้ง  และนักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาใหจัดทําเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณไดกอน

ดําเนินการสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณตอไป 

4.  การสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณและไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ 

  นักศึกษาตองดําเนินการดังนี้ 

4.1  สงอาจารยท่ีปรึกษา 

  4.1.1  เลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ 

-  ปกเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใหเขาปกออนสีเขียวออน 

หรือตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษากําหนด 

-  จํานวน 1 เลม หรือตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษากําหนด 

    4.1.2  ไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ 

      -  นักศึกษาตองบันทึกไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใน 

รูปแบบไฟล Word และไฟล PDF ในแผนซีดี เขียนชื่อ-นามสกุล รหัส 

นักศึกษาทุกคนในกลุม และชื่อปญหาพิเศษบนปกซีดี  หรือจัดทําไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณในรูปแบบท่ี

อาจารยท่ีปรึกษากําหนด 

    4.1.3  นักศึกษาตองเตรียมแบบประเมินการดําเนินงานปญหา 

พิเศษและเลมรายงานฉบับสมบูรณใหอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูประเมิน  

โดยนักศึกษาขอไฟลแบบประเมินการดําเนินงานปญหาพิเศษและเลม 

รายงานฉบับสมบูรณไดจากอาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขา 

และใหนักศึกษาแจงเตือนอาจารยท่ีปรึกษาสงแบบประเมินแกอาจารยผู 

ประสานงานวิชาดวย  
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 4.2  สงคณะ 

  4.2.1  เลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ 

   -  ใหนักศึกษาจัดทําเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณเองจํานวน  

1 เลม  โดยปกเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใหเขาปกแข็งสีดํา นักศึกษา 

สามารถดูตัวอยางการเขาเลมไดท่ีคุณมะลิวรรณ (พ่ีแกละ)   

   -   นักศึกษาตองปรินทและสงบทคัดยอภาษาไทย 1 ฉบับ  

(สงแยกจากเลม)  

  4.2.2  ไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ 

    -  นักศึกษาตองบันทึกไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใน 

รูปแบบไฟล PDF ในแผนซีดี เขียนชื่อ-นามสกุล รหสันกัศึกษาทุกคน 

ในกลุม และชื่อปญหาพิเศษบนปกซีดีใหเรียบรอย และนําสงพรอมเลม 

ปญหาพิเศษฉบับสมบูรณท่ีคุณมะลิวรรณ (พ่ีแกละ)  

 

5.  การตัดเกรด 

การตัดเกรดวิชาปญหาพิเศษ 2 ดําเนินการโดยใชคะแนนจาก 3 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1  คะแนนจากแบบประเมินการนําเสนอปญหาพิเศษคิดเปน 35% 

สวนท่ี 2  แบบประเมินการดําเนินงานปญหาพิเศษและเลมรายงานฉบับสมบูรณคิดเปน 60%   

สวนท่ี 3  การเรียนภาษาอังกฤษท่ีใหคะแนนโดยอาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขาคิดเปน 5%  

โดยตัดเกรดตามระดับคะแนนตางๆ ดังนี้ 

คะแนน เกรด 

85 คะแนนข้ึนไป A 

80.0 – 84.9 คะแนน B+ 

70.0 – 79.9 คะแนน B 

65.0 – 69.9คะแนน C+ 

60.0 – 64.9 คะแนน C 

55.0 – 59.9 คะแนน D+ 

50.0 – 54.9 คะแนน D 

0.0 – 49.9 คะแนน F 

 

6.  การสงเกรดและการออกเกรด  

อาจารยประสานงานแตละสาขาจะดําเนินการสงเกรดวิชาปญหาพิเศษ 2 ใหนักศึกษาไดเม่ือ 
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1. นักศึกษาสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ, ไฟลเลมปญหาพิเศษ 

ฉบับสมบูรณและบทคัดยอใหกับอาจารยท่ีปรึกษาและคณะเรียบรอย 

2. อาจารยท่ีปรึกษาสงคะแนนในแบบประเมินการนําเสนอปญหา 

พิเศษ และคะแนนในแบบประเมินการดําเนินงานปญหาพิเศษและเลมรายงานฉบับสมบูรณใหกับอาจารยผู

ประสานงานวิชาเรียบรอย 

อยางไรก็ตาม กรณีท่ีนักศึกษาไมสามารถสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ ไดภายในวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2562 ตามท่ีกําหนดในปฏิทินการดําเนินงานวิชาปญหาพิเศษ 2 ปการศึกษา 2561 นักศึกษาจะได 

“I” ไวกอน  โดยนักศึกษาสามารถสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณแบบลาชาไดอีกจนถึงวันสุดทายของการสง

คือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 ตามท่ีระบุไวในปฏิทินการดําเนินงานวิชาปญหาพิเศษ 2 ปการศึกษา 2561  

จากนั้นอาจารยผูประสานงานของแตละสาขาจึงจะดําเนินการแกไข “I” ใหเปนเกรดวิชาปญหาพิเศษ 2 ได  
 

7.  การอนุมัติจบการศึกษา 

 นักศึกษาท่ีสอบปญหาพิเศษและสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณเสร็จเรียบรอยแลวจะไดรับอนุมัติใหจบ

การศึกษาไดเม่ือ 

-  นักศึกษาสงคืนอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ท่ีไดยืมมาใชในการทํา 

การทดลองของปญหาพิเศษใหหองปฏิบัติการกลางท้ังหมดเรียบรอย  

-  กรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนกับอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ท่ีใชใน 

การทดลอง นักศึกษาตองจัดการเรื่องคาใชจายชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหเรียบรอย  

***หากมีขอสงสัยใดเพ่ิมเติม นักศึกษาติดตอสอบถามไดท่ีอาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขา*** 


