
1/3 
 

กําหนดการและวิธีปฏิบัติ 
วิชาป�ญหาพิเศษ 1 

 

ข�อ ปฏิทิน หัวข�อการปฏิบัติ วิธีปฏิบัติสําหรับนักศึกษา 

 

1 

 

ภายใน 
30 สิงหาคม 62 

ส�งรายละเอียด 

1.1 ชื่ออาจารย ท่ีปรึกษา 
1.2 ส�งหัวข)อสัมมนา 
1.3 ส�งสําเนาหน)าแรกของบทความวิจัยท่ีจะ
ใช)เป-นบทความอ)างอิง (บทความ
ภาษาอังกฤษอย�างน)อย 2 ฉบับ) 

 

1. เข)าพบอาจารย ท่ีปรึกษา เพ่ือขอคําแนะนําและ
ปรึกษาหารือถึงหัวข)อสัมมนา โดยต)องส�งบทความวิจัย
ให)อาจารย ท่ีปรึกษาพิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบและ
คําแนะนําจากอาจารย ท่ีปรึกษา 
2. ไปบันทึกข)อมูลลงในแฟ;มท่ีจัดไว)ให)ในห)องธุรการ 
3. ส�งสําเนาในแฟ;มท่ีจัดไว)ให)ในห)องธุรการ 

2 
ภายใน  

11 ตุลาคม 62 
2.1 นําเสนอสัมมนาเป-นภาษาอังกฤษ 
2.2 เข)าร�วมฟ>งสัมมนา 

 

1. นําเสนอสัมมนาเป-นภาษาอังกฤษ โดยเตรียมการ
นําเสนอผ�านโปรแกรม ppt พร)อมท้ังเตรียมสําเนา
บทคัดย�อเพ่ือแจกคนท่ีเข)าร�วมสัมมนา  
2. จัดเตรียมแบบประเมินการนําเสนอสัมมนา  ให)
คณะกรรมการ (รวมอาจารย ท่ีปรึกษา) ในห)องสอบ
สัมมนา 
3 จัดเตรียมแบบเข)าร�วมฟ>งสัมมนา 
4. เข)าฟ>งการสัมมนาของคนอ่ืนไม�น)อยกว�า 10 คน และ
ให)มีการคําถามโดยรวม ไม�น)อยกว�า 5 คําถาม 
5. เม่ือฟ>งครบตามจํานวนท่ีต)องการ ให)นักศึกษาส�ง
แบบฟอร มการเข)าฟ>งสัมมนาท่ีผู)ประสานงานสัมมนา 

3 
ภายใน  

31 ตุลาคม 62 
ส�งเล�มรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณ  

 

1. ศึกษารายละเอียดการเขียนเล�มสัมมนาจากคู�มือการ
เขียนสัมมนา 
2. เตรียมแบบประเมินการดําเนินงานสัมมนาและเล�ม
รายงานฉบับสมบูรณ  จัดส�งให)อาจารย ท่ีปรึกษาเป-นผู)
ประเมินงาน  
3. ส�งเล�มสัมมนา  CD และบทคัดย�อ ให)ทางคณะ และ
อาจารย ท่ีปรึกษา    
 

4 
ภายใน  

22 พฤศจิกายน 62 
สอบโครงร�างป>ญหาพิเศษ 
 

 

1. ศึกษารายละเอียดการเขียนโครงร�างป>ญหาพิเศษ 
จากรูปแบบการโครงร�างป>ญหาพิเศษ 
2. เตรียมแบบประเมินการสอบโครงร�างป>ญหาพิเศษ 
จัดส�งให)ให)คณะกรรมการ (รวมอาจารย ท่ีปรึกษา) ใน
ห)องสอบโครงร�างป>ญหาพิเศษ 

5 
ภายใน  

29 พฤศจิกายน 62 
ส�งโครงร�างป>ญหาพิเศษฉบับสมบูรณ ให)กับ
อาจารย ท่ีปรึกษา 

 

1. เตรียมแบบประเมินการเขียนโครงร�างป>ญหาพิเศษ 
ให)กับอาจารย ท่ีปรึกษาเพ่ือทําการประเมินโครงร�างฉบับ
สมบูรณ  พร)อมนําส�ง CD โครงร�างให)กับอาจารย ท่ี
ปรึกษา 
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1. การนําเสนอสัมมนา  (งานรายบุคคล) 
1.1 กําหนดให)มีคณะกรรมการสอบ (รวมอาจารย ท่ีปรึกษา)  อย�างน)อย 2 ท�าน 
1.2 ใช)บทความวิจัยจากวารสารภาษาอังกฤษ ย)อนหลังไม�เกิน 5 ปJ เป-นบทความหลัก ไม�น)อยกว�า 2 ฉบับ  
1.3 การสอบสัมมนา ให)นําเสนอเป-นภาษาอังกฤษ ใช)เวลาในการนําเสนอ 15 นาที ตอบคําถาม 5 นาที โดยให)
นักศึกษาเป-นผู)จัดเตรียมแบบประเมินการนําเสนอสัมมนาให)แก�คณะกรรมการ และกําหนดให)เตรียมบทคัดย�อ
เป-นภาษาอังกฤษสําหรับผู)ท่ีเข)าร�วมฟ>งการนําเสนอ 
1.4 ให)นักศึกษาดําเนินการสอบตามช�วงเวลาท่ีกําหนด และเป-นผู)แจ)งเตือนอาจารย ท่ีปรึกษาให)ส�งใบประเมิน
การนําเสนอป>ญหาพิเศษแก�อาจารย ผู)ประสานงานวิชา ภายใน 3 วัน หลังการนําเสนอสัมมนา 
 
2. การจัดทําเล0มสัมมนา  (งานรายบุคคล) 
2.1 ให)นักศึกษาดาวน โหลดรูปแบบการทําเล�มสัมมนาจากอาจารย ผู)ประสานงานวิชา และจัดทํารูปเล�มตาม
รูปแบบตามท่ีกําหนดไว) 
2.2 จัดทําเล�มสัมมนา และส�งรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณ แก�อาจารย ท่ีปรึกษา โดยให)นักศึกษาเป-นผู)จัดเตรียม
แบบประเมินการดําเนินงานสัมมนาให)อาจารย ท่ีปรึกษาเป-นผู)ประเมิน และเป-นผู)แจ)งเตือนอาจารย ท่ีปรึกษาให)
ส�งใบประเมินแก�อาจารย ผู)ประสานงานวิชา  
 
3. การส0งเล0มสัมมนา  (งานรายบุคคล) 
 หลังจากได)รับการอนุมัติให)ส�งเล�มป>ญหาพิเศษจากอาจารย ท่ีปรึกษา   
 3.1 ส�งทางคณะ  (ส�งท่ีคุณมะลิวรรณ  ห)องธุรการภาค) 
 3.1.1 Print เล�มรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณ  1 เล�ม  โดยให)ทําปกอ�อนสีเขียว 
 3.1.2 แผ�น CD 1 แผ�น (ทําไฟล เป-น pdf และให)เขียนชื่อหัวข)อสัมมนาและผู)จัดทําให)เรียบร)อยก�อนส�ง) 
 3.1.3 บทคัดย�อภาษาไทย 1 ฉบับ 
 3.2 ส�งอาจารย ท่ีปรึกษา 
 3.2.1 เล�มรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณ  1 เล�ม ให)อาจารย ท่ีปรึกษา  
 3.2.2 แผ�น CD 1 แผ�น (ทําไฟล เป-น pdf และให)เขียนชื่อหัวข)อสัมมนาและผู)จัดทําให)เรียบร)อยก�อนส�ง) 
 
**ท้ังนี้ แบบเข)าร�วมฟ>งสัมมนานั้น  ให)นักศึกษาส�งโดยตรงได)ท่ีอาจารย ผู)ประสานงานวิชาสัมมนา 
 
4. การสอบโครงร0างป�ญหาพิเศษ (งานกลุ0ม) 
4.1 กําหนดให)มีคณะกรรมการสอบ (รวมอาจารย ท่ีปรึกษา)  อย�างน)อย 2 ท�าน 
4.2 การสอบโครงร�างให)นําเสนอโดยใช)เวลาในการนําเสนอ 25 นาที ตอบคําถาม 5 นาที โดยให)นักศึกษาเป-นผู)

จัดเตรียมแบบประเมินการสอบโครงร�างป>ญหาพิเศษให)แก�คณะกรรมการ  
4.3 ให)นักศึกษาดําเนินการสอบตามช�วงเวลาท่ีกําหนด และเป-นผู)แจ)งเตือนอาจารย ท่ีปรึกษาให)ส�งใบประเมิน

การนําเสนอป>ญหาพิเศษแก�อาจารย ผู)ประสานงานวิชา ภายใน 3 วัน หลังการสอบ 
 

5. การเขียนโครงร0างป�ญหาพิเศษ  (งานกลุ0ม) 
5.1 ให)นักศึกษาดาวน โหลดรูปแบบการเขียนโครงร�างป>ญหาพิเศษจากอาจารย ผู)ประสานงานวิชา และเขียน
งานเป-นกลุ�มให)ครบตามหัวข)อท่ีกําหนดไว) 
5.2 ส�ง (ร�าง) โครงร�างป>ญหาพิเศษท่ีผ�านการเห็นชอบจากอาจารย ท่ีปรึกษาแก�อาจารย ท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการก�อนวันสอบโครงร�างอย�างน)อย 5 วัน 
5.3 ส�งโครงร�างป>ญหาพิเศษฉบับสมบูรณ  (ท้ัง hard copy และแผ�น CD)  ให)แก�อาจารย ท่ีปรึกษา หลังจากการ
สอบโครงร�างป>ญหาพิเศษ 7 วัน โดยให)นักศึกษาเป-นผู)จัดเตรียมแบบประเมินการเขียนโครงร�างป>ญหาพิเศษ
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ฉบับสมบูรณ เพ่ือให)อาจารย ท่ีปรึกษาเป-นผู)ประเมิน และเป-นผู)แจ)งเตือนอาจารย ท่ีปรึกษาให)ส�งใบประเมินแก�
อาจารย ผู)ประสานงานวิชา ภายใน 3 วัน หลังการส0งโครงร0างป�ญหาพิเศษฉบับสมบูรณ7 
 
เกณฑ7การพิจารณาเกรด 

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 

 

เกณฑ7การให�คะแนน 
1. การนําเสนอสัมมนา                    25% (ให)คะแนนโดยคณะกรรมการและอาจารย ท่ีปรึกษา) 
2. การดําเนินงานสัมมนาและเล�มสัมมนา 15% (ให)คะแนนโดยอาจารย ท่ีปรึกษา) 
3. การสอบโครงร�างป>ญหาพิเศษ            25% (ให)คะแนนโดยคณะกรรมการและอาจารย ท่ีปรึกษา) 
4. การเขียนโครงร�างป>ญหาพิเศษ           20% (ให)คะแนนโดยอาจารย ท่ีปรึกษา) 
4. การเข)าร�วมฟ>งการนําเสนอสัมมนา*     15% (ให)คะแนนโดยอาจารย ผู)ประสานงาน) 
   (เข)าร�วมฟ>งการสัมมนา ไม�น)อยกว�า 10 หัวข)อ และถามคําถามไม�น)อยกว�า 5 คําถาม) 
* ท้ังนี้ เกณฑ การพิจารณาคะแนนในส�วนนี้ข้ึนอยู�กับดุลพินิจของอาจารย ผู)ประสานงานในแต�ละสาขาฯ 
 
หมายเหตุ: หากมีข)อสงสัยประการใด  ให)ติดต�อสอบถามได)ท่ี 

อาจารย7ผู�ประสานงานแต0ละสาขา 
1. สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 

อ.ดร.คริษฐา อ่ิมเอิบ 
2. สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม 

อ.ดร.อรชร เมฆเกิดชู   
3. สาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร 

อ.ดร.สุพีรยา อาษา   
 


