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กําหนดการและวิธีปฏิบัติ
วิชาปญหาพิเศษ 1
ขอ

1

2

3

ปฏิทิน

ภายใน
30 สิงหาคม 62

ภายใน
11 ตุลาคม 62

ภายใน
31 ตุลาคม 62

หัวขอการปฏิบัติ
สงรายละเอียด
1.1 ชื่ออาจารยที่ปรึกษา
1.2 สงหัวข)อสัมมนา
1.3 สงสําเนาหน)าแรกของบทความวิจัยที่จะ
ใช)เป-นบทความอ)างอิง (บทความ
ภาษาอังกฤษอยางน)อย 2 ฉบับ)

วิธีปฏิบัติสําหรับนักศึกษา
1. เข)าพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําและ
ปรึกษาหารือถึงหัวข)อสัมมนา โดยต)องสงบทความวิจัย
ให)อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบและ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
2. ไปบันทึกข)อมูลลงในแฟ;มที่จัดไว)ให)ในห)องธุรการ
3. สงสําเนาในแฟ;มที่จัดไว)ให)ในห)องธุรการ

2.1 นําเสนอสัมมนาเป-นภาษาอังกฤษ
2.2 เข)ารวมฟ>งสัมมนา

1. นําเสนอสัมมนาเป-นภาษาอังกฤษ โดยเตรียมการ
นําเสนอผานโปรแกรม ppt พร)อมทั้งเตรียมสําเนา
บทคัดยอเพื่อแจกคนที่เข)ารวมสัมมนา
2. จัดเตรียมแบบประเมินการนําเสนอสัมมนา ให)
คณะกรรมการ (รวมอาจารยที่ปรึกษา) ในห)องสอบ
สัมมนา
3 จัดเตรียมแบบเข)ารวมฟ>งสัมมนา
4. เข)าฟ>งการสัมมนาของคนอื่นไมน)อยกวา 10 คน และ
ให)มีการคําถามโดยรวม ไมน)อยกวา 5 คําถาม
5. เมื่อฟ>งครบตามจํานวนที่ต)องการ ให)นักศึกษาสง
แบบฟอรมการเข)าฟ>งสัมมนาที่ผู)ประสานงานสัมมนา

สงเลมรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณ

1. ศึกษารายละเอียดการเขียนเลมสัมมนาจากคูมือการ
เขียนสัมมนา
2. เตรียมแบบประเมินการดําเนินงานสัมมนาและเลม
รายงานฉบับสมบูรณ จัดสงให)อาจารยที่ปรึกษาเป-นผู)
ประเมินงาน
3. สงเลมสัมมนา CD และบทคัดยอ ให)ทางคณะ และ
อาจารยที่ปรึกษา

4

ภายใน
สอบโครงรางป>ญหาพิเศษ
22 พฤศจิกายน 62

1. ศึกษารายละเอียดการเขียนโครงรางป>ญหาพิเศษ
จากรูปแบบการโครงรางป>ญหาพิเศษ
2. เตรียมแบบประเมินการสอบโครงรางป>ญหาพิเศษ
จัดสงให)ให)คณะกรรมการ (รวมอาจารยที่ปรึกษา) ใน
ห)องสอบโครงรางป>ญหาพิเศษ

5

ภายใน
สงโครงรางป>ญหาพิเศษฉบับสมบูรณให)กับ
29 พฤศจิกายน 62 อาจารยที่ปรึกษา

1. เตรียมแบบประเมินการเขียนโครงรางป>ญหาพิเศษ
ให)กับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําการประเมินโครงรางฉบับ
สมบูรณ พร)อมนําสง CD โครงรางให)กับอาจารยที่
ปรึกษา
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1. การนําเสนอสัมมนา (งานรายบุคคล)
1.1 กําหนดให)มีคณะกรรมการสอบ (รวมอาจารยที่ปรึกษา) อยางน)อย 2 ทาน
1.2 ใช)บทความวิจัยจากวารสารภาษาอังกฤษ ย)อนหลังไมเกิน 5 ปJ เป-นบทความหลัก ไมน)อยกวา 2 ฉบับ
1.3 การสอบสัมมนา ให)นําเสนอเป-นภาษาอังกฤษ ใช)เวลาในการนําเสนอ 15 นาที ตอบคําถาม 5 นาที โดยให)
นักศึกษาเป-นผู)จัดเตรียมแบบประเมินการนําเสนอสัมมนาให)แกคณะกรรมการ และกําหนดให)เตรียมบทคัดยอ
เป-นภาษาอังกฤษสําหรับผู)ที่เข)ารวมฟ>งการนําเสนอ
1.4 ให)นักศึกษาดําเนินการสอบตามชวงเวลาที่กําหนด และเป-นผู)แจ)งเตือนอาจารยที่ปรึกษาให)สงใบประเมิน
การนําเสนอป>ญหาพิเศษแกอาจารยผู)ประสานงานวิชา ภายใน 3 วัน หลังการนําเสนอสัมมนา
2. การจัดทําเล0มสัมมนา (งานรายบุคคล)
2.1 ให)นักศึกษาดาวนโหลดรูปแบบการทําเลมสัมมนาจากอาจารยผู)ประสานงานวิชา และจัดทํารูปเลมตาม
รูปแบบตามที่กําหนดไว)
2.2 จัดทําเลมสัมมนา และสงรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณแกอาจารยที่ปรึกษา โดยให)นักศึกษาเป-นผู)จัดเตรียม
แบบประเมินการดําเนินงานสัมมนาให)อาจารยที่ปรึกษาเป-นผู)ประเมิน และเป-นผู)แจ)งเตือนอาจารยที่ปรึกษาให)
สงใบประเมินแกอาจารยผู)ประสานงานวิชา
3. การส0งเล0มสัมมนา (งานรายบุคคล)
หลังจากได)รับการอนุมัติให)สงเลมป>ญหาพิเศษจากอาจารยที่ปรึกษา
3.1 สงทางคณะ (สงที่คุณมะลิวรรณ ห)องธุรการภาค)
3.1.1 Print เลมรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณ 1 เลม โดยให)ทําปกออนสีเขียว
3.1.2 แผน CD 1 แผน (ทําไฟลเป-น pdf และให)เขียนชื่อหัวข)อสัมมนาและผู)จัดทําให)เรียบร)อยกอนสง)
3.1.3 บทคัดยอภาษาไทย 1 ฉบับ
3.2 สงอาจารยที่ปรึกษา
3.2.1 เลมรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณ 1 เลม ให)อาจารยที่ปรึกษา
3.2.2 แผน CD 1 แผน (ทําไฟลเป-น pdf และให)เขียนชื่อหัวข)อสัมมนาและผู)จัดทําให)เรียบร)อยกอนสง)
**ทั้งนี้ แบบเข)ารวมฟ>งสัมมนานั้น ให)นักศึกษาสงโดยตรงได)ที่อาจารยผู)ประสานงานวิชาสัมมนา
4. การสอบโครงร0างปญหาพิเศษ (งานกลุ0ม)
4.1 กําหนดให)มีคณะกรรมการสอบ (รวมอาจารยที่ปรึกษา) อยางน)อย 2 ทาน
4.2 การสอบโครงรางให)นําเสนอโดยใช)เวลาในการนําเสนอ 25 นาที ตอบคําถาม 5 นาที โดยให)นักศึกษาเป-นผู)
จัดเตรียมแบบประเมินการสอบโครงรางป>ญหาพิเศษให)แกคณะกรรมการ
4.3 ให)นักศึกษาดําเนินการสอบตามชวงเวลาที่กําหนด และเป-นผู)แจ)งเตือนอาจารยที่ปรึกษาให)สงใบประเมิน
การนําเสนอป>ญหาพิเศษแกอาจารยผู)ประสานงานวิชา ภายใน 3 วัน หลังการสอบ
5. การเขียนโครงร0างปญหาพิเศษ (งานกลุ0ม)
5.1 ให)นักศึกษาดาวนโหลดรูปแบบการเขียนโครงรางป>ญหาพิเศษจากอาจารยผู)ประสานงานวิชา และเขียน
งานเป-นกลุมให)ครบตามหัวข)อที่กําหนดไว)
5.2 สง (ราง) โครงรางป> ญ หาพิ เ ศษที่ ผ านการเห็ น ชอบจากอาจารย ที่ ป รึ ก ษาแกอาจารย ที่ ป รึ ก ษาและ
คณะกรรมการกอนวันสอบโครงรางอยางน)อย 5 วัน
5.3 สงโครงรางป>ญหาพิเศษฉบับสมบูรณ (ทั้ง hard copy และแผน CD) ให)แกอาจารยที่ปรึกษา หลังจากการ
สอบโครงรางป>ญหาพิเศษ 7 วัน โดยให)นักศึกษาเป-นผู)จัดเตรียมแบบประเมินการเขียนโครงรางป>ญหาพิเศษ
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ฉบับสมบูรณเพื่อให)อาจารยที่ปรึกษาเป-นผู)ประเมิน และเป-นผู)แจ)งเตือนอาจารยที่ปรึกษาให)สงใบประเมินแก
อาจารยผู)ประสานงานวิชา ภายใน 3 วัน หลังการส0งโครงร0างปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ7
เกณฑ7การพิจารณาเกรด
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

เกณฑ7การใหคะแนน
1. การนําเสนอสัมมนา
25% (ให)คะแนนโดยคณะกรรมการและอาจารยที่ปรึกษา)
2. การดําเนินงานสัมมนาและเลมสัมมนา 15%
(ให)คะแนนโดยอาจารยที่ปรึกษา)
3. การสอบโครงรางป>ญหาพิเศษ
25%
(ให)คะแนนโดยคณะกรรมการและอาจารยที่ปรึกษา)
4. การเขียนโครงรางป>ญหาพิเศษ
20%
(ให)คะแนนโดยอาจารยที่ปรึกษา)
4. การเข)ารวมฟ>งการนําเสนอสัมมนา* 15%
(ให)คะแนนโดยอาจารยผู)ประสานงาน)
(เข)ารวมฟ>งการสัมมนา ไมน)อยกวา 10 หัวข)อ และถามคําถามไมน)อยกวา 5 คําถาม)
* ทั้งนี้ เกณฑการพิจารณาคะแนนในสวนนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของอาจารยผู)ประสานงานในแตละสาขาฯ
หมายเหตุ: หากมีข)อสงสัยประการใด ให)ติดตอสอบถามได)ที่
อาจารย7ผูประสานงานแต0ละสาขา
1. สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
อ.ดร.คริษฐา อิ่มเอิบ
2. สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
อ.ดร.อรชร เมฆเกิดชู
3. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ดร.สุพีรยา อาษา

