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วิธีปฏิบัตวิิชาปญหาพเิศษ 2 ปการศึกษา 2563 

อาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขา 

1.  สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 

 ดร.ครษิฐา  อิ่มเอิบ (Karittha.im@kmitl.ac.th) 

2.  สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 

 ดร.อรชร  เมฆเกิดชู (Orachorn.me@kmitl.ac.th) 

3.  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 ดร.เพ็ญศิร ิ แกวทอง (Pensiri.ka@kmitl.ac.th) 

 

1.  ปฏิทินการดำเนินงานวิชาปญหาพิเศษ 2 ปการศึกษา 2563 

การดำเนินงาน วันท่ีกำหนด หมายเหตุ 

1. จัดทำเลมปญหาพิเศษและนำเสนอปญหาพิเศษ 
ภายใน  

21 พฤษภาคม 2564 

- 

2. สงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ และบทคัดยอ

ใหอาจารยที่ปรึกษาและคณะ 

ภายใน  

28 พฤษภาคม 2564 

ถานักศึกษาสงเลมไมทัน

ตองติด “I” ไวกอน 

3.  สงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ และบทคัดยอ

ใหอาจารยที่ปรึกษาและคณะแบบลาชา  

ภายใน  

16 กรกฎาคม 2564 

วันสุดทายของการสงเลม

ของปการศึกษา 2563 

 

หมายเหตุ: ถานักศึกษาสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณในชวงวันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

วันทีตั่ดเกรดและสงเกรดใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของอาจารยผูประสานงานของแตละสาขา 

 

2. การนำเสนอปญหาพิเศษ  

2.1 กำหนดใหมีคณะกรรมการสอบอยางนอย 2 ทาน รวมอาจารยที่ปรึกษา 

2.2 ใหนักศึกษาสงเลมปญหาพิเศษใหอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการสอบปญหาพิเศษอยางนอย 1 

สัปดาห กอนการสอบ  

2.3 การสอบปญหาพิเศษใหนำเสนอในรูปแบบออนไลนเปนภาษาอังกฤษ โดยเวลาทั้งหมดไมเกิน 30 

นาที แบงเปน เวลาสำหรับนำเสนอไมเกิน 20 นาที และเวลาสำหรับตอบคำถามประมาณ 10 นาที 

 2.4 นักศึกษาตองเตรียมเอกสารดังนี้ 

-  แบบประเมินการนำเสนอปญหาพิเศษใหแกกรรมการทุกทาน โดยนักศึกษาสามารถดาวนโหลด

แบบประเมินการนำเสนอปญหาพิเศษจากเว็ปไซดของคณะ http://foodindustry.kmitl.ac.th/ 

 -  บทคัดยอเปนภาษาไทยรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส (ไฟล pdf เทานั้น) ใหกรรมการทุกทานและ

อาจารยผูเขารวมฟงการนำเสนอ  
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2.5 อาจารยที่ปรึกษาสงคะแนนของใบประเมินการนำเสนอปญหาพิเศษของอาจารยที่ปรึกษาและ

อาจารยกรรมการท่ีมีการลงลายมือชื่อและวันท่ีกำกับในรปูแบบออนไลนใหอาจารยผูประสานงานวิชาภายใน 3 

วัน หลังการสอบ 

 

3.  การจัดทำเลมปญหาพิเศษ 

3.1 นักศึกษาตองจัดทำเลมปญหาพิเศษตามรูปแบบการทำเลมปญหาพิเศษของคณะ โดยนักศึกษา

สามารถดาวนโหลดรูปแบบการทำเลมปญหาพิเศษจากเว็ปไซดของคณะ http://foodindustry.kmitl.ac.th/  

  3.2 หลังจากนักศึกษาสอบการนำเสนอปญหาพิเศษ ถาตองแกไข ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามคำแนะนำ

ของคณะกรรมการ ใหนักศึกษาแกไข ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามคำแนะนำของคณะกรรมการใหถูกตองเรียบรอย

กอนสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใหกับอาจารยท่ีปรกึษาตรวจความถูกตองและความเรียบรอยอีกครั้ง และ

นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที ่ปรึกษาใหจัดทำเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณได กอน

ดำเนินการสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณตอไป 

 

4.  การสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณและไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ 

  นักศกึษาตองดำเนินการดังนี้ 

4.1 สงอาจารยที่ปรึกษา 

  4.1.1 เลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ และไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ 

-  นักศึกษาสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใหอาจารยที่ปรึกษาในรูปแบบเลมรายงาน และ/หรือ

ในรูปแบบไฟล โดยใหข้ึนอยูกับการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษา 

-  รูปแบบการเขาเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ รูปแบบไฟล (word หรือ pdf) และชองทางการ

สงไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ ใหนักศึกษาหารือและตกลงรวมกันกับอาจารยที่ปรึกษา 

   4.1.2 นักศึกษาตองเตรียมแบบประเมินการดำเนินงานปญหาพิเศษและเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ

ใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูประเมิน โดยนักศึกษาสามารถดาวนโหลดแบบประเมินการดำเนินงานปญหาพิเศษ

และเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณจากเว็ปไซดของคณะ http://foodindustry.kmitl.ac.th/ และใหนักศึกษา

แจงเตอืนอาจารยที่ปรึกษาสงแบบประเมินแกอาจารยผูประสานงานวิชาดวย  

 4.2 สงคณะ 

 4.2.1 สงไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณในรูปแบบ pdf ผานเว็ปไซดคณะอุตสาหกรรมอาหาร ใน

หัวขอปญหาพิเศษของแตละสาขาวิชา รายละเอียดเพิ่มเติมติดตออาจารยผูประสานงานวิชาปญหาพิเศษ 2 

ของแตละสาขาวิชา  

4.2.2 นักศึกษาสงเอกสาร (1) เอกสารยืนยันการสงไฟลใหคณะ และ (2) แบบฟอรมการตรวจสอบ

การคัดลอกผลงานทางวิชาการ (รูปแบบ pdf) โดยใหอาจารยที่ปรึกษาลงลายมือชื่อรับทราบ จากนั้นนำสง

เอกสารยืนยันการสงไฟลใหคณะที่อาจารยผูประสานงานวิชาผานชองทางออนไลนที่เปน google form ของ

แตละสาขาตาม link หรอื QR Code ดานลาง 
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สาขาวศิวกรรมแปรรูปอาหาร 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxozbCYbGsItQr_Pyp08xwKrwT6cYjjI03bXR-I3g6AAKldA/viewform?usp=sf_link 

 
 

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1JP-1nCMgcExAR49vL1p1v7VTVRmIvmoeBuIhskgZIV7G0w/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 

https://forms.gle/S8oEvpUzrnLoGies7 

 
 

  

สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
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4.2.3 กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาไมอนุญาตใหเผยแพรผลการศึกษาในวิชาปญหาพิเศษ 2 ของนักศึกษา 

นักศึกษาตองแจงอาจารยที่ปรึกษาใหทำบันทึกขอความถึงคณบดี โดยบอกเหตุผลความจำเปนที่ไมสามารถ

เผยแพรผลการศึกษาดังกลาวได และใหนักศึกษาดำเนินการสงเอกสาร (1) บันทึกขอความที่คณบดีลงนาม

รับทราบแลว (2) เอกสารยืนยันการสงไฟลใหคณะ และ (3) แบบฟอรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง

วิชาการ ผาน 2 ชองทาง คือ (1) สงอาจารยผูประสานงานรายวิชาผานชองทางออนไลนที่เปน google form 

ของแตละสาขาตาม link หรือ QR Code ที่ระบุไวขางตน และ (2) สงคุณมะลิวรรณ ในรูปแบบออนไลนทาง

อีเมลล (maliwan.pu@kmitl.ac.th) 

 

5.  การตัดเกรด 

การตัดเกรดวิชาปญหาพิเศษ 2 ดำเนินการโดยใชคะแนนจาก 3 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1  คะแนนจากแบบประเมินการนำเสนอปญหาพิเศษคิดเปน 35% 

สวนท่ี 2  แบบประเมินการดำเนินงานปญหาพิเศษและเลมรายงานฉบับสมบูรณคิดเปน 60%   

สวนท่ี 3  การเรียนภาษาอังกฤษที่ใหคะแนนโดยอาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขาคิดเปน 5%  

โดยตัดเกรดตามระดับคะแนนตางๆ ดังนี้ 

คะแนน เกรด 

85 คะแนนขึ้นไป 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 ใหนักศกึษาไดเมื่อ 

1. นักศึกษาสงไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใหกับอาจารยที่ปรึกษาและคณะเรียบรอย และสง

เอกสาร (1) บันทึกขอความที่คณบดีลงนามรับทราบแลว (2) เอกสารยืนยันการสงไฟลใหคณะ และ (3) 

แบบฟอรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (ถามี) ผานทางชองทางที่กำหนดไวขางตน 

2. อาจารยที่ปรึกษาสงคะแนนในแบบประเมินการนำเสนอปญหาพิเศษ และคะแนนในแบบประเมิน

การดำเนินงานปญหาพิเศษและเลมรายงานฉบับสมบูรณใหกับอาจารยผูประสานงานวิชาเรียบรอย 
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อยางไรก็ตาม กรณีที ่น ักศึกษาไมสามารถสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณไดภายในวันที่ 28 

พฤษภาคม 2564 ตามท่ีกำหนดในปฏิทินการดำเนินงานวิชาปญหาพิเศษ 2 ปการศึกษา 2563 นักศึกษาจะได 

“I” ไวกอน  โดยนักศึกษาสามารถสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณแบบลาชาไดอีกจนถึงวันสุดทายของการสง

คือวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตามที่ระบุไวในปฏิทินการดำเนินงานวิชาปญหาพิเศษ 2 ปการศึกษา 2563  

จากนั้นอาจารยผูประสานงานของแตละสาขาจึงจะดำเนินการแกไข “I” ใหเปนเกรดวิชาปญหาพิเศษ 2 ได  

 
 

7.  การอนุมัติจบการศึกษา 

 นักศึกษาท่ีสอบปญหาพิเศษและสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณเสร็จเรียบรอยแลวจะไดรับอนุมัติใหจบ

การศึกษาไดเมื่อ 

- นักศึกษาสงคืนอุปกรณ เครื ่องมือตางๆ ที ่ไดยืมมาใชในการทำการทดลองของปญหาพิเศษให

หองปฏิบัติการกลางทั้งหมดเรียบรอย  

- กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่ใชในการทดลอง นักศึกษาตองจัดการเรื่อง

คาใชจายชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นใหเรียบรอย  

***หากมีขอสงสัยใดเพิ่มเติม นักศึกษาติดตอสอบถามไดที่อาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขา*** 


