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วิธีปฏิบัติวิชาปญหาพิเศษ 2 ปการศึกษา 2564 

อาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขา 

1. สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 

ผศ.ดร.วินัฏฐา   ศักดาศรี  ( winatta.sa@kmitl.ac.th) 

2. สาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 

ดร.พิชญดา   สมบูรณ (pichayada.so@kmitl.ac.th) 

3. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

รศ.ดร.ทัศพร   โตธนะเกษม (tatsaporn.to@kmitl.ac.th) 
 

1.  ปฏิทินการดําเนินงานวิชาปญหาพิเศษ 2 ปการศึกษา 2564 

การดําเนนิงาน วันท่ีกําหนด หมายเหตุ 

1. จัดทําเลมปญหาพิเศษและนําเสนอปญหาพิเศษ 
ภายใน 

20 พฤษภาคม 2565 
- 

2. สงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณและบทคัดยอ
ใหอาจารยท่ีปรึกษาและคณะ 

ภายใน 
27 พฤษภาคม 2565 

ถานักศึกษาสงเลมไมทัน
ตองติด“I” ไวกอน 

3. การนําเสนอปญหาพิเศษ และสงเลมปญหา
พิเศษฉบับสมบูรณและบทคัดยอใหอาจารยท่ี
ปรึกษาและคณะแบบลาชา 

ภายใน 
15 กรกฎาคม 2565 

วันสุดทายของการสงเลม
ของปการศึกษา 2564 

 
หมายเหตุ : ถานักศึกษาสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณในชวงวันท่ี 1 มิถุนายน ถึง วันท่ี 9 กรกฎาคม 2565 
วันท่ีตัดเกรดและสงเกรดใหข้ึนอยูกับดุลพินิจของอาจารยผูประสานงานของแตละสาขา 
 
2. การนําเสนอปญหาพิเศษ 

2.1กําหนดใหมีคณะกรรมการสอบอยางนอย 2 ทาน รวมอาจารยท่ีปรึกษา 
2.2ใหนักศึกษาสงเลมปญหาพิเศษใหอาจารยท่ีปรึกษาและกรรมการสอบปญหาพิเศษ อยางนอย  1 

สัปดาหกอนการสอบ 
2.3การสอบปญหาพิเศษใหนําเสนอ ในรูปแบบออนไลน เปนภาษาอังกฤษ โดยเวลา ท้ังหมดไมเกิน30 

นาที แบงเปน เวลาสําหรับนําเสนอไมเกิน 20  นาทีและเวลาสําหรับตอบคําถาม ประมาณ10 นาที 
โดยไฟลนําเสนอใหเปนภาษาอังกฤษ และในการตอบคําถามภาษาท่ีใชใหข้ึนอยูกับกรรมการและอาจารยผู
ประสานงานของแตละสาขาวิชา 
 2.4 นักศึกษาตองเตรียมเอกสารดังนี้ 

-  แบบประเมินการนําเสนอปญหาพิเศษใหแกกรรมการทุกทานโดยนักศึกษาสามารถดาวนโหลด แบบ
ประเมินการนําเสนอปญหาพิเศษจากเว็ปไซดของคณะ http://foodindustry.kmitl.ac.th/ 
 -  บทคัดยอเปนภาษาไทย รูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส (ไฟล pdf เทานั้น) ใหกรรมการทุกทานและ
อาจารยผูเขารวมฟงการนําเสนอ  
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2.5อาจารยท่ีปรึกษาสง คะแนนของ ใบประเมินการนําเสนอปญหาพิเศษ ของอาจารยท่ีปรึกษาและ
อาจารยกรรมการท่ีมีการลงลายมือชื่อและวันท่ีกํากับในรูปแบบออนไลนใหอาจารยผูประสานงานวิชาภายใน 3 
วัน หลังการสอบ 
 
3. การจัดทําเลมปญหาพิเศษ 

3.1นักศึกษา ตองจัดทําเลมปญหาพิเศษตามรูปแบบการทําเลมปญหาพิเศษของคณะ โดยนักศึกษา
สามารถดาวนโหลดรูปแบบการทําเลมปญหาพิเศษจากเว็ปไซดของคณะ http://foodindustry.kmitl.ac.th/ 
  3.2หลังจากนักศึกษาสอบการนําเสนอปญหาพิเศษ  ถาตองแกไข ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการ ใหนักศึกษา แกไขปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามคําแนะนําของคณะกรรมการใหถูกตองเรียบรอย
กอนสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใหกับอาจารยท่ีปรึกษาตรวจความถูกตองและความเรียบรอยอีกครั้ง และ
นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาใหจัดทําเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณไดกอนดําเนินการ
สงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณตอไป 
 
4.  การสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณและไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ 
  นักศึกษาตองดําเนินการดังนี้ 

4.1 สงอาจารยท่ีปรึกษา 
  4.1.1 เลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณและไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ 

-นักศึกษาสง เลมปญหาพิเศษ ฉบับสมบูรณใหอาจารยท่ีปรึกษาในรูปแบบเลมรายงาน และ/หรือ
ในรูปแบบไฟล โดยใหข้ึนอยูกับการพิจารณาของอาจารยท่ีปรึกษา 

-  รูปแบบการเขา เลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ  รูปแบบไฟล (word หรือ pdf) และชองทางการ
สงไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ ใหนักศึกษาหารือและตกลงรวมกันกับอาจารยท่ีปรึกษา 
  4.1.2 นักศึกษาตองเตรียมแบบประเมินการดําเนินงานปญหาพิเศษและเลม ปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ
ใหอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูประเมิน  โดยนักศึกษาสามารถดาวนโหลด แบบประเมินการดําเนินงานปญหาพิเศษ
และเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณจากเว็ปไซดของคณะ http://foodindustry.kmitl.ac.th/ และใหนักศึกษา
แจงเตือนอาจารยท่ีปรึกษาสงแบบประเมินแกอาจารยผูประสานงานวิชาดวย  
 4.2 สงคณะ 

 4.2.1 สงไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณในรูปแบบ pdf ผานเว็ปไซดคณะอุตสาหกรรมอาหาร 
เม่ือสงไฟลแลวนักศึกษาจะไดเอกสารการยืนการสงไฟลในระบบเวปไซดนั้น และใหนักศึกษาลงนามแลว และ
นําสงใหอาจารยท่ีปรึกษาเซ็นตลงนามรับรองการสง  ในหัวขอปญหาพิเศษของแตละสาขาวิชา รายละเอียด
เพ่ิมเติมติดตออาจารยผูประสานงานวิชาปญหาพิเศษ 2 ของแตละสาขาวิชา  

4.2.2 นักศึกษาสงเอกสาร(1) เอกสารยืนยันการสงไฟลใหคณะและ (2) แบบฟอรมการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ (รูปแบบ pdf)โดยใหอาจารยท่ีปรึกษาลงลายมือชื่อรับทราบ จากนั้นนําสง เอกสาร
ยืนยันการสงไฟลใหคณะท่ีอาจารยผูประสานงานวิชาผานชองทางออนไลนท่ีเปน google form ของแตละ
สาขาตาม link หรือ QR Code ดานลาง 
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สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
https://forms.gle/KLk6CSJfd5bGPAHY9 

 
 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
https://forms.gle/qMySXqV1DiZ16Kgk9 

 

 
 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 
https://forms.gle/4wKPzVKTAiRitovj7 

 

 
 

https://forms.gle/KLk6CSJfd5bGPAHY9
https://forms.gle/qMySXqV1DiZ16Kgk9
https://forms.gle/4wKPzVKTAiRitovj7
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4.2.3 กรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาไมอนุญาตใหเผยแพรผลการศึกษาในวิชาปญหาพิเศษ 2 ของนักศึกษา 

นักศึกษาตองแจงอาจารยท่ีปรึกษาใหทําบันทึกขอความถึงคณบดี โดยบอกเหตุผลความจําเปนท่ีไมสามารถ
เผยแพรผลการศึกษา ดังกลาวได และใหนักศึกษาดําเนินการสงเอกสาร (1) บันทึกขอความท่ีคณบดีลงนาม
รับทราบแลว (2) เอกสารยืนยันการสงไฟลใหคณะ และ (3) แบบฟอรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ ผาน 2 ชองทาง คือ (1) สงอาจารยผูประสานงานรายวิชาผาน ชองทางออนไลนท่ีเปน google form 
ของแตละสาขาตาม link หรือ QR Code ท่ีระบุไวขางตน และ (2) สงคุณมะลิวรรณ ในรปูแบบออนไลนทาง
อีเมลล (maliwan.pu@kmitl.ac.th) 
 
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 
1. นักศึกษาสงไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใหกับอาจารยท่ีปรึกษาและคณะเรียบรอย และสง

เอกสาร (1) บันทึกขอความท่ีคณบดีลงนามรับทราบแลว (2) เอกสาร ยืนยันการสงไฟลใหคณะ และ (3) 
แบบฟอรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ(ถามี) ผานทางชองทางท่ีกําหนดไวขางตน 

2. อาจารยท่ีปรึกษาสงคะแนนในแบบประเมินการนําเสนอปญหาพิเศษ และคะแนนในแบบประเมิน
การดําเนินงานปญหาพิเศษและเลมรายงานฉบับสมบูรณใหกับอาจารยผูประสานงานวิชาเรียบรอย 

อยางไรก็ตาม กรณีท่ีนักศึกษาไมสามารถสงเลม ปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ ไดภายในวันท่ี  27 
พฤษภาคม 2565 ตามท่ีกําหนดในปฏิทินการดําเนินงานวิชาปญหาพิเศษ 2 ปการศึกษา 2564 นักศึกษาจะได 
“I” ไวกอนโดยนักศึกษาสามารถสงเลม ปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ แบบลาชาไดอีกจนถึง วันสุดทายของการสง
คือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 ตามท่ีระบุไวในปฏิทินการดําเนินงานวิชาปญหาพิเศษ 2 ปการศึกษา 2564 
จากนั้นอาจารยผูประสานงานของแตละสาขาจึงจะดําเนินการแกไข “I”ใหเปนเกรดวิชาปญหาพิเศษ 2 ได  
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7.  การอนุมัติจบการศึกษา 
 นักศึกษาท่ีสอบปญหาพิเศษและสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณเสร็จเรียบรอยแลวจะไดรับอนุมัติใหจบ

การศึกษาไดเม่ือ 

- นักศึกษา สงคืนอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ท่ีไดยืมมาใชในการทําการทดลองของปญหาพิเศษให

หองปฏิบัติการกลางท้ังหมดเรียบรอย  

- กรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนกับอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ท่ีใชในการทดลอง นักศึกษาตอง จัดการเรื่อง

คาใชจายชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหเรียบรอย  

***หากมีขอสงสัยใดเพ่ิมเติม นักศึกษาติดตอสอบถามไดท่ีอาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขา*** 


