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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
การดําเนินงาน
วันที่กําหนด
ภายใน
1. จัดทําเลมปญหาพิเศษและนําเสนอปญหาพิเศษ
20 พฤษภาคม 2565
2. สงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณและบทคัดยอ
ภายใน
ใหอาจารยที่ปรึกษาและคณะ
27 พฤษภาคม 2565
3. การนําเสนอปญหาพิเศษ และสงเลมปญหา
ภายใน
พิเศษฉบับสมบูรณและบทคัดยอใหอาจารยที่
15 กรกฎาคม 2565
ปรึกษาและคณะแบบลาชา

หมายเหตุ
ถานักศึกษาสงเลมไมทัน
ตองติด“I” ไวกอน
วันสุดทายของการสงเลม
ของปการศึกษา 2564

หมายเหตุ : ถานักศึกษาสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณในชวงวันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2565
วันที่ตัดเกรดและสงเกรดใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของอาจารยผูประสานงานของแตละสาขา
2. การนําเสนอปญหาพิเศษ
2.1กําหนดใหมีคณะกรรมการสอบอยางนอย 2 ทาน รวมอาจารยที่ปรึกษา
2.2ใหนักศึกษาสงเลมปญหาพิเศษใหอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการสอบปญหาพิเศษ อยางนอย 1
สัปดาหกอนการสอบ
2.3การสอบปญหาพิเศษใหนําเสนอ ในรูปแบบออนไลน เปน ภาษาอังกฤษ โดยเวลาทั้งหมดไมเกิน 30
นาที แบงเปน เวลาสําหรับนําเสนอไมเกิน 20 นาทีและเวลาสําหรับตอบคําถาม ประมาณ10 นาที
โดยไฟลนําเสนอใหเปนภาษาอังกฤษ และในการตอบคําถามภาษาที่ใชใหขึ้นอยูกับกรรมการและอาจารยผู
ประสานงานของแตละสาขาวิชา
2.4 นักศึกษาตองเตรียมเอกสารดังนี้
- แบบประเมินการนําเสนอปญหาพิเศษใหแกกรรมการทุกทานโดยนักศึกษาสามารถดาวนโหลด แบบ
ประเมินการนําเสนอปญหาพิเศษจากเว็ปไซดของคณะ http://foodindustry.kmitl.ac.th/
- บทคัดยอเปนภาษาไทย รูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส (ไฟล pdf เทานั้น ) ใหกรรมการทุกทานและ
อาจารยผูเขารวมฟงการนําเสนอ
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2.5อาจารยที่ปรึกษาสง คะแนนของ ใบประเมินการนําเสนอปญหาพิเศษ ของอาจารยที่ปรึกษาและ
อาจารยกรรมการที่มีการลงลายมือชื่อและวันที่กํากับในรูปแบบออนไลนใหอาจารยผูประสานงานวิชาภายใน 3
วัน หลังการสอบ
3. การจัดทําเลมปญหาพิเศษ
3.1นักศึกษา ตองจัดทําเลมปญหาพิเศษตามรูปแบบการทําเลมปญหาพิเศษของคณะ โดยนักศึกษา
สามารถดาวนโหลดรูปแบบการทําเลมปญหาพิเศษจากเว็ปไซดของคณะ http://foodindustry.kmitl.ac.th/
3.2หลังจากนักศึกษาสอบการนําเสนอปญหาพิเศษ ถา ตองแกไข ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการ ใหนักศึกษา แกไขปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามคําแนะนําของคณะกรรมการใหถูกตองเรียบรอย
กอนสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใหกับอาจารยที่ปรึกษาตรวจความถูกตองและความเรียบรอยอีกครั้ง และ
นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาใหจัดทําเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณไดกอนดําเนินการ
สงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณตอไป
4. การสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณและไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ
นักศึกษาตองดําเนินการดังนี้
4.1 สงอาจารยที่ปรึกษา
4.1.1 เลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณและไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ
-นักศึกษาสง เลมปญหาพิเศษ ฉบับสมบูรณใหอาจารยทปี่ รึกษาในรูปแบบเลมรายงาน และ/หรือ
ในรูปแบบไฟล โดยใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษา
- รูปแบบการเขา เลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ รูปแบบไฟล (word หรือ pdf) และชองทางการ
สงไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ ใหนักศึกษาหารือและตกลงรวมกันกับอาจารยที่ปรึกษา
4.1.2 นักศึกษาตองเตรียมแบบประเมินการดําเนินงานปญหาพิเศษและเลม ปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ
ใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูประเมิน โดยนักศึกษาสามารถดาวนโหลด แบบประเมินการดําเนินงานปญหาพิเศษ
และเลม ปญหาพิเศษฉบับสมบูรณจากเว็ปไซดของคณะ http://foodindustry.kmitl.ac.th/ และใหนักศึกษา
แจงเตือนอาจารยที่ปรึกษาสงแบบประเมินแกอาจารยผูประสานงานวิชาดวย
4.2 สงคณะ
4.2.1 สงไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณในรูปแบบ pdf ผานเว็ปไซดคณะอุตสาหกรรมอาหาร
เมื่อสงไฟลแลวนักศึกษาจะไดเอกสารการยืนการสงไฟลในระบบเวปไซดนั้น และใหนักศึกษาลงนามแลว และ
นําสงใหอาจารยที่ปรึกษาเซ็นตลงนามรับรองการสง ในหัวขอปญหาพิเศษของแตละสาขาวิชา รายละเอียด
เพิ่มเติมติดตออาจารยผูประสานงานวิชาปญหาพิเศษ 2 ของแตละสาขาวิชา
4.2.2 นักศึกษาสง เอกสาร(1) เอกสารยืนยันการสงไฟลใหคณะและ (2) แบบฟอรมการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ (รูปแบบ pdf)โดยใหอาจารยที่ปรึกษาลงลายมือชื่อรับทราบ จากนั้นนําสง เอกสาร
ยืนยันการสงไฟลใหคณะที่อาจารยผูประสานงานวิชาผานชองทางออนไลนที่เปน 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
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4.2.3 กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาไมอนุญาตใหเผยแพรผลการศึกษาในวิชาปญหาพิเศษ 2 ของนักศึกษา
นักศึกษาตองแจงอาจารยที่ปรึกษาใหทําบันทึกขอความถึงคณบดี โดยบอกเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถ
เผยแพรผลการศึกษา ดังกลาวได และใหนักศึกษาดําเนินการสงเอกสาร (1) บันทึกขอความที่คณบดีลงนาม
รับทราบแลว (2) เอกสารยืนยันการสงไฟลใหคณะ และ (3) แบบฟอรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ ผาน 2 ชองทาง คือ (1) สงอาจารยผูประสานงานรายวิชาผาน ชองทางออนไลนที่เปน 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
สวนที่ 1 คะแนนจากแบบประเมินการนําเสนอปญหาพิเศษคิดเปน 35%
สวนที่ 2 แบบประเมินการดําเนินงานปญหาพิเศษและเลมรายงานฉบับสมบูรณคิดเปน 60%
สวนที่ 3 การเรียนภาษาอังกฤษที่ใหคะแนนโดยอาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขาคิดเปน 5%
โดยตัดเกรดตามระดับคะแนนตางๆ ดังนี้
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

6. การสงเกรดและการออกเกรด
อาจารยประสานงานแตละสาขาจะดําเนินการสงเกรดวิชาปญหาพิเศษ 2 ใหนักศึกษาไดเมื่อ
1. นักศึกษาสงไฟลเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณใหกับอาจารยที่ปรึกษาและคณะเรียบรอย และสง
เอกสาร (1) บันทึกขอความที่คณบดีลงนามรับทราบแลว (2) เอกสาร ยืนยันการสงไฟลใหคณะ และ (3)
แบบฟอรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ(ถามี) ผานทางชองทางที่กําหนดไวขางตน
2. อาจารยที่ปรึกษาสงคะแนนในแบบประเมินการนําเสนอปญหาพิเศษ และคะแนนในแบบประเมิน
การดําเนินงานปญหาพิเศษและเลมรายงานฉบับสมบูรณใหกับอาจารยผูประสานงานวิชาเรียบรอย
อยางไรก็ตาม กรณีที่นักศึกษาไมสามารถสงเลม ปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ ไดภายในวันที่
27
พฤษภาคม 2565 ตามที่กําหนดในปฏิทินการดําเนินงานวิชาปญหาพิเศษ 2 ปการศึกษา 2564 นักศึกษาจะได
“I” ไวกอนโดยนักศึกษาสามารถสงเลม ปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ แบบลาชาไดอีกจนถึง วันสุดทายของการสง
คือวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ตามที่ระบุไวในปฏิทินการดําเนินงานวิชาปญหาพิเศษ 2 ปการศึกษา 2564
จากนั้นอาจารยผูประสานงานของแตละสาขาจึงจะดําเนินการแกไข “I”ใหเปนเกรดวิชาปญหาพิเศษ 2 ได
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7. การอนุมัติจบการศึกษา
นักศึกษาที่สอบปญหาพิเศษและสงเลมปญหาพิเศษฉบับสมบูรณเสร็จเรียบรอยแลวจะไดรับอนุมัติใหจบ
การศึกษาไดเมื่อ
- นักศึกษา สงคืนอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่ไดยืมมาใชในการทําการทดลองของปญหาพิเศษให
หองปฏิบัติการกลางทั้งหมดเรียบรอย
- กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่ใชในการทดลอง นักศึกษาตอง จัดการเรื่อง
คาใชจายชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นใหเรียบรอย
***หากมีขอสงสัยใดเพิ่มเติม นักศึกษาติดตอสอบถามไดที่อาจารยผูประสานงานวิชาของแตละสาขา***

