กำหนดกำรเรื่อง Short Paper สำหรับนักศึกษำที่ลง Workshop II: ภำค 1/2565
URL: http://www2.sit.kmutt.ac.th/isreport/New/
กำหนดกำร

8 – 21 ส.ค. 2565

รำยกำร (ไม่ดำเนินกำรตำมกำหนด ส่งผลให้ประเมินผลไม่ผ่ำนทันที)
นักศึกษำนำเสนอหัวข้อบทควำม (Short Paper) ให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำและกรรมกำร Short Paper ตามวันเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษา
กาหนด รูปแบบของการนาเสนอ คือ การแจ้งชื่อหัวข้อ ที่มาและเหตุผล วัตถุประสงค์ และวิธีการดาเนินงาน เช่น ใช้ภาษาใดในการพัฒนา
ใช้เทคโนโลยีใดในการพัฒนา
นักศึกษา Upload ฟอร์มเสนอโครงงำน (แบบ บ.1) ผ่านการปรึกษาและลงนามของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว Upload ตาม URL ด้านบน

22 - 28 ส.ค. 2565

นักศึกษาส่งร่างบทความ (Short Paper) ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำประเมินครั้งที่ 1 โดย Upload File ตาม URL ด้านบน (เนื้อหาตามที่ตก
ลงกับอาจารย์ที่ปรึกษา)

29 ส.ค. - 18 ก.ย.2565

นักศึกษำส่งงำนส่วนที่ 1-5 ให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำ (1.บทนา 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3. ระเบียบวิธีการดาเนินการ 4. ผลการดาเนินการ 5.
สรุปผลการดาเนินการและปรับ) แก้ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการส่งงานตามวันเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษากาหนด

19 - 25 ก.ย. 2565 นักศึกษาดาเนินการ Upload บทควำม (ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบแล้ว) ให้คณะกรรมการฯ เพื่อประเมินคุณภาพครั้งที่ 1 ตาม URL
ด้านบน

26 ก.ย. - 12 ต.ค. 2565

กรรมกำรคืน Short Paper ครั้งที่ 1 พร้อมคาแนะนาให้กับนักศึกษา (ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดตามสอบถามจาก
คุณวไลพรรณ อีเมล์ shortpaper.info@sit.kmutt.ac.th)
*ขอความร่วมมือนักศึกษาให้ส่ง Short Paper ที่นักศึกษาแก้ไขตามคาแนะนาของกรรมการท่านนั้นก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565

2 - 16 ต.ค. 2565

1. นักศึกษำรับบทควำมคืนครั้งที่ 1 และนาไปแก้ไขตามคาแนะนาของกรรมการทุกท่านให้สมบูรณ์ก่อนทาการส่งครั้งต่อไป
*กรณีนักศึกษาได้คาแนะนาจากกรรมการไม่ครบทุกท่านให้นักศึกษาแก้ตามคาแนะนาเท่าที่ได้แล้วส่งตามเวลาที่กาหนด
** นักศึกษาไม่ควรส่งการแก้ไขจากกรรมการโดยที่ยังแก้ไขไม่ครบทุกประเด็นคาแนะนา
***จัดทาไฟล์สรุปสิ่งที่แก้ไขโดยระบุสิ่งที่แก้ไข แก้อยู่ในหัวข้อใด แก้จากคาแนะนาของกรรมการท่านใด โดยสรุปเป็นรายการการแก้ไข
ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
2. นักศึกษำปรับแก้และ Upload บทควำมฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 ที่ได้แก้ไขจำกคำแนะนำของคณะกรรมกำรในครั้งที่ 1 โดย Upload
Short Paper ที่แก้ไขเข้ำระบบตำม URL ด้ำนบน

17 - 31 ต.ค. 2565 กรรมกำรอ่ำนและแจ้งผลกำรประเมินคุณภำพบทควำมฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 ที่นักศึกษาได้แก้ไขจากคาแนะนาในครั้งที่ 1
1. นักศึกษำปรับแก้และอัปโหลดบทควำมฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 และนาไปแก้ไขตามคาแนะนาของกรรมการทุกท่านให้ครบทุกประเด็น
*จัดทาไฟล์สรุปสิ่งที่แก้ไขโดยระบุสิ่งที่แก้ไข แก้อยู่ในหัวข้อใด แก้จากคาแนะนาของกรรมการท่านใด โดยสรุปเป็นรายการการแก้ไขตั้งแต่
หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย

1 - 6 พ.ย. 2565

2. เตรียมเสนอบทควำม (Power Point) แสดงชื่อหัวข้อ หลักการและเหตุผล ทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีการ และ
ความสาเร็จของแผนงาน เพื่อเสนอกรรมการภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. Upload ลิงค์ที่จัดเก็บไฟล์วีดีโอและ PowerPoint ในกำรนำเสนอ Short Paper (ไฟล์วีดีโอมีควำมยำวประมำณ 5 นำที): แสดง
ชื่อหัวข้อ หลักการและเหตุผล ทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีการ และความสาเร็จของแผนงาน ตามURL ด้านบน

กำหนดกำร
7 - 13 พ.ย. 2565
26 พ.ย. 2565

รำยกำร (ไม่ดำเนินกำรตำมกำหนด ส่งผลให้ประเมินผลไม่ผ่ำนทันที)
นักบริกำรกำรศึกษำ จัดส่งบทความให้คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพบทความ (อ.ที่ปรึกษา อ.ประจาหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย)
09.00 – 16.00 น. นำเสนอผลงำนบทควำม (Viva Examination) โดยเปิด VDO กำรนำเสนอ ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
บทความ และถามตอบ 10 นาที กรรมการแจ้งผลการประเมินคุณภาพบทความ การนาเสนอผลงาน ที่มหาวิทยาลัย/ ออนไลน์ (ติดตำม
ประกำศตำรำงลำดับกำร Present อีกครั้ง)

27 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2565 นักศึกษำปรับแก้บทควำมฉบับแก้ไขตำมคำแนะนำโดยผ่ำนกำรเห็นชอบ (ลงนาม) จากคณะกรรมการประเมินฯ ทุกคน (ถ้ามี)
• ทบทวนบทคัดย่อภำษำอังกฤษ (Abstract) โดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ประจาศูนย์ภาษาฯ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
ดูประกาศของศูนย์ภาษาเรื่องขั้นตอนการส่งบทคัดย่อให้ศูนย์ภาษาฯ ทั้งนี้บทความต้องผ่านการพิจารณาการทาบทความShort Paper
จากคณะกรรมการทุกท่านแล้ว
5 - 11 ธ.ค. 2565

• นักศึกษาทีไ่ ม่ผ่ำนการพิจารณา (อาจจะคงเหลือจากกรรมการบางท่าน)
 นักศึกษาส่งบทความฉบับแก้ไขตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดย Upload Short Paper ที่แก้ไขเข้า
ระบบตาม URL ด้านบน ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่ละท่านในการอ่านบทความตั้งแต่ครั้งที่2 เป็นต้นไป
 กรรมการตัดสินบทความ Short Paper ที่มีการแก้ไขตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565

12 - 18 ธ.ค. 2565 นักศึกษำส่งบทควำมฉบับสมบูรณ์ ซึ่งต้องผ่านการตรวจ Abstract จากศูนย์ภาษาหรือผู้เชี่ยวชาญแล้ว และต้องผ่ำนเกณฑ์ตรวจกำร
โจรกรรมข้อมูล (กรณีมีเนื้อหาโจรกรรมข้อมูลเกิน 30% ให้ลงทะเบียนใหม่ ในภาคการศึกษาถัดไป)
20 ธ.ค. 2565

ประกำศผลการทา Short Paper ผ่านเว็บไซต์ www.sit.kmutt.ac.th เวลา 18.00 น.

หมำยเหตุ 1. ในช่วงเวลาอื่น ๆ ที่ไม่เป็นตามเวลาที่คณะกาหนดให้นักศึกษาส่งงานตามข้อตกลงกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นตอนในกำรสอบ Present Short Paper ขั้นสุดท้ำย
1. เป็นการสอบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ซึ่ง URL ในการสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
2. Rename ชื่อดังนี้ ห้องสอบ_รหัสนักศึกษาสามตัวท้าย_ชื่อภาษาไทย เช่น A_305_อาภรณ์ เป็นต้น (แจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
3. เข้าระบบ Zoom ก่อนถึงเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที โดยรออยู่ใน Waiting Room และเจ้าหน้าที่จะเชิญนักศึกษาเข้าห้องสอบ
(หมายเหตุ การเข้าสอบของแต่ละบุคคลอาจใชัเวลาสอบมากหรือน้อยกว่าที่กาหนดตารางประกาศ นักศึกษาโปรดรอการเรียกเข้าสอบ)
4. เปิดกล้องตลอดเวลาการสอบ (โปรดแต่งกายสุภาพ)
5. นักศึกษาเปิดวีดีโอการนาเสนอ Short Paper
6. สอบปากเปล่า Short Paper หลังการนาเสนอวีดีโอ
7. เสร็จสิ้นการสอบและแก้ไขตามคาแนะนาของกรรมการสอบ (ตามกาหนดการ Short Paper)
กำหนดกำรสอบ Present Short Paper ขั้นสุดท้ำย
1. การสอบแบ่งห้องสอบโดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
2. ให้นักศึกษาปรับชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตามประกาศ ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการสอบPresent ขั้นสุดท้าย
ให้ติดตามประกาศจากคณะอีกครั้ง

ข้อปฏิบัติหลังจำกกำรสอบ Present ขั้นสุดท้ำย
1. แก้ไข Short Paperตามคาแนะนาของกรรมการตามระยะเวลาที่กาหนดในกาหนดการ
2. กรณีชื่อเรื่องใน Short Paperมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภาษาไทย และหรือภาษาอังกฤษ หลังจากให้กรรมการและหรือศูนย์ภาษาตรวจสอบ
ให้ update ชื่อเรื่องล่าสุด ในระบบ Short Paperเนื่องจากเจ้าหน้าที่ระบบจะดึงข้อมูลให้ฝ่ายการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสาเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละบุคคล (หมายเหตุ ชื่อเรื่องอาจไม่ตรงกับแบบ บ.1 หรือที่แต่งตั้งเบื้องต้น ดังนั้นวันที่เสนอผลงานให้นักศึกษาใช้ชื่อเรื่องล่าสุด
ในการนาเสนอ)
3. แก้ไข แบบ บ.1 ตามชื่อเรื่องล่าสุด (ชื่อเดียวกับฉบับสมบูรณ์) และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามประกาศ
4. Upload แบบ 1 เข้าระบบ Short Paper ใหม่ ชื่อเรื่องล่าสุดและอาจารย์ที่ปรึกษาตามประกาศ โดยหน้าแรกเป็น บ.1 ที่เป็นลายเซ็นอาจารย์
ประจาวิชา และหน้าที่สองเป็นแบบ บ.1 ที่เป็นชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาท่านใหม่ที่คณะแต่งตั้งโดย save เป็น file เดียวกันและ upload เข้าระบบ
ในส่วนของแบบ บ.1
ใบโอนลิขสิทธิ/์ ข้อตกลงเพื่อกำรหลีกเลี่ยงกำรโจรกรรมทำงวรรณกรรม
1. หลังจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้วให้จัดทาใบโอนลิขสิทธิ์ตามสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและ
ให้ Upload เข้าระบบ Short Paper ดังตัวอย่างการเขียนใบโอนลิขสิทธิ์ (ในเว็บไซต์ประกาศ Short Paper)
- ตัวอย่างการเขียนใบโอนลิขสิทธิ์
- ใบโอนลิขสิทธิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ใบโอนลิขสิทธิ์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- ใบโอนลิขสิทธิ์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล
- ใบโอนลิขสิทธิ์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- ใบโอนลิขสิทธิ์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล
2. ข้อตกลงเพื่อการหลีกเลี่ยงการโจรกรรมทางวรรณกรรม
กำรตรวจ Turn It In
1. รหัสการตรวจ Turn It In ภาค 1/2565 (พี่วไลพรรณ เจ้าหน้าที่ประสานงาน Short Paper จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์)
2. วิธีการตรวจ Turn It In (กรณีตรวจได้ต้องผ่ำนคณะกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนแล้วเท่ำนั้น โดยต้องได้รับเมล์ยืนยันจากพี่วไลพรรณถึงจะเข้าตรวจได้
เพราะกำรเข้ำตรวจมำกกว่ำ 1 ครั้ง จะได้ค่ำที่ตรวจเกินกว่ำที่กำหนด)
กรณีมีข้อสงสัยให้อีเมลถึงพี่วไลพรรณที่ shortpaper.info@sit.kmutt.ac.th หรือโทร 02-4709864
โดยสำมำรถติดต่อได้วันจันทร์-อังคำร, วันศุกร์ และวันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ 09.00-17.00 น. (ช่วงปิดภำคเรียน ติดต่อได้จันทร์-ศุกร์)

