
กําหนดการ รายการ (ไม่ดําเนินการตามกําหนด ส่งผลให้ประเมินผลไม่ผ่านทันที)

24 – 30 ม.ค. 2565 นักศึกษา Upload ฟอร์มเสนอโครงงาน (แบบ บ.1) ผ่านการปรึกษาและลงนามของอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว Upload 
ตาม URL ด้านบน

31 ม.ค. – 6 ก.พ. 2565 นักศึกษาส่งร่างบทความ (IS Report)  ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาประเมินครั้งท่ี 1 โดย Upload File ตาม URL ด้านบน 
(เนื้อหาตามท่ีตกลงกับอาจารย์ท่ีปรึกษา)

7 – 13 ก.พ. 2565
นักศึกษานําเสนอหัวข้อบทความ (IS Report) ให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาและกรรมการ IS Report ตามวันเวลาท่ี
อาจารย์ท่ีปรึกษากําหนด  รูปแบบของการนําเสนอ คือ การแจ้งช่ือหัวข้อ ท่ีมาและเหตุผล วัตถุประสงค์ และวิธีการ
ดําเนินงาน เช่น ใช้ภาษาใดในการพัฒนา ใช้เทคโนโลยีใดในการพัฒนา

14 ก.พ. – 6 มี.ค. 2565
นักศึกษาส่งงานส่วนท่ี 1-5 ให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา (1.บทนํา 2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 3. ระเบียบวิธีการดําเนินการ 4. 
ผลการดําเนินการ 5. สรุปผลการดําเนินการและปรับ) แก้ตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยการส่งงานตามวัน
เวลาท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษากําหนด

7 -13 มี.ค. 2565 นักศึกษาดําเนินการ Upload บทความ (ตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาเห็นชอบแล้ว) ให้คณะกรรมการฯ เพื่อประเมิน
คุณภาพครั้งท่ี 1 ตาม URL ด้านบน

14 – 31 มี.ค. 2565 กรรมการคืน short paper ครั้งท่ี 1 พร้อมคําแนะนําให้กับนักศึกษา (ท้ังนี้นักศึกษาสามารถติดตามสอบถามจาก
คุณวไลพรรณ อีเมล์ shortpaper.info@sit.kmutt.ac.th)
*ขอความร่วมมือนักศึกษาให้ส่ง Short Paper ท่ีนกัศึกษาแก้ไขตามคําแนะนําของกรรมการท่านนั้นก่อนวันท่ี 1 
เมษายน  2565

20 มี.ค. – 10 เม.ย. 2565

1. นักศึกษารับบทความคืนครั้งท่ี 1 และนําไปแก้ไขตามคําแนะนําของกรรมการทุกท่านให้สมบูรณ์ก่อนทําการส่งคร้ัง
ต่อไป
*กรณีนักศึกษาได้คําแนะนําจากกรรมการไม่ครบทุกท่านให้นักศึกษาแก้ตามคําแนะนําเท่าท่ีได้แล้วส่งตามเวลาท่ีกําหนด
** นักศึกษาไม่ควรส่งการแก้ไขจากกรรมการโดยท่ียังแก้ไขไม่ครบทุกประเด็นคําแนะนํา
***จัดทําไฟล์สรุปสิ่งท่ีแก้ไขโดยระบุสิ่งท่ีแก้ไข แก้อยู่ในหัวข้อใด แก้จากคําแนะนําของกรรมการท่านใด โดยสรุปเป็น
รายการการแก้ไขตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
2. นักศึกษาปรับแก้และ Upload บทความฉบับแก้ไข ครั้งท่ี 2 ท่ีได้แก้ไขจากคําแนะนําของคณะกรรมการในครั้งท่ี
 1 โดย Upload Short Paper ท่ีแก้ไขเข้าระบบตาม  URL ด้านบน

11 – 24 เม.ย. 2565 กรรมการอ่านและแจ้งผลการประเมินคุณภาพบทความฉบับแก้ไข ครั้งท่ี 2 ท่ีนักศึกษาได้แก้ไขจากคําแนะนําในคร้ัง
ท่ี 1

กําหนดการเรื่อง Short Paper สําหรับนักศึกษาท่ีลง Workshop II: ภาค 2/2564
URL: http://www2.sit.kmutt.ac.th/isreport/New/



กําหนดการ รายการ (ไม่ดําเนินการตามกําหนด ส่งผลให้ประเมินผลไม่ผ่านทันที)

25 เม.ย. – 1 พ.ค. 2565

1. นักศึกษาปรับแก้และอัปโหลดบทความฉบับแก้ไข ครั้งท่ี 3 และนําไปแก้ไขตามคําแนะนําของกรรมการทุกท่านให้
ครบทุกประเด็น
*จัดทําไฟล์สรุปสิ่งท่ีแก้ไขโดยระบุสิ่งท่ีแก้ไข แก้อยู่ในหัวข้อใด แก้จากคําแนะนําของกรรมการท่านใด โดยสรุปเป็น
รายการการแก้ไขตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย

2. เตรียมเสนอบทความ (Power Point) แสดงช่ือหัวข้อ หลักการและเหตุผล ทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์ 
ระเบียบวิธีการ และความสําเร็จของแผนงาน เพื่อเสนอกรรมการภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3. Upload คลิปวีดีโอ บรรยายผลการศึกษา IS Report ในส่วน Power Point ความยาวประมาณ 5 นาที: 
แสดงช่ือหัวข้อ หลักการและเหตุผล ทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีการ และความสําเร็จของแผนงาน 
ตาม URL ด้านบน

2 – 8 พ.ค. 2565 นักบริการการศึกษา จัดส่งบทความให้คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพบทความ (อ.ท่ีปรึกษา อ.ประจําหลักสูตร 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย)

21 พ.ค. 2565
09.00 – 16.00 น. นําเสนอผลงานบทความ (Viva Examination) โดยเปิด VDO การนําเสนอ ให้คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพบทความ และถามตอบ 10 นาที กรรมการแจ้งผลการประเมินคุณภาพบทความ การนําเสนอผลงาน 
ท่ีมหาวิทยาลัย / ออนไลน์ (ติดตามประกาศตารางลําดับการ Present อีกครั้ง)

22 – 29 พ.ค. 2565 นักศึกษาปรับแก้บทความฉบับแก้ไขตามคําแนะนําโดยผ่านการเห็นชอบ (ลงนาม) จากคณะกรรมการประเมินฯ ทุก
คน  (ถ้ามี)

30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2565
     ทบทวนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) โดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ประจําศูนย์ภาษาฯ หรือ
ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ  ดูประกาศของศูนย์ภาษาเรื่องขั้นตอนการส่งบทคัดย่อให้ศูนย์ภาษาฯ ท้ังนี้บทความต้อง
ผ่านการพิจารณาการทําบทความ Short Paper จากคณะกรรมการทุกท่านแล้ว

   นักศึกษาท่ีไม่ผ่านการพิจารณา (อาจจะคงเหลือจากกรรมการบางท่าน)
นักศึกษาส่งบทความฉบับแก้ไขตั้งแต่คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดย Upload Short 
Paper ท่ีแก้ไขเข้าระบบตาม  URL ด้านบน ท้ังนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่ละท่านในการอ่าน
บทความตั้งแต่คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป
กรรมการตัดสินบทความ Short Paper ท่ีมีการแก้ไขตั้งแต่คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป ภายในวันท่ี 7 มิถุนายน 2565

6 – 15 มิ.ย. 2565 นักศึกษาส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงต้องผ่านการตรวจ Abstract จากศูนย์ภาษาหรือผู้เช่ียวชาญแล้ว และต้องผ่าน
เกณฑ์ตรวจการโจรกรรมข้อมูล (กรณีมีเนื้อหาโจรกรรมข้อมูลเกิน 30% ให้ลงทะเบียนใหม่ ในภาคการศึกษาถัดไป)

17 มิ.ย. 2565 ประกาศผลการทํา Short Paper ผ่านเว็บไซต์คณะ www.sit.kmutt.ac.th เวลา 18.00 น.

หมายเหตุ    1. ในช่วงเวลาอ่ืน ๆ ท่ีไม่เป็นตามเวลาท่ีคณะกําหนดให้นักศึกษาส่งงานตามข้อตกลงกับอาจารย์ท่ีปรึกษา


