
ก ำหนดกำร รำยกำร (ไม่ด ำเนินกำรตำมก ำหนด ส่งผลให้ประเมินผลไม่ผ่ำนทันที)

นักศึกษาน าเสนอหัวข้อบทความ (Short Paper) ให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาและกรรมการ Short Paper ตามวันเวลาท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาก าหนด
  รูปแบบของการน าเสนอ คือ การแจ้งช่ือหัวข้อ ท่ีมาและเหตุผล วัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินงาน เช่น ใช้ภาษาใดในการพัฒนา ใช้
เทคโนโลยีใดในการพัฒนา

นักศึกษา Upload ฟอร์มเสนอโครงงาน (แบบ บ.1) ผ่านการลงนามของอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว Upload ตาม URL ด้านบน

6 - 12 ก.พ. 2566
นักศึกษาส่งร่างบทความ (Short Paper)  ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาประเมินคร้ังท่ี 1 โดย Upload File ตาม URL ด้านบน (เน้ือหาตามท่ีตกลงกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษา)

13 ก.พ. - 12 มี.ค. 2566
นักศึกษาส่งงานส่วนท่ี 1-5 ให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษา (1.บทน า 2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 3. ระเบียบวิธีการด าเนินการ 4. ผลการด าเนินการ 5. 
สรุปผลการด าเนินการและปรับ) แก้ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยการส่งงานตามวันเวลาท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาก าหนด

13 - 19 มี.ค. 2566 นักศึกษา Upload เอกสารโครงงานในรูปแบบของบทความ (ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมินท้ัง 3 ท่าน) คร้ังท่ี 1 ตาม URL ด้านบน

กรรมการคืน Short Paper คร้ังท่ี 1 พร้อมค าแนะน าให้กับนักศึกษา (ท้ังน้ีนักศึกษาสามารถติดตามสอบถามจาก
คุณวไลพรรณ อีเมล์ walaipun@sit.kmutt.ac.th)

*ขอความร่วมมือนักศึกษาให้ส่ง Short Paper  ท่ีนักศึกษาแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการท่านน้ันก่อนวันท่ี 18 มีนาคม 2566

27 มี.ค. - 9 เม.ย. 2566

1. นักศึกษารับบทความคืนคร้ังท่ี 1 และน าไปแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการทุกท่านให้สมบูรณ์ก่อนท าการส่งคร้ังต่อไป
*กรณีนักศึกษาได้ค าแนะน าจากกรรมการไม่ครบทุกท่าน ให้นักศึกษาด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการท่ีได้รับส่งตามเวลาท่ีก าหนด
** นักศึกษาไม่ควรส่งการแก้ไขจากกรรมการโดยท่ียังแก้ไขไม่ครบทุกประเด็นค าแนะน า
***จัดท าไฟล์สรุปส่ิงท่ีแก้ไขโดยระบุส่ิงท่ีแก้ไข แก้อยู่ในหัวข้อใด แก้จากค าแนะน าของกรรมการท่านใด โดยสรุปเป็นรายการการแก้ไขต้ังแต่
หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
2. นักศึกษาปรับแก้และ Upload บทความฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 2 ท่ีได้ด าเนินการแก้ไขจากค าแนะน าของคณะกรรมการในคร้ังท่ี 1 โดย Upload
 Short Paper ท่ีแก้ไขเข้าระบบตาม  URL ด้านบน

10 - 23 เม.ย. 2566 กรรมการอ่านและแจ้งผลการประเมินคุณภาพบทความฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 2 ท่ีนักศึกษาได้แก้ไขจากค าแนะน าในคร้ังท่ี 1

1. นักศึกษาปรับแก้และอัปโหลดบทความฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 3 และน าไปแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการทุกท่านให้ครบทุกประเด็น
*จัดท าไฟล์สรุปส่ิงท่ีแก้ไขโดยระบุส่ิงท่ีแก้ไข แก้อยู่ในหัวข้อใด แก้จากค าแนะน าของกรรมการท่านใด โดยสรุปเป็นรายการการแก้ไขต้ังแต่
หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย

2. เตรียมเสนอบทความ (Power Point) แสดงช่ือหัวข้อ หลักการและเหตุผล ทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีการ และ
ความส าเร็จของแผนงาน เพ่ือเสนอกรรมการภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3. Upload ลิงค์ท่ีจัดเก็บไฟล์วีดีโอและ PowerPoint ในการน าเสนอ Short Paper (ไฟล์วีดีโอมีความยาวประมาณ 5 นาที): แสดงช่ือหัวข้อ
 หลักการและเหตุผล ทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีการ และความส าเร็จของแผนงาน ตาม URL ด้านบน

ก ำหนดกำรเร่ือง Short Paper  ส ำหรับนักศึกษำท่ีลง Workshop II: ภำค 2/2565
URL: http://www2.sit.kmutt.ac.th/isreport/New/

23 ม.ค. - 5 ก.พ. 2566

24 - 30 เม.ย. 2566

20 มี.ค. - 2 เม.ย. 2566



ก ำหนดกำร รำยกำร (ไม่ด ำเนินกำรตำมก ำหนด ส่งผลให้ประเมินผลไม่ผ่ำนทันที)

23 ม.ค. - 5 ก.พ. 2566

1 - 7 พ.ค. 2566
นักบริการการศึกษา จัดส่งบทความให้คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพบทความ (อ.ท่ีปรึกษา อ.ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย)

20 พ.ค. 2566 09.00 – 16.00 น. น าเสนอผลงานบทความ (Viva Examination) โดยเปิด VDO การน าเสนอ ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพบทความ 
และถามตอบ 10 นาที กรรมการแจ้งผลการประเมินคุณภาพบทความ การน าเสนอผลงาน ท่ีมหาวิทยาลัย / ออนไลน์ (ติดตามประกาศ
ตารางล าดับการ Present อีกคร้ัง)

21 - 28 พ.ค. 2566 นักศึกษาปรับแก้บทความฉบับแก้ไขตามค าแนะน าโดยผ่านการเห็นชอบ (ลงนาม) จากคณะกรรมการประเมินฯ ทุกคน  (ถ้ามี)

•     ทบทวนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) โดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ประจ าศูนย์ภาษาฯ หรือผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ  ดู
ประกาศของศูนย์ภาษาเร่ืองข้ันตอนการส่งบทคัดย่อให้ศูนย์ภาษาฯ ท้ังน้ีบทความต้องผ่านการพิจารณาการท าบทความ Short Paper  จาก
คณะกรรมการทุกท่านแล้ว

•   นักศึกษาท่ีไม่ผ่านการพิจารณา (อาจจะคงเหลือจากกรรมการบางท่าน)
    นักศึกษาส่งบทความฉบับแก้ไขต้ังแต่คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา โดย Upload Short Paper ท่ีแก้ไขเข้าระบบ
ตาม  URL ด้านบน ท้ังน้ีเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่ละท่านในการอ่านบทความต้ังแต่คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป
    กรรมการตัดสินบทความ Short Paper ท่ีมีการแก้ไขต้ังแต่คร้ังท่ี 2 เป็นต้นไป ภายในวันท่ี 6 มิถุนายน 2566

5 - 11 มิ.ย. 2566 นักศึกษาส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงต้องผ่านการตรวจ Abstract จากศูนย์ภาษาหรือผู้เช่ียวชาญแล้ว และต้องผ่านเกณฑ์ตรวจการโจรกรรม
ข้อมูล (กรณีมีเน้ือหาโจรกรรมข้อมูลเกิน 30% ให้ลงทะเบียนใหม่ ในภาคการศึกษาถัดไป)

15 มิ.ย. 2566 ประกาศผลการท า Short Paper  ผ่านเว็บไซต์ www.sit.kmutt.ac.th  เวลา 18.00 น.

หมำยเหตุ    1. ในช่วงเวลาอ่ืน ๆ ท่ีไม่เป็นตามเวลาท่ีคณะก าหนดให้นักศึกษาส่งงานตามข้อตกลงกับอาจารย์ท่ีปรึกษา

กำร Upload ฉบับสมบูรณ์ ก่อนกำรสอบข้ันสุดท้ำย

1. หลังจากนักศึกษาแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาและกรรมการภายในคณะฯ เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษา Upload ฉบับสมบูรณ์ 

โดยระบบจะดึง Short Paper ฉบับล่าสุดให้กับคณะกรรมการทุกท่าน รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

2. เม่ือระบบดึงข้อมูลให้กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในรอบการ upload คร้ังน้ี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะยังไม่ให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษาจนกว่า

การสอบข้ันสุดท้ายจะแล้วเสร็จ การให้ค าแนะน าหลังสอบข้ันสุดท้าย (สอบวันเสาร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2566) จะเป็นการให้เป็นการให้ค าแนะน ารวม

รวมของคณะกรรมการสอบทุกท่าน โดยคณะกรรมการจะแจ้งการแก้ไขในวันสอบข้ันสุดท้ายกับนักศึกษาโดยตรง

3. หลังจากแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการแล้วเสร็จ ให้นักศึกษา upload ฉบับสมบูรณ์อีกคร้ัง จากน้ันให้นักศึกษาด าเนินการตามข้ันตอน 

ข้อปฏิบัติหลังจากสอบ Short Paper ข้ันสุดท้าย
ข้ันตอนในกำรสอบ Present Short Paper  ข้ันสุดท้ำย
1. เป็นการสอบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ซ่ึง URL ในการสอบจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง
2. Rename ช่ือดังน้ี ห้องสอบ_รหัสนักศึกษาสองตัวหน้า_รหัสนักศึกษาสามตัวท้าย_ช่ือภาษาไทย เช่น A_64_305_อาภรณ์ เป็นต้น  (แจ้งให้ทราบอีกคร้ัง)
3. เข้าระบบ Zoom ก่อนถึงเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที โดยรออยู่ใน Waiting Room และเจ้าหน้าท่ีจะเชิญนักศึกษาเข้าห้องสอบ 
(หมายเหตุ การเข้าสอบของแต่ละบุคคลอาจใชัเวลาสอบมากหรือน้อยกว่าท่ีก าหนดตารางประกาศ นักศึกษาโปรดรอการเรียกเข้าสอบ) 
4. เปิดกล้องตลอดเวลาการสอบ (โปรดแต่งกายสุภาพ)  
5. นักศึกษาเปิดวีดีโอการน าเสนอ Short Paper
6. สอบปากเปล่า Short Paper หลังการน าเสนอวีดีโอ  
7. เสร็จส้ินการสอบและแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการสอบ (ตามก าหนดการ Short Paper)
ก ำหนดกำรสอบ Present Short Paper ข้ันสุดท้ำย

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2566



ก ำหนดกำร รำยกำร (ไม่ด ำเนินกำรตำมก ำหนด ส่งผลให้ประเมินผลไม่ผ่ำนทันที)

23 ม.ค. - 5 ก.พ. 2566

1. การสอบแบ่งห้องสอบโดยจะประกาศให้ทราบอีกคร้ัง
2. ให้นักศึกษาปรับช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาในบทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตามประกาศ ซ่ึงรายช่ือคณะกรรมการสอบ Present ข้ันสุดท้าย
ให้ติดตามประกาศจากคณะอีกคร้ัง
ข้อปฏิบัติหลังจำกกำรสอบ Present ข้ันสุดท้ำย
1. แก้ไข Short Paperตามค าแนะน าของกรรมการตามระยะเวลาท่ีก าหนดในก าหนดการ
2. กรณีช่ือเร่ืองใน Short Paperมีการเปล่ียนแปลงท้ังภาษาไทย และหรือภาษาอังกฤษ หลังจากให้กรรมการและหรือศูนย์ภาษาตรวจสอบ 
ให้ update ช่ือเร่ืองล่าสุด ในระบบ Short Paper เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีระบบจะดึงข้อมูลให้ฝ่ายการศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละบุคคล (หมายเหตุ ช่ือเร่ืองอาจไม่ตรงกับแบบ บ.1 หรือท่ีแต่งต้ังเบ้ืองต้น ดังน้ันวันท่ีเสนอผลงานให้นักศึกษาใช้ช่ือเร่ืองล่าสุด
ในการน าเสนอ)
3. แก้ไข แบบ บ.1 ตามช่ือเร่ืองล่าสุด (ช่ือเดียวกับฉบับสมบูรณ์) และช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาตามประกาศ
4. Upload แบบ 1  เข้าระบบ Short Paper ใหม่  ช่ือเร่ืองล่าสุดและอาจารย์ท่ีปรึกษาตามประกาศ โดยหน้าแรกเป็น บ.1 ท่ีเป็นลายเซ็นอาจารย์
ประจ าวิชา และหน้าท่ีสองเป็นแบบ บ.1 ท่ีเป็นช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาท่านใหม่ท่ีคณะแต่งต้ังโดย save เป็น file เดียวกันและ upload เข้าระบบ
ในส่วนของแบบ บ.1 

ใบโอนลิขสิทธ์ิ/ข้อตกลงเพ่ือกำรหลีกเล่ียงกำรโจรกรรมทำงวรรณกรรม

1. หลังจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท้ัง 3 ท่านแล้วให้จัดท าใบโอนลิขสิทธ์ิตามสาขาวิชาท่ีนักศึกษาศึกษาโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและ

ให้ Upload เข้าระบบ Short Paper ดังตัวอย่างการเขียนใบโอนลิขสิทธ์ิ (ในเว็บไซต์ประกาศ Short Paper)

- ตัวอย่างการเขียนใบโอนลิขสิทธ์ิ

- ใบโอนลิขสิทธ์ิสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ใบโอนลิขสิทธ์ิสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

- ใบโอนลิขสิทธ์ิสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล

- ใบโอนลิขสิทธ์ิสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

- ใบโอนลิขสิทธ์ิสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพ่ือวิทยาการข้อมูล

2. ข้อตกลงเพ่ือการหลีกเล่ียงการโจรกรรมทางวรรณกรรม

กำรตรวจ Turn It In

1. รหัสการตรวจ Turn It In ภาค 2/2565 (พ่ีวไลพรรณ เจ้าหน้าท่ีประสานงาน Short Paper จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์)

2. วิธีการตรวจ Turn It In (กรณีตรวจได้ต้องผ่ำนคณะกรรมกำรท้ัง 3 ท่ำนแล้วเท่ำน้ัน โดยต้องได้รับเมล์ยืนยันจากพ่ีวไลพรรณถึงจะเข้าตรวจได้

เพราะกำรเข้ำตรวจมำกกว่ำ 1 คร้ัง จะได้ค่ำท่ีตรวจเกินกว่ำท่ีก ำหนด)

กรณีมีข้อสงสัยให้อีเมลถึงพ่ีวไลพรรณท่ี  walaipun@sit.kmutt.ac.th หรือโทร 02-4709864

โดยสามารถติดต่อได้วันจันทร์-อังคาร, วันศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. (ช่วงปิดภาคเรียน ติดต่อได้จันทร์-ศุกร์) 


