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ประกาศ แจ้งให้ทราบ สาหรับงาน ข้อ 1 ก และข้อ 1 ข ของ อ.ชัยวัฒน์
1. ปิ ดรับการส่งงาน วันที่ 15 มีค. 2564 ภายในเวลา 23.59 น.
2. หมายเลขกลุ่มให้ ตามลาดับที่โพสต์เข้ ามาตั้งแต่วันแรก ช่วงแรก มีการคัดกรอง กลุ่มที่ อ. ไม่เห็นชอบ
ในเรื่องที่ทา อ. จะไม่ให้ หมายเลขกลุ่ม และให้ โพสต์เข้ ามาใหม่ และจะให้ หมายเลขกลุ่มในช่วงหลังนี้โดยไม่
คัดกรองอะไรอีก ซึ่งได้ ประกาศในวันนี้ (15 มีค. 2564)
3. กลุ่มใดที่ตกหล่น ไม่ได้ หมายเลขกลุ่ม โดยที่ได้ โพสต์เข้ ามาตั้งแต่แรกจนถึงวันที่ 9 มีค. 2564 ให้ ติดต่อ
เข้ ามาในโพสต์ใหม่ แล้ วแคปเจอร์หลักฐานการโพสต์ ส่งเข้ ามาด้ วย ดาเนินการให้ เสร็จสิ้นภายในวันนี้ (15
มีค. 2564)
3. การตรวจ เนื่องจากนิสิตลงทะเบียนเกือบ 2 พันคน ดังนั้น กลุ่มใดทาไม่ตรงเงื่อนไขที่ต้องการ คะแนน
เป็ นศูนย์ทนั ที
3.1 จะตรวจตามลาดับหมายเลขกลุ่ม เรื่องในกลุ่มหลังถ้ าซา้ กับกลุ่มแรก กลุ่มหลังทุกกลุ่มที่ทาเรื่องซา้ ได้
คะแนนเป็ นศูนย์
3.2 ในช่วงหลังที่ให้ โอกาสแก้ เปลี่ยนชื่อเรื่องที่ทา ทั้งข้ อ 1 ก. และ 1 ข. หากแก้ โดยมีแผนเอาเปรียบกลุ่ม
อื่น ได้ คะแนนเป็ นศูนย์ สมมติตัวอย่าง
กลุ่มที่ 31 ทาเรื่อง A กลุ่มที่ 100 เลือกทาเรื่อง B โดยทั้งคู่เลือกเรื่องที่ทาก่อนกลุ่มใดๆ คือ จองเรื่อง
ทาไว้ เป็ นกลุ่มแรก ต่อมากลุ่มที่ 31 ขอเปลี่ยนเรื่อง เห็นว่าเรื่อง B ง่ายกว่า และไม่ได้ ไล่ดูตรวจทานว่ามี
กลุ่มใดเลือกไว้ หรือเปล่า โพสต์เปลี่ยนมาทา เรื่อง B และกลุ่มที่ 100 ก็ไม่ร้ ูว่ามีคนเลือกซา้ จากข้ อ 3.1
กลุ่มที่ 31 จะได้ รับการตรวจก่อน เพราะโพสต์ก่อน แต่เปลี่ยนเรื่องไปซา้ กับกลุ่มอื่นที่เขาเลือกไว้ ก่อนตอน
แรก กลุ่มที่ 31 จะได้ คะแนนเป็ นศูนย์
3.3 กลุ่มที่ทาข้ อ 1 ก. หากตรวจพบว่าเข้ าข่ายกรณีต่อไปนี้ จะได้ คะแนนเป็ นศูนย์ทนั ที
3.3.1 ไม่ได้ เป็ นวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.3.2 ไม่ได้ เป็ นวิทยานิพนธ์ในสาขาที่ อ. ระบุไว้
3.3.3 เลขหมู่หนังสือไม่ได้ อยู่ในหมวดวิทยานิพนธ์
3.3.4 เลขหมู่หนังสือ ไม่ได้ สอดคล้ องกับชื่อวิทยานิพนธ์ และชื่อผู้แต่งวิทยานิพนธ์ (ตรวจสอบการพิมพ์
ด้ วย เราอาจพิมพ์อะไรตกหล่น)
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3.4 กลุ่มที่ทาข้ อ 1 ข. หากตรวจพบว่าเข้ าข่ายกรณีต่อไปนี้ จะได้ คะแนนเป็ นศูนย์ทนั ที
3.4.1 ไม่ได้ เป็ นกฎทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นกลุ่มใดที่ยังดันทุรัง ทาเรื่องทฤษฎีวิทยาศาสตร์ หรือเป็ นเรื่อง
ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์เข้ ามา คงทราบผลลัพธ์แล้ วนะครับ
3.4.2 ตอบมาเป็ นกฎทางสาขาอื่น เช่น ทางคณิตศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์
3.4.3 แสดงมาเป็ นสมการเคมี (***กฎทางวิทยาศาสตร์ สามารถแสดงในรูปสมการได้ (เป็ นสมการทาง
คณิตศาสตร์) แต่ไม่ใช่มาในลักษณะสมการเคมี***)
4. ในช่วงเวลาที่เหลือครึ่งวัน ตรวจสอบให้ ดี ยังแก้ ไขทัน แล้ วส่งเข้ ามา
4.1 ไม่ได้ หมายเลขกลุ่มใหม่ จากการเปลี่ยนหัวข้ อ ไม่ว่าจาก 1 ก. ไป 1 ข. หรือ 1 ข. ไป 1 ก. เพราะ
โพสต์ช้าเกินกาหนด หากยังมีหมายเลขกลุ่มที่ให้ ไว้ ในหัวข้ อเดิม ทางรอด คือ กลับไปทาหัวข้ อเดิม แล้ วส่ง
ด้ วยหมายเลขกลุ่มเดิม (ส่วนกลุ่มที่ส่งหัวข้ อเป็ นครั้งแรกและส่งช้ า ต้ องทาใจ ไม่ได้ คะแนนในข้ อนี้)
4.2 กลุ่มใดในฝั่ง 1 ก. หรือ 1 ข. ที่ต้องการเปลี่ยนเรื่อง ทาได้ เลยในครึ่งวันที่เหลือโดยไม่ต้องโพสต์บอก
คนอื่น แต่ขอให้ ตรวจสอบให้ ดี ว่าต้ องไม่ซา้ กับกลุ่มอื่นเลย (แต่มีโอกาสเสี่ยงซา้ สูง คานึงผลลัพธ์ตามมา
ด้ วยตามระบุไว้ ท่ขี ้ อ 3.2)
4.3 กลุ่มใดที่ส่งแล้ ว และคิดจะแก้ ไขไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใดก็ตาม อนุญาตให้ ทาการแก้ ไขแล้ วส่งใหม่ได้ ใน
ชื่อไฟล์ท่ตี ้ องวงเล็บข้ างหลังไว้ ว่า (แก้ ไข) หากไม่วงเล็บไว้ ข้างหลังว่า (แก้ ไข) จะได้ คะแนนเป็ นศูนย์ทนั ที
เพราะ อ. ไม่ร้ ูว่างานที่ส่งมา ชิ้นไหน คือ ชิ้นที่ต้องการให้ อ. ตรวจ
4.4 สิทธิ์ในข้ อ 4.3 ให้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เกินกว่านี้ จะได้ คะแนนเป็ นศูนย์ทนั ที
4.5 การเปลี่ยนหัวข้ อการทาจาก 1 ก. ไป 1 ข. หรือ 1 ข. ไป 1 ก. ในช่วงครึ่งวันที่เหลือนี้ ทาไม่ได้ หากทา
จะได้ คะแนนเป็ นศูนย์ทนั ที

เตรียมตัวในงานอีก 2 ชิ้ น ข้างหน้า เป็ นคาถามปลายเปิ ด เน้นการระดมความคิด และควรมีขอ้ มูลที่
ค้นคว้ามาร่วมสนับสนุนหรือช่วยในการก่อร่างความคิดใหม่ของเรา ดังนั้นในกลุ่มควรมีหลากหลายชั้น
ปี เพือ่ ให้ได้หลากหลายความคิดจากประสบการณ์ทีส่ ะสมต่างกันมา เตรียมตัวฟอร์มทีมไว้ จะให้โพสต์
รายชื่อในกลุ่ม เร็วๆ นี้
ข้อ 3. เป็ นงานกลุ่ม 5 คน (10 คะแนน)
ข้อ 4. เป็ นงานกลุ่ม 10 คน (20 คะแนน)
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