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แบบตรวจสอบผลงานตพีมิพ์ – การประชุมวชิาการและอ่ืน ๆ 

(Publication Checking – Conference Proceedings and Others) 

ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

(Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering) 
 

ตามขอ้บงัคบัฯ วา่ดว้ยการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา/ระเบียบการเผยแพร่ผลงานฯ และ ตามประกาศหลกัเกณฑก์ารพิจารณา

วารสารทางวชิาการ ส่ิงพิมพท์างวชิาการ และรายงานการประชุมฉบบัสมบูรณ์ (Conforming to Graduate School’s publication rules  

for academic journals, printed materials, and conference proceedings) 

ช่ือ-นามสกลุนิสิต  (Student First Name-Last Name) ____________________________________________เลขประจ านิสิต ( Student ID )_______________ 

หลกัสูตร ( Program )   วศ.ด. วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (Ph.D. in Computer Engineering) 
  วศ.ม. วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (M.Eng.  in Computer Engineering) 
  วท.ม. วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (M.Sc. in Computer Science) 
  วท.ม. วศิวกรรมซอฟตแ์วร์  แผน ก. (M.Sc. in Software Engineering Plan A) 
  วท.ม. วศิวกรรมซอฟตแ์วร์  แผน ข. (M.Sc. in Software Engineering Plan B) 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/โครงงานมหาบณัฑิต (Thesis/Master Project Advisor)_______________________________________________________ 

โปรด   และกรอกข้อมูล พร้อมทั้งแนบหลกัฐานผลงาน คณะกรรมการจัดประชุมหรือการเวยีนเจ้าภาพของการประชุม หรือฐานข้อมูลที่ปรากฏช่ือ
รายงานการประชุมหรือส่ิงพิมพ์ เพ่ือแสดงการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน (Please   and fill in this form as well as provide evidence of 
your publication, conference committee list or host rotation, or databases where the conference proceedings or printed materials are listed to 
show conformance to the publication rules.) 

การเผยแพร่ผลงานที่ไม่ใช่วารสาร 
(Non-journal Publication) 

 

          ช่ือบทความ (Publication Title) 
         

ช่ือรายงานการประชุม/ส่ิงพิมพ/์อ่ืน ๆ 
         (Conference Proceedings /    

      Printed Materials / Others Title) 
 

                                              ใน (in) 
 
 
 

 
                                            ระดบั(Level) 

                                     รูปแบบ (Format) 
 
 

ฉบับที่1 (Publication #1) 

 
 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
          
            
           รายงานการประชุมฉบบัสมบูรณ์ 
             (Conference Proceedings) 
            ส่ิงพิมพท์างวิชาการ 
            (Academic Printed Materials) 
          อ่ืนๆ  (Others)__________________ 
         นานาชาติ (International)           ชาติ (National) 
         รูปเล่ม (Hard Copy) 
         แบบเสรี (Open Access) 
         ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medium) 
         อ่ืน ๆ (Other) _______________________ 

ฉบับที่2 (Publication #2) 
 
 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
                     
 
           รายงานการประชุมฉบบัสมบูรณ์ 
             (Conference Proceedings) 
            ส่ิงพิมพท์างวิชาการ 
            (Academic Printed Materials) 
          อ่ืนๆ  (Others)__________________ 
         นานาชาติ (International)           ชาติ (National) 
         รูปเล่ม (Hard Copy) 
         แบบเสรี (Open Access) 
         ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medium) 
         อ่ืน ๆ (Other) _______________________ 

เป็นบทความฉบบัสมบูรณ์ 
(Is the paper a full paper?) 

        ใช่ (Yes)                      ไม่ใช่ (No) 
 

        ใช่ (Yes)                      ไม่ใช่ (No) 
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        ก. รายงานการประชุมระดบั    
         นานาชาติ 
         (A. International Conference  
          Proceedings) 
1) ระบุทุกกรณีของ ก1, ก2, ก3 
    ท่ีเขา้ข่าย 
    (Specify all categories of A1, A2, A3, 
      if applicable.) 
2) กรณี ก1 ตอ้งเป็นชาวต่างประเทศ 
    อยา่งนอ้ย 25% 
    (For A1, conference committee must  
    include at least 25 % foreign 
    members.) 
 

          ก1 คณะกรรมการจดัประชุม    
          (A1 Conference Committee)  
          _________ คน (People) 
          มาจาก (From) ________ ประเทศ (Countries) 
         เป็นชาวต่างประเทศ (Foreigners) 
         __________ คน (People) _______% 
         ก2  เวียนเจา้ภาพท่ีเป็นสถาบนัต่างประเทศ 
         (A2 Rotation of Conference Hosting Countries) 
          ก3  ฐานขอ้มูลสากลทัว่ไป 
         (A3 International Database) 
                   ISI           Scopus         SJR 
 

          ก1 คณะกรรมการจดัประชุม    
          (A1 Conference Committee)  
          _________ คน (People) 
          มาจาก (From) ________ ประเทศ (Countries) 
         เป็นชาวต่างประเทศ (Foreigners) 
         __________ คน (People) _______% 
         ก2  เวียนเจา้ภาพท่ีเป็นสถาบนัต่างประเทศ 
         (A2 Rotation of Conference Hosting Countries) 
          ก3  ฐานขอ้มูลสากลทัว่ไป 
         (A3 International Database) 
                  ISI           Scopus         SJR 

        ข. รายงานการประชุมระดบั    
         ชาติ 
         (B. National Conference  
          Proceedings) 
1) ระบุทุกกรณีของ ข1, ข2 ท่ีเขา้ข่าย 
     (Specify all categories of B1, B2, if 
      applicable.) 
2) กรณี ข1 ตอ้งมาจากนอกสถาบนั 
    เจา้ภาพอยา่งนอ้ย 25% หรือ มาจาก 
    สถาบนัเดียวกนัไม่เกิน 75% 
    (For B1, conference committee 
    must include at least 25% of members 
    outside host institution, or at most 
    75% of members from the same  
    institution.) 
 

          ข1 คณะกรรมการจดัประชุม    
          (B1 Conference Committee)  
          _________ คน (People) 
          มาจาก (From) ________ สถาบนั (Institutions) 
         นอกสถาบนัเจา้ภาพ (Outside Host Institution) 
          _________ คน (People) _______% 
     สถาบนัเดียวกนัสูงสุด (Max from same institution) 
           _________ คน (People) _______% 
         ข2  เวียนเจา้ภาพท่ีเป็นสถาบนัภายในประเทศ 
     (B2 Rotation of Conference Hosting Institutions) 
 

          ข1 คณะกรรมการจดัประชุม    
          (B1 Conference Committee)  
          _________ คน (People) 
          มาจาก (From) ________ สถาบนั (Institutions) 
         นอกสถาบนัเจา้ภาพ (Outside Host Institution) 
          _________ คน (People) _______% 
     สถาบนัเดียวกนัสูงสุด (Max from same institution) 
           _________ คน (People) _______% 
         ข2  เวียนเจา้ภาพท่ีเป็นสถาบนัภายในประเทศ 
     (B2 Rotation of Conference Hosting Institutions) 
 

        ค. ส่ิงพิมพท์างวิชาการ 
         (C. Academic Printed Materials)    
 
 
 

          หนงัสือทัว่ไป (Book) 
          หนงัสือรวมเร่ืองเฉพาะ (Monograph) 
          รวมบทความปริทศัน์ประจ าปี 
         (Annual Reviews) 
          อ่ืน ๆ ( Other) ______________________    

          หนงัสือทัว่ไป (Book) 
          หนงัสือรวมเร่ืองเฉพาะ (Monograph) 
          รวมบทความปริทศัน์ประจ าปี 
         (Annual Reviews) 
          อ่ืน ๆ ( Other) ______________________    
 

        ง. อ่ืนๆ  
       (D. Others)  
 

          สิทธิบตัร (Patent) 
          อนุสิทธิบตัร (Petty Patent) 
          ส่ิงประดิษฐ์ (Invention) 
          อ่ืน ๆ (Other) ______________________ 
 

          สิทธิบตัร (Patent) 
          อนุสิทธิบตัร (Petty Patent) 
          ส่ิงประดิษฐ์ (Invention) 
          อ่ืน ๆ (Other) ______________________ 
 

      

   

   

   
   

   

   

   

   

   
   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

      

   
   

   
   

   
   

   

   

   
   

   
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
   

   
   

   

   

   
   

   
   

   
   

   
ลงนาม (Sign)_______________________________ 
                      (_____________________________) 

                                             นิสิต (Student) 
                             ____/_____/________ 

                                                วนัท่ี (Date) 


