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วารสารทางวิชาการ สิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ และรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (Conforming to Graduate School’s publication rules
for academic journals, printed materials, and conference proceedings)
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รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์
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(Conference Proceedings)
สิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ
(Academic Printed Materials)
อื่นๆ (Others)__________________
นานาชาติ (International)
ชาติ (National)
รู ปเล่ม (Hard Copy)
แบบเสรี (Open Access)
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medium)
อื่น ๆ (Other) _______________________
ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)
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ก. รายงานการประชุมระดับ
นานาชาติ
(A. International Conference
Proceedings)
1) ระบุทุกกรณี ของ ก1, ก2, ก3
ที่เข้าข่าย
(Specify all categories of A1, A2, A3,
if applicable.)
2) กรณี ก1 ต้องเป็ นชาวต่างประเทศ
อย่างน้อย 25%
(For A1, conference committee must
include at least 25 % foreign
members.)

ก1 คณะกรรมการจัดประชุม
(A1 Conference Committee)
_________ คน (People)
มาจาก (From) ________ ประเทศ (Countries)
เป็ นชาวต่างประเทศ (Foreigners)
__________ คน (People) _______%
ก2 เวียนเจ้าภาพที่เป็ นสถาบันต่างประเทศ
(A2 Rotation of Conference Hosting Countries)
ก3 ฐานข้อมูลสากลทัว่ ไป
(A3 International Database)
ISI
Scopus SJR

ก1 คณะกรรมการจัดประชุม
(A1 Conference Committee)
_________ คน (People)
มาจาก (From) ________ ประเทศ (Countries)
เป็ นชาวต่างประเทศ (Foreigners)
__________ คน (People) _______%
ก2 เวียนเจ้าภาพที่เป็ นสถาบันต่างประเทศ
(A2 Rotation of Conference Hosting Countries)
ก3 ฐานข้อมูลสากลทัว่ ไป
(A3 International Database)
ISI
Scopus SJR

ข. รายงานการประชุมระดับ
ชาติ
(B. National Conference
Proceedings)
1) ระบุทุกกรณี ของ ข1, ข2 ที่เข้าข่าย
(Specify all categories of B1, B2, if
applicable.)
2) กรณี ข1 ต้องมาจากนอกสถาบัน
เจ้าภาพอย่างน้อย 25% หรื อ มาจาก
สถาบันเดียวกันไม่เกิน 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 คณะกรรมการจัดประชุม
(B1 Conference Committee)
_________ คน (People)
มาจาก (From) ________ สถาบัน (Institutions)
นอกสถาบันเจ้าภาพ (Outside Host Institution)
_________ คน (People) _______%
สถาบันเดียวกันสู งสุ ด (Max from same institution)
_________ คน (People) _______%
ข2 เวียนเจ้าภาพที่เป็ นสถาบันภายในประเทศ
(B2 Rotation of Conference Hosting Institutions)

ข1 คณะกรรมการจัดประชุม
(B1 Conference Committee)
_________ คน (People)
มาจาก (From) ________ สถาบัน (Institutions)
นอกสถาบันเจ้าภาพ (Outside Host Institution)
_________ คน (People) _______%
สถาบันเดียวกันสู งสุ ด (Max from same institution)
_________ คน (People) _______%
ข2 เวียนเจ้าภาพที่เป็ นสถาบันภายในประเทศ
(B2 Rotation of Conference Hosting Institutions)

ค. สิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ
(C. Academic Printed Materials)

หนังสื อทัว่ ไป (Book)
หนังสื อรวมเรื่ องเฉพาะ (Monograph)
รวมบทความปริ ทศั น์ประจาปี
(Annual Reviews)
อื่น ๆ ( Other) ______________________

หนังสื อทัว่ ไป (Book)
หนังสื อรวมเรื่ องเฉพาะ (Monograph)
รวมบทความปริ ทศั น์ประจาปี
(Annual Reviews)
อื่น ๆ ( Other) ______________________

ง. อื่นๆ
(D. Others)

สิ ทธิบตั ร (Patent)
อนุสิทธิบตั ร (Petty Patent)
สิ่ งประดิษฐ์ (Invention)
อื่น ๆ (Other) ______________________

สิ ทธิบตั ร (Patent)
อนุสิทธิบตั ร (Petty Patent)
สิ่ งประดิษฐ์ (Invention)
อื่น ๆ (Other) ______________________

ลงนาม (Sign)_______________________________
(_____________________________)
นิสิต (Student)
____/_____/________
วันที่ (Date)
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