
แบบขอรับค่าลงทะเบียนเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา 
Request Form for Conference / Journal Publication Fee 
(ส ำหรับกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจยั ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2558 เป็นต้นไป For publication from 1st August 2015 onwards) 

 

ข้อมูลนักศึกษา  Student Information 
ช่ือ (Name)                    รหัสนักศึกษำ (ID Code)              
หลักสตูร (Degree Program) 
  MBA  (EP)    MBA (TP)    MBA (SMEs)  LL.M. 

  M.Com.Arts (GC)    M.Com.Arts (SC)    M.Com.Arts (DiMC)    M.A. (IA-IDM) 

  M.A. (ITHM)    M.S. (ITD)  M.S. Finance     อื่น ๆ (โปรดระบุ)  
     

ข้อมูลวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ  Thesis / Independent Study Information 
ช่ือวิทยำนิพนธ์ / กำรค้นคว้ำอิสระ / (Title of Thesis / Independent study) 
  
  
  
ช่ืออำจำรย์ที่ปรึกษำ (Advisor)      

 ลงทะเบียนวิชำกำรค้นคว้ำอิสระ (IS)   ภำคกำรศึกษำที ่     ปีกำรศึกษำ   
 Registered for Independent Study in    (Semester /Academic Year) 
 ลงทะเบียนวิทยำนิพนธ ์  

  Registered for Thesis 
  

ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยฉบับเต็ม  Research Article Information (Full Paper) 
ช่ือผลงำนวิจัย (Title)  
  
  
 

แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ Publication Information 
 รำยงำนกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) 

จัดเป็น  กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (The National Conference) 
  กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ (The International Conference) 
ช่ือกำรประชุมวิชำกำร (Title of Conference)         
  
เจ้ำภำพกำรประชุม (Conference Hosts)            
จังหวัด/เมือง (City/Province)        ประเทศ (Country)      
วันท่ีจัดกำรประชุม (Date)      ปรำกฏทีห่น้ำ (Page)   ถึงหน้ำ (to Page)  

 วำรสำรวิชำกำร (Journal)  
 จัดเป็น  วำรสำรวิชำกำรระดับชำติ ที่ปรำกฏชื่อในฐำน TCI (In the TCI Journal) 
   วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ทีป่รำกฏช่ือในฐำนข้อมูลสำกล (In the Iinternational Databases) 

ช่ือวำรสำรวิชำกำร (Title of Journal)  
ปีท่ี (Vol.) ฉบับท่ี (No.)  ปรำกฏทีห่น้ำ (Page)      ถึงหน้ำ (to Page)  



เอกสารหลักฐาน 
 ใบเสร็จรับเงินค่ำลงทะเบียนเสนอผลงำน 
 (Receipt of Conference/Journal Publication Registration Fee) 
 ส ำเนำหน้ำปกวำรสำรวิชำกำร ท่ีปรำกฏชื่อวำรสำร ปีท่ี และฉบับท่ี 
        (A copy of journal’s cover with name, volume and number) 
 ส ำเนำหน้ำปกรำยงำนกำรประชุมวิชำกำร ที่ปรำกฏชื่อกำรประชุม สถำนท่ี และวันท่ีจัดกำรประชุม 
        (A copy of proceedings’ cover with title, place and date of the conference) 
 ส ำเนำผลงำนท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ (นักศึกษำต้องเป็นช่ือผู้แต่งแรกเท่ำนั้น) 

 (A copy of published full paper with the student as the first name author) 
 ส ำเนำรำยชื่อคณะกรรมกำรจดัประชุมวิชำกำร หรือ ส ำเนำรำยชื่อกองบรรณำธิกำรวำรสำร 

 (A copy of the conference committee or A copy of the journal editors) 
 

 

 ขอรับรองว่ำข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกต้องและเป็นจริง 
 The accuracy of the above information is assured. 
 

   
 ( ) 
 นักศึกษำ (Student’s Signature) 
  / /  
 

ส่วนของบัณฑิตวิทยำลัย: 

(1) 

 เป็นผลงำนจำกวิชำกำรค้นคว้ำอิสระ/วิทยำนิพนธ ์

 

 ไม่มีค่ำตอบแทน เนื่องจำก            
 

 มีค่ำตอบแทน ดังนี้ 

 1,500 บำท (กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ) 

 3,000 บำท (กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ) 

 2,000 บำท (วำรสำรในฐำน TCI กลุ่ม 1 หรือ 2) 

 2,500 บำท (วำรสำรในฐำนข้อมลูสำกล) 

 

 แนบหลักฐำนแสดงฐำนข้อมูลวำรสำรมำด้วยแล้ว 

 

 

     

  (อำจำรย์น้ ำผึ้ง  มะระทำ) 

  เลขำนุกำรบณัฑติวิทยำลยั  

                                                  /       /  
  

 


