
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย 
เรื่อง  ขออ้างอิงรายชื่อวารสารและการประชุมทางวิชาการจากส่วนงานวิชาการอ่ืน 

---------------------------------------------- 
 

  ด้วยมติประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖  
“เรื่อง รายชื่อวารสารและการประชุมทางวิชาการ”  ตามมติท่ีประชุมข้อท่ี ๒  ส่วนงานวิชาการใดท่ีมีความประสงค์         
ขออ้างอิงรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการจากส่วนงานวิชาการอ่ืน  ต้องจัดทําเป็นประกาศของส่วนงานวิชาการนั้นๆ 

  อ้างถึง มติคณะกรรมการประจําวิทยาเขตชุมพร ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖  
“เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอรับรองรายชื่อวารสารและการประชุมทางวิชาการ” กรณีคณะกรรมการกลั่นกรอง
และติดตามผลโครงการวิจัย พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อวารสารและการประชุมทางวิชาการดังกล่าวแล้ว 
เปรียบเสมือนคณะกรรมการประจําส่วนงานให้ความเห็นชอบนั้น 

  เม่ือคราวประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  ลงวันท่ี   
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  มีมตคิวามเห็นชอบใหอ้อกประกาศรายชื่อวารสารและการประชุมทางวิชาการ  เพ่ือขอสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิต  และใช้ประกอบในการเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์บทความในวารสารและการเสนอบทความในการ
ประชุมทางวิชาการเป็นรายชื่อเดียวกับรายท่ีผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการสภาวิชาการ  รวมจํานวน  
๑,๖๙๓  รายชื่อ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
  ๑.  รายชื่อวารสารและการประชุมทางวิชาการ จากมติคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 
(เรื่อง การพิจารณาทบทวนรายชื่อวารสารและการประชุมทางวิชาการ)  จํานวน  ๑,๕๒๘  รายชื่อ  (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท้าย) 
  ๒.  รายชื่อวารสารและการประชุมทางวิชาการ จากมติคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ –      
๑๒/๒๕๕๗ และ ๑/๒๕๕๘ – ๕/๒๕๕๘  จํานวน  ๑๖๕  รายชื่อ  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 
  ๓.  ให้รองอธิการบดวีิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  เป็นผู้รักษาตามประกาศนี้และให้มี
อํานาจออกหลักเกณฑ์ใดๆ ซึ่งไม่ขัดแย้งกับประกาศนี้ได้ พร้อมให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี ้

  ท้ังนี้  ตั้งแต่วันท่ี  ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
               (รองศาสตราจารย์ ดร.สกุล ห่อวโนทยาน) 
     รักษาการแทนรองอธิการบดี  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
     ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย 
      



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย 
รายชื่อวารสารและการประชุมทางวิชาการที่ขออ้างอิงจากส่วนงานวิชาการอื่น 
(จากมติคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  จํานวน  ๑,๕๒๘  รายชื่อ) 

 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. (ว/ด/ป) 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑ ACF International Conference  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒ 
ACM/SIGDA International Symposium on Field-
Programmable Gate Arrays 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓ AEESEAP Regional Symposium on Engineering Education  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔ 
AETC & ICCHP The Society for engineering in agricultural, food, 
and biological Systems (ASAE) and International Conference on 
Crop Harvesting and Processing 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕ AGU (American Geophysical Union) FALL MEETING  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๖ Conference Asian Info-Communications Council (AIC)  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๗ AISTA International Conference Luxembourg  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๘ 
An International conference on Advances in 
Petrochemical and Polymers in the New Millennium 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๙ 
An International Conference on Energy for Sustainable 
Development : Issues and Prospects for Asia 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๐ 
An International Perspective on Environmental and 
Water Resources 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๑ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๑ Analysis of Biomedical Signals and Images     ����         ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๒ 
Annual Conference of the Microscopy Society of 
Thailand 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๓ 
Annual Conference of Thai Society of Agricultural 
Engineering 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๔ 
Annual Conference of the Microscopy Society of 
Thailand (MST) 

����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๕ 
Annual Global Information Technology Management 
World Conference (GITM) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๖ 
Annual International Conference on Advanced Topics in 
Artificial Intelligence (ATAI) 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๗ 
Annual International Conference on Industrial 
Engineering-Theory, Application and Practice (IJIE) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๘ Annual Meeting & Exhibition Program Guide (STLE)  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๙ 
Annual Meeting of the Japan Society of Polymer 
Processing (JSPP) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๐ 
Annual Meeting on the Japanese Society of Agricultural 
Machinery 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๑ Annual Meeting Polymer Processing Society  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๒ 
Annual National Symposium on Computational Science 
and Engineering (ANSCSE) 

����             ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

 

เอกสารแนบ  ๑/๒ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๒๓ Asean Conference on Remote Sensing  ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๔ Asean Engineering Journal     ����    ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๕ Asean Plus Three Graduate Research Congress  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๖ 
Asean University Network Southeast Asia Engineering 
Education Development Network (AUN/Seed-Net) 
Regional Conference for Manufacturing 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๗ Asia International Symposium on Mechatronics (AISM)  ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๘ 
Asia Pacific Association of Hydrology and Water 
Resources (APHW) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๙ 
Asia Pacific Conference on Defence & Security 
Technology (DSTC) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๐ 
Asia Pacific Conference on Transducers and Micro/Nano 
Technologies  (APCOT) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๑ Asia Pacific EMF Conference  ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๒ 
Asia Pacific Industrial Engineering and Management 
Systems Conference 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๓ 
Asia Pacific International Symposium on Information 
Technology 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๔ Asia Pacific Optical Communication (APOC)  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๓ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๓๕ 
Asia Pacific Regional Meeting of the International 
Foundation for Production Research 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๖ Asia Pacific Roundtable for Cleaner Production  ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๗ Asia Pacific Seminar AP-NeGeMo  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๘ 
Asia Pacific Symposium on Applied Electromagnetics 
and Mechanics (APSAEM) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๙ 
Asia Pacific Symposium on Broadcasting and 
Communications (APSBC) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๐ Asian - Australian Drying Conference (ACD)  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๑ Asian Agricultural Symposium Sufficiency Agriculture  ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๒ 
Asian Agricultural Symposium on Environmental 
Management for Resource Conservation 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๓ 
Asian Conference on Industrial Automation and 
Robotics (ACIAR) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๔ Asian Conference on Multibody Dynamics (ACMD)  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๕ 
Asian International Mobile Computing Conference 
(AMOC) 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๖ 
Asian Simulation and Modeling (The International 
Conference on Asian Simulation and Modeling ) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๗ Asian Space Conference   ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๔ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๔๘ Asian Symposium on Visualization  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๙ Asian–Australian Drying Conference  ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๐ 
Asian-Pacific Chemical Reaction Engineering Symposium 
(APCRE) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๑ 
Asian-Pacific Regional Conference on Practical 
Environmental Technology (APRC) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๒ 
Asia-Pacific Symposium on Broadcasting and 
Communications (APSBC) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๓ 
Asia-Pacific workshop on Chaos Control and 
Synchronization 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๔ 
ASME International Fuel Cell Science, Engineering & 
Technology Conference 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๕ ASPRS Gateway to the New Millennium  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๖ AUN/SEED-Net Regional Conference  ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๗ AUN/SEED-Net Regional Conference in Biotechnology  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๘ AUN/SEED-Net Regional Conference in Electrical and Electronics Engineering 
International Symposium on Multimedia and Communication Technology  ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๙ AUN/SEED-Net Regional Conference on Materials (RCM)  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๖๐ 
AUN/SEED-Net Regional Conference on New & 
Renewable Energy 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๕ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๖๑ 
AUN/SEED-Net Field-Wise Seminar on Manufacturing 
and Material Processing Technology 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๖๒ 
AUS International Symposium on Mechatronics (AUS-
ISM) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๖๓ Better Air Quality  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๖๔ Biennial International Eurasip Conference Biosignal    ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๖๕ 
Bulletin of INCOCSAT (Tokyo Institute of Technology) 
JSP 

     ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๖๖ 
Bulletin of International Cooperation Center for Science 
and Technology (INCOCSAT) 

   ����          ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๖๗ Chemistry & Technology Conference (PIPOC)  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๖๘ China International Symposium on Tribology (CIST) and International 
Tribology Symposium of IFToMM (ITS-IFToMM) (CIST & ITS-IFToMM)  ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๖๙ Communications Systems and Networks  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๗๐ Computer Networking and Multimedia     ����    ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๗๑ Conference Advance Program  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๗๒ 
Conference and Workshop on Test Speech and Dialog 
(TSD) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๗๓ Conference of Computer Association (ACM)  ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๖ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๗๔ 
Conference of the International Linear Algebra Society 
(ILAS) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๗๕ 
Conference of Asean Federation of Engineering 
Organizations (CAFEO) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๗๖ 
Conference on Electrical Power Supply Industry 
Innovation, Competition & Cooperation 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๗๗ Conference on Information Technology in Asia (CITA)   ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๗๘ Congress/Canadian on Genie Electrique Informatique  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๗๙ Data Storage Technology Conference (DST-CON)  ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๘๐ 
Eco-Energy and Materials Science and Engineering 
Symposium 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๘๑ Electronic Journals Physiological Measurement     ����         
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๘๒ 
International Conference on Cybernetics, Informatics, 
and Systemics (CIS) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๘๓ ENRI International Workshop on ATM/CNS (EIWAC)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๘๔ 
European Conference on Industrial Furnaces and 
Boilers 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๘๕ 
European Microwave Integrated Circuits (EuMIC) 
Conference 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๘๖ Far East Journal of Electronics and Communications      ����         ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๗ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๘๗ 
International Conference on Unsteady-State Processes 
in Catalysis (USPC-5) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๘๘ Food & Beverage Asia  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๘๙ 
German-Thai Symposium on Nanoscience and 
Nanotechnology (GTSNN) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๙๐ Global Communications Conference (Globecomm)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๙๑ 
Great Wall World Renewable Energy Forum and 
Exhibition (GWREF) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๙๒ 
IAENG International Conference on Artificial Intelligence 
and Applications (ICAIA) 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๙๓ IAENG International Conference on Bioinformatics (ICB)  ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๙๔ 
IAENG International Conference on Computer Science 
(ICCS) 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๙๕ 
IAENG International Conference on Data Mining and 
Applications (ICDMA) 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๙๖ 
IAENG International Conference on Imaging Engineering 
(ICIE) 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๙๗ 
IAENG International Conference on Industrial 
Engineering (ICINDE) 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๙๘ 
IAENG International Conference on Internet Computing 
and Web Services (ICICWS) 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

 
IAENG International Conference on Operations Research 
(ICOR) 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๘ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๙๙ 
IAENG International Conference on Scientific Computing 
(ICSC) 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๐๐ 
IASTED Asian Conference on Modelling, Identification, 
and Control (AsiaMIC) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๐๑ 
IASTED International Conference Computer Graphics 
and Imaging 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๐๒ 
IASTED International Conference on Artificial 
Intelligence and Soft Computing 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๐๓ 
IASTED International Conference on Biomedical 
Engineering (BioMED) 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๐๔ 
IASTED International Conference on Control and 
Applications 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๐๕ 
IASTED International Conference on Databases and 
Applications 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๐๖ 
IASTED International Conference on Intelligent Systems 
and Control 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๐๗ 
IASTED International Multi-Conference on Networks and 
Communication Systems (NCS) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๐๘ 
ICIESE : International Conference on Industrial 
Electronics and Systems Engineering 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๐๙ 
ICM/NFT International Conference on Micro/Nano 
Fabrication Technologies 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๑๐ IEE Network National Conference  ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๑๑ IEE Control Conference One Conference in Two Cities  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๙ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากสว่นงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๑๒ 
IEEE Applied Electromagnetics Conference & IEEE Indian 
Antenna Week 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๑๓ 
IEEE Asia - Pacific Conference on ASIC Proceedings (AP-
ASIC) 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๑๔ 
IEEE International Conference on Antennas, Propagation 
and Systems (INAS) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๑๕ 
IEEE International Conference on Control System, 
Computing and Engineering (ICCSCE) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๑๖ IEEE International Conference on Cybernetics & Intelligent 
Systems and Robotics, Automation & Mechatronics (CIS-RAM)  ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๑๗ 
IEEE International Conference on Electric Supply 
Industry in Transition : Issues and Prospects for Asia 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๑๘ 
IEEE International Conference on High Speed Networks 
and Multimedia Communications HSNMC 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๑๙ 
IEEE International Workshop on Biologically Motivated 
Computer Vision 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๒๐ IEEE Mechatronics & Robotics  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๒๑ IEEE Signal Propagation on Interconnects (SIP)  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๒๒ IEEE T&D Asia - SIEF  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๒๓ 
IEEE IAS Industry & Commercial Power System 
Technical Conference 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๒๔ IEEE Vision Image & Signal Processing  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๓๑ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๒๕ 
IEEE-EURASIP Workshop on Nonlinear Signal and Image 
Processing (NSIP)  

     ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๒๖ IEEJ International Analog VLSI Workshop   ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๒๗ IET Control Conference One Conference in Two Cities   ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๒๘ 
IFIP Open Conference on Metropolitan Area Networks 
Architecture, Protocols, Control, and Management  

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๒๙ International Journal of Information Technology (IJIT)     ����         
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๓๐ 
IMT-GT Regional Conference on Mathematics, Statistics 
and Their Applications 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๓๑ 
Information and Computer Engineering Postgraduate 
Workshop (ICEP)  

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๓๒ Innovation & Vision  ����         
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๓๓ 
Innovations in Food Processing Technology and 
Engineering 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๓๔ Intelligent Systems Design and Applications (ISDA)  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๓๕ 
International  Conference on Material Science (ICMS) 
and Publication in Physics Express Journal    ����     ����    ����    ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๓๖ International Agricultural Engineering Conference (IAEC)  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

 

เอกสารแนบ  ๑/๑๐ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๓๗ 
International Annual Symposium on Computational 
Science and Engineering 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๓๘ 
International Asia-Pacific Symposium on Remote 
Sensing of the Atmosphere, Environment, and Space 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๓๙ 
International Colloquium on Enviromentally Preferred 
Advanced Power Generation 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๔๐ 
International Conference & Utility Exhibition on Power 
and nergy Systems : Issues and Prospects for Asia (ICUE) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๔๑ 
International Conference Digital Signal Processing and 
its Applications  (DSPA) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๔๒ International Conference ASIMMOD  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๔๓ 
International Conference in Central Europe on 
Computer graphies, Visualization and Computer Vision 
(WSCG) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๔๔ 
International Conference Information Technology 
Interfaces (ITI) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๔๕ 
International Conference of Business and Industrial 
Research (ICBIR) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๔๖ 
International Conference on Advances in Intelligent 
Systems - Theory and Applications (AISTA)  

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๔๗ 
International Conference on Advances in Mechanical 
Engineering (ICAME) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๔๘ 
International Conference on Advances in 
Petrochemicals and Polymers in the New Millenium  

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๑๑ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๔๙ International Conference on Agricultural Food and Biological 
Engineering & Post Harvest/Production Technology  ����            ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๕๐ 
International Conference on Applied and Theoretical 
Information Systems Research (ATISR) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๕๑ 
International Conference on Applied Computer Science 
and Engineering (ICACSE) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๕๒ International Conference on Applied Science (ICAS)  ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๕๓ 
International Conference on Artificial Intelligence in 
Engineering and Technology (ICAIET)  

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๕๔ 
International Conference on Automotive Engineering 
(ICAE) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๕๕ 
International Conference on Automotive Technology, 
Engine and Alternative Fuels (ICAEF) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๕๖ 
International Conference on Autonomous Robots and 
Agents (ICARA) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๕๗ 
International Conference on Bioinformatics and 
Biomedical Engineering (ICBBE) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๕๘ International Conference on Biomedical Engineering  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๕๙ 
International Conference on Biomedical Engineering 
and Technology (IPCBEE) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๖๐ 
International Conference on Circuits, System and 
Simulation (ICCSS) 

 ����             ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

 

เอกสารแนบ  ๑/๑๒ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๖๑ 
International Conference on Combustion, 
Incineration/Pyrolysis and Emission Control (I-CIPEC) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๖๒ 
International Conference on Communication 
Technologies (ICCT) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๖๓ International Conference on Communications (ICC)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๖๔ 
International Conference on Communications in 
Computing (CIC) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๖๕ 
International Conference on Computational & 
Experimental Engineering and Sciences (ICCES) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๖๖ 
International Conference on Computer - Aided 
Architectural Design Research in Asia (CAADRIA) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๖๗ 
International Conference on Computer and 
Communication Devices (ICCCD) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๖๘ 
International Conference on Computer and 
Computational Intelligence (ICCCI) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๖๙ 
International Conference on Computer 
Communications, Control and Automation (CCCA) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๗๐ 
International Conference on Computer Science and 
Logistics Engineering (ICCSLE) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๗๑ 
International Conference on Computer, Electrical, and 
Systems Science, and Engineering (CESSE) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๗๒ 
International Conference on Computers and Industrial 
Engineering (CIE) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๗๓ 
International Conference on Computing and 
Information Technology (IC2IT) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๑๓ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๗๔ 
International Conference on Control, Automation, 
Robotics and Vision Engineering (CARVE) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๗๕ 
International Conference on Defects in Semiconductors 
(ICDS) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๗๖ 
International Conference on E-Business and 
Telecommunication Networks (ICETE) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๗๗ 
International Conference on Electric Supply Industry 
in Transition :Issues and Prospects for Asia 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๗๘ 
International Conference on Electrical Energy Systems 
(ICEES) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๗๙ 
International Conference on Electronics and Computer 
Engineering 

 ����          ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๘๐ 
International Conference on Embedded Systems and 
Intelligent Technology (ICESIT) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๘๑ 
International Conference on Emerging Trends in 
Computer and Image Processing (ICETCIP) 

 ����          ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๘๒ 
International Conference on Energy for Sustainable 
Development : Issues and Prospect for Asia 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๘๓ 
International Conference on Engineering, Applied 
Sciences, and Technology (ICEAST) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๘๔ 
International Conference on Fundamentals of 
Electronic, Communications and Computer Sciences 
(ICFS) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๘๕ 
International Conference on Geology, Geotechnology 
and Mineral Resources of INDOCHINA 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๑๔ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๘๖ 
International Conference on Green and Sustainable 
Innovation (ICGSI) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๘๗ 
International Conference on Green Computing and The 
AUN/SEED-Net Regional Conference on ICT (ICGC-RCICT) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๘๘ 
International Conference on Industrial and Intelligent 
Information (ICIII) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๘๙ International Conference on Industrial Automation  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๙๐ 
International Conference on Information and 
Communication Technologies (ICT) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๙๑ International Conference on Information and Communication 
Technology for Embedded Systems (IC-ICTES)  ����            ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๙๒ 
International Conference on Information and 
Electronics Engineering (ICIEE) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๙๓ 
International Conference on Information Technology 
and Management Issues (ICITMI) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๙๔ 
International Conference on Innovations in Agricultural, 
Food and Renewable Energy Productions for Mankind 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๙๕ International Conference on Instrumentation & Measurement, 
Computer, Communication and Control (IMCCC)  ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๙๖ 
International Conference on Integration of Science & 
Technology for Sustainable Development 

 ����          ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๙๗ 
International Conference on Ionospheric Radio Systems 
and Techniques (IRST) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

 

เอกสารแนบ  ๑/๑๕ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๙๘ International Conference on Machine Intelligence (ICMI)  ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๙๙ 
International Conference on Machine Learning and Data 
Analysis (ICMLDA) 

 ����          ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๐๐ International Conference on Machine Vision (ICMV)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๐๑ International Conference on Magnetism (ICM)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๐๒ 
International Conference on Management 
Manufacturing and Materials Engineering (ICMMM) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๐๓ 
International Conference on Materials for Advanced 
Technologies (ICMAT) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๐๔ 
International Conference on Materials Processing 
Technology (MAPT) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๐๕ International Conference on Mechanical Engineering  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๐๖ 
International Conference on Mechanical Manufacturing 
Engineering 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๐๗ 
International Conference on Mechatronic Technology 
(ICMT) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๐๘ 
International Conference on MEMS and 
Nanotechnology (ICMN) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๐๙ 
International Conference on Micro & Nano Systems 
(ICMNS) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

 

เอกสารแนบ  ๑/๑๗ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๒๑๐ 
International Conference on Micro and Nano 
Engineering 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๑๑ 
International Conference on Neural Information 
Processing (ICONIP) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๑๒ 
International Conference on Pervasive Embedded 
Computing and Communication (ICPECC) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๑๓ 
International Conference on Power Electronics, Drives 
and Energy Systems (PEDES) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๑๔ 
International Conference on Power Systems Transients 
(IPST) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๑๕ 
International Conference On Precision Engineering 
(ICOPE) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๑๖ 
International Conference on Precision Instrumentation 
and Measurement (CPIM) 

 ����          ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๑๗ 
International Conference on Process Engineering and 
Advanced Materials (ICPEAM) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๑๘ 
International Conference on Recent Advances in 
Materials, Minerals & Environment and Asian 
Symposium on Materials & Processing (RAMM & ASMP) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๑๙ 
International Conference on Recent Advances in 
Mechanical & Materials Engineering (ICRAMME) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๒๐ 
International Conference on Research, Innovation and 
Vision for the Future Information & Communication 
Technologies 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๒๑ 
International Conference on Robotics, Informatics, 
Intelligence Control Technologies (RIIT) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๑๘ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๒๒๒ 
International Conference on Robotics, Vision, 
Information and Signal Processing  

 ����      ����    ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๒๓ 
International Conference on Robotics, Vision, 
Information and Signal Processing (ROVISP) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๒๔ 
International Conference on Role of Engineering 
Towards a Better Environment (RETBE) 

 ����      ���� ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๒๕ 
International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being 

 ����      ���� ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๒๖ 
International Conference on Scientific and Engineering 
Computation (IC-SEC) 

 ����      ���� ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๒๗ International Conference on Sensors (ASIASENSE)  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๒๘ 
International Conference on Sensors, Transducers and 
Instrumentation (ISTI) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๒๙ 
International Conference on Signal, Speech, and Image 
Processing (WSEAS ICOSSIP) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๓๐ International Conference on Smart Materials   ����      ����    ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๓๑ 
International Conference on Soft Magnetic Materials 
(SMM) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๓๒ 
International Conference on Sustainable Energy and 
Green Architecture 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๓๓ 
International Conference on Telecommunications 
Industry and Regulatory Development (ICTIR) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๓๔ 
International Conference on The Role Of Engineering 
Towards A Better Environment (RETBE) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๑๙ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 
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เอก 
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๒๓๕ 
International Conference on the Role of Universities in 
Hands-On Education 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๓๖ 
International Conference on Unsteady-State Processes 
in Catalysis 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๓๗ 
International Conference on Mechatronic Technology 
(ICMT) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๓๘ 
International Conference Partnership in Economic and Social 
Development through Science and Technology with Emphasis on 
Protecting Culture and Environment in Asia - Pacific 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๓๙ 
International Conference Renewable Energy for 
Sustainable Development in the Asia Pacific Region 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๔๐ 
International Conference On Speech and Computer 
(SPECOM) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๔๑ 
International Congress on Computer Applications and 
Computational Science (CACS) 

 ����          ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๔๒ 
International Convention on Undersea Communications 
Suboptic 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๔๓ 
International Data Storage Technology Conference 
(DST-CON) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๔๔ International Electrical Engineering Congress (IEECON)  ����          ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๔๕ International EURASIP Conference (BIOSIGNAL)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๔๖ 
International Federation for Medical and Biological 
Engineering 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๒๐ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 
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อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 
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นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๒๔๗ International Forum on Medical Imaging in Asia  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๔๘ 
International Interdisciplinary Conference on The 
Environment   

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๔๙ International Journal of Automotive Engineering (IJAE)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๕๐ 
International Journal of Bioscience, Biochemistry and 
Bioinformatics 

    ����         
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๕๑ International Journal of Computational Cognition  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๕๒ 
International Journal of Environmental Engineering 
(IJEE) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๕๓ 
International Journal of Information Systems and 
Telecommunication Engineering 

    ����         ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๕๔ 
International Journal on Applied Biomedical Engineering 
(IJABME) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๕๕ 
International Materials Technology Conference & 
Exhibition (IMTCE) 

 ����      ����    ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๕๖ 
International Mechanical Engineering Conference & 
Expo (IMEC) 

 ����       ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๕๗ International Medical Summit  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๕๘ 
International Multiconference in Computer Science & 
Engineering  

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๕๙ 
International NAISO Congress on Information Science 
Innovations Communications 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๒๑ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 
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ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๒๖๐ International Power Electronics Conference (IPEC)  ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๖๑ International Power Engineering Conference (IPEC)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๖๒ 
International Science, Social Science, Engineering and 
Energy Conference (I-SEEC) 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๖๓ International Scientific and Practical Conference  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๖๔ International Statistics in the Technological Age  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๖๕ 
International Symposia on Chemical Reaction 
Engineering 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๖๖ 
International Symposium and Technical Exhibition on 
Electromagnetic Compatibility (EMC)   

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๖๗ 
International Symposium Cyber Worlds : Theory and 
Practices  

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๖๘ International Symposium Hanoi Geoengineering  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๖๙ International Symposium on Alcohol Fuels (ISAF)  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๗๐ 
International Symposium on Design, Operation and 
Control of Next Generation Chemical Plants (PSE Asia)  

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๗๑ International Symposium on Earth's Atmosphere (ISEA)  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๗๒ International Symposium on Eco Topia Science (ISETS)  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๒๒ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 
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อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
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ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
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ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๒๗๓ 
International Symposium on Eco-Materials Processing 
and Design 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๗๔ 
International Symposium on Efficient Groundwater 
Resources Management 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๗๕ 
International Symposium on EMC and Transients in 
Infrastructures (ISET) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๗๖ International Symposium on Experimental and Computational 
Aerothermodynamics of Internal Flows (ISAIF)  ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๗๗ International Symposium on Globalization and Construction: 
Meeting the Challenges, Reaping the Benefits, CIB-SCE,AIT  ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๗๘ 
International Symposium on Human and Artificial 
Intelligence Systems : From Control to Autonomy 
(HART) 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๗๙ International Symposium on Information Theory (ISIT)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๘๐ 
International Symposium on Innovation in Mechatronics 
(ISIM)  

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๘๑ International Symposium on Intelligent Informatics (ISI)  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๘๒ International Symposium on Lowland Technology  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๘๓ 
International Symposium on Machinery and 
Mechatronics for Agriculture and Bio-systems 
Engineering (ISMAB) 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

 

เอกสารแนบ  ๑/๒๓ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 
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นานาชาต ิ ม ี
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ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๒๘๔ 
International Symposium on Multimedia and 
Communication Technology (ISMAC)  

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๘๕ 
International Symposium on Multiphase Flow, 
Heatmass Transfer and Energy Conversion 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๘๖ 
International Symposium on Nonlinear Theory and its 
Applications (NOLTA) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๘๗ 
International Symposium on Operationalization of 
Remote Sensing 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๘๘ 
International Symposium on Optical and Quantum 
Technology 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๘๙ 
International Symposium on Optical Science, 
Engineering and Instrumentation 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๙๐ International Symposium on Remote Sensing (ISRS)  ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๙๑ 
International Symposium on Signal Processing and Its 
Applications (ISSPA) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๙๒ 
International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells 
(SOFC) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๙๓ 
International Symposium on Space Technology and 
Science (ISTS) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๙๔ 
International Symposium on Technology for 
Sustainability (ISTS) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๙๕ 
International Symposium on Transport Phenomena 
(ISTP) 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๙๖ 
International Symposium on Underground Excavation 
and Tunnelling (ISUET) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๒๔ 
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ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๒๙๗ 
International Symposium on Operationalization of 
Remote Sensing 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๒๙๘ International Telecommunication Symposium (ITS)  ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๙๙ 
International Workshop Agricultural Engineering and 
Agro-Products Processing Toward Mechanization and 
Modernization in Agriculture and Rural Areas  

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๐๐ 
International Workshop on Advanced Image Technology 
(IWAIT) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๐๑ 
International Workshop on Advanced Internet 
Technology and Application (AITA) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๐๒ International Workshop on Biomedical Imaging   ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๐๓ 
International Workshop on Information Communication 
Technology (ICT) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๐๔ 
International Workshop on Micro Nanotechnology for 
Power Generation and Energy Conversion Applications 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๐๕ 
International Workshop on Multimedia Network System 
and Applications (MNSA)  

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๐๖ 
International Workshop on Nonlinear Circuits and Signal 
Processing (NCSP) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๐๗ 
International Workshop on Nonlinear Signal and Image 
Processing (NSIP) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๐๘ 
International Workshop on Smart Info-Media Systems in 
Asia (SISA) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๒๕ 
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๓๐๙ 
International Workshop on Smart Info-Media Systems in 
Asia (SISA) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๑๐ 
International Workshop on Strengthening The Application of 
Agricultural Engineering and Post-Harvest Technology for Effective 
and Sustainable Development in Agricultural Production 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๑๑ 
International Workshop on Sustainable Energy and 
Materials (IWSEM) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๑๒ International Workshop on Telecommunication  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๑๓ 
International Workshop on Tropical and Subtropical 
Fruits 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๑๔ 
International Workshop on UWB Technologies 
(IWUWBT) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๑๕ 
International Pacific Conference on Automotive 
Engineering (IPC) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๑๖ International Symposium on Flow Visualization  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๑๗ International Symposium on Eco Topia Science (ISETS)  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๒๑๘ 
ISMCR (Technical Committee on Measurement in 
Robotics and Institute for Handling Devices and Robotics) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๑๙ Japan Society for Simulation Technology (JSST)  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๒๐ 
Japan-Thailand-Lao P.D.R. Joint Friendship International 
Conference on Applied Electrical and Mechanical 
Engineering (JTL-AEME) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๒๖ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 
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นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๓๒๑ JINA International Symposium on Antennas  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๒๒ Joint International Conference on Information & Communication 
Technology Electronic and Electrical Engineering (JICTEE)  ����       ����    ����    ����    ����     

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๒๓ 
Joint International Conference on Information 
Communication Technology (JICT) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๑๔ 
Joint International Conference on Soft Computing and 
Intelligent Systems and International Symposium on 
advanced Intelligent Systems (SCIS&ISIS) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๒๕ 
Joint International Conference on Sustainable Energy 
and Environment (SEE) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๒๖ Joint MMM/Intermag Conference  ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๒๗ 
Journal for Engineering Geology, Geomechanics and 
Tunnelling 

    ����         
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๒๘ Journal Lubrication     ����         
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๒๙ Journal of Communication and Computer     ����         
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๓๐ Journal of Cybernetics and Systems     ����         
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๓๑ Journal of Logic Programming     ����    ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๓๒ Journal of Research in Engineering and Technology     ����         ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๒๗ 
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๓๓๓ Journal of Synthetic Lubrication     ����         ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๓๔ 
Journal of the Japan Society of Applied 
Electromagnetics and Mechanics (JSAEM)  

    ����    ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๓๕ JSAE Annual Congress (Autumn)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๓๖ JSAE Annual Congress (Spring)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๓๗ 
JSST Annual Conference (JSST) International 
Conference on Modeling and Simulation Technology 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๓๘ 
KMITL International Conference on Integration of 
Science & Technology for Sustainable Development 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๓๙ 
KMITL International Conference on Science and Applied 
Science (KSAS) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๔๐ Korea Automatic Control Conference (KACC)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๔๑ Korea-Japan Symposium on Catalysis  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๔๒ Laos Journal on Applied Science     ����         
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๔๓ Mae Fah Luang Symposium ����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๔๔ 
Malaysia-Japan International Symposium on Advanced 
Technology (MJISAT) 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๔๕ Mechatronics & Robotics     ����    ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๒๘ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 
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ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 
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เอก 

Shot Full 

๓๔๖ Mechatronics and Machine Vision  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๔๗ 
Montreal International Symposium on Process 
Integration 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๔๘ 
National Computer Science and Engineering Conference 
(NCSEC)  

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๔๙ 
National Conference on Computing and Information 
Technology (NCCIT) 

����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๕๐ NECTEC Technical Journal (NTJ)    ����     ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๕๑ NTC International Conference  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๕๒ 
PEA-AIT International Conference on Energy and 
Sustainable Development : Issues and Strategies (ESD) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๕๓ Performance Computation Conference  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๕๔ Performance Compution Conference  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๕๕ Philippine Agricultural Engineering Journal     ����         
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๕๖ 
Philippine Society of Agricultural Engineers (PSAE) 
International Conference and Exhibition 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๕๗ Photonics Asia    ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

 

เอกสารแนบ  ๑/๒๙ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๓๕๘ 
PICS Conference an Annual International Technical 
Conference on the Science and System of Digital 
Photography 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๕๙ 
PIPOC International Palm Oil Congress Palm Oil-
Balancing Ecologics with Economics 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๖๐ Polymer Processing Society Annual Meeting (PPS)  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๖๑ Power Conversion Conference (PCC)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๖๒ 
Proceeding  of  the  Symposium  on Thai  Biomedical  
Engineering (Thai BME) 

����             ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๖๓ 
Proceeding of World Academy of Science, Engineering 
and Technology (WASET) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๖๔ 
Proceedings of KMITL International Conference on 
Science and Applied Science (KSAS) 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๖๕ 
Proceedings of the International Federation for Medical 
and Biological Engineering (ICBME) 

 ����    ����      ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๖๖ 
Proceedings of The School of Information and 
Telecommunication Engineering 

  ����      ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๖๗ 
Proceedings of the Society of Atmospheric Electricity of 
Japan 

 ����       ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๖๘ The Triennial AEESEAP Conference  ����    ����      ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๖๙ PSAE Annual Conference, Philippines Republics  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๓๐ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๓๗๐ 
PSE Asia International Symposium on Design, Operation 
and Control of Chemical Processes 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๗๑ 
PSU-UNS International Conference on Engineering and 
Environment & PSU Engineering Conference (ICE&PEC) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๗๒ 
PSU-UNS International Conference on Engineering and 
Technology (ICET) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๗๓ 
PSU-USM International Conference on Humanities and 
Social Sciences 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๗๔ 
Pure and Applied Chemistry International Conference 
(PACCON) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๗๕ 
RC-NRM Regional Conference Interdisciplinary on 
Natural Resources and Materials Engineering 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๗๖ Regional Conference in Manufacturing Engineering  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๗๗ Regional Conference on Chemical Engineering  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๗๘ 
Regional Conference on Energy Towards a Clean 
Environment 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๗๙ 
Regional Conference on ICT Application for Industries 
and Small Companies in ASEAN Countries (RCICT) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๘๐ 
Regional Inter University Postgraduate Electrical and 
Electronics Engineering Conference (RIUPEEEC) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๘๑ Regional Symposium on Chemical Engineering  ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๘๒ Regional Symposium on Chemical Engineering    ����      ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๓๘๓ 
Regional Symposium on Infrastructure Development 
(RSID) in Civil Engineering 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๘๔ Robotics Vision and Parallel Processing for Automation   ����      ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๘๕ 
Robotics, Vision and Parallel Processing for Industrial 
Automation (ROVPIA) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๘๖ 
RSID Proceedings of the Fourth Regional Symposium on 
Infrastructure Development in Civil Engineering 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๕๗ Siam Physics Congress (SPC)  ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๘๘ Soaring into an infinite World of Electrical & Electronics  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๘๙ 
Society of Instrument and Control Engineers Annual 
Conference (SICE) 

 ���� ����      ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๙๐ Southeast Asian Geotechnical Conference (SEAGC)  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๙๑ 
Student Conference on Research and Development 
(SCOReD)  

����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๙๒ SubOptic International Convention  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๙๓ 
Sustainable Development to Save the Earth : 
Technologies and Strategies Vision 2050 (SDSE) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๙๔ Sustainable Energy and the Environment (SEE)  ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๙๕ Symposium of Malaysian Chemical Engineers (SOMChE)  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๓๒ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๓๙๖ 
Symposium on Microwave Science and Its Application 
to Related Fields 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๓๙๗ Symposium on Thai Biomedical Engineering (ThaiBME)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๙๘ Symposium on VLSI Technology  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๙๙ Technical Digest of The Ninth Microoptics Conference    ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๐๐ 
Thailand Materials Science and Technology Conference 
(MSAT) 

����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๐๑ Thailand-Japan Joint Symposium on Microwave (TJMW)  ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๐๒ 
Thammasat University International Conference on 
Chemical, Environmental and Energy Engineering 
(TUChEEE) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๐๓ The TSAE International Conference  ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๐๔ 
The Asia Pacific Conference on Transducers and 
Micro/Nano Technologies (APCOT) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๐๕ 
The Asia Pacific International Symposium on 
Information Technology (APIS) 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๐๖ 
The Asian Info-communications Council (AIC) 
Conference 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๐๗ 
The Asian Symposium on Applied Electromagnectics 
and Mechanics (ASAEM) 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๓๓ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๔๐๘ 
The AUN/SEED-Net Regional Conference on Chemical 
Engineering 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๐๙ 
The Better Air Quality (BAQ) – Air Quality and Climate 
Change : Scaling up Win-Win Solutions for Asia 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๑๐ The Canadian Chemical Engineering Conference  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๑๑ The Chinese Control Conference (CCC)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๑๒ The CSC Thailand Computer Science Conference  ����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๑๓ 
The IASTED International Conference on 
Communication Systems (ACIT-CS) 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๑๔ 
The IASTED International Conference on Computational 
Intelligence (CI) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๑๕ 
The IASTED International Conference on Robotics, 
Telematics and Application (RTA) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๑๖ 
The IEE International Conference on Advances in Power 
System Control, Operation and Management (APSCOM) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๑๗ 
The IET International Conference on Power Electronics, 
Machines and Drives (PEMD) 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๑๘ 
The International Conference & Utility Exhibition on 
Power and Energy Systems : Issues and Prospects for 
Asia (ICUE) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๑๙ 
The International Conference on Advances in 
Information Technology (IAIT) 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๓๔ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๔๒๐ 
The International Conference on Dynamics, Vibration 
and Control (ICDVC) 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๒๑ 
The International Conference on Information and 
Knowledge Engineering (IKE) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๒๒ 
The International Conference on Information Fusion 
(FUSION) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๒๓ 
The International Conference on Miniaturized Systems 
for Chemistry and Life Sciences (µTAS) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๒๔ 
The International Conference on Sensors Converging 
Technology for Sensor Application (Asiasense) 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๒๕ 
The International Conference on Smart Materials 
(SmartMat)   

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๒๖ 
The International Interdisciplinary Conference on the 
Environment 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๒๗ 
โครงการประชุมวิชาการนานาชาตริ่วมสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอร์ฟแวร ์ (The Joint Conference 
on Computer Science and Software Engineering, JCSSE) 

����        ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๒๘ 
The Journal of Japan Institute for Interconnecting and 
Packaging Electronic Circuits (Institute for 
Interconnecting and Packaging Electronic Circuits)  

    ����         ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๒๙ The KKU International Engineering Conference  ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๓๐ The Korea-Japan Symposium on Catalysis  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๓๑ The Philippine  Agricultural  Engineering  Journal     ����    ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๓๕ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๔๓๒ The Polymer Processing Society (PPS)  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๓๓ 
The Proceedings of the IEEE International Conference 
on Computer Sciences : Research 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๓๔ 
The Proceedings of the International Conference on 
Cybernetics, Informatics and Systemics 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๓๕ 
The Proceedings of the International Conference on 
Intelligent Technologies 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๓๖ 
The Proceedings of the RISP International Workshop on 
Nonlinear Circuits and Signal Processing (NCSP) 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๓๗ The PSAE Annual Conference, Philippines Republics  ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๓๘ 
The Regional Conference on Energy Technology 
Toward a Clean Environment 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๓๙ The School of Engineering of Tokai University  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๔๐ 
The School of Engineering, The School of Information 
Technology and Electronics, Tokai University 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๔๑ The Symposium of Malaysian Chemical Engineering  ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๔๒ 
The Technology and Innovation for Sustainable 
Development International Conference (TISD) 

 ����       ����    ����    ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๔๓ 
The Thammasat University International Conference on 
Chemical, Environmental and Energy Engineering (TU-
ChEEE) 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๓๖ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๔๔๔ 
The World Congress of Chemical Engineering 
Incorporating 

 ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๔๕ The Symposium on TQM - Best Practices in Thailand ����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๔๖ TIChE International Conference  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๔๗ 
Transactions on Enformatika, Systems Sciences and 
Engineering 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๔๘ 
Triennial AEE SEAP Conference :Enhancing Engineering 
Education and Training: A University-Industry-
Gevenment Partnership 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๔๙ Tri-University International Joint Seminar & Symposium  ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๕๐ 
TSME International Conference on Mechanical 
Engineering 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๕๑ 
UP ICE Centennial Conference on Harmonizing 
Infrastructurem with the Environment 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๕๒ USAEE/IAEE North American Conference  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๕๓ The Western Pacific Acoustices Conference (WESPAC)  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๕๔ 
Word Multi - Conference on Systemics, Cybernetics and 
Informations (SCI) 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๕๕ 
Workshop on Synthesis And System Integration of 
Mixed Technologies  

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๓๗ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครัง้ที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๔๕๖ 
Workshop on the Internet, Telecommunications and 
Signal Processing 

 ����            ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๕๗ 
World Academy of Science Engineering and Technology 
(WASET) 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๕๘ 
World Congress on Engineering & Computer Science 
(WCECS) 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๕๙ 
World Multi–Conference on Systemics, Cybemetics and 
Informatics (SCI)  

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๖๐ World Tunnel Congress and ITA Assembly (ITA-AITES)  ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๖๑ WSEAS American Computing Conference (ACC)  ����       ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๖๒ 
WSEAS International Conference on Artificial 
Intelligence Knowledge Engineering Data Bases (AIKED) 

 ����       ����    ����    ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๖๓ WSEAS Transactions on Power Systems     ����         
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๖๔ 
WWAT NICT-KMITL Joint Workshop on Wireless Access 
Technology 

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๖๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติไมผ้ลเมืองร้อนและกึ่งร้อน ����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๖๖ 
การประชุมเชิงวิชาการประจําปีการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน (GTT) 

����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๖๗ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดบับัณฑิตศึกษาแห่งชาต ิ ����             ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๖๘ 
การประชุมใหญ่วิชาการทางวิศวกรรมประจําปีของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย 

����        ����     ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๓๘ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๔๖๙ 
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ NCIT 
(National Conference on Information Technology) 

����        ����     ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๗๐ 
การประชุมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๗๑ 
การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยกีารขึ้นรูปวัสดุ (Conference 
in Materials Processing Technology) 

����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๗๒ 
การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลยั
มหาสารคามวิจยั (Mahasarakham University Research 
Conference) 

����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๗๓ การประชุมทางวิชาการการสร้างแบบจาํลองและการจําลองสถานการณ์ 
(National Conference on Thai Simulation and Modeling) ����             ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๗๔ 
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
(วิศวกรรมศาสตร)  ����        ����     ����      ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๗๕ 
การประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แหง่
ประเทศไทย 

����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๗๖ การประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) ����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๗๗ การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย  ����        ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๗๘ 
การประชุมทางวิชาการระดับชาตดิ้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ [The National Conference on Computer and 
Information Technology (NCCIT)] 

����        ����     ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๗๙ การประชุมราชภัฏเลยวิชาการ ����             ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๘๐ 
การประชุมวิชาการ Thailand Materials Science and 
Technology 

����              ����                 
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๓๙ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๔๘๑ การประชุมวิชาการแม่ฟ้าหลวงวิชาการ ����             ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๘๒ 
การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลงังานความร้อนและมวลใน
อุปกรณ์ด้านความร้อน 

����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๘๓ การประชุมวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตรม์หาวิทยาลัยขอนแก่น  ����        ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๘๔ 
การประชุมวิชาการ ม.อ.ภเูก็ตวิจยั 
(Annual PSU Phuket Research Conference) 

����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๘๕ การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๘๖ 
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต
กําแพงแสน 

����           ����           ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๘๗ การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ����             ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๘๘ การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-NETT) ����        ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๘๙ 
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย 
(ME-NETT) 

����        ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๙๐ 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับสําหรับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (The Technology and Innovation for 
Sustainable Development Conference) 

����        ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๙๑ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ����        ����     ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

 

เอกสารแนบ  ๑/๔๐ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๔๙๒ การประชุมวิชาการและวิจัยประจาํปมีหาวิทยาลัยรามคําแหง ����             ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๙๓ 
การประชุมวิชาการและสัมมนาทางวิชาการองค์กรเครือข่าย
วิศวกรรมการบินและอวกาศ 

����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๙๔ การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาต ิ ����        ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๙๕ 
การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลงังานความร้อนและมวลใน
อุปกรณ์ด้านความร้อน 

����        ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๙๖ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๙๗ 
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบัชาติ  
(National Conference Technical Education) 

����             ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๙๘ 
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจาํป ี 
(Annual Concrete Conference (ACC)) 

����        ����     ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๔๙๙ การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดาํเนินงานแห่งชาต ิ ����        ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๐๐ การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและหุ่นยนต ์ ����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๐๑ 
การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย  
(The Thailand Metallurgy Conference (TMETC) 

����        ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๐๒ 
การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(The National on Computer Information Technologies ; 
CIT) 

����        ����     ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๐๓ 
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทย 

����        ����     ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๔๑ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๕๐๔ 
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย 
(NMEC) 

����        ����     ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๐๕ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) ����        ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๐๖ 
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

����        ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๐๗ 
การประชุมวิชาการทางออปติกส์และการประยุกต์ใช้งานแห่งชาต ิ
(The National Conference on Optics and Applications 
(NCOA)) 

����        ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๐๘ การประชุมวิชาการประจําปีวิศวกรรมศาสตร์ในสหสัวรรษใหม ่ ����           ����                 
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๐๙ 
การประชุมวิชาการประจําปีสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศ
ไทย 

����        ����     ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๑๐ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาต ิ ����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๑๑ 
การประชุมวิชาการระดับชาติเครอืข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ 

����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๑๒ การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาต ิ ����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๑๓ การประชุมวิชาการราชมงคลอีสานวิชาการ ����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๑๔ 
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ 
(National Postharvest Technology Conference) 

����             ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๑๕ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ����           ����                 
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๔๒ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๕๑๖ การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหลง่น้ําแห่งชาต ิ ����             ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๑๗ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาต ิ ����        ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๑๘ 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าของ ว.ส.ท. และ IEEE 
Thailand Section 

����        ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๑๙ การประชุมวิชาการวิศวกรรมการแพทย์ไทย ����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๒๐ 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ  
(National Safety Engineering Conference) 

����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๒๑ 
การประชุมวิชาการวิศวศึกษาบูรณาการและพัฒนาคณุภาพแห่ง
การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิศวกรรม 

����             ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๒๒ 
การประชุมวิชาการสภาวะโลกร้อน : ความหลากหลายชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

����             ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๒๓ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ ����        ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๒๔ 
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแหง่ชาต ิ
 (National Plant Protection Conference) 

����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๒๕ การประชุมวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ ����        ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๒๖ การประชุมสัมมนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวง ����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๒๗ การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ����             ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๒๘ การประชุมวิชาการคอนกรีตประจาํป ี ����             ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๔๓ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๕๒๙ 
การวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
(National Conference on Information Technology (NCIT) 

����             ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๓๐ งานสัมมนาวิชาการวิศวกรรมยานยนต ์ ����              ����           
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๓๑ วารสารเกษตรกรรมธรรมชาต ิ    ����          
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๓๒ วารสารเทคโนโลยีธนบรุ ี    ����          
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๓๓ วารสารเทคโนโลยีวัสด ุ(MTEC)       ����        ����                 
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๓๔ 
วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท  
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 

   ����          ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๓๕ วารสารโลหะวัสดุและแร ่    ����     ����     ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๓๖ 
วารสารการเชื่อมไทย  
(Thai Welding Journal) 

   ����          
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๓๗ วารสารประสิทธิภาพพลังงาน (ECCT)    ����          
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๓๘ วารสารฟิสิกสไ์ทย    ����          
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๓๙ วารสารวิจัยและฝึกอบรมสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล     ����          
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๔๐ วารสารวิชาการปทุมวัน    ����          ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

 

เอกสารแนบ  ๑/๔๔ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๕๔๑ วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยมีหาวิทยาลัยรังสิต    ����          ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๔๒ วารสารวิศวกรรมสารฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลย ี          ����        ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๔๓ วารสารสมาคมฟิสิกส์แห่งประเทศไทย    ����     ����     ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๔๔ วิจัยยางพารา ����             
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๔๕ นิทรรศการศิลปกรรมมหาบณัฑิต ����    ����         ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๔๖ 
International Conference On Sustainable Development 
and Planning 

 ����    ����        ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๔๗ 
Binennial Conference on Environment Psychology 

 ����    ����        ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๔๘ 
Annual Sustainable Development Research Conference 

 ����    ����        ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๔๙ 
International Journal of Arts & Science Conference 

 ����    ����     ����      ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๕๐ 
International Conference On Environmental, Cultural, 
Economic and Social Sustainability 

 ����         ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๕๑ 
The Congress of International Comparative Literature 
Association (ICLA) 

 ����         ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๕๒ 
ASEAN Conference on Environment - Behaviour Studies 
(ASEBS) 

 ����       ����    ���� ���� ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๕๓ 
โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์"GI" 

����    ����    ����        ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๔๕ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๕๕๔ 
สาระศาสตร ์: การประชุมวิชาการประจําปีคณะสถาปัตยกรรม
และศาสตร์เกี่ยวเนื่อง 

����       ����      ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕๕๕ Built Environment Research Associated Conference, 

BERADI 
����    ����         ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๕๖ โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ 
����    ����         ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๕๗ วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
����      ����       ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๕๘ ASIA Pacific International Conference on Environment 
Behavior Studies 

 ����         ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕๕๙ The Coastal Zone 

 ����       ���� ���� ���� ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕๖๐ The Environmental Management of Enclosed Coastal 

Seas (EMECS) 
 ����          ����     

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๖๑ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําแพงแสน 
����    ����         ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๖๒ การประชุมวิชาการสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการ
ออกแบบภายในแห่งประเทศไทย (IAIDAC) 

����    ����         ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕๖๓ การประชุมวิชาการศิลปกรรมมหาบัณฑิตและนิทรรศการ

ศิลปกรรมมหาบัณฑติ 
����    ����         ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๖๔ วารสารศิลปกรรม มหาวิทยาลัยบรูพา 
����      ����       ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๖๕ International Conference on Passive and Low Energy 
 ����       ����    ����    ����    ����     

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

เอกสารแนบ  ๑/๔๖ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๕๖๖ The International Journal of Environment, Cultural, 
Economic & Social  sustainability 

 ����      ����    ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕๖๗ International Conference on Design Principles and Pratices 

 ����         ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕๖๘ Design Principles and Practices an International Journal 

 ����      ����    ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕๖๙ World Congress of Architecture 

 ����         ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕๗๐ Urban and Regional Planning Academic Symposium 

 ����       ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕๗๑ Veridian E-journal มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ����     ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕๗๒ การประชุมวิชาการประจําป ีสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์

ผู้สูงอายไุทย 
����    ����       ����    ����    ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕๗๓ Thammasart International Journal of Science and 
Technology (TIJSAT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

����    ����      ����      ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๗๔ Journal of National Research Council of Thailand 
วารสารสํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาต ิ

 ����    ����    ����       ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๗๕ Educational Management and Administration 
มหาวิทยาลยับูรพา (Journal of British Education 
Leadership) 

 ����    ����     ����      ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๗๖ Educational Administrator Quarterly Management & 
Administration Society 

 ����    ����     ����      ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๗๗ Journal of School Leadership  
 ����    ����     ����      ����    ����    ����    

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

เอกสารแนบ  ๑/๔๗ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๕๗๘ วารสารศิลปศาสตร์ คณะศลิปศาสตรม์หาวิทยาลัยศลิปากร 
 ����     ����       ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๗๙ Journal of the Faculty of Education, Chulalongkorn 
University 

 ����      ����      ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๘๐ Chulalongkorn Educational Review 
 ����      ����      ����    ����     

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๘๑ ABAC JOURNAL Assumption University 
 ����      ����    ����    ����    ����    ����     

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๘๒ วารสารศึกษาศาสตรม์หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

����    ����    ����    ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๘๓ Journal of Social Science and Humanities  
(วารสารสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร)์ 

����      ����    ����      ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๘๔ Kasetsart Educational Review 
 (วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์)  

����    ����     ����       ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๘๕ Journal of Social Work 
 (วารสารสงัคมสงเคราะห์ศาสตร)์  

����    ����     ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๘๖ วารสารศิลปศาสตร์ คณะศลิปศาสตรม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
����      ����       ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๘๗ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 ����     ����       ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๘๘ Journal of Education Thaksin University  
(วารสารศึกษาศาสตร)์ 

 ����     ����     ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๘๙ Journal of the Faculty of Education Chulalongkorn 
University (วารสารครุศาสตร)์ 

 ����     ����       ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๙๐ วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตรม์หาวิทยาลัยนเรศวร 
����    ����     ����       ����      ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

เอกสารแนบ  ๑/๔๘ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๕๙๑ An Academic Journal of the Faculty of Science and 
Technology, Rajamangala University of Technology 
Krungthep (วารสารคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี 

����    ����     ����       ����      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๙๒ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 ����     ����       ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๙๓ วารสารวิจัยและพัฒนาวไลอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลง
กรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์

����    ����     ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๙๔ RMUTP Research Journal  
(วารสารวิชาการและวิจัย)  

����      ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๙๕ วารสารเกษตรศาสตรส์าขาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ����     ����     ����    ����    ����    ����     ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๙๖ วารสาร KASETSART JOURNAL NATURAL SCIENCE 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

   ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๙๗ ศิลปกรรมศาสตร์ (วารสาร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณสงขลา 

 ����     ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๙๘ Journal of Science, Technology, and Humanities 
(มหาวิทยาลัยบรูพา) 

 ����      ����      ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๕๙๙ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร. 
ตะวันออก) 

 ����     ����    ����    ����    ����    ����    ����    ����    
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๐๐ วารสาร Thai VCML 
(เครือข่ายนักวิจัยไทยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจสิติกส)์ 

 ����     ����       ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๐๑ วารสารเซรามิกส ์
 ����     ����     ����    ����    ����    ����     

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๐๒ Silpakorn University International Journal  
 

 ����     ����       ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

เอกสารแนบ  ๑/๔๙ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๖๐๓ Chiang Mai University Journal of NATURAL SCIENCES 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

����    ����     ����     ����    ����    ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๐๔ English for Specific Purposes Elsevier SciVerse SciDirect 
    ����      ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๐๕ วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรมการผังเมือง (Journal of 
Architectural / Planning Research and Studies) 

   ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๐๖ วารสารวิทยาลยัศิลปากร  
(SILPAKORN UNIVERSITY JOURNAL) 

   ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๐๗ วารสารวิชาการครศุาสตร์อุตสาหกรรม  
(TECHNOCAL EDUCATION JOURNAL KING MONGKUT’S 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK)   

   ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๐๘ วารสารหาดใหญ่วิชาการ  
   ����       ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๐๙ วารสารวิจัย ม.ญ. ฉบับบัณฑิตศึกษา  
   ����       ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๑๐ วารสารครุศาสตร ์
(คณะครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม)  

   ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๑๑ วารสาร มทร.อีสาน  
(RMUTI JOURNAL) 

   ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๑๒ วารสารพัฒนบริหารศาสตร์  
(Thai Journal of Development Administration) 

   ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๑๓ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ����       ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๑๔ วารสารรามคําแหง 
(Ramkhamhaeng University Journal)  

   ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

เอกสารแนบ  ๑/๕๐ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๖๑๕ วารสารการจดัการสิ่งแวดล้อม  
(Journal of Environmental Management) 

   ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๑๖ วารสารศึกษาศาสตร์  
(Journal of Education)  

   ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๑๗ วารสารศึกษาศาสตร์  
(Journal of Education Naresuan University)  

   ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๑๘ วารสารศึกษาศาสตร์  
(Journal of Education , Silpakorn University) 

   ����       ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๑๙ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   ����       ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๒๐ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์หาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   ����       ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๒๑ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
   ����    ����   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๒๒ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม  
(Journal of Education and Social Development) (มหาวิทยาลัย
บูรพา) 

   ����    ����   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๒๓ The  International Congress on Logistics and SCM Systems (Organized 
by The International Federation of Logistics and SCM Systems Hosted 
by Asian Institute of Technology (AIT) In collaboration with Engineering 
Management Program, Kasetsart University and Thai Researchers 
Consortium of Value Chain Management and Logistics (Thai VCML) การ
ประชมุ ICLS Bangkok 2008  

 ����         ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๒๔ The  International Conference on Developing Real-Life Learning 
Experiences : Education Reform through Educational Standards 
(Faculty of Industrial Education King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang)  

 ����         ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

เอกสารแนบ  ๑/๕๑ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๖๒๖ Educational Leadership in Cultural Diversity & Globalization  
[คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ College of 
Education, University of Missouri Columbia, U.S. Embassy, 
SEAMEO, UNESCO, The Thai Council of Deans of Education, 
Thailand Cyber University, Commission of Higher Education และ 
Thailand-U.S. Educational Foundation (Fulbright)] 

 ����         ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๒๗ การประชุมเสนอผลงานวิจยัระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  
(National Grad Research Conference Burapha University) ����          ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๒๘ การประชุมวิชาการระดับบณัฑิตศกึษา 
(บัณฑิตวิทยาลัย สจล.) 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๒๙ การประชุมเชิงวิชาการประจําปี การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน (GTT) (Proceedings of the Industrial Academic 
Conference on Supply Chain and Logistics 
Management) 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๓๐ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม “ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
กับการพัฒนาอาชีวศึกษายุคใหม”่  

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๓๑ การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ  
(สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายสถิติศาสตร)์ 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๓๒ การประชุมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
����          ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๓๓ การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดาํเนินงาน  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว.) 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๓๔ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
(มหาวิทยาลัยทักษิณ) 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

 

เอกสารแนบ  ๑/๕๒ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรบัสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๖๓๕ การประชุมสัมมนาวิชาการประจําป ีด้านการจัดการโลจสิติกส์และ
โซ่อุปทาน (มหาวิทยาลยับูรพา เครือข่ายมหาวิทยาลยัไทยในด้าน
การจัดการโลจิสตกิส)์ 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๓๖ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานทางวิชาการพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง  

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๓๗ การประชุมวิชาการระดับบณัฑิตศกึษาแห่งชาติ  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ����          ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๓๘ Interior Architecture and Interior Design Academic 
Council of Thailand (IAIDAC) (มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ)  

 ����         ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๓๙ ICT&Knowledge Engineering (Siam University, Bangkok, 
Thailand) 

 ����         ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๔๐ การประชุมทางวิชาการ  
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์  

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๔๑ ที่ประชุมวิชาการระดับชาติทางศลิปศาสตร์ประยุกต์  
(The Nationa Conference on Applied Arts; NCAA 2012) 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๔๒ Design Research Society 
 ����         ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๔๓ งานประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๔๔ ที่ประชุมวิชาการ Biomedical Engineering International 
Conference (BMEiCON 2012) 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

 

 

เอกสารแนบ  ๑/๕๓ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๖๔๕ ที่ประชุมวิชาการ IEEE International Conference of 
Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC 2011) 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๔๖ ASEAN Conference on Environment-Behavior Studies 
(ASEBS)* 

����          ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๔๗ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหาร
การศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการและการ
แสดงผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 

 ����         ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๔๘ การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต PROGRAM GUIDE OF 
RSU RESEARCH CONFERENCE (มหาวิทยาลัยรังสิต) 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

 
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
(มหาวิทยาลัยทักษิณ) 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๔๙ การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๕๐ The International Conference on Sustainable 
Community Development (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

 ����         ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๕๑ International Science, Social Science, Engineering and 
Energy Conference  (I-SEEC)  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 

 ����         ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๕๒ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๕๓ Conference on Sustainable Community Development 
The International Conference on Sustainable 
Community Development  (CSCD) 

 ����         ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

 

เอกสารแนบ  ๑/๕๔ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๖๕๔ การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 

����          ����    ����     
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๕๕ การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดบับัณฑติศึกษา 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๕๖ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาต ิ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๕๗ การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (The National Conference on Information Technology, 
NCIT) 

����          ����      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๕๘ ASEE/IEEE Frontiers in Education (FIE) 
    ����                        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๕๙ วารสารราชภฏัตะวันตก  
(มรภ.เพชรบรุี บ้านบึง นครปฐม และกาญจนบุร)ี 

            ����                ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๖๐ การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นการบริหารและจัดการ  
(The National Conference on Administration and 
Management) 

            ����                ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๖๖๑ วารสารส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
            ����        ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๖๒ วารสารอนุรักษ์ดินและน้ํา 
            ����        ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๖๓ วารสารเทคโนโลยีชีวภาพ (Thai Journal of Biotechnology) 
            ����        ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

เอกสารแนบ  ๑/๕๕ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๖๖๔ วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
            ����        ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๖๕ วารสารการประมง 
            ����        ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๖๖ วารสารดินและปุ๋ย 
            ����        ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๖๗ 
วารสารนิเทศศาสตร ์

            ����        ����        ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖๖๘ วารสารนิเวศวิทยา 

            ����        ����        ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖๖๙ วารสารสงขลานครินทร ์

            ����        ����        ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖๗๐ วารสารสตัวบาล 

            ����        ����        ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖๗๑ สุกรสาส์น 

            ����        ����        ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖๗๒ วารสารเกษตรนเรศวร 

            ����        ����        ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖๗๓ Asian Fisheries Science Journal 

            ����    ����    ����    ����    ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖๗๔ การประชุมถั่วเหลืองและพืชน้ํามนั 

            ����        ����        ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖๗๕ การประชุมทางวิชาการระดับชาตแิละระดับนานาชาติการพัฒนา

ชนบทที่ยั่งยืน 
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๗๖ การประชุมพืชสมุนไพรไทย 
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๕๖ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๖๗๗ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต
กําแพงแสน 

����                    ����        ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖๗๘ การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย 

����                    ����        ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖๗๙ การประชุมวิชาการเกษตรแห่งชาต ิ

����                    ����        ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖๘๐ การประชุมวิชาการด้านปศสุัตว์ 

����                    ����        ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖๘๑ การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแหง่ชาต ิ

����                    ����        ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖๘๒ การประชุมวิชาการถั่วเหลืองแห่งชาต ิ

����                    ����        ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖๘๓ การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี    

มหานคร 
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๘๔ การประชุมวิชาการประมง 
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๘๕ การประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาต ิ
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๘๖ การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาต ิ
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๘๗ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๘๘ การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร 
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๘๙ การประชุมวิชาการวัชพืชแห่งชาต ิ
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๕๗ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๖๙๐ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๙๑ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยเีนื้อสตัว์  
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๙๒ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๙๓ การประชุมวิชาการสมาคมดินและปุ๋ย 
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๙๔ การประชุมวิชาการสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ํา 
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๙๕ การประชุมวิชาการสาขาสัตวบาล/ สัตวศาสตร์/ สัตวแพทย ์
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๙๖ การประชุมวิชาการอารักขาพืชแหง่ชาต ิ
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๙๗ การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

����                    ����        ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๖๙๘ การประชุมสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

แห่งชาต ิ
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๖๙๙ การประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรแห่งชาติ สาขาสตัวศาสตร/์สัตว
บาล  

����                    ����        ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๐๐ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดบับัณฑิตศึกษาแห่งชาต ิ 

(National Graduate Research Conference) 
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๐๑ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร 
����                    ����        ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๐๒ Agricultural Biotechnology for Better Living and a clean 
Environment (ABIC) 

    ����                ����    ����    ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๕๘ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๗๐๓ Animal Science Congress of AAAP (Australasian 
Association of Animal Production Societies)  

    ����                ����    ����    ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๐๔ Annual Meeting and International Conference of the 

Thai Society for Biotechnology (TSB) 
    ����                ����    ����    ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๐๕ Annual Science Meeting of the Nutrition Society of 
Australia 

    ����                ����    ����    ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๐๖ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) Symposium 

on Post harvest Systems  
    ����                ����    ����    ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๐๗ Asian Agricultural Symposium 
    ����                ����    ����    ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๐๘ Asian Fisheries Forum 
    ����                ����    ����    ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๐๙ Asian Fisheries Society 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๑๐ Asian Mycological Congress 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๑๑ Asian Network on Microbial Researches  
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๑๒ Biotechnology for Sustainable Utilization of Biological 
Resource in the Tropics 

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๑๓ Conference of the Asian-Pacific Weed Science Society 

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๑๔ Congress on Science and Technology of Thailand  

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๑๕ International Abalone Symposium on Biology, Fisheries 

and Culture 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๕๙ 
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๗๑๖ International Conference of Asian Allelopathy Society 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๑๗ International Conference of Tropical Agricultural 
Technology for Better Health and Environment 

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๑๘ International Conference on Engineering, Applied 

Science and Technology (ICEAST) 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๑๙ International Conference on Environmental Science 
Technology   

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๒๐ International Conference on Sustainable Animal 

Agriculture for Developing Countries   
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๒๑ International Conference on Sustainable Environmental 
Technology (ICSET) 

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๒๒ International Conference on Tropical and Subtropical 

Plant Diseases 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๒๓ International Conference on Tropical Fruits 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๒๔ International Congress of Meat Science and Technology 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๒๕  International Fisheries Symposium 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๒๖ International Grassland Congress 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๒๗ International Pig Veterinary Society Congress    
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๒๘ International Soybean Proceeding and Utilization 
Conference 

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๖๐ 
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ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๗๒๙ International Symposium of Aquaculture Genetics 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๓๐ International Symposium of Biocontrol and 
Biotechnology (ISBB) 

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๓๑ International Symposium of BioPesticides and 

Ecotoxicological Network  
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๓๒ International Symposium on Animal and Plant 
Production for food and Environmental Security 

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๓๓ International Symposium on Crop Protection 

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๓๔ International Symposium on Foliar Nutrition of 

Perennial Fruit Plants 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๓๕ International Symposium on Fruit, Nut and Vegetable 
Production Engineering 

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๓๖ International Symposium on Mineral Nutrition of 

Deciduous Fruit Crops 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๓๗ IWGS (International Waterlily & Water Gardening 
Society) Annual Symposium  

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๓๘ The Annual Conference of Australian Agricultural 

Economics Society  
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๓๙ The Entomological Society of America (ESA) Annual 
Meeting  

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๔๐ The International Conference on Integration of Science 

& Technology for Sustainable Development (ICIST)  
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร 

๗๔๑ The International Conference on Sustainable 
Community Development   

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๖๑ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 
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ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๗๔๒ The International Symposium on Fish Nutrition & 
Feeding (ISFNF) 

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๔๓ The International Symposium on Sustaining Food Security 

and Managing Natural Resources in Southeast Asia   �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๔๔ The World Congress on Allelopathy 

 �    � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
๗๔๕ The World Congress on Genetics Applied to Livestock 

Production    
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๔๖ World Aquaculture 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๔๗ World Conference on Animal Production 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๔๘ World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical 
Science  �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๔๙  World Congress of Soil Science 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๕๐ World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for 
Human Welfare  �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๕๑ World Soybean Research Conference 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๕๒ World's Poultry Conference 
 �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๕๓ International Conference on Dengue Haemorrhagic 
Fever  �    � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๗๕๔ IEEE/GCIS International Conference on Computer and 
Information Science  �      � �  ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๖๒ 
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ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
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Shot Full 

๗๕๕ Association of Institutions for Tropical Veterinary 
Medicine (AITVM) Conference  �      � �  ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๕๖ Photonics West  �      �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๕๗ International Conference on High Performance Scientific 
Computing Modeling, Simulation  and  Optimization of 
Complex Processes 

 �      �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๕๘ International Conference on Materials science and 
Technology  �      �   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๕๙ ACIS International Conference on Software Engineering 
Artificial Intelligence 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๖๐ ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial 
Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing  �      � �  ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๖๑ ACM Conference on Computer Supported Corperative 
Work 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๖๒ ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and 
Data Mining (KDD) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๖๓ ACM-IEEE International Symposium on Empirical 
Software Engineering and Measurement 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๖๔ Acta Biotechnological 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๖๕ advanced studies in theoretical physics 
          

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๖๖ Annual GLOBE Conference 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๖๓ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 
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๗๖๗ Annual International Conference of the IEEE Engineering 
in Medicine and Biology Society 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๖๘ Annual Meeting of The Thai Society for Biotechnology 
(International Conference on Green Biotechnology 
Renewable Energy and Global Care) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๖๙ Annuals of Science     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๗๐ APIEMS Conference  �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๗๑ ASEAN Journal on Science and Technology for 
Development �       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๗๒ Asia Pacific Conference on Defence & Security 
Technology 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๗๓ Asian BioCeramics Symposium   �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๗๔ Asian Conference on Computer Vision (ACCV)  �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๗๕ Asian Conference On Intelligent Information and 
Database Systems (ACIIDS) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๗๖ Asian Journal of Energy and Environment    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๗๗ Asian Meeting on Electroceramics (AMEC8)  �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๗๘ Asian Pacific Decision Science Institute Conference 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๖๔ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 
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เอก 

Shot Full 

๗๗๙ Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๘๐ Asian Symposium on Advanced Materiais 
�       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๘๑ Asian Symposium on Materials and Processing  �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๘๒ Asia-Pacific Decision Sciences Institute Conference   �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๘๓ Australian And New Zealand Academy of Management     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๘๔ BMC Medical Research and Methodology     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๘๕ BU Academic Review 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๘๖ Burapha University International Conference 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๘๗ Caribbean Journal of Science 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๘๘ cellulose chemistry and tecnology 
          

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๘๙ Chiang Mai University Journal 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๙๐ Chulalongkorn Educational Review    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๙๑ CMU Journal National Science Special Issue on 
Nanotechnology  

   �    �   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๖๕ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 
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เอก 

Shot Full 

๗๙๒ Communications of Soil Science and Plant Analysis 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๙๓ COMPUTING AND INFORMATICS  
    �    �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๙๔ Current Science     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๙๕ Dengue Bulletin     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๙๖ Development for Sustainable Livelihoods through 
Multidisciplinary Research �       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๙๗ Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science  �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๙๘ DOKLADY Mathematics     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๗๙๙ e-Journal of Surface Science and Nanotechnology     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๐๐ Emerging Infectious Diseases 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๐๑ Environment International 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๐๒ Environmental Research 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๐๓ International Conference on Enabling Science and 
Nanotechnology (ESCiNano) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๐๔ EURASIP Journal on Bioinformatics and Systems Biology 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๖๖ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๘๐๕ expert systems : the journal of knowledge engineering 
for Sustainable Development 

    �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๐๖ Hawall International conference on System Science 
(HISS) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๐๗ IADIS Multi conference on computer science and 
information system (MCCSIS) 

          
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๐๘ IAENG International Conference on Bioinformatics  �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๐๙ IAENG International Conference on Control and 
Automation 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๑๐ IASTED International Conference on Advances in 
Computer Science and Technology (ACST) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๑๑ IASTED International Conference on Applied Simulation 
and Modelling 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๑๒ IASTED International Conference on Artificial 
Intelligence and Applications (AIA) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๑๓ IASTED International Conference on Modelling and 
Simulation 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๑๔ IASTED International Conference on Modelling, 
Identification and Control 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๑๕ IASTED International Symposia on Modelling and 
Simulation 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๑๖ IEE Transaction     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๑๗ IEEE Conference on Bioinformatics and Biomedicine 
(BIBM) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๖๗ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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สภาวิชาการ  
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อ้างอิง 
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การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๘๑๘ IEEE International Advance Computing Conference  
(IACC) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๑๙ IEEE International Conference on Bioinformatics and 
Biomedicine (BIBM) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๒๐ IEEE International Conference on Computer and 
Information Technology 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๒๑ IEEE International Conference on Computer Vision 
(ICCV) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๒๒ IEEE International Conference on High Performance 
Computing and Communications (HPCC) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๒๓ IEEE International Conference on Industrial Technology 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๒๔ IEEE International Conference on Information Reuse & 
Integration (IRI) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๒๕ IEEE International Conference on Nano/Micro 
Engineered and Molecular Systems 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๒๖ IEEE International Conference on Nanotechnology 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๒๗ IEEE International Requirements Engineering Conference 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๒๘ IEEE Transaction 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๒๙ IEEE Transaction on computer (TC)     �    �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๓๐ IEEE Transaction on Parallel and Distributed Systems 
(TPDS) 

    �    �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๖๘ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๘๓๑ IE-Network Conference  
(การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ) 

    �   �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๓๒ IMA Journal of Applied Mathematics 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๓๓ In Virto Cellular and Developmental Biology Plant 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๓๔ Information Sciences 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๓๕ Intenational Conference on Bioinformatics and 
Bioscience Engineering 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๓๖ International  Conference on Machine Learing and 
Compter Science 

          ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๓๗ International Annual Symposium on Computational 
Science and Engineering (ANSCSE) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๓๘ International Colloquium on Business and Mangement 
(ICMB) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๓๙ International Conference in Computing Technology and 
Information Management  (NCM and ICNIT) (ICCM) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๔๐ International Conference in Matematic and Application 
(ICMA-MU) 

 �      �   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๔๑ International Conference of Applied and Engineering 
Mathematics 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๔๒ international conference on  optimaization:techniues 
and application (ICOTA) 

          ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๔๓ International Conference on Applied Mathematics and 
Numerical Analysis 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๖๙ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 
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๘๔๔ International Conference on Applied Mathematics and 
Scientific Computing 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๔๕ International Conference on Applied Science 
Engineering and Technology (ICASET) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๔๖ International Conference on Applied Science, 
Engineering and Technology 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๔๗ International Conference on Autonomous Agents and 
Multiagent Systems 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๔๘ International Conference on Bioinformatics and 
Biomedicine (ICBB) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๔๙ International Conference on Bioinformatics and 
Bioscience Engineering 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๕๐ International Conference on Bioinformatics, 
Computational and Systems Biology 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๕๑ International Conference on Biological and Ecological 
Sciences and Engineering 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๕๒ International Conference on Biological and Life 
Sciences 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๕๓ International Conference on Biological and Medical 
Engineering (ICBME) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๕๔ International Conference on Bioscience & 
Bioengineering 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๕๕ International conference on Business and Management 
Education (ICBME) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๕๖ International Conference on Business Process 
Management 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๗๐ 
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๘๕๗ International Conference on Communication Systems 
and Technologies (ICCST) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๕๘ International Conference on Computational and 
Mathematical Sciences and Engineering (CMSE) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๕๙ International Conference on Computational 
Mathematics, Statistics and Data Engineering  

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๖๐ 
International conference on Computer Information 
Systems and Industrial Management Application 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๖๑ International Conference on Computer Science and 
Information Technology (ICCSIT) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๖๒ International Conference on Computer Science and 
Software Engineering  (CSSE) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๖๓ International Conference on Computer Sciences and 
Convergence Information Technology (ICCIT) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๖๔ International Conference on Computing and 
Information Technology (IC2IT) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๖๕ International Conference on Computing Technology 
and Information Management (NCM and ICNIT) (ICCM) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๖๖ International Conference on Convergence and Hybrid 
Information Technology 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๖๗ International Conference on Data Engineering (ICDE)  �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๖๘ International Conference on Data Mining and Intelligent 
Information Technology Application (ICMIA) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๖๙ International conference on e-commerce,  �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๗๑ 
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๘๗๐ International Conference on Engineering Management and 
Service Science (EMS) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๗๑ International Conference on Engineering, Applied Sciences, and 
Technology (ICEAST) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๗๒ International Conference on Environmental Research and 
Technology (ICERT) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๗๓ International Conference on Fermentation Technology for Value 
Added Agricultural Products 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๗๔ International Conference on Functionalized and Sensing 
Materials (FuSeM) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๗๕ International Conference on Global Academy of Business & 
Economic Research (GABER) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๗๖ International Conference on High Performance Scientific 
Computing Modeling, Simulation and Optimization of Complex 
Process 

 �      �   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๗๗ International Conference on Industrial Engineering and Other 
Applications of Applied Intelligent Systems (IEA-AIE) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๗๘ International Conference on Information Systems Development 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๗๙ International Conference on Information Technology 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๘๐ International Conference on Information Technology : New 
Generations (ITNG) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๘๑ International Conference on Intelligent Computing 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๘๒ International Conference on Knowledge and Systems Engineering 
(KSE) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๘๓ International Conference on Machine Learning and Computer 
Science 

�       � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๗๒ 
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เอก 

Shot Full 

๘๘๔ International Conference on Machine Learning and 
Computing (ICMLC) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๘๕ International Conference on Machine Learning and 
Cybernetics (ICMLC) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๘๖ International Conference on Materials Science and 
Technology 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๘๗ International Conference on Mathematical Physical and 
Engineering Sciences 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๘๘ International Conference on Mathematics Statistics and 
Scientfic Computing 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๘๙ International Conference on Medical Information and 
Biomedical Engineering 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๙๐ International Conference on Medicine Health Sciences 
and Technologies 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๙๑ International Conference on Modeling and Simulation 
and Control 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๙๒ International Conference on Operations and Supply 
Chain Management 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๙๓ International Conference on Optimization: Techniques 
and Application (ICOTA) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๙๔ International conference on Physic Science and 
Technology (ICPST) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๙๕ International Conference on Physics Science and 
Technology 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๙๖ International Conference on Principles and Practice of 
Multi-Agent Systems 

 �      �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๗๓ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 
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๘๙๗ International Conference on Software Engineering 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๙๘ International Conference on Software Engineering and 
Knowledge Engineering 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๘๙๙ International Conference on Software Engineering 
Theory and Practice 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๐๐ International Conference on Sustainable Environmental 
Technologies (ICSET) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๐๑ International conference on systems Engineering 
(ICSEng) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๐๒ International Conference on Wavelet Analysis and 
Pattern Recognition (ICWAPR) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๐๓ International Conference on Web Information Systems 
and Mining (WISM) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๐๔ International Congress on Biological and Medical 
Engineering (ICBME) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๐๕ International Congress on Logistics and SCM Systems 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๐๖ International joint Conference on e-Commerce e-
Administration e-Society and e-Education 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๐๗ international joural of cooperative information 
system(IJCIS) 

          ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๐๘ International Journal of Antimicrobial Agents 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๐๙ International Journal of Applied Science and 
Technology (IJAST) 

    �   �   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๗๔ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 
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ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 
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๙๑๐ International Journal of Applied Science, Engineering, 
and Technology (IJASET) 

    �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๑๑ International Journal of Bifurcation and Chaos (IJBC) 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๑๒ International Journal of Biological and Medicine 
Sciences (IJBMS) 

    �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๑๓ International Journal of Hydrogen Energy 
    �    �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๑๔ International Journal of Logistics 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๑๕ International Journal of Machining and Machinability of 
Materials (IJMMM) 

    �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๑๖ International Journal of Management Science and 
Engineering Management 

    �   � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๑๗ International Journal of Mathematical Modeling 
Simulation and Applications 

    �   � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๑๘ International Journal of Mathematical Physical and 
Engineering Sciences (IJMPES) 

    �   � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๑๙ International Journal of Operations and Production 
Management 

    �   � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๒๐ International Journal of Parallel Programming 
    �    �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๒๑ International Journal of Physical Distribution and 
Logistics Management 

    �   � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๒๒ International Journal of Purchasing and Materials 
Management 

    �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๗๕ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๙๒๓ International Journal of Quality and Reliability 
Management 

    �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๒๔ International Jurnal of Parallel Programming 
    �      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๒๕ International of Production Economics 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๒๖ International Software Product-Line Conference 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๒๗ International Symposium on Advanced Materials in 
Asia-Pacific Rim (ISAMAP) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๒๘ International Symposium on Biomedical Engineering 
(ISBME)  

 �         ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๒๙ International Symposium on Component-Based 
Software Engineering 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๓๐ International Symposium on Fow-based Analysis 
�       � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๓๑ International Symposium on Technology for 
Sustainability (ISIS) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๓๒ International Symposium on Technology for 
Sustainability (ISTS) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๓๓ International Symposium on the Foundations of 
Software Engineering 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๓๔ International Transactions in OR     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๓๕ International Workshop and Conference on Photonics 
and Nanotechnology 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๗๖ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๙๓๖ International Workshop and Conference on Photonics 
and Nanotechnology 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๓๗ International Workshop and Symposium on Science 
and Technology  

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๓๘ International Workshop on Keyword Search on 
Structured Data (KEYS) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๓๙ International Workshop on Ranking in Databases 
(DBRANK) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๔๐ Israel Journal of Plant Science     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๔๑ Jarq-Japan Agricultural Research Quarterly     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๔๒ JMB Journal of Molecular Biology     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๔๓ Journal of Business Logistics 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๔๔ Journal of Clinical Microbiology 
    �    �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๔๕ Journal of Computer Science and Technology 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๔๖ Journal of Forecasting 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๔๗ Journal of Interdisciplinary 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๔๘ Journal of Macroeconomics     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๗๗ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๙๔๙ Journal of Management & Organization 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๕๐ Journal of Mathematical Biology 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๕๑ Journal of Mathematics Applied in Medicine and 
Biology 

    �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๕๒ Journal of Operational Research Society 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๕๓ Journal of Science Technology and Humanities 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๕๔ Journal of System Science and Information     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๕๕ Journal of the Faculty of Agriculture Kyushu University     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๕๖ Jornal of computer science and technology           ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๕๗ Journal of Agricultural Science 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๕๘ Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๕๙ Journal of Agronomy and Crop Science 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๖๐ Journal of Alloys and Compounds 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๖๑ Journal of Biological Dynamics 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๗๘ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรอืรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๙๖๒ KMITL Science and Technology Journal 
   �    � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๖๓ KMITL Science Journal 
   �    � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๖๔ Manufacturing Engineer     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๖๕ Mathematical Medicine and Biology :A Journal of the 
IMA 

    /      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๖๖ Meat Science 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๖๗ NanoThailand 
�       �   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๖๘ NECTEC Technical Journal  �      �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๖๙ Networking and Parallel/Distributed Computing           ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๗๐ Nonlinear Analysis:Theory,Methods & Applications 
theory ,methods & applications 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๗๑ Pakistan Journal of Botany     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๗๒ Physics for Dynamic Society  
�       � �  ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๗๓ Phytoprotection 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๗๔ Plant Molecular Biology 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๗๙ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๙๗๕ Plant Physiology and Biochemistry 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๗๖ Plant Production Science 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๗๗ Plant Science     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๗๘ Planta     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๗๙ Planta Medica     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๘๐ Proceeding of SPIE- The International Society for optical 
Engineering 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๘๑ Process Biochemistry     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๘๒ Production and Inventory Management     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๘๓ Production Planning and Control 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๘๔ Pure and Applied Chemistry International Conference 
(PACCON) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๘๕ Quality and Reliability Engineering     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๘๖ Research in Higher Education Journal 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๘๗ Russian Journal of Plant Physiology 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๘๐ 
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๙๘๘ Science of the Total Environment 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๘๙ Scientia Horticulturae 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๙๐ Siam Physics Congress  
�       �   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๙๑ Soil Biology & Biochemistry     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๙๒ South Africa Journal of Botany     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๙๓ Stress-the International Journal of the Biology of Stress     �   � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๙๔ Supply Chain Management 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๙๕ Surveys in Mathematics and its Applications 
    �   �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๙๖ Symposium on Thai Biomedical Engineering (Thai MBE)  
    �   �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๙๗ Tetrahearon Letters 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๙๘ Thai Journal of Genetics 
    �   �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๙๙๙ Thai Journal of Physics    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๐๐ Thailand Material Science and Technology Conference 
�       �   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๘๑ 
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๑๐๐๑ Thailand Nanotechnology Conference 
�       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๐๒ The International Symposium on Eco-Materials 
Processing and Design 

          ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๐๓ The National Graduate Research Conference 
�       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๐๔ The Annual Meeting in Mathematics (Amm) 
�       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๐๕ The International Conference on Computer and 
Automation Engineering  

 �       �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๐๖ The International Conference on Knowledge and Smart 
Technologies 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๐๗ The Biomedical Engineering International (BMEiCON) 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๐๗ The International Conference on Data Mining and 
Intelligent Information Technology Applications (ICMIA) 

 �      �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๐๘ The International Conference on BioMedical Engineering 
and Informatics (BMEI) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๐๙ The KKU International Engineering Conference  �      �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๑๐ The International Symposium on Advanced Materials in 
Asia-Pacific Rim (ISAMAP) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๑๒ The ku-kps Conferrence 
�       �   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๑๓ The Asian Meeting on Electroceramics (AMEC-8) 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๘๒ 
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อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
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ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
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๑๐๑๔ The International Symposium on Biocontrol and 
Biotechnology 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๑๕ The ACM/IEEE International Symposium on Empirical 
Software Engineering and Measurement 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๑๖ The Asia Conference on Analytical Science 
(ASIANALYSIS) �       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๑๗ The Asia-Pacific Industrial Engineering and Management 
Systems Conference 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๑๘ The European Conference on Principles and Practice of 
Knowledge Discovery in Databases (PKDD) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๑๙ The Hawaii International Conference on Business 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๒๐ The IEEE International Conference on Computer and 
Information Technology 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๒๑ The IEEE International Conference on Information 
Reuse and Integration (IEEE IRI) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๒๒ The International Conference on Autonomous Agents 
and Multiagent Systems 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๒๓ The International Conference on Data Mining and 
Knowledge Engineering (ICDMKE) 

 �      �   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๒๔ The International Conference on Engineering Applied 
Science and Technology (ICEAST) � �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๒๕ The International Conference on Frontiers of 
Information Technology, Applications and Tools (FITAT) 

 �       �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๒๖ The International Conference on Fuzzy Systems and 
Knowledge Discovery (FSKD) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๘๓ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 
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นานาชาต ิ โท เอก โท 
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Shot Full 

๑๐๒๗ The International Conference on Intelligent Computing 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๒๘ The International Conference on Natural Computation 
(ICNC) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๒๙ The International Joint Conference on Computer 
Science and Software Engineering (JCSSE) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๓๐ The International Symposium on Computer-Based 
Medical System (CBMS) 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๓๑ The Journal of the Siam Society    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๓๒ The KMITL International Conference on Integration of 
Science and Technology  

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๓๓ The KMITL International Conference on Integration of 
Science and Technology for Sustainable Development 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๓๔ The National Computer Science and Engineering 
Conference (NCSEC) 

   �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๓๕ The Plant Journal 
    �   � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๓๖ The Seventh International Conference on Rough Sets 
and Current Trends in Computing 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๓๗ The National Conference on Optics and Applications 
(NCOA) �       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๓๘ The Third KMITL-TKU Joint International Symposium on 
Mathematics and Applied Mathematics (MAM) 

   �    �   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๓๙ The WSEAS International Conference on DYNAMICAL 
SYSTEMS and CONTROL 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๘๔ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 
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เอก 
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๑๐๔๐ The European Conference on Machine Learning and Principles 
and Practice of Knowledge Discovery in Databases (PKDD)  �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๔๑ Tropical Medicine & International Health 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๔๒ World Congress on Engineering & Computer Science 
(WCECS) 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๔๓ WSEAS Internation Conference on Dynamical System 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๔๔ WSEAS International Conference on Applied 
Mathematics 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๔๕ WSEAS International Conference on Dynamical Systems 
 �      � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๔๖ WSEAS International Conference on Mathematical 
Biology and Ecology 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๔๗ WSEAS International Conference on Mathematics and 
Computers in Biology and Chemistry 

 �      � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๔๘ WSEAS International Conference on Simulation 
Modeling and Optimization 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๔๘ Zeitschift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenshutz-
Journal of Plant Diseases and Protection 

 �      � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๔๙ การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดบับัณฑติศึกษา 
�       �   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๕๐ การประชุมวิชากากรและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลยัทักษิณ 
�       � �  ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๕๑ 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การวิจัย 

�       �   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๘๕ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 
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ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๐๕๒ การประชุมวิชาการการนําเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑติศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง �       �   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๕๓ การประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร �       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๕๔ การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดาํเนินงานแห่งชาติ (OR-NET) 
�       �   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๕๕ การประชุมวิชาการประจําปีของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง
ประเทศไทย �       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๕๖ การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
�       �   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๕๗ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาต ิ
�       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๕๘ การประชุมวิชาการสถิติประยุกต ์
�       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๕๙ การประชุมวิชาการสถิติประยุกตภ์าคเหนือ 
�       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๖๐ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย 
�       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๖๑ การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาต ิ     �   �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๖๒ การประชุมวิชาการโพลเิมอร์แห่งประเทศไทย 
�          ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๖๓ การประชุมวิชาการระดับชาตมิหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
�       �   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๖๔ การประชุมวิชาการระดับชาติ ศรนีครินทรวิโรฒวิชาการ 
�       �   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๘๖ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๐๖๕ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
�       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๖๖ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ
�       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๖๗ การประชุมหาดใหญ่วิชาการ 
�       �   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๖๘ เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (Conference on Energy 
Technology Network of Thailand; E-NETT) 

    �   �   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๖๙ งานประชุมวิชาการวลยัลักษณ์วิจยั 
�       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๗๐ งานประชุมวิชาการการวิจัยดําเนินงาน 
�       �   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๗๑ งานประชุมวิชาการคณิตศาสตร ์
�       �   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๗๒ งานประชุมวิชาการสถิติประยุกตร์ะดับชาต ิ
�       �   ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๗๓ วารสาร AIT 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๗๔ วารสารกรมการแพทย ์
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๗๕ วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์สมาคมวิจัยสังคมศาสตร ์แห่ง
ประเทศไทย  

   �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๗๖ วารสารกีฏและสตัววิทยา 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๗๘ วารสารเกษตรพระจอมเกลา้ 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๘๗ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๐๗๙ วารสารคณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลัยเชียงใหม ่
   �       

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๘๐ วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๘๑ วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๘๒ วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบําบัด    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๘๓ วารสารเทคโนโลยสีุรนาร ี    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๘๔ วารสารไทยเภสัชสาร    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๘๕ วารสารธรรมศาสตร ์
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๘๖ วารสารประชากรและพัฒนา 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๘๗ วารสารประชาคมวิจัย 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๘๘ วารสารพยาบาล 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๘๙ วารสารพระจอมเกลา้ลาดกระบัง 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๙๐ วารสารพลังงาน    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๙๑ วารสารพัฒนบริหารศาสตร ์    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๘๘ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศกึษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๐๙๒ วารสารเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๙๓ วารสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
   �       

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๙๔ วารสารมหาวิทยาลัยบรูพา    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๙๕ วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๑๐๙๖ วารสารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๙๗ วารสารมหิดล    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๙๘ วารสารวชิรเวชสาร    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐๙๙ วารสารวนสาร    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๐๐ วารสารวิจัย มข. 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๐๑ วารสารวิจัย มข.(ฉบับบณัฑิตศึกษา) 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๐๒ วารสารวิจัยพลังงาน 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๐๓ วารสารวิจัยวิทยาศาสตร ์
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๐๔ วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย ์
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๘๙ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๑๐๕ วารสารวิจยัวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๐๖ วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๐๗ วารสารวิชาการเกษตร    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๐๘ วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๐๙ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๑๐ วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๑๑ วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

/ /  �    � /  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๑๒ วารสารวิทยาศาสตรม์ก.    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๑๓ วารสารวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลัยนเรศวร 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๑๔ วารสารวิทยาศาสตรล์าดกระบัง 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๑๕ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร ์

   �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๑๖ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร ์    �    �   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๑๗ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตรส์าขาวิทยาศาสตร ์
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๙๐ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๑๑๘ วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๑๙ วารสารวิศวกรรมสาร 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๒๐ วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๒๑ วารสารศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๒๓ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๒๔ วารสารสงขลานครินทร์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๒๕ วารสารสงขลานครินทรเ์วชสาร 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๒๖ วารสารสถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร ์
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๒๗ วารสารสถิตสิมาคมสถิติแห่งประเทศไทย 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๒๗ วารสารสภาการพยาบาล 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๒๘ วารสารสตัวแพทย ์
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๒๙ วารสารสตัวแพทย์ศาสตร ์มข.    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๓๐ วารสารสาธารณสุขศาสตร ์    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๙๑ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๑๓๑ วารสารสารศิรริาช 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๓๒ วารสารสารสนเทศลาดกระบัง 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๓๓ วารสารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๓๔ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๓๕ วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๓๖ วารสารคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๓๗ วารสารเทคโนโลยสีุรนาร ี
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๓๘ วารสารธรรมศาสตร ์
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๓๙ วารสารพลังงาน 
(Journal of Energy) 

   �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๔๐ วารสารพัฒนบริหารศาสตร ์
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๔๑ วารสารวิจัยวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (Journal of 
Scientific Research Chulalongkorn University) 

   �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๔๒ วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร    �    �   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๔๓ สมาคมนักวิจัย (Journal of the Association of Researchers) 
   �    �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

เอกสารแนบ  ๑/๙๒ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๑๔๔ สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร ์
�       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๑๔๕ การประชุมวิชาการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
�          

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๔๖ การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
�          

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๔๗ การประชุมวิชาการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ(สวทช.) �          

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๔๘ การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า  
(Conference of Electrical Engineering) �          

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๔๙ การประชุมวิชาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (Conference on Science and Technology of 
Thailand) 

�          
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๕๐ National Conference on Computing and Information 
Technology (NCCIT) �          

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๕๑ NECTEC Annual Conference & Exhibition (NECTEC-ACE) 
�       �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๕๒ National Conference on Information Technology (NCIT) 
�          

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๕๒ National Conference on Computer Science and 
Engineering (NCSEC) �          

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๕๓ Conference on Applied Algebra, Algebraic Algms & ECC 
(AAAAECC)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๕๔ American Association for AI National Conference (AAAI) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๙๓ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๑๕๕ Australian National Conference on AI (AAI) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๕๖ Australian Supercomputing Conference (ACS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๕๗ International Symp on Advanced DB Technologies and 
Integration (ADTI)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๕๘ International Conference on AI in Design (AID) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๕๙ Algorithms and Experiments (ALEX) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๖๐ ENGG Workshop on Algorithm Engineering (ALG) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๖๑ Artificial Intelligence and Maths (AMAI) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๖๒ Ant Colony Optimization and Swarm Intelligence  
(ANTS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๖๓ Australian/NZ Conf on Intelligent Inf. Systems (ANZIIS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๖๔ Chicago ASA Data Mining Conference : A Hard Look at 
DM (ASADM)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๖๕ Argentine Workshop on Theoretical Informatics (AWTI) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๖๖ Communication, Architecture, and Applications for 
Network-Based Parallel Computing (CANPC)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๖๗ IEEE Symposium on Computational Complexity (CC) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๙๔ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครัง้ที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๑๖๘ Canadian Conference on Computational Geometry 
(CCCG)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๖๙ International Symposium on Advances in 
Computational Heat Transfer (CHT)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๗๐ Complexity & info-theoretic approaches to biology  
(CITB)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๗๑ International Symposium on Cooperative DB Systems 
for Adv Apps  (CODAS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๗๒ International Conference on Vector and Parallel 
Processing (CONPAR)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๗๓ Cognitive Science Society Annual Conference (CSSAC) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๗๔ Data Semantics in Web Information Systems (DASWIS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๗๕ IEEE/ACM Design, Automation & Test in Europe 
Conference (DATE)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๗๖ International Conference on Disc Math and TCS 
(DMTCS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๗๗ Meeting on DNA Based Computers (DNA) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๘๘ International Symposium on Distributed Objects and 
Applications (DOA)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๘๙ Deductive and Object-Oriented Databases  (DOOD) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๙๐ Distributed Simulation Symposium (DSS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๙๕ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๑๙๑ Workshop on Database Technology for Virtual 
Enterprises (DTVE)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๙๒ Annual Meeting of European Association Computational 
Linguistics (EACL)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๙๓ European Conference on AI  (ECAI) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๙๔ European Simulation Multiconference (ESM) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๙๕ European Simulation Symposium (ESS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๙๖ European Conf on Learning Theory (EUROCOLT) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๙๗ European Conf on Cryptography (EUROCRYPT) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๙๘ European Graphics Conference (EUROGRAPH) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๑๙๙ New Frontiers of Information Technology (EuroMICRO) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๐๐ European Conference on Parallel Computing  (Euro-Par) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๐๑ European Workshop on Learning Robots  (EWLR) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๐๒ Fund Appr to Soft Eng (FASE) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๐๓ Fuzzy Logic and Applications Meeting (FLA) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๙๖ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๒๐๔ Formal Methods, World Congress/Europe (FM/FME) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๐๕ International Conference on Foundation on Data 
Organization (FODO)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๐๖ International Workshop on First-Order Theorem Proving 
(FTP)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๐๗ Genetic Programming Conference (GP) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๐๘ Hot Chips Symposium (HCS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๐๙ IEEE Symposium on High-Perf Comp Architecture (HPCA) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๑๐ High-Performance Computing and Networking (HPCN) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๑๑ ACM-SIGRAPH Interactive 3D Graphics (I3DG) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๑๒ International Conference on Autonomous Agents (ICAA) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๑๓ Conference on Artificial Intelligence Planning Systems 
(ICAPS/AIPS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๑๔ International Conference on Compiler Construction 
(ICCC)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๑๕ Advances in Computing and Information (ICCI) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๑๖ IEEE International Conference on Computer Languages 
(ICCL)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๙๗ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๒๑๗ IEEE International Conference on Formal Engineering 
Methods (ICFEM)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๑๘ International Conference on Genetic Algorithms (ICGA) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๑๙ International Conference on Multiagent Systems (ICMS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๒๐ IEEE International Conference on Networking Topology 
in Computer Science Conference (ICN)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๒๐ International Conference on Network Protocols (ICNP) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๒๒ International Conference on Parallel Processing (ICPP) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๒๓ International conference on Planning Systems (ICPS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๒๔ International Computer Symposium Conference (ICSC2) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๒๕ IEEE International Conference on Software Reuse (ICSR) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๒๖ IFIP-DS Conference (IFIP-DS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๒๗ IFIP Joint International Conference  on Formal Description Techniques 
and Protocol Specification, Testing,  And Verification (IFIP-FDT)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๒๘ Internet Measurement Conference (IMC) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๒๙ IEEE Intelligence Network Workshop (IN) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๙๘ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๒๓๐ IEEE International Symposium on Intell. in Neural & Bio 
Systems (INBS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๓๑ Internet Society Conference (INET) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๓๒ Annual International Workshop on Peer-To-Peer 
Systems (IPTPS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๓๓ ACM/IEEE Symp on Computer Architecture (ISCA) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๓๔ Requirements Engineering (ISRE) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๓๕ International Workshop on Cumpter-Aided Software Eng 
(IWCASE)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๓๖ International Workshop on Distributed Object 
Management (IWDOM)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๓๗ International Workshop on S/W Spec & Design (IWSSD) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๓๘ International Workshop on Scheduling and 
Telecommunications (IWST)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๓๙ (Joint) Intl Conf/Symp on Logic Prog (JICSLP/ICLP/ILPS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๔๐ Knowledge Discovery and Data Mining in Biological 
Databases Meeting (KDDMBD)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๔๑ International Workshop on Logic Prog Synthesis & 
Transf (LOPSTR)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๔๒ International Workshop on Logic Programming and 
Multi-Agents (LPMA)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๙๙ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๒๔๓ Modelling Autonomous Agents in a Multi-Agent World  
(MAAMAW)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๔๔ Mobility in Databases and Distributed Systems (MDDS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๔๕ Methods Effectives en Geometrie Algebrique  (MEGA) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๕๖ Mining for Enhanced Web Search  (MEWS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๔๗ ACM/SPIE Multimedia Computing and Networking 
(MMCN)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๔๘ IEEE International Conference on Multimedia in 
Education (MME)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๔๙ International Conference on Massively Parallel 
Computing Systems (MPCS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๕๐ Metacomputing Systems and Applications Workshop 
(MSA)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๕๑ North American Chapter of the ACL (NAACL) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๕๒ ICSC Symposium on Neural Computation  (NC) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๕๓ Network Storage Symposium (NetStore) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๕๔ International Symposium on Next Generation DB 
Systems and Apps (NGDB)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๕๕ Natural Language Pacific Rim Symposium (NLPRS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๑๐๐ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๒๕๖ Nordic Symposium on Software Architecture (NOSA) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๕๗ Workshop on Network-Related Data Management 
(NRDM)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๕๘ Workshop on Object-Oriented Database Systems 
(OODBS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๕๙ IEEE Conference on Open Arch and Network Prog 
(OPENARCH)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๖๐ USENIX Operating Systems Design and Implementation 
(OSDI)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๖๑ Practical App of Knowledge Discovery and Data Mining 
(PAKDDM)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๖๒ Practical Aspects of PROLOG/Constraint Tech 
(PAP/PACT)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๖๓ IFIP International Conference on Perf Eval of Comp & 
Comm Sys (PECCS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๖๔ Prog, Lang Implementation & Logic Programming (PLILP) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๖๕ ACM SIGMOD Conf on Principles of DB Systems (PODS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๖๖ ACM-SIGACT Symp on Principles of Prog Langs (POPL) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๖๗ SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific 
Computing (PPSC)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๖๘ Perf Tools - Intl Conf on Model Tech \& Tools for CPE 
(PT)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๑๐๑ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๒๖๙ RIDE Workshop (RIDE) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๗๐ International Conference on Real-Time Computing 
Systems and Applications (RTCOMP)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๗๑ Workshop on Real-Time Databases (RTDB) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๗๒ ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๗๓ Annual Workshop on Selected Areas in Cryptography 
(SAC)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๗๔ ACM/IEEE Conference on High Performance Networking 
and Computing (SC)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๗๕ Scandinavian Conference on Artifical Intelligence (SCAI) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑๒๗๖ ACM Symposium on Computational Geometry (SCG) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๗๗ International Conference on Sequences and their 
Applications (SETA)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๗๘ ACM/SIAM Symp on Discrete Algorithms (SODA) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๗๙ Conference on Software in Tcomms and Comp 
Networks (Softcomm)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๘๐ USENIX Symposium on OS Design and Implementation 
(SOSDI)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๘๑ International Symposium on Large Spatial Databases 
(SSD)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๑๐๒ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วนัที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๒๘๒ ACM SIGSOFT Working Conference on Software 
Reusability (SSR)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๘๓ Symposium on Theoretical Aspects of Computer 
Science (STACS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๘๔ ACM/IEEE Supercomputing Conference (SUPER) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๘๕ Semantic Web and Web Services (SWWS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๘๖ Theory and Applications of Knowledge Management 
(TAKMA)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๘๗ Unconventional Models of Computation (UMC) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๘๘ International Conference on the Unified Modeling 
Language (UML)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๘๙ USENIX Security Symposium (USENIX Security) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๙๐ Smart Card Research and Advanced Application Confer
ence (USENIX-CARDIS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๙๑ USENIX Symposium on Internet Technologies and 
Systems (USITS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑๒๙๒ Vector and Parallel Processing (VAPP) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๙๓ Visual Database Systems (VDB) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๙๔ World Computing Congress (WCC) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๑๐๓ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๒๙๕ World Congress on Expert Systems (WCES) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๙๖ The World Congress on Neural Networks (WCNN) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๙๗ World Congress on Systems Simulation (WCSS) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๙๘ Workshop on Distributed Algorithms (WDAG) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒๙๙ Workshop on Advanced Issues of E-Commerce and 
Web Based Information Systems (WECWIS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๐๐ Workshop on Graph Theory (WG) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๐๑ IEEE/WIC/ACM Intl Joint Conf on Web Intelligence and 
Intelligent Agent Technology (WI)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๐๒ Workshop on Security and Privacy in E-commerce 
(WSPEC)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๐๓ International Conference of Z Users (ZUM) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๐๔ Australian Joint Conference on Artificial Intelligence 
(ACAI)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๐๕ Asian Conference on Industrial Automation and 
Robotics (ACIAR)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๐๖ International Conference on Applied Geologic Remote 
Sensing (AGRS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๐๗ International Conference on Industrial Automation (AIAI) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๑๐๔ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 
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อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
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ประเทศ 
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Proceeding 
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นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๓๐๘ Annual National Symposium on Computational Science 
and Engineering (ANSCSE)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๐๙ Asia-Pacific Symposium on Broadcasting and 
Communications (APSBC)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๑๐ International Symposium on Artificial Life and Robotics 
(AROB)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๑๑ American Society of Photo Grammetry and Remote 
Sensing (ASPRS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๑๒ Advanced Visual Interfaces International Working 
Conference (AVI)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๑๓ Biennial  International  Eurasip  Conference Biosignal  
(BIOSIGNAL)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๑๔ Computer Networking and Multimedia (CONNAM) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๑๕ International Symposium Cyber Worlds : Theory and 
Practices (CW)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๑๖ IEEE International Symposium on Data Mining and 
Information Retrieval (DMIR)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๑๗ Conference on Artificial Intelligence and Applications 
(ICAIA)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๑๘ International Conference on Electromagnetic 
Compatibility (ICEMC)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๑๙ International Conference on Fundamentals of Electronic, 
Communications and Computer Sciences (ICFS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๒๐  International Conference on Computer and Industrial 
Management (ICIM)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๑๐๕ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๓๒๑ International Conference on Micro & Nano Systems 
(ICMNS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๒๒ International Conference on Mechatronic Technology 
(ICMT)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๒๓ Interaction Design for Children (IDC) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๒๔ International Conference on e-Business 2008 (INCEB) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๒๔ International Symposium on Innovation in Mechatronics 
(ISIM)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๒๕ International Symposium on Remote Sensing of 
Environment (ISRSE)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๒๖ IEEE International Vehicle Electronics Conference (IVEC) 
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๒๗ World Multi–Conference on Systemics, Cybemetics and 
Informatics (SCI)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๒๘ Conference and Workshop on Test Speech and Dialog 
(TSD)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๒๙ International Conference on Network and System 
Security (NSS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๓๐ Complex Adaptive Systems  
 �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๓๑ International Symposium on Technology for 
Sustainability (ISTS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๓๒ International Computer Science and Engineering 
Conference (ICSEC)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๑๐๖ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๓๓๓ International Conference on Information Management 
and Evaluation (ICIME)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๓๔ The Joint International Symposium on Natural Language 
Processing and Agricultural Ontology Sevice (SNLP-AOS)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๓๕ International Symposium on Biomedical Engineering 
(ISBME) � �         

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๓๖ International ASME/IEEE Conference on Mechatronics & 
Embedded Systems & Applications (MESA)  �     � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๓๗ UK Sim European Symposium on comuter Modelling 
and Simulation (EMS)  �         

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๓๘ การประชุมวิชาการพระจอมเกลา้ลาดกระบัง 
����                ����      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๓๙ วารสารของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
   �       

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๔๐ NECTEC Technical Journal 
   �       

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๔๑ Manufacturing Technology, IEEE Transactions on 
    �  � �  � 

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๔๒ International Journal of Computer Processing of 
Oriental Languages  (IJCPOL)     �  � �  � 

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๔๓ International Journal of Image and Graphics  (IJIG) 
    �  � �  � 

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๔๔ International Journal on Wireless & Optical 
Communications (IJWOC)     �  � �  � 

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๔๕ International Journal of Information Acquisition (IJIA) 
    �  � �  � 

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๑๐๗ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 
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อ้างอิง 
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การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
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ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 
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นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 
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๑๓๔๖ International Journal of Semantic Computing (IJSC) 
    �  � �  � 

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๔๗ Advances in Adaptive Data Analysis (AADA) 
    �  � �  � 

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๔๘ Foundations and Trends® in Stochastic Systems 
(FTSTO)     �  � �  � 

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๔๙ Journal of Multiscale Modelling (JMM) 
    �  � �  � 

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๕๐ The Journal of Human-Centred Systems 
    �  � �  � 

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๕๑ Intelligent Decision Technologies 
    �      ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๓๕๒ Journal of Embedded Computing 

    �      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๕๓ Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and 
Computation 

    �      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๓๕๔ ASEAN Journal on Science and Technology for 

Development 
    �      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๕๕ Journal of Information Processing (ของ IPSJ) 
    �      

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๕๖ ECTI Transaction on Computer and Information 
Technology 

    �      
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๓๕๗ IEEE Paciafic - Rim Conference on Multimedia (PCM) 

    �      ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓๕๘ International Journal of Innovation and Technology 
Management  (IJITM) 

    �  � �  � 
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารแนบ  ๑/๑๐๘ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 
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นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๓๕๙ International Symposium on Technology for 
Sustainability (ISTS) 

    ����    ����                    ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๖๐ Agricultural Biological Chemistry 

                ����            ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๖๑ Agricultural Engineering International : The CIGR 

EJournal 
                ����                        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๖๒ Agricultural Technology 
                ����                        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๖๓ American Journal of Veterinary Research 
                ����            ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๖๔ Annual Conference of Agricultural Economics Society 
    ����    ����                    ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๖๕ Annual Meeting and International Conference of The 
Thai Society for Biotechnology 

                ����            ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๖๖ Annual Meeting of Nutrition Society of Australia 

                ����                        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๖๗ Annual Reports of ICBiotech : International Center for 

Biotechnology, Osaka University, Japan 
                ����                        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๖๘ Asia Pacific International Conference on Combustion 
and Energy Utilization 

                ����            ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๖๙ Asia Seminar/conference on Grain Post harvest 

Technology 
    ����    ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

เอกสารแนบ  ๑/๑๐๙ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๓๓๐ Asian Agricultural Symposium 
    ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๓๑ Asian Conference on Diarrhoeal Diseases and Nutririon 
    ����    ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๓๒ Asian Near-Infrared Symposium 
                ����                        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๓๓ Asian Network on Microbial Researches 
    ����    ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๓๔ Asian NIR Symposium 
    ����    ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๓๕ Asian NIR Symposium and Japanese NIR Forum 
    ����    ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๓๖ Asian Pacific Biochemical Engineering Conference 
    ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๓๗ Asian Pacific Conference on Agricultural Biotechnology 
    ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๓๘ Asian Seminar/Conference on Post harvest Science 
    ����    ����                    ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๓๙ Australian Journal of Agricultural  
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๔๐ Biotechnology Bioengineering and Bioscience  
                ����                        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๔๑ Biotechnology for Sustainable Utilization of Biological 
Resource in the Topics 

    ����    ����                                
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๔๒ Biotechnology Letter 

                ����            ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๑๑๐ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๓๔๓ Borneo Science 
                ����                        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๔๔ Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๔๕ Congress on Science and Technology 
    ����    ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๔๖ Food Protection 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๔๗ Harmonization on Graduate Studies in Asean Plus Three 
    ����    ����                    ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๔๘ Horticultural Research 
                ����                        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๔๙ Horticultural Technology 
                ����                        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๕๐ International Conference of ECOS 
    ����    ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๕๑ International Conference of Food Science and Nutrition 
    ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๕๒ International Conference on Agricultural Engineering 
    ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๕๓ International Conference on Biotechnology and Food 
Science (ICBFS) 

    ����    ����                    ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๕๔ International Conference on Controlled Atmosphere 

Research 
    ����    ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๕๕ International Conference on Engineering Applied 
Science and Technology (ICEAST 2007) 

    ����    ����                    ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๑๑๑ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๓๕๖ International Conference on Fermentation Technology  
for Value Added Agricultural Products 

    ����    ����                                
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๕๗ International Conference on Food and Applied 

Bioscience 
    ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๕๗ International Conference on Food Factors 
    ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๕๘ International Conference on Food Science and Nutrition 
    ����    ����                    ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๕๙ International Conference on Innovations in Food and 
Bioprocess Technologies 

    ����    ����                    ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๖๐ International Conference on Natural Products for 

Health and Beauty 
    ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๖๑ International Conference on Near Infrared Spectroscopy 
    ����    ����                    ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๖๒ International Conference on Nutrition and Food 
Sciences (ICNFS) 

    ����    ����                    ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๖๓ International Conference on Starch Technology 

    ����    ����                                
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๖๔ International Conference on Tropical Fruits (Agricultural 

Technology) 
    ����    ����                    ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๖๕ International Conference/proceeding on Microbial 
Research/Technology 

    ����    ����                    ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๖๖ International Confrence of Postharvest Science 

    ����    ����                                
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๖๗ International confrence on Engineering, Applied 

Sciences, and Technology (ICEAST) 
    ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๑๑๒ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๓๖๘ International Confrence on Tropical Fruits 
    ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๖๙ International Congress of Meat Science and Technology 
(ICoMST) 

    ����    ����                    ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๗๐ International Soybean Processing and Utilization 

Conference 
    ����    ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๗๑ International Symposium for The Strategy on 
globalization of Asian Foods 

    ����    ����                                
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๗๒ International Symposium on  Food Technology and 

Food Safety 
    ����    ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๗๓ International Symposium on Fruit, Nut and Vegetable 
Production Engineering 

    ����    ����                    ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๗๔ International Symposium on Fruits, Nut and Vegetable 

Production Engineering 
    ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๗๕ International Symposium on NIR Spectroscopy 
    ����    ����                    ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๗๖ International Symposium on Sustaining Food Security 
    ����    ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๗๗ Japanese Agricultural Research Quaterly: JARQ 
                ����            ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๗๘ Japanese Journal of Lactic Acid Bacteria 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๗๙ Japan-Korea Joint Symposium on Near Infarared 
Spectroscopy 

    ����    ����                                
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๓๘๐ Jourmal of Food Processing and Preservation 

                ����            ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๑๑๓ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครัง้ที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๓๘๑ Journal of Agricultural Research 
                ����                        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๘๒ Journal of Food Biotechnology 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๘๓ Journal of Food Process Engineering 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๘๔ Journal of Milk Science 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๘๕ Journal of Nutrition 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๘๖ Journal of Planar Chromatography - Modem TLC 
                ����                        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๘๗ Journal of Scientific Research 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๘๘ Journal of Scientific Research จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
            ����                ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๘๙ Journal of Sensory Studies 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๙๐ Journal of the Science of Food and Agriculture 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๙๑ KMITL Science Journal 
                ����                        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๙๒ Mahidol University Journal 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๙๓ Microbial Utlization of Renewable Resources 
    ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๑๑๔ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๓๙๔ NIR news 
                ����                        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๙๕ Pacific Rim Conference on Biotechnology 
    ����    ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๙๖ Packaging Technology international 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๙๗ Philippines Agriculturist 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๙๘ Plant Journal 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๓๙๙ Plant, Cell Tissue and Organ Culture 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๐๐ Proceedings of Asian Network on Microbial Researches 
    ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๐๑ KMITL International Conference on Integration of Science & 
Technology for Technology for Sustainable Development     ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๐๒ Proceedings of the International Soybean Processing 
and Utilization Conference  

    ����    ����                                
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๐๓ Regional Seminar of Biotechnology 

    ����    ����                    ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๐๔ Seminar/Reginal Seminar of the JSPS-NRCT/DOST/LIPI/VCC Large 

Scale Cooperative Research in the Field of Biotechnology     ����    ����                                
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๐๕ Southeast Asia Symposium on Quality Management in 

Postharvest Systems 
    ����    ����                    ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๐๖ SPISE International Symposium 
    ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๑๑๕ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๔๐๗ Summer Program in Sensory Evalution Symposium 
(SPISE-SYMPOSIUM) 

    ����    ����                    ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๐๘ Thailand Research Symposium 

����        ����                                
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๐๙ The Conference on Food Science & Technology 

    ����    ����                    ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๑๐ The Frist International Symposium on Insight into World of Indigenous 

Fermented Foods for Technology Development and Food safety     ����    ����                                
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๑๑ The International Conference  on NIR Spectroscopy 

    ����    ����                    ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๑๒ The International Society for Southeast Asian 

Agricultural Science 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๑๓ The Journal of Cell Biology 
                ����            ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๑๔ Tropentag 
    ����    ����                    ����    ����        

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๑๕ Tropentag : Prosperity and Poverty in a Globalize World 
Challenges for  

    ����    ����                    ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๑๖ World Agriculture  

    ����    ����                    ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๑๗ World Soybean Research Conference 

    ����    ����                    ����    ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๑๘ World's Poultry Conference 

    ����    ����                                
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๑๙ การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

����        ����                    ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๑๑๖ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๔๒๐ การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
����        ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๒๑ การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
����        ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๒๒ การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วทท.) 
����        ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๒๓ การประชุมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและ/หรือองค์กรวิชาชีพและ/หรือสมาคมโดยมีระบบ Peer 
review มี Proceeding เป็น Full Paperและหรือมีบทคัดย่อและเรื่องย่อ ����        ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๒๔ การประชุมที่จดัโดยหน่วยงานเฉพาะกิจ โดยที่ มรีะบบ Peer 
Review ผลงาน ลักษณะการจัดประชุม : สําหรับบุคคลทั่วไป 

����        ����                                
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๒๕ การประชุมพืชสมุนไพรไทย 

����        ����                                
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๒๖ การประชุมวิชาการจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

����        ����                    ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๒๗ การประชุมวิชาการถั่วเหลืองแห่งชาต ิ

����        ����                                
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๒๘ การประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งประเทศไทย 
    ����    ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๒๙ การประชุมวิชาการนานาชาต ิจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์การ
อาหารแห่งประเทศไทย 

    ����    ����                                
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๓๐ การประชุมวิชาการนานาชาติอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
    ����    ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๓๑ การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยทักษิณ 
����        ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๓๒ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยบูรพา 
����        ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๑๑๗ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๔๓๓ การประชุมวิชาการระดับบณัฑิตศกึษา 
����        ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๓๔ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกิ่งร้อน 
����        ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๓๕ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานทางวิชาการพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง 

����        ����                    ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๓๖ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาต ิ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา 
����        ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๓๗ การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. 
����        ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๓๘ การประชุมสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีระบบ Peer Review 
ผลงานลักษณะการจัดประชุม : สําหรับบุคคลทั่วไป และจัดเป็นประจํา ����        ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๓๙ การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร 
����        ����                    ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๔๐ การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาต ิ
����        ����                                

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๔๑ วารวารวิทยาศาสตร์เกษตร 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๔๒ วารสารเกษตร 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๔๓ วารสารเกษตรพระจอมเกลา้ 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๔๔ วารสารน้ําตาล 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๔๕ วารสารวิจัยประชากรมหาวิทยาลยัมหิดล 
            ����                ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๑๑๘ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๔๔๖ วารสารวิจัยและส่งเสรมิวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้
            ����                ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๔๗ วารสารวิจัยวิทยาศาสตร ์
            ����                ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๔๘ วารสารวิจิยและพัฒนา มจธ. 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๔๙ วารสารวิจิยและส่งเสรมิวิชาการเกษตร 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๕๐ วารสารวิชาการเกษตร 
            ����                ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๕๑ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๕๒ วารสารวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  
            ����                ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๕๓ วารสารวิทยาศาสตรเ์กษตร สมาคมวิทยาศาสตร์เกษตรแห่ง
ประเทศไทย 

            ����                ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๕๔ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(มธ.) 

            ����                            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๕๕ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

            ����                ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๕๖ วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร ์

            ����                ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๕๗ วารสารเวชสารสตัวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

            ����                ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๕๘ วารสารสงขลานครินทร ์

            ����                            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๑๑๙ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๔๕๙ วารสารสงขลานครินทร ์
            ����                ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๖๐ วารสารส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๖๑ วารสารสมาคมนักวิจัย 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๖๒ วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
            ����                ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๖๓ วารสารสมุนไพร 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๖๔ วารสารสตัวแพทย์ศาสตร ์
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๖๕ วารสารสตัวแพทย์สาร สัตวแพทยส์มาคมแห่งประเทศไทย 
            ����                ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๖๖ วารสารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
            ����                ����            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๖๗ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๖๘ วารสารอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติภณัฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

            ����                ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๖๙ วารสารอุตสาหกรรมเกษตร 

            ����                ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๗๐ วารสารอุตสาหกรรมอาหาร 

            ����                ����            
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑๔๗๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๑๒๐ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๔๗๒ อาหาร 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๗๓ อาหารและยา 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๗๔ อุตสาหกรรมเกษตร 
            ����                            

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๔๗๕ International  Manangement  of  Resourcesand  
Environment (THE  IMRE JOURNAL) 

    ����   ���� ����  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔๗๖ The  Annual  Meeting  of  Thai  MycologicalAssociation  

and  Mycology  Conference  in Thailand 
 ����      ���� ����  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๔๗๗ Joint  International  Conference  on  Information & Communication  
Technology  Electronic  and Electrical  Engineering  (JICTEE)  ����      ���� ����  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๔๗๘ International  Conference  on  Materials Processing  
Technology  (MAPT) 

 ����      ���� ����  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔๗๘ AUN/SEED-Net  Regional  Conference  on  

Manufacturing 
 ����      ���� ����  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๔๗๙ AUN/SEED-Net  Regional  Conference  on  Global  
Environment 

 ����      ���� ����  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔๘๐ International  Comference  on  lmage  and  Processing 

(ICISP) 
 ����      ���� ����  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๔๘๑ IFAC  Symposium  Advance  in  Automotive  Control 
(ACC) 

 ����      ���� ����  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔๘๒ AUN/SEED-Net  Regional  Conference  in  Electrical  and 

Electronics  Engineering 
 ����      ���� ����  ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔๘๓ International  Congress  on  Image  and  Signal  

Processing (CISP) 
 ����      ���� ����  ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

เอกสารแนบ  ๑/๑๒๑ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๔๘๔ Joint  International  Conference  on  Information& Communication 
Technology,Electronic  and  Electrical  Engineering (JICTEE)  ����      ���� ����  ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔๘๕ International  Conference  on  Mechanical,Industrial, 

and  Manufacturing Technologies (MIMT) 
 ����      ���� ����  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๔๘๖ Regional  Conference  on  ICT  Application  for  Ineustries  and 
Small  Companies  in  ASEAN  Countries (RCICT)  ����      ���� ����  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๔๘๗ ASEAN  Environmental  Engineering  Conference (AEEC) 
 ���� ����     ���� ����  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๔๘๘ AUN/SEED-Net  Regional  Conference  in  Mechanical 
and  Aerospace  Technology (RC-MeAe) 

 ���� ����     ���� ����  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔๘๙ International  Conference  on  Logistics  and  Transport 

(ICLT) 
 ���� ����     ���� ����  ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔๙๐ International  Conference  on  Operations  and  Supply 

chain  Management  (OSCM) 
 ���� ����     ���� ����  ๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔๙๑ ACM  International  Conference  on  Ubiquitous  Information 

Management  and  Communication (ICUIMC)  ����      ���� ����  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
๑๔๙๒ International Conference on Enabling Science and 

Nanotecnology (ESci Nano) 
 ���� ����     ����   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๔๙๓ Energy Procedia 
    ����   ����   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๔๙๔ Annual Conference of Microscopy Society of Thailand 
(MST) 

����  ����     ����   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๔๙๕ Siam Physics Congress 
����  ����     ����   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๔๙๖ International Conference on Frontier of Nanoscience 
and Technology 

 ���� ����     ����   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

เอกสารแนบ  ๑/๑๒๒ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๔๙๗ The International Annual Symposium on Computational 
and Engineering (ANSCSE) 

����  ����        
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๔๙๘ การประชุมเชิงวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําแพงแสน 
����  ����     ����   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๔๙๙ Eco-Energy and Material Science and Engineering  
(EMSES) 

����  ����     ����   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๕๐๐ IEEE International NanoElectronics Conference (INEC) 
����  ����     ����   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๕๐๑ Journal of Microscopy Society of Thailand 
    ���� ����  ����   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๕๐๒ Chiang Mai Journal of Science 
����       ����   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๕๐๓ International Symposium on Biocontrol and 
Biotechnology 

 ���� ����     ����   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๕๐๔ Annual Conference of Microscopy Society of Thailand 
�  �    � �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๕๐๕ Nano Thailand  
�  �    � �   

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๕๐๖ IEEE Nanotechnology Materials and Devices Conference  � �    � �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๕๐๗ Procedia Engineering     �  � �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๕๐๘ วารสารวิทยาศาสตรล์าดกระบัง  
(Journal of Science Ladkrabang) 

   �  � � �  � 
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๕๐๙ การประชุมระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน    �    �   ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

เอกสารแนบ  ๑/๑๒๓ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วนัที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๕๑๐ The Conference of the Asian Consortium on 
Computational Materials Science (ACCMS-7) 

 �         ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๕๑๑ International Symposium on Technology for 
Sustainability (ISTS) 

 �     � �   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๕๑๒ Joint International Conference on Nanoscience, 
Engineering and Management 

 �     � �   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๕๑๓ International Conference on Advanced Materials and 
Nanotechnology 

 �     � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๕๑๔ International Conference on Engineering, Applied 
Sciences, and Technology (ICEAST) 

 �     � �   
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๕๑๕ The International Journal of Business, Marketing, and 
Decision Sciences 

 �   � � � � � � 
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ 

๑๕๑๖ The International Journal of Business and Economics 
Perspectives 

    � � � � � � 
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ 

๑๕๑๗ The International Journal of Business, Accounting and 
Finance 

    � � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ 

๑๕๑๘ The International Journal of Human and Social Science 
�  �  � � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ 

๑๕๑๙ The International Journal of Agricultural and Biological 
Sciences 

� � �  � � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ 

๑๕๒๐ Research Journal of the ooi Junior Academy 
    � � � � � � 

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ 

๑๕๒๑ Research Journal of the ooi Senior Academy 
   � � � � � � � 

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ 

 

เอกสารแนบ  ๑/๑๒๔ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๕๒๒ The Journal of American Academy of Business, 
Cambridge 

 � �  � � � � �  ๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ 

๑๕๒๓ The International Journal of Art & Science 
 � �  � � � � �  

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ 

๑๕๒๔ วารสารการบริหารและจดัการ 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

 � � � � � � � � � 
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สงิหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ 

๑๕๒๕ จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์  
(Chulalongkorn Business Review) 

 � � � � � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ 

๑๕๒๖ วารสารบริหารธุรกิจนิด้า   
(NIDA Business Journal) 

� � � � � � � � �  
๘/๒๕๕๖ 

(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
คณะวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ 

๑๕๒๗ IABPAD Conference Proceeding 
� � � � � � � � � � 

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยการ
บริหารและจัดการ 

๑๕๒๘ วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
� � � � � � � � � � 

๘/๒๕๕๖ 
(๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

คณะวิทยาลัยการ
บรหิารและจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  ๑/๑๒๕ 



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลโครงการวิจัย 
รายชื่อวารสารและการประชุมทางวิชาการทีข่ออ้างอิงจากส่วนงานวิชาการอื่น 

(จากมติคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ – ๑๒/๒๕๕๗ และ ๑/๒๕๕๘ – ๕/๒๕๕๘  จํานวน  ๑๖๕  รายชื่อ) 

 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑ 
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
(วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียจังหวัดขอนแก่น) 

�  �     �   ๙/๒๕๕๗ 
(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๒ การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว.วิจัย (มศว) �  �     �   ๙/๒๕๕๗ 
(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๓ 
การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลยัรามคาํแหง) 

�  �     �   
๙/๒๕๕๗ 

(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

๔ 
The International Bioscience Conference and 
Internationnal PSU-UNS Biotechnology and 
International Conference 

 � �     �   
๙/๒๕๕๗ 

(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิทยาศาสตร์ 

๕ 
The IEEE International Conference on Sustainable 
Energy Technologies 

 � �     �   
๙/๒๕๕๗ 

(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิทยาศาสตร์ 

๖ Annual International Symposium on Agriculture  � �     �   ๙/๒๕๕๗ 
(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 

คณะ 
วิทยาศาสตร์ 

๗ 
International Conference on Informative and 
Cybernetics for Computational Social Systems 

 �     � � �  ๙/๒๕๕๗ 
(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 

คณะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘ IEEE Internation Conference On Image Proceessing (ICIP)   � �     �   
๙/๒๕๕๗ 

(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๙ IEEE Congress on Evalutionary Computetion (CEC)   � �     �   
๙/๒๕๕๗ 

(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

เอกสารแนบ  ๑/๑๒๖ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๐ 
IEEE World Congress on Computational, Intelligence 
(WCCI)  

 � �     �   ๙/๒๕๕๗ 
(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 

คณะ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๑ 
IEEE International Conferences on Cybernetics and 
Intellgent System (CIS)  

 � �     �   
๙/๒๕๕๗ 

(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๒ 
IEEE International Conferences on Robotics, Automation 
and Mechatronics (RAM)  

 � �     �   
๙/๒๕๕๗ 

(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๓ 
International Conference on Control, Automation, 
Robotics and Vision (ICARCV) 

 � �     �   
๙/๒๕๕๗ 

(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๔ 
International Conference on Computer Vision Theory 
and Application (VISAPP) 

 � �     �   
๙/๒๕๕๗ 

(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๕ 
Genetic and Evalutionary Computation Conference 
(GECCO)  

 � �     �   ๙/๒๕๕๗ 
(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 

คณะ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๖ 
IAPR International Conference on Machine Vision 
Applications (MVA)  

 � �     �   ๙/๒๕๕๗ 
(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 

คณะ 
วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๗ 
International Conference on Smart Materials and 
Surfaces 

 �      �   
๙/๒๕๕๗ 

(๑๖ กันยายน ๒๕๕๗) 
คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๘ 
International Conference on Signal Processing & 
Integrated Networks (SPIN) 

 � �   � �  �  
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิศวกรรมศสาตร ์

๑๙ 
The Annual IEEE Congress on Evalutionary Computation 
(IEEE CEC) 

 � �   � �  �  
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิศวกรรมศสาตร ์

๒๐ 
IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-
IEEE) 

 � �   � �  �  
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิศวกรรมศสาตร ์

๒๑ 
Asia-Pacific Signal and Information Processing 
Association Annual Summit and Conference(APSIPA)  

 � �   � �  �  
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิศวกรรมศสาตร ์

๒๒ 
Frontiers in Computational Physics Conference : Energy 
Sciences 

 � �   � � �   
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิศวกรรมศสาตร ์

เอกสารแนบ  ๑/๑๒๗ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากสว่นงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๒๓ 
International Conference on Environment and 
Renewable Energy (ICERE) 

 � �   � � �   
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิศวกรรมศสาตร ์

๒๔ 
The International Conference on Energy, Science & 
Technology (EST) 

 � �   � � �   
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิศวกรรมศสาตร ์

๒๕ 
International Conference on Engineering and 
Technology (ICET) 

 � �   � � �   
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
คณะ 

วิศวกรรมศสาตร ์

๒๖ 
International Conference on Languages, Literature and 
Linguistics (ICLLL) 

 � �     �   
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
คณะครุศาสตร์
อุสาหกรรม 

๒๗ 
AUN/SEED-Net Regional Conference on Energy 
Engineering 

 � �     �   
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
คณะครุศาสตร์
อุสาหกรรม 

๒๘ 
International Conference on Biological and Life 
Sciences (ICBLS) 

 � �     � �  
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

๒๙ 
International Congress on Natural Sciences and 
Engineering (ICNSE) 

 � �     � �  
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

๓๐ 
International Symposium on Fundamental and Applied 
Sciences (ISFAS) 

 � �     � �  
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

๓๑ 
International Congress on Chemical, Biological and 
Enviromental Sciences (ICCBES) 

 � �     � �  
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

๓๒ 
IMT-GT International Conference on Mathematics, 
Statistics and Its Applications (ICMSA) 

 � �     �   
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
คณะวิทยาศาสตร์ 

๓๓ 
The Joint International Conference of Asian Meeting on 
Ferroelectricity and Asian Meeting on Electroceramics 
(AMF-AMEC) 

 � �     �   
๑๐/๒๕๕๗ 

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๓๔ 
International Conference on Antenna Measurent & 
Applications 

 � �   � � � �  
๑๑/๒๕๕๗ 

(๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์
 

เอกสารแนบ  ๑/๑๒๘ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๓๕ 
The international Electrical Engineering Congress 
(IEECON) 

 � �   � � � �  
๑๑/๒๕๕๗ 

(๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๓๖ 
International Science, Social Science, Engineering and 
Energy Conference 

 � �     � �  
๑๑/๒๕๕๗ 

(๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม 

๓๗ 
International Conference on Remote Engineering and 
Virtual Instrumentation 

 � �     �   
๑๑/๒๕๕๗ 

(๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม 

๓๘ The Thailand International Nanotechnology Conference  � �     �   
๑๑/๒๕๕๗ 

(๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๓๙ 
Annual International Business, Health & Engineering 
Conference 

 � �   � �  �  
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๐ 
International Conference on Frontier of Energy and 
Enviroment Engineering (ICFEEE) 

 � �   � �  �  
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๑ 
Asia-Pacific International EMC Symposium and 
Exhibition (APEMC) 

 � �   � �  �  
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๒ International Conference on Power Engineering (ICOPE)  � �   � �  �  
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๓ IEEE Congress on Evalutionary Compulation (IEEE CEC) � � �   � �  �  
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๔ 
IEEE International Conference on Fuzzy Systems (Fuzz-
IEEE) 

 � �   � �  �  
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๕ 
การประชุมวิชาการระดับชาตสิมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย 

�  �   �  �   
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๖ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยรชภฏันครปฐม �  �   �  �   
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

 

เอกสารแนบ  ๑/๑๒๙ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๔๗ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยวีารสารการวิจัยและพัฒนา    �  �  �   
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๘ 
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

�  �   �  �   
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๔๙ 
Procedia Enviromental Science  

    � � � �   
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๐ 
Energy and Power Engineering 

    � � � �   
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๑ 
International Conference on Enviromant Science and 
Engineering (ICESE) 

 � �   � � �   
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๒ 
Journal of Environmental Research 

   �  � � �   
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๓ 
AUN/SEED-Net Regional Conference on Manufacturing 
Engineering 

 
� �   � � �   

๑๒/๒๕๕๗ 
(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๔ 
International Forum and Conference on Logistics and 
Supply Chin Management (LSCM) 

 � �   � � �   
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๕ 
International Transaction Journal of Engineering, 
Management & Applieds Science & Technologies 

    � � � �   
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๖ 
Society of Plastics Engineers 

 � �   � � �   
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๕๗ 
International Conference on Renewable Energy and 
Power Quality 

 
� �   � � �   

๑๒/๒๕๕๗ 
(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

๕๘ 
European Fuel Cell  

� �   
� � �   

๑๒/๒๕๕๗ 
(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

 

เอกสารแนบ  ๑/๑๓๐ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๕๙ 
International Conference on Water Resources 
Engineering 

 � �   � � �   
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๖๐ Chemical Engineering Transactions     � � � �   
๑๒/๒๕๕๗ 

(๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๖๑ 
International Congress of Chemical and Process  
Enggineering (CHISA) 

 � �   � � �   
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๖๒ 
AUN/SEED-Net Regional Conference on Information and 
Communications Technology 

 � �   � � �   
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๖๓ 
Conference Process Integration, Modelling and 
Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction 

 � �   � � �   
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๖๔ 
International Thai Chemical Engineering and Applied 
Chemistry Conference (TICHE) 

 � �   � � �   
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๖๕ Asia-Pacific International Conference on Lightning (APL)  � �   � �  �  
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๖๖ 
Internation Conference Symposium on High Voltage 
Engineering (ISH) 

 � �   � �  �  
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๖๗ 
The Asian Conference on Engineering and Natural 
Sciences (ACENS) 

 � �   �  �   
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๖๘ World Congress on Clinical Nutrition (WCCN)  � �     � �  
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๖๙ Annual Education and Development Conference  � �     �   
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๗๐ 
International Conference on Multilingual Education, 
Learning and Teaching (ICMELT) 

 � �     �   
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

เอกสารแนบ  ๑/๑๓๑ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๗๑ 
การประชุมวิชาการการนําสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภเูก็ต 

�  �     �   
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๗๒ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาลัยการจัดการวิชาการ” 
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

�  �     �   
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๗๓ 
การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยภีาคใต้วิจยั “Social 
Concern” 

�  �     �   
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘)) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๗๔ 
International Conference on Urban and ExtraUrban 
Studies 

 � �     � �  
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๗๕ 
An International Journal of Urban and ExtraUrban 
Studies 

    �   � �  
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๗๖ 
ASEAN Microscopy Conference (AMC) & Annual 
Conference and Meeting of the Microscopy Society of 
Thailand (MST) 

�  �     �   
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาศาสตร์ 

๗๗ 
International Symposium on Fundamental and Applied 
Sciences (ISFAS) 

 � �     �   
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาศาสตร์ 

๗๘ 
International Conference on Electronics, Information 
and Communication (ICEIC) 

 � �    � � �  
๑/๒๕๕๘ 

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๘)) 
คณะ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗๙ 
IEEE International Conference on Enviroment and 
Electrical Engineering 

 �    � � � �  
๒/๒๕๕๘ 

(๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๘๐ 
International Conference on Engineering Science and 
Technology Innovation (ICESTI) 

 �    � � � �  
๒/๒๕๕๘ 

(๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๘๑ 
The First Asia Conference on Defence Technology 
(ACDT) 

 �    �  �   
๒/๒๕๕๘ 

(๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๘๒ 
การประชุมวิชาการระดับชาติโสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย (NCET) 

�  �     �   
๒/๒๕๕๘ 

(๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

เอกสารแนบ  ๑/๑๓๒ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๘๓ CIOSTA & CIGR Section V Conference  � �     � �  
๒/๒๕๕๘ 

(๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

๘๔ 
International Conference on Agriculturel and Biological 
Sciences (ABS) 

 � �     � �  
๒/๒๕๕๘ 

(๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

๘๕ 
International Symposium on Agricultural Technology 
(ISAT) 

 � �     � �  
๒/๒๕๕๘ 

(๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

๘๖ การประชุมวิชาการสตัวศาสตร์แหง่ชาต ิ �  �     �   
๒/๒๕๕๘ 

(๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

๘๗ การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง �  *     �   
๒/๒๕๕๘ 

(๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

๘๘ 
The Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 
(SACT) 

 � �     �   
๒/๒๕๕๘ 

(๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาศาสตร์ 

๘๙ The World Tunnel Congress (WTC)  �    � � � �  
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๙๐ 
The International Congress on Engineering and 
Information (ICEAL) 

 �    � � � �  
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๙๑ 
The Internation Exergy, Energy and Enviroment 
Symposium (IEEES) 

 �    � � � �  
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๙๑ 
The International Congress on Logistics and SCM 
Systems (ICLS) (*ได้รับความเหน็ชอบให้ใช้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทเมื่อการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖) 

 �    � � �* �  
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๙๒ 
The National Interdisciplinary Academic Conference 
(TNIAC) การประชุมสหวิทยาการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

�     �  �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๙๓ 
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดําเนินงานทาง
อุตสาหกรรม 

�     �  �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์
หมายเหตุ  * ตีพิมพ์ฉบับเตม็ในวารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ฉบับพิเศษ) 

เอกสารแนบ  ๑/๑๓๓ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๙๔ 
Silpakorn University Joutnal of Social Sciences, 
Humanities, and Arts 

    �   � �  
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)) 
คณะ 

สถาปตัยกรรมศาสตร์ 

๙๕ 
Thammasat International Journal of Science and 
Technology 

    �   � �  
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๙๖ Thammasat Review     �   � �  
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๙๗ 
The Asian Conference on Technology in the Classroom 
(ACTC) 

 � �     � �  
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๙๘ 
Global Conference on Learning and Technology 
 (by AACE) 

 � �     � �  
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๙๙ 
International Conference on e-learning & Innovative 
Pedagogies 

 � �     � �  
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๑๐๐ International Educational Technology Conference (IETC)  � �     � �  
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๑๐๑ 
International Research Symposium on E-Learning and 
New Media (IRSEM) 

 � �     � �  
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๑๐๒ 
Learning and Knowledge Analytics in Open Education 
Summer International Research Symposium 

 � �     � �  
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๑๐๓ Food and Applied Bioscience Journal (FABJ)     �   �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)) 
คณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร 

๑๐๔ JAPR Internation Conference  on Biometrics (ICB)  � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๐๕ IAPR Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR)  � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
 

เอกสารแนบ  ๑/๑๓๔ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๐๖ 
IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 
(SSCI) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มนีาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๐๗ 
IEEE Winter Conference on Applications of Computer 
Vision (WACV) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๐๘ 
IEEE International Conference on Computer Vision and 
Pattern Recognition CVPR) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๐๙ 
IEEE International Conference on Computer Vision 
(ICCV) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๑๐ 
IEEE International Conference on Signal and Image 
Processing Applications (ICSIPA) 

 � *     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๑๑ 
The Annual Conference of the IEEE Idustrial Electronics 
Society (IECON) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๑๒ British Machine Vision Conference (BMVC)  � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๑๓ 
European Conference on Informatics, Electronics and 
Vision (ECCV) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๑๔ 
International Conference on Informatics, Electronics 
and Vision (ICIEV) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๑๕ 
International Conference on Intelligent Informatics and 
Biomedical Sciences (ICIIBM) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๑๖ 
The Pacific Rim Onternational Conference on Artificial 
Intelligence (PRICAI) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๑๗ European Conference on Genetic Programming (EuroGP)  � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๑๘ 
Euopean Conference on the Applications of 
Evolutionary Computation (EvoApplicattions) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

เอกสารแนบ  ๑/๑๓๕ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๑๙ 
The International Conference on Communications and 
Electronics (ICCE) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๒๐ Interspeech  � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๒๑ 
International Conference of the Biometrics Special 
Interest Group (BIOSIG) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๒๒ 
International Conference on Cognitive Computing and 
Information Processing 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๒๓ 
IEEE International Conference on Cognitive Informatics 
& Cognitive Computing (ICCI-CC) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๒๔ 
International IEEE/EMBS Conference on Neural 
Engineering (NER) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๒๕ 
International Symposium on Intelligent Signal 
Processing and Communication Systems (ISPACS) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๒๖ 
IEEE International Conference on Acoustics, Speech, 
and Signal Processing (ICASSP) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๒๗ Annual Computational Neuroscience Meeting (CNS)  � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๒๘ 
The Annual Meeting of the Cognitive Science Society 
(CogSci) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๒๙ ACM Conference on Intelligent User Interfaces (ACM IUI)  � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๓๐ 
International Conference on Embedded Systems and 
Intelligent Technology (ICESIT) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๓๑ 
The International Conference on Chotic Modeling and 
Simulation (CHAOS) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

เอกสารแนบ  ๑/๑๓๖ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๓๒ 
IEEE International Sysposium on Signal Processing and 
Information Technology (ISSPIT) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๓๓ 
IEEE International Conference on Signal Processing 
(ICSP) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๓๔ 
The International Symposium on Medical Information 
and Communication Technology (ISMICT) 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๓๕ 
International Conference on Applied Physiics and 
Material Applications 

 � �     �   
๓/๒๕๕๘ 

(๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 
คณะวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

๑๓๖ 
IEEE International Conference on Signal and Image 
Processing Applications (IEEE ICSIPA) 

 �    � � � �  
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๓๗ 
International Conference on Communication and 
Computer Engineering (ICOCOE) 

 �    � � � �  
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๓๘ IUAES Inter-Congress  � �      �  
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑๓๙ European Network for Housing Resraech (ENHR)  � �      �  
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑๔๐ 
Built Environment Resaerch Associates Conference 
(BERAC) 

�       �   
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑๔๑ Global Academic Network Internation Conferences  � �     �   
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๑๔๒ 
The International Conference on Education 
Technologies and Computers (ICETC) 

 � �     � �  
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๑๔๓ International Conference on Tourism (ICOT)  � �     � �  
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๑๔๔ 
International Conference on Asia Agricultural an Animal 
(ICAAA) 

 � �     � �  
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

เอกสารแนบ  ๑/๑๓๗ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๔๕ 
The Research Symposium on Petrochemical and 
Materials Technology 

 � �     �   
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาศาสตร์ 

๑๔๖ 
The PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, 
and Polymers 

 � �     �   
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาศาสตร์ 

๑๔๗ 
The International Conference on Photonics Solutions 
(ICPS) 

 � �     �   
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาศาสตร์ 

๑๔๘ 
International Conference on Applied Physics and 
Material Appplications (ICAPMA) 

 � �     �   
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๔๙ 
International Conference on Materials Engineering 
(ICMEN) 

 � �     �   
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๕๐ 
The International Conference on Advancement of 
Development Administration Social Science and 
Interdisciplinary Studies (ICADA-SSIS) 

 � �     � �  
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยบริหารและจัดการ 

๑๕๑ 
International Conference on Social Sciences and 
Business (ICSSB) 

 � �     � �  
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยบริหารและจัดการ 

๑๕๒ Sustainable Development Conference  � �     � �  
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยบริหารและจัดการ 

๑๕๓ 
The International Conference on Business, Informaties 
and Management (BIM) 

 � �     � �  
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยบริหารและจัดการ 

๑๕๔ 
Management and Innovation Technology International 
Conference (MITICON) 

 � �     � �  
๔/๒๕๕๘ 

(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘) 
คณะ 

วิทยาลัยบริหารและจัดการ 

๑๕๕ 
IEEE Conference on Standards for Commnications and 
Networking (CSCN) 

 �    � � � �  
๕/๒๕๕๘ 

(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๕๖ 
IEEE Global Conference on Consumer Electronics 
(GCCE) 

 �    � � � �  
๕/๒๕๕๘ 

(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์
 

เอกสารแนบ  ๑/๑๓๘ 



ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘    วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  (ต่อ) 

ลําดบัที่ รายชื่อวารสารหรือรายชื่อการประชุมทางวิชาการ 

ประเภท การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผ่านมตคิณะกรรมการ

สภาวิชาการ  
ครั้งที่/พ.ศ. 

อ้างอิง 
จากส่วนงานวิชาการ 

การประชุม วารสาร ปรับสภาพ สําเร็จการศึกษา 
ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ ม ี
Proceeding 

ภายใน 
ประเทศ 

นานาชาต ิ โท เอก โท 
เอก 

Shot Full 

๑๕๗ 
International Conference on Intelligent Informatics and 
Biomedical Sciences (ICIIBM) 

 �    � � � �  
๕/๒๕๕๘ 

(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์

๑๕๘ Design Resaerch Society Conference (DSR)  �       �  
๕/๒๕๕๘ 

(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑๕๙ 
International Association of Societies of Design Resaerch 
Conference (IASDR) 

 �       �  
๕/๒๕๕๘ 

(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑๖๐ ICOMOS Thailand International Conference  � �      �  
๕/๒๕๕๘ 

(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑๖๑ Sustainable Innovation  �       �  
๕/๒๕๕๘ 

(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑๖๒ 
ASIA/Pacific International Conference on Enviroment-
Behaviour Studies (AicE-Bs) 

 �       �  
๕/๒๕๕๘ 

(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์

๑๖๓ AMER International Conference on Quality of Life   �       �  
๕/๒๕๕๘ 

(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์

๑๖๔ 
World Conference on Psychology, Counselling and 
Guidance (WCPCG) 

 �       �  
๕/๒๕๕๘ 

(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์

๑๖๕ 
Hong Kong International Conference on Engineering and 
Applied Sciences (HKICEAS) 

 � �     � �  
๕/๒๕๕๘ 

(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
คณะ 

เทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ  ๑/๑๓๙ 


