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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
แบบส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 

Submission of Bound Volumes of Thesis/ Independent Study Form  
 ดุษฎีนิพนธ์ (Thesis: D.B.A.)          วิทยานิพนธ์ (Thesis: M.B.A.)          การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 

ว/ด/ป (D/M/Y)    ภาคการศึกษา (Semester)    ปีการศึกษา (Academic year)    
ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname)             
รหัสนักศึกษา (Student I.D. number)            
หลักสูตร (Program)   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration in Business Administration)  

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Doctor of Philosophy Program in Business Administration) 

เบอร์โทรศัพท์ (Mobile phone number)     อีเมล (Email address)      

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
Dear Dean of Graduate School,  
 

ข้าพเจ้าขอน าส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามรายละเอียด ดังต่อไปน้ี  
I hereby submit the bound volumes of Thesis/ Independent Study with all required documents as follows: 
 รูปเล่มฉบับสมบูรณ์จ านวน 1 เล่ม (1 copy of hard bound binding) 
 ซีดีรอม 1 แผ่นท่ีบรรจุไฟล์งาน (1 CD-ROM with all contents)  
  ไฟล์ MS Word งานฉบับเต็ม (Full paper in MS Word)  ไฟล์ Pdf งานฉบับเต็ม (Full paper in Pdf) 
 เอกสารรับรองการตีพิมพ์ผลงาน ในกรณีเผยแพร่ในวารสารวิชาการ (Journal publication documents)  

เร่ืองที่ 1   จดหมายรับรองการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร (An official letter of acceptance from publisher) 
 เปนวารสารตามเกณฑคุณภาพของ สกอ. (Journal fulfils guidelines of Commission for Higher Education) 

เปนวารสารระดับ       (   ) ระดับชาติ (National) (   )  ระดับนานาชาต ิ(International) 
ฐานข้อมูล TCI  (   ) ฐาน 1 (Tier 1)  (   ) ฐาน 2 (Tier 2)   (   ) ฐาน 3 (Tier 3)   
สถานะ (Status)   (   ) ตีพิมพ์แลว้ (Published) (   ) อยู่ระหวา่งรอตีพิมพ์ (On process of publication) 
ชื่อวารสาร (Name of journal)           
            
ฉบับที่:พิมพป:หนา (Volume: Year: Page)          
เร่ืองที่ 2   จดหมายรับรองการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร (An official letter of acceptance from publisher) 

 เปนวารสารตามเกณฑคุณภาพของ สกอ. (Journal fulfils guidelines of Commission for Higher Education) 
เปนวารสารระดับ       (   ) ระดับชาติ (National) (   )  ระดับนานาชาต ิ(International) 
ฐานข้อมูล TCI  (   ) ฐาน 1 (Tier 1)  (   ) ฐาน 2 (Tier 2)   (   ) ฐาน 3 (Tier 3)   
สถานะ (Status)   (   ) ตีพิมพ์แลว้ (Published) (   ) อยู่ระหวา่งรอตีพิมพ์ (On process of publication) 
ชื่อวารสาร (Name of journal)           
            
ฉบับที่:พิมพป:หนา (Volume: Year: Page)          

 
หมายเหตุ (Remark): เมื่อผลงานได้รบัการตีพิมพ์เรียบร้อยแลว้ นกัศึกษาต้องส่งส าเนาบทความ (reprint) ที่ลงเผยแพรใ่ห้แก่บัณฑิตวิทยาลัย (It  
is required to submit a copy of a reprint after the journal is published to the Graduate School) 
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 เอกสารรับรองการน าเสนอผลงานวิจัย ในกรณีเผยแพร่ในการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  
     (Conference proceedings documents) 

 ส าเนาเกียรติบัตรรับรองการเข้ารว่มน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ (A copy of certificate of participation) 
 ส าเนาบทความ (reprint) ที่ลงเผยแพร่ในรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) (A copy of a reprint published in    
     the proceedings.) 
ชื่อการประชุม (Name of conference)          
            
วัน/ เดือน/ ป ีที่น าเสนอ (D/M/Y)          
หน่วยงาน (Organization)           
เปนการประชุมระดับ      (   ) ระดับชาติ (National) (   )  ระดับนานาชาต ิ(International) 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดังกลาวแลวทุกประการ หากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ตรวจสอบพบใน
ภายหลังว่าขอมูลดังกล่าวไมเปนความจริง ขาพเจายินดีใหม้หาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ตัดสิทธิ์ในการส าเร็จการศึกษาโดยไมขออุทธรณใด ๆ ท้ังสิ้น 

I hereby certify that this information is truthfully validated.  If it is found that the information is fictitious I hereby, 
allow Southeast Asia University to disqualify my graduation without any dissent. 
 

ลงชื่อ (Sign)       ผู้ยื่นค าร้อง (Student) 
        (                                               ) 

                   / /  
 

อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก (Main Advisor)   
 อนุมัติ (Approved) 
 ไม่อนุมัติ (Not approved)  
………………………………………………………………… 

ลงชื่อ (Sign)  
 

…………………………………………………… 
(                                            ) 

……./…………../…….. 

ผู้อ านวยการหลักสูตร (Program Director)   
 อนุมัติ (Approved) 
 ไม่อนุมัติ (Not approved)  
…………………………………………………………………… 

ลงชื่อ (Sign)  
 

…………………………………………………… 
(                                            ) 

……./…………../…….. 

คณบดี (Dean)   
 อนุมัติ (Approved) 
 ไม่อนุมัติ (Not approved)  
……………………………………………………………………… 

ลงชื่อ (Sign)  
 

…………………………………………………… 
(                                            ) 

……./…………../…….. 

 


