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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
แบบค าร้องขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ 

Final Thesis/ Independent Study Examination Request 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)      

1. หัวข้อดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ (Thesis/ Independent Study Title) กรอกท้ังชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ชื่อหัวข้อภาษาไทย (ตัวบรรจง) (Thai)            
              
ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) (English)           
              
2. อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (Thesis/ Independent Study Advisor) 
              

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
Dear Dean of Graduate School,  
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนุมัติ (I would like to request to take) 

 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (บทท่ี 1-5) Final D.B.A. Thesis examination (Chapter 1-5) 

 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย (บทท่ี 1-5) Final M.B.A. Thesis examination (Chapter 1-5)  

 สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (บทท่ี 1-5) Final Independent Study examination (Chapter 1-5)  

ข้าพเจ้าได้ผ่านการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ ค้นคว้าอิสระ (บทท่ี 1-3) เมื่อภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา    

My Thesis/ Independent Study proposal examination (Chapter 1-3) was taken in the semester/ academic year   

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ/์ การค้นคว้าอิสระน้ี เป็นผลงานเขียนของข้าพเจ้า หากมหาวิทยาลัยได้รับการร้องเรียน

จากเจ้าของผลงาน หรือภายหลังได้ตรวจสอบ พบว่าเป็นเอกสารท่ีลอกเลียนจากเอกสารของผู้อื่น หรือจากแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือรวมถึงการให้ผู้อื่น

จัดท า ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายอมให้มหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้

เดียว โดยไม่ขอทักท้วงแต่ประการใด 

I hereby declare that this Thesis/ Independent Study is exclusively the result of my own autonomous work based 
on my research and literature published, which is seen in the notes and bibliography used.  At any time if my statement is 
found to be incorrect even after my graduate, the university has the right to withdraw/ revoke my M.B.A./ D.B.A. degree 
without any dissent. 
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ดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระน้ี ได้ผ่านการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ (originality report) ท่ี

ตรวจสอบจากรูปเล่มษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระของข้าพเจ้า (เฉพาะหน้าแรกท่ีปรากฏชื่อนักศึกษาและข้อมูล Similarity Index) 
พร้อมกับแบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

I have attached an originality report which is a proof of plagiarism check from the final version of my Thesis/ 
Independent Study (only the first page which contains student’s name and Similarity Index) together with 
Thesis/Independent Study progress report with this form. 

 
  รายงานการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ (พบว่ามีค่า Similarity Index เท่ากับ ...................%) 
 Originality Report by using Akarawisut Program (and the similarity index is …………………. %) 
  แบบรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  

Thesis/ Independent Study progress report 
*เกณฑ์การประเมินความซํ้าซ้อนของวรรณกรรมการวิชาการ โดยรวมทั้งฉบับตอ้งมีค่าดัชนีความซํ้าซ้อนได้ไม่เกินร้อยละ 40 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสอบ
พิจารณาผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมร่วมกับการประเมินการสอบดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานพินธ์/ การค้นควา้อิสระขั้นสุดท้าย (บทที ่1-5) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 Your approval is hereby requested. 

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)  
 

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

……./…………../…….. 

 


