
 
 
 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธรุกิจ 
  สํานักวิชาการจัดการ 

เรื่อง  ผลการพิจารณาการสอบปองกันโครงรางการคนควาอิสระ  
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
 

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

  ตามท่ีคณะกรรมการสอบปองกันโครงรางการคนควาอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไดดําเนินการสอบปองกันโครงรางการคนควาอิสระ ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2562 ไปแลวนั้น 
 
  บัดนี้ คณะกรรมการสอบปองกันโครงรางการคนควาอิสระฯ ไดพิจารณาผลการสอบฯ ของ
นักศึกษาเรียบรอยแลว ผลการพิจารณา ดังแนบทายประกาศ 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
            ประกาศ ณ  วันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 

                                                       (รองศาสตราจารย ดร. สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ) 
                                                       ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรม 

                                                   และการพัฒนาธุรกิจ 
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ผลการพิจารณาการสอบปองกันโครงรางการคนควาอิสระ  

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

 
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล หลักสูตร ผลการพิจารณา เง่ือนไขท่ีตองปรับปรุง 

ผาน     ไมผาน 

1. หนึ่งฤดี  จุลแกว บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1.  ตรวจสอบการเขียนภาษาใหถูกตอง 
ตรวจท้ังเลม 

2.  ความสาํคัญของปญหายังไมตรง
ประเด็นและขาดขอมูลเชิงประจักษ 

3.  ตรวจสอบการอางอิง 
4.  กําหนดหลักการในการวัด คํานวน

ระดับความสุขใหชัดเจน 
5. ปรับแกไขตารางในการสรุปการทบทวน

วรรณกรรมใหถูกตอง ชัดเจนยิ่งข้ึน 
6. ตรวจสอบการเขียนสมมติฐานใหถูกตอง

กับสถิติท่ีใชและการวัดคาของตัวแปร 
7.  ตรวจสอบการอางอิงโดยละเอียด 
8. ใหระบุขอมูลสถิติท่ีชัดเจน 
9. อางอิงขอมูลจากตารางใหชัดเจน และ 

update 
2. พิมพชนก อุตรา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1.  แกไขชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 

2.  ตรวจแกไขภาษาท่ีใชเขียนใหเปนภาษา
ทางวิชาการ 

3.  ตรวจสอบแกไขการเขียนอางอิงให
ถูกตองครบถวน และถูกตองตาม
รูปแบบ 

4.  เขียนประโยชนท่ีไดใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

5. ตรวจแกไขการอางอิงท่ีลาสมัย 
6. ปรับกรอบเวลาการศึกษาและระเบียบ

วิจัยใหถูกตอง 
3. กรกมล ไชยชุมพล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1.  ทําไมตองเนนศึกษาเฉพาะพนักงานท่ี

เปนสมาชิกสหกรณ จําเปนหรือไมตอง
ระบุวาตองเปนสมาชิกสหกรณ 

2.  ตรวจแกไขการอางอิงใหถูกตอง
ครบถวนท้ังเลม 

นกัศึกษาตอ้งอา่นขอ้มูลเพิ่มเตมิในหนา้สดุทา้ยดว้ย 
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ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล หลักสูตร ผลการพิจารณา เง่ือนไขท่ีตองปรับปรุง 

ผาน     ไมผาน 

 
3.  ปรับการเขียนสภาพปญหาของบุคลากร

ของสํานักงานการไฟฟามีอะไรบาง 
4.  การนําเสนอขอมูลในตารางตางๆ ตอง

เสนอใหชัดเจน 
5. การคนหาเอกสารตางๆ ควรตองคนหา

จากตนฉบับ 
6. ขาดการระบุท่ีมาของขอมูล 
7.  ตองมีการทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติม

เก่ียวกับความสุขทางการเงิน 
8. ปรับกรอบแนวคิดและรูปแบบการเขียน

ท้ังเลม 
9. ปรับรูปแบบการเขียนเอกสารทาง

วิชาการใหเหมาะสม 
10. ปรับการทบทวนวรรณกรรมให

สอดคลองกับแนวคิดในการศึกษา 
11. ปรับแบบสอบถามใหสอดคลองกับ

กรอบแนวคิด 
12. การจัดกลุมแบงระดับความสุขทาง

การเงินอยางไร 
4. กิตติญา มลิเครือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1.  ตรวจสอบการอางอิงและตรวจสอบ

ความถูกตองครบถวนในการเขียนและ
รูปแบบ 

2.  เพ่ิมเติมความสําคัญของปญหาในเรื่อง
การประเมินการทํากิจกรรมทางสังคม
อยางไร 

3.  ทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
วิวัฒนาการของการทํา CSR 

4.  การนําเสนอภาพตางๆ ตองเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาใหเห็นถึงความสําคัญ 

5. หลักเกณฑการกําหนดคุณลักษณะของ
ประชากร 

6. ตรวจสอบคําถามในแบบสอบถามดาน
ใหชัดเจนและตรงประเด็นใหมากข้ึน 

7.  ตรวจสอบขอบเขตการทํา CSR ของการ
ไฟฟาวาครอบคลุมพ้ืนท่ีใด กิจกรรมใด 
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ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล หลักสูตร ผลการพิจารณา เง่ือนไขท่ีตองปรับปรุง 

ผาน     ไมผาน 

 
8. ปรับคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล

เพ่ิมเติมตามท่ีกรรมการแนะนํา 
9. ปรับขอบเขตการเก็บขอมูลใหชัดเจนใน

แตละกลุม 

 
หมายเหตุ:    นักศึกษาท่ีสอบผานการสอบปองกันโครงรางการคนควาอิสระ ใหสงรายงานท่ีแกไข ท่ีโครงการฯ พรอม

ท้ังสําเนาประกาศผลการสอบ (ภายใน 2 สปัดาห หลังจากที่ประกาศผลการสอบ) โดยสงโครงรางฯ บทท่ี 1 
2 และ 3 ท่ีไดมีการปรับปรุงแกไขตามเง่ือนไขท่ีประกาศ (จัดรูปแบบใหถูกตองตามท่ีหลักสูตรกําหนด และเขา
เลมปกเคลือบสีฟา: จํานวน 1 เลม) ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
 

                             
               

                                                 (รองศาสตราจารย ดร. สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ) 
                                                  ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรม 

                                                และการพัฒนาธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 5 of 6 

 

 

(ตัวอย่างปกหน้า เข้าเล่มปกเคลือบสีฟ้า) 

 

 

 

 

 

โครงรางการคนควาอิสระ 
 

เรื่อง 
............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

 
 

โดย 
 

…………………………………………………………………. 
 
 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 

..................................................................      อาจารยท่ีปรึกษา 
       ..................................................................      ผูชวยอาจารยท่ีปรึกษา                                                          

 
 
 

 
โครงการหลกัสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 

สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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(ตัวอยางใบอนุมัติการคนควาอิสระ ใสหนาแรกของเลมโครงรางฯ) 

 

 
 

ใบอนุมัติโครงรางการคนควาอิสระ 
 

เร่ือง 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

นามผูศึกษา: …………………………………………………………. 
เสนอตอ: คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือขออนุมัติทําการคนควาอิสระ ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

ภาคการศึกษา: …………………………………… 
ไดรับอนุมัติโดย: 
 

   คณะกรรมการท่ีปรึกษา           ลายเซ็น                        วัน/เดือน/ป 
 

อาจารยท่ีปรึกษา ........................................ ............................ ........./........./.......... 
ผูชวยอาจารยท่ีปรึกษา ........................................       ............................ ........./........./.......... 

 

        
                    ตรวจสอบแลว 

 
 
 

          ........................................................... 
         (รองศาสตราจารย ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ) 

                                                     ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
                   ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

            ............./............./.............  


