
 
 
 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 
  สํานักวิชาการจัดการ 

เรื่อง  ผลการพิจารณาการสอบปองกันโครงรางการคนควาอิสระ  
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

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

  ตามท่ีคณะกรรมการสอบปองกันโครงรางการคนควาอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไดดําเนินการสอบปองกันโครงรางการศึกษาอิสระ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕62 เม่ือวันท่ี 15 - 16 มกราคม ๒๕63 ไปแลวนั้น 
 
  บัดนี้ คณะกรรมการสอบฯ  ไดพิจารณาผลการสอบปองกันโครงรางการคนควาอิสระ ของนักศึกษา
เรียบรอยแลว ผลการพิจารณา ดังแนบทายประกาศ 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
            ประกาศ ณ  วันท่ี  22 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

 
                                                       
 

                                                       (รองศาสตราจารย ดร. สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ) 
                                                       ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรม 

                                                   และการพัฒนาธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ผลการพิจารณาการสอบปองกันโครงรางการคนควาอิสระ  
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล หลักสูตร ผลการพิจารณา เง่ือนไขท่ีตองปรับปรุง 

ผาน     ไมผาน 

1. จิตรลดา กานุรักษ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1.  ตรวจสอบการเขียนอางอิงใหถูกตอง
ครบถวนตามรูปแบบท่ีกําหนด 

2.  ตรวจสอบสถิติใหถูกตอง 
3.  ตรวจสอบแบบสอบถาม 
4.  ตรวจแกไขการทบทวนวรรณกรรมให

ถูกตอง 
5. ควรปรับกลุมประชากรในการศึกษา 
6. ระมัดระวังการคัดลอกผลงาน 
7.  ปรับแกไขการกําหนดนิยามศัพท และ

ตองชัดเจนคําวา “การออมทอง” 
8. ปรับแกไขวัตถุประสงค ประโยชน และ

สมมติฐานในงานวิจัยใหสอดคลองกัน 
9. ควรปรับชื่อเรื่องและกําหนดขอบเขต

การศึกษาใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
2. สุพัตรา หมันการ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1.  ตรวจสอบการเขียนอางอิงใหถูกตอง

และครบถวน 
2.  ปรับกรอบแนวคิด ใหเหมาะสม 
3.  ตรวจสอบสถิติท่ีใชในการศึกษา 
4.  ปรับการเขียนสมมติฐาน วัตถุประสงค 

ใหสอดคลองกัน 
5. แบบสอบถามภาษาตางประเทศตอง

แสดงในรายงานผลการศึกษา 
6. ตรวจสอบรูปแบบการพิมพใหถูกตอง

ตามรูปแบบของหลักสูตร 
7.  ทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมในสวนของ

การทองเท่ียวแบบฮาลาล เพ่ิมมากข้ึน 
8.  ระเบียบวิธีวิจัยไมถูกตองโดยเฉพาะ

เรื่องการกําหนดขนาดประชากร 
9.  แบบสอบถามท่ีใชไมถูกตองและ

สอดคลองกับงานวิจัย 
10. ชื่อเรื่องและขอบเขตการศึกษายังไม

ถูกตอง และไมชัดเจนตองศึกษา
ขอบเขตใหดี 

 

นกัศึกษาตอ้งอา่นขอ้มูลเพิ่มเตมิในหนา้สดุทา้ยดว้ย 



ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล หลักสูตร ผลการพิจารณา เง่ือนไขท่ีตองปรับปรุง 

ผาน     ไมผาน 

11. ตารางทบทวนวรรณกรรมยังไมถูกตอง   
ตองเขียนใหชัดเจน 

3. ณัฐวลี แซตัน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1.  ตรวจสอบความถูกตองของการเขียน
อางอิง และครบถวน 

2.  ตรวจปรับแกไขกรอบแนวคิดใหมีความ
ชัดเจนวาตองการศึกษาอะไร 

3.  ปรับแกไขการเขียนความสําคัญของ
ปญหาใหชัดเจน 

4.  ตรวจสอบเครื่องมือท่ีจะใชในการ
วิเคราะหวามีหลักการอยางไร ให
ถูกตองชัดเจน 

5. ปรับการเขียนระเบียบวิจัยในบทท่ี 3 ให
ถูกตองชัดเจน ในทุกๆ สวน 

6. ตรวจสอบชื่อเรื่องภาษาอังกฤษให
ถูกตอง 

7.  ตรวจสอบและเลือกใชแหลงขอมูลท่ีใช
ในการอางอิงท่ีมา และความถูกตองท่ี
นาเชื่อถือ 

8. ตองตรวจสอบรูปและขอมูลท่ีนํามาจาก
ท่ีอ่ืนๆ จะตองระบุแหลงท่ีมาและการ
อางอิงใหถูกตอง 

9. วรรณกรรมท่ีนํามาใชในการปรับปรุง
ควรเปนการปลูกทุเรียนเหมือนกัน ไม
ควรนําผลผลิตอ่ืนทําการเปรียบเทียบ 

10. ปรับรูปแบบการเขียนกรอบแนวคิดให
ถูกตองและเหมาะสมโดยศึกษาจากงาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

11. ควรระบุวิธีการประเมินกับขอมูลท่ีใช
ในการวิเคราะหตองสอดคลองกัน 

12. การกําหนดขนาดในการศึกษาควรตอง
มีการศึกษาหาแหลงขอมูลและ เจาะจง
ในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะมากข้ึน 

4. พัชรี จิรดิลก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1.  ตรวจสอบการทบทวน เพ่ิมเติม 
วรรณกรรม และการเขียยใหถูกตอง
เก่ียวกับการซ้ือสินคาผานระบบ
ออนไลน 

 
 



ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล หลักสูตร ผลการพิจารณา เง่ือนไขท่ีตองปรับปรุง 

ผาน     ไมผาน 

2.  ตรวจแกไขแบบสอบถามใหสอดคลอง
กับบริบทของการซ้ือสินคาในตลาด
ออนไลน ใหมากข้ึน 

3.  ปรับเพ่ิมเติมความสําคัญของปญหาให
มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

4.  ปรับคํานิยามศัพท และรูปแบบการ
เขียน 

5. คนหาวรรณกรรมเพ่ิมเติมและ เพ่ิมเติม
ในสวนท่ีเก่ียวของ 

6. ปรบัแกไขคําผิดใหถูกตอง 
 
 
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) 
                                                            ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอย่างปกหน้า เข้าเล่มปกเคลือบสีฟ้า) 

 

 

 

 

 

โครงรางการคนควาอิสระ 
 

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

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

 

 
 

โดย 
 

…………………………………………………………………. 
 
 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 

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

 
 
 

 
โครงการหลกัสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 

สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

 
 
 



(ตัวอยางใบอนุมัติโครงรางการคนควาอิสระ 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 

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


	ไม่ผ่าน
	ผ่าน    

