
 
 
 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 
  สํานักวิชาการจัดการ 

เรื่อง  ผลการพิจารณาการสอบปองกันการคนควาอิสระ  
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
 

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

  ตามท่ีคณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ไดดําเนินการสอบปองกันการคนควาอิสระ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจําภาค
การศึกษาท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 ไปแลวนั้น 
 
  บัดนี้ คณะกรรมการสอบปองกันการคนควาอิสระฯ ไดพิจารณาผลการสอบฯ ของนักศึกษา
เรียบรอยแลว ผลการพิจารณา ดังแนบทายประกาศ 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
            ประกาศ ณ  วันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

 
 
 

                                                       (รองศาสตราจารย ดร. สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ) 
                                                       ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรม 

                                                   และการพัฒนาธุรกิจ 
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ผลการพิจารณาการสอบปองกันการคนควาอิสระ  
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
 
 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล หลักสูตร ผลการพิจารณา เงื่อนไขที่ตองปรับปรุง 

ผาน     ไมผาน 

1. สุภัสสรา ใจสวาง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1. ตรวจสอบแกไขเอกสารอางอิงและการ
เขียนใหถูกตองครบถวน 

2. ควรสรุปผลการศึกษาใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการศึกษาใหชดัเจน 
และถูกตองครบถวนตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคแยกเปนขอ ๆ   

3. ตรวจสอบการเขียนเอกสารดานภาษา 
และรูปประโยคใหเหมาะสมในการเปน
เอกสารวิชาการ 

4. ในบทสรุปควรนาํเสนอระบบที่เปน
ปจจุบนัเปรียบเทยีบกับระบบใหมที่มีการ
เสนอแนะที่เปนผลพวงมาจากการ วิจัย 

5. ตรวจสอบคําผิดตางๆ และรูปแบบการ
พิมพของหลักสตูร 

6. ปรับการเขียนการอภิปรายผลใหเชื่อมโยง
กับผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

2. ณมน ประจนับาน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1. ตรวจสอบการเขียนเอกสารอางอิงให
ถูกตองตามรูปแบบของหลักสูตร 

2. การเขียนขอเสนอแนะควรแบงเปน 2 
ประเด็น คือ 1) การนําผลวิจยัไปใช 2) 
การศึกษาตอไป และควรเขียนสรุป
ขอเสนอแนะเปนขอๆ   

3. ทําอยางไรใหยั่งยืนในการปรับ Rework ที่
พัฒนาข้ึน 

4. ตรวจสอบรูปแบบการเขียนใหเปนไปตาม
แบบของหลักสูตร 

5. ตรวจแกไขภาษาที่ใชเขียนในบางสวนซึ่ง
เปนภาษาพูดมากกวาวิชาการและ
ประโยคชดัเจน 

6. การเขียนทบทวนวรรณกรรมในบทที่2 
ตองปรับการเขียนใหมีการอางอิงที่
ถูกตองตามหลักการเขียนเอกสารทาง
วิชาการและการอางอิง 

นกัศึกษาตอ้งอา่นขอ้มูลเพิ่มเตมิในหนา้สดุทา้ยดว้ย 
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ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล หลักสูตร ผลการพิจารณา เงื่อนไขที่ตองปรับปรุง 

ผาน     ไมผาน 

7.  ปรับการนําเสนอขอมูลในตารางตางๆ ให
ถูกตองโดยเฉพาะขอมูลทางสถิติ 

8.  การใชคํานิยามศัพท และการนําเสนอ
ขอมูลตางๆ ในตารางใหเกิดความเขาใจ
งาย และชัดเจนรวมถึงสัญลักษณตางๆ  

9.  นําเสนอใหชัดเจนเก่ียวกับประสิทธิภาพ
ที่เกิดข้ึน เกิดจากปญหาประสิทธิภาพ
การทํางานหรือการขาดวัตถุดิบในการ
ทํางาน 

10. ตรวจสอบขอมูลตัวเลขตางๆ แกไขให   
 ถูกตอง รวมถึงคําผิดตางๆ ในตารางและ   
 แผนภาพตางๆ 

11. ปรับแกไขการสรุปผลในเร่ืองของการลด 
เวลาการสูญเสียใหครอบคลุมและมีประ
โยชยมากข้ึน และสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และมีความนาสนใจมากข้ึน 

12. การตั้งสมมติฐานหรือ ขอกําหนดของ
กรณีศึกษาที่นํามาใชในการศึกษาทดลอง
ใหชัดเจน 

3. อรสา  เชี่ยวชาํนาญ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1.  ตองปรับการอภิปรายผลใหไดมองเห็นวา
ผลตอบแทนที่ไดคุมคาหรือไมเพราะอะไร 
และตองคํานงึถึงตนทุนทีไ่มเปนตัวเงิน
อะไรบาง เพราะอะไร 

2.  ตารางตนทุนในหนา41 เหมาะสมหรือไม 
และตัวเลขตนทนุตาราง ๆ คํานวนถูก
หรือไม   

3.  การจําแนกตนทนุตางๆ ยังไมถูกตองควร
ปรับ และทําความชัดเจนเก่ียวกับตนทนุ
ตางๆ โดยอาศัยหลักการเก่ียวกับ
ประเภทตนทนุ 

4.  การเชื่อมโยงของตารางตางๆ  
5.  ตรวจสอบการอางอิงใหถูกตอง 
6.  ตอบวัตถุประสงคใหครบถวนและถูกตอง 
7.  ควรศึกษาในลักษณะ Sertivity 

Analysis ในหลายๆ สถานการณ 
4. เพ็ญสิริ คงสถาน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   1.  ตรวจสอบการนําเสนอคาสถิติตางๆ ยัง

ไมถูกตอง ตองปรับแกไขใหถูกตองใน
ตารางตางๆ  
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ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล หลักสูตร ผลการพิจารณา เงื่อนไขที่ตองปรับปรุง 

ผาน     ไมผาน 

2. ปรับแกไขการสรุปและอภิปรายผลรวมถึง
การเขียนขอเสนอแนะตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและการวิเคราะห   

3. การเขียนคาคอนบรัคและการตรวจสอบ
เคร่ืองมือตองนําเสนอผลไวในภาคผนวก 

4. การแปลผล และการอภิปรายผลในสวนที่
มีประเด็นตองทาํใหชัดเจนเชน ความ
ตองการคลีนิกกุมารเวช  

5. ตรวจสอบแกไขการทดสอบคา
ความสัมพันธในกรณีที่ตอบคําถาม
มากกวา 1 หอง 

6. การประมวลผลผิดพลาดตองแกไขทั้งหมด
ในหลายตาราง 

7. ตรวจสอบการเขียนสรุปผลและการ
อภิปรายผล 

 
หมายเหต:ุ    นักศึกษาที่สอบผานใหนักศึกษาสงเลมการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณที่แกไขตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการ ใหทางหลักสูตรฯ ภายใน 2 สัปดาห (พรอมแนบประกาศผลการ
สอบฉบับนี้) เอกสารที่ตองสงประกอบดวย 

1. เลมการศึกษาอิสระท่ีไดมีการปรับปรุงแกไขตามเง่ือนไขซ่ึงประกอบดวยสวนตางๆ อยางสมบูรณ ตาม
คูมือรูปแบบการเขียนการศึกษาอิสระ จํานวน 1 เลม (ไมตองเขาเลมใชตัวหนีบสีดํา) พรอมแนบ     
คํารองขอสงการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ 

2. บทคัดยอภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย จํานวน 1 ชุด พรอมแนบคํารองขอตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
                                          
 
 

 

(รองศาสตราจารย ดร.สมนึก  เอ้ือจิระพงษพันธ) 
                                                     ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการนวัตกรรม 

                                                   และการพัฒนาธุรกิจ 
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 1.5 น้ิว 

 1.5 น้ิว 

 
 
 

 
 
 

ช่ือการศึกษาอิสระ (ภาษาไทย) 
 

ช่ือการศึกษาอิสระ (ภาษาอังกฤษ) 
 

 
 

 

ช่ือนักศึกษา (ช่ือ  สกุล ภาษาไทย) 
ช่ือนักศึกษา (ช่ือ  สกุล ภาษาอังกฤษ) 

 
  

 
การศึกษาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา 

(ช่ือหลักสูตร)................................................................. 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

 
An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  

for the Degree of (Program Title)….…………………. 
Walailak  University 

 
 

ปการศึกษาที่จบ 
 
 

 

TH SarabunPSK 
20 จุด, ตัวหนา 

TH SarabunPSK 

18 จุด, ตัวหนา 
 

ระยะหาง 1 บรรทัด 

TH SarabunPSK 

18 จุด, ตัวหนา 

 

ระยะหาง 1 บรรทัด 

ระยะหาง 1 บรรทัด 
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(ตัวอยางใบอนุมัติการคนควาอิสระ ใสหนาแรกของเลมฉบับสมบูรณ) 
 

ช่ือการคนควาอิสระ   ความตองการสวัสดิการนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดของแรงงาน                 
ในอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางจังหวัดสุราษฎรธาน ี  

ผูเขียน     ชัยรัตน  ชิตจุย 
 

สาขาวิชา     บริหารธุรกิจ  

 

 

         คณะกรรมการท่ีปรึกษา     คณะกรรมการสอบ  
  
 

…………………………......…….ประธานกรรมการ  ....…………………………......…….ประธานกรรมการ 
(อาจารย ดร.พงศพันธุ  คําพรรณ)             (รองศาสตราจารย ดร.สมนึก  เอ้ือจิระพงษพันธ) 
 
 

…………………………………………….......กรรมการ …………………………………....………….......กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารยรัชดา  สวุรรณเกิด)     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สพิุศ  ฤทธิ์แกว) 
 
 

      …………………………....…………................กรรมการ 
         (ผูชวยศาสตราจารยบุณฑรี  จันทรกลับ) 
 
 

…………………………....…………................กรรมการ 
           (อาจารย ดร.ชนวัฒน  ชณุหวิกสิต) 
 
 

…………………………....…………................กรรมการ 
               (อาจารย ดร.จินตนีย  รูซ่ือ) 
 
 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สํานักวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อนุมัติใหนับการศึกษาอิสระฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
                                 
 

                                                        ...........…......................…………………………. 
                                                        (รองศาสตราจารย ดร.สมนึก  เอ้ือจิระพงษพันธ) 
                                                             ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
                                                           ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

 
 
 
หมายเหต:ุ คณะกรรมการท่ีปรึกษา/คณะกรรมการสอบ ปรับแกไขรายช่ือใหถูกตองตามท่ีหลักสูตรฯ แตงตั้งรายบุคคล 
 


	ชื่อการค้นคว้าอิสระ   ความต้องการสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดของแรงงาน
	ในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี

