
ภาพการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำร 
ประชุมกำรสนทนำกลุ่ม (focus group) 

โครงกำรกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดหลักสูตรเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต  
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับผู้ประกอบกำร 

วันอำทิตย์ที่ 24  ตุลำคม  2564  เวลำ 13.00 น. – 16.00 น. 
ประชุมแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams  

------------------------------------ 
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 
13.30 – 13.40 น. ผู้ด ำเนินรำยกำรกล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่ม และแนะน ำโครงกำร  
13.40 – 14.00น. กล่ำวเปิดประชุมกำรสนทนำกลุ่ม (focus group)  
  โครงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดหลักสูตรเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต 

วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับผู้ประกอบกำร  
  โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.อภิญญำ  วนเศรษฐ ที่ปรึกษำโครงกำร 
  ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 
14.00 – 14.30 น. น ำเสนอผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดหลักสูตรเศรษฐศำสตร 
    มหำบัณฑิต วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับผู้ประกอบกำร และ 
      แสดงประเด็นส ำคัญในกำรสนทนำกลุ่ม 
  โดย อำจำรย์ ดร.พัชรี  ผำสุข และอำจำรย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค 
14.30 – 16.00 น. เริ่มกำรสนทนำกลุ่มเพ่ือระดมสมอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงกำร 
   พัฒนำหลักสูตรเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ประยุกต์ 
   ส ำหรับผู้ประกอบกำร 
   

โดย 1) อำจำรย์ ดร.พัชรี  ผำสุข             
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลิมพล  จตุพร       
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภูดนิันท์  อดิทิพยำงกูร  
4) อำจำรย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค 
5) อำจำรย์ ดร.อดิเรก วัชรพัฒนกุล 
 

หมำยเหตุ :  ด ำเนินรำยกำรโดย  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลิมพล  จตุพร   
---------------------------- 
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แบบสอบถามเกี่ยวการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท 
สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส าหรับผู้ประกอบการ   
 
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      
ตอนที่ 2 ความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส าหรับผู้ประกอบการ 
ตอนที่ 3 คุณลักษณะมหาบัณทิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  
 
  
 

******************************************************** 
 
  
 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
โทร. 02-504-8199  
      064 -514-9509  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดตอบหรือกาเครื่องหมาย  ลงใน [   ] ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากท่ีสุด 
 
1. เพศ     [   ] ชาย   [   ] หญิง   
       
2  อาย ุ ________ ปี    
        
3. สถานภาพ [   ] โสด [   ] สมรส  
 
4. หน่วยงานหรือกิจการทีท่ างานในปัจจุบัน …………………………………………………………. 
5. ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ………………………………………………………………………………………… 
         
6. ระดับการศึกษาสูงสุด [   ] ปริญญาตรี สาขา ………………………………………………………… 

[   ] ปริญญาโท สาขา ………………………………………………………… 
[   ] ปริญญาเอก สาขา ………………………………………………………. 

   
7. ลักษณะงานหลักของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
  [   ] การค้า  [   ] การผลิต  [   ] การบริหารจัดการ   

[   ] การวิจัย   [   ] การบัญชี  [   ] การวิเคราะห์ข้อมูล  
[   ] การเงิน   [   ] การตลาด  [   ] การบริการ  
[   ] ผู้น าชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อบต. เป็นต้น 
[   ] การศึกษา    [   ] อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................. 
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ตอนที่ 2 ความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส าหรับผู้ประกอบการ 
 

 8. ท่านคิดว่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส าหรับผู้ประกอบการสามารถตอบสนองความต้องการในการศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มผู้เรียนกลุ่มใดบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
9. ท่านคิดว่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส าหรับผู้ประกอบการควรมีความรู้ที่ส าคัญในด้านใดบ้าง 
      
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
10.ท่านคิดว่าทักษะส าคัญของผู้เรียนในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส าหรับผู้ประกอบการ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ส าหรับผู้ประกอบการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที่ 3 คุณลักษณะมหาบัณทิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  
 
3.1 ท่านคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาบัณฑิตด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ 
ดังต่อไปนี้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3.2 ท่านคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา ดังต่อไปนี้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3.3 ท่านคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้อย่างไร 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.4 ท่านคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาบัณฑิต ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ดังต่อไปนี้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3.5 ท่านคาดหวังต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาบัณฑิต ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ดังต่อไปนี้อย่างไร 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการ
พฒันาหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ประยกุตส์ าหรับผูป้ระกอบการ 
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