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ชื่อเรื่ อง

: การศึกษาการบริ หารงานด้านวิชาการและการบริ การของฝ่ าย
การศึกษาหลังปริ ญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย
: นางสาวทิพยภรณ์ บุญประคอง
ชื่อปริ ญญานิพนธ์
: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
: บริ หารการศึกษาและผูน้ าทางการศึกษา
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อศึกษาการบริ หารงานด้านวิชาการและ
การบริ การของฝ่ ายการศึกษาหลังปริ ญญา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ตามความคิดเห็นของแพทย์ประจาบ้าน และเพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นที่ศึกษา และ
ภาควิช าที่ เรี ย น ที่ ส่ ง ผลต่ อการบริ ห ารงานด้า นวิ ช าการและการบริ ก ารของฝ่ ายการศึ ก ษาหลัง
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บ้าน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แพทย์ประจาบ้านซึ่ งกาลังศึกษาอยู่ในหลักสู ตรแพทย์
ประจาบ้าน ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล ปี การศึกษา 2555 จานวน 528
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แจกแจงความถี่ (Frequency) ร้ อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ทดสอบทางสถิติ t–test และ one way ANOVA และทาการทดสอบเป็ นรายคู่
โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับความคิดเห็นการบริ หารงานด้านวิชาการและการบริ การของฝ่ ายการศึกษาหลัง
ปริ ญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า อยูใ่ นระดับดี
2. ระดับชั้นปี ที่ศึกษาต่างกัน มีการรับรู ้เกี่ยวกับการบริ หารงานด้านวิชาการและการบริ การ
ของฝ่ ายการศึกษาหลังปริ ญญาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล ไม่แตกต่างกัน
3. ภาควิชาที่เรี ยนต่างกัน มีการรับรู ้เกี่ยวกับการบริ หารงานด้านวิชาการและการบริ การของ
ฝ่ ายการศึกษาหลังปริ ญญา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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This study was carried out to determine the effect of individual factors to the
educational administration and academic service after graduation in faculty of medicine Mahidol
University. The purposes of this study were to study the academic administration and services of
post graduate unit faculty of medicine Mahidol University. A total of 528 residency in academic
year 2012 were randomly selected. The instruments used in the study was a questionnaire. The
data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation , t-test and one
way ANOVA. The results showed that.
1. The satisfaction on the educational administration and academic services were good
at the level.
2. The satisfaction on the educational administration and academic services were not
difference in the level of classes.
3. The satisfaction on the educational administration and academic services were
significant difference at the 0.05 level of department.
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