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ค าน า 

 
 คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์เล่มนี้ จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ ได้ใช้เป็นข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับกระบวนการศึกษาในคณะฯ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องด าเนินงาน ระเบียบต่างๆ ที่ควรรู้ 
ตลอดจนข้อมูลประกอบที่ควรทราบ  ข้อมูลบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ นักศึกษาสามารถค้นหาได้จากแหล่งข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยและของคณะฯ และจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ
ทุกคน ซึ่งยินดีที่จะให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาทุกคน 
 ผมขอขอบคณุอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนช่วยในการจัดท าคู่มือเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะ                  
รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ และ อ.ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาของคณะฯ เป็นอย่างดี 
 ในช่วงเวลาที่นักศึกษาเรียนอยู่ภายในคณะฯ ถ้าพบว่ามีข้อมูลใดที่ควรเพ่ิมเติม นักศึกษาสามารถแจ้ง
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้บริหารของคณะฯได้ทราบ เพ่ือจะได้ 
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความสมบูรณ์เพ่ิมขึ้นในครั้งต่อไป 
 ขอให้ทุกคนเรียนอย่างมีความสุข ประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ 
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ประวัติมหาวิทยาลัย 
 

สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาต่อการศึกษา 
ของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบันคือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจาก
โรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรกคือ อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า พ 
เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียว เป็นสีประจ าโรงเรียนเนื่องจากเป็นสีประจ าวันประสูติของพระองค์ 

สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดีตลอดมา 
และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพ และค าน าหน้าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 
 

ประวัติความเป็นมา 
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ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) 

 ชื่อย่อ:  ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม: Master  of Public Health (Health System Management) 

 ชื่อย่อ:  M.P.H. (Health System Management) 
 

วิชาเอก 
 มี 5 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

1. การจัดการระบบสุขภาพ (Health System Management) 
2. การจัดการสุขภาพผู้สูงวัย (Elderly Health Management) 
3. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  

(Environmental and Occupational Health Management) 
4. วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค (Epidemiology and Disease Control)  
5. การจัดการการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Management)  

 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต  ระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตร 2 ปี 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
ใช้หลักการของการสาธารณสุขและการมีคุณธรรม มีภาวะผู้น า มีความสามารถสร้างสรรค์งานวิชาการและ

งานวิจัยสาธารณสุข มีศักยภาพในการค้นคว้าด้วยตนเอง และมีประสบการณ์จริง น าไปสู่การเป็นบุคลากร 
ชั้นน าในการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวชุมชนและมนุษยชาติ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ  

ผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นนักสาธารณสุขที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสาธารณสุข  
2.  สามารถประเมินสภาพความต้องการที่จ าเป็นในการจัดการระบบสุขภาพ 
3.  สามารถน าความรู้แนวคิด ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติงานจัดการระบบสุขภาพได้อย่างเป็นระบบ 
4. สามารถวิเคราะห์ระบบสุขภาพสู่การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยไปปรับใช้พัฒนาระบบสุขภาพ  
    เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชนในท้องถิ่น 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพอ่ืนอย่างมีประสิทธิผลในบทบาทเป็นผู้น า และผู้ตาม  และมีจิตอาสา 
    เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพในท้องถิ่นให้ดีขึ้น 
6. สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ติดต่อสื่อสารด้านสุขภาพ  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
    ในการปฏิบัติงานจัดการระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
 

วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน  
 

หลักสูตร ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2561 
ภาคการศึกษาท่ี 1 : สิงหาคม – ธันวาคม 2561 
ภาคการศึกษาท่ี 2 : มกราคม – พฤษภาคม 2562 
ภาคฤดูร้อน         : มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

จ าแนกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาบังคับ
พ้ืนฐาน หมวดวิชาบังคับวิชาชีพสาธารณสุข  หมวดวิชาเลือกและหมวดวิทยานิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิต 
ในแต่ละหมวด ดังนี้ 

 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 (หน่วยกิต) แผน ข (หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ - - 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 30 36 

3.1 วิชาบังคับ 15 15 
3.2 วิชาเลือก 15 21 

4. วิทยานิพนธ์ 12 - 
5. การค้นคว้าอิสระ - 6 

รวมหน่วยกิต 42 42 
 
 
 

1. วิชาบังคับ (เรียนทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHM501 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 1 

Seminar in Health System Management 1 
2(0-4-2) 

   

PHM502 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ 2 
Seminar in Health System Management 2 

1(0-2-1) 

PHM503 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 
Research Methodology in Public Health  

3(2-2-5) 

   

PHM601 วิทยาการระบาด  
Epidemiology  

3(2-2-5) 

   

PHM602 ชีวสถิติสาธารณสุข 
Public Health Biostatistics 

3(3-0-6) 

   

PHM603 
 

การบริหารงานสุขภาพและการพัฒนาภาวะผู้น า 
Health Service Administration and Leadership Development 

3(3-0-6) 

   

PHM604 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
Environmental and Occupational Health and Safety Administration 

3(3-0-6) 

   

PHM605 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 
Social and Behavioral Sciences in Health 

3(3-0-6) 

   

2. วิชาเลือก ให้แต่ละแผนเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง  
 

แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
แผน ข             เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
PHM606 การจัดการทรัพยากร 

Resource Management 
2(2-0-4) 

   

PHM607 โลจิสติกส์ในบริการสุขภาพ 
Logistics in Health Services 

2(2-0-4) 

   

PHM608 การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 
Quality Management in Health Works 

2(2-0-4) 

   

PHM609 การจัดการธุรกิจสุขภาพ 
Health Care Business Management 

2(2-0-4) 

   

PHM610 เทคโนโลยีทางสาธารณสุข 
Public Health Technology 

2(2-0-4) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
Nutrition and Non-communicable Chronic Disease (NCDs) 
Management 

3(2-2-5) 

   

PHM612 โภชนาการและการชะลอวัย 
Nutrition and Anti-aging 

2(2-0-4) 

   

PHM613 การจัดการธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ 
Elderly Health Business Management 

2(2-0-4) 

   

PHM614 สุขภาพจิตผู้สูงวัย  
Elderly Mental Health 

2(2-0-4) 

   

PHM615 การประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
Environmental and Health Impact Assessment 

3(2-2-5) 

   

PHM616 การจัดการเพ่ือป้องกันอันตรายในสถานที่ท างาน 
Management for Hazard Prevention in Workplaces 

2(2-0-4) 

   

PHM617 การจัดการสุขภาพฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ 
Emergency Health Management and Disaster 

2(2-0-4) 

   

PHM618 การยศาสตร์  Ergonomics 2(2-0-4) 
   

PHM619 วิธีการทางสถิติในงานวิทยาการระบาด 
Epidemiological Statistics 

3(2-2-5) 

   

PHM620 การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคทางวิทยาการระบาด  
Epidemiological Surveillance and Investigation 

3(2-2-5) 

   

PHM621 วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
Epidemiology of Communicable and Non-communicable Diseases 

3(2-2-5) 

   

PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
Innovations for Health Behavioral Modification 

3(2-2-5) 

   

PHM623 การประกันคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Quality Assurance 

3(2-2-5) 

PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Systems 

3(2-2-5) 
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3. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
แผน ก แบบ ก 2 เลือกวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

   

PHM625 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12 หน่วยกิต 

   

PHM626 การค้นคว้าอิสระ 
Independent Study 

6 หน่วยกิต 
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แผนจัดการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

แผน ก2  และ แผน ข 
PHM601 วิทยาการระบาด  3(2-2-5) PHM604 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย  
3(3-0-6) PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

PHM602 ชีวสถิติสาธารณสุข 3(3-0-6) PHM606 การจัดการทรัพยากร  2(2- 0-4)   
PHM603 การบริหารงานสุขภาพและการ

พัฒนาภาวะผู้น า  
3(3-0-6) PHM607 โลจิสติกส์ในบริการสุขภาพ  2(2-0-4)   

PHM605 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
สุขภาพ  

3(3-0-6) PHM608 การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ  2(2-0-4)   

VLE501 ภาษาอั งกฤษส าหรั บ นัก ศึกษา
บัณฑิต2  

2(1-2-3) PHM609 การจัดการธุรกิจสุขภาพ  2(2-0-4)   

  PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อ 3(2-2-5)   
  PHM612 โภชนาการและการชะลอวัย   2(2-0-4)   
  PHM613 การจัดการธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ  2(2-0-4)   
  PHM614 สุขภาพจิตผู้สูงวัย  2(2-0-4)   
  PHM616 การจัดการเพื่อป้องกันอันตรายในสถานท่ี

ท างาน 
2(2-0-4)   

  PHM617 การจัดการสุขภาพฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ  2(2-0-4)   
  PHM618 การยศาสตร์  2(2-0-4)   
  PHM619 วิธีการทางสถิติในงานวิทยาการระบาด  3(2-2-5)   
  PHM620 การเฝ้าระวังและการสอบสวนทาง 

 วิทยาการระบาด  
3(2-2-5)   

  PHM622 นวัตกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  3(2-2-5)   
  PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5)   
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ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
แผน ก2 

  PHM503 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5) PHM501 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ1  2(0-4-2) 
  PHM621 วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  3(2-2-5) PHM502 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ2  1(0-2-1) 
  PHM623 การประกันคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ  3(2-2-5)   

แผน ข 
  PHM609 การจัดการธุรกิจสุขภาพ  2(2-0-4) PHM621 วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและ

โรคไม่ติดต่อ  
3(2-2-4) 

  PHM610 เทคโนโลยีทางสาธารณสุข  2(2-0-4) PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ  

3(2-2-4) 

  SCS501 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต  2(1-2-3) PHM623 การประกัน คุณภาพการส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพ  

3(2-2-5) 

รวม แผนละ 12 หน่วยกิต รวม แผนละ 12 หน่วยกิต รวม แผน ก2  6 หน่วยกิต แผน ข 9 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 แผน ก2 
PHM625 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต PHM625 วิทยานิพนธ ์(ต่อ) 12 หน่วยกิต 

แผน ข 
PHM501 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ1  2(0-4-2) PHM626 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
PHM502 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ2  1(0-2-1)   
PHM503 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5)   

รวม แผน ก2  12 หน่วยกิต/ แผน ข รวม 6 หน่วยกิต รวม แผน ก2 12 หน่วยกิต/ แผน ข 6 หน่วยกิต 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต                       
(การจัดการระบบสุขภาพ) 
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กรอบการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
1. การจัดการระบบสุขภาพ 

1.1. การจัดการระบบบริการสาธารณสขุท่ีมีคุณภาพ 
1.2. การจัดการทรัพยากรสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3. การจัดการโลจิสติกส์ในบริการสุขภาพ 
1.4. การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 
1.5. การจัดการธุรกิจสุขภาพ 
1.6. การจัดการเทคโนโลยีทางสาธารณสุข 
1.7. ประสิทธิผลการจัดการระบบบริการสาธารณสุข 
1.8. นวัตกรรมการจดัการระบบบริการสาธารณสุข 

2. การจัดการสุขภาพผู้สูงวัย 
2.1. การพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพผู้สูงวัย 
2.2. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพส าหรบัผู้สูงวัยในชุมชน 
2.3. นโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงวัย 
2.4. การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อผูสู้งวัย 
2.5. การจัดการระบบบริการสาธารณสขุเพื่อผู้สูงวัย 
2.6. การสร้างเสริมศักยภาพผูสู้งวัยและชุมชน รวมถึง การสนับสนุนปัจจยัสาธารณะทีเ่อื้ออ านวยต่อการสรา้ง

เสรมิศักยภาพ 
2.7. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
2.8. การจัดการทรัพยากรสุขภาพผู้สูงวยั 
2.9. การจัดการคุณภาพในงานดูแลผู้สงูวัย 
2.10. การจัดการโภชนาการส าหรับผู้สูงวัย 
2.11. การจัดการโรคไมต่ิดต่อเรื้อรังในผูสู้งวัย 
2.12. การจัดการธุรกิจสุขภาพผูสู้งวัย 
2.13. การจัดระบบการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งวัย 
2.14. คุณภาพการบริการส่งเสรมิสุขภาพส าหรับผู้สูงวัย 
2.15. ประสิทธิผลการจัดการระบบการสง่เสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
2.16. นวัตกรรมการจดัการระบบสุขภาพผู้สูงวัย 

3. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
3.1. การบริหารงาน Environmental aspect: Garbage, solid waste, waste water, toxic waste, air 

pollution, noise pollution, insects& rodents 
3.2. การบริหารงาน Occupational health aspect: Accident, occupational diseases, pesticides & 

additives 
3.3. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
3.4. การจัดการเพื่อป้องกันอันตรายในสถานท่ีท างาน 
3.5. การจัดการสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบตัิ 
3.6. การจัดการการยศาสตร์  
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3.7. การจัดการเทคโนโลยีการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
3.8. ประสิทธิผลการจัดการการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
3.9. นวัตกรรมการจดัการการอนามัยสิง่แวดล้อมและอาชีวอนามัย 

 
4. วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค 

4.1. การบริหารงาน Epidemiological aspect:  Prevalence of NCDs / Incidence of CDs, Hazard of 
social media exposure 

4.2. ประสิทธิผลการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคทางวิทยาการระบาด 
4.3. ระบบการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคทางวิทยาการระบาด  
4.4. ระบาดวิทยา 
4.5. ประสิทธิผลการบริหารงานระบาดและการควบคุมโรค 
4.6. นวัตกรรมการจดัการการเฝา้ระวังและการสอบสวนโรคทางวิทยาการระบาด 

5. การจัดการส่งเสริมสุขภาพ 
5.1. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชน 
5.2. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุม่เสีย่งโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมาตดิต่อ (NCD) 
5.3. ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค 
5.4. ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการส่งเสรมิสุขภาพ 
5.5. การจัดการสุขภาพฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัต ิ
5.6. นวัตกรรมการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 
5.7. การจัดการคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ 
5.8. ประสิทธิผลระบบการส่งเสรมิสุขภาพ 
5.9. นวัตกรรมการจดัการส่งเสริมสุขภาพ 

 
กรอบการด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพ สาเหตุของปัญหา  สอบถามผู้บริหารในหน่วยงานที่นักศึกษาท างานอยู่ เพื่อค้นหาความต้องการของ
หน่วยงานว่าสนใจต้องการงานประยุกต์ด้านไหนบ้าง? และสรุปประเด็นปัญหาให้ชัดเจน 

2. ระบุบทความทางวิชาการในห้องสมุดและค้นบทความใน World Wide Web เพื่อหาเรื่องที่น่าสนใจ พยายามสร้าง
แนวคิดว่าต้องการท าวิจัยเรื่องอะไร?  และสงสัยว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไร? 

3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยต้องศึกษาทฤษฎีซึ่งต้องพิจารณาจากประเด็น หรือช่ือเรื่องที่ต้องการศึกษาว่ามี
ทฤษฎีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง และศึกษางานวิจัยทั้งของนักวิชาการต่างประเทศ และนักวิชาการไทยที่เกี่ยวข้อง                    
อย่างน้อย 20 บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร (วารสารไทย 10 บทความ และวารสารต่างประเทศ 10 บทความ) 

4. รวบรวมข้อมูล  สรุปวรรณกรรมเกี่ยวกับผลงานด้านเทคนิค  และผลงานวิชาการ  ตลอดจนความก้าวหน้าของ 
การพัฒนาในงานท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือกไว้ และสรุปค าแนะน าจากนักวิจัยเรื่องนั้นๆ 

5. ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยแบบตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม หรือก าหนดตามเนื้อหาการวิจัย และก าหนด
สมมติฐาน หรือค าถามการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

6. ก าหนดกรอบค าถามการวิจัย และก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 
7. พิจารณาประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท าวิจัย 
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8. ก าหนดขอบเขตการวิจัย ระบุว่าจะศึกษาเรื่องอะไร ครอบคลุมเนื้อหาด้านใดบ้าง  หน่วยการวิเคราะห์  ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างให้ก าหนดข้อมูลประชากร และขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติวิจัย  พื้นที่และระยะเวลาที่วิจัยให้
ก าหนดให้ชัดเจนว่า  จะศึกษาพื้นที่และระยะเวลาใด? 

9. ก าหนดเครื่องมือการวิจัย  
9.1. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงส ารวจจะใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม/แบบส ารวจ  
9.2. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลองจะใช้เครื่องมือเป็นการออกแบบการทดลอง   
9.3. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดสอบจะใช้เครื่องมือเป็นแบบทดสอบ 
9.4. ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้เครื่องมือเป็นกรอบการสังเกตที่ครอบคลุม ครบวงจรกิจกรรมที่ท าวิจัย   

แบบสัมภาษณ์ / บอกเล่า  แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรม   แบบบันทึกพฤติกรรมการท างาน รวมทั้งแนวทาง
การเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมาย 

10. สถิติในการวิจัยโดยทั่วไปสถิติที่ใช้ในการท าวิจัยระดับปริญญาโทจะประกอบด้วย  
สถิติเชิงพรรณนา 

10.1. ร้อยละ 
10.2. ค่าเฉลี่ย 
10.3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 สถิติเชิงอนุมาน 
10.4. T-test 
10.5. F-test 
10.6. Chi-square 
10.7. Regression analysis 

11. จ าแนกก าหนดทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการท างานวิจัย 
12. ก าหนดเค้าโครงงานท้ังหมด และขั้นตอนการท าวิจัย 
13. ก าหนดตารางเวลาการท างานวิจัย 
14. การสรุปและอภิปรายผลเป็นการเขียนอธิบายผลการวิจัยที่สอดคล้อง/ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานว่า เพราะเหตุใด              

จึงเป็นเช่นนั้น  
14.1. อย่าใช้ภาษาที่แสดงถึงเชิงสาเหตุและผล เช่น มีผลต่อ  มีอิทธิพลต่อ ก่อให้เกิด เป็นต้น ให้เขียนแสดง

ความคิดของข้อสรุปตามผลการวิจัยของแต่ละตัวแปร  
14.2. ควรมีการตีความ สังเคราะห์ วิเคราะห์ และวิพากษ์สิ่งที่ผลการวิจัยพบด้วย   
14.3. ขณะเขียนพึงระลึกเสมอว่า   ก าลังตอบค าถามการวิจัยว่ามีความหมายว่าอย่างไร?  
14.4. ต้องอยู่บนพื้นฐานหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการวิจัยอย่างชัดเจน เช่น ขอบเขตการวิจัย การสร้างและ

การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีด าเนินการทดลองและการรวบรวมข้อมูล และผลการวิจัย                  
เป็นต้น  

14.5. การยกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเขียนอธิบายกับอภิปรายผลนั้น ต้องเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลวิจัยเท่านั้น ถ้าไม่
เกี่ยวข้องไม่ควรน ามาเขียนอธิบายใส่ เพราะจะท าให้เกิดความขัดแย้ง/สับสนในการอภิปรายผล 
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ภาคผนวก 
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ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

 

 
 

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ไม่เกิน 90 วัน การค้นคว้าอิสระไม่เกิน 60 วนั 
 

จบเป็นมหาบัณฑิต VRU

ขั้นตอนการขออนุมัติจบ

ท าเล่มฉบับสมบูรณ์

แก้ไขเล่มฉบับสมบูรณ์ (มรว.บ.8/3) ขอรับการตรวจรูปแบบการพิมพ ์รอบท่ี1(สีชมพู) รอบท่ี2(สีเขียว) และขอรับ
ใบรับรองการตรวจรปูแบบ (มรว.บ.9)

เสนอสอบปากเปล่า (มรว.บ.8) ส่งเล่มก่อนสอบ 14 วัน และต้องตรวจสอบสภาพการเป็น นศ. ก่อน

สอบปากเปล่า มรว.บ.8/1, มรว.บ.8/2

ด าเนินการวิจัย ตรวจสอบเครือ่งมือ(มรว.บ.5) ขอใช้เครื่องมือ(มรว.บ.6) ขอเก็บข้อมูล (มรว.บ.7)

สอบเค้าโครง (มรว.บ.4/1)

แก้ไขเค้าโครงเสนอท่ีประชุมบัณฑิตวทิยาลัย (มรว.บ.4/2) แก้ไขเค้าโครงตามมติที่ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (มรว.บ.4/3) 
ภายใน 30 วัน หลังสอบเค้าโครง

เรียนจบหลักสูตรและสอบผ่านประมวลผลความรู้ (มรว.บ.1)

เสนอชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา(มรว.บ.3)โดย
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสตูร

เสนอสอบเค้าโครง (มรว.บ.4) 
ก าหนดส่งเล่มก่อนสอบ 14 วัน
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ขั้นตอนการขออนุมัติจบการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  1.  หากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย/สภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แก้ไข ต้องแก้ไขตามมติ
  ที่ประชุมแล้วจึงเสนอเพื่ออนุมัติ 
 2. หากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย/สภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ ให้คณะกรรมการ 
  ประจ าหลักสูตรทบทวนเพื่อเสนอใหม่ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร รวม 110,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 4 ภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 27,500 บาท หรือแต่ละภาคการศึกษาอาจแบ่งช าระเป็น 2 งวด ๆ ละ 55,000 บาท ภายใน 
30 วัน และ 60 วัน หลังเปิดภาคเรียน 

 
 

START 

นักศึกษาไม่ค้างค่าลงทะเบียนและ ค่ารักษาสภาพกอ่นเสนอต่อท่ี
ประชุม คณะกรรมการประจ าบัณฑิตü ิทยาลยั 

ส่งแบบค าร้องขอจบการศึกษา 
(มรว.บ.12) 

สภาวิชาการพิจารณา 

แก้ไขตามมติท่ีประชมุ 

แก้ไขตามมติท่ีประชมุ 
อนมุัติจบการศกึษา 

 

แก้ไขตามมติท่ีประชมุ 
อนมุัติจบการศกึษา 

 

NO 

NO

 

 NO 

 NO 

NO

 

 NO 

 NO 

YES 

YES 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

YES 
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สิ่งท่ีนักศึกษาควรรับทราบและปฏิบัติ 
1. คู่มือบัณฑิตศึกษา 2558 ซึ่งจะมีรายละเอียดของ 

1.1 ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับเก่ียวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1.2 การวัดและประเมินผลการศึกษา ระบบค่าคะแนนการประเมินผลรายวิชา 
1.3 การรักษาสภาพนักศึกษา 
1.4 การสอบภาษาอังกฤษ 
1.5 การสอบประมวลความรู้ 
1.6 หลักเกณฑ์การท าและการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
1.7 การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือแผนการเรียน 
1.8 การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
1.9 การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อ่ืนในวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

2. คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ภาคนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 2558 
3. แม่แบบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (MS-Word Template) 
4. แม่แบบวิทยานิพนธ์ (MS-Word Template) 
5. แบบฟอร์มส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบ มรว.บ.) 
6. ช่องทางการร้องทุกข์ ไปที่ สายตรงผู้บริหาร แล้วส่งค าถามโดยระบุชื่อผู้ติดต่อ ชื่อ -สกุลของ 

ผู้ร้องทุกข์ และ E-mail ของผู้ร้องทุกข์ 
 

 


