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ความเชื่อมโยงระหว่ างหลักสู ตรและกระบวนการเรียนกับผลลัพธ์ บัณฑิต:
คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อ
การผลิตบัณฑิตเป็ นหน้าที่หลักลําดับแรกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ตอ้ ง
อาศัยหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยน บัณฑิตจึงถือเป็ นผลลัพธ์ของหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยน งานวิจยั
นี้จึงมุ่งศึกษา ความเชื่อมโยงระหว่างหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนกับผลลัพธ์บณั ฑิต ผลลัพธ์บณั ฑิตที่
ศึกษาได้แก่ ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย การทํางาน ความภูมิใจที่สาํ เร็ จการศึกษา อัตลักษณ์ ความพึงพอใจ และ
เนื้อหาการเรี ยน การวิจยั ภาคตัดขวางนี้มีผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
การเก็บข้อมูลอาศัยแบบสอบถาม ผลการวิจยั ผูต้ อบแบบสอบถามมีจาํ นวน 136 คน เป็ นเพศหญิงร้อยละ
72.8 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาด้วยหลักสู ตร 5 ปี ร้อยละ 66.9 เป็ นผูม้ ีงานทําแล้วร้อยละ 96.3 เป็ นผูห้ างานทํา
ได้ในระยะเวลา 1-3 เดือน ร้อยละ 62.5 เป็ นผูท้ าํ งานที่โรงพยาบาลร้อยละ 47.1 และเป็ นผูม้ ีรายได้ต่อเดือน
15000 - 30000 บาท ร้อยละ 57.4 บัณฑิตหลักสู ตร 6 ปี และบัณฑิตแผนวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรมมีค่าลําดับ
ขั้นสะสมเฉลี่ยสู งกว่าอีกหลักสู ตรและอีกแผน (p<0.05) บัณฑิตแผนวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรมที่หางานทําได้
ภายใน 1- 3 เดือน มีจาํ นวนมากกว่าอีกแผน (p<0.05) บัณฑิตให้คะแนนความภูมิใจที่สาํ เร็ จการศึกษาสู งถึง
ร้อยละ 96 บัณฑิตเห็นว่าตนเองมีอตั ลักษณ์ที่ดีคือการมีคุณธรรมและจริ ยธรรม และที่ไม่ดีนกั คือ
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตพึงพอใจต่ออาจารย์มากที่สุดด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
และน้อยที่สุดด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ บัณฑิตหลักสู ตร 5 ปี และบัณฑิตแผนวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรมต้องการเพิ่มเนื้อหาการเรี ยนมากกว่าบัณฑิตอีกหลักสู ตรและอีกแผน (p<0.05) ข้อสรุ ป หลักสู ตร
และกระบวนการเรี ยนมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์บณั ฑิตหลายประการได้แก่ ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ระยะเวลาหางาน ความภูมิใจที่สาํ เร็ จการศึกษา อัตลักษณ์ ความพึงพอใจ และเนื้ อหาการเรี ยน ดังนั้น
หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญยิง่ ในการสร้างบัณฑิตโดยเฉพาะอัตลักษณ์บณั ฑิต
การระบุเป้ าหมายผลลัพธ์บณั ฑิตที่ชดั เจนเป็ นสิ่ งจําเป็ น เพราะจะช่วยให้เห็นทิศทางที่แน่นอน การสร้าง
บัณฑิตตามเป้ าหมาย อาจใช้วธิ ีการปรับหลักสู ตรและ/หรื อกระบวนการเรี ยน แต่กรณี แรกมักใช้เวลามากกว่า
การปรับกระบวนการเรี ยนซึ่ งสามารถทําได้ง่ายและทําได้ทุกเวลา จึงเป็ นวิถีทางสําคัญในการสร้างบัณฑิตที่
คาดหวัง
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The Link between Curriculum and Learning Processes and Graduate Outcomes:
Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Abstract
To create graduates is the first priority duty of Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University, by using
curriculum and learning processes. Graduates are thus the outcomes of curriculum and learning processes.
This study aimed at determining the link between curriculum and learning processes and the graduate
outcomes. The graduate outcomes investigated were grade point average (GPA), work affairs, being proud
of study achievement, identity, satisfaction and course content. A cross-sectional research was undertaken
on graduates who got bachelor degree of pharmacy in 2014. Data were collected from a questionnaire.
Results: a total of respondents was 136 who were female 72.8%, achieved a 5-year curriculum 66.9%, had
work to do 96.3%, had a 1-3 month duration for finding work 62.5%, worked at hospital 47.1%, and had a
salary between 1500-30000 baht 57.4%. The graduates with 6-year curriculum and those with
pharmaceutical science plan had higher GPA than their counterparts (p<0.05). The number of graduates
with pharmaceutical science plan who could find work within 1-3 month was greater than that of the other
plan (p<0.05). The graduates showed a high score of 96% of being proud of study achievement. The
graduates identified themselves that they were good in virtue and ethic, and not so good in information
technology competency. They showed maximum satisfaction with instructor staff on the item of virtue
and ethic and the minimum of ability to transfer the knowledge. The graduates with 5-year curriculum and
those with pharmaceutical science plan wanted to add more course content than their counterparts
(p<0.05). Conclusion: there are several links between curriculum and learning processes and the graduate
outcomes, i.e., GPA, duration for finding work, being proud of study achievement, identity, satisfaction,
and course content. Curriculum and learning processes are thus important tools for creating graduates,
especially their identity. A clear goal for the graduate outcomes is necessary because it could lead to a
certain direction. To create graduates according to the goal may adapt curriculum and/or learning
processes, but the former usually takes longer time. Adapting learning processes which could be easily
done at any time is thus an important way to create graduates of expectation.
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บทนํา
ทีม่ าและความสํ าคัญของการวิจัย
บัณฑิตเป็ นผลผลิตของกระบวนการเรี ยนการสอน คุณภาพของบัณฑิตจึงเป็ นเครื่ องสะท้อน
ถึงกระบวนการผลิตและคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยตรง ดังนั้น การประเมินคุณภาพของบัณฑิตจึงมี
ความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรู ้ความสามารถที่เป็ นที่ประจักษ์ของบัณฑิตต่อสังคมและวิชาชีพ การที่
มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถสู ง ประกอบวิชาชีพ ปฏิบตั ิหรื อสร้างผลงานให้
เห็นประจักษ์ ย่อมแสดงถึงคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้
การสนับสนุนหน่วยงานวิชาการมหาวิทยาลัย และคณะวิชาต่างๆ ที่ทาํ หน้าที่ผลิตบัณฑิตโดยตรง ได้
ทําการศึกษาวิจยั เพื่อติดตามผลบัณฑิตของตนเอง โดยมีความเห็นว่าถ้ามีขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณภาพของผลลัพธ์
บัณฑิต จะเป็ นแนวทางให้ผรู ้ ับผิดชอบในการจัดการศึกษาแต่ละสาขาวิชา ได้มองเห็นประสิ ทธิ ภาพในการ
จัดการศึกษาของตนเองที่ผา่ นมาว่าเป็ นที่น่าพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตเพียงใด และวิธีการหนึ่งที่สามารถ
ดําเนินการเพื่อให้ได้ขอ้ มูลดังกล่าวคือ การติดตามความพึงพอใจของบัณฑิตต่อกระบวนการผลิตบัณฑิต
ได้แก่การนําประสบการณ์ ความรู ้ และทักษะในการเรี ยนไปประยุกต์ใช้ตลอดจนความพึงพอใจต่ออาจารย์
หลักสู ตร และสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนในคณะฯดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสําคัญของคุณภาพ
ของบัณฑิต จึงดําเนิ นการวิจยั ติดตามผลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท้งั นี้ เพื่อนําไปสู่ การ
ปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาการผลิตบัณฑิตของเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซ่ ึ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อระบุความเชื่อมโยงระหว่างหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนกับผลลัพธ์บณั ฑิต
2 เพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์บณั ฑิต
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั นี้เกี่ยวกับหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยน และผลลัพธ์บณั ฑิต โดยเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม จากบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตมี 2 ส่ วนคือ ผูท้ ี่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2550 หลักสู ตร 6 ปี และผูท้ ี่เข้าศึกษาในปี การศึกษา 2551 หลักสู ตร 5 ปี บัณฑิตเหล่านี้สาํ เร็ จ
การศึกษาในปี การศึกษา 2556 และเข้ารับปริ ญญาในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร วันที่ 23 มกราคม 2557
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กรอบการวิจัย
หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยน → ผลลัพธ์บณั ฑิต
ผลลัพธ์บณั ฑิตที่ศึกษามีองค์ประกอบดังนี้
ผลการเรี ยน
ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
การทํางาน
สถานภาพการทํางาน
ระยะเวลาหางาน
สถานที่ทาํ งาน
รายได้ต่อเดือน
ความภูมิใจที่สาํ เร็ จการศึกษา
อัตลักษณ์บณั ฑิต
คุณลักษณะบัณฑิต
จุดเด่นบัณฑิต
ความพึงพอใจของบัณฑิต
ความพึงพอใจต่อคณาจารย์
ความพึงพอใจต่อหลักสู ตร
ความพึงพอใจต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยน
เนื้อหาการเรี ยน
คํานิยามศัพท์ เฉพาะ
คํา
ผลลัพธ์บณั ฑิต

ผลการเรี ยน

ความหมาย
ผลรวมองค์ประกอบของบัณฑิตที่ผา่ นการเรี ยนตามหลักสู ตร
และกระบวนการเรี ยน และที่มีประสบการณ์ทาํ งานระยะหนึ่ง
ผลรวมนี้ได้จากบัณฑิตให้ขอ้ มูลจริ งและให้ความคิดเห็นโดย
การตอบแบบสอบถาม
ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยหรื อค่าเกรดเฉลี่ย เป็ นค่าที่คาํ นวณจากค่า
ลําดับขั้นและหน่วยกิตจากทุกวิชาที่เรี ยนผ่าน

3

การทํางาน

เป็ นคํารวมที่หมายถึง สถานภาพการทํางาน ระยะเวลาหางาน
สถานที่ทาํ งาน และรายได้ต่อเดือน
สถานภาพการทํางาน
ภาวะการมีงานทําในปั จจุบนั
ระยะเวลาหางาน
ช่วงเวลาหางานทําก่อนได้งานทําครั้งแรกภายหลังจบการศึกษา
สถานที่ทาํ งาน
สถานที่ที่ทาํ งานเพื่อประกอบอาชีพ เช่นโรงพยาบาล ร้านยา
บริ ษทั ยา โรงงานยา เป็ นต้น
รายได้ต่อเดือน
รายได้ที่ได้รับจากการทํางานในรอบ 1 เดือน จากสถานที่ทาํ งาน
ความภูมิใจที่สาํ เร็ จการศึกษา ความรู ้สึกยินดี ปลื้มปิ ติ และมัน่ ใจที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนจบตาม
หลักสู ตร
อัตลักษณ์บณั ฑิต
ความเฉพาะตัวที่บ่งบอกคุณสมบัติเจาะจงของบัณฑิต ความ
เฉพาะตัวนี้ประกอบด้วย คุณลักษณะบัณฑิตและจุดเด่นบัณฑิต
คุณลักษณะบัณฑิต
คุณลักษณะที่บณั ฑิตมี ที่บณั ฑิตเป็ น อันเป็ นผลเนื่องมาจากการ
เรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยน
จุดเด่นบัณฑิต
ความโดดเด่นที่บณั ฑิตประเมินว่าตนเองมี ตนเองเป็ น ในการ
ทํางานและการดําเนิ นชีวติ
ความพึงพอใจ
ความรู ้สึกที่ดีของบัณฑิตซึ่ งเกิดจาก การได้รับมากกว่าที่
คาดหวังไว้
ความพึงพอใจต่อคณาจารย์
ความรู ้สึกที่ดีของบัณฑิตซึ่ งเกิด จากการได้รับสิ่ งต่างๆจาก
คณาจารย์มากกว่าที่คาดหวังไว้
ความพึงพอใจต่อหลักสู ตร
ความรู ้สึกที่ดีของบัณฑิตซึ่ งเกิดจาก การได้รับสิ่ งต่างๆจาก
หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนมากกว่าที่คาดหวังไว้
ความพึงพอใจต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยน ความรู ้สึกที่ดีของบัณฑิตซึ่ งเกิดจาก การได้รับความ
สะดวก ความพร้อม ความพอเพียง จากสิ่ งสนับสนุนการเรี ยน
มากกว่าที่คาดหวังไว้
เนื้อหาการเรี ยน
ขอบเขตและสาระของเนื้อหาการเรี ยน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1 เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิต หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยน
2 เพื่อประเมินผล หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยน
3 เพื่อปรับการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
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วิธีการวิจัย
1 รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั ภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557 ที่ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั คือบัณฑิตทุกคนในระดับปริ ญญาตรี ของคณะเภสัชศาสตร์ ที่มา
ลงทะเบียนและซักซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรในวันที่ 23 มกราคม 2557
2 เครื่ องมือเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม 1 ชุด ซึ่ งประกอบด้วย 2 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป มีคาํ ถาม 12 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ความเห็นของบัณฑิต ความเห็นที่ศึกษามี 7 ด้านได้แก่
1 ความภูมิใจที่สาํ เร็ จการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้ มี 1 ข้อ
2 คุณลักษณะบัณฑิต มี 9 ข้อย่อย (ค่าแอลฟา = 0.893)
3 จุดเด่นบัณฑิต มี 9 ข้อย่อย (ค่าแอลฟา = 0.861)
4 ความพึงพอใจต่อคณาจารย์ มี 5 ข้อย่อย (ค่าแอลฟา = 0.933)
5 ความพึงพอใจต่อหลักสู ตร มี 5 ข้อย่อย (ค่าแอลฟา = 0.893)
6 ความพึงพอใจต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยน มี 6 ข้อย่อย (ค่าแอลฟา = 0.906)
7 เนื้อหาการเรี ยน มี 9 ข้อย่อย
การวัดความเห็นในแต่ละข้อย่อย วัดได้จากผูต้ อบเลือกคําตอบ 1 คําตอบจาก 5 คําตอบ ซึ่ งแต่ละ
คําตอบมีการให้คะแนนเรี ยงกันเป็ น 5 ระดับ ตั้งแต่ เห็นด้วยมากที่สุด/พอใจมากที่สุด (5 คะแนน) จนถึง
เห็นด้วยน้อยที่สุด/พอใจน้อยที่สุด (1 คะแนน) ส่ วนข้อย่อยของเนื้อหาการเรี ยน ให้ผตู ้ อบแสดงความเห็น
เกี่ยวกับขอบเขตและปริ มาณเนื้อหา โดยการเลือกว่าควร เพิ่มมาก เพิ่ม พอดี ลด หรื อลดมาก รายละเอียด
แบบสอบถามอยูใ่ นภาคผนวก
3 วิธีเก็บข้อมูล
ผูเ้ ก็บข้อมูลแจ้งความประสงค์และขอความร่ วมมือบัณฑิตให้กรอกแบบสอบถาม ในระหว่างที่
บัณฑิตมาลงทะเบียนและซักซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรที่คณะเภสัชศาสตร์ บัณฑิตใช้เวลา
กรอกแบบสอบถามประมาณ 5-10 นาที และส่ งคืนให้ผเู ้ ก็บข้อมูล หลังจากนั้นผูว้ ิจยั บันทึกข้อมูล
4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS 16.0 สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติบรรยาย การทดสอบค่า
ที และการทดสอบค่าไคสแควร์
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ผลการวิจัย
1

ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถาม (ผูต้ อบ) ทั้งหมดมีจาํ นวน 136 คน มีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย (ค่าเกรด
เฉลี่ย) 3.12 เป็ นหญิงร้อยละ 72.8 ผูต้ อบร้อยละ 64 เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ดว้ ยระบบการสอบ
ส่ วนกลาง (แอดมิชชัน) เมื่อจําแนกตามหลักสู ตรผูต้ อบร้อยละ 66.9 จบการศึกษาด้วยหลักสู ตร 5 ปี เฉพาะ
ในหลักสู ตร 5 ปี เป็ นผูเ้ รี ยนแผนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม (รวมผูเ้ รี ยนวิทยาศาสตร์
เครื่ องสําอาง 2 รายด้วย) ร้อยละ 68.1 จํานวนผูท้ าํ งานแล้วกับผูท้ ี่กาํ ลังศึกษาต่อคิดเป็ นร้อยละ 96.3 ผูต้ อบ
(n=129) ให้ขอ้ มูลว่าสามารถหางานทําได้ภายใน 3 เดือนคิดเป็ นร้อยละ 62.5 โดยกระจายไปทํางานตาม
สถานที่ต่างๆ 9 แห่ง สถานที่ที่ผตู ้ อบได้งานทําเรี ยงตามลําดับได้แก่ โรงพยาบาลร้อยละ 47.1 ร้านยาร้อยละ
21.3 บริ ษทั ยาร้อยละ 10.3 สาธารณสุ ขจังหวัดร้อยละ 5.9 และโรงงานยาร้อยละ 5.9 และที่อื่น สถานที่
ทํางานเหล่านี้จดั เป็ นภาคเอกชนร้อยละ 57.4 ในส่ วนรายได้ต่อเดือนผูต้ อบร้อยละ 58.2 ระบุวา่ มีรายได้ช่วง
15,000-30,000 บาท ร้อยละ 35.6 มีรายได้ระหว่าง 30,000-45,000 บาท และ ร้อยละ 6.3 มีรายได้ 45,00075,000 บาท รายละเอียดอยูใ่ นตาราง 1
ตาราง 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (n=136)
หัวข้อ
ค่าเกรดเฉลี่ย (2.13-3.97)
เพศ
โครงการเข้าศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
แผนการศึกษา (n=91)
สถานภาพการทํางาน

ชาย
หญิง
โควตาภาคเหนือ
ระบบการสอบส่วนกลาง
หลักสูตร 5 ปี
หลักสูตร 6 ปี
แผน 1 แผนวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
แผน 2 แผนบริ บาลเภสัชกรรม
ทํางานแล้ว
กําลังศึกษาต่อ
เคยทํางาน แต่ปัจจุบนั ลาออกแล้ว
ยังไม่ได้ทาํ งานตั้งแต่สาํ เร็ จการศึกษา

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.12

0.39

ความถี่

ร้อยละ

37
99
49
87
91
45
62
29
127
4
3
2

27.2
72.8
36.0
64.0
66.9
33.1
68.1
31.9
93.4
2.9
2.2
1.5

6
ระยะเวลาหางาน (n=129)

สถานที่ทาํ งาน (n=129)

ประเภทสถานที่ทาํ งาน (n=129)

รายได้ต่อเดือน (n=129)

2

ระยะเวลา 1 – 3 เดือน
ระยะเวลา 3 – 6 เดือน
ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน
โรงพยาบาล
ร้านยา
บริ ษทั ยา
สาธารณสุขจังหวัด
โรงงานยา
สถานศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
สภากาชาดไทย
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
อื่นๆ
น้อยกว่า 15,000 บาท
15,001 – 30,000 บาท
30,001 – 45,000 บาท
45,001 – 60,000 บาท
60,001 – 75,000 บาท
มากกว่า 75,000 บาท

85
8
36
64
29
14
8
8
2
2
1
1
52
74
3
1
74
46
6
1
1

62.5
5.9
26.5
47.1
21.3
10.3
5.9
5.9
1.5
1.5
0.7
0.7
40.3
57.4
2.3
0.8
57.4
35.7
4.7
0.8
0.8

ผลของหลักสู ตรและแผนการศึกษาต่อค่าเกรดเฉลี่ย
ผูต้ อบที่เข้าเรี ยนด้วยโครงการโควตาภาคเหนื อมีค่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่างจากผูต้ อบที่เข้าศึกษาด้วย
ระบบการสอบส่ วนกลาง แสดงว่าโครงการเข้าศึกษาไม่มีผลต่อค่าเกรดเฉลี่ย ผูท้ ี่จบการศึกษาด้วยหลักสู ตร
6 ปี มีค่าเกรดเฉลี่ยสู งกว่าผูท้ ี่จบการศึกษาด้วยหลักสู ตร 5 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบ
เฉพาะผูท้ ี่จบด้วยหลักสู ตร 5 ปี ผูท้ ี่เรี ยนแผนวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมมีค่าเกรดเฉลี่ยสู งกว่าผูเ้ รี ยนแผน
บริ บาลเภสัชกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าหลักสู ตรและแผนการศึกษามีผลต่อค่าเกรดเฉลี่ย
รายละเอียดอยูใ่ นตาราง 2
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ตาราง 2 ผลของหลักสูตรและแผนการศึกษาต่อค่าเกรดเฉลี่ย
การศึกษา
โครงการเข้าศึกษา (n=136)
หลักสูตรการศึกษา (n=136)
แผนการศึกษา (n=91)

ค่าเกรดเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โควตาภาคเหนือ

3.15

0.37

ระบบการสอบส่วนกลาง

3.10

0.40

หลักสูตร 5 ปี

3.02

0.38

หลักสูตร 6 ปี

3.31

0.33

แผนวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

3.08

0.42

แผนบริ บาลเภสัชกรรม

2.88

0.30

p value
0.439
0.0001
0.01

3

ผลของหลักสู ตรและแผนการศึกษาต่อการทํางาน
การวิเคราะห์พบว่า หลักสู ตรการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาหางาน ประเภท
สถานที่ทาํ งาน และรายได้ต่อเดือน ในทํานองเดียวกัน แผนการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั ประเภทสถานที่
ทํางาน และรายได้ต่อเดือน แต่แผนการศึกษามีผลต่อระยะเวลาหางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ กล่าวคือ
จํานวนผูเ้ รี ยนแผนวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรมจะได้งานทําในระยะเวลา 1-3 เดือน มีมากกว่าผูเ้ รี ยนแผนบริ บาล
เภสัชกรรม รายละเอียดอยูใ่ นตาราง 3
ตาราง 3 ผลของหลักสูตรและแผนการศึกษาต่อการทํางาน
การทํางาน
หลักสูตร 5 ปี

หลักสูตร 6 ปี

รวม p value

ระยะเวลาหางาน

1-3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน
รวม

53
32
85

32
12
44

85
44
129

0.239

ประเภทสถานที่ทาํ งาน

ภาครัฐ
ภาคเอกชน
รวม

32
51
83

20
23
43

52
74
126

0.39

รายได้ต่อเดือน

15000-30000 บาท
มากกว่า 30000 บาท
รวม

54
31
85

21
23
44

75
54
129

0.085

แผน 1

แผน 2

41
14
55

11
18
29

ระยะเวลาหางาน

1-3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน
รวม

รวม p value
52
32
84

0.001

8
ประเภทสถานที่ทาํ งาน

ภาครัฐ
ภาคเอกชน
อื่นๆ
รวม

22
31
2
55

9
20
0
29

31
51
2
84

0.374

รายได้ต่อเดือน

15000-30000 บาท
มากกว่า 30000 บาท
รวม

35
20
55

18
11
29

53
31
84

0.294

แผน 1 = แผนวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม, แผน 2 = แผนบริ บาลเภสัชกรรม

4

หลักสู ตรและแผนการศึกษากับสถานที่ทาํ งาน
ผูเ้ รี ยนหลักสู ตร 5 ปี จํานวนร้อยละ 75. 9 ทํางานที่ โรงพยาบาล ร้านยา และ บริ ษทั ยา ในขณะ
ที่ผเู ้ รี ยนหลักสู ตร 6 ปี ร้อยละ 75.6 ทํางานเฉพาะที่โรงพยาบาล ในส่ วนของแผนการศึกษาพบว่า ผูเ้ รี ยนทั้ง
สองแผน กระจายตัวไปทํางานที่โรงพยาบาลและร้านยาในสัดส่ วนใกล้เคียงกัน ส่ วนที่ต่างกันมากคือ
ผูเ้ รี ยนแผนวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมไปทํางานโรงงานร้อยละ 12.9 แต่ไม่มีผเู ้ รี ยนจากแผนบริ บาลเภสัชกรรม
เลย ส่ วนการทํางานในบริ ษทั ยา ผูเ้ รี ยนแผนบริ บาลเภสัชกรรมมีจาํ นวน (ค่าร้อยละ) มากกว่าสองเท่าของ
ผูเ้ รี ยนแผนวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม รายละเอียดอยูใ่ นตาราง 4
ตาราง 4 หลักสูตรและแผนการศึกษากับสถานที่ทาํ งาน
สถานที่ทาํ งาน
หลักสูตร 5 ปี
ความถี่ ร้อยละ
โรงพยาบาล
ร้านยา
บริ ษทั ยา
โรงงานยา
สาธารณสุขจังหวัด
สถานศึกษา
สภากาชาดไทย
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ธุรกิจส่วนตัว
รวมจํานวนที่ตอบ
รวมจํานวนที่ไม่ตอบ
รวมทั้งหมด

30
26
13
8
5
0
1
1
1
85
6
91

33.0
28.6
14.3
8.8
5.5
0.0
1.1
1.1
1.1
93.4
6.6
100.0

หลักสูตร 6 ปี
ความถี่ ร้อยละ
34
3
1
0
3
2
0
0
1
44
1
45

75.6
6.7
2.2
0.0
6.7
4.4
0.0
0.0
2.2
97.8
2.2
100.0
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แผน 1
ความถี่ ร้อยละ
19
30.6
18
29.0
8
12.9
6
9.7
2
3.2
1
1.6
1
1.6
0
0.0
55
88.7
7
11.3
62 100.0

โรงพยาบาล
ร้านยา
โรงงานยา
บริ ษทั ยา
สาธารณสุขจังหวัด
สภากาชาดไทย
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
ธุรกิจส่วนตัว
รวมจํานวนที่ตอบ
รวมจํานวนที่ไม่ตอบ
รวมทั้งหมด
แผน 1 = แผนวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม, แผน 2 = แผนบริ บาลเภสัชกรรม

5

แผน 2
ความถี่ ร้อยละ
10
34.5
8
27.6
0
0.0
7
24.1
3
10.3
0
0.0
0
0.0
1
3.4
29 100.0
0
0.0
29 100.0

ความภูมิใจที่สาํ เร็ จการศึกษา อัตลักษณ์บณั ฑิต และความพึงพอใจของบัณฑิต
ผูต้ อบให้คะแนนสู งมากในข้อความภูมิใจที่สาํ เร็ จการศึกษาโดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.76 จาก 5
คะแนน ในด้านคุณลักษณะบัณฑิต ข้อย่อยที่ได้คะแนนสู งสุ ดคือ คุณธรรมและจริ ยธรรม ในขณะที่ขอ้
ย่อยซึ่งได้คะแนนตํ่าสุ ดคือ ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทํานองเดียวกัน ด้านจุดเด่นบัณฑิต
ข้อย่อยที่มีคะแนนสู งสุ ดและตํ่าสุ ด เหมือนกับข้อย่อยของด้านคุณลักษณะบัณฑิต ผูต้ อบให้คะแนนความ
พึงพอใจต่อคณาจารย์มากที่สุดในข้อย่อยจริ ยธรรมและคุณธรรม และให้คะแนนน้อยที่สุดในข้อย่อย
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ ในด้านความพึงพอใจต่อหลักสู ตร ผูต้ อบพึงพอใจมากที่สุดในข้อ
ย่อยหลักสู ตรตรงกับการประกอบวิชาชีพ แต่พึงพอใจน้อยที่สุดในข้อย่อยหลักสู ตรส่ งเสริ มการคิดอย่าง
เป็ นระบบ ด้านสุ ดท้ายเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยน ผูต้ อบให้คะแนนสู งสุ ดที่ขอ้ ย่อย
ห้องสมุด และคะแนนตํ่าสุ ดที่หอพักนักศึกษา รายละเอียดอยูใ่ นตาราง 5
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ตาราง 5 คะแนนความภูมิใจที่สาํ เร็ จการศึกษา อัตลักษณ์บณ
ั ฑิต และความพึงพอใจของบัณฑิต
ความเห็น

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความภูมิใจที่สาํ เร็จการศึกษา

4.8

0.5

คุณลักษณะบัณฑิต

37.1

4.12

1)

คุณธรรมและจริ ยธรรม

4.4

0.6

2)

การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

4.3

0.6

3)

ความรู ้ และทักษะในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ

4.2

0.6

4)

การติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น

4.2

0.6

5)

การแก้ไขปั ญหา

4.2

0.6

6)

การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตลอดชีวติ

4.1

0.6

7)

การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ

4.0

0.7

8)

ภาวะผูน้ าํ

4.0

0.6

9)

ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.8

0.7

36.1

3.8

1) คุณธรรมและจริ ยธรรม

4.2

0.6

2) การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

4.2

0.6

3) การติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น

4.1

0.6

4) การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตลอดชีวติ

4.1

0.7

5) การแก้ไขปั ญหา

4.0

0.6

6) การคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ

4.0

0.6

7) ภาวะผูน้ าํ

3.9

0.6

8)

3.9

0.6

3.9

0.7

22.8

2.4

จุดเด่นบัณฑิต

ความรู ้ และทักษะในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ

9) ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความพึงพอใจต่อคณาจารย์
1)

คุณธรรมและจริ ยธรรม

4.6

0.5

2)

ความรู ้ดา้ นวิชาการ

4.6

0.5

3)

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

4.6

0.5

4)

การให้คาํ ปรึ กษา

4.6

0.6

5)

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้

4.5

0.6
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ความพึงพอใจต่อหลักสูตร

21.0

2.7

1)

หลักสูตรตรงกับการประกอบวิชาชีพ

4.3

0.6

2)

หลักสูตรเพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพ

4.3

0.6

3)

หลักสูตรมีความทันต่อยุคสมัย สถานการณ์

4.2

0.6

4)

หลักสูตรเน้นการนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานจริ ง

4.1

0.7

5)

หลักสูตรส่งเสริ มการคิดอย่างเป็ นระบบ

4.1

0.6

22.6

3.7

4.0

0.7

2) ห้องเรี ยน และสภาวะทางกายภาพอื่นๆ

3.8

0.7

3)

เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานทางบริ บาลเภสัชกรรม

3.8

0.7

4)

คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.7

0.8

5) เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานทางวิทยาศาสตร์

3.7

0.8

6) หอพักนักศึกษา

3.7

0.8

ความพึงพอใจต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยน
1)

ห้องสมุด

6

ลําดับคะแนนความเห็น
เมื่อเรี ยงคะแนนความเห็นทั้ง 6 ด้านในรู ปร้อยละพบว่า ความภูมิใจที่สาํ เร็ จการศึกษามี
ค่าสู งสุ ด ตามด้วยความพึงพอใจต่อคณาจารย์ ความพึงพอใจต่อหลักสู ตร คุณลักษณะบัณฑิต จุดเด่น
บัณฑิต และความพึงพอใจต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยน สองด้านแรกมีคะแนนเกินกว่าร้อยละ 90 สามด้านถัด
มามีคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ส่ วนด้านสุ ดท้ายมีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80 รายละเอียดอยูใ่ นตาราง 6
ตาราง 6 ลําดับคะแนนความเห็น
ลําดับ

ความเห็น

ค่าเฉลี่ย

คะแนนเต็ม

ร้อยละ

1

ความภูมิใจที่สาํ เร็ จการศึกษา

4.8

5

96.0

2

ความพึงพอใจต่อคณาจารย์

22.8

25

91.2

3

ความพึงพอใจต่อหลักสูตร

21.0

25

83.9

4

คุณลักษณะของบัณฑิต

37.1

45

82.4

5

จุดเด่นของบัณฑิต

36.1

45

80.3

6

ความพึงพอใจต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยน

22.6

30

75.5

12

7

การปรับเนื้อหาการเรี ยน
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการเพิ่มเนื้อหา (หัวข้อย่อยเพิ่มมากรวมกับเพิ่ม) กับ เนื้อหา
พอดี (พอดี) พบว่า จํานวนผูต้ อบที่ตอ้ งการ เพิ่มเนื้ อหา มีมากกว่า จํานวนผูต้ อบที่เห็นว่าเนื้อหาพอดีอยูแ่ ล้ว
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อเรี ยงลําดับเนื้ อหาการเรี ยนที่ตอ้ งการให้เพิ่มจากมากไปน้อยจะเป็ นดังนี้ การ
ขึ้นทะเบียนยา การบริ หารจัดการ การวิเคราะห์ เภสัชกรรมคลินิก การฝึ กงาน และการผลิต จํานวนผูต้ อบมี
ความเห็นไม่แตกต่างกัน ในเนื้อหาสมุนไพร กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และสังคม/ชุมชน รายละเอียดอยูใ่ น
ตาราง 7
ตาราง 7 จํานวนผูต้ อบเรื่ องการปรับเนื้อหาการเรี ยน
เนื้อหาการเรี ยน

เพิ่มเนื้อหา กับ เนื้อหาพอดี

ความถี่ (ร้อยละ)
เพิม่ เนื้อหา

เนื้อหาพอดี

ลดเนื้อหา

p value

106 (77.9)

30 (22.1)

0 (0.0)

0.0001

2 การบริ หารจัดการ

92 (67.6)

44 (32.4)

0 (0.0)

0.0001

3 การวิเคราะห์

88 (64.7)

46 (33.8)

2 (1.5)

0.0001

4 เภสัชกรรมคลินิก

84 (61.8)

51 (37.5)

1 (0.7)

0.005

5 การฝึ กงาน

81 (59.6)

52 (38.2)

3 (2.2)

0.012

6 การผลิต

80 (58.8)

54 (39.7)

2 (1.5)

0.025

7 สมุนไพร

78 (57.4)

56 (41.2)

2 (1.5)

0.057

8 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร

77 (56.6)

55 (40.4)

4 (2.9)

0.056

9 สังคม/ชุมชน

70 (51.5)

65 (47.8)

1 (0.7)

0.667

1 การขึ้นทะเบียนตํารับยา
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ผลของหลักสู ตรและแผนการศึกษาต่อการปรับเนื้อหาการเรี ยน
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสู ตรกับเนื้อหาการเรี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนหลักสู ตร 5 ปี ให้
เพิ่มเนื้อหาการเรี ยน มีจาํ นวนมากกว่า ผูเ้ รี ยนหลักสู ตร 6 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าหลักสู ตรมี
ความสัมพันธ์กบั เนื้อหาการเรี ยน ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาด้วยหลักสู ตร 5 ปี ต้องการให้เพิ่มเนื้อหาการเรี ยน
เรี ยงลําดับคือ การขึ้นทะเบียนตํารับยา การฝึ กงาน และการผลิต ส่ วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
แผนการเรี ยนกับเนื้อหาการเรี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนแผนวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรมให้เพิ่มเนื้อหาการเรี ยน มีจาํ นวน
มากกว่า ผูเ้ รี ยนแผนบริ บาลเภสัชกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าแผนการศึกษามีความสัมพันธ์กบั
เนื้อหาการเรี ยน กล่าวคือผูส้ ําเร็ จการศึกษาด้วยแผนวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรมต้องการให้เพิ่มเนื้ อหาการเรี ยน
เรื่ อง การผลิต และการวิเคราะห์ รายละเอียดอยูใ่ นตาราง 8
ตาราง 8 ผลของหลักสูตรและแผนการศึกษาต่อการปรับเนื้อหาการเรี ยน
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เนื้อหาการเรี ยน
การขึ้นทะเบียนตํารับยา

การฝึ กงาน

การผลิต

การผลิต

การวิเคราะห์

ความเห็น

หลักสูตร 5 ปี

หลักสูตร 6 ปี รวม p value

เนื้อหาพอดี

13

17

30

เพิ่มเนื้อหา

78

28

106

รวม

91

45

136

ลดเนื้อหา

1

2

3

เนื้อหาพอดี

28

24

52

เพิ่มเนื้อหา

62

19

81

รวม

91

45

136

ลดเนื้อหา

2

0

2

เนื้อหาพอดี

28

26

54

เพิ่มเนื้อหา

61

19

80

รวม

91

45

136

ความเห็น

แผน 1

แผน 2

ลดเนื้อหา

0

2

2

เนื้อหาพอดี

15

13

28

เพิ่มเนื้อหา

47

14

61

รวม

62

29

91

ลดเนื้อหา

0

2

2

เนื้อหาพอดี

16

11

27

เพิ่มเนื้อหา

46

16

62

รวม

62

29

91

แผน 1 = แผนวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม, แผน 2 = แผนบริ บาลเภสัชกรรม

0.002

0.011

0.008

รวม p value
0.01

0.011
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การอภิปราย
ผลการวิจยั นี้บ่งบอกว่า หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์บณั ฑิต
หลายประการได้แก่ 1) ผลการเรี ยน 2) ระยะเวลาหางาน 3) สถานที่ทาํ งาน 4) ความภูมิใจที่สาํ เร็ จ
การศึกษา 5) อัตลักษณ์บณั ฑิต 6) ความพึงพอใจของบัณฑิต และ 7 ) การปรับเนื้อหาการเรี ยน
รายละเอียดดังนี้
ประการแรก ผลการเรี ยน
การที่บณั ฑิตหลักสู ตร 6 ปี และแผนการศึกษาวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรมมีเกรดเฉลี่ยสู งกว่าอีก
หลักสู ตรและอีกแผนการศึกษา อาจเนื่ องจากระยะเวลาการศึกษาที่ยาวนาน มีการฝึ กฝนทักษะมากกว่า จึง
ทําให้บณั ฑิตมีความรู ้ความสามารถมากขึ้น ดังนั้นการใช้หลักสู ตร 6 ปี (หลักสู ตร พ.ศ. 2553 และ หลักสู ตร
พ.ศ. 2556) กับนักศึกษาทุกรายจึงน่าจะเหมาะสม เพราะเป็ นหลักสู ตรซึ่ งมีแนวโน้มสร้างบัณฑิตที่มี
คุณภาพสู งขึ้น เมื่อพิจารณาเฉพาะบัณฑิตหลักสู ตร 5 ปี พบว่าบัณฑิตแผนวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรมมีค่าเกรด
เฉลี่ยสู งกว่าบัณฑิตแผนบริ บาลเภสัชกรรม ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรมซึ่ งเน้น
ในเรื่ องของผลิตภัณฑ์ยาซึ่งเป็ นสิ่ งไม่มีชีวติ ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวยา จึงน่าจะอยูใ่ นวิสัยที่จะควบคุมได้
ดีกว่า ได้ง่ายกว่า กรอบความรู้และการฝึ กทักษะจึงชัดเจนกว่า มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมมากกว่า ผูเ้ รี ยนจึง
สามารถรับความรู ้ในลักษณะนี้ได้ดีกว่า ในขณะที่ผเู ้ รี ยนแผนบริ บาลเภสัชกรรมซึ่ งเน้นผูป้ ่ วยและสังคม
ประชาชน ซึ่งปั จจัยเกี่ยวข้องกับคนมีมากกว่าและควบคุมยากกว่า แม้จะมีการระบุกรอบความรู ้และทักษะ
แต่หลายครั้งผูเ้ รี ยนต้องเผชิญกับปั ญหาเฉพาะหน้า การแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า การตัดสิ นใจที่เหมาะสม
การเข้าใจและเข้าถึงประชาชนที่หลากหลาย ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้อาจไม่ปรากฎอยูใ่ นกรอบความรู ้ท้งั หมด และมัก
ต้องอาศัยทักษะประสบการณ์ ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึงอาจทําคะแนนได้นอ้ ยกว่า ผลการเรี ยนหรื อเกรดเฉลี่ยของ
บัณฑิตถือเป็ นผลลัพธ์บณั ฑิตอย่างหนึ่ง บัณฑิตรุ่ นนี้มีค่าเกรดเฉลี่ย 3.12 คิดเป็ นร้อยละ 78 ผูท้ ี่เกี่ยวข้องมี
การกําหนดผลลัพธ์บณั ฑิตในเรื่ องผลการเรี ยนนี้หรื อไม่ ตรงกับเป้ าหมายหรื อไม่ ถ้าต้องการยกระดับค่า
เกรดเฉลี่ยควรทําอย่างไร เหล่านี้เป็ นคําถามที่ทา้ ทายและต้องการคําตอบ
ประการสอง ระยะเวลาหางาน
จํานวนบัณฑิตแผนวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรมหางานทําได้ภายใน 1-3 เดือน มีมากกว่าจํานวน
บัณฑิตแผนบริ บาลเภสัชกรรม อันที่จริ งบัณฑิตทั้งสองแผนสําเร็ จการศึกษาด้วยปริ ญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตเหมือนกัน และสามารถประกอบวิชาชีพได้ในทุกสถานที่ทาํ งาน แต่แผนวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรมมี
เนื้อหาการผลิต การวิเคราะห์ ในโรงงานยา ที่มากกว่าจึงเป็ นข้อได้เปรี ยบ ทําให้บณั ฑิตแผนนี้มน่ั ใจที่จะ
ทํางานในโรงงานยาได้ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตแผนวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรมสามารถ
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กระจายตัวไปทํางานได้ในทุกสถานที่ เมื่อมีสถานที่ทาํ งานรองรับมากกว่า บัณฑิตจึงมีโอกาสได้งานทํา
มากกว่าในช่วงเวลาหางาน 3 เดือนแรก
ประการสาม สถานที่ทาํ งาน
บัณฑิตหลักสู ตร 5 ปี มีการกระจายตัวไปทํางานในสถานที่ทาํ งานกว้างขวางกว่า ส่ วนบัณฑิต
หลักสู ตร 6 ปี กระจุกตัวทํางานที่โรงพยาบาลเป็ นหลักอย่างเห็นได้ชดั หลักสู ตร 5 ปี จึงตอบสนองความ
ต้องการของตลาดงานได้หลากหลายกว่าโดยเฉพาะแผนวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม หลักสู ตร 5 ปี จึงมีขอ้ ดีใน
การป้ อนบัณฑิตสู่ ตลาดงานทัว่ ถึงกว่า
ประการสี่ ความภูมิใจที่สาํ เร็ จการศึกษา
ความรู ้สึกภาคภูมิใจนี้ถือว่าเป็ นความรู ้สึกปิ ติ ที่เกิดจากความต้องการของมนุษย์ระดับสู งสุ ดที่
สามารถทําในสิ่ งที่ต้ งั ใจได้สาํ เร็ จ (1) นับเป็ นนิมิตหมายที่ดีที่เชื่อได้วา่ เมื่อบัณฑิตเคยตั้งใจ (เรี ยนสําเร็ จ)
และทําสําเร็ จครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งต่อไปถ้าคิดทําเรื่ องใดก็น่าจะสําเร็ จด้วย ดังนั้นถ้าบัณฑิตมีความตั้งใจและ
มุ่งมัน่ กระทําสิ่ งใดโดยเฉพาะงานในหน้าที่หรื องานในชีวิตความเป็ นอยู่ ที่ตอ้ งอาศัยความพยายามและความ
อดทน จะมีแนวโน้มประสบผลสําเร็ จอย่างแน่นอน
ประการห้า อัตลักษณ์บณั ฑิต
หลักสู ตรจะกําหนดแผนการศึกษา ขอบเขต และปริ มาณเนื้อหาการเรี ยนซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญ
เบื้องต้น แต่สิ่งจําเป็ นที่ขาดไม่ได้ถดั มาคือกระบวนการเรี ยน เพราะเป็ นกระบวนที่นาํ เนื้อหาการเรี ยนสู่ และ
สร้างผูเ้ รี ยนไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็ นบัณฑิตตามที่ตอ้ งการหรื อตรงกับเป้ าหมาย กระบวนการเรี ยนมีหน้าที่
หลักคือการถ่ายทอดความรู ้ความสามารถและทักษะ เพื่อการประกอบวิชาชีพ อีกหน้าที่สาํ คัญคือการหล่อ
หลอม ปลูกฝัง บ่มเพาะ ทั้งความคิดและจิตใจ เพื่อให้บณั ฑิตมีคุณสมบัติที่ดีพร้อม สําหรับการประกอบ
วิชาชีพและการดํารงอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ขและมีคุณค่า บัณฑิตที่ผา่ นหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยน
จึงถือว่าเป็ นผลลัพธ์บณั ฑิตที่สาํ คัญยิง่ การพิจารณาผลลัพธ์บณั ฑิตอาจมองได้หลายประเด็นดังที่กล่าวมา
ได้แก่ ผลการเรี ยน การทํางาน และความภูมิใจที่สาํ เร็ จการศึกษา ผลลัพธ์บณั ฑิตที่สาํ คัญมากอีกด้านคือ
อัตลักษณ์บณั ฑิต ซึ่งในที่น้ ีประกอบด้วยคุณลักษณะบัณฑิตและจุดเด่นบัณฑิต บัณฑิตเห็นว่าตนเองมี
คุณลักษณะและมีจุดเด่นเรื่ องการมีคุณธรรมและจริ ยธรรม แสดงว่าอัตลักษณ์บณั ฑิตเชิ งบวกคือการเป็ นคน
ดี ถ้าเป้ าหมายหลักของหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนคือการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
หรื อเป็ นคนดี ก็ถือว่าหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนบรรลุผล แต่ถา้ ไม่ใช่ ต้องมีการทบทวน ผูเ้ กี่ยวข้อง
ควรมีการหารื อร่ วมกันเพื่อระบุอตั ลักษณ์บณั ฑิตเชิงบวก ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
กําหนดแนวทางการผลักดันให้ชดั เจน
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บัณฑิตให้ความเห็นว่าตนเองด้อยเรื่ องความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเ้ กี่ยวข้อง
ต้องพยายามลบอัตลักษณ์เชิงลบนี้ ด้วยการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับมาตรฐาน ก่อนหน้าการวิจยั ครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ให้ความสําคัญและตระหนักเรื่ องเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูแ่ ล้ว จึงสนับสนุนให้มีเนื้ อหาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในหลักสู ตรและมีการปรับหลักสู ตร
ดังนี้ ในหลักสู ตร พ.ศ. 2550 และหลักสู ตร พ.ศ. 2552 กําหนดให้วชิ าเภสัชสนเทศ เป็ นวิชาบังคับเฉพาะ
แผนบริ บาลเภสัชกรรม (2, 3) ต่อมาในหลักสู ตร พ.ศ. 2553 กําหนดให้วชิ าสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์ เป็ น
วิชาบังคับทั้งสองแผนการศึกษา (4) จึงเชื่ อว่าในอนาคตบัณฑิตทุกคนจะมีความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มขึ้น การปรับหลักสู ตรแม้จะทําได้แต่มกั ใช้เวลานานกว่า ในขณะที่การปรับกระบวนการ
เรี ยนสามารถปรับได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรเลือกวิธีปรับกระบวนการเรี ยนก่อน นอกจากวิชาบังคับนี้
แล้ว การเรี ยนในวิชาต่างๆ ผูส้ อนควรกระตุน้ และส่ งเสริ ม ผูเ้ รี ยนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยูเ่ ป็ นนิจ
เพื่อสร้างความคุน้ เคยและใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
หลักสู ตรระบุเพียงขอบเขตและปริ มาณเนื้อหาซึ่ งเปรี ยบเสมือนภาคทฤษฎี ส่ วนกระบวนการ
เรี ยนคือนําหลักสู ตรไปใช้ซ่ ึงเปรี ยบเสมือภาคปฏิบตั ิ ทั้งสองภาคส่ วนนี้ จะเกี่ยวโยงกันและมีผลต่อบัณฑิต
อย่างมาก ในการสอนตามหลักสู ตรนอกจากจะต้องตรงตามเนื้อหา ยังต้องเน้นการสร้างผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะ
จําเป็ นด้วย เพื่อการทํางานและการใช้ชีวติ ในยุคนี้และในอนาคต ทักษะดังกล่าวได้แก่ 1) การทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น 2) ความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ 3) การติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น 4) การแก้ไขปั ญหา 5)
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตลอดชี วติ 6) ภาวะผูน้ าํ และ 7) การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ การวัดอัตลักษณ์
บัณฑิตตามข้อย่อย (ทักษะ) เหล่านี้พบว่า มีคะแนนระหว่างร้อยละ 77-85 ไม่มีขอ้ ใดเลยได้คะแนนถึงร้อย
ละ 90 ผูท้ ี่เกี่ยวข้องน่าจะลองท้าทายโดยกําหนดคะแนนขั้นตํ่าในบางข้อย่อยหรื อทุกข้อย่อยไว้ที่ร้อยละ 90
การระบุคะแนนขั้นตํ่าเป็ นการบ่งบอกเป้ าหมาย การมีเป้ าหมายจะช่วยให้ผสู ้ อนรู ้จุดสําคัญในการสอนและ
ช่วยให้มีการประเมินผลการทํางานว่าบรรลุหรื อไม่ และเพื่อหาทางแก้ไขต่อไปหากไม่สาํ เร็ จ
ประการหก ความพึงพอใจของบัณฑิต
ในแง่ความพึงพอใจต่อคณาจารย์ บัณฑิตพึงพอใจต่อคณาจารย์มากที่สุดในข้อคุณธรรมและ
จริ ยธรรม ซึ่ งข้อมูลตรงกันกับลักษณะบัณฑิตและจุดเด่นบัณฑิต แสดงว่าอาจารย์เป็ นอย่างไรนักศึกษา
มักจะเป็ นอย่างนั้น ดังนั้นถ้าอาจารย์ตอ้ งการให้นกั ศึกษาเป็ นอย่างไร อาจารย์ตอ้ งเป็ นอย่างนั้นก่อน
อาจารย์จึงเป็ นแบบอย่างที่สาํ คัญ การผลักดันบัณฑิตให้มีอตั ลักษณ์เป็ นอย่างไร จึงต้องเริ่ มจากการผลักดัน
อาจารย์ให้เป็ นอย่างนั้นก่อน ผูบ้ ริ หารระดับคณะ ภาควิชา และคณาจารย์ ควรมีการหารื อร่ วมกันเพื่อ
กําหนดอัตลักษณ์บณั ฑิตของเรา และขอความร่ วมมืออาจารย์ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างตามอัตลักษณ์น้ นั
ก่อน ในทางตรงกันข้ามบัณฑิตพึงพอใจต่ออาจารย์นอ้ ยที่สุดในข้อความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
อาจารย์ตอ้ งตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิ่ งสะท้อนนี้ เพื่อพัฒนาวิธีการถ่ายทอดความรู ้ให้มีประสิ ทธิ ผล
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และมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ผูส้ อนอาจต้องเจรจากับผูเ้ รี ยน เพื่อสอบถามและกําหนดร่ วมกันว่า วิธีการ
ถ่ายทอดความรู ้ที่นกั ศึกษาคาดหวังเป็ นอย่างไร และวิธีที่เหมาะสมควรเป็ นอย่างไร
สําหรับความพึงพอใจต่อหลักสู ตร บัณฑิตพึงพอใจต่อหลักสู ตรมากที่สุดในข้อ หลักสู ตรตรง
กับการประกอบวิชาชีพ ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าหลักสู ตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้านเภสัชกรรม
และใช้ประกอบวิชาชีพได้จริ ง ส่ วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรอยูเ่ ป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์จริ งในปัจจุบนั และอนาคต
นอกจากนี้การปรับหลักสู ตรยังต้องอิงข้อกําหนดของสภาเภสัชกรรมซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอเช่นกัน
ดังนั้นจึงควรปรับปรุ งหลักสู ตรในระยะเวลาที่เหมาะสมเช่นทุก 4-5 ปี ต่อไป อย่างไรก็ตาม บัณฑิตเห็นว่า
หลักสู ตรยังมีจุดอ่อนในเรื่ องส่ งเสริ มการคิดอย่างเป็ นระบบ หลักสู ตรปัจจุบนั มีวชิ าบังคับชื่อ การเรี ยนรู ้
ผ่านกิจกรรม 3 วิชาๆละ 1 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ในปี 1- ปี 3 ผูส้ อนควรเน้น
กิจกรรมให้ผเู้ รี ยนรู้จกั การคิด/มองภาพกว้าง การคิด/มองทั้งโครงสร้าง การคิด/มององค์ประกอบ และ
การคิด/มองความเชื่ อมโยงขององค์ประกอบในโครงสร้าง นอกจากนี้ผสู ้ อนอาจชี้แนะหรื อมอบหมายงาน
ที่ตอ้ งฝึ กการคิดอย่างเป็ นระบบในวิชาอื่นด้วย
สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนเช่น ห้องสมุด ห้องเรี ยน เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานทางวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรมและบริ บาลเภสัชกรรม คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหอพักนักศึกษา สิ่ ง
เหล่านี้ลว้ นเป็ นปั จจัยจําเป็ นต่อการเรี ยน บัณฑิตพึงพอใจต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนน้อยที่สุดโดยเฉพาะได้
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับความพึงพอใจต่ออาจารย์และต่อหลักสู ตร คณะเภสัชศาสตร์ ตอ้ ง
เร่ งผลักดันให้มีส่ิ งสนับสนุนเพียงพอทั้งปริ มาณและคุณภาพและควรดําเนิ นการไปพร้อมกันทุกข้อ
ประการเจ็ด การปรับเนื้อหาการเรี ยน
ในภาพรวมบัณฑิตจํานวนเกินกว่าครึ่ งเห็นว่าควรเพิม่ เนื้ อหาการเรี ยน 6 หมวดจากทั้งหมด 9
หมวด ส่ วน 3 หมวดที่เหลือมีความเห็นไม่ต่างกัน บัณฑิตต้องการเพิ่มเติมเนื้ อหาการเรี ยนดังนี้ การขึ้น
ทะเบียนตํารับยา การบริ หารจัดการ การวิเคราะห์ เภสัชกรรมคลินิก การฝึ กงาน และการผลิต ข้อค้นพบนี้
อาจมองได้วา่ หลักสู ตรบรรจุเนื้อหาไม่พอเพียงกับความต้องการของบัณฑิต อย่างไรก็ตามบัณฑิตเหล่านี้จบ
ด้วยหลักสู ตร พ.ศ. 2550 ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรเดิมที่อาจมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับการทํางานในปั จจุบนั ขณะนี้
นักศึกษาส่ วนใหญ่ใช้หลักสู ตร พ.ศ. 2553 ซึ่ งได้รับการพัฒนาและปรับปรุ งเนื้อหาจากเดิมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์มากยิง่ ขึ้น ตัวอย่างเช่น ในหลักสู ตร พ.ศ. 2553 มีการบรรจุการขึ้นทะเบียนตํารับยาเป็ นวิชา
เลือกการฝึ กงาน ในภาควิชาวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม นักศึกษาที่สนใจทํางานด้านนี้สามารถเลือกฝึ กงานการ
ขึ้นทะเบียนตํารับยา ในปี หน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรมตั้งใจจะเสนอ วิชาการขึ้นทะเบียนตํารับยา
เป็ นวิชาเลือก เชื่อว่าจะเพิ่มความรู ้ความเข้าใจวิธีการขึ้นทะเบียนตํารับยาให้แก่นกั ศึกษาผูส้ นใจ
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การเพิ่มเนื้ อหาการเรี ยนทั้ง 6 หมวดอาจทําได้โดยการเปิ ดวิชาใหม่ หรื อ การเพิ่มหน่วยกิตวิชา
เดิม ถ้าต้องการให้นกั ศึกษาทุกคนเรี ยนก็ตอ้ งให้เป็ นวิชาบังคับ การเพิ่มวิชาบังคับจะกระทบโครงสร้าง
หลักสู ตรซึ่งกําหนดโดยสภาเภสัชกรรม (5) และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (6) การปรับ
โครงสร้างหลักสู ตรเช่นนี้มกั ใช้เวลานาน ส่ วนการเปิ ดวิชาใหม่โดยให้เป็ นวิชาเลือก จะไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสู ตรและดําเนิ นการได้ง่ายและรวดเร็ วกว่า อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็ นวิชาเลือก นักศึกษาบางคนที่
สนใจเท่านั้นที่จะเลือกเรี ยน
อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะเป็ นไปได้และเกิดขึ้นได้รวดเร็ วคือ ผูส้ อนปรับการเรี ยนการสอนให้
ตรงกับความต้องการของบัณฑิตเช่น ปรับเนื้อหา ปรับตัวอย่าง ปรับงานมอบหมาย และปรับกิจกรรมเรี ยน
เป็ นต้น เพื่อเพิ่มเติมความรู ้ ความเข้า และทักษะ ในเนื้อหาการเรี ยนตามที่บณั ฑิตเสนอแนะ การจัดฝึ กอบรม
ระยะสั้นในเนื้อหาที่คิดว่ายังไม่พอเพียง ในเวลาขณะเรี ยนหรื อก่อนออกฝึ กงาน น่าจะเป็ นทางออกที่ดีอีก
ทางหนึ่ง การมอบหมายให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง แล้วนํามาเสนอผูส้ อนก่อนออกไปฝึ กงาน
จะช่วยเติมเต็มเนื้ อหาส่ วนที่พร่ อง
เมื่อพิจารณาตามหลักสู ตรและแผนการศึกษา จํานวนบัณฑิตหลักสู ตร 5 ปี และแผนการศึกษา
วิทยาศาสตร์ เภสัชกรรมต้องการให้เพิ่มเนื้ อหาการเรี ยน มากกว่าบัณฑิตหลักสู ตร 6 ปี และแผนบริ บาลเภสัช
กรรม แสดงให้เห็นว่า หลักสู ตร 5 ปี มีเนื้อหาการเรี ยนไม่พอเพียงต่อความต้องการของบัณฑิต การปรับ
หลักสู ตรจาก 5 ปี เป็ น 6 ปี จึงเป็ นทิศทางที่เอื้อต่อความรู ้ความสามารถเพื่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
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ข้ อสรุป
หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์บณั ฑิตหลายประการได้แก่ ผลการ
เรี ยน ระยะเวลาหางาน ความภูมิใจที่สาํ เร็ จการศึกษา อัตลักษณ์ ความพึงพอใจ และเนื้อหาการเรี ยน ดังนั้น
หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญยิง่ ในการสร้างบัณฑิตโดยเฉพาะอัตลักษณ์บณั ฑิต
การระบุเป้ าหมายผลลัพธ์บณั ฑิตที่ชดั เจนเป็ นสิ่ งจําเป็ น เพราะจะช่วยให้การสร้างบัณฑิตมีทิศทางและมีการ
ประเมินได้ การสร้างบัณฑิตตามเป้ าหมาย อาจใช้วธิ ี การปรับหลักสู ตรและ/หรื อปรับกระบวนการเรี ยน แต่
กรณี แรกมักใช้เวลามากกว่า การปรับกระบวนการเรี ยนซึ่ งสามารถทําได้ง่ายกว่า ยืดหยุน่ กว่าและทําได้ทุก
เวลา จึงเป็ นวิถีทางสําคัญในการสร้างบัณฑิตที่คาดหวัง

ข้ อเสนอแนะ
โดยทัว่ ไป การทํางานมีวงจรการทํางานที่ประกอบด้วยขั้นตอนหลักคือ การกําหนด
นโยบาย การปฏิบตั ินโยบาย การประเมินนโยบาย และการทบทวนนโยบาย งานวิจยั นี้เป็ นเสมือนขั้นตอน
การประเมิน ซึ่ งจะสะท้อนให้เห็นความต่าง ระหว่างสิ่ งที่คาดหวัง (เป้ าหมาย) กับสิ่ งที่เป็ นจริ ง ขณะนี้อาจจะ
เห็นเฉพาะในส่ วนของสิ่ งที่เป็ นจริ ง ดังนั้นการทบทวนเพื่อกําหนดนโยบายครั้งต่อไป จึงควรมีการระบุ
นโยบายและเป้ าหมาย ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณอย่างชัดเจน ในเชิงปริ มาณอาจใช้ขอ้ มูลจากงานวิจยั
นี้เป็ นระดับเพื่อการท้าทายต่อไป ในด้านกระบวนการเรี ยนการสอนซึ่ งต้องอาศัยปั จจัยสําคัญหลายอย่าง
ร่ วมกันโดยเฉพาะผูส้ อน แบบอย่างที่ดีของผูเ้ รี ยนคือผูส้ อน ดังนั้นการกําหนดอัตลักษณ์บณั ฑิตจึงต้อง
อาศัยความเห็นพ้องของผูส้ อนทุกคนร่ วมกัน และผูส้ อนต้องพร้อมที่จะปรับคุณลักษณะบางประการของ
ตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์บณั ฑิตที่คาดหวัง
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หลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ; 2548

21

ภาคผนวก

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกีย่ วกับหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกบั บัณฑิตใหม่ทุกท่าน และขอต้อนรับท่านกลับสู่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ ทางคณะฯ ใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านร่ วมตอบแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนของคณะฯ
แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยข้อคําถาม 19 ข้อ (4 หน้า) และใช้เวลาประมาณ 5 นาที ในการตอบ ขอท่านได้
กรุ ณาตอบคําถามทุกข้อตามความเป็ นจริ ง เพราะท่านเป็ นผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลที่มีความสําคัญและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการ
พัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ของเราต่อไป
ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่น้ ี

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็น หรื อข้อมูลของ
ท่าน และ/หรื อ เติมคําลงในช่องว่างท้ายคําถาม
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. คํานําหน้าชื่อ  นาย  นางสาว  นาง  อื่นๆ (กรุ ณาระบุ).........................................................
ชื่อ.............................................นามสกุล...................................รหัสประจําตัวนักศึกษา.................................
2. ที่อยูท่ ี่ติดต่อสะดวก............................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................................อีเมล์..........................................................................
3. ท่านเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ด้วยโครงการใด
 โควตา  Admissions  ภาคพิเศษ  กีฬา
4. ท่านศึกษาในหลักสูตรใด
 หลักสูตร 5 ปี  หลักสูตร 6 ปี (ข้ามไปตอบข้อ 7 ต่อไป)
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5.

ท่านศึกษาในแผนการศึกษาใด
 แผน 1 : วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 แผน 2 : บริ บาลเภสัชกรรม
 แผน 3 : วิทยาศาสตร์เครื่ องสําอาง

6. ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย (GPA)....................
7. สถานภาพการทํางานของท่าน ณ ปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
 ยังไม่ได้ทาํ งานตั้งแต่สาํ เร็ จการศึกษา (ข้ามไปตอบตอนที่ 2 เป็ นต้นไป)
 ทํางานแล้ว (กรุ ณาทําต่อข้อ 8 เป็ นต้นไป)
 เคยทํางาน แต่ปัจจุบนั ลาออกแล้ว (กรุ ณาให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับงานที่เคยทํา โดยทําต่อข้อ 8 เป็ นต้นไป)
 กําลังศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบตอนที่ 2 เป็ นต้นไป)
 อื่นๆ (กรุ ณาระบุ)................................................................
8. ระยะเวลาก่อนได้งานทําครั้งแรกภายหลังสําเร็ จการศึกษา
 1 – 3 เดือน
 3 – 6 เดือน
 มากกว่า 6 เดือน
9. สถานที่ทาํ งานของท่านจัดเป็ นหน่วยงานลักษณะใด
 โรงพยาบาล
 สาธารณสุขจังหวัด
 ร้านยา
 บริ ษทั ยา
 โรงงานยา
 โรงงานเครื่ องสําอาง
 สถาบันวิจยั
 สถานศึกษา
 อื่นๆ (กรุ ณาระบุ)..........................
10. สถานที่ทาํ งานของท่านจัดเป็ นองค์กรประเภทใด
 ภาครัฐ
 ภาคเอกชน
 อื่นๆ (กรุ ณาระบุ)...........................
11. รายได้ต่อเดือนของท่าน
 น้อยกว่า 15,000 บาท
 15,001 – 30,000 บาท  30,001 – 45,000 บาท
 45,001 – 60,000 บาท
 60,001 – 75,000 บาท  มากกว่า 75,000 บาท
12. ชื่อและที่อยูข่ องสถานที่ทาํ งานของท่าน
ชื่อสถานที่ทาํ งาน................................................................................................เลขที่............................. ถนน
.....................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด
..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .............................โทร...................................................
ส่ วนที่ 2: ความคิดเห็นเกีย่ วกับการนําประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในการเรียนไปประยุกต์ ใช้
13. ประสบการณ์การเรี ยนจากคณะฯ สร้างคุณลักษณะของท่านต่อไปนี้ ในระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
เรื่ อง



1) ความรู ้ และทักษะในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ



2) การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น



3) การติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น



4) การแก้ไขปั ญหา



5) คุณธรรม จริ ยธรรม



6) ภาวะผูน้ าํ

น้อย







น้อยที่สุด
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7) การคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
8) การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตลอดชีวติ
9) ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ





14. ในการทํางานและการดําเนินชีวติ ท่านมีจุดเด่นต่อไปนี้ ในระดับใด
มากที่สุด
เรื่ อง

1) ความรู ้ และทักษะในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ

2) การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

3) การติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น

4) การแก้ไขปั ญหา

5) คุณธรรม จริ ยธรรม

6) ภาวะผูน้ าํ

7) การคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ

8) การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตลอดชีวติ

9) ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

















มาก










ปานกลาง










น้อย










น้อยที่สุด










15. เพื่อเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ท่านได้เรี ยนรู ้จากคณะฯ และจากความต้องการในการทํางาน ท่านคิดว่าคณะฯ ควรจะ “เพิ่ม”
หรื อ “ลด” สัดส่วนในการสอนด้านต่อไปนี้ ในระดับใด
เพิ่มมาก
เพิ่ม
พอดี
ลด
ลดมาก
เรื่ อง





1) การผลิต





2) การวิเคราะห์





3) สมุนไพร





4) เภสัชกรรมคลินิก





5) สังคม/ชุมชน





6) การบริ หารจัดการ





7) การฝึ กงาน





8) กิจกรรมเสริ มหลักสูตร





9) การขึ้นทะเบียนตํารับยา
ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ส่ วนที่ 3: ความพึงพอใจต่ ออาจารย์ หลักสู ตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนในคณะฯ
16. ท่านมีความภูมิใจที่สาํ เร็ จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระดับใด
 มากที่สุด  มาก
 ปานกลาง
 น้อย  น้อยที่สุด
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17. ท่านมีความพึงพอใจต่อคณาจารย์ของคณะฯ ในระดับใด
เรื่ อง
1)
2)
3)
4)
5)

ความรู ้ดา้ นวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
จริ ยธรรม และคุณธรรม
การให้คาํ ปรึ กษา
ข้อเสนอแนะอื่นๆ

มากที่สุด






มาก






ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง






น้อย






น้อยที่สุด






18. ท่านมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการเรี ยนของคณะฯ ในระดับใด
เรื่ อง
1)
2)
3)
4)
5)

หลักสูตรตรงกับการประกอบวิชาชีพ
หลักสูตรเพียงพอต่อการประกอบวิชาชีพ
หลักสูตรเน้นการนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานจริ ง
หลักสูตรส่งเสริ มการคิดอย่างเป็ นระบบ
หลักสูตรมีความทันต่อยุคสมัย สถานการณ์
ข้อเสนอแนะอื่นๆ

มากที่สุด






19. ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนของคณะฯ ในระดับใด
เรื่ อง
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ห้องสมุด
คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานทางวิทยาศาสตร์
เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานทางบริ บาลเภสัชกรรม
ห้องเรี ยน และสภาวะทางกายภาพอื่นๆ
หอพักนักศึกษา
ข้อเสนอแนะอื่นๆ

มากที่สุด







ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
















น้อยที่สุด






ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย



















น้อยที่สุด







