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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัในครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการ
เรยีนการสอนของคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

ในการเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยัดาํเนินการโดยใชแ้บบสอบถามเกีย่วกบัสภาพความพรอ้มการ
สนับสนุนการจดัการเรียนการสอน คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแนวคดิของลเิคอรท์ (Likert Scales)  
ซึ่งกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี ได้แก่ บุคลากร และนิสิตเภสชัศาสตร์ ชัน้ปีที่ 2-5  
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจําปีการศกึษา 2552 จํานวน 350 คน 
แลว้นํามาวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่เฉลีย่ และรอ้ยละ  

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรและนิสิตมีระดับความคิดเห็นสอดคล้องตรงกันว่า  
คณะเภสชัศาสตรม์สีภาพความพรอ้มในการสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนเรยีงลาํดบั ดงัน้ี 

อนัดบั 1  งานดา้นกจิการนิสติ 
อนัดบั 2  งานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ 
อนัดบั 3  งานดา้นการเรยีนการสอน 
อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยยังพบอีกว่า สภาพความพร้อมในการสนับสนุน 

การจัดการเรียนการสอน คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่อยู่ในระดับ 
น้อยที่สุด และควรพฒันาปรบัปรุงคอื งานด้านการจดัการเรยีนการสอน ได้แก่ ควรมหีนังสอื
เพยีงพอต่อความต้องการและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์มกีารบํารุงรกัษาให้สามารถใช้งานได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to investigate the readiness for support of 

instructional management of the Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University. 

 The data was collected by using a five-level  rating scale (based on Likert Scale) 

questionnaire on the readiness for support of instructional management, Faculty of Pharmacy, 

Srinakharinwirot University. The population of the study consisted of 350  personnel and  

second – five year students of the Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University  in the 

academic year 2009.  Mean and percentage were employed as statistical devices for the data 

analysis. 

 The findings revealed that the opinion levels of both the personnel and students 

towards the readiness for support of instructional management were in congruence and rated 

from more to less as follows: 

 Rated as the first :  Student Affairs 

 Rated as the second :  Management of Finance and Budget 

 Rated as the third:  Instructional Management 

 Furthermore, it was also revealed that least level of readiness for support of 

instructional management of the Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University that should 

be improved was in the aspect of Instructional Management, e.g. adequate provision of 

textbooks to meet the need, and maintenance of audio-visual equipment in good condition for 

effective usage and worthiness. 
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ท่ีมาของการวิจยั  

สถาบนัการศกึษาต่าง ๆ มกัจะเน้นใหค้วามสาํคญัในการพฒันาการจดัการศกึษาอยูท่ี่
งานการเรยีนการสอน หรอืงานวชิาการเป็นสว่นใหญ่ แต่ความจรงิแลว้งานสนับสนุนการจดัการ
เรยีนการสอนของสถาบนัก็มคีวามสําคญัไม่น้อย เน่ืองจาก เป็นปจัจยัตวัหน่ึงที่ส่งผลให้การ
จดัการเรยีนการสอนดาํเนินไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการ อาํนวย
ความสะดวก ความคล่องตวักบัคณาจารยแ์ละนิสติได ้ โดยอาศยัผูป้ฏบิตังิานการสนบัสนุนการ
จัดการเรียนการสอน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป นักวิชาการศึกษา นักวิชาการ
คอมพวิเตอร์ นักวชิาการโสตทศันศกึษา นักวชิาการเงนิและบญัช ี นักวทิยาศาสตร์ เป็นต้น 
ดว้ยเหตุน้ีเอง การศกึษาสภาพความพรอ้มในการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน จงึมคีวาม
จําเป็นในการที่จะหาคําตอบว่า ในปจัจุบนั คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
มสีภาพความพรอ้มในการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนพฒันาระบบการสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนใหส้นองต่อเป้าหมายทางการศกึษา
อยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 

การดาํเนินงานและผลงานท่ีได้รบัจากการวิจยั (โดยสงัเขป) พร้อมภาพประกอบ 
 ผูว้จิยัใชเ้ครือ่งมอืเป็นแบบสอบถามปลายปิดเกีย่วกบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุน

การจดัการเรยีนการสอน คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแนวคดิของลเิคอรท์ (Likert Scales) ซึ่งกลุ่ม
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครัง้ น้ี  ได้แก่  บุคลากร  และนิสิตเภสัชศาสตร์ ชัน้ ปีที่ 2-5  
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจําปีการศกึษา 2552 จํานวน 350 คน 



แลว้นํามาวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าเฉลีย่ และรอ้ยละ ซึง่ผลจากการวจิยัครัง้น้ี ทาํใหส้ามารถสรุป
ไดว้า่ บุคลากรและนิสติมรีะดบัความคดิเหน็สอดคลอ้งตรงกนัวา่ คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวดิรฒมสีภาพความพรอ้มในการสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนเรยีงลาํดบั ดงัน้ี 

อนัดบั 1  งานดา้นกจิการนิสติ 
อนัดบั 2  งานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ 
อนัดบั 3  งานดา้นการเรยีนการสอน 
อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยยังพบอีกว่า สภาพความพร้อมในการสนับสนุน 

การจัดการเรียนการสอน คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่อยู่ในระดับ 
น้อยที่สุด และควรพฒันาปรบัปรุงคอื งานด้านการจดัการเรยีนการสอน ได้แก่ ควรมหีนังสอื
เพยีงพอต่อความต้องการและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์มกีารบํารุงรกัษาให้สามารถใช้งานได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ 

การนําผลงานวิจยัไปประยกุตใ์ช้ 
 จากการวจิยัในครัง้น้ี เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความชดัเจนเกีย่วกบัสภาพความพรอ้ม
ในการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ซึง่สามารถนําผลการวจิยัไปพฒันาปรบัปรุงในงานดา้นต่าง ๆ ใหเ้กดิสภาพความพรอ้มในการ
สนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
 ควรมกีารพฒันาปรบัปรุงใหเ้กดิสภาพความพรอ้มในการสนับสนุนการจดัการเรยีน
การสอน คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นการเพิม่ทรพัยากรหนงัสอืให้
เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนต่อไป และควรมีการซ่อมแซม
โสตทศันูปกรณ์ใหส้ามารถพรอ้มใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

งานวิจยัท่ีคาดว่าจะดาํเนินการต่อไป 
 พฒันาฐานข้อมูลโสตทัศนูปกรณ์ในแต่ละหมวด เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบและซ่อมบํารุง และรูส้ภาพความพรอ้มในการใชง้านของอุปกรณ์เหล่านัน้ อนัจะสง่ผล
ใหก้ารสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนดา้นโสตทศันูปกรณ์เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความสาํคญัและท่ีมาของปัญหา 
 

การจัดการศึกษามีบทบาทและภารกิจสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
โดยเฉพาะในยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม เทคโนโลย ี
และวฒันธรรมจากกระแสโลกาภวิตัน์ (Globalization) ทาํใหต้อ้งเรยีนรูแ้ละปรบัตวัใหท้นักบัการ
เปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้อยู่ตลอดเวลา สถานศกึษาจงึพยายามพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนใหเ้ต็ม
ศกัยภาพสูงสุด โดยมเีป้าหมายใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถทางความคดิ ศกึษาวเิคราะห ์คน้หา
สาเหตุ และแนวทางแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างสนัติ มี
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพได้ จําเป็นต้องอาศัย
องคป์ระกอบของการจดัการเรยีนการสอนดา้นต่าง ๆ เช่น หลกัสตูร ผูเ้รยีน ผูส้อน กระบวนการ
สอน สื่อการสอน การวดัผลประเมนิผล  ทัง้น้ีเพราะการจดัการศกึษาของสถาบนัเป็นกลไก
สาํคญัทีจ่ะทําใหเ้ป้าหมายในการผลติผูส้ําเรจ็การศกึษามคีุณภาพตามทีต่อ้งการและสอดคลอ้ง
กบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางในการจดัทํา
นโยบายและวางแผนการศึกษาของประเทศ ได้จดัทํารายงานแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
อุดมศกึษา ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 กล่าวไวว้่า การจดัการอุดมศกึษา
นัน้ ควรยดึหลกัเอกภาพดา้นนโยบายและความหลากหลายในการปฏบิตั ิมอีงคก์รระดบัประเทศ
ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศกึษา สนับสนุนทรพัยากร รวมทัง้ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิผล ส่วนการจดัการระดบัสถาบนัใหม้คีวามหลากหลาย ยดืหยุ่น และมี
จุดเน้นที่แตกต่างกันตามความพร้อมและความชํานาญของแต่ละสถาบัน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2542, หน้า 86) ซึ่งสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ นัน้ มกัจะเน้น
ความสําคญัในการพฒันาอยู่ทีง่านการเรยีนการสอน หรอืงานวชิาการเป็นส่วนใหญ่ ความจรงิ
แลว้งานดา้นอื่น ๆ ของสถาบนักม็สี่วนสาํคญัไม่น้อย ในการทีจ่ะทําใหก้ารศกึษามคีุณภาพตาม
จุดประสงค์ เช่น งานบรกิารเพื่อการศึกษา ได้แก่  งานธุรการ อาคารสถานที่ พสัดุครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ ตลอดจนงานบรกิารอื่น ๆ ทัง้น้ีเน่ืองจากวา่ งานวชิาการจะเรยีบรอ้ยหรอืไมเ่พยีงใด
กต็้องอาศยัความร่วมมอืของฝ่ายธุรการ การเงนิ และการบรกิารเป็นอนัมาก (วนัชยั ช่องดารา
กุล, 2538, หน้า 2) ดงันัน้ เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถสนองความต้องการ อํานวยความสะดวก ความคล่องตวักบัคณาจารยแ์ละนิสติทัง้หมด
ได ้งานสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนจงึจาํเป็นตอ้งมผีูป้ฏบิตังิาน เช่น เจา้หน้าทีบ่รหิารงาน
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ทัว่ไป นักวชิาการศกึษา นักวชิาการคอมพวิเตอร์ นักวชิาการโสตทศันศกึษา นักวชิาการเงนิ
และบญัช ี นกัวทิยาศาสตร ์เป็นตน้ ประกอบกบัในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 
มุ่งเน้นใหม้กีารประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษา กล่าวคอื ใหม้รีะบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ และประเมนิการดําเนินงานในแต่ละองคป์ระกอบ คุณภาพ ตวับ่งชีท้ีก่ําหนด 
เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งและสาธารณชนไดม้ัน่ใจว่าสถาบนันัน้ ๆ สามารถให้
ผลผลติทางการศกึษาทีม่คีุณภาพ 

จากแนวทางและความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ทําใหผู้ว้จิยัตระหนกัในความสาํคญัของ
การสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน จงึเหน็ควรใหม้กีารศกึษาสภาพความพรอ้มการสนบัสนุน
การจดัการเรยีนการสอน คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อเป็นแนวทางใน
การวางแผนพฒันาระบบการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนให้สนองต่อเป้าหมายทาง
การศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 

เพื่อศึกษาสภาพความพร้อมการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะ 
เภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

ผลการศกึษาวจิยัครัง้น้ี จะเป็นขอ้มูลสําหรบัผูบ้รหิารและบุคลากรผูป้ฏบิตัิงานด้าน
สนับสนุนการเรยีนการสอนของคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผนปฏบิตังิานสนับสนุนการเรยีนการสอน 3 งานหลกั ไดแ้ก่ งานดา้นการ
เรยีนการสอน งานด้านกจิการนิสติ และงานด้านบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยัครัง้น้ี ยดึตามภาระงานดา้นการสนับสนุนการจดัการเรยีน
การสอนของคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดแ้ก่ งานดา้นการเรยีนการสอน  
งานดา้นกจิการนิสติ และงานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ 
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ภาพที ่1  กรอบการศกึษาวจิยั 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 

   ประชากร / กลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ บุคลากร และนิสติเภสชัศาสตร ์
ชัน้ปีที ่2-5 คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจาํปีการศกึษา 2554 จาํนวน 
360 คน  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อวจิยัในครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบั
สภาพความพรอ้มการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแนวคดิของลเิคอรท์ 
(Likert Scales) ดงัน้ี 
 5  หมายถงึ  เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
 4  หมายถงึ  เหน็ดว้ยมาก 
 3  หมายถงึ  เหน็ดว้ยปานกลาง 
 2  หมายถงึ  เหน็ดว้ยน้อย 
 1  หมายถงึ  เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 
 ลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัสภาพความพรอ้มการสนับสนุนการจดัการเรยีน 
การสอน คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตามภาระงานดา้นการสนับสนุน 
การจดัการเรยีนการสอนของคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดแ้ก่ งานดา้น
การเรยีนการสอน งานดา้นกจิการนิสติ และงานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ 
 

ความคดิเหน็ 

- นิสติ 
- บุคลากร 

สภาพความพรอ้ม 

- งานดา้นการเรยีนการสอน 
- งานดา้นกจิการนิสติ 
- งานดา้นบรหิารจดัการ 

การเงนิและงบประมาณ 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 

1.  สภาพความพร้อม หมายถึง สถานการณ์ของการรองรบัปฏิบัติงานได้อย่าง
ทนัทว่งท ีมคีวามสะดวก คล่องตวัในการสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนใน 3 งานหลกั ไดแ้ก่ 
งานดา้นการเรยีนการสอน งานดา้นกจิการนิสติ และงานดา้นการบรหิารจดัการ การเงนิ และ
งบประมาณ สง่ผลใหก้ารจดัการเรยีนการสอนประสบความสาํเรจ็และมปีระสทิธภิาพ 

2.  การสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน  หมายถงึ การใหบ้รกิารโดยมวีตัถุประสงค์
เพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนการสอนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประกอบไปดว้ย 

  2.1  งานดา้นการเรยีนการสอน หมายถงึ หลกัสตูร การวดัและประเมนิผล 
ปจัจัยเกื้อหนุนด้านการเรียนการสอน งานวิจัย การบริหารทางวิชาการ และการทํานุ
ศลิปวฒันธรรม กล่าวคอื การมเีน้ือหารายวชิาสอดคล้องกบัหลกัสูตร ไดแ้ก่ การมกีารเรยีนทัง้
ภาคทฤษฎ ีภาคปฏบิตั ิและการจดัทํารายงาน มรีปูแบบการเรยีนการสอนชดัเจนว่าเมื่อใดควร
เป็นการเรยีนภาคทฤษฎ ีเมือ่ใดควรเป็นภาคปฏบิตั ิและลกัษณะใดควรเป็นการจดัทาํรายงาน มี
อตัราส่วนจํานวนนิสติต่ออาจารยเ์หมาะสม มกีารวดัผลประเมนิผลอย่างเป็นธรรม มหีอ้งเรยีน
เหมาะสมกับจํานวนนิสิต มีห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน มีหนังสือ
เพยีงพอต่อความตอ้งการ มอุีปกรณ์โสตทศันูปกรณ์แต่ละหอ้งเพยีงพอ และมกีารบํารุงรกัษาให้
สามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า มนีักวทิยาศาสตรเ์พยีงพอในการปฏบิตังิานใน
แต่ละหอ้งปฏบิตัิการ มกีารส่งเสรมิใหบุ้คลากรทําวจิยั มกีารบรกิารทางวชิาการสอดคล้องกบั
วชิาชพีเภสชักรรม ตลอดจนมกีารจดักจิกรรมทีท่าํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมทีด่งีามอยา่งต่อเน่ือง 

  2.2  งานดา้นกจิการนิสติ หมายถงึ กจิกรรมส่งเสรมิพฒันาการของนิสติ 
อาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการ และปจัจยัเกือ้หนุนอื่น ๆ กล่าวคอื การมกีจิกรรมกฬีาเพื่อสง่เสรมิ
พฒันาการทางดา้นร่างกาย จติใจ และสงัคม มกีจิกรรมส่งเสรมิความสามคัค ีเช่น มกีจิกรรมรบั
น้องใหม่ เพื่อส่งเสรมิความรกัความสามคัคใีนระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง มกีจิกรรมส่งเสรมิวชิาการ 
เชน่ การจดัทาํแผน่พบัเกีย่วกบัการใชย้าเผยแพร ่กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ ไดแ้ก่ กจิกรรมออก
ค่ายต่าง ๆ กจิกรรมทาํนุบํารุงศลิปวฒันธรรม เช่น กจิกรรมไหวค้ร ูมอีาจารยท์ีป่รกึษาคอยดแูล
ใหค้ําแนะนําการเรยีนของนิสติ มรีะบบกองทุนการศกึษา โดยมคีณะกรรมการในการคดัเลอืก
นิสติซึง่แต่งตัง้จากบุคลากรภายในคณะ 

  2.3  งานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ หมายถงึ ระบบการ
ทํางาน งานบุคลากร การจดัสรรงบประมาณ การประกนัคุณภาพการศึกษา กล่าวคอื การที่
สาํนักงานคณบดมีรีะบบการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน มกีารปฏบิตังิานตรงตามขอบเขตภาระงาน มี
การสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรชดัเจนตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั มกีารส่งเสรมิใหบุ้คลากร
เข้าร่วมอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ มีการจดัทําแผนงบประมาณประจําปี มีการจดัทํารายงาน



 -5-

ประจําปีเมื่อเสร็จสิ้นปีงบประมาณนัน้ๆ มีการจดัทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้
บุคลากรยดึเป็นแนวปฏบิตั ิ

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

การศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งในการวจิยัครัง้น้ี มเีอกสารและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่ไดเ้รยีบเรยีงและนําเสนอตามลาํดบั ดงัน้ี  

1.  แนวคดิเกีย่วกบัความพรอ้ม 
2.  ประวตัเิภสชักรรม 
3.  การจดัการเรยีนการสอน 
4.  คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
5.  การสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน 

 

แนวคิดเก่ียวกบัความพรอ้ม 
  

 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ใหค้วามหมายของคาํว่า “ความพรอ้ม” ไวว้่า 
ความพรอ้ม หมายถงึ ความครบครนั หรอืมทีุกอย่างครบแลว้ โดยทีส่มพงษ์ เทีย่งธรรม (2536, 
หน้า 10) กล่าวว่า ความพรอ้ม หมายความว่า สภาพทีม่ทีุกสิง่ทุกอย่างครบครนัทีจ่ะไปปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้
 วกิรม อารรีาษฎร ์ (2547, หน้า 7) กล่าวว่า ความพรอ้มหมายถงึ การดาํเนินกจิกรรม
ของการกระทําบางอย่างทีไ่ดถู้กเตรยีมความพรอ้มเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจ และตัง้ใจในการทีจ่ะ
ปฏบิตักิจิกรรมนัน้ ๆ ใหส้ามารถสาํเรจ็ลุล่วงไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตลอดจนคุณสมบตัหิรอื
สภาวะของบุคคลที่พร้อมจะทํางานหรอืกระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงอย่างมแีนวโน้มจะ
ประสบผลสาํเรจ็อยา่งตามวตัถุประสงค ์
 วชิญาพร งามปลอด (2541, หน้า 30) กล่าวว่า ความพรอ้ม หมายถงึ การทีบุ่คคลมี
ความสนใจมคีวามเตม็ใจและมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะกระทาํบางสิง่บางอยา่งใหส้าํเรจ็ลุล่วงโดย
ไดเ้ตรยีมการไวล้่วงหน้า 
 วชิุดา หรรษาจารุพนัธ์ (2540, หน้า 26) กล่าวว่า ความพรอ้ม หมายถงึ สภาพที่
เตรียมพร้อมในการปฏิบัติ หรือดําเนินกิจกรรมนัน้ ๆ ให้สามารถสําเร็จลุล่วงไปอย่างมี
ประสทิธภิาพอนัเป็นผลมาจากการเตรยีมตวัไวส้าํหรบักจิกรรมนัน้ ๆ  
 พรรณี ชูทยั เจนจติ. (2538 อา้งใน วกิรม อารรีาษฎร.์  2547, หน้า 7) กล่าวว่า 
องคป์ระกอบของความพรอ้ม ม ี3 ประการ ไดแ้ก่ วุฒภิาวะ การไดร้บัการอบรมและเตรยีมตวั 
และความสนใจหรอืแรงจูงใจ  จากความหมายและแนวคดิขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ความ
พรอ้ม (Readiness) หมายถงึ สภาพของการปฏบิตังิานเพื่อรองรบัในการดําเนินกจิกรรมอยา่ง
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ใดอย่างหน่ึงให้ประสบความสําเร็จหรอืบรรลุตามวตัถุประสงค์นัน้ ๆ ได้อย่างต่อเน่ืองและมี
ประสทิธภิาพ 
 ดงันัน้ สภาพความพรอ้ม จงึหมายถงึ สถานการณ์ของการรองรบัปฏบิตังิานไดอ้ย่าง
ทนัทว่งท ีมคีวามสะดวก คล่องตวัในการสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนใน 3 งานหลกั ไดแ้ก่ 
งานด้านการเรยีนการสอน งานดา้นกจิการนิสติ และงานด้านการบรหิารจดัการ การเงนิ และ
งบประมาณ สง่ผลใหก้ารจดัการเรยีนการสอนประสบความสาํเรจ็และมปีระสทิธภิาพ 
 

ประวติัเภสชักรรม 
 

เภสชักรรมเป็นศาสตร์ที่กําเนิดควบคู่มาพร้อมกับวิวัฒนาการของมนุษย์แต่ครัง้
สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์มนุษยส์มยันัน้เลยีนแบบสตัวป์่าและธรรมชาตใินการรกัษาและเยยีวยา
ตนเอง การลองผดิลองถูกของมนุษยโ์บราณทําใหเ้กดิการสัง่สมองคค์วามรูส้บืมากจากรุ่นสู่รุ่น 
ต่อมาเมื่อเขา้สู่ยุคประวตัศิาสตร ์อาณาจกัรเมโสโปเตเมยีมกีารบนัทกึเภสชัตํารบัฉบบัแรกของ
โลก ในอียิปต์โบราณมีการค้นพบหลักฐานทางเภสชักรรมสําคญัคือ "ปาปิรุสอีเบอร์" เมื่อ
ประมาณ 1,500 ปีก่อนครสิตศ์กัราช เป็นหลกัฐานการรวบรวมยาในสมยันัน้กวา่ 800 ขนาน 

ในสมยักรกีโบราณมนีักปราชญ์ทีม่ชีื่อเสยีงดา้นการแพทยค์อื ฮปิโปเครตสี ซึ่งไดร้บั
การยกยอ่งใหเ้ป็นบดิาการแพทยย์โุรป ไดเ้ขยีนตําราทางการแพทยแ์ละเภสชักรรมกว่า 60 เรื่อง 
องคค์วามรูท้ีเ่ขาคน้พบนัน้ถ่ายทอดมายงัอาณาจกัรโรมนั โดยเฉพาะกาเลน แพทยช์าวโรมนัที่
มกัปรุงยาต่างๆด้วยตนเอง ความสามารถของเขาได้รบัการยอมรบัและได้รบัการแต่งตัง้เป็น
แพทยป์ระจาํราชสาํนกั เขาคน้พบยาขนานใหม่ๆ  ทาํใหไ้ดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น "บดิาแหง่เภสชั
กรรม" เขายงัศกึษาความรูท้างกายวภิาคศาสตร ์ศลัยกรรม พยาธสิภาพศาสตร ์และเภสชักรรม 
โดยภายหลงัมกีารตพีมิพผ์ลงานกวา่ 22 เล่ม 

ภายหลงัอาณาจกัรโรมนัสูญสิน้อํานาจแลว้ ความรูท้างการแพทยแ์ละเภสชักรรมได้
ถ่ายทอดไปยงัชาวอาหรบัทีแ่ปลบทความภาษากรกีหลายเล่ม และถ่ายทอดความรูเ้หล่าน้ีสู่ชาว
ยุโรปผ่านพ่อคา้ทีเ่ขา้มาคา้ขาย เน่ืองจากยุโรปในสมยันัน้อยู่ในการปกครองของศาสนจกัรทีไ่ม่
สนับสนุนการคน้ควา้ทางการแพทยแ์ละเภสชักรรม รวมถงึวทิยาการดา้นอื่นๆ ประชาชนชาว
ยุโรปสมยันัน้ตอ้งเขา้รบัการรกัษากบับาทหลวง ความรูท้างการแพทยท์ีด่ํารงในศาสนาจกัรนัน้
ไม่ไดเ้ผยแพร่ใหก้บัประชาชนโดยทัว่ไป เน่ืองจากป้องกนัปญัหาการใชค้วามรูใ้นการเอาเปรยีบ
ประชาชน ทําใหค้วามรูท้างการแพทยแ์ละเภสชักรรมไม่ไดร้บัการพฒันา ต่อมาไดม้กีารตัง้รา้น
ยาขึน้ในยุโรปเป็นครัง้แรก ณ เมอืงโคโลญ ประเทศฝรัง่เศส และในสมยัสมเดจ็พระจกัรพรรดิ
ฟรดีรชิที ่2 แห่งโรมนัอนัศกัดิส์ทิธิไ์ดม้กีารแบ่งเภสชักรรมออกจากการแพทยโ์ดยพระองคท์รง
ประกาศกฎหมายวชิาชพีเภสชักรรมเมื่อปี ค.ศ. 1240 ซึง่ควบคุมการดาํเนินงานทางเภสชักรรม
ภายใต้การควบคุมจากรฐัอย่างเขม้งวด ต่อมาชาวยุโรปไดม้กีารรวบรวมเภสชัตํารบัอย่างเป็น
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ทางการครัง้แรก เริม่จากในเมอืงฟลอเรนซ ์ประเทศอติาล ีและมกีารจดัตัง้องคก์รทางการคา้ดา้น
เภสชักรรมขึน้ในองักฤษในปี ค.ศ. 1617 ในพระอุปถมัภข์องพระเจา้เจมสท์ี ่1 

ในสมยัปฏวิตัอุิตสาหกรรมทําใหก้ารปรุงยาโดยเภสชักรเปลีย่นแปลงเป็นการผลติยา
จาํนวนมากในระบบเภสชัอุตสาหกรรม เภสชักรเปลีย่นบทบาทจากผูป้รงุยาเป็นควบคุมการผลติ 
ปรบัปรุงสตูรยาและคน้พบแขนงยาใหม่ๆ มกีารจดัตัง้องคก์รทางเภสชักรรมระหว่างประเทศขึน้ 
เริ่มจากความร่วมมือของสหรฐัอเมริกาและยุโรป และแพร่กระจายองค์ความรู้ด้านน้ีไปยงั
ภมูภิาคต่างๆของโลก อาท ิเอเชยีแปซฟิิค เอเชยีตะวนัออก และออสเตรเลยี 

ในประเทศไทยมกีารศกึษาเภสชักรรมในแบบตะวนัตกในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจัดตัง้โรงเรียนแพทย์ปรุงยา (ปจัจุบันคือคณะเภสัชศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) ขึน้ โดยสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารงัสติประยูรศกัดิ ์
กรมพระยาชยันาทนเรนทร พระองคจ์งึไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นบดิาแห่งวชิาชพีเภสชักรรมไทย 
ภายหลงัการจดัตัง้กองโอสถศาลา ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวั มกีาร
จดัตัง้เภสชักรรมสมาคมแหง่กรงุสยาม และการจดัตัง้องคก์ารเภสชักรรมขึน้โดยเภสชักร ดร. ตัว้ 
ลพานุกรม แม้กระนัน้ ความรู้ทางเภสชักรรมไม่ได้เป็นที่สนใจของประชาชนนัก จนกระทัง่
เหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่สอง การผลติยาภายในประเทศไม่เพยีงพอ จงึทําใหศ้าสตรน้ี์เริม่
เป็นที่รูจ้กัของประชาชนมากขึน้ และมกีารจดัตัง้สถานศกึษาทางเภสชัศาสตรเ์พิม่เตมิในเวลา
ต่อมา (http://th.wikipedia.org/wiki) 

 

สญัลกัษณ์วิชาชีพ 
สญัลกัษณ์ของวชิาชพีเภสชักรรมมคีวามแตกต่างไปตามสถานที่และภูมภิาคเภสชั

กรรมนัน้ๆ สญัลกัษณ์สากลทัว่ไปสาํหรบัเภสชักรรมคอืโกร่งบดยาและเรซพิ ี(℞) เภสชักรรมใน
ประเทศทีใ่ชภ้าษาองักฤษมกัใชโ้ชวโ์กลบซึง่เป็นโคมไฟแขวนเป็นสญัลกัษณ์ของรา้นยาในสมยั
โบราณ ปจัจุบนัองค์กรทางเภสชักรรมทัว่ไปโลกใช้สญัลกัษณ์สากลสําคญัได้แก่ ถ้วยตวงยา 
ถว้ยยาไฮเกยี และคทางไูขว ้แต่ในภูมภิาคหรอืบางประเทศมสีญัลกัษณ์ทางเภสชักรรมทอ้งถิน่ 
อาท ิประเทศฝรัง่เศส อารเ์จนตนิา สหราชอาณาจกัร เบลเยีย่ม และอติาลใีชส้ญัลกัษณ์กากบาท
เขยีว ในประเทศเยอรมนีและออสเตรยีใชส้ญัลกัษณ์คลา้ยอกัษร A ในภาษาองักฤษซึง่ยอ่มาจาก
คําว่า Apotheke ในภาษาเยอรมนั และในประเทศไทยใชเ้ฉลวเป็นสญัลกัษณ์ของเภสชักรรม
ไทย (http://th.wikipedia.org/wiki) 

 
ภาพที ่2  แสดงสญัลกัษณ์วชิาชพีเภสชักรรม 
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สาขาวิชาชีพ 
สาขาวชิาชพีของเภสชักรไดจ้าํแนกออกตามสถานทีป่ฏบิตักิารของเภสชักร อนัไดแ้ก่ 

รา้นยา โรงพยาบาล คลนิิก อุตสาหกรรม และเภสชักรนักการตลาด เภสชักรในแต่ละสถานที่
ปฏบิตักิารจะมคีวามชาํนาญแตกต่างกนั แต่ทุกสาขาจะมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางโลหติวทิยา เน้ืองอก
วทิยา โรค ท่าทางทีเ่หมาะสม สารอาหารเสรมิ เภสชัสารสนเทศ กุมารเวชศาสตร ์เป็นตน้ ซึง่มี
สาขาวชิาชพี ดงัน้ี (http://th.wikipedia.org/wiki) 

1.  เภสชักรรมชุมชน 
 สถานปฏบิตักิารเภสชักรรมชุมชนหรอืรา้นยา คอืสถานทีป่ฏบิตักิารส่วนใหญ่ของ
เภสชักรทางดา้นเภสชักรรม ซึง่สว่นใหญ่ประกอบดว้ยคลงัยาและการกระจายยา การจ่ายยาของ
เภสชักรต้องอา้งองิถงึใบสัง่แพทยแ์ละการซกัถามประวตัผิูป้่วยในเรื่องการใชย้าเพื่อจ่ายยาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมแก่ผูป้่วย เภสชักรทุกคนต้องอยู่ปฏบิตักิาร ณ สถานที่ปฏบิตัิการที่ตน
สงักดัตลอดเวลาทีใ่หบ้รกิารแก่ผูป้่วย ทัง้น้ีครอบคลุมถงึแผนกเภสชักรรมในหา้งรา้นต่างๆดว้ย 
นอกจากสถานทีป่ฏบิตักิารเภสชักรรมชุมชนจะจ่ายยาแลว้ บางสถานยงัเพิม่สนิคา้ทางดา้นเวช
สาํอางคแ์ละเวชภณัฑอ์ื่นๆ ตามความเหมาะสม เภสชัชุมชน (Community Pharmacy)เป็นกลุ่ม
วิชาหน่ึงที่เกี่ยวข้องกบัชุมชนซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องร้านขายยา กลุ่มวิชาน้ีประกอบด้วย
รายละเอยีดของสาขาวชิาดงัน้ี 

- เภสชัสาธารณสขุ  
- ความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งยา  
- เภสชัระบาดวทิยาและเภสชัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  
- เภสชัระบาดวทิยา  
- เภสชักรรมบรกิาร  
- การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีเภสชัศาสตร ์ 
- ระเบยีบวธิวีจิยัทางเภสชัศาสตรส์งัคม  
- ปญัหาพเิศษทางเภสชัชุมชน  
- สมัมนาวชิาชพีเภสชักรรม  
- เภสชัสนเทศ  
- ทกัษะการใหค้าํปรกึษาทางเภสชักรรม  
- สมัมนาทางการใชย้า  
- การจดัการขอ้มลูสาธารณสขุดว้ยคอมพวิเตอร ์ 
- การบรหิารทรพัยากรทางเภสชัสาธารณสขุ  
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 2.  เภสชักรรมโรงพยาบาล 
  เภสชักรที่ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลมคีวามแตกต่างกบัสถานปฏิบตัิการเภสชั
กรรมชุมชน โดยมหีน้าที่ทางการจดัการดา้นคลนิิกการแพทย์ เน่ืองจากภายในโรงพยาบาลมี
งานที่ซับซ้อนกว่า อาทิ เภสัชวินิจฉัย รูปแบบการใช้ยาที่ปลอดภัยเน่ืองด้วยยาที่ใช้ใน
โรงพยาบาลมีความซบัซ้อนและมีปฏิกิริยาที่ต้องอยู่ในความควบคุมของเภสชักร ดงันัน้ใน
โรงพยาบาล เภสชักรจงึมคีวามชํานาญเฉพาะดา้น อาท ิโลหติวทิยา เน้ืองอกวทิยา เอดส ์โรค
เรือ้รงั บรบิาลเภสชักรรม การแพทยฉุ์กเฉิน พษิวทิยา เป็นตน้ 
 3.  เภสชักรรมคลนิิก 
  เภสชักรรมคลินิกเป็นอีกหน่ึงในบทบาทของเภสชักรที่มีหน้าที่โดยตรงในการ
สง่เสรมิสุขภาวะของผูป้ว่ยดา้นการใชย้าและการป้องกนัรกัษาโรค เภสชักรทีป่ฏบิตักิารในสาขา
น้ีจะปฏบิตัทิ ัง้ในโรงพยาบาลและคลนิิกทางเวชกรรมทัว่ไป ซึง่จะตอ้งทาํงานรว่มกบัแพทยแ์ละบุ
คลาการทางสาธารณสุขอื่นๆเพื่อการบรบิาลทางเภสชักรรมทีด่ขี ึน้ อาท ิการเลอืกยาที่ถูกต้อง
เหมาะสม การติดตามการใช้ยาของผูป้่วย ในบางโรงพยาบาลของสหรฐัอเมรกิาที่มกีารใช้ยา
อนัตรายสงู ควบคุมอยา่งใกลช้ดิจากเภสชักร  เภสชักรรมคลนิิก (Clinical Pharmacy) เป็นกลุ่ม
วิชาที่ว่าด้วยเรื่องการใช้ยา และศึกษาผลข้างเคียงจากการใช้ยาซึ่งรายละเอียดของวิชา
ดงัต่อไปน้ี 

- กระบวนแปรสภาพยาในรา่งกายขัน้สงู  
- การจา่ยเภสชัภณัฑโ์ดยวธิปีราศจากเชือ้แบบพเิศษ  
- เภสชับาํบดัขัน้สงู  
- การตรวจตดิตามปฏกิริยิาไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า 
- การใหค้าํปรกึษาทางเภสชักรรม  
- ยาใหมแ่ละแนวคดิใหม ่ 
- การประเมนิคา่ใชจ้า่ยของยาทางคลนิิก  
- เภสชักรรมคลนิิกภาคปฏบิตั ิระดบับณัฑติศกึษา  
- ชวีเภสชักรรมและเภสชัจลนศาสตรข์ ัน้สงู  
- การตรวจตดิตามระดบัยาในรา่งกาย  
- ระบบเภสชัสนเทศทางคลนิิก  
- การออกแบบการวจิยัทางคลนิิก  
- ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล  
- การประเมนิคณุคา่ทางวรรณกรรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 
- หวัขอ้เลอืกสรรทางเภสชัศาสตร ์ 
- สมัมนาทางเภสชักรรมคลนิิก  
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 4.  เภสชัอุตสาหกรรม 
      เภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านอุตสาหกรรมคือการผลิตยาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพและการวจิยัคดิคน้ยาขนานใหม่ๆ การผลติยาเพื่อใหไ้ดรู้ปแบบทีใ่ชง้่ายและ
เหมาะสมกบัช่องทางการรบัยาของผูป้ว่ย เภสชัอุตสาหกรรม (Pharmaceutical industry) เป็น
สาขาหน่ึงของวชิาเภสชักรรมเป็นวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลิตยาครัง้ละปรมิาณมากๆ ซึ่งจะ
แตกต่างจากการปรงุยาในรา้นขายยาสมยัก่อนทีป่รงุยาเฉพาะคนไขแ้ต่ละคน ในอุตสาหกรรมยา
จะผลติยาออกมาหลายรปูแบบขนาดยา (Dosage Forms) เชน่ 

- ยาน้ํา (Mixtures)  
- ยาเมด็ (Tablets)  
- ยาแคปซลู (Capsules)  
- ยาฉีด (Injections)  

 5.  สตัวเภสชักรรม 
  สตัวเภสชักรรมเป็นสาขาทีแ่ตกต่างจากสาขาอื่นๆทัว่ไปทางเภสชักรรม เน่ืองจาก
เป็นการบรบิาลรกัษาเรือ่งการใชย้าในสตัว ์จงึมลีกัษณะของพืน้ทีก่ารเกบ็ยา กระบวนการใชย้าที่
แตกต่างไปจากมนุษย์ งานบรกิารด้านสตัวเภสชักรรมมกัจะแยกจากงานเภสชักรรมสําหรบั
มนุษย ์
 6.  เภสชักรรมนิวเคลยีร ์
  เภสัชกรรมนิวเคลียร์เป็นสาขาที่เน้นไปทางการเตรียมธาตุกัมมันตรังสีเพื่อ
นํามาใชเ้ป็นยาในการบรบิาลผูป้ว่ย เภสชักรทีป่ฏบิตังิานดา้นน้ีตอ้งไดร้บัการฝึกฝนเป็นพเิศษไม่
เหมอืนดัง่เภสชักรรมชุมชนและโรงพยาบาล และจะไมม่ปีฏสิมัพนัธโ์ดยตรงต่อผูป้ว่ย 
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การจดัการเรียนการสอน 
 

จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพุทธศกัราช 2542 ซึง่ปจัจุบนัเปลีย่นชื่อเป็น 
“การศกึษาแห่งชาต”ิ  มวีตัถุประสงคห์ลกัในการพฒันาชวีติใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย 
จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชวีติ สามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสงัคมที่มีความเข้มแข็ง และม ี
ดุลยภาพ 3 ดา้น คอื สงัคมคุณภาพ สงัคมแหง่ภูมปิญัญาและการเรยีนรู ้และสงัคมสมานฉนัท์
และเอือ้อาทรต่อกนั (สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา,  2545, หน้า 2) ดงันัน้ จงึมคีวาม
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเ น่ือง เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ประสทิธภิาพ โดยยดึถอืหลกัการพฒันาโดยประชาชนดว้ยระบบการบรหิารและการจดัการทีด่ ี

การจดัการเรยีนการสอนเป็นการดาํเนินการใหเ้กดิการเรยีนรู ้ซึง่ผูส้อนแต่ละบุคคลจะ
มแีนวคดิเกี่ยวกบัการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั ซึ่งดรุณี รุจกรกานต์ (2541, หน้า 31) กล่าวไวว้่า 
การศกึษาทฤษฎกีารเรยีนรู ้จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจกบัธรรมชาตขิองมนุษย ์ซึง่ม ี3 ลกัษณะ
ดว้ยกนัคอื 

1.  กาํเนิดมาเลว ไมค่าดหวงัวา่จะทาํอะไรด ี
2.  กาํเนิดมาด ีทุกอยา่งทีก่ระทาํเชื่อวา่ดหีมด 
3.  กาํเนิดมาแบบไมด่ไีมเ่ลว แต่มศีกัยภาพทีจ่ะพฒันา  
นอกจากการทาํความเขา้ใจกบัธรรมชาตขิองมนุษยแ์ลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งเขา้ใจ

การศกึษาสมัพนัธภาพของมนุษยต่์อสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย ซึง่มนุษยส์มัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มใน 3 
ลกัษณะ ดงัน้ี 

1.  ตื่นตวั และควบคุมสิง่แวดลอ้ม 
2.  เฉื่อยชา และถูกควบคุมโดยสิง่แวดลอ้ม 
3.  มปีฏสิมัพนัธ ์หรอืมกีารแลกเปลีย่นกบัสิง่เรา้ภายนอก 
เมื่อบุคคลตื่นตวัจะควบคุมสิง่แวดลอ้ม การแสดงพฤตกิรรมเป็นผลมาจากความรูส้กึ

นึกคดิของบุคคลนัน้ สิง่แวดล้อมเป็นเพยีงปจัจยัประกอบ การกระทําจะถูกชี้นําโดยตวับุคคล
นัน้เอง สําหรบับุคคลที่เฉื่อย พฤติกรรมมกัจะเป็นผลมาจากอทิธพิลของสิง่แวดล้อม จงึนับว่า
เป็นผูท้ี่ไม่มจุีดมุ่งหมาย พฤตกิรรมเป็นสาเหตุจากแรงดนัภายนอก ถ้าบุคคลมปีฏสิมัพนัธ์กบั
สิง่แวดล้อม นัน่หมายความว่า บุคคลได้มปีระสบการณ์ และใชป้ระโยชน์จากสิง่แวดล้อมของ
ตนเอง ทัง้ในเชงิกายภาพและสิง่แวดลอ้มทางสงัคม  
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ภาพที ่3  แบบจาํลองลกัษณะของธรรมชาตมินุษยก์บัสมัพนัธภาพต่อสิง่แวดลอ้ม 
 

 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือการอุดมศึกษานัน้มีหลายรูปแบบหลาย
ลกัษณะ แต่มลีกัษณะเด่นอย่างหน่ึงคอื ความเป็นอสิระของสถาบนั (Institutional Autonomy) 
ภายในกรอบความรบัผดิชอบ ซึ่งมขีอบเขตที่ค่อนข้างกว้างขวางครอบคลุมในกิจกรรมของ
คนเราเกือบทัง้หมด โดยปจัจุบัน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานัน้ มุ่งไปสู่การขยาย
สาขาวชิาเฉพาะด้านเพิม่ขึน้ เพื่อสร้างความชํานาญพเิศษออกไป โดยมเีป้าหมายเพื่อสนอง
ความต้องการในการพฒันาประเทศ แตกต่างจากการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในสมยั
เริม่ตน้ ทีย่งัไมม่คีวามชดัเจนในวตัถุประสงคข์องการดาํเนินการ ไพฑรูย ์สลิลารตัน์ (2542, หน้า 
5-11) กล่าวว่า การจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาในอดตีนัน้ จะอาศยัองค์ประกอบ 3 ประการ
ดว้ยกนั คอื คน ความรู ้และสิง่แวดลอ้ม ซึง่มกัจดัการศกึษาตามสภาพของทอ้งถิน่และความเชื่อ
ทีม่อียูแ่ตกต่างกนัไป ภายใต ้4 แนวคดิทางการจดัการศกึษา ดงัน้ี 
 1.  การศกึษาทีเ่น้นความรูแ้ละฝึกฝนจติใจ รวมทัง้ความประพฤตสิาํหรบัคนวยัทีก่ําลงั
จะเริ่มเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นคนที่มีค่ามีความหมายในยุคนัน้ ๆ การมีค่ามี
ความหมายในทีน้ี่ มไิดใ้ชใ้นการเปรยีบเทยีบอยา่งชนิดทีว่่า คนหน่ึงมคี่าอกีคนหน่ึงไมม่คี่าอยา่ง
ที่เขา้ใจกนัในปจัจุบนั แต่เป็นความมคี่าที่เป็นความเชื่อกนัในสมยันัน้ว่า ในสภาพและระบบ
ดงักล่าว ถา้ใครผ่านเขา้ไปไดจ้ะเป็นทีย่อมรบั หรอืใครมคีวามพยายามทีจ่ะปรบัปรุงตนเองไปสู่
สภาพนัน้ก็จะประสบผลดีด้วยตนเอง การกําหนดคุณค่าและความหมายเพื่อประโยชน์ของ
การศกึษาน้ีจะกระทาํโดยผูรู้ ้
 แนวคดิเกี่ยวกบัเรื่องน้ีมกีารเปลีย่นแปลงและมกีารยํ้าและเน้นแตกต่างกนัไปตามยุค
สมยัในระยะแรก ๆ ก่อนทีศ่าสนาจะมบีทบาทนัน้  การมคี่าของคนเน้นทีค่วามรูแ้ละเหตุผลเป็น
หลกั ดงัตวัอยา่งของระบบการศกึษาจนีสมยัก่อน ทีเ่น้นการใหค้วามรูเ้พื่อคดัเลอืกคนทีผ่า่นการ
ทดสอบต่าง ๆ เพื่อเขา้รบัราชการหรอืทาํงานอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่อาชพีเฉพาะ (Learned Professions) 
ความรูท้ี่ใหแ้ก่ผูเ้รยีนน้ีไม่ใช่ความรูเ้พื่อการอาชพี แต่จะเป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชพี ซึ่ง

บุคคล 

สิง่แวดลอ้ม 

บุคคล 

สิง่แวดลอ้ม 

บุคคล 

สิง่แวดลอ้ม 
ต่ืนตวั (Active) เฉ่ือยชา (Passive) ปฏิสมัพนัธ(์Interactive) 
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เป็นแบบเดยีวกบัของกรกีและโรมนั ทีก่ารศกึษาระดบัสงูมุง่ทีก่ารฝึกคนใหเ้ป็นคนดแีละมหีตุผล
โดยอาศยัวชิาจาํพวกศลิปศาสตร ์(Liveral Arts) ซึง่ในระยะแรกนัน้ยงัมไีมค่รบ 7 ประการอยา่ง
ทีเ่ขา้ใจกนัในปจัจุบนั คงเน้นหนักแต่เพยีงภาษา (Grammar) หลกัการพดู (Rhetoric) ดนตร ี
คณิตศาสตร ์และปรชัญา ศลิปศาสตรเ์พิง่จะไดร้บัการแบ่งแยกเป็นเจด็ประการชดัเจนตอนสมยั
โรมนัเรอืงอาํนาจ และแบ่งเป็น 2 ระดบั คอื ตรบีท ไดแ้ก่ ไวยากรณ์ วาทศลิป์ และตรรกศาสตร์
กบัจตุรบท ได้แก่ เลขคณิต เรขาคณิต ดาราศาสตร์ และสงัคีตศาสตร์ วิชาศิลปศาสตร์น้ีมี
จุดประสงคท์ีส่อนใหผู้เ้รยีนเป็นคนทีม่คีวามสามารถและมปีระสทิธภิาพในฐานะเป็นมนุษยอ์ยา่ง
สมบูรณ์ที่จะทํางานอย่างอื่น ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีตัง้แต่ระดบัล่างขึน้มาจนถึงระดบัอุดมศกึษาใน
ขณะนัน้ กค็อืการปลูกฝงัวนิัย สรา้งความเป็นปึกแผ่นสามคัคใีนชาต ิและการเสรมิสรา้งความ
ทนัสมยั โดยใช้รูปแบบและแนวคิดของประกาศตะวนัตก ทัง้น้ี เพื่อปกป้องประเทศจากภยั
คุกคามจากภายนอก ระบบการศกึษาในสมยัเริม่แรกไดอ้าศยัระเบยีบวจิยั และลกัษณะงานของ
ระบบราชการ เป็นทัง้จุดหมายปลายทางของผู้รบัการศึกษา และขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่
กําหนดขอบเขตของหลกัสตูรการเรยีนการสอนโดยทัว่ไป การศกึษาในระบบโรงเรยีน และการ
อุดมศกึษาโดยเฉพาะจงึผกูพนักบัระบบราชการอยา่งใกลช้ดิ และหลกัสตูรต่าง ๆ กเ็น้นวชิาดา้น
การปกครองการบรหิารประเทศและเทคนิควทิยา เช่น วชิาแผนที่ การโยธา ป่าไม ้คมนาคม 
การศกึษา และการแพทย ์
 ในเวลาต่อมา วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถาบนัอุดมศกึษาไดข้ยายกวา้งขึน้จากการ
ผลิตบัณฑิตเพื่อทํางานราชการ ไปเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการเมือง การ
ปกครอง ดา้นวทิยาศาสตร ์และการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม โดยมไิดมุ้่งผลติเพื่อสนองความ
ตอ้งการกําลงัคนในภาครฐัแต่เพยีงอยา่งเดยีว อยา่งไรกด็ ีภาครฐักย็งัคงมบีทบาทสาํคญัในการ
บรหิารจดัการและวางแผนงานการศกึษาจนถงึปจัจุบนัและยงัเป็นแหล่งจา้งงานและผูท้ี่สําเรจ็
การศกึษาระดบั อุดมศกึษาทีส่าํคญัทีส่ดุดว้ย 
 นับตัง้แต่ประเทศไทยเริม่มกีารวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมเป็นต้นมา การ
จดัตัง้สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษากไ็ดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็ โดยในระยะแรกไดเ้น้นการ
ผลติบุคลากรที่มทีกัษะและความรูท้ี่คาดว่าจะเหมาะสมต่อการพฒันาความเจรญิก้าวหน้านัน้ 
มไิดก้ระจายไปสู่ประชาชนในประเทศอย่างทัว่ถงึ วตัถุประสงค์ของการจดัตัง้สถาบนัจงึไดถู้ก
ขยายให้ครอบคลุมถึงการกระจายบรกิารและโอกาสให้กว้างขวางและอย่างจรงิจงั โดยเริ่ม
กระจายสถาบนัไปยงัแหล่งที่ตัง้ต่าง ๆ ในส่วนภูมภิาค และมกีารจดัสรรโควต้าพเิศษสําหรบั
บุคคลทีด่อ้ยโอกาสบางกลุ่มและในบางทอ้งทีใ่นเวลาต่อมา 
 ในปจัจุบนั การจดัตัง้สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษากไ็ดข้ยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทัง้
ในรปูของมหาวทิยาลยัแบบดัง้เดมิ สถาบนัเทคโนโลย ีวทิยาลยัเฉพาะทางทัง้ของรฐัและเอกชน 
และสถาบนัรูปแบบใหม่ทีด่ํารขิึน้มา นอกจากน้ี ยงัมกีารขยายตวัในรูปของการจดัตัง้วทิยาเขต
เพิม่ขึน้ การยกระดบัขึน้เป็นมหาวทิยาลยั การรวมตวัเป็นสหวทิยาลยั การจดัตัง้วทิยาลยัชุมชน 
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ตลอดจนการขยายการเปิดสอนในระดบัสูงขึน้ไป ทัง้ในดา้นวชิาชพีชัน้สูง วชิาชพีเทคนิค วชิา
การศกึษาขัน้สูง นาฏศลิป์ชัน้สูง ศลิปศกึษาชัน้สูง ตลอดจนระดบัอนุปรญิญา ปรญิญาตร ีและ
ระดบัสงูกวา่ปรญิญาตรขีึน้ไป   
  

 การจดัการเรียนการสอนทางเภสชัศาสตร ์
การจดัการเรยีนการสอนเภสชัศาสตรเ์ป็น ศลิปะในแขนงวทิยาศาสตร ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การปรุงผสม ผลติและจ่ายยา รวมทัง้การเลอืกสรรคุณภาพของยา เวชภณัฑ์ต่างๆ ตลอดจน
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหบ้รกิาร และใหค้าํปรกึษาทีเ่หมาะสม ตรวจสอบทบทวนการใชย้า พรอ้ม
ทัง้ติดตามดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย  ภาพรวมของเภสชัศาสตร์ คือระบบความรู้ที่ก่อให้เกิด
ความสามารถที่จะใหบ้รกิารดา้นสุขภาพดว้ยความเขา้ใจ ในเรื่องของยาและผลที่เกดิหลงัจาก
การใช้ยา เพื่อให้การบําบัดรกัษาให้เกิดผลดีแก่ผู้ป่วยมากที่สุด โดยจะรบัผิดชอบร่วมกับ
บุคลากรสุขภาพอื่นๆ เช่น แพทย์ พยาบาล รวมถึงสตัวแพทย์ด้วย ในอนัที่จะทําให้ผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เภสชัศาสตร์ยงัเกี่ยวข้องกบัการประดิษฐ์ผลิตยาในรูปแบบต่างๆ ตาม
คุณภาพมาตรฐานทีเ่หมาะสมตามกาํหนด  

นอกจากน้ี การจดัการเรยีนการสอนเภสชัศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตเภสชักร 
(Pharmacists) หรอืผูท้ีม่วีชิาชพีทางดา้นสาธารณสุข (Health profession) มหีน้าทีจ่่ายยา ให้
ผูป้ว่ยตามใบสัง่ยาจากแพทย ์(Medical Prescription) และเป็นผูผ้ลติยา โดยทีเ่ภสชักรจะตอ้ง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิง่ทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็น
ทางดา้นคลนิิก โรงพยาบาล และเภสชัชุมชนซึง่จะตอ้งเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่โลก ทางเลอืก
หน่ึงของวชิาชพีเภสชักรคอืการปฏบิตังิานในรา้นขายยาซึง่สว่นใหญ่จะเป็นเจา้ของรา้นเอง ทัง้น้ี 
งานดา้นภสชักรนอกจากจะมคีวามชาํนาญในธุรกจิรา้นคา้แลว้ยงัมคีวามรูแ้ละขอ้มลูการใชย้าทัง้
ประสทิธภิาพและผลขา้งเคยีงของยา ตลอดจนการให้ขอ้มูลความรู้ให้คําปรกึษาการใช้ยาแก่
ชุมชนดว้ย บางครัง้เรามกัเรยีกเภสชักรว่านักเคม ีเพราะในอดตีมกีารใหผู้ส้ําเรจ็การศกึษาใน
วชิาเคมสีาขาเภสชักรรม มาเป็นเภสชักรซึ่งเรยีกกนัว่านักเคมเีภสชักรรม (Pharmaceutical 
Chemists) โดยเฉพาะในประเทศองักฤษ เช่น เครอืขา่ยรา้นขายยาของบู๊ตสเ์รยีกเภสชักรของ
บู๊ตสว์า่ "นกัเคมบีตูส"์ (http://learners.in.th/blog /pharmacy-yeem) 

 

วิวฒันาการของการจดัการเรียนการสอนวิชาเภสชัศาสตร ์
 จากบนัทกึของชาวอยีปิต์เมื่อ 3,000-4,000 ปีทีผ่า่นมา เขยีนไวว้่า มตีําราการใชย้า 

ปรงุยา ชื่อตําราหวงัตีเ้น่ยจงิของชาวจนี ซึง่ศกึษาการใชย้าในหมูว่งศต์ระกูล เพื่อรบัราชการเป็น
เจา้พนกังานพระโอสถเสวย หรอืพนกังานเครื่องตน้ มลีกัษณะการศกึษาเภสชักรแบบสบืตระกูล 
หรอืแบบมรดกตกทอด ซึง่ถอืเป็นสมยัแรกของการศกึษาเภสชัศาสตร ์ต่อมาในสมยัรชักาลที ่3 
มกีารจารกึตํารายาในวดัราชโอสถ เพื่อเป็นวทิยาทานแก่คนทัว่ไป ทําใหม้กีารศกึษาเภสชัวตัถุ
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และสรรพคุณยาแพร่หลายออกไปมาก ประกอบกบัมกีารเขา้ประเทศของมชิชนันาร ีเช่น หมอ
กศิลบักบัการแจกยารกัษาโรค หรอืหมอบรดัเล เป็นต้น นอกจากน้ี พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรม
หลวงวงศาธิราชสนิททรงให้ความสนพระทยัในวิทยาการฝ่ายตะวนัตกเป็นอย่างยิ่ง ต่อมา 
ในช่วง พ.ศ.2414 มกีารจดัตัง้ระบบโรงเรยีนเพื่อการศกึษาของราษฎร มกีารจดัตัง้กรมพยาบาล 
และการจดัการศกึษาแพทยศาสตร ์โดยในปี พ.ศ.2446 เริม่มกีารแยกสาขาวชิาเภสชัศาสตร ์
และมนีักเรยีนแพทยผ์สมยา โดยใชร้ะยะเวลาศกึษาดา้นวชิาการ 2 ปี และฝึกปฏบิตังิาน 1 ปี 
ต่อมาจงึพฒันาการศกึษาทางเภสชัศาสตรโ์ดยเมื่อสาํเรจ็การศกึษาจะไดป้ระกาศนียบตัรปรุงยา 
หรอืประกาศนียบตัรเภสชักรรม อนุปรญิญาภสชักรรมศาสตร ์และปรญิญาเภสชัศาสตรบณัฑติ
ตามลาํดบั 

ปจัจุบนัการจดัการการเรยีนการสอนทางเภสชัศาสตร์มหีลกัสูตร 2 สาขา คือ 
สาขาวชิาเภสชัศาสตร ์ใชเ้วลาการศกึษา 5 ปี  และสาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม ใชเ้วลาศกึษา 6 
ปี โดยตลอดการเรยีนการสอน จะแบ่งได้ดงัน้ีคอื ในชัน้ปีที่ 1-2 จะเป็นการศกึษาด้านเตรยีม
เภสัชศาสตร์ จะศึกษาในหมวดวิชาพื้นฐานทัว่ไป ประกอบด้วยวิชาในด้านสังคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์ความรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีเบือ้งตน้ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 
และ วทิยาศาสตรช์วีภาพ  และเริม่มกีารเลอืกสาขาตามความชาํนาญ ในช่วงชัน้ปีที ่3 ชัน้ปีที ่3-
5 จะเป็นการศกึษาวชิาเฉพาะทางเภสชัศาสตร ์จะศกึษาในหมวดวชิาวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
พืน้ฐาน ชวีเภสชัศาสตร ์กายวภิาคศาสตร ์สรรีวทิยา สาธารณสุข หลกัในการเกดิโรค และจุล
ชวีวทิยา และศกึษาวชิาทางด้านวชิาชพี ทฤษฎี ปฏบิตักิาร และการฝึกงาน ประกอบไปด้วย 
เภสชัวเิคราะห ์เภสชัศาสตรส์มัพนีธ ์อาหารและเคม ีโภชนาการศาสตร ์บทนําเภสชัภณัฑ ์เภสชั
พฤกษศาสตร ์ชวีเภสชักรรมและเภสชัจลนศาสตร ์เภสชัเวท เภสชักรรมและการบรหิารเภสชักจิ 
เภสชัวทิยาและเภสชัวทิยาคลนิิก นิติเภสชัและจรยิธรรม พษิวทิยา เภสชัอุตสาหกรรม เภสชั
เคม ีและ การปฏบิตัฝึิกงาน  สาํหรบัในชัน้ปีที ่5-6 จะเป็นการศกึษาในหมวดวชิาสาขาทีน่กัเรยีน
สนใจเน้นความชํานาญทางวชิาชพี มใีหเ้ลอืก 2 สาขา คอื สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ (สายผลติ) 
โดยศกึษาในชัน้ปีที่ 5 จะเน้นศกึษาในดา้นการผลติยา การคน้ควา้ตวัยา และควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานของยา รวมถงึการวจิยัยาและคดิคน้สูตรยาใหม่ๆ เภสชักรทางดา้นสาขาน้ีเหมาะกบั
สายงานในด้านการผลิต ซึ่งส่วนมากจะทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา เช่น เภสชักร
อุตสาหกรรม เภสชักรฝ่ายผลติยา เภสชักรแผนกควบคุมมาตรฐานตวัยา เภสชักรฝา่ยการวจิยั
คดิคน้ตวัยา หรอืรบัราชการในกระทรวงทางดา้นอาหารและยา หรอื กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
ฯลฯ  และในสาขาวชิาบรบิาลเภสชักรรม (สายคลนิิก) จะเน้นในการศกึษาดา้นการบรบิาลเภสชั
กรรมมากขึน้ ในดา้นการใชย้าที่ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัผูป้่วย การแนะนําปรกึษาการใชย้าที่
ถูกต้องแก่ผูป้่วย และการสรา้งเสรมิสุขภาพ โดยจะศกึษาเน้ือหาเพิม่อกี 1 ปี เภสชักรทางดา้น
สาขาน้ีเหมาะกบัสายงานในด้านการบรบิาล ซึ่งอาจจะทํางานในโรงพยาบาล คลินิก ร้านยา 
สถานบรกิารสุขภาพ เช่น เภสชักรโรงพยาบาล เภสชักรประจํารา้นยา เภสชักรชุมชน เภสชักร
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การตลาด เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองผูบ้รโิภค หรอืรบัราชการในกระทรวงทางดา้นอาหารและยา และ
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ฯลฯ  ซึ่งปจัจุบนัมสีถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทยทีจ่ดัการเรยีน
การสอนทางเภสชัศาสตรจ์ํานวน 15 สถาบนั ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น   มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  มหาวทิยาลยันเรศวร   มหาวทิยาลยันเรศวร วทิยาเขต
สารสนเทศพะเยา  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม   มหาวทิยาลยัมหดิล   มหาวทิยาลยัรงัสติ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวทิยาลยัศลิปากร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
มหาวทิยาลยัสยาม  มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ   มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี   และ
มหาวทิยาลยัพายพั  

 

หลกัสตูรการเรียนเภสชัศาสตร ์
หลกัสูตรมาตรฐานที่ใช้เรียนในคณะเภสชัศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีดงัน้ี 

(http://learners.in.th/blog /pharmacy-yeem) 
1.  เภสชัภณัฑ ์(Pharmaceutics)  
  เภสชัภัณฑ์ (Pharmaceutics) คือสาขาหน่ึงของวิชาเภสชักรรมที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการรบัรองตวัยามุ่งหวงั (new chemical entity-NCE) ใหเ้ป็นเวชภณัฑท์ีส่ามารถ
นําไปใชร้กัษาคนไขใ้นชุมชนไดอ้ยา่งปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ หน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัรองยา
ใหมเ่หล่าน้ีคอืคณะกรรมการอาหารและยา โดยทีม่สีาขาของวชิาเภสชัภณัฑ ์คอื  

  1.1 สาขาเภสชัจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) เป็นการศกึษาช่วงเวลาของ
สารประกอบ และส่วนที่ละลายตวัของมนัอยู่ในร่างกายหรอืระบบของสิง่มชีวีติ ในทางปฏบิตัิ
สารประกอบดงักล่าวอาจเป็นยา สารอาหาร เมตาโบไลต ์ฮอรโ์มน สารพษิ ฯลฯ 

  1.2 สาขาเภสชัพลศาสตร ์(Pharmacodynamics) เป็นการศกึษาผลทางชวีเคมแีละ
สรรีวทิยาของยา กลไกการออกฤทธิข์องยา และความสมัพนัธร์ะหว่างความเขม้ขน้และผลของ
ยา เป็นการศกึษาว่ายามผีลต่อร่างกายอยา่งไรบา้ง ซึง่ตรงขา้มกบัเภสชัจลนศาสตร ์ทีศ่กึษาผล
องรา่งกายทีม่ต่ีอยา 
 1.3 ฟารม์าโคยโีนมกิส ์(Pharmacogenomics) คอืสาขาหน่ึงของวชิาเภสชัภณัฑท์ี่
เกีย่วขอ้งกบัอทิธพิลของความแตกต่างทางพนัธุกรรมซึง่มผีลต่อการตอบสนองของยาในคนไข ้
โดยความสมัพนัธก์ารแสดงออกของยนี (gene expression) หรอื ซงิเกลิ-นูคลโิอไทด ์พอลมิอร์
ฟิซมึ (single-nucleotide polymorphism) กบัผลของยาหรอืพษิของยา จากความรูท้างฟารม์า
โคยโีนมกิสเ์ช่นน้ีเราคาดหวงักนัว่าจะสามารถพฒันาการใชย้าใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุดโดยใหย้า
ทีเ่หมาะกบัรูปแบบยนี (genotype) ของคนไขเ้พื่อใหไ้ดผ้ลของยา (efficacy) สูงสุด และ
ผลขา้งเคยีง (adverse effect) ของยาน้อยทีสุ่ด ซึง่จะเป็นการเปิดศกัราชใหมข่อง การจ่ายยา
เฉพาะบุคคล (personalised medicine) ฟารม์าโคยโีนมกิส ์คอื การใชข้อ้มลูจโีนม (genome) 
ทัง้หมดในฟารม์าโคยนิีตกิส(์pharmacogenetics) เพือ่ตรวจสอบยนีหน่ึงเดยีวทีม่ผีลต่อยา 
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 1.4  เภสชักรรมกายภาพ (Physical pharmacy) 
 1.5  ตํารบัยา (Pharmaceutical Formulation) 

2.  เคมเีภสชั (Pharmaceutical chemistry) หรอืเคมขีองยา  เป็นการผสมผสานกนั
ของศาสตรห์ลายสาขา โดยเฉพาะเคม ี(Chemistry) และเภสชักรรม (Pharmacy) เพื่อการ
ออกแบบยา (Drug) และเภสชัภณัฑ ์(Pharmaceutical) เคมเีวชภณัฑจ์ะเกีย่วขอ้งกบัการหา
เอกลกัษณ์ (Identification) การสงัเคราะห ์(Synthesis) และการพฒันา (Development) สารเคมี
ตวัใหม ่(New Chemical Entity) ทีเ่หมาะกบัการรกัษาโรค รวมถงึการศกึษายาทีม่อียูเ่ดมิในสว่น
ของคุณสมบัติทางชีววิทยาและความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณและโครงสร้าง (Quantitative 
Structure-Activity Relationship-QSAR) ของมนัดว้ย 

3. เภสชัวทิยา (Pharmacology) มาจากภาษากรกี pharmacon แปลว่ายา และ logos 
แปลว่าวทิยาศาสตร์) คอืการศกึษาว่าสารเคมมีปีฏกิริยิากบัสิง่มชีวีติอย่างไร ถ้าสารเหล่าน้ีมี
คุณสมบตัเิป็นยา จะถูกจดัใหเ้ป็นเภสชัภณัฑ ์เภสชัวทิยามเีน้ือหาเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของยา 
คุณสมบตัขิองยา ปฏกิริยิา พษิวทิยา และผลทีต่อ้งใชร้กัษาโรค   

4. จุลชวีวทิยา (Microbiology) คอืการศกึษาเกี่ยวกบัสิง่มชีวีติซึ่งมองไม่เหน็ดว้ยตา
เปล่า ซึง่เรยีกวา่จุลนิทรยี ์ไดแ้ก่ แบคทเีรยี อารเ์คยี ไวรสั เชือ้รา และ ยสีต ์

5. เคม ี(Chemistry) คอืศาสตรท์ีศ่กึษาเกี่ยวกบัสสาร ความสามารถของสสาร การ
แปรรูปของสสาร และการปฏิสัมพันธ์กับพลังงานและสสารด้วยกันเอง เน่ืองจากความ
หลากหลายของสสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอะตอม นักเคมีจึงมักศึกษาโครงสร้าง 
คุณสมบตั ิและการจดัเรยีงอะตอมเพื่อรวมตวักนัเป็นโมเลกุล เช่น แก๊ส โลหะ หรอืผลกึครสิตลั 
เคมปีจัจุบนัได้ระบุว่าโครงสรา้งของสสารในระดบัอะตอมนัน้ถือเป็นตวักําหนดธรรมชาติของ
สสารทุกชนิด 

6. ชวีเคม ี(Biochemistry) เป็นวชิาที่ศกึษาสารเคมทีี่มใีนสิง่มชีวีติ หรอืที่เรยีกว่า  
ชวีโมเลกุล (Biomolecules) และกระบวนการเคมใีนสิง่มชีวีติ ตลอดจนการควบคุมในระดบั
ต่าง ๆ อยา่งเชน่ทีเ่กีย่วกบัการแปรรปูสารอาหารไปเป็นพลงังาน, การสรา้งและเปลีย่นแปลงสาร
ชวีโมเลกุลภายในเซลล์ที่เรยีกว่า กระบวนการ เมตาโบลิซึม การทํางานของเอนไซม์และโค
เอนไซม,์ ระบบของพลงังานในสิง่มชีวีติ, การสลายและการสงัเคราะหส์ารชวีโมเลกุลต่าง ๆ 

7.  เภสชัพฤกษศาสตร ์(Pharmaceutical Botany) เป็นวชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบั สณัฐาน
วทิยาของพชื และ สารประกอบทุตยิภมู ิซึง่เป็นวชิาทีม่คีวามสาํคญัสาํหรบันําไปจดัประเภทหรอื
แยกพชืสมุนไพรทีเ่ราตอ้งการได ้การดูลกัษณ์ทีส่าํคญัของพชื ในแต่ละวงศ ์เพื่อ ทีจ่ะไดเ้หน็ถงึ
เอกลกัษณ์สาํคญัของพชืวงศน์ัน้ๆ บางลกัษณ์จะตอ้งทาํการผา่หรอื ใชก้ลอ้งสอ่งจงึจะเหน็ชดัเจน 

8.  เภสชัวนิิจฉยั (Pharmacognosy มาจากภาษากรกีว่า pharmakon แปลว่า "ยา"
ผสมกบัคาํวา่ gnosis แปลวา่ ความรู)้ คอืการศกึษาผลติภณัฑย์าในขณะทีม่นัยงัเป็นวตัถุดบิหรอื
ยงัไม่ได้เตรยีม เภสชัวนิิจฉัยประกอบด้วยการตรวจวนิิจฉัยตวัยา สารประกอบทางยา ตวัยา
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มุ่งหวงัและสารประกอบยาจากแหล่งธรรมชาต ิโดยมเีน้ือหาเกีย่วกบัสมบตัทิางฟิสกิส(์physical 
properties) สมบตัทิางฟิสกิส ์(chemical properties) สมบตัทิางเคม(ีchemical properties), 
สมบตัทิางชวีเคม(ีbiochemical properties) และสมบตัทิางชวีวทิยา (biological properties)
ปจัจุบนัเภสชัวนิิจฉัยเป็นสาขาหน่ึงของวชิาเคมแีต่มนัมปีระวตัแิละรากฐานจากวชิาเภสชักรรม 
(pharmacy) ดงันัน้จงึมสีาขาวชิาน้ีเปิดเรยีน สอน และวจิยักนัในโรงเรยีนเภสชัศาสตรเ์ทา่นัน้ 

9.  เภสชัอุตสาหกรรม (Industrial Pharmacy) เป็นสาขาหน่ึงของวชิาเภสชักรรมเป็น
วชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติยาครัง้ละปรมิาณมากๆ ซึง่จะแตกต่างจากการปรงุยาในรา้นขายยา
สมยัก่อนทีป่รงุยาเฉพาะคนไขแ้ต่ละคน ในอุตสาหกรรมยาจะผลติยาออกมาหลายรปูแบบขนาด
ยา (Dosage Forms) เชน่ ยาน้ํา (Mixtures) ยาเมด็ (Tablets) ยาแคปซลู (Capsules) ยาฉีด 
(Injections) 

10. สรรีวทิยา (Physiology)  เป็นสาขาวชิาทีศ่กึษาเกี่ยวกบัการทํางานของระบบ
ต่างๆในสิ่งมีชีวิต ทัง้ในด้านกลศาสตร์ ด้านกายภาพ และด้านชีวเคมี โดยที่แบ่งออกเป็น
สรรีวทิยาของพชืและสรรีวทิยาของสตัว์ แต่สรรีวทิยาทุกสาขามหีลกัการร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็น
การศกึษาสิง่มชีวีติชนิดใด เช่น การศกึษาสรรีวทิยาของเซลลย์สีต์ สามารถนํามาประยุกตใ์ชก้บั
การศึกษาเซลล์ของมนุษย์ได้ ในขณะที่สรีรวิทยาของสตัว์นัน้หมายรวมถึงเครื่องมือและวิธี
การศกึษาสรรีวทิยาของมนุษยซ์ึง่นํามาใชศ้กึษาในสตัวด์ว้ย สาขาสรรีวทิยาของพชืกส็ามารถใช้
วธิกีารศกึษาเชน่เดยีวกบัสตัวแ์ละมนุษยด์ว้ยเชน่กนั 

11. กายวภิาคศาสตร์ (Anatomy) เป็นสาขาหน่ึงของวชิาชวีวทิยาที่เกี่ยวขอ้งกบั
โครงสรา้งและระบบการทํางานของสิง่มชีวีติ และสามารถแบ่งเป็นสาขาย่อยไดแ้ก่ กายวภิาค
ศาสตรส์ตัว ์(zootomy) และกายวภิาคศาสตรพ์ชื (phytonomy) 

12. อาหารเคม ี(Foods Science) เป็นการศกึษาเกีย่วกบัการพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร
ใหม่ การออกแบบกระบวนการผลติ ผลติภณัฑอ์าหารใหม่ การเลอืกบรรจุภณัฑ ์การศกึษาอายุ
การเกบ็รกัษาของอาหาร การประเมนิผลความนิยมของผูบ้รโิภค ตลอดจนการตรวจสอบทาง
เคมแีละจุลชวีวทิยา  

13. เภสชักรรม (Pharmacy) เป็นวชิาชพีปรุงยาและจ่ายยา(medication) ปจัจุบนัมี
ความหมายรวมถงึการดูแลผูป้่วย (patient care) ซึ่งประกอบดว้ย การปฏบิตักิารทางคลนิีค 
(clinical practice) ประเมนิและทบทวนการใชย้า (medication review) ใหค้ําปรกึษาเกีย่วกบั
การใชย้า(drug information 

14. กฎหมายยา(Pharmacy law)เป็นการศกึษาเกีย่วกบัพระราชบญัญตั ิกฎกระทรวง 
ระเบียบขอ้บงัคบั กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม การคุ้มครองสทิธิ
ประโยชน์ของผูบ้รโิภคดา้นยา และสาธารณสขุ   

15. เภสชัจลนศาสตร ์(Pharmacokinetics) คอืสาขาหน่ึงของวชิาเภสชัวทิยา ทีว่า่ดว้ย
การศกึษาช่วงเวลาของสารประกอบ และส่วนที่สะลายตวัของมนัอยู่ในร่างกายหรอืระบบของ
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สิง่มชีีวิต ในทางปฏิบตัิสารประกอบดงักล่าวอาจเป็นยา สารอารหาร เมตาโบไลต์ ฮอร์โมน 
สารพษิ ฯลฯ ในขณะทีเ่ภสชัพลศาสตรเ์ป็นการศกึษาวา่ยามผีลอะไรต่อรา่งกาย ฟารม์าโคไคเนติ
กสก์ลบัเป็นการสํารวจว่าร่างกายมผีลอะไรต่อยาบา้ง เภสชัจลนศาสตร ์โดยกวา้ง ๆ สามารถ
แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ไดด้งัน้ี คอื การดดูซมึ (Absorption) และการคงอยูข่องยาในรา่งกาย การคงอยู่
ของยาในร่างกายแบ่งออกได้เป็นอีก 3 ขัน้ตอนคือ การกระจายตวัของยา (Distribution) เม
แทบอลซิมึ(Metabolism) การกําจดัออกจากร่างกาย (Elimination or Excretion) ดงันัน้
กระบวนการทัง้หมดของเภสชัจลนศาสตรจ์งึมอียู่ 4 ขัน้ตอนและมตีวัยอ่เพื่อใหจ้ํางา่ยคอื ดกผข 
หรอื ADME ในปจัจุบนัมขี ัน้ตอนเพิม่ขึน้มาอกีขัน้ตอนหน่ึง ซึง่ในทางเภสชัจลนศาสตรถ์อืว่าเป็น
ขัน้ตอนสาํคญัเชน่กนัคอื Liberation หรอืการแตกตวัของยา 

16. ไตวทิยา (Nephrology)  
17. ตบัวทิยา (Hepatology)  
18.ปฏบิตักิารเภสชักรรม (Pharmacy practice) ประกอบดว้ยการศกึษาดา้นปฏกิริยิา

ระหว่างยา, การตดิตามผลการใชย้า (medicine monitoring) การบรหิารการใชย้า (medication 
management)  

นอกจากน้ี เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการใชย้าแก่ประชาชนทัว่ไป ประเทศต่าง ๆ 
จงึไดก้ําหนดบุคคลทีจ่ะมาเป็นเภสชักรจะต้องถูกฝึกอบรมมาอย่างถูกตอ้งและพอเพยีงโดยการ
จดทะเบียน ซึ่งผู้ที่ได้รบัการจดทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติและผ่านการสอบ คือ ผู้ที่ผ่าน
การศกึษาเภสชัศาสตร ์และต้องการจะไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นเภสชักร ต้องผ่านการสอบรบั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเภสชักรรม จากสภาเภสชักรรม    

 

 การจดัการศึกษาเภสชัศาสตรใ์นมิติใหม่ 
 คณะเภสชัศาสตร ์ทุกสถาบนัในประเทศไทย โดยศูนยป์ระสานงานการศกึษาเภสชั
ศาสตรแ์หง่ประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) มคีวามมุง่มัน่ในการผลติและพฒันาบณัฑติเภสชัศาสตร ์ให้
มจีรยิธรรมนําความรู ้ จงึกําหนดทศิทาง นโยบาย เป้าหมาย และแนวปฏบิตัติามหลกัปรชัญา
แห่งวชิาชพีเภสชักรรม เพื่อร่วมกนัสรา้งและพฒันาคุณภาพชวีติทีด่มีสีุขของชาวไทยและมวล
มนุษยชาตไิวด้งัน้ี (http://www.pharm.chula.ac.th/ethic/sub_content/7to1.htm) 

ขอ้ 1 ปรชัญาแหง่วชิาชพีเภสชักรรม 
เภสชักรจกัยดึถอืประโยชน์สงูสุดต่อสุขภาพองคร์วม และสวสัดภิาพการใชย้า การใช้

ผลติภณัฑส์ุขภาพของผูป้่วยและสาธารณชนเป็นสาํคญั โดยจะบรหิารจดัการระบบยา ระบบ
สขุภาพ อยา่งถงึพรอ้มดว้ยความรู ้ความสามารถ และจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเภสชักรรม  

ขอ้ 2 คุณสมบตัขิองบณัฑติเภสชัศาสตรท์ีพ่งึประสงค ์
เพื่อดํารงไว้ซึ่งปรชัญาแห่งวชิาชพีเภสชักรรม บณัฑติผู้เป็นเภสชักรจกัต้องมี

คุณสมบตัทิีพ่งึประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
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1.  มรีา่งกายและจติใจทีส่มบรูณ์ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเภสชักรรม 
2.  มคีุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคตทิีด่ ีดงัน้ี 
 2.1  มจีติใจทีค่าํนึงถงึผลประโยชน์ของผูป้ว่ยและสาธารณชนเป็นทีต่ ัง้ 
 2.2  มเีจตคตทิีด่ต่ีอการใหบ้รกิารเภสชักรรมและการคุม้ครองผูบ้รโิภคแก่

ประชาชน  2.3  เป็นผูอุ้ทศิตนในการประกอบวชิาชพีอยา่งเหมาะสม 
3. มคีุณลกัษณะพืน้ฐานแหง่ความเป็นมนุษยต่์อการสรา้งสรรคช์ุมชนและสงัคม ดงัน้ี 
 3.1 มคีวามสามารถในการตดิต่อสื่อสารและสรา้งมนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูป้ว่ย ญาติ

ผูป้ว่ย ประชาชน ผูร้ว่มงาน และบุคลากรสาธารณสขุอื่นๆ 
 3.2 มแีนวทางในการดาํเนินชวีติทีด่งีามและมคีวามสขุ 
 3.3 มคีวามคดิเชงิระบบ สามารถรวบรวม ตดิตาม ตรวจสอบ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์

ประเมนิผลขอ้มูลต่างๆ ในระบบยา ระบบสุขภาพ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งได้อย่างมี
วจิารณญาณ และแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.4 มคีวามสามารถในการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
4. มคีวามรู ้ความสามารถทางวชิาชพี ดงัน้ี 
 4.1 มคีวามรูท้กัษะที่ด ีและมคีวามสามารถในการประยุกต์ใช้ในองค์ความรู้

ทางดา้น ผูป้ว่ย เภสชัภณัฑ ์และสงัคม ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4.2 มคีวามสามารถปฏบิตังิานวชิาชพี พฒันาระบบยา ระบบและสุขภาพดว้ย

ความรู ้ความสามารถ ความรบัผดิชอบทีด่ ี
 4.3 มคีวามรูแ้ละเจตคตทิีด่ต่ีอการสง่เสรมิและสานต่อภมูปิญัญาไทย 
โดยสรุปแล้วบณัฑติเภสชัศาสตร์ (PHARMACIST) ควรเพรยีบพร้อมด้วย

องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
P - People ยดึถอืประโยชน์ของผูป้ว่ยและสาธารณชนเป็นหลกั 
H - Health มสีขุภาพกาย ใจ สงัคม จติวญิญาณทีด่ ี
A - Assurance มกีารประกนัคุณภาพ 
R - Reliability เป็นทีเ่ชื่อถอืไวว้างใจ 
M - Moral มคีุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคตทิีด่ ี
A - Administration มกีารบรหิารจดัการระบบยาและระบบสขุภาพทีด่ ี
C - Care ใหบ้รกิารดแูลผูป้ว่ยดว้ยความเมตตา 
I - Information มคีวามรอบรูเ้ทา่ทนัขอ้มลูขา่วสาร 
S - Safety คุม้ครองสวสัดภิาพความปลอดภยัดา้นยาและสขุภาพของผูบ้รโิภค 
T - Technology ประเมนิและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมะสม 
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ขอ้ 3 สภาพปญัหาจรยิธรรมของเภสชักร  
ขณะน้ี พบว่า ปญัหาดา้นจรยิธรรมของเภสชักรในเชงิประจกัษ์กําลงัเพิม่ขึน้เรื่อยๆ 

โดยประเมนิจากขา่วทีป่รากฏในสื่อมวลชน ขอ้มลูการกล่าวโทษต่อสภาเภสชักรรม ความเหน็
จากเภสชักร บุคลากรจากวชิาชพีดา้นสุขภาพอื่นๆ และตวัแทนภาคประชาชน รวมทัง้พบว่า
หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติจดัใหม้กีารเรยีนการสอน เรื่อง "จรยิธรรมวชิาชพี" (ปี 2541) 
จาํนวน 5 - 16 ชัว่โมง เทยีบเท่ากบั 0.42 - 1.33 หน่วยกติ หรอืรอ้ยละ 0.22-0.71 ของหลกัสตูร 
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ สภาเภสชักรรม ชุดที ่1 ไดร้วบรวมขอ้มลูการกล่าวโทษ/กล่าวหา
ดา้นจรรยาบรรณของเภสชักร พบว่า มกีารกล่าวหาและกล่าวโทษผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
จาํนวน 59 คน (สิน้สุด ณ วนัที ่7 มนีาคม 2545) โดยประกอบดว้ย ผูส้าํเรจ็การศกึษาจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํนวน 21 คน (รอ้ยละ 35.6) มหาวทิยาลยัมหดิล จาํนวน 11 คน 
(รอ้ยละ 18.6) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จํานวน 10 คน (รอ้ยละ 17.0)มหาวทิยาลยัสงขลา 
นครนิทร ์จาํนวน 6 คน (รอ้ยละ 10.2) มหาวทิยาลยัภาคเอกชน จาํนวน 6 คน (รอ้ยละ 10.2) 
มหาวทิยาลยัในต่างประเทศ จาํนวน 4 คน (รอ้ยละ 6.8) และมหาวทิยาลยัขอนแก่น จาํนวน 1 
คน (รอ้ยละ 1.7) สาํหรบักรณีปญัหาทีเ่กดิสงูสุด ไดแ้ก่ การกระทาํผดิโดยการครอบครอง มไีว้
เพื่อขาย และขายซึง่วตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาท ประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 4 
โดยไม่ไดร้บัอนุญาต ส่วนกรณีปญัหาอื่นๆ ไดแ้ก่ การโฆษณา การโฆษณาแอบแฝงของผู้
ประกอบวชิาชพี การรบัรองผลติภณัฑย์าและผลติภณัฑส์ุขภาพ การขายยาตามใบสัง่พระภกิษุ 
การขายยาเพกิถอนทะเบยีน การขายยาปลอม การแอบอ้างเป็นแพทย์ การปฏบิตัิตวัไม่
เหมาะสมกบัผู้ร่วมงาน และการไม่ทําหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรมใน
สถานพยาบาลหรอืรา้นยา  

ขอ้ 4 ทศิทาง  
มุง่เสรมิสรา้งจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเภสชักรรม โดยเน้นนโยบายการพฒันา คร ู ศษิย ์

กระบวนการจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูร กจิกรรมเสรมิ วฒันธรรมองคก์ร และองคป์ระกอบ
แวดลอ้มอื่นๆ  

ขอ้ 5 นโยบาย  
1. พฒันาครใูหเ้ป็นครดูมีจีรยิธรรมและมทีกัษะดา้นการเรยีนการสอนจรยิธรรม 
2. พฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอน สื่อ และการประเมนิผลดา้นจรยิธรรมที่

เป็นรปูธรรม 
3. สนบัสนุนใหศ้ษิยแ์ละองคก์รนิสตินักศกึษาจดัทาํกจิกรรมพฒันาตนและเสรมิสรา้ง

จรยิธรรมอยา่งต่อเน่ือง 
4. กําหนดใหม้รีายวชิาจรยิธรรมและการสอดแทรกจรยิธรรมในประมวลการเรยีนการ

สอนทุกรายวชิา 
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5. สรา้งหลกัประกนัในการนําจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเภสชักรรมไปสู่การปฏบิตั ิ โดย
กาํหนดเป็นสว่นหน่ึงของระบบประกนัคุณภาพการศกึษาเภสชัศาสตร ์

6. สง่เสรมิวฒันธรรมการทาํงานและการปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งคร ูศษิย ์และบุคลากรใน
องคก์รทีเ่อือ้ต่อการพฒันาจรยิธรรม และการดาํเนินชวีติทีด่งีาม 

ขอ้ 6 เป้าหมายและแนวปฏบิตั ิ
นโยบายของจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเภสชักรรมและการนําไปสูก่ารปฏบิตั ิ มเีป้าหมาย

และแนวปฏบิตั ิดงัน้ี 
นโยบายที่ 1 พฒันาครูใหเ้ป็นครูดมีจีรยิธรรมและมทีกัษะดา้นการเรยีนการสอน

จรยิธรรม โดยมเีป้าหมายเพื่อสรา้งครดูมีจีรยิธรรม สรา้งครใูหม้ทีกัษะดา้นการเรยีนการสอน
จรยิธรรม สําหรบัแนวปฏบิตัมิกีารจดัทําจรรยาบรรณครูเภสชัศาสตร ์ ใหม้รีะบบส่งเสรมิ
จรยิธรรมของคร ู โดยใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของระบบประกนัคุณภาพ  ยกยอ่งและประชาสมัพนัธใ์ห้
รูจ้กั ครดูมีจีรยิธรรม ทัง้ในสถาบนัการศกึษาและแหล่งฝึกปฏบิตังิานวชิาชพี  จดักจิกรรมพฒันา
จรยิธรรมครคูวบคู่กบักจิกรรมการพฒันาศษิย ์ ฝึกอบรมเพื่อเพิม่พนูทกัษะการจดัการเรยีนการ
สอนจรยิธรรมแก่คร ูและสรา้งเครอืขา่ยครผููส้อนจรยิธรรม 

นโยบายที ่2 พฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอน สื่อ และการประเมนิผลดา้น
จรยิธรรมทีเ่ป็นรูปธรรม โดยมเีป้าหมายใหค้รมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอน ผลติ
สือ่ และประเมนิผลดา้นจรยิธรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ ใหศ้ษิยส์ามารถเรยีนรูจ้รยิธรรมอยา่งเป็น
รปูธรรมและเกดิจติสาํนึกในการนําไปปฏบิตัแิละดําเนินชวีติเป็นปกตไิด ้ สาํหรบัแนวปฏบิตันิัน้
ใหแ้ต่ละมหาวทิยาลยัร่วมกนัจดัประชุมสมัมนา อบรม แลกเปลี่ยนกระบวนการวธิกีารจดัการ
เรยีนการสอน การประเมนิผลทางจรยิธรรมอยา่งสมํ่าเสมอ โดยผลดัเปลีย่นกนัเป็นเจา้ภาพปีละ
ครัง้ สรา้งเครอืข่ายรวบรวมขอ้มูล สื่อ วธิกีารจดัการเรยีนการสอน และข่าวสารในเรื่อง 
จรยิธรรม สง่เสรมิใหท้าํการวจิยัเรื่องการเรยีนการสอนและการประเมนิผลเรื่องจรยิธรรมในทาง
เภสชัศาสตร ์จดัทาํคู่มอืและสื่อการเรยีนรูท้างดา้นจรยิธรรม ตลอดจนจดัใหม้กีารสอดแทรกและ
ประเมนิผลดา้นจรยิธรรมอยา่งเป็นระบบในทุกรายวชิา  

นโยบายที ่3 สนบัสนุนใหศ้ษิยแ์ละองคก์รนิสตินกัศกึษาจดัทาํกจิกรรมพฒันาตนและ
เสรมิสรา้งจรยิธรรม อย่างต่อเน่ือง โดยมเีป้าหมาย คอืใหศ้ษิยต์ระหนักถงึปญัหาสงัคมที่
เกีย่วเน่ืองกบัการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม สง่เสรมิความคดิรเิริม่ของศษิยท์ีเ่กีย่วกบักจิกรรม
การพฒันาดา้นจรยิธรรม และมแีนวปฏบิตัคิอื สนบัสนุนใหศ้ษิยร์เิริม่ เขา้รว่ม กจิกรรมพฒันาตน 
พฒันาสงัคม อยา่งน้อยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ สนบัสนุนการจดัตัง้ กลุ่ม/ชมรมนิสติ นกัศกึษา 
ดา้นจรยิธรรม 

นโยบายที ่4  กําหนดใหม้รีายวชิาจรยิธรรม และการสอดแทรกจรยิธรรมในประมวล
การเรยีนการสอนทุกรายวชิา โดยมเีป้าหมายคอื เพื่อใหม้กีารเรยีนการสอนวชิาจรยิธรรมใน
หลกัสตูรอย่างต่อเน่ือง มหีน่วยกติเกี่ยวกบัวชิาจรยิธรรม 1-5 หน่วยกติ มกีรณีศกึษาดา้น



 -24-

จรยิธรรมสอดแทรกในเน้ือหารายวชิาโดยระบุอยา่งชดัเจน เช่น ระบุในประมวลการสอน และมี
แนวปฏบิตัคิอื เสนอปรบัปรุงหลกัสูตรโดยเพิม่รายวชิาจรยิธรรม เช่น กําหนดใหม้รีายวชิา
ปฏบิตักิารดา้นจรยิธรรมในชัน้ปีที ่3 จาํนวน 1 หน่วยกติ เป็นตน้ ในการจดัการเรยีนการสอนทุก
วชิาใหว้ชิามหีวัขอ้จรยิธรรมในประมวลการสอน หรอื ใหส้อดแทรกกรณศีกึษาทางจรยิธรรมตาม
ความเหมาะสม ปรบัปรุงเน้ือหาดา้นคุณธรรม จรรยาบรรณใหม้สีดัสว่นอยา่งน้อยรอ้ยละ 5 ของ
แต่ละวชิาของคณะเภสชัศาสตร ์ และ ร่วมกนัจดัทํากรณีศกึษาจรยิธรรมและกําหนดวธิกีาร
จดัการเรยีนการสอน โดยกลุ่มคณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา เพื่อสรา้งความต่อเน่ือง เป็นองค์
รวมและไมซ่ํ้าซอ้น 

นโยบายที ่5 สรา้งหลกัประกนัในการนําจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเภสชักรรมไปสู่การ
ปฏบิตั ิ โดยกําหนดเป็นสว่นหน่ึงของระบบประกนัคุณภาพการศกึษาเภสชัศาสตร ์ มเีป้าหมาย
คอื กาํหนดใหจ้รยิธรรมแหง่วชิาชพีเภสชักรรมเป็นสว่นหน่ึงของระบบประกนัคุณภาพการศกึษา
เภสชัศาสตร ์ โดยอยา่งน้อยตอ้งปรากฏในองคป์ระกอบดา้นการจดัการเรยีนการสอน มเีกณฑ์
ดา้นจรยิธรรมในการคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้ศกึษา และในการสาํเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรเภสชัศา
สตรบณัฑติ มเีกณฑด์า้นจรยิธรรมในการคดัเลอืกบุคคลเขา้มาเป็นครใูนคณะเภสชัศาสตร ์และม ี
แนวปฏบิตัคิอื เสนอใหค้ณะกรรมการประกนัคุณภาพของแต่ละคณะฯ บรรจุเรื่องจรยิธรรมใน
องคป์ระกอบของการประกนัคุณภาพการศกึษา และการบรหิารงานของคณะ 

นโยบายที ่6 สง่เสรมิวฒันธรรมการทาํงานและการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างคร ูศษิย ์ และ
บุคลากรในองคก์รทีเ่อือ้ต่อการพฒันาจรยิธรรม และการดาํเนินชวีติทีด่งีาม โดยมเีป้าหมายคอื 
สรา้งกฎ กตกิา มารยาท ในการทาํงานและปฏสิมัพนัธภ์ายในองคก์ร โดยยดึหลกัคุณธรรม และ
มแีนวปฏบิตัิ คอื ใหศ้ษิยร์่วมกนักําหนดขอ้ตกลงเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตนในการศกึษา และ
ปฏญิาณตนต่อทีป่ระชุมโดยมคีณบดแีละคณาจารยเ์ป็นสกัขพียานเป็นประจาํทุกปี ใหแ้ต่ละคณะ
จดัประชุมคณาจารยแ์ละบุคลากรเพื่อร่วมกนักําหนดกฎเกณฑใ์นการทํางาน โดยยดึหลกัการ
การมสีว่นรว่ม  ก่อนจะเริม่ภารกจิการงาน เช่น ก่อนเรยีน ก่อนทาํงาน ควรมกีารกําหนดจติเป็น
สมาธอิย่างน้อย 1 นาท ี  การพจิารณาความดคีวามชอบควรมกีารประเมนิดา้นจรยิธรรม
ประกอบดว้ย จดัใหม้สีปัดาหส์ง่เสรมิจรยิธรรมแหง่วชิาชพีเภสชักรรม  
 

 การศึกษาเภสชัศาสตรก์บัความเป็นมนุษย ์
 มนุษย ์เป็นสิง่มชีวีติที่เกดิจากธรรมชาต ิมปีจัจยัพืน้ฐานที่แตกต่างจากวตัถุ รวมถึง
ความแตกต่างของมนุษยใ์นแต่ละบุคคล และสามารถทีจ่ะควบคุมการกระทาํของตนเองได ้โดยที่
การกระทาํของมนุษยม์ผีลมาจากการอบรมเลีย้งด ูค่านิยมและบรรทดัฐานของสงัคม หรอือาจจะ
เป็นเพราะลกัษณะนิสยัทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมกไ็ด ้ซึ่งความรูท้ี่เกดิขึน้จากมนุษยน์ัน้มาจาก
ประสบการณ์ตรง หรอืความรูเ้ชงิประจกัษ์  ความรูจ้ากการอบรมสัง่สอน และความรูท้ีเ่ป็นบท
นิยาม  
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 การศึกษาเภสชัศาสตร์ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากทัง้สามแบบ อนัได้แก่ ความรู้จาก
ประสบการณ์ตรง อนัไดแ้ก่ การฝึกปฏบิตัจิรงิในหอ้งปฏบิตักิาร ตลอดจนฝึกปฏบิตัจิรงิในแหล่ง
วิชาชีพ  ความรู้จากการอบรมสัง่สอน ได้แก่ ความรู้ที่จากอาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดให้ทัง้ใน
รูปแบบทฤษฎีและปฏิบตัิ และความรูท้ี่เป็นบทนิยาม ได้แก่ ความรู้ที่เป็นทฤษฎีตายตวั เช่น 
สตูร หรอืกระบวนการปฏบิตักิารต่าง ๆ ทางเภสชัศาสตร ์เป็นตน้ 
 ดงันัน้ การศกึษาเภสชัศาสตร์กบัความเป็นมนุษย์ จงึเกี่ยวขอ้งกนัโดยธรรมชาติใน
ดา้นความรูท้ีไ่ดร้บัทีเ่กดิจากประสบการณ์ตรง การอบรมสัง่สอน และจากบทนิยามต่าง ๆ โดยที่
จะตอ้งสามารถควบคุมความรูท้ีต่นเองไดร้บัไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด ในรปูของคุณธรรมและ
จรยิธรรม เน่ืองจากการศกึษาเภสชัศาสตร ์มคีวามขอ้งเกี่ยวกบัการปรุงผสม ผลติและจ่ายยา 
รวมทัง้การเลอืกสรรคุณภาพของยา เวชภณัฑต่์างๆ ซึ่งก่อใหเ้กดิความสามารถทีจ่ะใหบ้รกิาร
ด้านสุขภาพด้วยความเข้าใจ ในเรื่องของยาและผลที่เกิดหลังจากการใช้ยา เพื่อให้การ
บาํบดัรกัษาใหเ้กดิผลดแีก่มนุษยม์ากทีส่ดุ 
 

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 คณะเภสชัศาสตรจ์ดัการเรยีนการสอนเพื่อผลติบณัฑติระดบัปรญิญาตร ี หลกัสูตร 
เภสชัศาสตรบณัฑติ (ภ.บ.) ซึง่เป็นหลกัสตูร 5 ปี ตัง้แต่ปีการศกึษา 2539 โดยหลกัสตูรเภสชัศา
สตรบณัฑติในระยะตน้มลีกัษณะกึง่เฉพาะทาง ต่อมาในปีการศกึษา 2547 คณะไดท้ําการ
ปรบัปรุงหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ 5 ปี โดยปรบัปรุงเน้ือหาหลกัสตูรใหม้คีวามทนัสมยั 
สอดคลอ้งกบัแนวโน้มของวชิาชพี วทิยาการสมยัใหม ่และสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานความรู้
ของสภาเภสชักรรมยิง่ขึน้ โดยจดัเน้ือหาหลกัสูตรใหม้อีงคค์วามรูด้า้นผลติภณัฑ/์เภสชัภณัฑ ์
(Product-oriented) ในขณะเดยีวกนัในปี 2547 คณะไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปิดสอนหลกัสตูรเภสชัศา
สตรบณัฑติ (บรบิาลทางเภสชักรรม) 6 ปี ซึง่เน้นความรูด้า้นคลนิิก คอืคนไขแ้ละโรค (Patient-
oriented) และไดร้บัโอนนิสติชัน้ปีที่ 4 เขา้เรยีนในหลกัสูตรดงักล่าวตัง้แต่ภาคปลายของปี
การศกึษา 2547 โดยการจดัการเรยีนทัง้สองหลกัสตูรในลกัษณะคู่ขนาน โดยมโีครงสรา้งหลกัสตูร
ทีเ่หมอืนกนัในชว่งชัน้ปีที ่1 ถงึชัน้ปีที ่4 ภาคตน้   

จากนัน้นิสติสามารถเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ 5 ปี (สาขา
เทคโนโลยทีางเภสชักรรม-การวจิยัพฒันายา  หรอืสาขาเภสชักรรมสงัคม) หรอืโอนเขา้สู่
หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ (บรบิาลทางเภสชักรรม) 6 ปี ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความสมคัรใจของนิสติ 
และคุณสมบตัเิฉพาะตามทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสตูร โดยก่อนทีนิ่สติจะแสดงความจํานงต่อฝ่าย
วชิาการนัน้ คณะมกีารจดัการสมัมนาเลอืกสาขาวชิาชพีเป็นประจําทุกปี เพื่อสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจที่ดเีกี่ยวกบัเน้ือหาในหลกัสูตรและทางเลอืกในการประกอบวชิาชพีหลงัสําเรจ็การศกึษา 
โดยเชญิวทิยากรประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอก และผูแ้ทนคณาจารยข์องคณะ เพื่อให้
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นิสติทราบขอ้มูลที่จําเป็นต่างๆสําหรบัประกอบการตดัสนิใจเลอืกสาขาที่เรยีน โดยมจีํานวน
รายวชิาทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรเภสชัศาตรบณัฑติ (ภ.บ.) ดงัตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1  จาํนวนรายวชิาจาํแนกตามสาขา/กลุ่มวชิา ของคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทร วโิรฒ (ขอ้มลู : ปีการศกึษา  2552) 

สาขา/กลุ่มวิชา จาํนวนรายวิชา 
เทคโนโลยเีภสชักรรม 14 
เภสชัเคมแีละเภสชัเวท 17 
เภสชักรรมคลนิิกและเภสชักรรมสงัคม 27 
ชวีเภสชัศาสตร ์ 8 
วชิากลางคณะเภสชัศาสตร ์ 2 

รวม 68 
 

 สาํหรบัระดบับณัฑติศกึษา คณะเภสชัศาสตรร์ว่มกบัคณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศร ี 
นครนิทรวโิรฒ ไดเ้ปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท คอืหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ      
(บธ.ม.) สาขาการจดัการองคก์รเภสชักรรม (Pharmacy Organization Management) ตัง้แต่
ภาคปลายปีการศกึษา 2548 เป็นตน้มา 
 
การสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน  

 

การสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน  หมายถึง การใหบ้รกิารโดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประกอบไปดว้ย 3 งานหลกั ไดแ้ก่  
งานด้านการเรยีนการสอน งานดา้นกจิการนิสติ และงานด้านการบรหิารจดัการ การเงนิ และ
งบประมาณ (คณะเภสชัศาสตร,์ 2548) 

1.  งานด้านการเรียนการสอน 
 คณะเภสชัศาสตรใ์หค้วามสําคญักบังานดา้นการเรยีนการสอนเป็นหลกั และเป็น

องค์ประกอบสําคญัในดา้นคุณภาพการศกึษา ซึ่งจะครอบคลุมหลกัสูตร อาจารย ์กระบวนการ
เรียนการสอนรายวิชา นิสิต การวดัและประเมินผล ปจัจยัเกื้อหนุนด้านการเรียนการสอน 
งานวจิยั การบรกิารทางวชิาการ ตลอดจนการบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

 1.1  หลกัสตูร จะตอ้งมหีลกัสตูรทีไ่ดร้บัการรบัรองจากสาํนักงานคณะกรรมการ
อุดมศกึษา มกีารปรบัปรุงอยู่เสมอ โดยต้องประเมนิหลกัสูตรก่อนการปรบัปรุง และต้องมกีาร
กําหนดเน้ือหาของแต่ละรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร มกีารกําหนดหวัขอ้ทีเ่ชื่อมโยงกนั มี
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รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีช่ดัเจน ตลอดจนเน้ือหาในบางบทของรายวชิาในหลกัสตูรเป็น
เน้ือหาทีนํ่าเอาผลของการวจิยัเขา้มาประกอบในการเรยีนการสอน 

 1.2  อาจารย ์ 
  1.2.1  การจดัทําคําอธบิายลกัษณะงานและภาระงาน จะต้องมกีารจดัทํา

คาํอธบิายลกัษณะงาน (Job Description) ของอาจารยใ์หช้ดัเจน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร 
และกําหนดภาระงานที่ชดัเจนตามระเบยีบและเกณฑข์องมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดย
คณะจะกําหนดใหก้ารทาํงานของอาจารยเ์ป็น 2 ดา้นใหญ่ คอื ในลกัษณะเมทรกิซ ์(Matrix) คอื 
การทํางานในหน้าทีด่า้นวชิาการในสาขาวชิาทีส่งักดั และการทํางานในลกัษณะกจิกรรมอื่น ๆ 
ของคณะ ซึง่แบ่งเป็น 3 ฝา่ย คอื ฝา่ยบรหิาร ฝา่ยวชิาการ และฝา่ยวจิยั ฝา่ยพฒันาศกัยภาพ
นิสติ และคณะทาํงานเฉพาะกจิ 

  1.2.2  การกําหนดคุณวุฒแิละจรยิธรรมของอาจารย ์จะตอ้งกําหนดวุฒขิอง
อาจารยต์ามเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา และหากไมเ่ป็นไปตามนัน้ จะตอ้งมี
แผนรองรบัที่ชดัเจน มกีารกําหนดสดัส่วนอาจารย์ที่จบการศึกษาระดบัปรญิญาเอก, โท, ตร ี
ตามเกณฑ์ของมหาวทิยาลยั และหากไม่เป็นไปตามนัน้ จะต้องมแีผนรองรบัที่ชดัเจนเช่นกนั 
นอกจากน้ี อาจารยต์อ้งไดร้บัการอบรมดา้นวธิกีารจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลที่
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร 

  1.2.3  ระบบจดัสรรและคดัเลอืกอาจารย ์จะต้องมกีารดําเนินการอย่างมี
คุณภาพ โปรง่ใสและเป็นธรรม 

  1.2.4  การกําหนดอตัราส่วนจํานวนนิสติต่ออาจารย ์จะตอ้งมกีารรายงาน
ออกมาเป็นตัวเลข โดยยึดตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดาํเนินการตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้

  1.2.5  การพฒันาอาจารย ์มกีารกําหนดแผนการศกึษาต่อของอาจารยใ์น
คณะฯ และสง่เสรมิใหค้ณาจารยเ์ขา้รว่มการอบรมทางวชิาการหรอืทางวชิาชพีอยา่งต่อเน่ือง 

  1.2.6  การกําหนดตําแหน่งทางดา้นวชิาการ จะตอ้งกําหนดใหใ้ชเ้กณฑใ์นการ
เลื่อนตําแหน่งทางวชิาการตามเกณฑส์าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และกําหนดภาระ
งานของตําแหน่งทางวชิาการตามเกณฑข์องคณะเภสชัศาสตร ์

  1.2.7  การประเมนิการสอน จะมรีะบบการประเมนิการสอนของอาจารยท์ุกคน
ในทุกภาคการศกึษา โดยใชแ้บบการประเมนิของมหาวทิยาลยั 

 1.3  กระบวนการเรยีนการสอนรายวชิา มกีารจดัทาํแผนการสอน โดยกําหนดให้
อาจารยเ์ตรยีมแผนการสอน ซึง่อย่างน้อยจะตอ้งมวีตัถุประสงค ์เน้ือหา กําหนดการในการสอน
และหนงัสอือา้งองิ มกีารจดัทาํเอกสารประกอบการสอนหรอืคูม่อืปฏบิตักิารและสือ่การสอน 
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 1.4  การคดัเลอืกนิสติ มกีระบวนการคดัเลอืกนิสติภายใตร้ะบบความสามารถใน
การแข่งขนั ผ่านสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรอืโดยการสอบตรงของมหาวิทยาลยั 
ระบบความเหมาะสม และความสามารถ โดยพจิารณาดา้นจติวทิยาและการสมัภาษณ์ 

 1.5  การวดัและการประเมนิผลการเรยีน โดยทีค่ณะกําหนดการวดัการเรยีนใน 3 
ลกัษณะ คือ ภาคปฏิบัติ เพื่อสะท้อนทกัษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ภาคทฤษฎี เพื่อ
สะทอ้นความรู ้ความเขา้ใจของนิสติ การทํารายงานและ/หรอืการนําเสนอเพื่อสะทอ้นความคดิ 
และการถ่ายทอดขอ้มลู 

 1.6  ปจัจยัเกือ้หนุนการเรยีนการสอน  
  1.6.1  อาคารสถานที ่การจดัหอ้งเรยีน และหอ้งปฏบิตักิาร จะตอ้งมกีารจดัให้

มหีอ้งเรยีนทีเ่หมาะสมกบัจํานวนนิสติทีล่งทะเบยีนเรยีนในแต่ละวชิา มหีอ้งปฏบิตักิารเพยีงพอ
ต่อการปฏิบตัิการ และมีอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบตัิการที่เหมาะสม สอดคล้องกบัรายวิชา
ปฏบิตักิารนัน้ ๆ  

  1.6.2  หอ้งสมุด โดยจดัใหม้หีนงัสอืในหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัตามสดัสว่น
ของงบประมาณทีไ่ดร้บั และจดัใหม้หีอ้งบรรณสารบรกิารและหอ้ง Active Learning ประจาํคณะ 

  1.6.3  โสตทศันูปกรณ์ และสื่อการสอน จดัใหม้โีสตทศันูปกรณ์ประกอบในแต่
ละหอ้งเรยีนอยา่งเพยีงพอ และมรีะบบการบํารุงรกัษาใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และคุม้คา่ 

  1.6.4 บุคลากรสายสนับสนุนการเรยีนการสอน คณะกําหนดใหม้นีักวทิยา -
ศาสตรแ์ละเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานในแต่ละปฏบิตักิารอยา่งน้อยปฏบิตักิารละ 1 คน และกําหนดให้
มฝีา่ยผลติเอกสารต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน 

 1.7  การวจิยั คณะสง่เสรมิใหม้อีาจารยม์กีารทาํงานวจิยั เพื่อพฒันาองคค์วามรูไ้ป
ใชใ้นการเรยีนการสอน การบรกิารชุมชน และพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

 1.8  การบรกิารทางดา้นวชิาการ มกีารกําหนดวตัถุประสงคแ์ละแผนงานการ
บรกิารทางวชิาการที่ส่งเสรมิบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกบัวชิาชพี เช่น บรกิารขอ้มูลเภสชั
สนเทศ (Drug Information Service) เป็นตน้ 

 1.9 การทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม คณะมกีารจดักจิกรรมทีท่าํนุบํารุงศลิปวฒันธรรม
ทีด่งีามของไทย เช่น พธิไีหวค้ร ูการทาํบุญในวนัสถาปนาของคณะเภสชัศาสตร ์และสง่เสรมิให้
อาจารย์และเจ้าหน้าที่เขา้ร่วมกิจกรรมอื่นที่ทางมหาวทิยาลยัจดัขึ้น ตลอดจนการกําหนดให้
อาจารยท์าํตวัเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่นิสติทัง้ในดา้นการแต่งกายและความประพฤต ิ

สรปุแลว้ งานดา้นการเรยีนการสอน หมายถงึ หลกัสตูร การวดัและประเมนิผล ปจัจยั
เกื้อหนุนดา้นการเรยีนการสอน งานวจิยั การบรหิารทางวชิาการ และการทํานุศลิปวฒันธรรม 
โดยที่ เน้ือหารายวชิาสอดคล้องกบัหลกัสูตร ได้แก่ การมกีารเรยีนทัง้ภาคทฤษฎี ภาคปฏบิตั ิ
และการจดัทํารายงาน มรีปูแบบการเรยีนการสอนชดัเจนว่าเมื่อใดควรเป็นการเรยีนภาคทฤษฎ ี
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เมื่อใดควรเป็นภาคปฏบิตั ิและลกัษณะใดควรเป็นการจดัทํารายงาน มอีตัราส่วนจาํนวนนิสติต่อ
อาจารยเ์หมาะสม มกีารวดัผลประเมนิผลอยา่งเป็นธรรม มหีอ้งเรยีนเหมาะสมกบัจาํนวนนิสติ มี
ห้องปฏิบตัิการเพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน มีหนังสือเพียงพอต่อความต้องการ มี
อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์แต่ละห้องเพยีงพอ และมกีารบํารุงรกัษาใหส้ามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและคุม้ค่า มนีักวทิยาศาสตรเ์พยีงพอในการปฏบิตังิานในแต่ละหอ้งปฏบิตักิาร มี
การส่งเสรมิใหอ้าจารยท์ําวจิยั มกีารบรกิารทางวชิาการสอดคลอ้งกบัวชิาชพีเภสชักรรม มกีาร
จดักจิกรรมทีท่าํนุบาํรงุศลิป วฒันธรรมทีด่งีามอยา่งต่อเน่ือง 

 

2.  งานด้านกิจการนิสิต 
 คณะเภสชัศาสตร์กําหนดให้มกีิจกรรมเพื่อส่งเสรมิพฒันาการของนิสติทัง้ด้าน

สุขภาพ และบุคลกิภาพ จรยิธรรม ทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ และ
ส่งเสรมิวชิาการ ปลูกจติสํานึกดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ความรกัความสามคัคใีนระหว่าง
นิสติภายใน และภายนอกคณะฯ เป็นตน้ และมรีะบบอาจารยท์ีป่รกึษาทางดา้นวชิาการ อาจารย์
ทีป่รกึษาสโมสร และกจิกรรมของนิสติ 

 2.1  กจิกรรมเพื่อส่งเสรมิพฒันาการของนิสติ โดยทีค่ณะเภสชัศาสตรจ์ดัสรร
งบประมาณส่วนหน่ึงให้กบักิจกรรมของนิสิต และจดัให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้
คําแนะนําตดิตามและดูแลการทํากจิกรรมของนิสติ โดยที่กจิกรรมส่งเสรมิพฒันาการของนิสติ 
ไดแ้ก่ กจิกรรมกฬีา เพื่อส่งเสรมิพฒันาการทางดา้นร่างกาย จติใจ และสงัคม กจิกรรมส่งเสรมิ
ความสามคัค ีเช่น กจิกรรมรบัน้องใหม่ของมหาวทิยาลยั เพื่อส่งเสรมิความรกัความสามคัคใีน
ระหวา่งรุน่พีรุ่น่รอ้ง กจิกรรมสง่เสรมิวชิาการ ไดแ้ก่ การจดัทาํแผน่พบัเกีย่วกบัการใชย้าเผยแพร่
ตามโรงพยาบาล และรา้นขายยาทัว่ ๆ ไป กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์ ไดแ้ก่ กจิกรรมออกค่าย
อาสาสมคัรร่วมกบันิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรอืนิสิตสาขาอื่น ๆ กิจกรรมออกหน่วย
ร่วมกบัโรงพยาบาล กจิกรรมเยีย่มและดูแลเดก็กําพรา้หรอืผูด้อ้ยโอกาส เป็นต้น กจิกรรมทํานุ
บํารุงศลิปวฒันธรรม เช่น กจิกรรมไหว้ครู กจิกรรมทางศาสนา ส่งเสรมิใหนิ้สติมคีวามรกัและ
ความภาคภูมใิจในภูมปิญัญาไทย เป็นต้น กจิกรรมส่งเสรมิจติสํานึก ความรบัผดิชอบอนัดต่ีอ
สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์เชน่ การเขา้รว่มเป็นผูส้งัเกตการณ์การเลอืกตัง้ เป็นตน้ 

 2.2  ระบบอาจารยท์ีป่รกึษาทางวชิาการ คณะฯ จดัใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษาทาง
วชิาการ มหีน้าทีดู่แลใหค้ําแนะนําการเรยีนของนิสติ และใหค้าํแนะนําเบือ้งตน้ในปญัหาดา้นอื่น 
ๆ ของนิสติดว้ย มกีารจดัอบรมวชิาการสําหรบัอาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ เชน่ การอบรมเรือ่งจติวทิยาการใหค้าํปรกึษา 

 2.3  ปจัจยัเกือ้หนุนต่าง ๆ คณะฯ มกีารส่งเสรมิใหม้ปีจัจยัเกือ้หนุนทางกจิกรรม
นิสติในดา้นต่าง ๆ เช่น ระบบทุนการศกึษา และระบบกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ซึง่จะมกีาร
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คดัเลอืกนิสติทีส่มควรจะไดร้บัทุนการศกึษา โดยมคีณะกรรมการในการคดัเลอืกนิสติโดยแต่งตัง้
จากบุคลากรในคณะฯ 

สรุปแลว้ งานดา้นกจิการนิสติ หมายถงึ กจิกรรมส่งเสรมิพฒันาการของนิสติ อาจารย์
ที่ปรกึษาทางวชิาการ และปจัจยัเกื้อหนุนอื่น ๆ โดยที่ มกีจิกรรมกฬีาเพื่อส่งเสรมิพฒันาการ
ทางดา้นร่างกาย จติใจ และสงัคม มกีจิกรรมส่งเสรมิความสามคัค ีเช่น มกีจิกรรมรบัน้องใหม ่
เพื่อส่งเสรมิความรกัความสามคัคใีนระหว่างรุ่นพีรุ่่นน้อง มกีจิกรรมส่งเสรมิวชิาการ เช่น การ
จดัทําแผ่นพบัเกี่ยวกบัการใช้ยาเผยแพร่ กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์ ได้แก่ กจิกรรมออกค่าย 
ต่าง ๆ กจิกรรมทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม เช่น กจิกรรมไหวค้รู มอีาจารยท์ีป่รกึษาคอยดูแลให้
คาํแนะนําการเรยีนของนิสติ มรีะบบกองทุนการศกึษา โดยมคีณะกรรมการในการคดัเลอืกนิสติ
ซึง่แต่งตัง้จากบุคลากรภายในคณะ 

 

3.  งานด้านการบริหารจดัการ การเงิน และงบประมาณ 
 งานด้านการบรหิารจดัการ การเงนิและงบประมาณ ควรจะมกีารวางระบบการ

บรหิารทีค่ล่องตวั สามารถตรวจสอบได ้ระบบมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารวางแผนทัง้ดา้นบุคลากร 
ทรพัยากร การเงนิ เพื่อใหส้ามารถดําเนินงานตามภารกจิหลกั เกิดความคล่องตวั และมกีาร
จดัทาํแผนประมาณการใชจ้า่ยภายในคณะ และทาํรายงานประมาณการแหล่งเงนิ และอตัราสว่น
เงนิในและนอกงบประมาณอยา่งชดัเจน และเน้นการบรหิารอยา่งมสีว่นรว่ม 

 3.1  โครงสรา้งและระบบการบรหิาร คณะฯ ไดนํ้าระบบตามแนวทางทีด่เีขา้มาใช้
ในระบบการบรหิารงานของสาํนักงานคณบด ีโดยมกีารจดัแบ่งโครงสรา้งการบรหิารทีช่ดัเจน มี
การกําหนดขอบข่ายภาระหน้าทีข่องการบรหิาร และมกีารกําหนดคุณลกัษณะเฉพาะงาน (Job 
Description) ของแต่ละงานอยา่งชดัเจน 

 3.2  บุคลากร มกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรทีช่ดัเจน โดยองิระเบยีบของ
มหาวทิยาลยั มกีารจดัการฝึกอบรม และส่งเสรมิให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ 
ความสามารถในการทํางาน ตลอดจนมกีารจดัใหม้รีะบบการประเมนิผลงานบุคลากรที่ชดัเจน  
เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้

 3.3  การจดัสรรงบประมาณ  ไดแ้ก่ การจดัทําแผนในการจดัสรรงบประมาณ
ประจําปี และจดัทํารายงานการดําเนินงานเมื่อเสรจ็สิ้นปีงบประมาณนัน้ ๆ มกีารติดตามและ
ประเมนิผลคา่ใชจ้า่ยในแต่ละปีงบประมาณ 

 3.4  การประกนัคุณภาพ ไดแ้ก่ การกําหนดพนัธกจิ นโยบายทีช่ดัเจนและจดัทํา
คู่มอืประกนัคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อใหบุ้คลากรยดึเป็นแนวทางในการปฏบิตัริว่มกนั 
มคีณะบุคคลรบัผดิชอบที่ชดัเจน มกีลไก และเกณฑก์ารตรวจสอบระบบ และมกีารตรวจสอบ
และประเมนิภายในและภายนอก 
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สรุปแลว้ งานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ หมายถงึ ระบบการทาํงาน 
งานบุคลากร การจดัสรรงบประมาณ การประกนัคุณภาพการศกึษา โดยที ่สํานักงานคณบดมีี
ระบบการปฏิบตัิงานที่ชดัเจน มกีารปฏิบตัิงานตรงตามขอบเขตภาระงาน มกีารสรรหาและ
คดัเลอืกบุคลากรชดัเจนตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั มกีารส่งเสรมิใหบุ้คลากรเขา้ร่วมอบรม
เพื่อพฒันาทกัษะ มกีารจดัทาํแผนงบประมาณประจําปี มกีารจดัทาํรายงานประจาํปีเมื่อเสรจ็สิน้
ปีงบประมาณนัน้ๆ มกีารจดัทาํคูม่อืประกนัคุณภาพการศกึษาเพือ่ใหบุ้คลากรยดึเป็นแนวปฏบิตั ิ

  
 

 
 



 

บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ เพื่อศกึษาสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการ
จดัการเรยีนการสอน คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยมขี ัน้ตอนในการ
ดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ บุคลากร และนิสติเภสชัศาสตร ์
ชัน้ปีที ่2-5 คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจาํปีการศกึษา 2552 จาํนวน 
360 คน  
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อวจิยัในครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบั
ความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒที่ผูว้จิยัสรา้งขึน้มาใหม่ในแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
ตามแนวคดิของลเิคอรท์ (Likert Scales) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสาํรวจ
รายการ (Check List) 

ตอนที ่2 แบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัความพรอ้มการสนับสนุนการจดัการ
เรยีนการสอน คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตามภาระงานด้านการ
สนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนของคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดแ้ก่ 
งานด้านการเรียนการสอน งานด้านกิจการนิสิต และงานด้านบริหารจดัการ การเงิน และ
งบประมาณ ซึง่เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ของลเิคอรท์ (Likert Scales) 
ซึง่กาํหนดตามความมากน้อยในระดบัความคดิเหน็ โดยกาํหนดเกณฑน้ํ์าหนกั ดงัน้ี 



 -33-

 5  หมายถงึ  เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
 4  หมายถงึ  เหน็ดว้ยมาก 
 3  หมายถงึ  เหน็ดว้ยปานกลาง 
 2  หมายถงึ  เหน็ดว้ยน้อย 
 1  หมายถงึ  เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 
เกณฑก์ารแปลผลคะแนน โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิค่าของบุญชม ศรสีะอาด (2535, 

หน้า 23-24) ดงัน้ี 
4.51 – 5.00  มคีวามเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
3.51 – 4.50 มคีวามเหน็ดว้ยมาก 
2.51 – 3.50 มคีวามเหน็ดว้ยปานกลาง 
1.51 – 2.50 มคีวามเหน็ดว้ยน้อย 
1.00 – 1.50 มคีวามเหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 

 

การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 

การสรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชด้าํเนินการวจิยั มขีัน้ตอนดงัน้ี 
1. ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพความพรอ้ม

ในการจัดการเรียนการสอน คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนํามา
ประกอบการสรา้งแบบสอบถาม 

2. ดาํเนินการสรา้งแบบสอบถาม เรื่อง สภาพความพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอน 
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จากผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ตํารา และเอกสาร
ต่างๆ  

3. นําแบบสอบถามทีส่รา้งเสรจ็แลว้ ส่งใหผู้ท้รงคุณวุฒพิจิารณาปรบัแก ้เพื่อนํามา
ปรบัปรงุ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนต่างๆ ดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามแจกใหบุ้คลากรในแต่ละหน่วยงาน โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ดว้ยตนเอง โดยมแีบบสอบถามทีส่่งใหบุ้คลากรจํานวน 34 ฉบบั ไดร้บัคนื จํานวน  30  ฉบบั  
คดิเป็นรอ้ยละ 88.23 

2. ผูว้จิยัได้นําแบบสอบถามไปแจกใหนิ้สติเภสชัศาสตร์ และเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
ตนเอง โดยมแีบบสอบถามทีส่่งใหนิ้สติจาํนวน 326  ฉบบั ไดร้บัคนืจาํนวน 320 ฉบบั คดิเป็น
รอ้ยละ 98.16 
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 

การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่มรีายละเอยีดในการวเิคราะห ์ดงัน้ี 
- ขอ้มลูทัว่ไปของประชากรโดยใชค้า่รอ้ยละ (Percentage) 
- ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน คณะเภสชัสาสตร์ โดยใช้ค่าสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive statistic) ไดแ้ก่ รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และวดัระดบั
ความคดิเหน็ตาม Likert scales แบ่งระดบัความคดิเหน็เป็น 5 ระดบั แต่ละระดบัมคีะแนน
ดงัต่อไปน้ี 
 5  หมายถงึ  เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
 4  หมายถงึ  เหน็ดว้ยมาก 
 3  หมายถงึ  เหน็ดว้ยปานกลาง 
 2  หมายถงึ  เหน็ดว้ยน้อย 
 1  หมายถงึ  เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 
 ลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน  
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตามภาระงานดา้นการสนับสนุนการจดัการ
เรยีนการสอนของคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ งานดา้นการเรยีนการสอน 
งานดา้นกจิการนิสติ และงานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 

การวเิคราะหข์อ้มลูในการทาํวจิยั 
1.  คา่รอ้ยละ (Percentage, %) 
2.  คา่เฉลีย่ (Mean, X )  



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิสํารวจ โดยมคีวามมุ่งหมายของการวจิยัเพื่อศกึษา
สภาพความพรอ้มการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนของคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒใน 3 งานหลกั ไดแ้ก่ งานดา้นการเรยีนการสอน งานดา้นกจิการนิสติ และงาน
ดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ 

จากการสง่แบบสอบถามทัง้หมด 360 ชุด ไดร้บัการตอบกลบั 350 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 
97.22 ของแบบสอบถามทัง้หมด จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ บุคลากร และนิสติเภสชัศาสตร ์ตาม
รายละเอยีดดงัตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 แสดงจาํนวนรอ้ยละของแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนื จาํแนกตามกลุ่มบุคลากร และนิสติ
เภสชัศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

จาํนวนและคา่รอ้ยละ 
กลุ่มประชากร 

แบบสอบถาม 
ทีถ่กูสง่ออก 

แบบสอบถาม 
ทีไ่ดร้บักลบัคนื 

คดิเป็นรอ้ยละของ
แบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนื 

บุคลากร 34 30 88.23 

นิสติเภสชัศาสตร ์ 326 320 98.16 

รวม 360 350 97.22 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้บ่งนําเสนอเป็น 2 ตอน คอื 
ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย นิสติเภสชัศาสตร ์และ

บุคลากรคณะเภสชัศาสตร ์
ตอนที ่2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพความพรอ้มการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน 

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตามภาระงานดา้นการสนับสนุนการจดัการ
เรยีนการสอนของคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 3 งานหลกั ไดแ้ก่ งานดา้น
การเรยีนการสอน งานดา้นกจิการนิสติ และงานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ 
 

วิเคราะหข้์อมลูเพ่ือจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มมากท่ีสดุถึงน้อยท่ีสดุในการ
สนับสนุนการจดัการเรียนการสอน คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ 
 

ตารางที ่3  แสดงคา่เฉลีย่ ( x ) และจดัอนัดบั (Rank) เกีย่วกบัสภาพความพรอ้มการจดัการ
เรยีนการสอนตามความคดิเหน็ของนิสติเภสชัศาสตรจ์าํแนกตามรายขอ้ 

 

สภาพความพร้อมการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน ( x ) อนัดบั 
งานด้านการเรียนการสอน   
  1.  เน้ือหารายวชิาสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร ไดแ้ก่ การมกีารเรยีนทัง้

ภาคทฤษฎ ีภาคปฏบิตั ิและการจดัทาํรายงาน 
4.0 1 

  2.  มรีปูแบบการเรยีนการสอนชดัเจนวา่เมือ่ใดควรเป็นการเรยีน
ภาคทฤษฎ ีเมือ่ใดควรเป็นภาคปฏบิตั ิและลกัษณะใดควรเป็นการ
จดัทาํรายงาน 

3.9 2 

  3.  มอีตัราสว่นจาํนวนนิสติต่ออาจารยเ์หมาะสม 3.5 5 
  4.  มกีารวดัผลประเมนิผลอยา่งเป็นธรรม 3.7 3 
  5.  มหีอ้งเรยีนเหมาะสมกบัจาํนวนนิสติ 3.7 3 
  6.  มหีอ้งปฏบิตักิารเพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน 3.6 4 
  7.  มหีนงัสอืเพยีงพอต่อความตอ้งการ 3.1 8 
  8.  มอุีปกรณ์โสตทศันูปกรณ์แต่ละหอ้งเพยีงพอ 3.3 7 
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ตารางที ่3  แสดงคา่เฉลีย่ ( x )และจดัอนัดบั (Rank) เกีย่วกบัสภาพความพรอ้มการจดัการเรยีน
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติเภสชัศาสตร ์จาํแนกตามรายขอ้ (ต่อ)  

 

สภาพความพร้อมการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน ( x ) อนัดบั 

  9.  อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์มกีารบาํรงุรกัษาใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและคุม้คา่ 

3.1 8 

  10.  มนีกัวทิยาศาสตรเ์พยีงพอในการปฏบิตังิานในแต่ละหอ้งปฏบิตักิาร 3.5 5 
  11.  มกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรทาํวจิยั 3.4 6 
  12.  มกีารบรกิารทางวชิาการสอดคลอ้งกบัวชิาชพีเภสชักรรม 3.6 4 
  13.  มกีารจดักจิกรรมทีท่าํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมทีด่งีามอยา่งต่อเน่ือง 3.5 5 
งานด้านกิจการนิสิต   

  14.  มกีจิกรรมกฬีาเพือ่สง่เสรมิพฒันาการทางดา้นรา่งกาย จติใจ และ
สงัคม 

3.8 2 

  15.  มกีจิกรรมสง่เสรมิความสามคัค ีเชน่ มกีจิกรรมรบัน้องใหม ่เพือ่
สง่เสรมิความรกัความสามคัคใีนระหวา่งรุน่พีรุ่น่น้อง 

3.9 1 

  16.  มกีจิกรรมสง่เสรมิวชิาการ เชน่ การจดัทาํแผน่พบัเกีย่วกบัการใช้
ยาเผยแพร ่

3.5 4 

  17.  มกีจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ ไดแ้ก่ กจิกรรมออกคา่ยต่าง ๆ 3.7 3 
  18.  มกีจิกรรมทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม เชน่ กจิกรรมไหวค้ร ู 3.9 1 
  19.  มอีาจารยท์ีป่รกึษาคอยดแูลใหค้าํแนะนําการเรยีนของนิสติ 3.8 2 
  20.  มรีะบบกองทุนการศกึษา โดยมคีณะกรรมการในการคดัเลอืกนิสติ

ซึง่แต่งตัง้จากบุคลากรภายในคณะ 
3.9 1 

งานด้านบริหารจดัการ การเงิน และงบประมาณ   
  21.  สาํนกังานคณบดมีรีะบบการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน 3.6 2 
  22.  มกีารปฏบิตังิานตรงตามขอบเขตภาระงาน 3.7 1 
  23.  มกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรชดัเจนตามระเบยีบของ

มหาวทิยาลยั 
3.7 1 

  24.  มกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้รว่มอบรมเพือ่พฒันาทกัษะ 3.7 1 
  25.  มกีารจดัทาํแผนงบประมาณประจาํปี 3.7 1 
  26.  มกีารจดัทาํรายงานประจาํปีเมือ่เสรจ็สิน้ปีงบประมาณนัน้ๆ 3.7 1 
  27.  มกีารจดัทาํคูม่อืประกนัคุณภาพการศกึษาเพือ่ใหบุ้คลากรยดึเป็น

แนวปฏบิตั ิ

3.7 1 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า นิสติเภสชัศาสตรเ์หน็ดว้ยกบัสภาพความพรอ้มการจดัการ
เรยีนการสอน คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อย  
3 ลาํดบั ดงัน้ี คอื 
 งานด้านการเรียนการสอน  
 อนัดบั 1 ไดแ้ก่  - ความพรอ้มดา้นเน้ือหารายวชิาสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร  
 อนัดบั 2 ได้แก่  - ความพรอ้มด้านการมรีูปแบบการเรยีนการสอนชดัเจนว่าเมื่อใด

ควรเป็นการเรียนภาคทฤษฎี เมื่อใดควรเป็นภาคปฏิบัติ และ
ลกัษณะใดควรเป็นการจดัทาํรายงาน 

 อนัดบั 3 ไดแ้ก่ -  ความพรอ้มดา้นมกีารวดัผลประเมนิผลอยา่งเป็นธรรม 
  -  ความพรอ้มดา้นมหีอ้งเรยีนเหมาะสมกบัจาํนวนนิสติตาม 
 งานด้านกิจการนิสิต 
 อนัดบั 1 ไดแ้ก่ -  ความพรอ้มดา้นการมกีจิกรรมสง่เสรมิความสามคัค ี
  -  ความพรอ้มดา้นมกีจิกรรมทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 
  -  ความพรอ้มดา้นมรีะบบกองทุนการศกึษา   
 อนัดบั 2 ไดแ้ก่ -  ความพร้อมด้านการมีกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

ทางดา้นรา่งกาย จติใจและสงัคม 
  -  ความพรอ้มดา้นการมอีาจารยท์ีป่รกึษาคอยดูแลใหค้ําแนะนําการ

เรยีนของนิสติ 
 อนัดบั 3 ไดแ้ก่ -  ความพรอ้มดา้นการมกีจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 
 งานด้านด้านบริหารจดัการ การเงิน และงบประมาณ 
 อนัดบั 1 ไดแ้ก่  -  ความพรอ้มจากการปฏบิตังิานตรงตามขอบเขตภาระงาน 
  -  ความพร้อมจากการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรชัดเจนตาม

ระเบยีบของมหาวทิยาลยั 
  -  ความพรอ้มจากการส่งเสรมิใหบุ้คลากรเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันา

ทกัษะ 
  -  ความพรอ้มจากการการจดัทาํแผนงบประมาณประจาํปี 
  -  ความพรอ้มการจดัทาํรายงานประจาํปีเมือ่เสรจ็สิน้ปีประมาณนัน้ ๆ 
  -  ความพรอ้มการจดัทําคู่มอืประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อใหบุ้คลากร

ยดึเป็นแนวปฏบิตั ิ
 อนัดบั 2 ไดแ้ก่ -  ความพรอ้มของสาํนกังานคณบดมีรีะบบการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน 
 อนัดบั 3   -  ไมม่ ี - 
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ตารางที ่4  แสดงคา่เฉลีย่ ( x )และจดัอนัดบั (Rank) เกีย่วกบัสภาพความพรอ้มการจดัการเรยีน
การสอนตามความคดิเหน็ของบุคลากร จาํแนกตามรายขอ้ 

 

สภาพความพร้อมการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน ( x ) อนัดบั 

งานด้านการเรียนการสอน   
  1.  เน้ือหารายวชิาสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร ไดแ้ก่ การมกีารเรยีนทัง้

ภาคทฤษฎ ีภาคปฏบิตั ิและการจดัทาํรายงาน 
4.0 1 

  2.   มรีปูแบบการเรยีนการสอนชดัเจนวา่เมือ่ใดควรเป็นการเรยีน
ภาคทฤษฎ ีเมือ่ใดควรเป็นภาคปฏบิตั ิและลกัษณะใดควรเป็นการ
จดัทาํรายงาน 

3.9 2 

  3.  มอีตัราสว่นจาํนวนนิสติต่ออาจารยเ์หมาะสม 3.2 6 
  4.  มกีารวดัผลประเมนิผลอยา่งเป็นธรรม 3.6 3 
  5.  มหีอ้งเรยีนเหมาะสมกบัจาํนวนนิสติ 3.1 7 
  6.  มหีอ้งปฏบิตักิารเพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน 2.9 8 
  7.  มหีนงัสอืเพยีงพอต่อความตอ้งการ 2.0 11 
  8.  มอุีปกรณ์โสตทศันูปกรณ์แต่ละหอ้งเพยีงพอ 2.4 9 
  9.  อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์มกีารบาํรงุรกัษาใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพและคุม้คา่ 
2.3 10 

  10.  มนีกัวทิยาศาสตรเ์พยีงพอในการปฏบิตังิานในแต่ละหอ้งปฏบิตักิาร 2.9 8 
  11.  มกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรทาํวจิยั 3.3 5 

  12.  มกีารบรกิารทางวชิาการสอดคลอ้งกบัวชิาชพีเภสชักรรม 3.6 3 
  13.  มกีารจดักจิกรรมทีท่าํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมทีด่งีามอยา่งต่อเน่ือง 3.4 4 
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ตารางที ่4  แสดงคา่เฉลีย่ ( x ) และจดัอนัดบั (Rank) เกีย่วกบัสภาพความพรอ้มการจดั 
การเรยีนการสอนตามความคดิเหน็ของบุคลากร จาํแนกตามรายขอ้(ต่อ) 

 

สภาพความพร้อมการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน ( x ) อนัดบั 

งานด้านกิจการนิสิต   
  14.  มกีจิกรรมกฬีาเพือ่สง่เสรมิพฒันาการทางดา้นรา่งกาย จติใจ และ

สงัคม 
3.5 3 

  15.  มกีจิกรรมสง่เสรมิความสามคัค ีเชน่ มกีจิกรรมรบัน้องใหม ่เพือ่
สง่เสรมิความรกัความสามคัคใีนระหวา่งรุน่พีรุ่น่น้อง 

3.8 2 

  16.  มกีจิกรรมสง่เสรมิวชิาการ เชน่ การจดัทาํแผน่พบัเกีย่วกบัการใชย้า
เผยแพร ่

3.5 3 

  17.  มกีจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ ไดแ้ก่ กจิกรรมออกคา่ยต่าง ๆ 3.4 4 
  18.  มกีจิกรรมทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม เชน่ กจิกรรมไหวค้ร ู 3.9 1 
  19.  มอีาจารยท์ีป่รกึษาคอยดแูลใหค้าํแนะนําการเรยีนของนิสติ 3.8 2 
  20.  มรีะบบกองทุนการศกึษา โดยมคีณะกรรมการในการคดัเลอืกนิสติซึง่

แต่งตัง้จากบุคลากรภายในคณะ 
3.8 2 

งานด้านบริหารจดัการ การเงิน และงบประมาณ   
  21.  สาํนกังานคณบดมีรีะบบการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน 3.2 4 
  22.  มกีารปฏบิตังิานตรงตามขอบเขตภาระงาน 3.2 4 
  23.  มกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรชดัเจนตามระเบยีบของ

มหาวทิยาลยั 
3.4 3 

  24.  มกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้รว่มอบรมเพือ่พฒันาทกัษะ 3.6 2 
  25.  มกีารจดัทาํแผนงบประมาณประจาํปี 3.7 1 
  26.  มกีารจดัทาํรายงานประจาํปีเมือ่เสรจ็สิน้ปีงบประมาณนัน้ๆ 2.9 5 
  27.  มกีารจดัทาํคูม่อืประกนัคุณภาพการศกึษาเพือ่ใหบุ้คลากรยดึเป็นแนว

ปฏบิตั ิ

3.2 4 

 
  



 -41-

จากตารางที่ 4 พบว่า บุคลากรเห็นด้วยกบัสภาพความพร้อมการจดัการเรยีน 
การสอน คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย  
3 ลาํดบั ดงัน้ีคอื 

งานด้านการเรียนการสอน 
อนัดบั 1 ไดแ้ก่ -  ความพรอ้มดา้นเน้ือหารายวชิาสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร 
อนัดบั 2 ไดแ้ก่ -  ความพรอ้มดา้นการมรีปูแบบการเรยีนการสอนชดัเจนว่าเมื่อใดควร

เป็นการเรยีนภาคทฤษฎ ีเมื่อใดควรเป็นภาคปฏบิตั ิและลกัษณะใด
ควรเป็นการจดัทาํรายงาน 

อนัดบั 3 ไดแ้ก่ - ความพรอ้มดา้นมกีารการวดัผลประเมนิผลอยา่งเป็นธรรม 
  -  ความพรอ้มดา้นมกีารบรกิารทางวชิาการสอดคลอ้งกบัวชิาชพี 

เภสชักรรม 
งานด้านกิจการนิสิต 
อนัดบั 1 ไดแ้ก่ -  ความพรอ้มดา้นการมกีจิกรรมทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 
อนัดบั 2 ไดแ้ก่ -  ความพรอ้มดา้นการมกีจิกรรมสง่เสรมิความสามคัค ี
  -  ความพร้อมด้านการมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลให้คําแนะนํา 

การเรยีนของนิสติ 
  -  ความพรอ้มดา้นการมรีะบบกองทุนการศกึษา 
อนัดบั 3 ไดแ้ก่ -  ความพร้อมด้านการมีกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมพฒันาทางด้าน

รา่งกาย จติใจ และสงัคม 
  -  ความพรอ้มดา้นการมกีจิกรรมสง่เสรมิวชิาการ 
 งานด้านบริหารจดัการ การเงิน และงบประมาณ 
อนัดบั 1 ไดแ้ก่ -  ความพรอ้มดา้นการจดัทาํแผนงบประมาณประจาํปี 
อนัดบั 2 ได้แก่ -  ความพร้อมด้านการส่งเสรมิให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพฒันา

ทกัษะ 
อนัดบั 3 ไดแ้ก่ -  ความพรอ้มดา้นการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรชดัเจนตามระเบยีบ

ของมหาวทิยาลยั 
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ตารางที ่5  แสดงการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนตาม 
ความคดิเหน็ของนิสติเภสชัศาสตรจ์าํแนกตามรายดา้น 

 

สภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน ( x ) อนัดบั 

1.  งานดา้นการเรยีนการสอน 3.5 3 
2.  งานดา้นกจิการนิสติ 3.8 1 
3.  งานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ 3.7 2 

 
 จากตารางที ่5 สรุปไดว้่า ความคดิเหน็ของนิสติเภสชัศาสตรเ์หน็ดว้ยกบัสภาพความ
พรอ้มการสนบัสนุนจดัการเรยีนการสอนเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั ไดแ้ก่  
 อนัดบั 1  งานดา้นกจิการนิสติ  
 อนัดบั 2  งานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ  
 อนัดบั 3  งานดา้นการเรยีนการสอน  
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ตารางที ่6  แสดงการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนตาม 
ความคดิเหน็ของบุคลากร จาํแนกตามรายดา้น 

 

สภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน ( x ) อนัดบั 

1.  งานดา้นการเรยีนการสอน 3.1 3 
2.  งานดา้นกจิการนิสติ 3.7 1 

      3.  งานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ 3.3 2 

 
 จากตารางที ่6 สรุปไดว้่า บุคลากรเหน็ดว้ยกบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนจดัการ
เรยีนการสอนเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั ไดแ้ก่  
 อนัดบั 1  งานดา้นกจิการนิสติ  

 อนัดบั 2  งานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ  

 อนัดบั 2  งานดา้นการเรยีนการสอน   
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เปรียบเทียบความแตกต่างเก่ียวกบัสภาพความพรอ้มการสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอน คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒตามความ
คิดเหน็ของบคุลากร และนิสิตเภสชัศาสตร ์ 
 

ตารางที ่7 เปรยีบเทียบขอ้มูลการจดัอนัดบัสภาพความพร้อมการสนับสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
สภาพความพรอ้ม 

ความคดิเหน็ 
ของนิสติ 

ความคดิเหน็ 
ของบุคลากร 

 
ผลเปรยีบเทยีบ  

( x ) อนัดบั ( x ) อนัดบั 
1.  งานดา้นการเรยีนการสอน 3.5 3 3.1 3 ไมแ่ตกต่าง 
2.  งานดา้นกจิการนิสติ 3.8 1 3.7 1 ไมแ่ตกต่าง 
3.  งานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ 

และงบประมาณ 
3.7 2 3.3 2 ไมแ่ตกต่าง 

 

 จากตารางที ่7 พบว่า บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ มลีําดบัความคดิเหน็จาํแนกตามรายดา้นแลว้ไมแ่ตกต่างกนัในทุกลําดบัความ
คดิเหน็ 
 

ตารางที ่ 8  เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติเภสชัศาสตรแ์ละบุคลากรเภสชัศาสตร ์ จําแนก
ตามรายขอ้ดา้นการเรยีนการสอน เกี่ยวกบัเน้ือหารายวชิาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
ไดแ้ก่ การมกีารเรยีนทัง้ภาคทฤษฎ ีภาคปฏบิตั ิและการจดัทาํรายงาน 

 

 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

เน้ือหารายวชิาสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร 
ไดแ้ก่ การมกีารเรยีนทัง้ภาคทฤษฎ ีภาคปฏบิตั ิและการจดัทาํรายงาน 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 48 19 3 2 10 4 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยมาก 154 61 1 0 0 5 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยปานกลาง 50 20 2 3 15 3 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อย 0 0 4 7 35 2 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 0 0 4 8 40 1 แตกต่าง 

รวม 252 100  20 100   
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 จากตารางที ่8 พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของบุคลากรและนิสติ
เภสชัศาสตร์เกี่ยวกบัสภาพความพรอ้มในการจดัการเรยีนการสอน สรุปได้ว่าทุกระดบัความ
คดิเหน็มคีวามแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่  9  เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 

การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จําแนกตามรายขอ้ดา้นการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ มรีปูแบบการ
เรียนการสอนชัดเจนว่าเมื่อใดควรเป็นการเรียนภาคทฤษฎี เมื่อใดควรเป็น
ภาคปฏบิตั ิและลกัษณะใดควรเป็นการจดัทาํรายงาน 

 

  
 จากตารางที่ 9 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์า้นการเรยีนการสอน จาํแนกตามรายขอ้ดา้น  “การมรีปูแบบการ
เรยีนการสอนชดัเจน” พบวา่  
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 
 
 
 

 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

มรีปูแบบการเรยีนการสอนชดัเจนวา่เมือ่ใดควรเป็นการเรยีนภาคทฤษฎ ี 
เมือ่ใดควรเป็นภาคปฏบิตั ิและลกัษณะใดควรเป็นการจดัทาํรายงาน 

นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 49 19 3 2 10 3 ไมแ่ตกต่าง 

เหน็ดว้ยมาก 141 56 1 0 0 4 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยปานกลาง 59 23 2 4 20 2 ไมแ่ตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อย 3 2 4 7 35 1 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 0 0 5 7 35 1 แตกต่าง 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่10 เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามรายขอ้ดา้นการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ มอีตัราสว่น
จาํนวนนิสติต่ออาจารยเ์หมาะสม 

 

  
 จากตารางที ่10  จากตารางที ่9 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความ
คิดเห็นของบุคลากรและนิสิตเภสชัศาสตร์ ด้านการเรียนการสอน จําแนกตามรายข้อด้าน   
“มอีตัราสว่นจาํนวนนิสติต่ออาจารยเ์หมาะสม” พบวา่ มคีวามแตกต่างกนัทุกระดบัความคดิเหน็ 
  
ตารางที ่ 11 เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนับสนุนการจดัการเรยีน 

การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จําแนกตามรายขอ้ดา้นการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ มกีารวดัผล
ประเมนิผลอยา่งเป็นธรรม 

 

 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

มอีตัราสว่นจาํนวนนิสติต่ออาจารยเ์หมาะสม 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 30 12 3 2 10 4 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยมาก 99 39 1 3 15 3 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยปานกลาง 94 37 2 7 35 1 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อย 25 10 4 6 30 2 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 4 2 5 2 10 4 แตกต่าง 

รวม 252 100  20 100   

 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

มกีารวดัผลประเมนิผลอยา่งเป็นธรรม 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 30 12 3 0 0 4 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยมาก 126 50 1 4 20 3 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยปานกลาง 91 36 2 5 25 2 ไมแ่ตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อย 3 1 4 7 35 1 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 2 1 4 4 20 3 แตกต่าง 

รวม 252 100  20 100   
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 จากตารางที ่11 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตร์ด้านการเรยีนการสอน จําแนกตามรายข้อด้าน  “มกีารวดัผล
ประเมนิผลอยา่งเป็นธรรม” พบวา่  
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่ 12  เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 

การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จําแนกตามรายขอ้ด้านการเรยีนการสอน ได้แก่ มหีอ้งเรยีน
เหมาะสมกบัจาํนวนนิสติ 

 

 
 จากตารางที่ 12 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตร์ด้านการเรยีนการสอน จําแนกตามรายข้อด้าน  “มหี้องเรยีน
เหมาะสมกบัจาํนวนนิสติ” พบวา่ ทุกระดบัความคดิเหน็มคีวามแตกต่างกนั 
  
 

 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

มหีอ้งเรยีนเหมาะสมกบัจาํนวนนิสติ 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 33 33 3 1 5 4 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยมาก 122 122 1 6 30 2 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยปานกลาง 74 74 2 7 35 1 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อย 23 23 4 3 15 3 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 0 0 5 3 15 3 แตกต่าง 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่ 13  เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามรายขอ้ดา้นการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ มหีอ้งปฏบิตักิาร
เพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน 

 

 
 จากตารางที่ 13 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์า้นการเรยีนการสอน จาํแนกตามรายขอ้ดา้น  “มหีอ้งปฏบิตักิาร
เพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน” พบวา่  
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 

 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

 มหีอ้งปฏบิตักิารเพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 23 33 3 1 5 5 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยมาก 114 122 1 8 40 1 ไมแ่ตกต่าง 

เหน็ดว้ยปานกลาง 97 74 2 5 25 2 ไมแ่ตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อย 16 23 4 4 20 3 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 2 0 5 2 10 4 แตกต่าง 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่ 14  เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามรายขอ้ดา้นการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ มหีนงัสอืเพยีงพอ
ต่อความตอ้งการ 

 

 
 จากตารางที ่14 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสิตเภสชัศาสตร์ด้านการเรียนการสอน จําแนกตามรายข้อด้าน  “มีหนังสือ
เพยีงพอต่อความตอ้งการ” พบวา่  
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 

 

 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

มหีนงัสอืเพยีงพอต่อความตอ้งการ  
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 15 33 3 5 25 4 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยมาก 60 122 1 8 40 1 ไมแ่ตกต่าง 

เหน็ดว้ยปานกลาง 112 74 2 6 30 2 ไมแ่ตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อย 57 23 4 1 5 3 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 8 0 5 0 0 5 ไมแ่ตกต่าง 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่ 15   เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จําแนกตามรายขอ้ด้านการเรยีนการสอน ได้แก่ มอุีปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์แต่ละหอ้งเพยีงพอ 

 

 
 จากตารางที่ 15 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์า้นการเรยีนการสอน จาํแนกตามรายขอ้ดา้น “มหีนงัสอืเพยีงพอ
ต่อความตอ้งการ” พบวา่  
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 

 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

มอุีปกรณ์โสตทศันูปกรณ์แต่ละหอ้งเพยีงพอ 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 23 33 3 4 20 3 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยมาก 82 122 1 8 40 1 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยปานกลาง 100 74 2 6 30 2 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อย 39 23 4 1 5 4 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 8 0 5 1 5 4 แตกต่างกนั 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่ 16   เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ จําแนกตามรายขอ้ด้านการเรยีนการสอน ได้แก่ อุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์มกีารบํารุงรกัษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพและ
คุม้คา่ 

 

 
 จากตารางที่ 16 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสิตเภสัชศาสตร์ด้านการเรียนการสอน จําแนกตามรายข้อด้าน “อุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์มกีารบํารุงรกัษาใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า” พบว่า ทุก
ระดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

  
 
 

 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์มกีารบาํรงุรกัษาใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่ง 
มปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ 

นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 19 8 4 5 25 2 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยมาก 66 26 2 9 45 1 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยปานกลาง 110 44 1 3 15 3 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อย 40 16 3 1 5 5 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 17 7 5 2 10 4 แตกต่าง 

รวม 252 100  20 100   



 -52-

ตารางที ่ 17  เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามรายขอ้ดา้นการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ มกีารบรกิารทาง
วชิาการสอดคลอ้งกบัวชิาชพีเภสชักรรม 

 

 
 จากตารางที่ 17 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์า้นการเรยีนการสอน จําแนกตามรายขอ้ดา้น “มกีารบรกิารทาง
วชิาการสอดคลอ้งกบัวชิาชพีเภสชักรรม” พบวา่  
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

มกีารบรกิารทางวชิาการสอดคลอ้งกบัวชิาชพีเภสชักรรม 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 29 12 3 1 5 4 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยมาก 106 42 1 1 5 4 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยปานกลาง 101 40 2 6 30 2 ไมแ่ตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อย 16 6 4 9 45 1 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 0 0 5 3 15 3 แตกต่าง 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่18   เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามรายขอ้ดา้นการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ มกีารจดั
กจิกรรมทีท่าํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมทีด่งีามอยา่งต่อเน่ือง 

 

 
 จากตารางที่ 18 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์า้นการเรยีนการสอน จําแนกตามรายขอ้ดา้น “มกีารจดักจิกรรม
ทีท่าํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมทีด่งีามอยา่งต่อเน่ือง” พบวา่  
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

มกีารจดักจิกรรมทีท่าํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมทีด่งีามอยา่งต่อเน่ือง 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 29 12 2 1 5 4 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยมาก 101 40 1 2 10 3 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยปานกลาง 102 40 1 7 35 2 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อย 17 7 3 9 45 1 แตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 3 1 4 1 5 4 ไมแ่ตกต่าง 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่19   เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามรายขอ้ดา้นงานกจิการนิสติ ไดแ้ก่ มกีจิกรรมกฬีา
เพือ่สง่เสรมิพฒันาการทางดา้นรา่งกาย จติใจ และสงัคม 

 

 

 จากตารางที่ 19 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์า้นการเรยีนการสอน จําแนกตามรายขอ้ดา้น “มกีารจดักจิกรรม
ทีท่าํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมทีด่งีามอยา่งต่อเน่ือง” พบวา่  
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

มกีจิกรรมกฬีาเพือ่สง่เสรมิพฒันาการทางดา้นรา่งกาย จติใจ และสงัคม  
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 45 18 3 2 10 4 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยมาก 126 50 1 10 50 1 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยปานกลาง 69 27 2 4 20 2 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อย  7 3 4 3 15 3 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 5 2 5 1 5 5 ไมแ่ตกต่างกนั 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่ 20   เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จําแนกตามรายขอ้ด้านงานกจิการนิสติ ไดแ้ก่ มกีจิกรรม
ส่งเสริมความสามัคคี เช่น มีกิจกรรมรับน้องใหม่ เพื่อส่งเสริมความรัก ค 
วามสามคัคใีนระหวา่งรุน่พีรุ่น่น้อง 

 

 

 จากตารางที่ 20 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์า้นกจิการนิสติ จาํแนกตามรายขอ้ดา้น “มกีจิกรรมสง่เสรมิความ
สามคัค”ี พบวา่  
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

มกีจิกรรมสง่เสรมิความสามคัค ีเชน่ มกีจิกรรมรบัน้องใหม ่ 
เพือ่สง่เสรมิความรกัความสามคัคใีนระหวา่งรุน่พีรุ่น่น้อง 

นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 54 21 2 2 10 3 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยมาก 136 54 1 4 20 2 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยปานกลาง 53 21 2 10 50 1 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อย 6 2 3 4 20 2 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 3 1 4 0 0 4 ไมแ่ตกต่างกนั 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่ 21   เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามรายขอ้ดา้นงานกจิการนิสติ เกีย่วกบัการมกีจิกรรม
สง่เสรมิวชิาการ เชน่ การจดัทาํแผน่พบัเกีย่วกบัการใชย้าเผยแพร ่

 

 

 จากตารางที่ 21 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์า้นกจิการนิสติ จาํแนกตามรายขอ้ดา้น “มกีจิกรรมสง่เสรมิความ
สามคัค”ี พบวา่ ทุกระดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

  

 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

มกีจิกรรมสง่เสรมิวชิาการ เชน่ การจดัทาํแผน่พบัเกีย่วกบัการใชย้าเผยแพร ่
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 25 10 3 2 10 3 ไมแ่ตกต่าง 

เหน็ดว้ยมาก 92 37 2 7 35 2 ไมแ่ตกต่าง 

เหน็ดว้ยปานกลาง 114 45 1 10 50 1 ไมแ่ตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อย 16 6 4 1 5 4 ไมแ่ตกต่าง 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 5 2 5 0 0 5 ไมแ่ตกต่าง 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่ 22   เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามรายขอ้ดา้นงานกจิการนิสติ เกีย่วกบัการมกีจิกรรม
บาํเพญ็ประโยชน์ ไดแ้ก่ กจิกรรมออกคา่ยต่าง ๆ  

 

 

 จากตารางที่ 22 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์า้นกจิการนิสติ จําแนกตามรายขอ้ดา้น “เกีย่วกบัการมกีจิกรรม
บาํเพญ็ประโยชน์ ไดแ้ก่ กจิกรรมออกคา่ยต่าง ๆ” พบวา่  
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 
 

 

 
 

ระดบัความคดิเหน็ 

มกีจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ ไดแ้ก่ กจิกรรมออกคา่ยต่าง ๆ 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 34 13 3 3 15 4 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยมาก 117 46 1 7 35 1 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยปานกลาง 87 35 2 5 25 2 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อย 9 4 4 4 20 3 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 5 2 5 1 5 5 ไมแ่ตกต่างกนั 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่ 23   เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จําแนกตามรายขอ้ดา้นงานกจิการนิสติ เกีย่วกบัการมกีจิกรรม
ทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม เชน่ กจิกรรมไหวค้ร ู 

   

 

 จากตารางที ่23 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์า้นกจิการนิสติ จาํแนกตามรายขอ้ดา้น “การมกีจิกรรมทาํนุบํารุง
ศลิปวฒันธรรม” พบวา่  
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 
ระดบัความคดิเหน็ 

มกีจิกรรมทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม เชน่ กจิกรรมไหวค้ร ู
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 53 21 3 5 25 2 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยมาก 131 52 1 9 45 1 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยปานกลาง 63 25 2 5 25 2 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อย 4 2 4 1 5 3 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 1 0 5 0 0 4 แตกต่างกนั 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่ 24   เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามรายขอ้ดา้นงานกจิการนิสติ เกีย่วกบัการทีม่อีาจารย์
ทีป่รกึษาคอยดแูลใหค้าํแนะนําการเรยีนของนิสติ 

   

 

 จากตารางที่ 24 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสิตเภสชัศาสตร์ด้านกิจการนิสิต จําแนกตามรายข้อด้าน “การที่มีอาจารย์ที่
ปรกึษาคอยดแูลใหค้าํแนะนําการเรยีนของนิสติ” พบวา่  
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 

 
ระดบัความคดิเหน็ 

มอีาจารยท์ีป่รกึษาคอยดแูลใหค้าํแนะนําการเรยีนของนิสติ 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 54 21 3 3 15 2 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยมาก 116 46 1 12 60 1 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยปานกลาง 68 27 2 3 15 2 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อย 10 4 4 2 10 3 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 4 2 5 0 0 4 แตกต่างกนั 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่ 25   เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามรายขอ้ดา้นงานกจิการนิสติ เกีย่วกบัการมรีะบบกอง
ทุนการศกึษา โดยมคีณะกรรมการในการคดัเลอืกนิสติ ซึง่แต่งตัง้จากบุคคลภายใน
คณะ 

   

 

 จากตารางที ่25  พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสิตเภสัชศาสตร์ด้านกิจการนิสิต จําแนกตามรายข้อด้าน “การมีระบบกอง
ทุนการศกึษา” พบวา่ ทุกระดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
  

 

 
ระดบัความคดิเหน็ 

มรีะบบกองทุนการศกึษา โดยมคีณะกรรมการในการคดัเลอืกนิสติ 
ซึง่แต่งตัง้จากบุคลากรภายในคณะ 

นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 49 19 3 3 15 3 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยมาก 130 52 1 11 55 1 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยปานกลาง 65 26 2 5 25 2 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อย 7 3 4 1 5 4 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 1 0 5 0 0 5 ไมแ่ตกต่างกนั 

รวม 252 100  20 100   



 -61-

ตารางที ่ 26 เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จําแนกตามรายขอ้ดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ
เกีย่วกบัการทีส่าํนกังานคณบดมีรีะบบการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน 

   

 

 จากตารางที ่26  พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์า้นดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ จาํแนกตามราย
ขอ้ดา้น “การทีส่าํนกังานคณบดมีรีะบบการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน” พบวา่  
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 
ระดบัความคดิเหน็ 

สาํนกังานคณบดมีรีะบบการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 25 10 3 1 5 3 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยมาก 125 50 1 7 35 1 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยปานกลาง 89 35 2 7 35 1 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อย 9 4 4 4 20 2 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 4 2 5 1 5 2 แตกต่างกนั 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่ 27   เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามรายขอ้ดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานตรงตามขอบเขตภาระงาน 

   

 

 จากตารางที ่27  พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์า้นดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ จาํแนกตามราย
ขอ้ดา้น “การปฏบิตังิานตรงตามขอบเขตภาระงาน” พบวา่  
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 
ระดบัความคดิเหน็ 

มกีารปฏบิตังิานตรงตามขอบเขตภาระงาน 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 18 7 3 2 10 3 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยมาก 137 54 1 3 15 2 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยปานกลาง 92 37 2 12 60 1 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อย 2 1 4 3 15 2 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 3 1 4 0 0 4 แตกต่างกนั 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่ 28   เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามรายขอ้ดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ
เกีย่วกบัการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรชดัเจนตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

   

 

 จากตารางที ่28  พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์า้นดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ จาํแนกตามราย
ขอ้ดา้น “การสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรชดัเจนตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั” พบวา่  
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 

 
ระดบัความคดิเหน็ 

มกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรชดัเจนตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 28 11 3 2 10 4 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยมาก 132 52 1 8 40 1 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยปานกลาง 87 35 2 6 30 2 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อย 4 2 4 3 15 3 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 1 0 5 1 5 5 ไมแ่ตกต่างกนั 

รวม 252 100  20 100   
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 ตารางที ่29   เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จําแนกตามรายขอ้ดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ
เกีย่วกบัการสง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้รว่มอบรมเพือ่พฒันาทกัษะ 

 

 
 จากตารางที่ 29 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์า้นดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ จาํแนกตามราย
ขอ้ดา้น “การสง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้รว่มอบรมเพื่อพฒันาทกัษ” พบว่า ทุกระดบัความคดิเหน็ไม่
แตกต่างกนั 

 

 
ระดบัความคดิเหน็ 

มกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้รว่มอบรมเพือ่พฒันาทกัษะ 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 33 13 3 3 15 3 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยมาก 121 48 1 8 40 1 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยปานกลาง 93 37 2 7 35 2 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อย 3 1 4 2 10 4 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 2 1 4 0 0 5 ไมแ่ตกต่างกนั 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่ 30 เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จําแนกตามรายขอ้ดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ
เกีย่วกบัการมกีารจดัทาํแผนงบประมาณประจาํปี 

 

 
 จากตารางที ่30  พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของ
บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์า้นดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ จาํแนกตามราย
ขอ้ดา้น “การสง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้รว่มอบรมเพื่อพฒันาทกัษ” พบว่า ทุกระดบัความคดิเหน็ไม่
แตกต่างกนั 
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 

 
ระดบัความคดิเหน็ 

มกีารจดัทาํแผนงบประมาณประจาํปี 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 24 10 3 4 20 2 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยมาก 124 49 1 10 50 1 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยปานกลาง 99 39 2 2 10 4 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อย 3 1 4 3 15 3 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 2 1 4 1 5 5 แตกต่างกนั 

รวม 252 100  20 100   
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ตารางที ่ 31  เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จําแนกตามรายขอ้ดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ
เกีย่วกบัมกีารจดัทาํรายงานประจาํปีเมือ่เสรจ็สิน้ปีงบประมาณนัน้ ๆ  

 

 
 จากตารางที ่31  เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของบุคลากร
และนิสติเภสชัศาสตรด์า้นดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ จําแนกตามรายขอ้ดา้น 
“การจดัทาํรายงานประจาํปีเมือ่เสรจ็สิน้ปีงบประมาณนัน้ ๆ” พบวา่   
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 

 
ระดบัความคดิเหน็ 

มกีารจดัทาํรายงานประจาํปีเมือ่เสรจ็สิน้ปีงบประมาณนัน้ๆ 
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 23 9 3 3 15 2 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยมาก 137 54 1 6 30 1 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยปานกลาง 86 34 2 2 10 3 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อย 4 2 4 3 15 2 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 2 1 5 6 30 1 แตกต่างกนั 

รวม 252 100  20 100   



 -67-

ตารางที ่32   เปรยีบเทยีบขอ้มลูการจดัอนัดบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 
การสอนตามความคดิเหน็ของนิสติและบุคลากร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จาํแนกตามรายขอ้ดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ
เกีย่วกบัมกีารจดัทาํคูม่อืประกนัคุณภาพการศกึษาเพือ่ใหบุ้คลากรยดึเป็นแนว
ปฏบิตั ิ

 

 
 จากตารางที ่32  เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างในระดบัความคดิเหน็ของบุคลากร
และนิสติเภสชัศาสตรด์า้นดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ จําแนกตามรายขอ้ดา้น 
“การจดัทาํรายงานประจาํปีเมือ่เสรจ็สิน้ปีงบประมาณนัน้ ๆ” พบวา่   
  ระดบั 5 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 ระดบั 4 เหน็ดว้ยมาก  มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 
 ระดบั 3 เหน็ดว้ยปานกลาง มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 2 เหน็ดว้ยน้อย  มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 

 ระดบั 1 เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ มรีะดบัความคดิเหน็แตกต่างกนั 
 

 
ระดบัความคดิเหน็ 

มกีารจดัทาํคูม่อืประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อใหบุ้คลากรยดึเป็นแนวปฏบิตั ิ
นิสติ ลาํดบั บุคลากร ลาํดบั ผลเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ  

เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 32 13 3 3 15 3 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยมาก 124 49 1 8 40 1 ไมแ่ตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยปานกลาง 86 34 2 2 10 4 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อย 8 3 4 4 20 2 แตกต่างกนั 

เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 2 1 5 3 15 3 แตกต่างกนั 

รวม 252 100  20 100   



 

บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การวจิยัในครัง้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอนของคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โดยใช้เครื่องมือเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกบัสภาพความพร้อมการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน คณะเภสชั
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
ตามแนวคดิของลเิคอรท์ (Likert Scales)  

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ บุคลากร และนิสติเภสชัศาสตร ์ชัน้ปีที ่2-5 
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจําปีการศกึษา 2552 จํานวน 360 คน 
โดยผูว้จิยัแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่  

ตอนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน 

การสอนคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตามภาระงานดา้นการสนบัสนุนการ
จดัการเรยีนการสอนของคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดแ้ก่ งานดา้นการ
เรยีนการสอน งานดา้นกจิการนิสติ และงานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ 

การดาํเนินการเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามแจกใหก้บับุคลากร และนิสติเภสชั
ศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และเกบ็รวบรวมดว้ยตนเอง และนํา
ขอ้มลูมาวเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ คา่รอ้ยละ และเรยีงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ซึง่จากการเกบ็ขอ้มลู
ในกลุ่มบุคลากร จํานวน 34 ฉบบั และไดร้บักลบัคนืมาจํานวน 30 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 88.23 
ในกลุ่มนิสิตเภสัชศาสตร์ จํานวน 326 ฉบับ ได้ร ับกลับคืนมาจํานวน 320 ฉบับ คิดเป็น 
รอ้ยละ 98.16 และเมื่อรวมจํานวนแบบสอบถามจากการไดร้บัคนืจากกลุ่มประชากรทัง้ 2 กลุ่ม 
แลว้ คดิเป็นรอ้ยละ 97.22 
 
สรปุ อภิปรายผล 
  

 จากผลการศึกษาสภาพความพร้อมการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบวา่  บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตร ์มรีะดบั
ความคดิเหน็สอดคล้องกนั คอื มคีวามคดิเหน็ว่าคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒมสีภาพความพรอ้มการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน เรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อย
ไดด้งัน้ี  
 อนัดบั 1  งานดา้นกจิการนิสติ  
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 อนัดบั 2  งานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ  
 อนัดบั 3  งานดา้นการเรยีนการสอน 
 

 อนัดบั 1 งานด้านกิจการนิสิต 
 จากความคิดเห็นของบุคลากร พบว่า งานด้านกิจการนิสิตมีความสภาพพร้อมฯ 
อนัดบั 1 ด้านการมีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม สอดคล้องกบัแนวทางในการดําเนิน
กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมของคณะเภสชัศาสตร์ ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง ทุกปี ซึ่งบุคลากรและนิสติเภสชัศาสตรด์ําเนินกจิกรรมร่วมกนัตลอดมา เช่น กจิกรรม
วนัไหวค้ร ูกจิกรรมวนัเขา้พรรษา กจิกรรมทาํบุญตกับาตร  เป็นตน้ 
 ในขณะทีค่วามคดิเหน็ของนิสติเภสชัศาสตร ์พบว่า งานดา้นกจิการนิสติมคีวามสภาพ
พร้อมฯ อนัดบั 1 ด้านการมีกิจกรรมส่งเสริมความสามคัคี มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลให้
คาํแนะนําการเรยีนของนิสติ ตลอดจนมรีะบบกองทุนการศกึษาทีม่คีณะกรรมการในการคดัเลอืก
นิสติ สอดคลอ้งกบัสภาพปจัจุบนัของคณะเภสชัศาสตรท์ีนิ่สติเภสชัศาสตรม์โีอกาสไดส้มัผสักบั
กจิกรรมส่งเสรมิความสามคัค ีเช่น กจิกรรมรบัน้องใหม่ เพื่อส่งเสรมิความรกั ความสามคัคใีน
ระหว่างรุ่นพีรุ่่นน้อง มอีาจารยท์ีป่รกึษาทีค่อยดูแลใหค้ําแนะนําการเรยีนของนิสติอย่างใกลช้ดิ 
ตลอดจนนิสติสามารถยื่นเสนอขอทุนการศกึษา ซึง่ในการพจิารณาจะตอ้งผา่นคณะกรรมการใน
การคดัเลอืกนิสติเพือ่ใหทุ้นการศกึษาอยา่งเป็นธรรมต่อไป 
 อยา่งไรกต็าม แมว้่าบุคลากร และนิสติเภสชัศาสตร ์ คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒจะมีความคิดเห็นสอดคล้องตรงกันว่า งานด้านกิจการนิสิตมีสภาพ 
ความพรอ้มฯ อยูใ่นอนัดบั 1 กต็าม แต่เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดจากการจาํแนกรายขอ้ พบว่า 
มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั กล่าวคอื บุคลากรมคีวามคดิเหน็ว่า คณะเภสชัศาสตรม์สีภาพความ
พรอ้มในเรื่องของการจดักจิกรรมทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมอยู่ในอนัดบัแรก ในขณะทีนิ่สติ
เภสชัศาสตรม์คีวามคดิเหน็วา่ คณะเภสชัศาสตรม์สีภาพความพรอ้มฯ ในการจดักจิกรรมสง่เสรมิ
ความสามคัคเีป็นอนัดบั 1 ทัง้น้ี ผูว้จิยัสนันิษฐานว่า น่าจะเกดิจากการเขา้ไปมสีว่นร่วมของกลุ่ม
ประชากร ได้แก่ กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมนัน้ บุคลากรจะเข้ามามีส่วนร่วม
มากกว่านิสติเภสชัศาสตร ์ในขณะที ่กจิกรรมส่งเสรมิความสามคัคนีัน้ บุคลากรจะเขา้ไปมสี่วน
รว่มน้อยกวา่นิสติเภสชัศาสตร ์
 อนัดบั 2  งานด้านบริหารจดัการ การเงิน และงบประมาณ 
 จากความคดิเหน็ของบุคลากร พบวา่ งานดา้นบรหิารจดัการ การเงนิ และงบประมาณ 
มสีภาพความพรอ้มฯ อยู่ในอนัดบั 2  และการจดัทําแผนงบประมาณประจําปีเป็นกจิกรรมที่มี
สภาพความพรอ้มฯ อยูใ่นอนัดบั 1 ซึง่สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของนิสติเภสชัศาสตร ์อย่างไร
ก็ตาม ในความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ ยังมีความคิดเห็นว่า คณะเภสัชศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มสีภาพความพรอ้มในดา้นอื่น ๆ ดว้ย เช่น  การสรรหาบุคลากร 
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การปฏบิตังิานตรงตามขอบเขตภาระงาน การสง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้รว่มอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ  
เป็นตน้ 
 ทัง้น้ี จากการสรุปผลการประเมนิสภาพความพรอ้มในการสนับสนุนการจดัการเรยีน
การสอน ทีพ่บว่า การจดัทําแผนงบประมาณประจําปีเป็นกจิกรรม มสีภาพความพรอ้มฯ อยู่ใน
อนัดบั 1 นัน้ ผูว้จิยัสนันิษฐานว่า ทัง้บุคลากรและนิสติเภสชัศาสตร ์ไดร้บัรูว้่าคณะเภสชัศาสตร ์
มกีารดําเนินงานตามแผนงบประมาณประจําปี และสามารถดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ ไปตามแผน
งบประมาณไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 อนัดบั 3  งานด้านการเรียนการสอน 
 จากความคดิเหน็ของบุคลากร และนิสติเภสชัศาสตร ์เกี่ยวกบัสภาพความพรอ้มใน
การสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน ในงานดา้นการเรยีนการสอนนัน้ พบว่า มคีวามคดิเหน็ที่
สอดคล้องตรงกนัอยู่ในอนัดบั 3 รองลงมาจาก งานด้านกิจการนิสติ งานด้านบรหิารจดัการ 
การเงนิ และงบประมาณ และเมื่อจําแนกตามรายขอ้แลว้ กย็งัคงมคีวามคดิเหน็ทีไ่มแ่ตกต่างกนั 
คือ ทัง้บุคลากรและนิสิตเภสชัศาสตร์ มีความคิดเห็นว่า คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ มสีภาพความพร้อมในการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน ได้แก่ ด้าน
เน้ือหารายวิชาสอดคล้องกบัหลกัสูตร การมรีูปแบบการเรยีนการสอนที่ชดัเจน มกีารวดัผล
ประเมนิผลอยา่งเป็นธรรม  
 อยา่งไรกต็าม จากทีส่รุปอภปิรายผลขา้งตน้ มกีารนําเสนอในสว่นทีค่ณะเภสชัศาสตร ์
มสีภาพความพรอ้มในการสนับสนุนการจดัการศกึษา แต่กย็งัคงมขีอ้จํากดัทีค่ณะเภสชัศาสตร์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ควรพจิารณาพฒันาปรบัปรงุใหม้สีภาพความพรอ้มในการจดัการ
เรยีนการสอนดา้นอื่น ๆ เช่น ควรมกีารเพิม่ทรพัยากรหนังสอืใหเ้พยีงพอต่อความต้องการใน
การจดัการเรยีนการสอนต่อไป และควรมกีารซ่อมแซมโสตทศันูปกรณ์ใหส้ามารถพรอ้มใชง้าน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  

ควรมกีารพฒันาปรบัปรุงใหเ้กดิสภาพความพรอ้มในการสนับสนุนการจดัการเรยีน
การสอน คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นการเพิม่ทรพัยากรหนงัสอืให้
เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนต่อไป และควรมีการซ่อมแซม
โสตทศันูปกรณ์ใหส้ามารถพรอ้มใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

 ควรมกีารศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัการพฒันาระบบสารนิเทศ หอ้งบรรณสารบรกิาร เพื่อ
เป็นช่องทางหน่ึงในการแกไ้ขขอ้จํากดัดา้นทรพัยากรหนังสอื ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการ
เรยีนการสอนเป็นอยา่งมาก 
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ภาคผนวก 



แบบสอบถาม 
การศึกษาสภาพความพร้อมการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน 

ของคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
คาํช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการวจิยั เรื่อง “การศกึษาสภาพความพรอ้มการ
สนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนของคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ” ของ
บุคลากรสายสนับสนุน (สาย ค) สงักัดสํานักงานคณบดี คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะศกึษาสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีน
การสอน 3 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ งานดา้นการเรยีนการสอน งานดา้นกจิการนิสติ และงานดา้นบรหิาร
จดัการ การเงนิ และงบประมาณ  
 2.  แบบสอบถามน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื  
  ตอนที ่1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพความพรอ้มการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน
ของคณะเภสชัศาสตร ์
 3.  ผูว้จิยัจะนําคําตอบและขอ้เสนอแนะของท่านไปใชใ้นการวจิยัเท่านัน้ การตอบ
แบบสอบถามน้ี ถอืเป็นความลบั และจะไม่มผีลกระทบต่อตวัท่านและการปฏบิตังิานของท่าน 
แต่อยา่งใด 
 ขา้พเจา้จงึขอความอนุเคราะหจ์ากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความคดิเหน็ที ่
เป็นจรงิ และขอขอบคุณมา ณ ทีน้ี่ดว้ย 
 
    (นางสาวนิศา อุบลทพิย)์ 
                 นกัวชิาการศกึษา 
         สาํนกังานคณบด ีคณะเภสชัศาสตร ์
 



 -79-

ตอนท่ี 1  ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
(    )  นิสติ  (      )  บุคลากร  
 
ตอนท่ี 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพความพรอ้มการสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนของ 

คณะเภสชัศาสตร ์
คาํแนะนํา  โปรดใสเ่ครือ่งหมาย  ในชอ่งวา่งทีค่ดิวา่ตรงกบัความเป็นจรงิมากทีส่ดุ 
 

สภาพความพรอ้ม 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
มากทีส่ดุ มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยทีส่ดุ 

งานด้านการเรียนการสอน      
  1.  เน้ือหารายวชิาสอดคลอ้งกบั

หลกัสตูร ไดแ้ก่ การมกีารเรยีน
ทัง้ภาคทฤษฎ ีภาคปฏบิตั ิและ
การจดัทาํรายงาน 

     

  2.  มรีปูแบบการเรยีนการสอน
ชดัเจนวา่เมือ่ใดควรเป็นการ
เรยีนภาคทฤษฎ ีเมือ่ใดควรเป็น
ภาคปฏบิตั ิและลกัษณะใดควร
เป็นการจดัทาํรายงาน 

     

  3.  มอีตัราสว่นจาํนวนนิสติต่อ
อาจารยเ์หมาะสม 

     

  4.  มกีารวดัผลประเมนิผลอยา่ง
เป็นธรรม 

     

  5.  มหีอ้งเรยีนเหมาะสมกบัจาํนวน
นิสติ 
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สภาพความพรอ้ม 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
มากทีส่ดุ มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยทีส่ดุ 

งานด้านการเรียนการสอน (ต่อ)      
  6.  มหีอ้งปฏบิตักิารเพยีงพอต่อ

การจดัการเรยีนการสอน 
     

  7.  มหีนงัสอืเพยีงพอต่อความ
ตอ้งการ 

     

  8.  มอุีปกรณ์โสตทศันูปกรณ์แต่ละ
หอ้งเพยีงพอ 

     

  9.  อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์มกีาร
บาํรงุรกัษาใหส้ามารถใชง้านได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ 

     

  10.  มนีกัวทิยาศาสตรเ์พยีงพอใน
การปฏบิตังิานในแต่ละ
หอ้งปฏบิตักิาร 

     

  11.  มกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรทาํ
วจิยั 

     

  12.  มกีารบรกิารทางวชิาการ
สอดคลอ้งกบัวชิาชพีเภสชักรรม 

     

  13.  มกีารจดักจิกรรมทีท่าํนุบาํรงุ
ศลิปวฒันธรรมทีด่งีามอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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สภาพความพรอ้ม 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
มากทีส่ดุ มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยทีส่ดุ 

งานด้านกิจการนิสิต      
  14.  มกีจิกรรมกฬีาเพือ่สง่เสรมิ

พฒันาการทางดา้นรา่งกาย 
จติใจ และสงัคม 

     

  15.  มกีจิกรรมสง่เสรมิความ
สามคัค ีเชน่ มกีจิกรรมรบัน้อง
ใหม ่เพือ่สง่เสรมิความรกัความ
สามคัคใีนระหวา่งรุน่พีรุ่น่น้อง 

     

  16.  มกีจิกรรมสง่เสรมิวชิาการ 
เชน่ การจดัทาํแผน่พบัเกีย่วกบั
การใชย้าเผยแพร ่

     

  17.  มกีจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 
ไดแ้ก่ กจิกรรมออกคา่ยต่าง ๆ 

     

  18.  มกีจิกรรมทาํนุบาํรงุ
ศลิปวฒันธรรม เชน่ กจิกรรม
ไหวค้ร ู

     

  19.  มอีาจารยท์ีป่รกึษาคอยดแูล
ใหค้าํแนะนําการเรยีนของนิสติ 

     

  20.  มรีะบบกองทุนการศกึษา โดย
มคีณะกรรมการในการคดัเลอืก
นิสติซึง่แต่งตัง้จากบุคลากร
ภายในคณะ 
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สภาพความพรอ้ม 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย เหน็ดว้ย 
มากทีส่ดุ มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยทีส่ดุ 

งานด้านบริหารจดัการ การเงิน 
และงบประมาณ 

     

  21.  สาํนกังานคณบดมีรีะบบการ
ปฏบิตังิานทีช่ดัเจน 

     

  22.  มกีารปฏบิตังิานตรงตาม
ขอบเขตภาระงาน 

     

  23.  มกีารสรรหาและคดัเลอืก
บุคลากรชดัเจนตามระเบยีบ
ของมหาวทิยาลยั 

     

  24.  มกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรเขา้
รว่มอบรมเพือ่พฒันาทกัษะ 

     

  25.  มกีารจดัทาํแผนงบประมาณ
ประจาํปี 

     

  26.  มกีารจดัทาํรายงานประจาํปี
เมือ่เสรจ็สิน้ปีงบประมาณนัน้ๆ 

     

  27.  มกีารจดัทาํคูม่อืประกนั
คุณภาพการศกึษาเพือ่ให้
บุคลากรยดึเป็นแนวปฏบิตั ิ
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