
 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง แนวทางการจัดท าข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC)  ด้านการผลิตบัณฑิต 

 (โครงการปีงบประมาณ 2564) 
 
วันที่จัด    วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.  
สถานที่จัด   ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  10 คน 
ผู้ร่วมกิจรรม   คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  3 คน   
    บุคลากรคณะเภสัชศาตร์   จ านวน  7  คน 
ผู้จดบันทึก   นางสาวสดใส ตะรินันท์     
ผู้เรียบเรียง   นางสาวสดใส ตะรินันท์     

 
แนวทางการจัดท าข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC)  ด้านการผลิตบัณฑิต 

  
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ร่วมกับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้
ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง แนวทางการจัดท าข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ด้าน
การผลิตบัณฑิต ร่วมกับบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา และงานพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือหาแนวทาง
และรูปแบบการจัดท าแบบสอบถามการรับฟังเสียงของกล่มลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าในอนาคตและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้องต่าง ๆ  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผลผลิตที่คาดหวัง ข้อมูลต้องการทราบ วิธีการ / แหล่งข้อมูล เคร่ืองมอื ประเด็น/แนวคําถาม 

บัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี, เภสัช
กร, บุคลากรทางการแพทย์ 
(ผูเ้รียนในอนาคต) 

หลักสูตรและรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่ตรงตาม

ความต้องการ 

มีหลักสูตรที่ตอบสนองตรง
ตามความคาดหวังของ

ผูเ้รียนในอนาคต 

1. หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม
ควรเป็นอย่างไร (รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน, 
คา่เทอม)  

 
 
 
 
 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบความต้องการ
ในการเขา้ศึกษาต่อ 
 
แหล่งข้อมูล 
- นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในชัน้ปสีุดทา้ย 
- บัณฑิตในระดับปริญญา
ตรี 
- เภสัชกรและบุคลากร
ทางการแพทย์ 
- บุคลากรในสถานศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 

แบบสอบความต้องการในการเขา้ศึกษาต่อ 
1. แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร วท.ม.วิทยาการทาง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเภสัชภัณฑ์  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH_WfvcG6MuhqKcyzQq_-
OnpSyWy6X4__Q2kSqwNY8mzHqnQ/viewform 
 
2. แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX2Z1HC_zxwVoE1soFNzy
7tL5TNVy76EglNQ3rpQfuylo9Pw/viewform 
 
3. แบบสอบถามความต้องการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-
MquEg6Ua5GZi61 
 
**ในส่วนกระบวนงานอาจจะต้องพิจารณาการปรับปรุงเคร่ืองมือในการ
ได้มาซึ่งขอ้มูลเสียงของลูกคา้หรือไม่? 
 
แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับแก้ไขรวม
ทุกหลักสูตร) 
https://docs.google.com/document/d/1POskvCPrzr3GNs9Y2mWm0MtrY
daEtBjN/edit# 

- หลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อที่สนใจมีอะไรบา้ง 
- รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมควรเป็น
อย่างไร 
- สิ่งสนับสนุนการศึกษาท่ีเหมาะสมควรมี
อะไรบา้ง 
- หลักสูตรควรมีการศึกษาดูงานในระหว่างการ
เรียนหรือไม่ อย่างไร ควรไปต่างประเทศไหม 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ศึกษาต่อเป็นอย่างไร 

- ทุนสนับสนุนการศึกษามีหรือไม่ 
- ช่ือเสียงของอาจารย์ในคณะ และระดับสถาบัน
เป็นอย่างไร 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ผูเ้รียนปัจจุบัน) 

เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความสามารถในการน า
กระบวนการท าวิจัยมา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนางานตนเอง หรือ
สร้างให้เกิดองคค์วามร็ูและ
นวัตกรรมใหมไ่ด้ 

บัณฑิตส าเร็จการศึกษา
และมคีุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

1. ความเหมาะสมของ
หลักสูตร 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อ
หลักสูตร 
 
แหล่งข้อมูล 
- นักศึกษาในช้ันปีสุดทา้ย 

แบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตรแยกตามหลักสูตร (โดยคณะ) 
1. ปร.ด.เภสัชศาสตร์ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzUDCazf5pYST_TuTbN7
kZKE1vpQK-kFGlKJxVcW7eV-tMw/viewform 
 
2. ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zoydP8EPcpJYg-
LrLfDfes7Bbw8EPqcsrZvmZRJhOprP2Q/viewform 
 
3. วท.ม.ศาสตร์แห่งเคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM66s6nVp8gkE1mAyNX8
ZBBOrBSHrzjexx4d9M5tY9vDXGvg/viewform 
4. วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffehCnqUs6hFyn5KTsRpt_

- ความรู้และทักษะในด้านการท าวิจัยที่
เปลี่ยนแปลง 
- ความคาดหวังของบัณฑิตในอนาคตเมื่อเรียน
จบหลักสูตร (การท าวิจัย การน าเสนอ
ผลงานวิจัย/วชิาการ) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH_WfvcG6MuhqKcyzQq_-OnpSyWy6X4__Q2kSqwNY8mzHqnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH_WfvcG6MuhqKcyzQq_-OnpSyWy6X4__Q2kSqwNY8mzHqnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX2Z1HC_zxwVoE1soFNzy7tL5TNVy76EglNQ3rpQfuylo9Pw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX2Z1HC_zxwVoE1soFNzy7tL5TNVy76EglNQ3rpQfuylo9Pw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX2Z1HC_zxwVoE1soFNzy7tL5TNVy76EglNQ3rpQfuylo9Pw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX2Z1HC_zxwVoE1soFNzy7tL5TNVy76EglNQ3rpQfuylo9Pw/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-MquEg6Ua5GZi61
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-MquEg6Ua5GZi61
https://docs.google.com/document/d/1POskvCPrzr3GNs9Y2mWm0MtrYdaEtBjN/edit
https://docs.google.com/document/d/1POskvCPrzr3GNs9Y2mWm0MtrYdaEtBjN/edit
https://docs.google.com/document/d/1POskvCPrzr3GNs9Y2mWm0MtrYdaEtBjN/edit
https://docs.google.com/document/d/1POskvCPrzr3GNs9Y2mWm0MtrYdaEtBjN/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzUDCazf5pYST_TuTbN7kZKE1vpQK-kFGlKJxVcW7eV-tMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzUDCazf5pYST_TuTbN7kZKE1vpQK-kFGlKJxVcW7eV-tMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzUDCazf5pYST_TuTbN7kZKE1vpQK-kFGlKJxVcW7eV-tMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwzUDCazf5pYST_TuTbN7kZKE1vpQK-kFGlKJxVcW7eV-tMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zoydP8EPcpJYg-LrLfDfes7Bbw8EPqcsrZvmZRJhOprP2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zoydP8EPcpJYg-LrLfDfes7Bbw8EPqcsrZvmZRJhOprP2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zoydP8EPcpJYg-LrLfDfes7Bbw8EPqcsrZvmZRJhOprP2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zoydP8EPcpJYg-LrLfDfes7Bbw8EPqcsrZvmZRJhOprP2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zoydP8EPcpJYg-LrLfDfes7Bbw8EPqcsrZvmZRJhOprP2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM66s6nVp8gkE1mAyNX8ZBBOrBSHrzjexx4d9M5tY9vDXGvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM66s6nVp8gkE1mAyNX8ZBBOrBSHrzjexx4d9M5tY9vDXGvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM66s6nVp8gkE1mAyNX8ZBBOrBSHrzjexx4d9M5tY9vDXGvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM66s6nVp8gkE1mAyNX8ZBBOrBSHrzjexx4d9M5tY9vDXGvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM66s6nVp8gkE1mAyNX8ZBBOrBSHrzjexx4d9M5tY9vDXGvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffehCnqUs6hFyn5KTsRpt_X4VPW6N7xcwqT9R9yMH5E8YUKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffehCnqUs6hFyn5KTsRpt_X4VPW6N7xcwqT9R9yMH5E8YUKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffehCnqUs6hFyn5KTsRpt_X4VPW6N7xcwqT9R9yMH5E8YUKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffehCnqUs6hFyn5KTsRpt_X4VPW6N7xcwqT9R9yMH5E8YUKg/viewform


 

หลักสูตร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผลผลิตที่คาดหวัง ข้อมูลต้องการทราบ วิธีการ / แหล่งข้อมูล เคร่ืองมอื ประเด็น/แนวคําถาม 

X4VPW6N7xcwqT9R9yMH5E8YUKg/viewform 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตร (โดยมหาวิทยาลัย) 
https://drive.google.com/file/d/1-
0jgW5O0rMULEzAK3PdEay1dkjL39KFY/view?usp=sharing 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับ
แก้ไขรวมทุกหลักสูตรส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน) 
https://docs.google.com/document/d/1p5SLK2t3dcbBIF40dEdwvYopFB
PURBqY/edit 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจหลักสูตรโดยบัณฑิต (โดยมหาวิทยาลัย
ส าหรับถามบัณฑิตช่วงรับปริญญา) 
https://docs.google.com/document/d/15I4GEDLEPL17Ecn2xFxUaAx4491
0GFgf/edit# 

   นักศึกษาเรียนตลอด
หลักสูตร 

2. ความเหมาะสมของการ
จัดการเรียนการสอน 
- เนือ้หา 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
- คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน/
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
(REG) 
 
แหล่งข้อมูล 
- นักศึกษาทุกช้ันปี 

แบบสอบถาม Reg. 
1. แบบสอบถามรายวิชาระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา 
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7
SbE/view?usp=sharing 
 
2. แบบสอบถามรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
https://drive.google.com/file/d/1J51po-
qxCZTAnxN3JbwpFiNFrKiSalSn/view?usp=sharing 

- เนือ้หาที่เรียนมีปริมาณเหมาะสม มีองคค์วามรู้
เหมาะสมและทันสมัยหรือไม่ 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 
- อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้หรือไม่ 
- อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมี์คุณวุฒิ/
คุณสมบัติเหมาะสมต่อการเป็นที่ปรึกษา 
- อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมี์ความพร้อม
และเวลาต่อการเป็นที่ปรึกษา 

    3. บัณฑิตมีองคค์วามรู้และ
ทักษะในการท างานวิจัย 

   

    4. บัณฑิตมีทักษะในการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

   

 บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีการ
ท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา/พัฒนา
งานประจ า 

บัณฑิตสร้างผลงานวิจัย/
วิชาการ/นวัตกรรมจาก
ปัญหาหรือการพัฒนางาน
ประจ าได้ 

1. บัณฑิตมีองคค์วามรู้และ
ทักษะในการท างานวิจัย 

วิธีการ 
- แบบสอบถามผูใ้ช้บัณฑิต 
- แบบประเมินตนเองของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ5 ด้าน 

แบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ช้บัณฑิต (โดยมหาวิทยาลัย) 
 
https://drive.google.com/file/d/1eHsviUSLguBrkBVOdxWyCPM_Sky3vsn
G/view?usp=sharing 

- บัณฑิตที่จบมีองคค์วามรู้และทักษะท่ีจะ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานวิจัย/วิชาการ/
นวัตกรรมหรือไม่ 
- บัณฑิตมีผลงานวิจัย/วิชาการ/นวัตกรรมที่
เกิดขึ้นจากงานประจ าหรือไม่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffehCnqUs6hFyn5KTsRpt_X4VPW6N7xcwqT9R9yMH5E8YUKg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1-0jgW5O0rMULEzAK3PdEay1dkjL39KFY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0jgW5O0rMULEzAK3PdEay1dkjL39KFY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0jgW5O0rMULEzAK3PdEay1dkjL39KFY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0jgW5O0rMULEzAK3PdEay1dkjL39KFY/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1p5SLK2t3dcbBIF40dEdwvYopFBPURBqY/edit
https://docs.google.com/document/d/1p5SLK2t3dcbBIF40dEdwvYopFBPURBqY/edit
https://docs.google.com/document/d/1p5SLK2t3dcbBIF40dEdwvYopFBPURBqY/edit
https://docs.google.com/document/d/1p5SLK2t3dcbBIF40dEdwvYopFBPURBqY/edit
https://docs.google.com/document/d/1p5SLK2t3dcbBIF40dEdwvYopFBPURBqY/edit
https://docs.google.com/document/d/1p5SLK2t3dcbBIF40dEdwvYopFBPURBqY/edit
https://docs.google.com/document/d/15I4GEDLEPL17Ecn2xFxUaAx44910GFgf/edit
https://docs.google.com/document/d/15I4GEDLEPL17Ecn2xFxUaAx44910GFgf/edit
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J51po-qxCZTAnxN3JbwpFiNFrKiSalSn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J51po-qxCZTAnxN3JbwpFiNFrKiSalSn/view?usp=sharing
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00095f2020110910240972.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00095f2020110910240972.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00095f2020110910240972.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00095f2020110910240972.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00095f2020110910240972.pdf
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แหล่งข้อมูล 
- ผูใ้ช้บัณฑิต (หลังจาก
บัณฑิตส าเร็จการศึกษาไป 
2 ป)ี 
- บัณฑิตหลังจากจบ 1 ป ี
(ที่กลับมารับปริญญา) 

 
 

    2. บัณฑิตได้น าองค์ความรู้และ
ทักษะด้านการวิจัยมาใช้เพื่อ
แก้ปัญหา/พัฒนางานประจ า 

   

 ผูใ้ช้บัณฑิตในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 ผลงานในการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนางานที่เกิดขึ้น
จากบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. คุณภาพของบัณฑิตที่จบ
กลับไปท างาน 
- ความคดิริเร่ิม 
- คุณภาพและจ านวนผลงาน 

วิธีการ 
- แบบสอบถามผูใ้ช้บัณฑิต 
 
แหล่งข้อมูล 
- ผูใ้ช้บัณฑิต (หลังจาก
บัณฑิตส าเร็จการศึกษาไป 
2 ป)ี 

แบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ช้บัณฑิต (โดยมหาวิทยาลัย) 
https://drive.google.com/file/d/1eHsviUSLguBrkBVOdxWyCPM_Sky3vsn
G/view?usp=sharing 

- ความคาดหวังของผูใ้ช้บัณฑิตต่อบัณฑิตที่จบ
ในหลักสูตรเป็นอย่างไร 
- บัณฑิตที่จบมีองคค์วามรู้และทักษะท่ีจะ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานวิจัย/วิชาการ/
นวัตกรรมหรือไม่ 
- บัณฑิตมีผลงานวิจัย/วิชาการ/นวัตกรรมที่
เกิดขึ้นจากงานประจ าหรือไม่ 

เภสัชศาสตร
บัณฑิต 

นักเรียนมัธยมปลายที่อยู่ใน
ระหว่างการเรียนช้ัน ม. 6 
และนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษามัธยมปลายแล้ว 
(ผูเ้รียนในอนาคต) 
ผูป้กครอง (ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย) 

สามารถรับผู้เรียนได้ตรงตาม
แผนการรับเขา้ และผู้เรียนมี
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

- จ านวนการรับเขา้ตรง
ตามแผน 
- เกณฑ์การรับเขา้ที่มี
ความเหมาะสมสอดคล้อง
กับหลักสูตร 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ศึกษาต่อเป็นอย่างไร 

วิธีการ 
- แบบสอบถามความ
ต้องการของผูเ้รียนใน
อนาคต (คุณสดใส) 
- ขอ้มูลจากการออก
ประชาสัมพันธ์ 
 
แหล่งข้อมูล 
- นักเรียนช้ัน ม.ปลาย 
- อาจารย์แนะแนวโรงเรียน
มัธยม 

1. แบบสอบถามความต้องการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-
MquEg6Ua5GZi61 
 
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7
ht2vNxkw9s-U/edit 
 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/1t5ZMA-
vzRSjG0qs07c1Y7RZ7iCIHUpZUS3OZAdJaTHg/edit (ใช้แบบฟอร์มนี)้ 
 

- รูปแบบการรับเขา้ และจ านวนที่รับเขา้มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร (ผูเ้รียน/ผูป้กครอง) 
- ทา่นรับรู้ความมีช่ือเสียงของจากที่ใด และด้าน
ใดบา้ง (ผู้เรียน/ผูป้กครอง) 
- สภาพแวดล้อมของสถาบันมีความสอดคล้อง
กับความต้องการในการเลือกศึกษาต่อของท่าน
อย่างไร (ผูเ้รียน/ผูป้กครอง) 
- คา่ธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสม
หรือไม่ (ผูเ้รียน/ผูป้กครอง) 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทา่นต้องการมี
อะไรบา้ง (ผูเ้รียน/ผูป้กครอง) 
- ทุนการศึกษาที่ทา่นต้องการควรมีในรูปแบบ
ใดบา้ง อย่างไร (ผู้เรียน/ผูป้กครอง) 
- ทา่นต้องการการฝึกงาน/ศึกษาดูงาน/
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่างประเทศหรอืไม่ 
(ผูเ้รียน/ผู้ปกครอง) 
- สาขาวิชาใดที่ทา่นสนใจเลือกศึกษาต่อ 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00095f2020110910240972.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00095f2020110910240972.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eHsviUSLguBrkBVOdxWyCPM_Sky3vsnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHsviUSLguBrkBVOdxWyCPM_Sky3vsnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHsviUSLguBrkBVOdxWyCPM_Sky3vsnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHsviUSLguBrkBVOdxWyCPM_Sky3vsnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-MquEg6Ua5GZi61
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-MquEg6Ua5GZi61
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-MquEg6Ua5GZi61
https://drive.google.com/drive/folders/1SqzDTpcyhKEPQZxpc-MquEg6Ua5GZi61
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
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 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ผูเ้รียนปัจจุบัน) 

เภสัชกรที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรและวิชาชีพ 
มีความโดดเด่นด้านการจัดการ
ด้านยา และการวิจัยพัฒนาใน
อุตสาหกรรมยา พร้อมด้วย
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

บัณฑิตส าเร็จการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรและวิชาชีพ 
สามารถใช้ความรู้ในด้าน
การจัดการด้านยา การวิจัย 
มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ความเหมาะสมของ
หลักสูตร 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อ
หลักสูตร (คุณธัญญ
ลักษณ์) 
- กิจกรรมระดมความคดิ 
(มัชฌิม/ปัจฉิม) 
- แบบประเมินสมรรถนะ
ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ตามช้ันปี (งานเภสัชศาสตร์
ศึกษา) 
 
แหล่งข้อมูล 
- นักศึกษาในช้ันปีที่ 4 
(มัชฌิม) 
- นักศึกษาในช้ันปีสุดทา้ย 
(ปัจฉิม) 
- นักศึกษาแต่ละช้ันปี 
(แบบประเมินสมรรถนะฯ) 

1. แบบสอบความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwRbr5W8D5WL8tUA6MO
QCceACSz19Pn0Zv858s3DZ1EmIGYA/viewform 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7
ht2vNxkw9s-U/edit 

- ความรู้และทักษะท่ีทา่นคดิว่าจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานเมื่อส าเร็จการศึกษามเีร่ืองใดบา้ง 
- ความรู้และทักษะท่ีเปลี่ยนไปมีความเหมาะสม
ต่อการพัฒนานักศึกษาในแต่ละช้ันปีให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   นักศึกษาเรียนตลอด
หลักสูตร 

2. ความเหมาะสมของการ
จัดการเรียนการสอน 
- เนือ้หา 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
- คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
(REG) (คุณธัญญลักษณ์) 
- กิจกรรมระดมความคดิ 
(มัชฌิม/ปัจฉิม) 
 
แหล่งข้อมูล 
- นักศึกษาทุกช้ันปี 
- นักศึกษาในช้ันปีที่ 4 
(มัชฌิม) 
- นักศึกษาในช้ันปีสุดทา้ย 
(ปัจฉิม) 

แบบสอบถาม Reg. 
1. แบบสอบถามรายวิชาระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา 
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7
SbE/view?usp=sharing 
 
 
2. แบบสอบถามรายวิชาฝึกงาน 
https://drive.google.com/file/d/1yPqAz1CYpRcHPJi9yLvE0stN5qwdr17u/
view?usp=sharing 

- เนือ้หาที่เรียนมีปริมาณเหมาะสม มีองคค์วามรู้
เหมาะสมและทันสมัยหรือไม่ 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 
- อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้หรือไม่ 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความเหมาะสม
หรือไม่ ทัง้ในด้านเนือ้หาและปริมาณ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwRbr5W8D5WL8tUA6MOQCceACSz19Pn0Zv858s3DZ1EmIGYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwRbr5W8D5WL8tUA6MOQCceACSz19Pn0Zv858s3DZ1EmIGYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwRbr5W8D5WL8tUA6MOQCceACSz19Pn0Zv858s3DZ1EmIGYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwRbr5W8D5WL8tUA6MOQCceACSz19Pn0Zv858s3DZ1EmIGYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1CgpvshF9E8J1zHvlrtYfCGruRzdUdm7ht2vNxkw9s-U/edit
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVYzuPeBghc6HgV2kZ3u9KmxrmVM7SbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yPqAz1CYpRcHPJi9yLvE0stN5qwdr17u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yPqAz1CYpRcHPJi9yLvE0stN5qwdr17u/view?usp=sharing
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    3. ความเหมาะสมของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 
"ทักษะทางสังคมและการใช้
ชีวิต” แก่นักศึกษา 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
- แบบประเมินการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ (ปี 4 
____, ป ี6 ป.1) 
 
แหล่งข้อมูล 
- นักศึกษาทุกช้ันปี 
- เภสัชกรประจ าแหล่ง 

 - กิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษามี
พัฒนาการด้านทักษะทางสังคมและการใช้ชีวิต
หรือไม่ 

 บัณฑิตในระดับปริญญาตรี เภสัชกรที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรและวิชาชีพ 
มีความโดดเด่นด้านการจัดการ
ด้านยา และการวิจัยพัฒนาใน
อุตสาหกรรมยา พร้อมด้วย
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
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บัณฑิตส าเร็จการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรและวิชาชีพ 
สามารถใช้ความรู้ในด้าน
การจัดการด้านยา การวิจัย 
มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ความเหมาะสมของ
หลักสูตร 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อ
หลักสูตรส าหรับบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา (คุณธัญญ
ลักษณ์) และศิษย์เก่า (งาน
กิจการ)  
 
แหล่งข้อมูล 
- บัณฑิตที่กลับมารับ
ปริญญา 
- ศิษย์เก่าที่จบไม่เกิน 5 ปี 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อหลักสูตรส าหรับ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdcYkfiCrTIC_Mfpb2JRJLK7
J08xwNrxXMOkjyq5UOLiXxvQ/viewform 

- ทา่นคดิว่างานที่ทา่นได้ปฏิบัติงานอยู่มีความ
เหมาะสมต่อระดับความรู้และทักษะของทา่น
หรือไม่ 
- ทา่นคดิว่าความร็้และทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของทา่นมีอะไรบา้ง 
- ทา่นมีการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ (เช่น 
การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง) 
- งานที่ทา่นได้รับมอบหมายมีโอกาสในการ
ส่งเสริมให้ท่านได้พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร 
- ทา่นเคยเสนอตัวหรอือาสาที่จะขอรับผดิชอบ
งาน/โครงงานที่ส าคัญของหน่วยงานของทา่น
หรือไม่ 
- ทา่นมีโอกาสได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบงาน/
โครงงานที่ส าคัญหรือไม่ 
- ทา่นมีความม่ันใจในการรับผดิชอบงาน/
โครงการที่ส าคัญดังกล่าวมากน้อยแค่ไหน 
อย่างไร 
- ทา่นเคยมีปัญหาในการปฏิบัติงานที่ต้องท างาน
ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่ 
- ทา่นมีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
ในการปฏิบัติงานหรือไม่ หากมีทา่นสามารถ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdcYkfiCrTIC_Mfpb2JRJLK7J08xwNrxXMOkjyq5UOLiXxvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdcYkfiCrTIC_Mfpb2JRJLK7J08xwNrxXMOkjyq5UOLiXxvQ/viewform


 

หลักสูตร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผลผลิตที่คาดหวัง ข้อมูลต้องการทราบ วิธีการ / แหล่งข้อมูล เคร่ืองมอื ประเด็น/แนวคําถาม 

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
- ทา่นมีความก้าวหน้าในสายงานของท่านอย่างท่ี
ควรจะเป็นหรือไม่ (ศิษย์เก่า) 

 ผูใ้ช้บัณฑิต/เภสัชกรประจ า
แหล่งฝึก 

เภสัชกรที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรและวิชาชีพ 
มีความโดดเด่นด้านการจัดการ
ด้านยา และการวิจัยพัฒนาใน
อุตสาหกรรมยา พร้อมด้วย
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
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บัณฑิตส าเร็จการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรและวิชาชีพ 
สามารถใช้ความรู้ในด้าน
การจัดการด้านยา การวิจัย 
มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. คุณภาพของบัณฑิตที่จบ
กลับไปท างาน 
- ความคดิริเร่ิม 
- คุณภาพและจ านวนผลงาน 

เคร่ืองมอื 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ/ความไม่พึงพอใจของ
ผูใ้ช้บัณฑิต 
- แบบนิเทศการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 
 
แหล่งข้อมูล 
- ผูใ้ช้บัณฑิต 
- เภสัชกรประจ าแหล่งฝึก 

 - บัณฑิตมีความรู้และทักษะเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน (ใช้จากแบบสอบถามของ
มหาวิทยาลัย) 
- บัณฑิตมีความโดดเด่นในด้านการจัดการด้าน
ยา การวิจัย เทคโนโลยีดิจิตอล ภาษาอังกฤษ 
หรือไม่ (ถามแยกหมวด) --> สร้างแบบสอบถาม
เพิ่ม 
- เป็นผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในงานหรือสร้างสรรค์
งาน สามารถท างานเป็นทีมได้ 
- บัณฑิตมีการวางตัวได้อย่างเหมาะสม รู้
กาละเทศะ สุภาพอ่อนน้อม เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
- มีการแสดงออกทางวาจาและสื่อสังคม
ออนไลน์ อย่างเหมาะสม 
- คดิอย่างมีวิจารณญาณคดิอย่างมีเหตุผล มี
การไตร่ตรองอย่างรอบคอบและค้นหาหลักฐาน 
- มุ่งม่ัน อุตสาหะ รับผดิชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
- มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
- มีความม่ันใจและแสดงความคดิเห็นในเชิง
สร้างสรรคต์ามหลักเหตุผล 

    2. ความแตกต่างของคุณภาพ
บัณฑิตเมื่อเปรียบเทยีบกับ
บัณฑิตที่จบจากที่อื่น 

   



 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง แนวทางการจัดท าข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC)  
ด้านการผลิตบัณฑิต 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
ณ ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 

 
1. ผศ.พีรวัฒ์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้น าเสนอ 
2. ผศ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้เข้าร่วม 
3. ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้เข้าร่วม 
4. นายทยากร วริทธานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
5. นางสาวสุขุมา พวงมะลิ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ผู้เข้าร่วม 
6. นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
7. นางวรรณา พุ่มพฤกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม 
8. นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน ผู้เข้าร่วม 
9. นางสาวปฐม ยังมงคล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้เข้าร่วม 
10. นางสาวสดใส ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปข านาญการ ผู้เข้าร่วม/ผู้จดบันทึก 
 



 

การวัดและประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง แนวทางการจัดท าข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC)  ด้านการผลิตบัณฑิต 

 
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือให้อาจารย์บันทึกคะแนน จัดท าเกณฑ์การให้คะแนน และตัดเกรดผ่านระบบ REG 
                        อ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ในการบันทึกเกรดของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา   

2. ลดปริมาณการใช้กระดาษในการบันทึกเกรด 
ตัวช้ีวัด 1. ได้แนวทางในการจัดท าแบบสอบถาม VOC และการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถน าผลทีไ่ดม้า 
                        ปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
ความส าเร็จ 1. อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ REG  ได้ทราบขั้นตอนการเทคนิค 

 การบันทึกเกรดในระบบ REG ได้ย่างถูกต้อง 
 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง แนวทางการจัดท าข้อมูล
การรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ด้านการผลิตบัณฑิต ร่วมกับผู้บริหารและบุคลกรกลุ่มงานวิชาการ งานกิจการ
นักศึกษาและงานพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ผลลัพธ์/ผลผลิตที่คาดหวัง ข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือ
ที่ใช้ โดยร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้มาซึ่งแบบสอบถามที่ต้องตามความต้องการและสะท้อนการ
ท างานของคณะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาในอนาคต และงานวิชาการได้น าสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ในการติดตามการ
รับฟังเสียงของลูกค้าได้แก่ กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน และกลุ่มลูกค้าอนาคต ยกตัวอย่างกลุ่มลูกค้าในอนาคต (นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม PharmCamp : สายฝันฉันอยากเป็นเภสัชกร เมื่อวันที่ 
28-29 สิงหาคม 2564) ซ่ึงสรุปข้อมูลดังนี้ 
 1. เพศ (114 คน)  - ชาย  ร้อยละ 17.50 
    - หญิง ร้อยละ 82.50 
 
 

 

 

 

  

2. ท่านคิดว่าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีชื่อเสียงด้านใดบ้าง (114 คน) 

  

 

  

 

 



 

3. ความมีชื่อเสียงของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่านรับทราบในช่องทางใด   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ท่านคิดว่ารูปแบบในการรับเข้าศึกษาต่อของปีการศึกษานี้ มีความเหมาะสมหรือไม่ 

 

5.  ท่านคิดว่รูปแบบการรับเข้าใดท่ีคณะควรจัดกสรรจ านวนรับเข้าในสัดส่วนมากที่สึด (3 อันดับแร



 

6. ท่านอยากให้คณะจัดสรรช่องทางการรับเข้าศึกษาต่อโดยใช้คุณสมบัติพิเศษอ่ืนๆ ด้านใดเพ่ิมเติมบ้าง 

  

 

 

 

 

 

7. สาขาวิชาใดท่ีท่านสนใจเลือกศึกษาต่อมากที่สุด 

 

 

   

 

 

 

 

8.  ในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ท่านคิดว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์อยู่ในอันดับใด (ให้เรียงอันดับ 
ความมีชื่อเสียง 1-3) 

 

 

 

 

 

 



 

 9. ปัจจัยในการเลือกเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่านจะใช้เกณฑ์อะไรในการ

ตัดสินใจ (เลือกค าตอบที่เป็นจริงที่สุด 3 อันดับแรก) 

 

 

  

 

 

 

 

10.   ค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาคปกติ อัตรา 29,500 บาท ) 
(โครงการพิเศษ อัตรา 45,000 บาท ) มีความเหมาะสมหรือไม่ เมื่อเทียบกับการเรียนการสอนและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จะได้รับ 

 

   

 

 

 

 

11. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเลือกเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่านจะใช้เกณฑ์
อะไรในการตัดสินใจ (เลือกค าตอบที่เป็นจริงที่สุด 3 อันดับแรก)  

   


