
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต* 

ชื่อตัวบงชี้ : 10.1  รอยละของจํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีเขารวมโครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะผูท่ีมีภูมิลําเนา
ใน 14 จังหวัดภาคใตท่ีขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 5.00 ≥ 50 - 36.46 41.88 รอยละ 31-40 รอยละ 41-50 มากกวารอยละ 
50 

2 0 - 2 

 * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
          คณะมีการสรางความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใตในหลายลักษณะ อยางหนึ่งคือการที่คณะฯรวมกับ
มหาวิทยาลัยฯในการรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวมโครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะผูที่มีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัด
ภาคใต เชนโครงการคัดเลือกนักเรียนในภาคใตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดยวิธีรับตรง โครงการมหาดไทย เปนตน 
ซึ่งมีแผนในการรับนักศึกษาโดยโครงการในลักษณะนี้เปนประจําทุกป  ในปการศึกษา 2550 คณะฯมีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวม
โครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะผูที่มีภูมิลําเนาใน 14 จังหวัดภาคใตนี้จํานวนทั้งสิ้น 67 คน จากจํานวนนักศึกษา
ช้ันปที่ 1 ทั้งหมด 160 คน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาคณะฯสามารถดําเนินการไมไดตามเปาหมายแตอยูในระดับกลางของเกณฑคะแนนที่
ใชในการประเมิน  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 10.1-01      โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีสอบตรง, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการการศึกษา 
                             และหนวยกิจการนักศึกษา 
ภส. 10.1-02      โครงการรับนักศึกษาของกระทรวงมหาดไทย, รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 งานบริการ 
                             การศึกษาและหนวยกิจการนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต* 

ชื่อตัวบงชี้ : 10.2  จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ภาคใต 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

5.00  10 - 15 10 1 โครงการ 2-3 โครงการ มากกวาหรือ
เทากับ 4 
โครงการ 

3 1  - 5 

 * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
 คณะฯมีการกําหนดไวในแผนกลยุทธของคณะฯชัดเจนในการมีโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตางๆหรือกับ
สังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใตนี้ นอกจากนี้คณะฯยังมีการกําหนดผูรับผิดชอบโดยตรงและมีการสนับสนุน
งบประมาณทั้งจากภายในคณะฯ เชน ศูนยสมุนไพรทักษิณ หนวยชุมชนสัมพันธ และจากหนวยงานภายนอกคณะฯ เชน สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สํานักงานสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ (สสส.) เปนตน สําหรับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 
คณะฯมีจํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือกับหนวยงานตางๆหรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใตลดลง
กวาปการศึกษาที่ผานมาถึง 5 โครงการ แตอยางไรก็ตาม คณะก็บรรลุเปาหมายที่ต้ังไว คือ 10 โครงการ ซึ่งมีการดําเนินงานที่รวมมือ
กับหนวยงานตางๆหรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจํานวนหลายโครงการ ซึ่งคณะฯจะตองมีการวิเคราะหและ
สรางความยั่งยืนในความรวมมือเหลานั้นอยางเปนระบบตอไป  

เอกสารอางอิง :   
ภส.10.2-01      โครงการสัปดาหเภสัชกรรม, งานบริการการศึกษา 
ภส.10.2-02      โครงการหองเรียนชุมชน อ.บางกล่ํา จ.สงขลา, หนวยชุมชนสัมพันธ 
ภส.10.2-03      โครงการหองเรียนชุมชน อ.สทิงพระ จ.สงขลา, หนวยชุมชนสัมพันธ 
ภส.10.2-04      กิจกรรมการสาธิตการทําน้ํามันหมองน้ําและพิมเสนน้ํา, หนวยชุมชนสัมพันธ 
ภส.10.2-05      โครงการจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการใชยาที่เหมาะสม, หนวยชุมชนสัมพันธ 
ภส.10.2-06      โครงการเผยแพรความรูดานยาแกชุมชนใกลมหาวิทยาลัย, หนวยชุมชนสัมพันธ 
ภส.10.2-07      โครงการบริจาคโลหิตรวมกับเทศบาลเมืองคอหงสและรพ.หาดใหญ, หนวยชุมชนสัมพันธ 
ภส.10.2-08      โครงการศึกษาภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก, ศูนยสมุนไพรทักษิณรวมกับ ภวพ. 
ภส.10.2-09      โครงการเภสัชสาธารณสุขในการสรางเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชน ชุมชนบานในไร  ต.คอหงส,  
                            หนวยชุมชนสัมพันธ 
ภส.10.2-10      โครงการเภสัชสาธารณสุขในการสรางเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชน ชุมชนบานปลักธง ต.คอหงส,  
                            หนวยชุมชนสัมพันธ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่ 10 ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ สังคมและชุมชนภาคใต* 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
      1.1 โครงการที่เปดโอกาสใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขารวมโครงการพิเศษเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหเฉพาะผูที่มีภูมิลําเนา
ใน 14 จังหวัดภาคใตที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษานั้นยังมีไมมาก และโครงการที่มีอยูก็มีกฎเกณฑที่คอนขางเขมงวดเพราะคณะฯยังคง
คํานึงถึงคุณภาพของนักศึกษาที่รับเขาเปนหลักมากกวาการเปดโอกาสทางการศึกษา 
 1.2 คณะฯยังคงมีอาจารยผูสนใจหรือรับผิดชอบไมมากนักที่ทําโครงการที่รวมมือกับหนวยงานตางๆหรือกับสังคมและ
ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต โครงการที่คณะฯมีอยูในปจจุบันจะมีการดําเนินการจากอาจารยจํานวนไมกี่ทานเทานั้น 
 1.3 คณะฯขาดการสรางแรงจูงใจใหอาจารยทํางานกับหนวยงานตางๆหรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ภาคใต และไมเพียงแตคณะฯเพราะนโยบายมหาวิทยาลัยฯก็ไมชัดเจน เชนโดยทั่วไปมหาวิทยาลัยฯยังคงกําหนดใหอาจารยสราง
ผลงานวิจัยตีพิมพจากการรวมมือกับหนวยงานตางๆหรือกับสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนภาคใตซึ่งเปนไปไดไมงาย
นักในทางปฏิบติั 
 
2.  จุดแข็ง 
 2.1 คณะฯเปนสาขาวิชาเกี่ยวกับยา ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยสี่ทําใหมีโอกาสไดรับความสนใจและสรางความสัมพันธกับสังคม
ชุมชนภาคใตไดสูง  
                 2.2 คณะฯไดขยายสาขารานยา โดยตั้งอยูรวมกับชุมชนทําใหเปนชองทางของคณะฯในโอกาสที่ไดใกลชิดกับชุมชนมากขึ้น 
 2.3 คณะฯเปนคณะเภสัชศาสตรที่มีอายุเกือบ 30 ป ทําใหคณะฯมีเครือขายในสังคมชุมชนภาคใต เชน คณะฯมีศิษยเกาที่
ทํางานในโรงพยาบาลในภาคใตจํานวนไมนอย 
 2.4 คณะฯมีอาจารยผูเช่ียวชาญและทําการสอนนักศึกษาเกี่ยวกับการทํางานรวมกับชุมชน ซึ่งเปนภาควิชาหนึ่งในคณะฯ ทํา
ใหมีโอกาสในการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการสรางความสัมพันธกับชุมชนเขาดวยกัน 
 2.5 ผูบริหารสูงสุดของคณะฯใหการสนับสนุนในการทํางานรวมกับสังคมและชุมชนอยางดียิ่ง จะสังเกตไดจากมีการเขารวม
กิจกรรมหรือโครงการทุกครั้งที่มีโอกาส 
 2.6 นักศึกษาและอาจารยสวนใหญเปนคนในพื้นที่ภาคใต ทําใหเขาใจและสามารถสื่อสารกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.7 คณะฯมีศูนยสมุนไพรทักษิณ เปนหนวยงานเชื่อมโยงความสัมพันธกับชุมชนในภาคใต ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน 
อยางเปนรูปธรรม สืบเนื่องจากกิจกรรมการสํารวจภูมิปญญาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ทําใหเกิดเครือขายกับชมรมแพทยแผนไทย
ใน 14 จังหวัดภาคใตและนําไปสูการถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชน 
 
3.  โอกาส 
 3.1 ปจจุบันมีแหลงทุนสนับสนุนการสรางความสัมพันธกับสังคมชุมชนภาคใตจํานวนไมนอย รวมทั้งการมีอาจารยของ
คณะฯเปนผูบริหารหนวยงานนั้นๆที่เปนผูจัดการโครงการและแหลงทุน 
                 3.2 จากนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐเกิดเปนองคการบริหารสวนจังหวัดและสวนตําบล ทําใหเกิดชุมชนเขมแข็ง ซึ่ง
ทําใหคณะฯสามารถสรางความสัมพันธไดงายขึ้น 
 3.3 ในขณะที่มหาวิทยาลัยฯยังขาดความชัดเจนและยังมีผูใหความสนใจเกี่ยวกับงานดานนี้ไมมากนัก นับเปนโอกาสของ
คณะฯที่จะทํางานริเริ่มบุกเบิกหรือทํางานเชิงรุกในดานนี้ 

3.4 ในปจจุบันองคกรหรือหนวยงานในสังคมชุมชนหรือหนวยงานที่ไมใชภาครัฐ (NGO) ในจังหวัดสงขลาหรือพ้ืนที่ภาคใต
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มีคอนขางหลากหลาย ทําใหคณะฯมีโอกาสและทางเลือกมากขึ้นในการสรางความสัมพันธ 
 3.5 จากเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหพ้ืนที่เปนพื้นที่ยุทธศาสตรและมีโอกาสไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานตางๆสูง 
 
4.  อุปสรรค 
 4.1 มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายและมีการจัดต้ังกรรมการดูแลรับผิดชอบ แตขาดการเชื่อมโยงกับคณะฯที่เปนรูปธรรม 
                 4.2 จากเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหการทํางานในบางพื้นที่มีความเสี่ยง เปนอุปสรรคตอ
ความสัมพันธของคณะฯกับสังคมชุมชน 
 4.2 วัฒนธรรมของสังคมชุมชนภาคใตอาจมีภาพลักษณที่ไมออนโยนเหมือนกับภาคอื่นๆ ทําใหอาจารยและนักศึกษาที่ไมได
เติบโตในพื้นที่ลังเลที่จะออกไปทํางานรวมกับชุมชน 
 4.3 สภาพภูมิประเทศในภาคใตเปนแผนดินแนวแคบที่ยื่นลงมาทางใต ทําใหการเดินทางไปในพื้นที่ตางๆใชเวลาและ
ทรัพยากรสูง 
 4.4 ความเชื่อถือและเคารพของคนในสังคมตอมหาวิทยาลัยฯคอนขางสูง จึงอาจทําใหภาคประชาชนลังเลในการที่จะเขามามี
สวนรวมหรือเสนอใหความเห็นและคําแนะนําแกอาจารยในมหาวิทยาลัยฯ 
 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
      5.1 คณะฯตองรวมมือกับมหาวิทยาลัยฯสรางความชัดเจนในนโยบายของการทํางานเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน รวมทั้งการ
จูงใจใหอาจารยเขารวมทํางาน 
 5.2 คณะฯตองปรับปรุงกระบวนทัศน สรางทัศนคติที่ดีและฝกอบรมทักษะการทํางานและภาวะผูนําใหอาจารยเพื่อการ
ทํางานกับสังคมและชุมชน 
 5.3 คณะฯตองเพิ่มจํานวนอาจารยผูเขารวมทํางานเพื่อพัฒนาความสัมพันธของคณะฯกับสังคมและชุมชน โดยไมเพียงจํากัด
หรือกําหนดวาเปนหนาที่ของอาจารยผูใดหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองชวยกัน 
 5.4 คณะฯตองปรับปรุงการประชาสัมพันธงานของคณะฯ เพื่อทําใหคณะฯเปนที่รูจักของสังคมและชุมชน และรูสึกวา
สามารถพึ่งพาได  
 5.5 คณะฯจะตองเรงสรางโอกาสจากวิกฤติการณการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยจัดทําโครงการที่
สรางความสัมพันธกับสังคมชุมชนภาคใตที่กําลังตองการความชวยเหลืออยางมากจากสถานการณ คณะฯจะตองทําโครงการนั้นๆ
ควบคูไปกันกับการคํานึงถึงขนาดของประโยชนของโครงการที่มีตอชุมชนและเรงประชาสัมพันธทั้งเพื่อการเขารวมโครงการและ
ผลงานของโครงการเพื่อใหไดรับความสนใจและไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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