
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.33 4 - - 6 มีการดําเนินการ
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอ

แรก 

3 1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ 
1 =  มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
2 =  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3 =  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 
4 =  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและ 
      วัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  
5 =  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  
6 =  มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มี 
       ความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯไดกําหนดใหการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนพันธกิจอยางหนึ่งของคณะฯ คณะฯจึงมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและมี
แผนงานรองรับ รวมทั้งมีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
เชนโครงการทําบุญทุกเดือนของสํานักงานเลขานุการคณะฯ โครงการทอดกฐิน  การลอยกระทง การทําบุญคณะ กิจกรรมไหวครู เปนตน 
นอกจากนี้คณะฯยังไดมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ เชน การที่ศูนยสมุนไพรทักษิณดําเนิน
กิจกรรมดานอนุรักษภูมิปญญาแพทยแผนไทย  กิจกรรมของศูนยสมุนไพรทักษิณไดบูรณาการกิจกรรมดานบริการวิชาการไปสูการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยจัดโครงการสํารวจภูมิปญญาฯนํานักศึกษาเขารวมโครงการสัมผัสชุมชน ศึกษาความรูจากหมอพื้นบาน 
การศึกษาสมุนไพรภาคใตในพื้นที่  การเก็บรวบรวมขอมูลมาไวศึกษาและสืบทอด อยางไรก็ตามคณะฯขาดการสงเสริมการดําเนินงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติและการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และขาดการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ จึงทําใหคณะฯ
ดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่วางไวและมีคะแนนอยูในเกณฑระดับสูง 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 6.1-1.1       แผนการปฏิบัติงานประจําป 2550 
ภส. 6.1-2.1      โครงการทําบุญทุกเดือนของสํานักงานเลขานุการคณะฯ  โครงการทอดกฐิน  การลอยกระทง การทําบุญคณะ  
                           กิจกรรมไหวครู, โครงการสํารวจภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก 
ภส. 6.1-3.1      โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต 3, ศูนยสมุนไพรทักษิณ 
ภส. 6.1-4.1      โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต 3, โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับแพทยแผนไทย 
ภส. 6.1-5.1       ศูนยสมนุไพรทักษิณ 
ภส. 6.1-6.1      โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต 3, โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับแพทยแผนไทย 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.2  รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติท้ังหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.33 1.0-1.4 17.26 1.69 1.36 รอยละ 1.0-1.4 รอยละ 1.5-1.9 มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 

2.0 

1 1  0 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            การอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมเปนภารกิจสําคัญดานหนึ่งของคณะฯ คณะฯไดกําหนดเปน
แผนปฏิบัติการของคณะฯและใหการสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ กิจกรรมการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมเหลานี้มีทั้งที่เปนการสืบทอดประเพณีดั้งเดิมที่ทําเปนประจําตามวาระหรือเทศกาลและการจัดขึ้นใหมโดยความคิดของคณะฯ
หรือนักศึกษาเอง งานสวนใหญอยูในความรับผิดชอบดูแลของฝายกิจการนักศึกษาและฝายพัฒนาบุคลากร มีลักษณะเปนรูปแบบ
คณะกรรมการทํางานและเปดโอกาสใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวม  
            ในปการศึกษา 2550 กิจกรรมการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมที่นักศึกษาของคณะฯไดจัดหรือ
เขารวมแบงเปน 2 ประเภทใหญๆไดแก 1) กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสวนใหญเปนกิจกรรมใน
เทศกาลตามประเพณี และในวันสําคัญทางศาสนา เชน กิจกรรมวันไหวครู วันลอยกระทง การแหเทียนพรรษา โครงการทําบุญตักบาตร
วันปใหม และทอดกฐิน รวมถึงกิจกรรมที่ประเพณีและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยฯ หรือชมรม/หนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ เปน
ผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเปนประจํา 2) กิจกรรมที่คณะฯ หรือหนวยงานภายในคณะฯ รวมถึงสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตรเปนผูจัด 
สําหรับบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯเปนหลัก เชน กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาที่ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา 
กิจกรรมสานสัมพันธ Pharm D สรางคุณคานําความดีสูสังคม กิจกรรมกลามะกอกงามดวยธรรม กิจกรรมบริหารกายบริหารจิตชีวิตมีสุข 
โครงการศึกษาภูมิปญญาชาวบานเกี่ยวกับแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก เปนตน รวมทั้งสิ้น 11 กิจกรรมคิดเปนรอยละ 1.36 ตอจํานวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติทั้งหมด 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 6.2-01      โครงการทอดกฐิน 
ภส. 6.2-02      การแหเทียนพรรษา  
ภส. 6.2-03      กิจกรรมวันไหวครู  
ภส. 6.2-04      โครงการลอยกระทง  
ภส. 6.2-05      โครงการทําบุญตักบาตรวันปใหม 
ภส. 6.2-06      โครงการกลามะกอกงามดวยธรรม  
ภส. 6.2-07      โครงการบริหารกายบริหารจิตชีวิตมีสุข  
ภส. 6.2-08       กิจกรรมสานสัมพันธ Pharm D  สรางคุณคานําความดีสูสังคม 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

ภส. 6.2-09      โครงการศึกษาภูมิปญญาชาวบานเกี่ยวกับแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก  
ภส. 6.2-10      กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาที่ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา  
ภส. 6.2-11     โครงการเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษา ประจําป 2550 
ภส. 6.2-12      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                         http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวบงชี้ : 6.3  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.34 0.01-0.49 0.93 0.65 0.88 รอยละ 0.01-0.49 
ของ

งบดําเนินการ 

รอยละ 0.50-0.99 
ของ

งบดําเนินการ 

มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 1.00 ของ
งบดําเนินการ 

2  1 0 3 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมเปนกิจกรรมจําเปน คณะฯไดสนับสนุนโดยจัดใหมี
แผนปฏิบัติการและผูรับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณผานการดูแลของฝายตางๆในคณะฯ เชน ฝายกิจการนักศึกษา 
ฝายพัฒนาวิชาชีพหรือฝายพัฒนาบุคลากร เปนตน อยางไรก็ตามในปนี้คณะฯจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเหลานี้เพียงประมาณ 
322,737 บาท ซึ่งลดลงจากจํานวน 414,549 บาทของปที่ผานมา คาดวาการจัดสรรงบประมาณดานนี้อาจมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะคณะฯมีภารกิจอยางอื่นๆที่จําเปนตองรับการจัดสรรงบประมาณที่คอนขางสูง เชน งานวิจัยและงานบริการวิชาการเปนตนทํา
ใหคณะฯมีงบประมาณไมเพียงพอ คณะฯจึงตองมีการวิเคราะหเพื่อคัดเลือกกิจกรรมที่นาสนใจและมีประโยชนที่คณะฯจะใหการ
สนับสนุน นอกจากนี้กิจกรรมเหลานี้สวนหนึ่งเปนกิจกรรมที่คณะฯไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ เชน สํานักงานสงเสริม
สุขภาพแหงชาติ (สสส.) เปนตน ซึ่งมีลักษณะกิจกรรมที่ใกลเคียงกัน คณะฯจึงบูรณาการกิจกรรมเหลานี้เขาดวยกันเพื่อเปนการประหยัด
งบประมาณ 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 6.3-01      โครงการทอดกฐิน 
ภส. 6.3-02      การแหเทียนพรรษา  
ภส. 6.3-03      กิจกรรมวันไหวครู  
ภส. 6.3-04      โครงการลอยกระทง  
ภส. 6.3-05      โครงการทําบุญตักบาตรวันปใหม 
ภส. 6.3-06      โครงการกลามะกอกงามดวยธรรม  
ภส. 6.3-07      โครงการบริหารกายบริหารจิตชีวิตมีสุข  
ภส. 6.3-08      กิจกรรมสานสัมพันธ Pharm D  สรางคุณคานําความดีสูสังคม 
ภส. 6.3-09      โครงการศึกษาภูมิปญญาชาวบานเกี่ยวกับแพทยแผนไทยรวมกับแหลงฝก  
ภส. 6.3-10      กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาที่ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา  
ภส. 6.3-11      โครงการเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษา ประจําป 2550 
ภส. 6.3-12      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                          http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.4  มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม (ชิ้นงาน) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - 0 0 0 - - - - -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
             คณะฯไมมีแผนการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมออกมาเปนช้ินงานชัดเจนในภาพรวมของคณะฯ คณะฯ
เพียงแตกําหนดใหกิจกรรมดานการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาที่เกี่ยวกับการแพทยและเภสัชกรรมแผนไทยเปนเปาหมายอยางหนึ่ง
ของการจัดกิจกรรมตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยศูนยสมุนไพรทักษิณรวมกับภาควิชาเภสัชเวทและเภสัช-
พฤกษศาสตร เปนผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดังกลาว นอกจากนั้นแลวคณะฯไมมีความเช่ียวชาญดานศิลปะและวัฒนธรรมทําใหในป
การศึกษา 2550 นี้คณะฯไมมีผลงานตามตัวบงช้ีนี้  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 6.4-01      กิจกรรมดานการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาที่เกี่ยวกับการแพทยและเภสัชกรรมแผนไทย โดยศูนยสมุนไพรทักษิณ 
                          รวมกับภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.5  ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - 4 4 - - - - -  - - 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1= มีแผนหรือโครงการเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม  
2= มีการดําเนินการตามโครงการในขอ 1  
3= มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอีก 1 ดาน อยางนอย 1 โครงการ  
4= มีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นอกี 2 ดาน อยางนอย 1 โครงการ  
5= มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นมากกวาหรือเทากับ 2 ดาน และมีการนําศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาไทยออกเผยแพรใน

ระดับสากลอยางนอย 1 โครงการ  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯไดกําหนดเปนแผนปฏิบัติการของคณะฯในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม และใหการ
สนับสนุนเพื่อใหมีการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ สวนการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นของคณะฯที่
สามารถเห็นไดชัดเจนคือพันธกิจดานการเรียนการสอน พันธกิจดานการบริการวิชาการและพันธกิจดานการวิจัยเชนกิจกรรมการอนุรักษ
ภูมิปญญาดานการแพทยและเภสัชกรรมแผนไทย โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมคือ ศูนยสมุนไพรทักษิณ และภาควิชาเภสัชเวท-
และเภสัชพฤกษศาสตร นําเอากิจกรรมดังกลาวบูรณาการกับการเรียนการสอนของภาควิชาฯ เชน รายวิชาเภสัชเวทขั้นสูง และ รายวิชา
สมุนไพรไทยและยาพื้นบาน นอกจากนี้กิจกรรมดังกลาวยังนําไปสูการการรวบรวมตัวอยางสมุนไพรและองคความรู ซึ่งไดนํามาจัด
แสดงรวมกับตัวอยางและองคความรูดานการแพทยแผนไทยจากทองถิ่นอื่น เพื่อใชในงานบริการวิชาการของศูนยสมุนไพรทักษิณ 
กิจกรรมตางๆเหลานี้ยังชวยสรางเครือขายระหวางคณะฯกับชมรมแพทยแผนไทยและหมอยาพื้นบานในจังหวัดตางๆและ ยังทําให
อาจารยของคณะฯนําขอมูลมาพัฒนาเปนโครงการวิจัยไดอีกดวย กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ทําอยางตอเนื่องและมีการรวบรวมเปนหนังสือ
เผยแพรเปนระยะๆ 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 6.5-1.1       แผนการปฏิบัติงานประจําป 2550 
ภส. 6.5-2.1      โครงการสํารวจภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต  
ภส. 6.5-3.1      โครงการจัดทําหนังสือทําเนียบหมอพื้นบานภาคใต 
ภส. 6.5-4.1      โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย 
ภส. 6.5-4.1      สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                            http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้เฉพาะ 
ชื่อตัวบงชี้ : 6.6  จํานวนวิทยานิพนธดานวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป
การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 
เกณฑ 

เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 - - - 0 0 - - - - -  - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯไมไดมีความเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมจึงทําใหคณะฯไมมีการศึกษาที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและไมปรากฏเปนผลงาน
วิทยานิพนธ 

เอกสารอางอิง :   
- 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
 1.1 คณะฯสงเสริมการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม แตใหความสําคัญนอยกวาภารกิจอยาง
อื่น ทําใหกิจกรรมสวนใหญเปนงานเชิงรับ 
 1.2 คณะฯเปนสาขาทางวิทยาศาสตร ทําใหมีงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมไมมากนัก ลักษณะกิจกรรมสวนใหญจึงเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวาระหรือเทศกาลเพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯได
เขารวม หรือใชเปนเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจหรือสรางความสมบูรณของชีวิตใหกับนักศึกษาและบุคลากร 
 1.3 คณะฯมีงบประมาณจํากัด ทําใหคณะฯจัดสรรใหกับภารกิจดานอื่นๆกอน เชน การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ ซึ่งคณะฯใหความสําคัญมากกวา  
 1.4 ในปจจุบันนักศึกษามีกิจกรรมนอกหลักสูตรคอนขางมาก ทําใหนักศึกษาไมมีเวลากับกิจกรรมการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมเหลานี้จึงเปนเพียงสวนหน่ึงเทานั้น 
                  1.5 กิจกรรมการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯขาดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งมิติศาสนา 
 
2.  จุดแข็ง 
 2.1 นักศึกษาและบุคลากรสวนใหญเปนคนในพื้นที่ทองถิ่น ทําใหมีวัฒนธรรมหลายอยางที่คลายคลึงกัน สงผลทําใหงายในการ
สื่อสารหรือประสานงาน  
 2.2 คณะฯมีการกําหนดใหการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในระบบภาระงาน ระบบตัวบงช้ีประสิทธิภาพในการทํางานและ
ระบบการประกันคุณภาพ ทําใหอาจารยและบุคลากรมีความตระหนักถึงกิจกรรมดานนี้เสมอ 
 2.3 คณะฯมีหนวยงานที่มีภาระงานหลักบางอยางเกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชนศูนยสมุนไพรทักษิณ ซึ่ง
มีภารกิจในการสํารวจภูมิปญญาการแพทยและเภสัชกรรมแผนไทย แลวนําความรูมาสังเคราะหเพื่อใชประโยชนในการเรียนการสอน 
และการวิจัย  
 2.4 คณะฯตั้งอยูในพื้นที่ตางจังหวัดจึงมีความใกลชิดกับชุมชนและคนในทองถิ่น ทําใหการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะฯเปนไปในลักษณะพึ่งพากันหรือเกิดเปนเครือขายระหวางคณะฯและชุมชน เชน เมื่อคณะฯ จะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมแตขาดความชํานาญก็สามารถขอรับความชวยเหลือจากชุมชนได สวนคณะฯเองก็ทําหนาที่ในการจัดความรูที่
เกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนระบบเพื่อใหมีการสืบตอไดเชนการจัดศูนยสมุนไพรทักษิณเพื่อเปนแหลงความรูแก
คนรุนหลัง 
 
3.  โอกาส 
 3.1 มหาวิทยาลัยฯมีทรัพยากรที่เปนแหลงเรียนรูทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯสามารถเขาถึงได
เชน ชมรมนาฏศิลป ชมรมดนตรีไทย เปนตน 
 3.2 สังคมใหความสําคัญในเรื่องการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น ทําใหคณะฯมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆมากขึ้น เชน การที่กระทรวงวัฒนธรรมกําลังใหความสนใจเรื่องการแตงกายของนักศึกษา เปนตน 
 3.3 การรวมในโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ของศูนยสมุนไพรทักษิณ นับวา
เปนโอกาสที่ดีที่จะทําใหงานดานนี้ของคณะฯมีความยั่งยืนและไดรับความสนใจ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

 3.4  การสนับสนุนของหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ (สสส.) ในดานการดูแลและสรางเสริม
สุขภาพดานจิตใจหรือจิตวิญญาณ ทําใหคณะฯใชเปนโอกาสในการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมได
เปนอยางดี เพราะนอกจากจะเปนการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกแลวยังเปนการสรางเครือขายระหวางคณะฯกับ
หนวยงานภายนอก การแสดงถึงการบูรณาการของวิทยาศาสตรสุขภาพและการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมไดเปนตัวอยางใหกับนักศึกษาอยางดี 
   
4.  อุปสรรค 
 4.1 ความคาดหวังของสังคม องคกรหรือหนวยงานภายนอกของคณะฯมีความหลากหลายนับเปนอุปสรรคเพราะทําใหคณาจารยและ
บุคลากรตองทํางานหลายดานพรอมๆกัน ทําใหไมสามารถทํางานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดเต็มที่นัก ภาระงานของคณาจารยใน
ปจจุบันทําใหคณาจารยตองเรียงลําดับความสําคัญของงานและสวนใหญแลวงานทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมักจะไดรับ
ความสําคัญนอยเมื่อเทียบกับงานดานอื่นๆ 
 4.2 งบประมาณของคณะฯไมเพียงพอที่จะจัดสรรใหกับการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมมากนัก 
 4.3 ความหลากหลายในการนับถือศาสนาของนักศึกษาที่มีมากขึ้น คณะฯยังไมสามารถปรับตัวหรือมีประสบการณมากพอที่จะจัดให
มีกิจกรรมที่นักศึกษาจากทุกศาสนาเขารวมไดหรือมีกิจกรรมที่จะเขารวม 
 4.4 กระแสโลกาภิวัฒนทําใหวัฒนธรรมตะวันตกมีอิทธิพลรุนแรงโดยเฉพาะอยางยิ่งตอนักศึกษา ผานสื่อเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
เขามามีสวนในกิจวัตรประจําวันของนักศึกษา ทําใหยากแกการปลูกฝงการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมของ
ไทย 
                 4.5 มหาวิทยาลัยฯไมไดใหความสําคัญกับความเชี่ยวชาญดานศิลปะและวัฒนธรรม เพราะมหาวิทยาลัยฯเนนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  
 
5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
 5.1 คณะฯ จะตองมีนโยบายและแผนการดําเนินงาน รวมทั้งมีการสนับสนุนและใหความสําคัญในงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น  
 5.2 คณะฯจะตองเนนนโยบายการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในการสนับสนุนในงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับหนวยงานที่มีภาระกิจหลักเปนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
                  5.3 คณะฯ ตองใหความสําคัญของความหลากหลายของการนับถือศาสนาของนักศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมให
นักศึกษามีสวนรวมมากขึ้นและยังเปนการสรางความเขาใจระหวางการอยูรวมกันของคนจากวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 
 5.4 คณะฯตองจัดใหมีเนื้อหาในหลักสูตรที่สรางทักษะทางวัฒนธรรมใหกับนักศึกษา 
 5.5 กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่คณะฯจัดตองสามารถบูรณาการเขากันกับกิจวัตรประจําวันของอาจารย บุคลากรและ
นักศึกษา ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมที่เปนไปตามเทศกาลอาจไมเพียงพอในการที่จะปลูกฝงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดเต็มที่  
 5.6 คณะฯจะตองมีการฝกอบรมหรือเปดโอกาสใหอาจารยและบุคลากรเขาใจถึงแกนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งวิธีการ
ถายทอดใหกับนักศึกษาหรือชุมชน เพราะการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไมไดเปนงานที่อาศัยเพียงสามัญสํานึกหรือพ้ืนฐานเดิมที่แตละคนมีอยู
เพียงอยางเดียว แตจําเปนจะตองอาศัยความรูความเขาใจและความสามารถในการถายทอดที่ถูกตองดวยเชนกัน  
 5.7 ภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดทั้งสวนที่เปนงบประมาณและกําลังคน ทําใหคณะฯจะตองทบทวนกิจกรรมตางๆของคณะฯ 
และวิเคราะหหากิจกรรมที่สามารถตอบโจทยของภารกิจของคณะฯไดหลายอยางในกิจกรรมเดียวกัน แลวคณะฯจะไดสนับสนุนทรัพยากรอยาง 
มีประสิทธิภาพได 
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