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รายงานขอมูลผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
หนวยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
****** ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (ตอบเฉพาะยุทธศาสตรที่หนวยงานไดดําเนินการ)

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน
1. การมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2560

ที่

ขอมูลพื้นฐาน

1
2
3
4
5
6
7

คณะครุศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติฯ
รอยละ

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา

1,119

จํานวนบัณฑิต
จํานวน
ระดั
บ
ปริ
ญ
ญาตรี
ท
่
ี
จํานวนผูตอบ
บัณฑิตที่มี
ได
ง
านทํ
า
หรื
อ
แบบสํารวจ
งานทํากอน
ประกอบอาชีพ
เขาศึกษา
ภายใน 1 ป

1,108

764

-

รวม

1,119

ผูสํ าเร็จ การศึ กษาใหข อมู ล ภาวการณ มีง านทํา 1,108 คน พบวา เปน ผูมี งานทํ าและ
ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 764 คน โดยทํางานในหนวยงาน/สถานประกอบการ จํานวน 685
คน ทํางานในหนวยงาน/สถานประกอบการพรอมกับกําลังศึกษา จํานวน 3 คน ประกอบอาชีพ
อิสระ 76 คน มีผูเรียนตอโดยไมทํางานจํานวน 4 คน ไมมีผูอุปสมบทและเกณฑทหาร และสาขา
การจัดการโลจิสติกส มีผูสําเร็จการศึกษามีงานทําคิดเปนรอยละ 100
2. จํานวนบัณฑิตที่ไดเกียรตินิยม รุน ปการศึกษา 2558-2560 (ขอมูลจากสงเสริม)
ปการศึกษา
2558
2569
2560

คณะ

สาขา

เกรดเฉลี่ย

จํานวน
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3. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (คะแนน)

4.25 (อยูในระดับดีมาก)

ผลเฉลี่ย
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว

ระดับความพึงพอใจ

4.25 (อยูในระดับดีมาก)

เฉลี่ยรวม
5. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การจัดประชุมสภาวิชาการ
ที่
(ครั้งที่/วัน/เดือน/ป)
1
2
3
4
5

หลักสูตรปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตร
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6. หลักสูตรการศึกษาที่เปดสอน
ระดับปริญญาตรี
คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร
วุฒิ (ยอ)
วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บธ.บ.

ปริญญาตรี

นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ.
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.
บัญชีบัณฑิต
บช.บ.

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท
คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร
วิทยาการจัดการ

ระดับการศึกษา

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

วุฒิ (ยอ)
บธ.ม.

ระดับปริญญาเอก
คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร
คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตร
-

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
การจัดการโลจิสติกส
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจคาปลีก
ธุรกิจเกษตร
ธุรกิจอาหาร
นิเทศศาสตร
เศรษฐศาสตร
-

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

วุฒิ (ยอ)

ระดับการศึกษา

สาขาวิชา

วุฒิ (ยอ)

ระดับการศึกษา

สาขาวิชา

7. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร 2 ภาษา และหลักสูตร
นานาชาติ
คณะ

หลักสูตร
รวมทั้งสิ้น

สาขา

3

รวม
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8. จํานวนนักศึกษาคงอยู ภาคปกติ ปการศึกษา 2560
คณะ/สาขา
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
1.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ
1.2 ธุรกิจออนไลน
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
2.1 การจัดการทั่วไป
2.2 การตลาด
2.3 การตลาด 3+1
2.4 การบริหารทรัยพากรมนุษย
2.5 การเปนผูประกอบการ
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
6.1 การสื่อสารมวลชน
6.2 การประชาสัมพันธ
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
รวม

แผน
การรับ

จํานวน
นักศึกษา
แรกเขา

รวม/
รอยละ

จํานวน
นักศึกษา
ลาออก

รวม/
รอยละ

จํานวน
นักศึกษา
พนสภาพ

รวม/
รอยละ

จํานวน รวม/
นักศึกษา รอยละ
คงอยู

80
40

85
56

5.75
3.79

0
0

0
0

0
0

0
0

85
56

80
40
80
80
40
80
160
40

121
50
98
99
45
103
225
54

8.18
3.38
6.63
6.69
3.04
6.96
15.21
3.65

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

12
5
12
7
1
6
9
5

13.64
5.68
13.64
7.95
1.14
6.82
10.23
5.68

40
40
100
160
80
40
1,180

45
55
101
194
97
51
1,479

3.04
3.72
6.83
13.12
6.56
3.45
100.00

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3
6
7
9
4
2
88

3.41
6.82
7.95
10.23
4.55
2.27
100.00

รวม
ทั้งหมด

รอยละ

5.11
4.02

85
56

5.11
4.02

109
45
86
92
44
97
216
49

7.84
3.24
6.18
6.61
3.16
6.97
15.53
3.52

109
45
86
92
44
97
216
49

7.84
3.24
6.18
6.61
3.16
6.97
15.53
3.52

42
49
94
185
93
49
1,391

3.02
3.52
6.76
13.30
6.69
3.52
100.00

42
49
94
185
93
49
1,391

3.02
3.52
6.76
13.30
6.69
3.52
100.00

ขอมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
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9. นักศึกษาทั้งหมดในระบบภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560
คณะ
หลักสูตร
สาขา
วิทยาการจัดการ

รวม

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
บัญชีบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

1,082
340
368
565
169
142
101
114
250
436
3,567

10. นักศึกษาทั้งหมดในระบบภาค กศ.บท. ประจําปการศึกษา 2560
คณะ
หลักสูตร
สาขา
วิทยาการจัดการ

รวม

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
บัญชีบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

594
106
89
44
0
10
19
0
0
59
921

11. นักศึกษาทั้งหมดในระบบระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2560 (ขอมูลบัณฑิต)
คณะ
หลักสูตร
สาขา
รวม
วิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

บริหารธุรกิจ

18

5
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12. นักศึกษาทั้งหมดในระบบปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2560
คณะ
หลักสูตร
สาขา

รวม

รวมทั้งสิ้น
13. นักศึกษาชาวตางชาติ ประจําปการศึกษา 2560
คณะ
หลักสูตร
สาขา

ประเทศ

รวมทั้งสิ้น
14. การผลิตเอกสารตํารา และสื่อการเรียนการสอน
- เอกสารตํารา
ชื่อเอกสารตํารา
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชีเพื่อการจัดการ

- สื่อการเรียนการสอน
ชื่อสื่อการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ
การบัญชีเพื่อการจัดการ

ผูผ ลิต/ผูแตง

นางสาวมณฑา เอมสวัสดิ์

ผูผ ลิต/ผูแตง
นางสาวมณฑา เอมสวัสดิ์

รวม

6
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15. จํานวนหลักสูตรบูรณาการเรียนรูแ ละการทํางาน รวมมือกับสถานประกอบการที่มีสวน
รวมในการจัดการเรียน
คณะ

จํานวน

วิทยาการจัดการ

1

ชื่อหลักสูตร

ชื่อสถานประกอบการ/
ฝกประสบการณ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

16. สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบผสมผสานและ
การเรียนรูระบบเปด ที่รองรับการเรียนการสอนออนไลน (Massive Open Online
Course : MOOC)
รายวิชา
หลักสูตร
ผูสอน

17. นักศึกษาทีผ่ านมาตรฐานทางภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(ขอมูลจากศูนยภาษา)
นักศึกษาระดับ
จํานวนนักศึกษา
รอยละของนักศึกษาที่
ปริญญาตรี
คณะ
ที่ผานมาตรฐานทาง
ผานมาตรฐานทาง
ชั้นปสดุ ทาย ภาคปกติ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ปการศึกษา 2560
คณะครุศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะนิติศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติ
การทองเที่ยว
เฉลี่ยรวม
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18. การพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับที่สื่อสารได
โครงการ/กิจกรรม

จํานวนผูเ ขารวม

โครงการการพัฒนาศักยภาพการใช
ภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐาน CEFR
โครงการ English for Finance and
Services
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

เปาหมาย 1,079 คน

รอยละ

เปาหมาย 236 คน
เขารวม 210 คน
เปาหมาย 390 คน
เขารวม 416 คน

88.98
106.66

รวมเฉลี่ยรอยละ
19. ความสามารถทางวิชาชีพของนักศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2560
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร

ชื่อ – สกุล

บัญชีบัณฑิต

1. นางสาวสุภาวรรณ หลาบคํา
2. นางสาวเกวลิน พรหมสุภากุล
3. นางสาวศรัญญา วรรณวงศ
4. นางสาวจินตจฑุ า โชติเจริญสุข
5. นางสาวพรรณวดี ขมักการ
6. นางสาวพัชรพร สาคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 1. นางสาวจุไรรัตน ญาณสูตร
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 2. นายสิทธิโชค อินทรถาวร
3. นายกฤษฎา จารณะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 1. นายสิทธิโชค อินทรถาวร
2. นายกฤษฎา จารณะ
รางวัลชมเชย
1. นางสาวเอมอร ศรีปากแพรก
2. นางสาวจุไรรัตน ญาณสูตร
รางวัลชมเชย
1. นายอดิสร ศรีเทพ
2. นายชนสรณ ศรีอักษร

รางวัล/ความสามารถ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การแขงขันทักษะการจัดทําและ
นําเสนองบการเงิน โครงการ
นิทรรศการวิชาการราชมงคลศรีวิชัย
แฟร 2018
วันที่ 18 มกราคม 2561
รางวัลเหรียญเงิน
การแขงขันทําอาหาร ประเภทอาหาร
ไทยโมเดิรน ในงานพระจันทรหลากสี
ที่พะงัน
วันที่ 26 เมษายน 2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ
รางวัลชมเชย
การแขงขันการประกอบอาหารจาก
วัตถุดิบทางการเกษตรของจังหวัด
สุราษฎรธานี ในงานเงาะโรงเรียน
ประจําป 2561
วันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2561

Strategic 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต รางวัลชนะเหรียญทองอันดับ 1
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 1. นายชนสรณ ศรีอักษร
2. นางสาวณักานต วัชัย
รางวัลเหรียญเงิน
1. นางสาวประไพพิศ หลีกลุ
2. นายอดิศร ศรีเทพ
รางวัลเหรียญทองแดง
1. นางสาวธีรวรรณ ลักษณกลุ มาศ
2. นายถิรวัฒน วัฒนกูล
รางวัลเหรียญเงิน
1. นางสาวจุไรรัตน ญาณสูตร
2. นางสาวเอมอร ศรีปากแพรก
รางวัลเหรียญทองแดง
1. นายสิทธิโชค อินทรถาวร
2. นายกฤษฎา จารณะ

รวมทั้งสิ้น

แชมปสุดยอดเชฟ
งานประเพณีชักพระ 2561
วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2561

9

Strategic 2

1

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพือ่ พัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ 2561
งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย : หนวยงานไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ดังนี้
- งบประมาณแผนดิน
.............................755,000............................. บาท
- งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย ................. 592,000........................... บาท
- งบจากแหลงทุนภายนอก
...............................1,430,995........................ บาท
- งบประมาณอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
............................................. บาท
รวม
........................... 2,777,995...................... บาท
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. บทความวิจัย/บทความวิชาการ/นวัตกรรม ที่ไดรับการตีพิมพหรือลงฐานขอมูล
งานวิจัย ป พ.ศ.2560
ประเภทบทความวิจัย/บทความวิชาการ/นวัตกรรม
จํานวนเรื่อง
บทความวิจัย/บทความวิชาการ/นวัตกรรมฉบับสมบูรณที่ไดรับ
8
การตีพิมพการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิจัย/บทความวิชาการ/นวัตกรรมฉบับสมบูรณที่ไดรับ
การตีพิมพการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
บทความวิจยั /บทความวิชาการ/นวัตกรรมฉบับสมบูรณที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารฐานขอมูลงานวิจัย
- TCI 2 (โปรดระบุ)
15
- TCI 1 (โปรดระบุ)
6
- วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
4
ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ
1
การขอตําแหนงทางวิชาการ

Strategic 2

2

2. บทความวิจัย/บทความวิชาการ/นวัตกรรม ที่ไดรับรางวัลระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
- ระดับชาติ
- การประชุมวิชาการระดับชาติ
ลํา
ชื่องานวิจัย/
ดับ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
1 การทํางานเปนทีมที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี
2

3

4

5

6

7

8

-

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพเผยแพร

ศรัญญา มงกุฎแกว
ธนายุ ภูวิทยาธร

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 13 วันที่ 1415 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี แบบโปสเตอร
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 13 วันที่ 1415 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี แบบโปสเตอร
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 13 วันที่ 1415 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี แบบโปสเตอร
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 13 วันที่ 1415 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี แบบโปสเตอร
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 13 วันที่ 1415 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี แบบโปสเตอร
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 13 วันที่ 1415 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี แบบโปสเตอร
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 13 วันที่ 1415 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี แบบโปสเตอร
การประชุมวิชาการทางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการจัดการ ระดับชาติและ
นานาชาติ ประจําป 2560 ครั้งที่ 4 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา วันที่ 15 มิถุนายน 2560

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลตําบลชางขวา อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี
ความสมดุลของชีวิตที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี

นภัสสร ประดับญาติ
ธนายุ ภูวิทยาธร

คุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
ปาลมทองคําจํากัด อําเภอพระแสง จังหวัดสุ
ราษฎรธานี
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่สงผลตอความสุขใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทปาลมทองคํา
จํากัด อําเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎรธานี

กนกวรรณ เกียรติฉวี
ธนายุ ภูวิทยาธร

ความสัมพันธระหวางการจัดการทรัพยากร
มนุษยกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลตําบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร
ธานี
รูปแบบภาวะผูนําที่สงผลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีของโรงเรียนในตําบลขุนทะเลจังหวัด
สุราษฎรธานี

เกตุวดี นุรักษ
ธนายุ ภูวิทยาธร

การศึกษาศักยภาพดานโลจิสติกสของกลุมธุรกิจ
ผูใหบริการโลจิสติกสในจังหวัดสุราษฎรธานี

ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค

สุคนธทิพย ปลองแกว
นายอรรถพงศ ลิมปกาญ
จนวัฒน

ฐิตารัตน ฤทธิฉิม
ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร

ปยะวรรณ ขุนศรี
ธนายุ ภูวิทยาธร
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- ตีพิมพ เผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 2
ลํา
ดับ
1

ชื่องานวิจัย/
งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
การตอรองผานทางสื่อพื้นบานเครื่องแตงกาย
ของชาวไทยโซง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร
ธานี
The Use of Information Technology in
Health Promotion of Elderly People

2

ชื่อ-นามสกุล
สุวิมล เวชวิโรจน
เบญจมาภรณ คงชนะ
เรณุกา ขุนชํานาญ
พัฒชฎา เสนประดิษฐ
พรทิพย ทวีพงษ

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพ
เผยแพร
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปที่ 9 ฉบับที่ 1
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 4 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2560)
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 4 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2560)
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 4 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2560)

3

การสรางจุดขายและกลยุทธทางการตลาด
อาหารทองถิ่นของจังหวัดสุราษฎรธานี

4

ความสัมพันธระหวางการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการกับความคาดหวังของผูบริโภคที่มี
ตอการใชแท็บเล็ต ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ภาพลักษณธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยใน
สังกัดสํานักงานภาคใตตอนบนตามการรับรูของ
ผูใชบริการ
บทเรียนจากประสบการณอุทกภัยตอการเตรียม
ความพรอม การปองกันอุทกภัยในอนาคตของ
ประชาชนบริเวณลุมแมน้ําตาปตอนลาง จังหวัด
สุราษฎรธานี
Price Risk Management Strategies in
Commodity Market

นัยนา เพ็งแกว,
สุณีย ลองประเสริฐ
พวงเพ็ญ ชูรินทร

8

ลักษณะเชิงคุณภาพที่มีประโยชนและตนทุนของ
ขอมูลทางการเงิน

พวงเพ็ญ ชูรินทร

9

ความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากร
มนุษยกับความผูกพันตอองคกร และ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ความสัมพันธระหวางปจจัยการดําเนินงานกับ
คาใชจายของ ธุรกิจการผลิตในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดสุราษฎรธานี

ณัฐวรา ชมแกว
ธนายุ ภูวิทยาธร
นิตย หทัยวสีวงศ สุขศรี

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 4 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2560)
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี
ปที่ 4 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2560)
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 4 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 4 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 4 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

พุฒิยา เพชรคง
พวงเพ็ญ ชูรินทร
อรุษ คงรุงโชค

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 4 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

กระบวนการบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลวิสา
กิจชุมชนกลุมแปรรูปและผลิตอาหาร จังหวัดสุ
ราษฎรธานี
การวิเคราะหคาความยืดหยุนของอุปสงคปาลม
น้ํามัน ในประเทศไทย

ปลิ้มใจ ไพจิตร
ชาญวิทย ทองโชติ

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 4 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี
ปที่ 4 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

5

6

7

10

11
12

-

ณัฐชานันท นพคุณนิรันดร
สุณีย ลองประเสริฐ
ธนายุ ภูวิทยาธร

มโนลี ศรีเปารยะ
เพ็ญพงศ
นนทศักดิ์ จันทรชุม

อาซิ ขะมิมะ
สินีนาท โชคดําเกิง

Strategic 2
ลํา
ดับ
13

14
15

ชื่องานวิจัย/
งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูขอมูล
ขาวสารจากสื่อสารสุขภาพกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนใน
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
การศึกษารูปแบบในการใชเดินทางไป
ทํางานของแรงงานอําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสงผลตอสุขภาพ
ผูสูงอายุ ในจังหวัดสุราษฎรธานี

ชื่อ-นามสกุล
ธวัช บุญนวล

4

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพ
เผยแพร
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 4 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ

วารสารราชภัฏธนบุรี รับใชสังคม ปที่ 3
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2560

มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ

วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี ปที่ 7 ก.ค.-ธ.ค. 2560

- ตีพิมพ เผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 1
ลํา
ดับ
1

2

3

4

5

6

ชื่องานวิจัย/
งานสรางสรรค
ที่ตีพิมพเผยแพร
หวงโซอุปทานเครื่องแกงของกลุมวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดสุราษฎรธานี
การสื่อสารการตลาดเชิงวัฒนธรรม
เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมตลาดน้ําคลองแดน: ตลาดน้ํา
สามคลองเมืองของจังหวัดสงขลาและจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารไทยพาณิชย เขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี
ความสัมพันธระหวางการบริหารทรัพยากร
มนุษยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสํานักงานบัญชีเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับการเปนสมาชิกที่ดีของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิศาสตรภาคใต

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ของพนักงานธนาคารแหงหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล
เตชธรรม สังขคร

ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพ
เผยแพร
RMUTT Global Business and
Economic Review ปที่ 12 ฉบับที่ 1
วารสารการจัดการสมัยใหม ปที่ 15 ฉบับ
ที่ 2 (กรกฎาคม– ธันวาคม 2560)

ไพศาล คําแกว
ธนายุ ภูวิทยาธร
วรรณวิชณีย ทองอินทราช

วารสารการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 9 ฉบับที่
4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)

กิตติคุณ ลาภเบญจพร
ธนายุ ภูวิทยาธร
นิตย หทัยวสีวงศ สุขศรี

วารสารการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 9
ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2560

จิลมิกา รุงสินเมธา
พวงเพ็ญ ชูรินทร
ธนายุ ภูวิทยาธร

วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปริทัศน ปที่ 19 ฉบับที่ 1 (มีนาคม –
สิงหาคม 2560)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ปที่ 13 ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถุนายน 2560

สุภารัตน ศรีแสง
ธนายุ ภูวิทยาธร
วรรณวิชณีย ทองอินทราช
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- ตีพิมพ เผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ลํา
ดับ
1
2

3
4

ชื่องานวิจัย/
งานสรางสรรค
ที่ตีพิมพเผยแพร
Development and Evaluation a thai
website accessibility checker
Technology Enhanced Accessible
Interaction for Visually Impaired Thai
People

ชื่อ-นามสกุล
ดร.เกวลิน อังคณานนท
ดร.เกวลิน อังคณานนท

The Global Internal Audit Competency
อรุษ คงรุงโชค
Framework : The Perception Internal
Audit Staff in Thai Local Administration
The Compliance with Aduditing Job’s
อรุษ คงรุงโชค
Quality Control Standard for the Sole
Complied Auditors in Suratthani Province

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพที่นําไปตีพิมพ
เผยแพร
วารสาร Springer เลมที่ 29 ฉบับที่ CCIS
713 หนา 3-10
วารสาร Springer เลมที่ 8ฉบับที่ LNCS
10278 หนา 224-241 HCI
International 2017 ณ Vancouver
Convention Centre เมือง Vancouver
ประเทศแคนาดา วันที่ 9-14 กรกฎาคม
2560
International Journal of Applied
Business and Economic Research
Vol 15 Num 19 2017
International Journal of Economic
Research Vol 14 No. 15 2017

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
ลํา
ดับ
1

ชื่อตํารา
การบัญชีภาษีอากร

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ภัทรวดี อินทปนตี
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3. ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน มีดงั นีป้ ระจําปงบประมาณ 2560
ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค
ความสุขในการทํางานของคนวัยทํางานในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ความตองการในการพัฒนาตนเองของพนักงานธุรกิจโรงแรมในอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลนและการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี
การพัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษยในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎรธานีสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทัศนคติและความเต็มใจที่จะจายเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรประมง
อาวบานดอนในจังหวัดสุราษฎรธานี
ภาวการณมีงานทําของบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ประสิทธิภาพการใหบริการการขนสงนักทองเที่ยวของรถโดยสารประจํา
ทาง กรณีศึกษาอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
การสรางมูลคาเพิ่มหวงโซคุณคาทุเรียนทอดกรอบ: จังหวัดชุมพร
แนวทางพัฒนาศักยภาพการผลิตยางกอนถวยของสมาชิกสหกรณ
การเกษตรปฏิรปู ที่ดินทาแซะ อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการลานเทปาลมน้ํามัน
การพัฒนาอยางยั่งยืนของการบริหารจัดการทรัพยากรรวม: กรณีศึกษา
เครือขายองคกรชุมชนในการอนุรักษปาชายเลยอาวบานดอน
จังหวัดสุราษฎรธานี
รวม

เจาของผลงาน
นายบุญฤกษ บุญคง
นายอรรถพงศ ลิมปกาญจนวัฒน
นางสาววัชรี พืชผล
นางสาวแพรวพรรณ ปานนุช
ผศ.ดร.ธนายุ ภูวิทยาธร
ดร.เบญจวรรณ คงขน
นางสาวกมลวรรณ เหลายัง
นางสาวจิราภรณ จันทรวงศ
นางสาวรัตติยาภรณ รอดสีเสน
ผศ.นินธนา เอี่ยมสะอาด
นางสาวณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ
นางสาวดาริน รุง กลิ่น
ดร.เบญจวรรณ คงขน
นางสาวณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ
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4. งานวิจัยเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น/การเรียนการสอน/การพัฒนานักศึกษา/การบริหาร
จัดการ/การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค

เจาของผลงาน

การพัฒนาทองถิน่
รวม

การเรียนการสอน
รวม

การพัฒนานักศึกษา
รวม

การบริหารจัดการ
รวม

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวม
รวมทั้งสิ้น

5. สัดสวนนักวิจัย รุนใหม/รุนกลาง/รุนเกา
สัดสวนนักวิจัย
รุนใหม
รุนกลาง
รุนเกา

รวม

จํานวนคน

รอยละ
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6. งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยแบงตามประเภทงบประมาณที่ไดรบั ดังนี้
งบประมาณแผนดิน
ชื่อผลงานวิจัย / งานสรางสรรค
การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวเสนทางชุมชน 2 วัฒนธรรม ตําบลพุมเรียง
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
การสือ่ สารแบบมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทาง วัฒนธรรม
ของเครือขายหนังตะลุงในจังหวัดสุราษฎรธานี
การสรางการรับรูภาพลักษณเมืองสมุนไพรของจังหวัด สุราษฎรธานีโดยใชการ
สื่อสารการตลาด
การพัฒนาโมเดลการตัดสินใจเลือกผูใหบริการโลจิสติกส และการเผยแพร
ความรูในการจัดการ โลจิสติกสที่ไดรบั บน เว็บไซต กรณีศึกษาหวงโซอุปทาน
อาหารทะเลในภาคใตตอนบน
การบริหารความเสี่ยงดานทรัพยากรมนุษยของธุรกิจสปาใน อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี
แนวทางการฟนฟูและอนุรักษปะการัง อุทยานแหงชาติ หมูเกาะอางทอง
จังหวัดสุราษฎรธานี
กลยุทธการบริหารจัดการความเสี่ยงทางดานราคายางพาราและ ประสทิ ธิผล
ของกลยุทธที่ใช: จากมุมมองของชุมนุมสหกรณ ยางพาราและกระบวนการ
จําลอง
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ชื่อผลงานวิจัย / งานสรางสรรค
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนอําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎรธานี
กลยุทธการตลาดผักอินทรียวิสาหกิจชุมชนคนเกษตรรุนใหม
จังหวัดสุราษฎรธานี
อิทธิพลของโครงสรางทุนทางสังคมทีส่ งผลตอการทองเที่ยว เกาะแรต
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี
แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยวอยาง ยั่งยืนของ
เกาะแรต อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี
การจัดการมาตรฐานอาหารริมทางในจังหวัดสุราษฎรธานี
สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแกไขปญหาการไมอนุมัติ สินเชื่อของ
สถาบันการเงินตอวิสาหกิจขนาดกลางและยอม จังหวัดสุราษฎรธานี

ชื่อผูวิจัย
กิตติกร ไสยรินทร
สุวิมล เวชวิโรจน
ทัศนาวดี แกวสนิท
แสงรวี วิฑูรยพันธุ
ธนายุ ภูวิทยาธร
มโนลี
ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ
นนทศักดิ์ จันทรชุม

ชื่อผูวิจัย
เปรมกมล ปยะทัต
หรรษา เฉลิมพิพัฒน
ณัชชารีย ทวีหิรัญรัฐกิจ
ธวัช บญุ นวล
บญุ ฤกษ บญุ คง
ภวิษณณัฏฐ เวชวิฐาน
อริสรา ชูมี
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพทาเทียบเรือตูคอนเทนเนอร
ในจังหวัดสุราษฎรธานี
แนวทางการสื่อสารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนผูสูงอายุ ในจังหวัดสุ
ราษฎรธานี
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ปาตนน้ํา บาน
น้ําราด
จังหวัดสุราษฎรธานี
การศึกษาตลาดออนไลนของรานอาหารอีสานในพื้นที่เทศบาลสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี
งบจากแหลงทุนภายนอก
สกว.-มรส.
ชื่อผลงานวิจัย / งานสรางสรรค
ฐานขอมูล สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การตานอนุมูลอิสระ และ หวงโซ
อุปทานของผักพื้นบานในจังหวัดสุราษฎรธานี ดําเนินการ 23.5%
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากกาบหมากสูเชิงพาณิชย ของโรงเรียน
ชีวิต ณ บานสายรุง จังหวัดสุราษฎรธานี
รวม

9

ชรินทร ฉวาง
ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค
พงศวิชญ อินทรไหม
เหมือนมาด หนุมาศ
พรเพญ็ สุขหนู
จิราภรณ จันทรวงศ
สุจิน นาคบํารุง
พงศพพิ ัฒน มากชวย

ชื่อผูวิจัย
ศิโรจน พิมาน
ศราวุธ ทองเนื้อหา
บญุ ฤกษ บญุ คง
นางสาวปลื้มใจ ไพจิตร

สกอ.ภาคใตตอนบน
ชื่อผลงานวิจัย / งานสรางสรรค
การสรางศักยภาพการทองเที่ยวขององคการบริหารสวนตําบลคลอง ประ
สงค อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
รวม

ชื่อผูวิจัย
มโนลี ศรีเปารยะ เพญ็
พงษ
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โครงการ สสส.
ชื่อผลงานวิจัย / งานสรางสรรค
การจัดการความรูเพื่อสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับสมุนไพรไทยในต.ดอน
สัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี
แนวทางการพัฒนาการสรางรายไดและอาชีพเสริมในพื้นที่ชลคราม อ. ดอนสัก
จ.สุราษฎรธานี
การจัดการขยะแบบมีสวนรวมของชุมชนตําบลชลคราม อําเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎรธานี
การสรางรูปแบบมูลคาเพิ่มจากขยะในเขต ทต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี
แนวทางการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ เพื่อการเกษตร อยางยังยืน
รวม

ชื่อผูวิจัย
นินธนา เอี่ยมสะอาด
เปรมกมล ปยะทัต
เปรมกมล ปยะทัต
มโนลี ศรีเปารยะ เพญ็
พงศ
เบญจมาส เปาะทอง
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ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3 ถายทอดองคความรูสูความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

1. โครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ
โครงการบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ

สถานที่ดําเนินการ
หองประชุม MSc 07
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โครงการใหความรูเรื่องบรรจุภัณฑ การจดแจงเครื่องหมายการคา หองประชุม MSc 07
สําหรับผลิตภัณฑทองถิ่นใน
คณะวิทยาการจัดการ
ตําบลขุนทะเล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
โครงการเพิ่มชองทางการตลาดสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนและผู ศาลาอเนกประสงคหมู 7
ประกอบรายยอยในตําบลขุนทะเล
ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี
โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันธุรกิจ SME
หองประชุมเทศบาลตําบลชางขวา
ตําบลชางขวา อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี (การทํา อําเภอกาญจนดิษฐ
ธุรกิจบนโลกออนไลน)
จังหวัดสุราษฎรธานี
โครงการอบรมบัญชีพื้นฐานครัวเรือนกับชีวติ ประจําวัน
ศาลาอเนกประสงคหมู 7
ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานี
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมี
โรงเรียนกาญจนดิษฐ
สถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลีย้ ง ประจําป 2561 : โครงการ
อําเภอกาญจนดิษฐ
เสริมสรางทักษะคอมพิวเตอรสูชุมชนทองถิ่น
จังหวัดสุราษฎรธานี
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมี
โรงเรียนบานหวยโศก และโรงเรียนบาน
สถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลีย้ ง ประจําป 2561 : โครงการอบรม
ไสตอ
บัญชีพื้นฐานกับชีวิตประจําวัน
อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน
50
30
30
40
60
50
82

2. ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลชุมชมทองถิ่น
ที่
1

ชื่อชุมชน/หมูบาน
บานใหมนิคม หมู 7 ตําบลขุนทะเล
รวม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมบัญชีพื้นฐานครัวเรือนกับชีวติ ประจําวัน

รอยละของ
ความสําเร็จ
10%
10%
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3. โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนครูพี่เลี้ยงภายในโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
โรงเรียน

อําเภอ
อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
3 โรงเรียน

โรงเรียนกาญจนดิษฐ
โรงเรียนบานหวยโศก
โรงเรียนบานไสตอ
รวม

4. หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นที่สงเสริมวิชาชีพ หรือสงเสริมการเรียนรูสําหรับประชากรนอกวัยเรียน
หลักสูตร
1
รวม

สถานที่ดําเนินการ
จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร

จํานวนผูเขารวม
300
300

รอยละของความสําเร็จ
100
100

5. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการพระราชดําริ
โครงการ
รวม

สถานที่ดําเนินการ
-

จํานวนผูเขารวม
-

รอยละของความสําเร็จ
-
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ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาสากล
1. การสรางความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่
จํานวนผูเขารวม
รอยละ

รวม
- โครงการ/กิจกรรมความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ
โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานเครือขาย
จํานวนผูเขารวม

รอยละ

รวม
2. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและสากล
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่
จํานวนผูเขารวม
โครงการอาสาฬหบูชาและ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ นักศึกษา 100 คน
วันเขาพรรษา
วัดภูธรอุทิศสิทธาราม

รอยละ
100

รวม
3. อนุรักษและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ดานศิลปวัฒนธรรม สืบสานปณิธานพุทธทาสและภูมิ
ปญญาไทย
- ระดับชาติ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่
จํานวนผูเขารวม

รวม

Strategic 4
- ระดับนานาชาติ
โครงการ/กิจกรรม

สถานที่

จํานวนผูเขารวม

รอยละ

รวม
4. การถายทอดหรือเผยแพรดา นศิลปวัฒนธรรมสูสาธารณชุมชนภายนอก
โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานชุมชนภายนอก
โครงการอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และวัดภูธรอุทิศ
สิทธาราม
รวม
5. โครงการพัฒนาตามรอยทานพุทธทาสหรือสืบสารประวัตศิ าสตรศรีวิชัย
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
จํานวนผูเขารวม

รวม
6. รอยละเฉลีย่ ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการดานศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
จํานวนผูเขารวม
โครงการอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
100

รวม

รอยละ

2
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารยและบุคลากรเขาสูเกณฑมาตรฐาน
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
1. จํานวนบุคลากร ป พ.ศ. 2561
- แยกตามคุณวุฒิ
สายวิชาการ แยกตามคณะ
คุณวุฒิ
ตรี

หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะนิติศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
บัณฑิตวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

โท

รวม

เอก

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

0

0

15

49

6

13

21 62

0

0

15

49

6

13

21 62

สายสนับสนุน แยกตามคณะ/หนวยงาน
คุณวุฒิ
หนวยงาน

ตรี

ต่ํากวา ป.ตรี

โท

รวม

เอก

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะนิติศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานอธิการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

0

2

4

7 0

3

0

หญิง

0

4

หญิง

12

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งสิ้น

0

2

4

7

0

3
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0

12

0

4

- บุคลากรสายวิชาการ แยกตามตําแหนงทีบ่ รรจุแตงตั้ง
หนวยงาน

คณะวิทยาการจัดการ
รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ชาย หญิง

2
2

15
15

18
18

ขาราชการ

43
43

ลูกจาง
ชาวตางชาติ
ชาย หญิง

สัญญาจาง
ชาย

หญิง

1
1

4
4

0
0

รวม
ชาย หญิง

0
0

21
21

62
62

- บุคลากรสายสนับสนุน แยกตามตําแหนงที่บรรจุแตงตั้ง
สังกัดหนวยงาน

คณะวิทยาการจัดการ
รวมทั้งสิ้น

ขาราชการ

ลูกจางประจํา พนักงานราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

0
0

1
1

0
0

1
1

1
1

2
2

3
3

4
4

0
0

4
4

4
4

12
12

สัญญาจาง

รวม

2. ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะนิติศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว
บัณฑิตวิทยาลัย
รวม
รวมทั้งสิ้น

รศ.

ผศ.

อาจารย

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

0

1

8

9

13

52

0

1

8

9

13

52

1

17

65
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3. อาจารยที่ไดรบั ตําแหนงทางวิชาการ ป พ.ศ. 2561
คณะ
วิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ.
รศ.
ศ.

สาขา

ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค
ผศ.บุญฤกษ บุญคง
ผศ.เบญจมาศ เปาะทอง

การจัดการโลจิสติกส
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ





รวม

3

4. อาจารยที่มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก ประจํา พ.ศ. 2561
คณะ
วิทยาการจัดการ

ประเภทบุคลากร
ขาราชการ
6

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
13

บุคลากรสัญญา
จาง
0

ลูกจาง
ชาวตางชาติ
0

รวม

รวม
19

19

5. ผลงานทางวิชาการของอาจารย ประจํา พ.ศ. 2561 (ขอมูลของกองการเจาหนาที่)
หนวยงาน

รวมทั้งสิ้น

จํานวนผลงาน
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6. เครือขายความรวมมือทางการศึกษาดานการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทั้งภายใน
และตางประเทศ ประจํา พ.ศ. 2561
เครือขาย
ภายในประเทศ
ตางประเทศ
รวม

จํานวน

รอยละ

1. บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
-

-

7. ทุนการสนับสนุนในการศึกษาตอของสายวิชาการระดับปริญญาโท จํานวน .....-..... ทุน
ชื่อ-สกุล

คณะ

สาขา

สถาบัน

สายวิชาการ
รวม

0

รวม

0

สายสนับสนุน

8. ทุนการสนับสนุนในการศึกษาตอของสายวิชาการระดับปริญญาเอก จํานวน .......... ทุน
ชื่อ-สกุล

คณะ

ขาราชการ
รวม
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

สาขา

สถาบัน
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9. ทุนการสนับสนุนในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก จากหนวยงานภายนอก
จํานวน .......... ทุน
ชื่อ-สกุล
ขาราชการ

คณะ

สาขา

สถาบัน

สนับสนุนจาก

รวม
พนักงานมหาวิทยาลัย

รวม
ประจําตามสัญญา

รวม
รวมทั้งสิ้น

10. บุคลากรไดรบั การพัฒนาสมรรถนะหลักอยางเปนทางการและ/หรือไมเปนทางการ
การพัฒนาสมรรถนะ
จํานวนคน
ผลการดําเนินงาน
เปนทางการ

70

ไมเปนทางการ
รวม

29
99

การฝกอบรม จํานวน 38 คน
การสัมมนา
จํานวน 7 คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 9 คน
การศึกษาดูงาน จํานวน 4 คน
การไปศึกษาตอเพิ่มเติมคุณวุฒิ จํานวน 8 คน
การเปนวิทยากร จํานวน 4 คน
การพัฒนาอยางไมเปนทางการ จํานวน 29 คน
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11. บุคลากรสายวิชาการทีส่ อบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด (ขอมูลจากศูนยภาษา)
จํานวนอาจารย
ทั้งหมด

คณะ

จํานวนอาจารย
ที่มีผลผาน

รอยละของอาจารย
ที่มีผลผาน

ระดับความพึงพอใจ

รอยละ

3.80

รอยละ 76

เฉลี่ยรวม

12. ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน
คณะ/หนวยงาน
คณะวิทยาการจัดการ

เฉลี่ยรวม

13. รายชื่อผูเ กษียณอายุราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สายวิชาการ
คณะ/หนวยงาน
ไมมี

ชื่อ-สกุล

ไมมี

สายสนับสนุน
คณะ/หนวยงาน
ไมมี

ชื่อ-สกุล
ไมมี
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14. ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจํา พ.ศ. 2561
- ปริญญากิตติมศักดิ์
ชื่อ-สกุล
รายละเอียดการไดรบั ปริญญากิตติมศักดิ์

- รางวัลเชิดชูเกียรติ
ชื่อ-สกุล

15. ศิษยเกาดีเดน
ชื่อ-สกุล

รายละเอียดการไดรบั รางวัลเชิดชูเกียรติ

สาขาที่ไดรับ

ขอมูลสวนตัวคราวๆ

16. ผลงานและรางวัลของบุคลากร ประจํา พ.ศ. 2561
ชื่อ-สกุล

ผลงาน/รางวัลที่ไดรบั

หนวยงาน

หนวยงานที่จัดโครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเขาสูสังคมดิจิทัลภายใตหลักธรรมาภิบาล
1. สถิติผูใชบริการทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน การคนควา ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การใหบริการสืบคนขอมูล
รายการ
หนังสือ
สิ่งพิมพ
โสตทัศนวัสดุ
เครื่องคอมพิวเตอร
รวม

จํานวนทรัพยากร

หนวยนับ

- สถิตกิ ารใหบริการระบบสารสนเทศครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
เดือน/ป
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
รวม

จํานวน (หนวยนับ)

รอยละ
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- ผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking of Word University ของมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2560
สถิติอันดับของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําดับที่
รอยละ

- ขอมูลเปรียบเทียบของมหาวิทยาลัยในเขตภาคใต
จํานวนเพจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
URL

จํานวนเพจ

- ผลการจัดอันดับเว็บไซตหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ในโครงการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยวิธีของ Webometrics Ranking of World University
ประจําป 2561
ผลการจัดอันดับเว็บไซตระดับคณะ/สาขา
ผลรางวัล
คณะ/สาขา
ผูดูแล
รางวัลชนะเลิศ
วิทยาศาสตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นิตศิ าสตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นานาชาติ
รางวัลชมเชย
วิทยาการจัดการ
นายวรพล เจนวิไลศิลป
ผลการจัดอันดับเว็บไซตระดับหนวยงาน
ผลรางวัล
คณะ/สาขา
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย

ผูดูแล

Strategic 6

3

ทะเบียน กองแผน บริการวิชาการ
2. โครงการ/กิจกรรม สงเสริม สนับสนุนการทํางาน ภายใตบรรยากาศ “ครอบครัวเดียวกัน”
SRU Family
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน

3. โครงการ/กิจกรรม สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา
องคกร
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน

4. โครงการ/กิจกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริการและ
สรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองคกร
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน

5. จํา นวนนักศึกษาที่ผา นมาตรฐานทางการมีทักษะ ความรู ความสามารถทางดา นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวนนักศึกษาที่ไดรับใบ
จํานวนนักศึกษาที่ไดรับใบ
คณะ
ประกาศนียบัตร/ผานมาตรฐาน
ประกาศนียบัตร/ผาน
ทางดาน IT (คน)
มาตรฐานทางดาน IT (เฉลี่ย)

รวม
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6. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย ภายใต
หลักธรรมาภิบาล
หนวยงาน
รอยละของความพึงพอใจ

เฉลี่ยรวม
7. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว GREEN UNIVERSITY (ระดับความสําเร็จของ
การประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ํา)
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
รอยละ
ความสําเร็จ

เฉลี่ยรวม
8. โครงการ/กิจกรรมดานการศึกษาวิเทศพันธกิจ เชน ทุนการศึกษา, MOU, MOA
โครงการ/กิจกรรม
ประเทศ

9. ผลการประเมินมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2560 (สํานักประกันคุณภาพการศึกษา)
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักและสถาบัน ปการศึกษา 2560
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Strategic 6

5

- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2560
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
- ผลการประเมินคุณภาพ ก.พ.ร ปการศึกษา 2560
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
10. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
พ.ศ. 2560
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

