
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบคร่ึงปงบประมาณ

ระยะเวลาตั้งแต 1 ตลุาคม 2560 – 31 มนีาคม 2561

หนวยงาน สํานักวิชาการจัดการ



ขอมูลพ้ืนฐาน สํานกัวิชาการจัดการ

หลักสูตรที่เปดสอน จํานวน/คน

• จํานวนนักศึกษาท้ังหมดในปจจุบัน (ตรี, โท, เอก)                                                        1,271  

 ระดับปรญิญาตรี 1,145

 หลักสูตรบัญชี 310

 หลักสูตรบริหารธุรกิจ 384

 หลักสูตรเศรษฐศาสตร 88

 หลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 362

 ระดับปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 111

 ระดับปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ) 15

หลักสูตรที่เปดสอนและจํานวนนักศึกษาปจจุบัน

ปรับหลักสูตรเปน Bilingual

ปรับหลักสูตรเปน logistics, Marketing, Finance

Re – profile ใหมท้ังหลักสูตร

โครงการจัดตั้งสํานักวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

เปดหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ

เปดหลักสูตร Research degree



ขอมูลพ้ืนฐาน สํานกัวิชาการจัดการ

จํานวนอาจารยประจํา

ท้ังหมด
คุณวุฒิปริญญาโท คุณวุฒิปริญญาเอก

อยูระหวางศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก

42 คน
18 คน 20 คน 4 คน

รอยละ 42.85 รอยละ 47.61 รอยละ 9.52

จํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมด
รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย

42 คน
1 คน 7 คน 34 คน

รอยละ 2.38 รอยละ 16.67 รอยละ 80.95

คุณวุฒิของอาจารยประจํา

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา

อาจารย 10 ทาน

มีแผนศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอก

อาจารย 7 ทาน

อยูระหวางย่ืนขอ

ตําแหนงทาง

วิชาการ



ขอมูลการรับนักศกึษา 2561 สํานกัวิชาการจัดการ

สถานการณรับสมัครนักศึกษา

ภาคการศึกษา 2561 
จํานวน/คน

หลักสูตร

ทองเท่ียว บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร

• ผูสมัครยืนยันสทิธิแ์ละชําระเงินแลว 120 54 20 37 9

• ผูสมัครยืนยันสิทธิ ์Clearing House 

แลว รอชําระเงิน
39 16 4 18 1

• ผูสมัครทีผ่านการคัดเลือกแลว        

รอ Clearing house และ ยืนยันสิทธิ์
24 2 6 13 3

• ผูสมัครที่อยูระหวางคัดเลือก 58 14 13 22 9

• ผูสมัครที่ยังไมเรียบรอย (ไมชําระเงิน/

สงเอกสาร)
287 93 51 110 33

ติดตามโดยการโทร และสง sms



 โครงการ “แรลลี่หรอยหนัดการจัดการ” ณ อาคารสถาปตฯ วันท่ี 31 มี.ค. 61

 การเขารวมกิจกรรมทุกสื่อท่ีเขาถึงสาธารณะ.....คอนเสิรตทีวี 3 สญัจร......  

 สราง facebook fanpage สํานักวิชาการจัดการ เพ่ือเพ่ิมประชาสัมพันธทันยุค

 การออกหนวยรับนักศึกษาประเภทโควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ณ จ.ยะลา

กลยุทธการประชาสมัพันธเชิงรุกของสํานกัวิชาการจัดการ

 จัดกิจกรรม “แล-เพลิน การจัดการ” ณ หางโรบินสันโอเช่ียน วันท่ี 11-12 ก.พ. 61

 “รุกเร็ว” สงจดหมายไปยังโรงเรียนในพ้ืนที่ภาคใต 358 โรงเรียน เพ่ือโควตาเขาเรียน

 ปรับปรุง Website สํานักวิชาการจัดการใหทันสมัย/ภาษาอังกฤษ 100 %

ผานมา



ตัวชี้วัด หนวย  ผล 

• รอยละนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามเวลา

- ปริญญาตรี               (โครงการเกง ดี มีความสุข/พ่ีติวนอง) รอยละ 63.5

- ปริญญาโท         (เปดหลักสูตรภาคปกติ ปการศึกษา 2561) รอยละ 68

- ปริญญาเอก        (เปดหลักสูตรภาคปกติ ปการศึกษา 2561) รอยละ
ยังไมมีนักศึกษา

สําเร็จการศึกษา

• ภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลา 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
รอยละ 98.4

• รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา รอยละ 94.4

ขอมูลพ้ืนฐาน สํานกัวิชาการจัดการ



ตัวชี้วัดเพือ่ประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน 

ตัวช้ีวัด หนวย แผน  ผล 

• รอยละผลสําเรจ็การใชระบบ 

WU e-Office (ขอมูล ณ ก.พ.61)
รอยละ 90 86.27

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส 

(ผลตรวจประเมินพ้ืนท่ีครั้งท่ี 1/61)
คะแนน 4 4.42

• รอยละผลสําเรจ็การดําเนินงานและการใชจาย

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป
รอยละ 95 48.18

จะมีการดําเนินโครงการอีก รอยละ 50 ใน ไตรมาสท่ี 3 

เน่ืองจากในไตรมาส 1 และ 2 นักศึกษาสวนใหญของสํานักวิชาการจัดการออกสหกิจศึกษา 



สรุปผลการดําเนนิงาน
ตามตัวชี้วัดภารกจิพืน้ฐานและตัวชี้วัดยทุธศาสตร

ท่ีหนวยงานรับผิดชอบ



ตัวช้ีวัด

 การพัฒนาศักยภาพการวิจัย

เปาหมาย
ผลการดําเนินงานแผน ผล

โครงการ โครงการ  

จํานวนโครงการวิจัยใหมท่ี

ไดรับทุนภายนอกและทุน

ภายใน

5 42

 ในรอบคร่ึงปงบประมาณ 2561 สํานักวิชาการจัดการไดรับทุนสนับสนุนการ

วิจัยจากภายนอกรวม 39 โครงการวิจัย งบประมาณ 36,422,780 บาท 

และ ไดรับทุนสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย 3 โครงการวิจัย 

งบประมาณ 580,000 บาท 

รวมทุนวิจัยท้ังหมดท่ีไดรับ 37,002,780 บาท

จํานวนโครงการพัฒนา 

ศักยภาพการวิจัย
1 1

มีแผนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยใหกับคณาจารยของสํานักวิชาการ

จัดการในเดือน พฤษภาคม 2561 โดยในปงบประมาณไดใหการสนับสนุน

งบประมาณคณาจารยเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัยและการอบรมตางๆ 

เพื่อผลักดันใหอาจารยทําวิจัยเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย ดร.พิมพลภสั พงศกรรังศิลป ไดรับรางวลั “ผลงานวิจัยรับใชสังคมดีเดน สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” 

ผลงานเร่ือง “การพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยว จังหวัดกระบี”่



ตัวช้ีวัด

งานบริการวิชาการ 

เปาหมาย
ผลการดําเนินงานแผน ผล

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 4 4

 อาจารย ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต เปนท่ีปรึกษาใหกับนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

 อาจารยฮุชเซ็น นิยมเดชา เปนท่ีปรึกษาใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ี

จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อย่ืนจดทะเบียนฮาลาล

 อาจารยชูลีรัตน คงเรือง เปนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง

นครศรีธรรมราช โครงการ Smart city

 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวและรานอาหาร

อําเภอลานสกา วิทยากรโดย อ.สุนทร บุญแกว และ อ.ศิรินันท พันธรักษ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



ตัวช้ีวัด

งานบริการวิชาการ 
ผล ผลการดําเนินงาน

รอยละ  

จํานวนโครงการบูรณาการ

พันธกิจสัมพันธกับชุมชน
75

 ในรอบคร่ึงปงบประมาณ 2561 สํานักวิชาการจัดการไดจดัโครงการ

บูรณาการพันธกิจสัมพันธกับชุมชน คือ โครงการยกระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน “โคกเหลก็ โมเดล” ประกอบดวย กิจกรรม “เถาแกนอยๆ”  

“สอนการทําบญัชีประจําวัน”และ“การสอนดานเศรษฐกิจพอเพียง” 

เพื่อยกระดับการศึกษาใหเยาวชนในพื้นท่ีรายรอบมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



ตัวช้ีวัด

งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน

 

จํานวนกิจกรรมบูรณาการงานศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา

 ในรอบครึ่งปงบประมาณ 2561 สํานักวิชาการจัดการไดจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ดังน้ี 1) โครงการ “ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาการบัญชี” ณ 

วัดคลองดิน 2) โครงการ “การจัดการการทองเที่ยวเศรษฐศาสตรยอนยุค” ณ ตลาด

ยอนยุคปากพนัง และ ตลาดหนาพระธาตุ และการเขารวมกิจกรรมดานธรรมนุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยของบุคลากรจากสํานักวิชาการจัดการ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย ดร.รุงรวี จิตภักดี ไดรับรางวัลผลงานดีเดนดานการบริการวิชาการ ภายใตผลงาน “โครงการพัฒนาเครือขาย

ผูประกอบการและเครือขายมหาวิทยาลัยภาคใตตอนบนเพ่ือรองรับระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated 

learning

อาจารย ดร.สุขุมาล กล่ําแสงใส ไดรับโลเชิดชูเกียรติ 2 รางวัล คือ “บุคลากรดีเดนดานการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม” และ “รางวัลขวัญใจมหาชนคนวลัยลักษณ ดานจิตสาธารณะ”



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

ตัวบงช้ี ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 (ครึ่งป) การเปล่ียนแปลง

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.41 3.88 เพ่ิมข้ึน 0.47

ตัวบงช้ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 คงท่ี

ตัวบงช้ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1.19 1.59 (+0.4) เพ่ิมข้ึน 0.40

ตัวบงช้ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 2.45 N/A

ตัวบงช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5 คงท่ี

ตัวบงช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5 คงท่ี

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5 5 คงท่ี

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5 5 คงท่ี

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 5 คงท่ี

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 5 5 คงท่ี

คะแนนเฉลี่ยทกุองคประกอบ 4.39 4.59 เพ่ิมข้ึน 0.20



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

หลักสูตร หนวยวัด
ผลการดําเนินงาน

ปการศึกษา 2560 (คร่ึงป)
การเปลี่ยนแปลง

1. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ (ปการศึกษาที่ประเมิน) หลักสูตร 6 คงท่ี

2. คาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรทั้งหมด (ตามปการศึกษาท่ีประเมิน)

    2.1 หลักสูตร บัญชี คะแนน 4.04 เพ่ิมข้ึน 0.40 

    2.2 หลักสูตร บริหารธุรกิจ คะแนน 4.12 เพ่ิมข้ึน 0.52

    2.3 หลักสูตร เศรษฐศาสตร คะแนน 4.12 เพ่ิมข้ึน 0.85 

    2.4 หลักสูตร อุตสาหกรรมทองเที่ยว คะแนน 3.89 เพ่ิมข้ึน 0.59

    2.5 หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คะแนน 3.54 เพ่ิมข้ึน 0.20 

    2.6 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คะแนน 3.50 เพ่ิมข้ึน 0.20 

3. ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสตูร (ขอ 2.1 ถึง ขอ 2.6) ผลรวม 23.21 เพ่ิมข้ึน 2.76

4. คะแนนที่ได (ผลในขอ 3. หารดวย จํานวนหลักสูตรทั้งหมดใน ขอ 1. ) คะแนน 3.88 เพ่ิมข้ึน 0.46



แผนพัฒนาศกัยภาพอาจารย สํานกัวิชาการจัดการ

อาจารยที่อยูระหวางการย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ

อยูระหวางย่ืนขอตําแหนง รองศาสตราจารย (รศ.) ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป

อาจารยอยูระหวางย่ืนขอตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย (ผศ.)

1) อ.ดร.ไพโรจน นวลนุม             5) อ.ดร.รุงรวี จิตภักดี 

2) อ.ดร.พิมพลภัส พงศกรรงัศิลป   6) อ.ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม 

3) อ.ดร.จรรยา ชาญชัยชจูิต         7) อาจารยรัชดา สุวรรณเกิด 

4) อ.ดร.สมจินตนา คุมภัย  

สํานักวิชาการจัดการ มีการผลักดันและสนับสนุนอยางตอเนื่อง



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

แผนพัฒนาอาจารยเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

1) ผศ.รัชฎาทิพย อุปถัมประชา

2) อาจารยฮุชเซ็น นิยมเดชา 

3) อาจารยปวิธ ตันสกุล 

4) อาจารยสุนทร บุญแกว

5) อาจารยชวพงษ นุยสุข

6) อาจารยศิริพร สวางอารียรักษ

7) อาจารยวิลาวัณย ดึงไตรยภพ

8) อาจารยสายพิชญ สัจจวิเศษ

9) อาจารยรัชดา สุวรรณเกิด

10) อาจารยอลิศรา สระโมฬี

อาจารย 10 ทานมีแผนที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

 กระบวนการสํารวจ

 การผลักดัน

 การทําขอตกลง

 การสนบัสนุนงบประมาณ

การสนับสนุนจากสํานักวิชา



ยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพ่ือมุงสูสากล 

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

(โครงการ) ผลการดําเนินงาน
แผน ผล

จํานวนโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาดานสอบมาตรฐาน

วิชาการ/วิชาชีพ

 

4 4

1) โครงการจัดอบรมเพ่ือสอบใบอนุญาตการเปนผูแนะนําการลงทุน

2) โครงการ WBS Talent (Young Non-Life Insurer Camp คร้ังที่ 5)

3) โครงการสัมมนาดานการลงทุนในตลาดหุนแบบ VI

4) โครงการ Accounting Got Talent

สํานักวิชาการจัดการไดเสนอ “โครงการบัณฑิตพันธใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย 

ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” ตอ สกอ. เม่ือวันที่ 23 มี.ค. 61



ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

จํานวนโครงการติวความรู

ทางวิชาการใหนักศึกษา
โครงการพ่ีสอนนอง สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร 

สาขาเศรษฐศาสตร และสาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวฯ

จํานวนกิจกรรมเสริม

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

- โครงการศึกษาดูงานรายวิชาบัญชีตนทุนและการใหบริการวิชาการ

 แกชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

- โครงการเสริมสรางประสบการณแบบบูรณาการในศาสตรบริหารธุรกิจ

- โครงการเสริมสรางประสบการณวิชาชีพทางดานการเงิน



ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

จํานวนกิจกรรมการเรียน

การเรียนการสอนแบบ 

Active Learning 

หลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Work Based Learning โดยใหนักศึกษาลงพ้ืนที่จริงเพ่ือบูรณา

การความรูในหองเรียนกับสถานการณจริงและพ้ืนที่จริง โดยทั้งหลักสูตรมี

การจัดการศึกษาภาคสนามทั้งหมด 38 รายวิชา และมีจัดการเรียนสอนแลว

เสร็จ 27 รายวิชา ในรอบครึง่ปงบประมาณ พ.ศ. 2561



ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

จํานวนโครงการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการ/วิชาชีพ

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแขงขันทักษะ

ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ครั้งที่ 1

2) โครงการประกวดแผนการตลาด Marketing Plan 

Contest by A.P. Honda

3) โครงการแขงขันทักษะทางดานการเงิน “ศรีวิชัยแฟร”

4) โครงการแขงขันเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎฯ ครั้งที่ 9

5) โครงการ WMS นําเสนอบทความระดับปรญิญาตรีในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ



รางวัลที่นักศึกษาไดรับ

o รางวัลบทความวิจัยดีเดน สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว, สาขาวชิาการบัญชี/การเงิน (มอ.ตรัง)

o รางวัลชนะเลิศการแขงขันจักรยานเสอืภูเขา ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2560

o รางวัลรองชนะเลศิอันดับหน่ึง ในการแขงขันการจัดโตะและการบริการอาหาร

o รางวัลชมเชยการแขงขันการประกวดปรุงอาหาร Makro HoReCa Challenge 2018 ระดับภาคใต



ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

การสรางเครือขายในตางประเทศ
การสหกิจศึกษาในประเทศมาเลเซีย Universiti Teknologi MARA (UiTM)  

เมืองปราก (Prague) สาธารณรัฐเช็ก และ ประเทศเวียดนาม
การสรางเครือขายภายในประเทศ  - MOU กับผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวและภาครัฐบนเกาะสมุย 

 35 สถานประกอบการ

 - โครงการพัฒนาเครือขายผูประกอบและเครือขายมหาวิทยาลัยภาคใต

 เพ่ือรองรับระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated Learning

 ไดสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 29 มหาวิทยาลัย 

 และภาคเอกชน 3 สถานประกอบการ

 - การสรางเครือขายสถานประกอบการเพ่ือการสหกิจศึกษาภายในประเทศ

 มากกวา 100 สถานประกอบการ



ภาพการดําเนินงานโครงการ 

“Train the Trainers in Tourism & Hospitality Management” 



ภาพการดําเนินงานโครงการ

“KM เพ่ือพัฒนาเครือขายผูประกอบการและมหาวิทยาลัยภาคใตเพ่ือรองรับ WiL” 



ภาพการดําเนินงานโครงการ 

“ประชุมวิชาการระดับชาติดานการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทํางานครั้งที่ 2” 
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