


คํานํา 

 แผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2561 – 2565 จัดทําข้ึนเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของ
คณะฯให้มีความพร้อมเพ่ือพัฒนาไปสู่การ “เป็นคณะชั้นนําระดับชาติที่มีความเป็นเลิศ ด้านเศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม”และต่อยอดศักยภาพของคณะฯในการพัฒนาผลงานวิจัย  
การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งก่อให้เกิดรายได้กับคณะ และมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561 – 2580 แผนการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579
ตลอดจนให้ความสําคัญกับการพัฒนานิสิตและบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

 การดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2561 – 2565 เกิดจากการมี
ส่ วน ร่ วมของบุ คล ากรภาย ในคณะฯ  ผ่ านกระบวนการประ ชุม สัมมนา เ พ่ื อ รั บ ฟั งคว าม คิ ด เ ห็ น 
ของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และชุมชนในท้องถ่ิน ทําให้แผนกล
ยุทธ์ สํา เร็จ ลุ ล่วงไปด้วยดี  จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ ให้ความร่วมมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนา 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์อันจะนําไปสู่การเป็นคณะช้ันนําในภาคใต้ ที่มีความ 
เป็นเลิศด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี 

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือวางแผน นําแผนไปสู่

การปฎิบัติ และติดตามประเมินผลแผนขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการกําหนดกลยุทธ์ 
เป้าหมาย มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ และตัวช้ีวัด ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือให้มีการดําเนินงานเช่ือมโยงสัมพันธ์กันทุกระดับ และเป็น
แนวทางในการดําเนินงานของคณะฯ อันจะนําไปสู่วิสัยทัศน์  คือ “เป็นคณะช้ันนําระดับชาติที่มีความเป็นเลิศ 
ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม” 

แผนกลยุทธ์ฉบับน้ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมให้คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเน่ือง 

2. เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  3. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  4. เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุพันธกิจของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  5. เพ่ือสร้างช่ือเสียงของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ 
 6. เพ่ือให้บุคลากรในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ทํางานอย่างมีความสุข 
 7. เพ่ือให้คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยทักษิณ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืน 

 
ปรัชญา 
 จัดการดี มีจริยธรรม นําการพัฒนาเศรษฐกิจ 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นคณะช้ันนําระดับชาติที่มีความเป็นเลิศ ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้างคุณค่าร่วม
สู่สังคม 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่มีคุณภาพ  
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 
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ค่านิยม ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ (BEST)   
B (Balanced work life)  สร้างสมดุลในชีวิตการทํางาน 
E (Expertise)    พัฒนาความเช่ียวชาญในศาสตร์  
S (Social responsibility)  รับผิดชอบต่อสังคม 
T (Teamwork)   ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาอย่างมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก 
 มีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และบัญชี 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ  
มุ่งพัฒนาบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่ือย่อของคณะ คือ 

ECBA (Economics and Business Administration) 
E: - Ethics (มีจริยธรรม คุณธรรม ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม) 
C: - Creative (มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์) 
B: - Bright (มีไหวพริบ ปฏิภาณ และก้าวทันโลก) 
A: - Attitude (มีทัศนคติที่ถูกต้อง) 

ความท้าทาย 
1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

3. การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

4. ความม่ันคงทางการเงิน 

ตัวช้ีวัดหลักระดับคณะ (สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย)  
TSU01  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

TSU02  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่และอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ 

TSU03  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 

TSU05  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

TSU06  ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย) 
SEU01 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน (7.1 ก-7) 

SEU02 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน (7.1 ก-8) 

SEU03 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีมาจากความต้องการของสังคมต่อจํานวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด (7.1 ก-14) 

การวัดผลองค์กร 
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้มีวัดผลองค์กรใน 4 มิติ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ และ 
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะฯ ได้แก่ 

1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 
2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business process Perspective) 
4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) 

  



 
 

บทที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ความเป็นมาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้  ได้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  เป็นแห่งแรกใน
ภาคใต้ในปี พ.ศ. 2533 สําหรับภาควิชาบริหารธุรกิจน้ัน ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการ
บัญชีและสาขาการตลาด  ซ่ึงเป็นหลักสูตรเทียบ 4  ปี  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวอยู่ในความ
รับผิดชอบของภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาบริหารธุรกิจ  สังกัดคณะสังคมศาสตร์  โดยได้รับความร่วมมือจาก
คณะต่าง ๆ ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ และคณะพลศึกษา ระยะแรกท่ีเปิดสอน
มีอาจารย์ประจําสาขาเศรษฐศาสตร์ 3 คน และสาขาบริหารธุรกิจ 2 คน ได้รับการสนับสนุนอาจารย์พิเศษจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาล ัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมท้ังวิทยากรจากหน่วยงานราชการและเอกชน   
 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ  
และได้รวมภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน  โดยจัดต้ังเป็น ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ต่อมา สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2546 
วันท่ี 20 กันยายน 2546 ได้อนุมัติให้จัดต้ังเป็นหน่วยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ช่ือ “คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ” 

หลักสูตร 

เปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ดังน้ี 

ระดับปริญญาตรี 

1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ 
6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ระดับปริญญาโท 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
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จํานวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 

 ปีการศึกษา 2561 จํานวนนิสิตใหม่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 1,044
คน ทั้งน้ีได้รวบรวมข้อมูลสถิตินิสิตใหม่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2557 – 2561) เพ่ือเปรียบเทียบ
จํานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา ดังตารางที่ 1.1 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3

ตารางที่ 1.1   สถิตินิสิตใหม่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 

หลักสูตร ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 

ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 328 312 275 393 347 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 108 94 100 98 112 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

86 
 

98 
 

120 
 

221 
 

260 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การตลาด 

120 
 

111 
 

104 
 

140 
 

147 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ประกอบการและการจัดการ 

127 
 

174 
 

131 
 

122 
 

178 

รวมระดับปริญญาตรี 769 789 730 974 1,044 
ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การ
จัดการธุรกิจ) 

19 
 

17 
 

16 
 

- 
 

13 

รวมระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 788 806 746 974 1,057 



4 
 

 

 

ภาพที่ 1.2 จํานวนนิสิตใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 - 2561 

 ปีการศึกษา 2557 – 2559 จํานวนนิสิตใหม่มีแนวโน้มลดลง และในปีการศึกษา 2560 – 2561 มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน โดยปีการศึกษา 2560 จํานวนนิสิตใหม่เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2559 จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.91 และในปีการศึกษา 2561 จํานวนนิสิตใหม่ลดลงจากปีการศึกษา 2560 จํานวน 46 คิดเป็นร้อยละ 11.70 

 

ภาพที่ 1.3 จํานวนนิสิตใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 – 2561 

 ปีการศึกษา 2558 – 2560 จํานวนนิสิตใหม่มีแนวโนมลดลง และในปีการศึกษา 2561 จํานวนนิสิตใหม่ มี
จํานวนเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560 จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 

328 312
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

108

94

100 98

112
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100
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110
115
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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ภาพที่ 1.4 จํานวนนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  

ปีการศึกษา 2557 – 2561 

 ปีการศึกษา 2557 – 2561 จํานวนนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560 จํานวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.65 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
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ภาพท่ี 1.5 จํานวนนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2557 – 2561 

 ปีการศึกษา 2558 – 2559 จํานวนนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีแนวโน้ม
ลดลงจากปีการศึกษา 2557  และในปีการศึกษา 2560 – 2561 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองเม่ือเทียบกับปี
การศึกษา 2559 โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.61 และ 41.35 ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 1.6 จํานวนนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ  

ปีการศึกษา 2557 – 2561 
 ปีการศึกษา 2557 – 2560 จํานวนนิสิตใหม่มีแนวโน้มลดลงจากปีการศึกษา 2558 และเพ่ิมข้ึนในปี
การศึกษา 2561 เม่ือเทียบกับปีการศึกษา 2560 เพ่ิมข้ึนจํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 

 

ภาพที่ 1.7 จํานวนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 – 2561 

 ปีการศึกษา 2558 จํานวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2557 เล็กน้อย  ปีการศึกษา 
2559 จํานวนนิสิตใหม่ลดลงเล็กน้อย และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา 2560 และ2561 คิดเป็นร้อยละ  33.42 
และ 7.19 ตามลําดับ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการประกอบการและการ
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ภาพท่ี 1.8 จํานวนนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) ปีการศึกษา 2557 – 2561 

ปีการศึกษา 2557 – 2561 จํานวนนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) ลดลง
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการศึกษา 2560 ไม่มีการรับนิสิตใหม่ เน่ืองจากหลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
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ตารางที่ 1.2   จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 

หลักสูตร ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 

ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 565 561 536 569 574 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 396 390 377 372 373 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 

263 
 
 

289 
 
 

317 
 
 

376 
 
 

464 
***เอกค้าปลีก 54

คน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การตลาด 

388 
 

372 
 

322 
 

330 
 

345 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ประกอบการและการจัดการ 

333 
 

346 
 

345 
 

303 
 

371 
 

รวมระดับปริญญาตรี 1,945 1,958 1,897 1,950 2,127 
 

ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก ได้ทําการปิดหลักสูตร และปิดการรับสมัคร
นิสิตใหม่ เนื่องจากมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ส่งผลให้จํานวนนิสิตหลักสูตรเดิม 206 
คน ซึ่งจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2559  

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เป็นปีแรก มีนิสิตใหม่ จํานวน 111 คน  นอกจากนี้ ปี
การศึกษา 2560 ได้ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอก
การประกอบการและการจัดการ และเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการประกอบการและ
การจัดการ แทนหลักสูตรเดิม 

 



 
 

   

ตารางที่ 1.3   จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
หลักสูตร ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 305 293 251 298 338 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

- 
 

- 
 

9 
 

81 
 

126 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การตลาด 

54 30 29 33 19 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ประกอบการและการจัดการ 

124 91 61 62 41 

รวมระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ 483 414 350 474 524 
 

ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก ได้ปิดการรับสมัครนิสิตใหม่ เนื่องจากมีการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ส่งผลให้จํานวนนิสิตหลักสูตรเดิมตกค้าง จํานวน 9 คน ซึ่งจะ
สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 
ภาคสมทบ เป็นปีแรก  

นอกจากนี้ ปีการศึกษา 2560 ได้ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ โดยได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ แทนหลักสูตรเดิม 
 
 
 
 

1
0



 
 

   

ตารางที่ 1.4   จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
หลักสูตร ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การ
จัดการธุรกิจ) ภาคปกติ 

2 
 

7 
 

5 
 

3 
 

6 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การ
จัดการธุรกิจ) ภาคพิเศษ 

64 
 

43 
 

36 
 

26 
 

34 

รวมระดับปริญญาโท 66 50 41 29 40 

 จํานวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาโทมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2560 ลดลงอย่างเห็นชัด เนื่องจาก ปีการศึกษา 2560 ไม่มีการเปิดรับ
สมัครนิสิตใหม่ เนื่องจากหลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุง และได้ทําการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่อีกครั้งในปีการศึกษา 2561 ส่งผลให้ปีการศึกษา 2561 จํานวน
นิสิตเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93 

 

 

 

 

 

 

 

1
1



 
 

   

ตารางที่ 1.5 จํานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ปีการศึกษา จํานวน 

ปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาตรี ภาคสมทบ ปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 
2557       16,620,200.00  4,964,650.00   736,966.67  22,321,816.67
2558       15,758,533.33  5,506,200.00 1,049,533.33  22,314,266.66
2559       15,653,666.67  3,695,050.00   610,033.33  19,958,750.00
2560       14,407,266.67  3,857,266.67   860,100.00  19,124,633.34
2561       14,725,933.33 3,976,916.67   535,750.00 19,238,600.00

หมายเหตุ งบประมาณคิดเป็นปีการศึกษา โดยคิดเฉลี่ยตามจํานวนเดือนจากปีงบประมาณ 

1
2
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ภาพที่ 1.9 จํานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
 จากภาพจะเห็นได้ว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงทุกระดับอย่างต่อเน่ือง 
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ตารางที่ 1.6 จํานวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรต่อจํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ปีการศึกษา  งบประมาณ จํานวนนิสิต สัดส่วนงบประมาณ:จํานวนนิสิต 

2557       16,620,200.00  1,945                            8,545.09  
2558       15,758,533.33  1,958                            8,048.28  
2559       15,653,666.67  1,897                             8,251.80  
2560       14,407,266.67  1,950                             7,388.34  
2561       14,725,933.33 2,127 6,923.33 

 
 

 
ภาพท่ี 1.10 จํานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อจํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

 ปีการศึกษา 2557 – 2561 สัดส่วนงบประมาณต่อจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลลดลง 
 

ตารางท่ี 1.7 จํานวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรต่อจํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ 
ปีการศึกษา งบประมาณ จํานวนนิสิต สัดส่วนงบประมาณ:จํานวนนิสิต 

2557  4,964,650.00 483                         10,278.78  
2558  5,506,200.00 414                         13,300.00  
2559  3,695,050.00 350                         10,557.29  
2560  3,857,266.67 474                           8,137.69  
2561 3,976,916.67 524 7,589.54 

8,545.09 8,048.28 8,251.80 7,388.34 6,923.33
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ภาพที่ 1.11 จํานวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรต่อจํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ 

 ปีการศึกษา 2558 สัดส่วนงบประมาณต่อจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษา 2558  คิดเป็นประมาณร้อยละ 29.39 และหลังจากน้ันต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 – 2561 สัดส่วน
งบประมาณต่อจํานวนนิสิตลดลงอย่างต่อเน่ือง 
 

ตารางท่ี 1.8 จํานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อจํานวนนิสิต ระดับปริญญาโท 
ปีการศึกษา  งบประมาณ จํานวนนิสิต สัดส่วนงบประมาณ:จํานวนนิสิต 

2557       736,966.67  66                         11,166.16  
2558    1,049,533.33  50                         20,990.67  
2559       610,033.33  41                         14,878.86  
2560       860,100.00  29                         29,658.62  
2561       535,750.00 40 13,393.75 

หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 เทียบกับแผนรับนิสิต จํานวน 
100 คน อาจจะมีการเรียกเงินคืนในปีการศึกษา 2561 
 
 

10,278.78
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ภาพที่ 1.12 จํานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อจํานวนนิสิต ระดับปริญญาโท 

 ปีการศึกษา 2558 และ 2560 สัดส่วนงบประมาณต่อจํานวนนิสิตระดับปริญญาโท มีสัดส่วนค่อนข้างสูง 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณตามแผนรับนิสิต แต่มีการเรียกเงินคืนภายหลังตามจํานวนนิสิตที่รับเข้า
จริง 

11,166.16
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บทท่ี 2 
โครงร่างองค์กร 

ลักษณะองค์กร  

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดต้ังเม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2546 และจัดการ
เรียนการสอนโดยอาศัยหลักปรัชญา “จัดการดี มีคุณธรรม นําการพัฒนาเศรษฐกิจ” โดยมีท่ีต้ัง ณ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  เลขที่ 140 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  
สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 คณะฯ มีภารกิจหลักท้ังในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2561 
มีการจัดการศึกษาจํานวน 7 หลักสูตร และบริการท่ีสําคัญตามตารางท่ี 2.1 และ ตารางท่ี 2.2 ตามลําดับ 
ตารางที่ 2.1 การจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561 

หลักสูตร จํานวน แนวทางการจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี จํานวน 6 หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา 2,651 คน) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

1 การสอนบรรยายและปฏิบัติการ การ
ค้นคว้ารายบุคคล/การค้นคว้า อิสระ 
ปัญหาพิเศษ โครงงานวิจัย การฝึกปฏิบัติ
ในสถานประกอบ สหกิจศึกษา ศึกษาดู
งานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่  

1 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 1 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการและการจัดการ 

1 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  1 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา 40 คน) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจ 

1 การสอนบรรยายและปฏิบัติการ 
วิทยานิพนธ์ การศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 
ตารางที่ 2.2 บริการสําคัญอ่ืน ๆ 

ด้าน แนวทางการให้บริการ 
การวิจัย 1. ดําเนินการวิจัยตามเง่ือนไขของแหล่งทุนท่ีสนับสนุน ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2. ดําเนินการวิจัยตามเง่ือนไขของแหล่งทุนภายนอก 

การบริการ
วิชาการ 

1. การจัดอบรมระยะส้ัน  
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และบูรณาการกับการเรียนการสอน 
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 คณะฯมีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลัก ดังน้ี 
ปรัชญา 
 จัดการดี มีจริยธรรม นําการพัฒนาเศรษฐกิจ 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นคณะช้ันนําระดับชาติที่มีความเป็นเลิศ ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้างคุณค่าร่วม
สู่สังคม 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่มีคุณภาพ  
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 

ค่านิยม 
 BEST:  

B (Balanced work life)  สร้างสมดุลในชีวิตการทํางาน 
E (Expertise)    พัฒนาความเช่ียวชาญในศาสตร์ 
S (Social responsibility)  รับผิดชอบต่อสังคม  
T (Teamwork)   ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาอย่างมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก 
 มีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และบัญชี 
 
อัตรากํากลัง 
 คณะฯ มีบุคลากรจํานวน 45 คน  แบ่งเป็น สายวิชาการแบ่งเป็นสายวิชาการจํานวน 34 คน และสาย
สนับสนุนจํานวน 11 คน โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 2.3 และมีปัจจัยหลักท่ีทําให้บุคลากรมุ่งมั่นต่อภารกิจ
ของคณะฯ ตามตารางที่ 2.4 
ตารางที่ 2.3  ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา  

วุฒิการศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนุน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ปริญญาตรี  7 ตําแหน่งทางวิชาการสายผู้สอน: (คน) 

ศ./รศ./ผศ./อ. = 0/ 1/ 7/ 26 
คิดเป็นร้อยละ = 0/ 2.94/ 20.59/ 
76.47 
ตําแหน่งความก้าวหน้าของสายสนับสนุน 
(คน) 
ชํานาญการพิเศษ = 1  
คิดเป็นร้อยละ = 9.09 

ปริญญาโท 21 4 
ปริญญาเอก 13  

รวม 34 11 
อายุเฉล่ีย 44.91 39.64 
อายุงานเฉลี่ย 14.33 11.45 
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ตารางที่ 2.4 ปัจจัยหลักที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งม่ันต่อภารกิจของคณะฯ 

ปัจจัยหลัก 
สาย

วิชาการ 
สาย

สนับสนุน 
1. ความสุขในการทํางาน /  

2. ภาระงานมีความสมดุลกับชีวิตการทํางานและครอบครัว /  

3. การร่วมแรงร่วมใจในการทํางาน / / 

4. การได้รับการยอมรับในความสามารถ /  

5. ค่าตอบแทนที่เหมาะสม /  

6. ความม่ันคงในอาชีพ / / 

7. สวัสดิการท่ีจูงใจในการปฏิบัติงาน / / 

8. ความผูกพันธ์กับองค์กร  / 

 
คณะฯ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สําคัญ  
ตารางที่ 2.5 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่สําคัญ 

อาคารสถานที่ มีอาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1 อาคาร ซ่ึงประกอบไปด้วยห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องประชุมใหญ่และเล็ก ห้องคอมพิวเตอร์ และอาคารสถานท่ีรวมที่อยู่
ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาคารเรียนรวม 2 อาคาร มีหอประชุม สนามกีฬาที่
ทันสมัย ยิมเนเซียม มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด อาคารละหมาด และโรงอาหาร 2 แห่ง 

ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 คณะมีโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี โปรแกรมวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ ระบบติดตามงานวิจัย และมหาวิทยาลัยมีระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล
สารสนเทศ จํานวน 25 ระบบ เช่น ระบบทะเบียนนิสิต ระบบฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการ 
ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน ระบบ VPN ท่ีสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบต่าง ๆ ผ่านทางเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless  Technology) 

อุปกรณ์และ
ส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

ภายในห้องเรียนมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกครบถ้วน มีหนังสือและวารสารทางวิชาการ
เฉพาะทางบริหารธุรกิจ บัญชี และเศรษฐศาสตร์ เช่น Harvard Business Review, 
Journal of Marketing วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็น
ต้น ในห้องปฏิบัติการวิจัยมีตําราภาษาอังกฤษ และ ผลงานวิจัยของนิสิตสาขาเศรษฐศาสตร์ 
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กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่สําคัญ 
คณะฯดําเนินภารกิจภายใต้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่สําคัญตามตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่สําคัญ 
ด้าน กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญ 

การจัดการ
ศึกษา 

1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
2) มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
3)  เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN QA 
4)  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

การวิจัย 1)  ประกาศ เร่ืองแนวปฏิบัติเก่ียวกับการอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2561 
2)  ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2559 
3)  ระเบียบ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินว่าด้วยการบริหารจัดการทุนอุดหนุน
การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2557 
4)   ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน กองทุนวิจัย พ.ศ.2553 

การบริหาร
จัดการ 

1)   ระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2)   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

 
ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
 คณะฯมีโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยมีคณบดีเป็นผู้นําสูงสุด ติดตามกํากับการดําเนินงานของรอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าสํานักงานคณะฯ คณบดีรายงานผลการดําเนินงานต่อ
อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ ดังแผนภาพ มีหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทําหน้าที่ใน
การตรวจสอบ มีคณะกรรมการประจําคณะ มีหน้าที่ในการกํากับและติดตามการดําเนินงานในภาพรวมโดยกําหนด
วาระการประชุมทุกเดือน ทั้งน้ีคณบดีรับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละครั้งโดยคณะกรรมการประเมินของ
มหาวิทยาลัย  รองคณบดีฯ ผู้ช่วยคณบดี ถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินระดับคณะปีละคร้ัง สําหรับ
คณะกรรมการประจําคณะมีประเมินตนเองปีละคร้ัง  
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แผนภาพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารองค์กรของคณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ 

คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพ

ระดับคณะ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

และพัฒนานิสิต 

ประธานสาขา 
วิชาบริหารธุรกิจ 

ประธานสาขา 
วิชาการบัญชี 

ประธานสาขา 
วิชาเศรษฐศาสตร์ 

หัวหน้าสํานักงานคณะฯ 

คณบดี 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ  

และวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และประกันคุณภาพ 

อธิการบดี 
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ประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการ/ความคาดหวัง 
คณะฯ ได้จําแนกผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาด รวมทั้งความต้องการ/ความ

คาดหวังของแต่ละกลุ่มตามตารางที่ 2.7 
ตารางที่ 2.7 ประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการ/ความคาดหวัง 

ลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง 
ผู้เรียน 
ระดับปริญญาตรี  1. มีกระบวนการเรียนการสอนที่หล่อหลอมให้นิสิตเป็นคนดี 

2. การจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ก้าวทันโลก มีความรู้ทันสมัยและติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างสมํ่าเสมอ 
3. อาจารย์มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถถ่ายทอดความรู้จากสิ่งที่เข้าใจยากให้เข้าใจ
ง่าย 
4. อาจารย์มีจรรยาบรรณของความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี 

ระดับบัณฑิตศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ผู้ให้ทุนวิจัย  นําผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ผู้รับบริการวิชาการ ความรู้/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ปกครอง  1. ระบบการเรียนการสอนที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

2. มีกฎระเบียบที่เหมาะสมสําหรับการดูแลนิสิต 
3. อาจารย์คอยดูแล ให้คําปรึกษา และไม่เพิกเฉยต่อปัญหาของนิสิตจนสําเร็จการศึกษา 
4. อาจารย์เป็นผู้มีจรรยาบรรณของความเป็นครู และเป็นแบบอย่างที่ดี 
5. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. หลังสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายได้หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ/ธุรกิจส่วนตัว 
7. หลังสําเร็จการศึกษาเป็นท่ียอมรับของสังคม เช่น ครอบครัว ที่ทํางาน และเพื่อน 

ศิษย์เก่า  1. สร้างเครือข่ายและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ากับอาจารย์ บุคลากร และสถานศึกษา 
2. เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้กลับมาเย่ียมสถานศึกษา 
3. เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

ผู้ใช้บัณฑิต  1. บัณฑิตมีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ศึกษา 
3. บัณฑิตมีภาวะผู้นํา  กล้าคิด กล้าแสดงออก  
4. บัณฑิตมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บัณฑิตมีความเชื่อม่ันในตนเองและการต้ังใจทํางาน 
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คู่ความร่วมมือที่สําคัญ 
คณะฯ มีคู่ความร่วมมือที่สําคัญ รวมทั้งบทบาทและข้อกําหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตามท่ี 2.8 

ตารางที่ 2.8  คู่ความร่วมมือที่สําคัญ 
กลุ่ม/ประเภท ประเภทความ

ร่วมมือ 
บทบาทที่เก่ียวข้อง ข้อกําหนดในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ช่อง

ทางการ
ส่ือสาร เป็น

ทางการ 
ไม่เป็น
ทางการ 

กระบวนการ การส่งเสริมขีด
ความสามารถ 

สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศที่
มี MOU ร่วมกัน 

  กระบวนการ
จัดการศึกษา 

- พัฒนาวิธีการ
จัดการเรียน
การสอน 
- จัดการเรียน
การสอนที่ได้
มาตรฐาน
เทียบเท่าสากล 

- การแลกเปล่ียน
นักศึกษา 
- การแลกเปล่ียน
อาจารย์ 

โทรศัพท์ 
โทรสาร 
จดหมาย 
อีเมล์ การ
ประชุม/
สัมมนา 
หนังสือ
ราชการ กระบวนการวิจัย - การทําวิจัย

ร่วมกัน 
- พัฒนา
นวัตกรรมและ
การนําไปใช้
ประโยชน์ 

- กําหนดประเด็นการ
วิจัยร่วมกัน 

สถาบันการศึกษา
ในประเทศ 

  กระบวนการ
จัดการศึกษา 

- การนําเสนอ
ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 
- การแลก 
เปล่ียนองค์
ความรู้ผ่านการ
ประชุมวิชาการ 
- การแลก 
เปล่ียน
ประสบการณ์
และการทํา
กิจกรรม
ระหว่างนิสิตใน

-  ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
วิชาการ 
-  กา ร จั ด กิ จกร รม
สันทนาการ 
- การจัดการความรู้
ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพ 
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กลุ่ม/ประเภท ประเภทความ
ร่วมมือ 

บทบาทที่เก่ียวข้อง ข้อกําหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่อง
ทางการ
ส่ือสาร เป็น

ทางการ 
ไม่เป็น
ทางการ 

กระบวนการ การส่งเสริมขีด
ความสามารถ 
แต่ละมหา-
วิทยาลัย 

หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

  กระบวนการ
บริการวิชาการ 

- จัดกิจกรรม 
ส่งเสริม 
อนุรักษ์ศิลป
และวัฒนธรรม 
-  จัดกิจกรรม
ด้ า น ชุ ม ช น
สัมพันธ์ 
-  การ จัดการ
เรียนการสอน
โดย ใ ช้ ชุ มชน
เป็นฐาน 

- นิสิตและบุคลากร
เข้าร่วมกับกิจกรรม 
-  สนับสนุน
งบประมาณในการจัด
กิจกรรม 

สถาน
ประกอบการ 

  กระบวนการ
จัดการศึกษา 

- การฝึก
ประสบการณ์
ด้านวิชาชีพ/
สหกิจศึกษา 
/WBL ให้กับ
นิสิต 

- นิสิตเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์/       
สหกิจศึกษา/WBL ใน
สถานประกอบการ 

หน่วยงานภาครัฐ   กระบวนการ
จัดการศึกษา 

-การฝึกอบรม
ภาษีอากร  
- การฝึกอบรม
มาตรฐานบัญชี 

- นิสิตเข้ารับการ
ฝึกอบรมตาม
ระยะเวลาท่ี
หน่วยงานกําหนด 

NGO   กระบวนการ
จัดการศึกษา 

- การจัด
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทาง
ภาษาและการ

- นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมกับ
อาสาสมัครชาว
ต่างประเทศ 
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กลุ่ม/ประเภท ประเภทความ
ร่วมมือ 

บทบาทที่เก่ียวข้อง ข้อกําหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่อง
ทางการ
ส่ือสาร เป็น

ทางการ 
ไม่เป็น
ทางการ 

กระบวนการ การส่งเสริมขีด
ความสามารถ 
แลกเปล่ียน
วัฒนธรรม 

 
สภาวการณ์ขององค์กร 
ก.  สภาพด้านการแข่งขัน 

(1)  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด ตารางที่ 2.9  โดยหาข้อมูลเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จากระบบ CHE QA Online ของ สกอ ซ่ึงสถาบันต่าง ๆ ล้วนเป็นคู่แข่งขันที่สําคัญทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิต การ
วิจัยและผลงานทางวิชาการ จากการศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําปีการศึกษา 2560  ดังน้ี 

ตารางที่ 2.9 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

 ม.ทักษิณ 

คณะบริหารธุรกิจ  
ม.อุบลราชธานี 

คณะวิทยาการจัดการ 
ม.สงขลานครินทร์ 

ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ ต่ออาจารย์ประจํา 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 68.11 - 

ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทําภายใน 1 ปี ร้อยละ 69.14 ร้อยละ 73.69 - 
จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจํา 

108,065 บาท  
ต่อคน 

 126,297.54 บาท
ต่อคน  

          (2) การเปล่ียนแปลงที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันของคณะฯ ได้แก่ ทําให้ผู้ที่อยู่ในวัย
เรียนลดลง  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะท่ีมีสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย
เพ่ิมจํานวนการรับมากข้ึน 
 (3)  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ ได้แก่ ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สกอ. แต่ยังมีข้อจํากัดของ
ความสมบูรณ์และโอกาสท่ีจะเข้าถึงข้อมูลอยู่บ้างข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

คณะฯมีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตามตารางท่ี 2.10 
ตารางที่ 2.10  ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ด้านพันธกิจ 
SC1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่มี
ทักษะเชิงปฏิบัติ 
 SC2 ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่เสริมสร้าง
คุณค่าร่วมสู่สังคม  

SA1 คณาจารย์มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านการสอน วิจัย 
บริการวิชาการ 
SA2  เป็นคณะฯ ที่มีจํานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยจาก
ภายนอกต่ออาจารย์ประจําสูง 
SA3 เป็นคณะฯ ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการ 
SA4 มีคู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ด้านปฏิบัติการ 

SC3 การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานที่
เป็นเลิศ  
SC4 ความม่ันคงทางการเงิน 
ด้านบุคลากร 
SC5 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความสุข 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
SC6 การบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนเป้าหมาย 
SC7 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนิสิตที่
ตอบสนองต่อชุมชนเป้าหมาย 
SC8 การวิจัยเพ่ือช่วยแก้ปัญหาสังคม 

 
ค.ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
 คณะฯ มีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA และเกณฑ์การประเมิน ADLI  
และ LeTCI และใช้เกณฑ์ EdPEx ในการขับเคล่ือนองค์กร ให้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด มีการใช้เคร่ืองมือ เช่น  
BSC, LEAN และ KM นอกจากน้ัน มีการใช้ข้อมูลป้อนกลับที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้ง
ภายใน/ภายนอก ตามรอบเวลาที่กําหนด เพ่ือนําไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการที่สําคัญและสร้าง
นวัตกรรม 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ และแผนกลยุทธ์การพัฒนา 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ความมั่นคง 

 

5.การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง

สังคม 

3.การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

2.การสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

6.การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ความเป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่ง

เรียนรู้ 

ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

ความเข้มแข็งด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

ความมั่นคงทางการเงิน 

ความเป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่ง

เรียนรู้ 

ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

ความเข้มแข็งด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

ความมั่นคงทางการเงิน 

ความเป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่ง

เรียนรู้ 

ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

ความเข้มแข็งด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

ความมั่นคงทางการเงิน 

ความเป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่ง

เรียนรู้ 

ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม 

ความเข้มแข็งด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

ความมั่นคงทางการเงิน 

ความเป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่ง

เรียนรู้ 

ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

ความมั่นคงทางการเงิน 

ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

ความมั่นคงทางการเงิน 

วิสัยทัศน์: “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน ภายในปี 2580 (Academic Excellence Through 
Social Relevance within 2037)

ความเป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ และการบัญชี 
ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

ความเข้มแข็งด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

ความมั่นคงทางการเงิน 

ความเป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ และการบัญชี 
ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

ความเข้มแข็งด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

ความมั่นคงทางการเงิน 

ความเป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ และการบัญชี 
ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

ความเข้มแข็งด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

ความมั่นคงทางการเงิน 

ความเป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ และการบัญชี 
ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม 

ความเข้มแข็งด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

ความมั่นคงทางการเงิน 

ความเป็นเลิศด้านการผลิต
บัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ และการบัญชี 
ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

ความมั่นคงทางการเงิน 

ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ

ของสังคม 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

ความมั่นคงทางการเงิน 

วิสัยทัศน์ : เป็นคณะชั้นนําในภาคใต้ที่มีความเป็นเลิศด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ.2561-2580)   
และแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580) 

1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างขีด
ความสามารถ 

3.ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4.ด้านการสร้าง
โอกาสและความ

เสมอภาค 

5.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.
2561-2580 

      

ความท้าทายที่ 1 
ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

      

ความท้าทายที่ 2 
ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม 

      

ความท้าทายที่ 3 
ความเข้มแข็งด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

      

ความท้าทายที่ 4 
การบริหารจัดการเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

      

ความท้าทายที่ 5 
ความมั่นคงทางการเงิน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580) 

1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างขีด
ความสามารถ 

3.ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4.ด้านการสร้าง
โอกาสและความ

เสมอภาค 

5.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
พ.ศ.2561-2565 

      

ความท้าทายที่ 1 
ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
และการบัญชี ที่ใช้ชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

      

ความท้าทายที่ 2 
ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม 

      

ความท้าทายที่ 3 
การบริหารจัดการเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

      

ความท้าทายที่ 4 
ความมั่นคงทางการเงิน 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ์ 

ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
และการบัญชี ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม 

การบริหารจัดการเพื่อการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

ความมั่นคงทางการเงิน 

      
การเงิน สร้างความมั่นคงด้านฐานะทางการเงิน 

ด้วยการหารายได้ และลดต้นทุนในการดําเนินงาน 
      
ลูกค้า บัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่มีอัต
ลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 

ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพระดับ
นานาชาติ นําไปใช้ประโยชน์
ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 

บุคลากรมีความสุขในการ
ทํางานภายใต้ระบบคุณภาพ
สากล 

ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ และ
ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

      
กระบวนการ
ภายใน 

ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่มีอัต
ลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงในชุมชน 

ผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือเชิง
พาณิชย์ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีธรรมาภิบาล 

สร้างความมั่นคงด้านฐานะทาง
การเงิน ด้วยการบริหารเงินให้มี
ประสิทธิภาพ 

      
การเรียนรู้และ 
การเจริญเติบโต 

ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใช้ระบบการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาพัฒนางานบริหารและงาน
บริการ 

บริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล/
ดัชนีความสุขของบุคลากร 

แผนที่กลยุทธ์ 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



   
 

 
 

 



บทที่ 3 
แผนกลยุทธ ์

 การขับเคลื่อนคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจใน 5 ปีข้างหน้า ได้กําหนดความท้าทาย 4 ด้าน 
เพ่ือนําพาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจไปสู่การ เป็นคณะชั้นนําระดับชาติที่มีความเป็นเลิศ ด้าน
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม เพ่ือให้ผลิตบัณฑิตของคณะที่  
มีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และบัญชี 

ความท้าทาย 

1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บรหิารธุรกิจ และการบัญชี ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

3. การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

4. ความมั่นคงทางการเงิน 

วัตถุประสงค ์

1. ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในชุมชน  

2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม 
หรือเชิงพาณิชย์ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล 
4. สร้างความมั่นคงด้านฐานะทางการเงิน ด้วยการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดหลักระดับคณะ (สอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย)  

ตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 
TSU01  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผู้บริหาร/ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 
TSU02  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
และอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผู้บริหารและบุคลากร 

TSU03  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มกีาร
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 

ผู้บริหารและบุคลากร 

TSU05  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารและบุคลากร 

TSU06  ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน ผู้บริหารและบุคลากร 
 

 

 



33 
 

 

ตัวชี้วัดเปา้หมายเชงิกลยุทธ ์(สอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย) 

ตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 
SEU01 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน (7.1 ก-7) ผู้บริหารและบุคลากร 
SEU02 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ใน
ชุมชน (7.1 ก-8) 

ผู้บริหารและบุคลากร 

SEU03 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มาจาก
ความต้องการของสังคมต่อจํานวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด (7.1 ก-14) 

ผู้บริหารและบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

ความท้าทาย/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ/มหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่ใช้ชุมชนเป็นแหลง่เรียนรู้ 
วัตถุประสงค์   ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ในชุมชน  

 TSU01  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 3.80 3.80 3.80 3.85 3.85 ผู้บริหารและบุคลากร 
 

ความท้าทาย/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดเปา้หมายเชงิกลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย/ปีที่ดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 SEU01 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน 
(7.1 ก-7) 

25 25 25 30 30 ผู้บริหารและบุคลากร 

SEU02 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชา
เรียนรู้ในชุมชน (7.1 ก-8) 

16 20 30 40 50 ผู้บริหารและบุคลากร 

คําอธบิายประกอบค่าเป้าหมาย  
TSU01  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต วัดจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ประกอบด้วย 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
- อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษณิ 

SEU01  ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน/สังคมเป็นแหลง่เรียนรู้เทียบกับนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด โดยพิจารณาจาก มคอ.3 มีการจัดกิจกรรมทีใ่ช้ชุมชน/สังคมเป็น 
           แหลง่เรียนรู้ โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชา หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง โดยสามารถนับจํานวนนิสิตซ้ําได้ในกรณีที่เรียนต่างวิชา 
SEU02  ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน/สงัคมเป็นแหล่งเรียนรู้เทียบกับหลักสูตรปรญิญาตรีทั้งหมด โดยต้องมีรายวิชาตามตัวชี้วัด SEU01 ไม่น้อยกว่า 
           ร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรและมีการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้นๆ (รวมรายวิชาศึกษาทั่วไป) ทั้งนี้ หลกัสูตรจะต้องมีการจัดการ 
           เรียนการสอนครบทัง้ 4 หรือ 5 ชั้นปี โดยอนุโลมให้ใช้จํานวนหน่วยกิตรวมหลักสูตรตามโครงสร้างหลักสูตรทีม่ีการปรับปรุงใหม ่  
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.1 พัฒนาหลกัสูตรที่มีมาตรฐานตาม
ระบบคุณภาพระดับนานาชาติและ
ตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 

 

1.1.1 โครงการพัฒนาหลักสตูร 2 ภาษา (เศรษฐศาสตร)์ 
1.1.2 โครงการพัฒนาหลักสตูร 2 ปรญิญา 
1.1.3 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 

  1.1.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม ่
1.1.5 โครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

2561 - 2565 ผู้บริหารและบุคลากร 

1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการจากแหลง่เรียนรู้
หรือประสบการณ์ตรงในชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ 

1.2.1 กิจกรรมทางวิชาการ/การแข่งขัน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
1.2.2 ที่เน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้หรือประสบการณ์
ตรงในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ 

2561 - 2565 ผู้บริหารและบุคลากร 

1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับสงัคมดิจิทัล 
 

1.3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย 
1.3.2 ส่งเสริม กระตุ้น สร้างความเข้าใจให้อาจารย์และนิสติใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

2561 - 2565 ผู้บริหารและบุคลากร 

1.4 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
และสมรรถนะสากลของอาจารย์ 
 

1.4.1 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของอาจารย์ 
1.4.2 กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
1.4.3 กิจกรรมสนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษ 
1.4.4 กิจกรรมสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตภายใต้ 
MOU 
1.3.5 กิจกรรมสนับสนุนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนานิสิต
และการพัฒนาบุคลากร (MOU) 

2561 - 2565 ผู้บริหารและบุคลากร 

3
5
 



 
 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.5 พัฒนานิสติตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 

1.5.1 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.2 โครงการประกวด/แข่งขัน 
1.5.3 โครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
1.5.4 โครงการพัฒนานิสิตทางวิชาการ 
1.5.5 โครงการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการของนิสิต 
1.5.6 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนานิสิต และการพัฒนา
บุคลากร (MOU) 
1.5.7 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสติภายใน MOU 
1.5.8 กิจกรรมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสติกับมหาวิทยาลยัและ
หน่วยงานในระดับนานาชาติ 
1.5.9 กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสติระหว่างประเทศเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ด้านต่าง ๆ ของนิสิต (ภาวะผู้นํา จิตบริการ จิต
สาธารณะ) 
1.5.10 กิจกรรมสนับสนุนการฝึกสหกิจศึกษาและการฝึกงานใน
ต่างประเทศ 

2561 - 2565 ผู้บริหารและบุคลากร 
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ความท้าทาย/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ/มหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
วัตถุประสงค์   ผลิตผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการเชิงสังคม หรือเชิงพาณิชย์ 

 TSU02  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่และอ้างอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

26.47% 28.00% 30.00% 32.00% 34.00% ผู้บริหารและบุคลากร 

 TSU03  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
มีการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือ
เชิงพาณิชย์ 

20% 20% 25% 25% 25% ผู้บริหารและบุคลากร 

คําอธบิายประกอบค่าเป้าหมาย  
TSU02   ร้อยละของผลงานวิจัย-สร้างสรรค์ต่อคณาจารย์และนักวิจัย 
TSU03   ร้อยละของผลงานวิจัย-สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักวิจัย 
                 (1) การใช้ประโยชน์เชิงสังคม 
                 (2) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1 พัฒนาสูม่หาวิทยาลัยที่มุง่เน้นการ
วิจัยและนวัตกรรม 

2.1.1 โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ของคณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 
2.1.2 โครงการพัฒนางานวารสารของคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 
เข้าสู่ฐาน TCI 

2561 - 2565 ผู้บริหารและบุคลากร 

2.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถ
สร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน
ระดับนานาชาติตอบสนองยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยของประเทศ 

2.2.1 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International 
Conference) 
2.2.2 โครงการวิจัยที่สอดรับกับความต้องการของชุมชม 
2.2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการสร้างผลงานวิจัย 
2.2.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เช่น  เรื่องการขอรับทุน
สนับสนุนจากภายนอก 
2.2.4 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยโดยการจัดทําแผนพัฒนา
ตนเองด้านวิจัย 
2.2.5 กิจกรรมสนับสนุนเพื่อพัฒนานักวิจัย “แม่ไก่” เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
นักวิจัยภายในคณะฯ 
2.2.6 การส่งเสริมการขอทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอกโดยการเชิญ
เจ้าของแหล่งทุนมาให้ความรู้กับบุคลากร 
 

2561 - 2565 ผู้บริหารและบุคลากร 

2.3 สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยรับใช้
สังคมและการวิจัยเชิงพาณิชย์ 
 

2.3.1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 
2.4.1 โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชนเชิงบูรณาการ/โจทย์วิจัยท้องถิ่น / 
โจทย์วิจัยมุ่งเป้าในระดับพื้นที่ 

2561 - 2565 ผู้บริหารและบุคลากร 
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ความท้าทาย/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ/มหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

3. การบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานทีเ่ป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีพลังร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุข 

 TSU05 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

- ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ผู้บริหารและบุคลากร 

คําอธบิายประกอบค่าเป้าหมาย  
TSU05   -  ระดับมหาวิทยาลัย: ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช. 

- ระดับส่วนงานวิชาการ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของส่วนงาน โดย มหาวิทยาลยั 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบ
คุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์คุณภาพระดับ
สากล 

3.1.1 การทํารายงาน AUN-QA 
3.1.2 การประเมินหลักสูตร 
3.1.3 การนําระบบประกันคุณภาพ EdPEx มาใช้ในการบริหารงาน 
3.1.4 โครงการ SAR Lesson Learn 
3.1.5 โครงการ Student QA Talk 

2561 - 2565 ผู้บริหารและบุคลากร 

3.2 พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สู่องค์กรแห่ง
ความสุข และมีวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็ง 

3.2.1 โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
3.2.1 กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา 
รายบุคคล 
3.2.3 กิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
3.2.4 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรทํางานเต็มศักยภาพและทํางานเป็นทีม 
3.2.5 สนับสนุนการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ/ทักษะสากล 
3.2.6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2561 - 2565 ผู้บริหารและบุคลากร 

3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย 2561 - 2565 ผู้บริหารและบุคลากร 

3.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึง
และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 
 

3.4.1 สร้างระบบ/กระบวนการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
3.4.2 กิจกรรมสนับสนุนโครงการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก เ พื่อร่วมเผยแพร่ผลงานของคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจให้เป็นที่รู้จักและรับรู้ในวงกว้าง 

2561 - 2565 ผู้บรหิารและบุคลากร 

3.5 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ มีผลงานที่เป็นเลิศ 

3.5.1 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร 2561 - 2565 ผู้บริหารและบุคลากร 
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ความท้าทาย/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ/มหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4. ความมั่นคงทางการเงนิ 
วัตถุประสงค์   สร้างความมั่นคงด้านฐานะทางการเงิน ด้วยการเพิ่มรายได้ และการบรหิารการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

 TSU06  ประสิทธิภาพในการบริหาร
การเงิน 

      

1) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ 
 

1% 3% 3% 3% 3% ผู้บริหารและบุคลากร 
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ความท้าทาย/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดเปา้หมายเชงิกลยุทธ ์ ค่าเป้าหมาย/ปีที่ดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 SEU03 ร้อยละของโครงการบริการ
วิชาการที่มาจากความต้องการของสังคม
ต่อจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
(7.1 ก-14) 

- 5 10 10 10 ผู้บริหารและบุคลากร 

คําอธบิายประกอบค่าเป้าหมาย  
TSU06 (1) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ 
          (2) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ (ROA) อ้างอิงข้อมูลจากการวิเคราะห์งบการเงินประจําปีของมหาวิทยาลัย 
SEU03 โครงการบริการวิชาการที่มาจากความต้องการของสังคม หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการมุ่งสนองตอบต่อความต้องการหรือโจทย์ของ
ชุมชนสังคม ซึง่อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่อง หรือพัฒนาต่อยอดสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วของชุมชนสังคม ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านวิถีชีวิต การผลิต การ
บริการ การพัฒนาขีดความสามารถ หรืออื่นๆ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายอาจเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ โดยโครงการบริการวิชาการดังกล่าวต้องชี้
หรือระบุสภาพปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องมีเอกสารหลักฐานทีแ่สดงความถึงการสนองตอบหรือการบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปีงบประมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ 

4.1 การส่งเสริมการรับนิสิต  4.5.1 โครงการประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ : แนะ
แนวการศึกษาต่อ 
4.5.2 โครงการประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
4.5.3 กิจกรรมรับสมัครนิสิตนอกสถานที ่
4.5.4 โครงการ "Modern Trade : MT น้องพี่สัมพันธ์" 
4.5.5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

2561 - 2565 ผู้บริหารและบุคลากร 

4.2 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรต่อเนื่องและ
การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและการ
หารายได้ 

4.2.1 การบริการวิชาการเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
ให้แก่วิสาหกิจชุมชน 
4.2.2 กิจกรรมสนับสนุนโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
4.2.3 กิจกรรมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
ศูนย์ความเป็นเลิศ 
4.2.4 กิจกรรมสนับสนุนโครงการบริการวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 
4.2.5 กิจกรรมอบรมระยะสั้นเ กี่ยวกับบัญชี เศรษฐศาสตร์  และ
บริหารธุรกิจ 

2561 - 2565 ผู้บริหารและบุคลากร 

4.3 พัฒนาระบบการบริหารการเงิน
และการจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 

4.3.1 โครงการประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบกลไกการรับนิสิตเชิงรุก
เพื่อให้ได้จํานวนนิสิตตามแผน 
4.3.2 กิจกรรมสนับสนุนการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน 

2561 - 2565 ผู้บริหารและบุคลากร 
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บทที่ 4 
การนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

การนําแผนกลุยทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นแผนที่ใช้เพ่ือผลักดัน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของคณะฯ และเพ่ิมผลผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
การบัญชี และมีความพร้อมสู่สากล โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามช่ือย่อของคณะ คือ  
ECBA (Economics and Business Administration) 

E: - Ethics (มีจริยธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม) 
C: - Creative (มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์) 
B: - Bright (มไีหวพริบ ปฏิภาณ และก้าวทนัโลก) 
A: - Attitude (มีทศันคติที่ถกูต้อง) 

 นอกจากน้ียังเน้นการพัฒนาผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ รับใช้สังคม สามารถนําไปใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และมีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีการบริการวิชาการ
หรือให้คําปรึกษาทางธุรกิจ รวมทั้งก่อให้เกิดรายได้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา รวมท้ังการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคม 
โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ โดยการพัฒนาให้มีบุคลากรที่มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ และทํางานอย่างมืออาชีพ ในบรรยากาศแห่งความสุข ได้มีการกําหนดความท้าทาย 4 ด้าน และ
แบ่งเป็น 13 กลยุทธ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ โดยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในคณะฯ และเพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น การบริหารจัดการแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติของคณะ มีแนวทาง
ดังน้ี 

การบริหารองค์กร 

1. มุ่งเน้นการบริหารคณะ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วม 
โดยจัดต้ังทีมบริหาร ประกอบด้วย คณบดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนานิสิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการ
ประจําคณะ และคณะกรรมการประกันคุณภาพ  

2. จัดทําแผนพัฒนาคณะฯ และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ  
และมหาวิทยาลัย 

3. บริหารจัดการด้วยระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (EdPEx)  
รวมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

4. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุ่ม เสริมสร้างการทํางานเป็นทีมและการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มี
ทักษะสากล รวมทั้งพัฒนาและสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยการมอบอํานาจและกระจายอํานาจ 
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5. รับฟังเสียงจากชุมชน/สังคม/ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาคณะฯ อย่างย่ังยืน 

การสื่อสารและการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่ประชาคมคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

มุ่งเน้นการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์/แจ้งให้ทราบถึงผลการตัดสินใจท่ีสําคัญ/สร้าง
แรงจูงใจบุคลากรให้มีส่วนร่วมในโครงการ/ให้รางวัล/ยกย่องชมเชย ฯลฯ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่สามารถ 
เข้าถึงได้โดยตรง การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/email/สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)/จุลสาร/
จดหมายข่าวของคณะ รวมทั้งจัดการประชุมบุคลากร/สาขาวิชา 

การเชื่อมโยงจากกลยุทธ์สู่การจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการ 

ในการนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดทํารายละเอียดของโครงการ
พร้อมงบประมาณ และบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งงบประมาณ 
ในการดําเนินมาจากงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งได้รับการจัดสรรให้คณะฯ/สาขาวิชา/หลักสูตร นอกจากน้ี 
ได้นํากลยุทธ์มาจัดทําเป็น มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ โดยได้ถ่ายทอด มอบหมาย และกําหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชา หลักสูตร สํานักงานคณะฯ รวมทั้ง สโมสรนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับคณะสู่ระดับสาขาวิชา/หลักสูตร 

เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน  
จึงจะได้มีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายตามกลยุทธ์ของคณะฯ สู่สาขาวิชา หลักสูตร 
สํานักงานคณะฯ และสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการ และมีการ
กําหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายที่สําคัญ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะฯ อีกทั้งยังเป็นกลไก 
เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะฯ 
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การวัดผลองค์กร 
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้มีวัดผลองค์กรใน 4 มิติ เพ่ือเป็นการเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ และ 
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะฯ ได้แก่ 

1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 
2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business process Perspective) 
4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) 

 
ภาพท่ี 4.1 การวัดผล 4 มิติ  

ด้านการเงิน
 - เงินรายได้คณะฯ
- เงินงบประมาณแผ่นดิน
- เงินสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งเงินภายนอก
- รายได้ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ

ด้านลูกค้า
- ชุมชน/สังคม
- บุคคล/หน่วยงานภายนอก

ด้านกระบวนการภายใน
- บุคลากร
- นโยบายการบริหาร
- คณะกรรมการชุดต่างๆ
- ระบบสารสนเทศ

ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต
- ความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ความสุขของบุคลากร

เป็นคณะชั้นนาํระดับชาติที่มีความเป็นเลศิ ด้าน
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้างคุณคา่

ร่วมสู่สังคม



 
 

ตารางที่ 4.1 วิเคราะห์การวัดผลองค์กรใน 4 มิติ 

ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล ค่าเป้าหมาย กิจกรรมโครงการ 
2561 2562 2563 2564 2565  

การเงนิ สร้างความมั่นคงด้าน
ฐานะทางการเงิน ด้วย
การบริหารการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

TSU06  
ประสิทธิภาพใน
การบริหารการเงิน 
(1) อัตราการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ 
 

 
 
 
 

1% 
 
 

 
 
 
 

3% 
 
 

 
 
 
 

3% 
 
 

 
 
 
 

3% 
 
 

 
 
 
 

3% 
 
 

- การบริการวิชาการเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการให้แก่วิสาหกิจชุมชน 
- โครงการประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบกลไกการ
รับนิสิตเชิงรุกเพื่อให้ได้จํานวนนิสิตตามแผน 
- โครงการประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตรแ์ละ
บริหารธุรกิจ : แนะแนวการศกึษาต่อ 
- โครงการประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตรแ์ละ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
- กิจกรรมรับสมคัรนิสิตนอกสถานที่ 
- โครงการ "Modern Trade : MT น้องพี่สัมพันธ์" 
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
- กิจกรรมสนับสนุนการประหยัดทรัพยากรและ
พลังงาน 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและศูนย์ความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการบริการวิชาการคณะ
เศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 
- กิจกรรมอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับบัญชี 
เศรษฐศาสตร ์ และบริหารธุรกิจ 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการความร่วมมือการจัด
การศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

47 



 
 

 

ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล ค่าเป้าหมาย กิจกรรมโครงการ 
2561 2562 2563 2564 2565  

ลูกค้า ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า น
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  
บริหารธุรกิจ และการ
บัญชี  ที่มี อัตลักษณ์ที่
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้องการของสังคม ด้วย
กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงใน
ชุมชน  
 

TSU01  ความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

3.80 3.80 3.80 3.85 3.85 - กิจกรรมทางวิชาการ/การแข่งขัน โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 
- กิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการจาก
แหล่งเรียนรู้หรือประสบการณ์ตรงในชุมชน โดย
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ 
- โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์ 
- โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต 
- โครงการประกวด/แข่งขัน ทางด้าน
เศรษฐศาสตร ์บัญชี และบริหารธุรกิจ 
- โครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- โครงการพัฒนานิสิตทางวิชาการ 
- โครงการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
ของนิสิต 
- โครงการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ของ
นิสิตเพื่อสังคม 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้SPSS ใน
งานวิจัย 
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ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล ค่าเป้าหมาย กิจกรรมโครงการ 
2561 2562 2563 2564 2565  

- โครงการความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนา
นิสิต และการพัฒนาบุคลากร (MOU) 
- โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต
ภายใน MOU 
- สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- สํารวจความพึงพอใจนิสิตต่อการให้บริการ
และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ผลิตผลงานวิจัยและ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ มี
คุ ณ ภ า พ  ส า ม า ร ถ
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
วิชาการ เชิงสังคม หรือ
เชิงพาณิชย์ 
 

TSU02  
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่และอ้างอิง
ในระดับชาติหรือ 
นานาชาติ 

26.47% 28.00% 30.00% 32.00% 34.00% - โครงการพัฒนางานวารสารของคณะ
เศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ เข้าสู่ฐาน TCI 
- โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(International Conference) 
- การวิจัยที่สอดรับกับความต้องการของชุมชม 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการ
สร้างผลงานวิจัย 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เช่น  
เรื่องการขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยโดยการ
จัดทําแผนพัฒนาตนเองด้านวิจัย 
- กิจกรรมสนับสนุนเพื่อพัฒนานักวิจัย “แม่
ไก่” เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยภายในคณะฯ 

TSU03  
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่มี
การนําไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
สังคมหรือเชิง
พาณิชย์ 

20% 20% 25% 25% 25% 
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ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล ค่าเป้าหมาย กิจกรรมโครงการ 
2561 2562 2563 2564 2565  

- การส่งเสริมการขอทุนสนับสนุนวิจัยจาก
ภายนอกโดยการเชิญเจ้าของแหล่งทุนมาให้
ความรู้กับบุคลากร 
- โครงการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
- การวิจัยที่สอดรับกับความต้องการของชุมชน 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการ
สร้างผลงานวิจัย 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เช่น  
เรื่องการขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยโดยการ
จัดทําแผนพัฒนาตนเองด้านวิจัย 
- กิจกรรมสนับสนุนเพื่อพัฒนานักวิจัย “แม่
ไก่” เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยภายในคณะฯ 
- การส่งเสริมการขอทุนสนับสนุนวิจัยจาก
ภายนอกโดยการเชิญเจ้าของแหล่งทุนมาให้
ความรู้กับบุคลากร 
- โครงการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
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ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล ค่าเป้าหมาย กิจกรรมโครงการ 
2561 2562 2563 2564 2565  

กระบวนการ
ภายใน 

1 .  ผลิ ต บัณ ฑิ ต ด้ า น
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  
บริหารธุรกิจ และการ
บัญชี  ที่มี อัตลักษณ์ที่
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้องการของสังคม ด้วย
กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงใน
ชุมชน  

ECBA01 
หลักสูตรที่ได้
มาตรฐานตาม
ระบบคุณภาพ
ระดับนานาชาติ 

100% 100% 100% 100% 100% - โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 
ปริญญา 
- โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการความ
ร่วมมือการจัดการศึกษาตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ECBA02 
การได้งานทําหรือ
การประกอบอาชีพ
อิสระของบัณฑิต 

65% 65% 70% 70% 70% 

2. ผลิตผลงานวิจัยและ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ มี
คุ ณ ภ า พ  ส า ม า ร ถ
นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
วิชาการ เชิงสังคม หรือ
เชิงพาณิชย์ 

ECBA03 
ระบบสารสนเทศ
เพื่องานวิจัย 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ - พัฒนาหรือปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่องานวิจัย 

3 .  เ ส ริ มส ร้ า งความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ด้ า น ศิ ล ป ะ 
วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ ภู มิ
ปัญญา 
 

ECBA04 
กิจกรรม/โครงการ
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญา 

5  
โครงการ 

5  
โครงการ 

5  
โครงการ 

5  
โครงการ 

5  
โครงการ 

- โครงการส่งเสริมการสร้างผู้
ประกอบในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน 
- โครงการส่งเสริมการสร้าง
ผู้ประกอบการในชุมชน เทศบาลตําบล
เขารูปช้าง 
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- โครงการสิ่งเสริม สนับสนุนการ
อนุรักษ์ขนมไทยและผ้าไทย 
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นร่วมกับสถาบันทักษิณ
คดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  
สถาบันปฏิบัติการชุมชน ได้แก่ 
โครงการวันว่าง (สงกรานต์)  โครงการ
ทําบุญเดือนสิบ   โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 
- โครงการทําบุญคณะฯ 
- โครงการฝึกอบรมทําขนม 
- โครงการบัญชีกับวิถีชุมชน 
- โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ 
- โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยด้วยการทดลองสร้าง
แบบจําลองตลาดสดเพื่อจําหน่าย
อาหารไทยและขนมไทยใน
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
- โครงการเรียนรู้การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชน 
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- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
วันมาฆบูชา 
- โครงการรู้เขารู้เราในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  
- โครงการทําบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริ
มงคล ในภาคเรียนแรก 

 4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีธรร
มาภิบาล 
 
 

ECBA05 
ระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหาร
จัดการ 

3 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ 3 ระบบ - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ 
1) ระบบตรวจสอบงบประมาณ 
2) ระบบ ECBA ownCloud 
3) ระบบติดตามงานวิจัย 
- สนับสนุนให้บุคลากรใช้ระบบ
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ระบบจองหอ้ง 
2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
3) ระบบสารสนเทศผู้บริหาร (EIS) 
4) สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์(e-Doc) 
5) ระบบลาออนไลน์ (e-Leave) 
6) ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Meeting ) 
- การทํารายงาน AUN-QA 
- การประเมินหลักสูตร 
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- การนําระบบประกันคุณภาพ 
EdPEx มาใช้ในการบริหารงาน 
- โครงการ SAR Lesson Learn 
- โครงการ Student QA Talk 

  TSU05  ระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

- ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 - การนําระบบประกันคุณภาพ 
EdPEx มาใช้ในการบริหารงาน 
- สร้างระบบ/กระบวนการสื่อสาร
องค์กรเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของคณะ
เศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการสร้าง
เครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อ
ร่วมเผยแพร่ผลงานของคณะ
เศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจให้เป็น
ที่รู้จักและรับรูใ้นวงกว้าง 

5.สร้างความมั่นคงด้าน
ฐานะทางการเงิน ด้วย
การบริหารการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

TSU06  
ประสิทธิภาพใน
การบริหารการเงิน 
1) การเพิ่มขึ้นของ
รายได้ 

 
 
 
 

1% 

 
 
 
 

3% 

 
 
 
 

3% 

 
 
 
 

3% 

 
 
 
 

3% 

- กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- กิจกรรมอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับ
บัญชี เศรษฐศาสตร์ และบรหิารธุรกิจ 
- โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม 
- โครงการอบรมความรู้ทางบัญชี 
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- โครงการให้ความรู้ตลาดหลักทรัพย์
ฯ 
- โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
- โครงการอบรม ฝึกปฏิบัติ และ
ติดตามผลการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 
เพื่อใช้ต่อสัญญาจ้างและใช้ขอกําหนด
ตําแหน่งที่สูงขึ้น 
- โครงการการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิ
บาล ด้วยระบบการตรวจสอบภายใน
และการควบคมุภายใน 
- โครงการค่ายเยาวชน “นักการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม”่  
- โครงการการลงทุนและความเสี่ยง
ทางการเงิน 
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- โครงการกลยุทธ์การตลาดสื่อสังคม
ออนไลน์  
- โครงการหลักการบัญชีและการ
วางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ 
- โครงการเขียนแผนธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย
สถาบัน 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานด้วยเทคนิค  
- โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
วิจัยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
- โครงการเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
- โครงการวิเคราะห์หลักทรัพย์  
- โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม  
- โครงการอบรมความรู้ทางบัญชี 
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ด้านการเรียนรู้
และการ
เจริญเติบโต 

1. สร้างความมั่นคงด้าน
ฐานะทางการเงิน ด้วยการ
เพิ่มรายได้ และการบริหาร
การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
 

ECBA06 
ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการหรือ
การจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง 

3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 - กิจกรรมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและศูนย์ความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
- สํารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการและ
ผู้เข้ารว่มโครงการบริการวิชาการ หรือการจดั
การศึกษาต่อเนื่อง 

2 .  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มี
พลังร่วมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาทั่วทั้งองค์กร
อย่างมีความสุข 
 

ECBA07 
ดัชนีความสุขของ
บุคลากร  

- 3.45 3.50 3.55 3.60 - โครงการประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่
- โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Work place) 
- กิจกรรมสํารวจความสุขในการทํางาน 
- กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเป็น
รายบุคคล 
- กิจกรรมสนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษ 
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนา
นิสิต และการพัฒนาบุคลากร (MOU) 
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 คณะฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคณะฯ ทุกด้าน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน และยังได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยและการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการอีกด้วย 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ (IT) 

  ผู้บริหารคณะฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการโดยการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์กรให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะฯ เพ่ือพัฒนาให้เป็นคณะฯ ที่ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับรองรับการเป็นผู้นําด้านการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต (i-faculty) ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ มีทั้งที่คณะฯ พัฒนาระบบเอง และสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 
ดังน้ี 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

1) ระบบติดตามงานวิจัย เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพ่ือติดตาม
ผลการดําเนินงานด้านการวิจัยของคณะฯ ซึ่งบุคลากรแต่ละท่านสามารถล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพ่ือติตตาม
งานวิจัยของตนเองได้ โดยมีผู้ดูแลระบบคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือ 

2) ระบบตรวจสอบงบประมาณ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงานด้านงบประมาณของคณะฯ ซึ่งบุคลากรแต่ละท่านสามารถล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพ่ือ
ติดตามการใช้งบประมาณของตนเอง และประธานหลักสูตรสามารถตรวจสอบงบประมาณของหลักสูตรได้ 
นอกจากน้ี คณบดีสามารถติดตามผลการใช้งบประมาณของทั้งคณะฯ ได้ด้วย โดยมีผู้ดูแลระบบคอยดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือ 

3) ระบบบริการข้อมูลประมวลรายวิชาออนไลน์สําหรับนิสิต เป็นระบบที่ใช้สําหรับให้บริการข้อมูล
ประมวลรายวิชาให้กับนิสิต ซึ่งนิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา 

4) ระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ เป็นระบบที่จัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพร่โครงการบริการ
วิชาการ และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะฯ นํามาใช้เพื่อการบริหาร
จัดการ 

1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) เป็นระบบที่ พัฒนาขึ้นโดยสํานักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะฯ ได้นําระบบมาใช้ในการบริหารจัดการเอกสารอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือลด
ปริมาณการใช้กระดาษ และเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการ 

2) ระบบลาออนไลน์ (e-Leave) เป็นระบบที่พัฒนาข้ึนโดยสํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
และคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯ นําระบบลาออนไลน์มาใช้อย่างเต็มศักยภาพ  

3) ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสํานักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯ นําระบบมาใช้อย่างทั่วถึง 
เช่น ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประชุมคณะกรรมดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

4) ระบบจองห้องเรียน เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
คณะฯ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯนําระบบมาใช้อย่างทั่วถึง  
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5) ระบบห้องประชุม เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะฯ 
ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯนําระบบมาใช้ในการจองห้องประชุมต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย  

6) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ และคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯนําระบบมาใช้อย่างทั่วถึง 

7) ระบบบัญชี 3 มิติ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะฯ 
ได้นําระบบมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 

8) ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR) เป็นระบบที่พัฒนาข้ึนโดยสํานักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะฯ ได้นําระบบมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

9) ระบบงานทะเบียนนิสิต เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
คณะฯ ได้นําระบบมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลนิสิต ตารางเรียนนิสิต ตารางสอนอาจารย์ ปฏิทินการศึกษา เป็น
ต้น 

10) ระบบประเมินการเรียนการสอน เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ และคณะฯ ได้นําระบบมาใช้เพ่ือให้นิสิตเข้าทําการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
เป็นรายบุคคล และผู้บริหารได้นําผลการประเมินดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน
ของบุคลากรประจําปีต่อไป 

11) ระบบ TSU learning เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
คณะฯ ได้นําระบบมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน 

12) ระบบยานพาหนะ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
คณะฯ ได้นํามาใช้ในการขอใช้บริการยานพาหนะตามภารกิจต่าง ๆของบุคลากรและคณะฯ 

  นอกจากน้ีคณะฯ ได้มีการวางแผนที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 
เพ่ือความรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากย่ิงขึ้น 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 คณะฯ ได้ให้ความสําคัญในการผลิตผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ นําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสังคม/เชิงพาณิชย์ โดยได้มีส่งเสริม สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 

1) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
2) โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ 

และการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
3) โครงการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการสร้างผลงานวิจัย 
5) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เช่น  เรื่องการขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก 
6) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยโดยการจัดทําแผนพัฒนาตนเองด้านวิจัย 
7) กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือพัฒนานักวิจัย “แม่ไก่” เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักวิจัยภายในคณะฯ 
8) การส่งเสริมการขอทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอกโดยการเชิญแหล่งทุนมาให้ความรู้กับบุคลากร 
9) กิจกรรมการสนับสนุนเครือข่ายการวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยใน

เครือข่าย เพ่ือส่งเสริมการขอทุนวิจัยจากภายนอก 
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 การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลจะมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองทั้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
และผลสัมฤทธ์ิของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็นรายไตรมาส คือ  
รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน สําหรับการดําเนินงานจะมีการนําข้อมูลสารสนเทศ เก่ียวกับ
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามกลยุทธ์ของคณะฯ เข้าสู่ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าในการดําเนินงานตามกลยุทธ์อย่างต่อเน่ือง  
โดยผู้บริหารของคณะจะมีการติดตามความคืบหน้าของการดําเนินงาน ตามโครงการ และการบรรลุค่า
เป้าหมายของตัวช้ีวัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูล 
สําหรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้น โดยยังคง 
มีเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์เป็นหลัก พร้อมทั้งสร้างตัวช้ีวัดการพัฒนาที่สามารถนําไปใช้กํากับการดําเนินงาน
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2561 – 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2561 – 2565 

ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ 

ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ 

ผู้บริหารสรุปรวบรวมความคิดเห็น
เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์ 

ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ 

แผนกลยุทธ ์
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

พ.ศ.2561 - 2565 

คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการนโยบายมหาวิทยาลัยทักษิณ 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร 

การติดตาม และประเมินผล 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ทบทวน/ปรับแผน 

ถ่ายโอนตวัชีว้ดั 

จดัทําแผนปฏิบติัการประจําปี 

ประเมินผลการดําเนินงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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 สาระสําคัญของแผนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 - 
2579 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียมและท่ัวถึง 
    3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 
    3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
    3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    4.1 สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมลํ้า 
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
    4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
    4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดํารงชีวิต 
ในสังคมผู้สูงวัย 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม 
   5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
   5.2 วางระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มนํ้า เน้นการ
ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
   5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 
   5.6 การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือ
ส่ิงแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560 – 2564) 
 
 
 
 
 

“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งเสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี
สําหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ 
มีความรู้ ทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทัศนคติที่ ดี รับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจิรยธรรม และคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้
ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
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 สาระสําคัญของแผนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
 

 
การพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 
คนทุกช่วงวัย : มีสุขภาวะที่ดี เรียนรู้ตลอดชีวิต 
คุณภาพการศึกษา : เด็กมีความรู้สอดรับกับทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 
วัยสูงอายุ : มีความสุข มีรายได้พอเพียงในการดํารงชีวิต 
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทํางาน  
และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 
ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข็มแข็ง 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ลดความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคม 

- การเข้าถึงการศึกษา 
- จัดบริการด้านสุขภาพ 
- สร้างคนและพัฒนาผู้นําชุมชน 
- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการและจัดสรรทรัพยากร 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 

การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
การจัดการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบรหิารจัดการ 
เป้าหมาย 

- การเข้าถึงการศึกษา 
- ความเท่าเทียม 
- คุณภาพ 
- ประสิทธิภาพ 
- ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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 สาระสําคัญของแผนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 
2564) 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

การสนับสนุนอุดมศึกษาเพ่ือขับเคล่ือน
ประเทศให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 

1. โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
- ทุนชายแดนใต้ 
- ทุนเฉลิมราชกุมารี 
- ทุนสําหรับนักศึกษาพิการ 

2. บูรณาการกับการศึกษาระดับอ่ืน 
- ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
- สถาบันอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง 
- หลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับ

ระดับอุดมศึกษา 
3. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

- การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน : WiL 
- การปรับปรุงยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

4. การส่งเสริมการวิจัย 
5. ธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
6. เทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือการศึกษา 
7. พัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

การศึกษา 4.0  สามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ (Community Based 
Learning : CBL) 

ความหมาย 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้เป็นรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการ 
ได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริงของชุมชน 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถทํางานได้ทุกภาคส่วนในสังคม 
2) เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการหย่ังรู้ในโลกของความเป็นจริงมากย่ิงข้ึน 

เข้าใจการปฏิบัติของบุคคลที่มีต่อสังคมและการเมืองมากข้ึน 
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 สาระสําคัญของแผนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
3) เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 
4) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ 
5) เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับประเด็นปัญหาสังคมที่มีความ

ซับซ้อน เรียนรู้วัฒนธรรมสําหรับการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงาน
ได้ 

6) เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางสังคม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษา 
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การศึกษา 4.0 : ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2561 – 2565 กับแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ

ประเทศชาติ

การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการบริหารจัดการ

การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้

การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา

การจัดการศึกษาเพื่อเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล

ผลิตครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา

ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา

ประเทศ

ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษา
และการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิตัล
เพื่อการศึกษา

พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปรัชญา
ปัญญา จริยธรรม นําการพัฒนา

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน ภายในปี 2580 (Academic Excellence Through Social Relevance in 2037) 

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

ความท้าทาย

ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้

ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม

ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา

การบริหารจัการเพื่อการดําเนินงาน
ที่เป็นเลิศ

ความมั่นคงทางการเงิน

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม

การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา
จัดการดี มีจริยธรรม นําการพัฒนาเศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นคณะชั้นนําระดับชาติที่มีความเป็นเลิศ ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม

ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตด้าน
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการ
บัญชี ที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้

ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม

การบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานที่
เป็นเลิศ

ความมั่นคงทางการเงิน

ความท้าทาย
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