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มติย่อการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สมัยสามัญ ครั้งที่10/2563
วัน พุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 216 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
----------------------------------ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 พิจารณาการขอกำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโฆษณาสื่อออนไลน์
มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินต่อไป
4.2 พิจารณาการขอกำหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลการประกวดออกแบบมาสคอต
(Mascot)
มติที่ประชุม
เห็นชอบโดยให้ระบุกำหนดการให้รางวัลสำหรับผู้ชนะจำนวน 1 รางวัล
4.3 พิจารณาการอนุญาตให้บุคลากรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อพัฒนาครูโรงเรียน ตชด.
มติที่ประชุม
1. มอบประธานสาขาบริหารธุรกิจหารือกับประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณาให้ บุคลากรเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. กรณีไม่มีห ลั ก สู ตรที่ส ัง กัด คณะฯ แสดงความจำนง เห็นชอบอนุญาตให้ บุ คลากรเป็ นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีเงื่อนไขหากคณะฯ มีความต้องการให้ บุคลากรมาเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สังกัดคณะฯ ให้มาปฏิบัติงานตามที่ต้นสังกัดประสงค์
4.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา
มติที่ประชุม
เสนอแต่งตั้ ง กรรมการผู ้ ทรงคุ ณวุฒ ิ เพื่อสรรหาประธานสาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ การบัญชี และ
บริหารธุรกิจ
4.5-4.6 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ บุคลากรจำนวน 2 ท่าน
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบให้ข้อเสนอโครงการวิจัย
2. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
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4.7 พิจารณาการปรับค่าเป้าหมายคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563
มติที่ประชุม
เห็นชอบคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้
ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ
ตัวชี้วัด
2563
2561
2562
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรูข้ องผู้เรียน และด้าน
กระบวนการ
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่
มุ่งเน้นลูกค้า
ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา
7.1ก-1 นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่มี
ร้อยละ 6.69 ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 6.69
ผลงานด้านนวัตกรรมสังคม (TSU02)
7.1ก- 2 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)
ร้อยละ0.33 ร้อยละ 0.58 ร้อยละ 1
หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต (TSU03)
7.1ก-3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (TSU04)
ค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
4.45
4.50
7.1ก-4 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน ร้อยละ 16.67 ร้อยละ
ร้อยละ 100
(SIU01)
83.33
7.1ก-5 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อ
N/A
N/A
1
พัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม (SIU02)
7.1ก-6 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อ
N/A
N/A
1
พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (SIU03)
7.1ก-7 จำนวนผลงานวิจัยของนิสิตที่ได้รับการเผยแพร่
N/A
N/A
10 ผลงาน
หรือนำไปใช้ประโยชน์
7.1ก-8 จำนวนโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
N/A
N/A
10 ผลงาน
ทางธุรกิจให้กับนิสิต
ผลลัพธ์ด้านการวิจัย
7.1ก-9 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ใน
ร้อยละ
ร้อยละ 200 ร้อยละ 220.58
ระดับชาติหรือนานาชาติ (TSU05)
197.01
( 66
( 75 ผลงาน)
ผลงาน)
(1) ระดับชาติ
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ 217.65
152.23
163.64
(74 ผลงาน)
(54 ผลงาน)
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(2) ระดับนานาชาติ

7.1ก-10 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่อ้างอิงใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (TSU06)
(1) ระดับชาติ
(2) ระดับนานาชาติ
7.1ก-11 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม (TSU07)
ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
7.1ก-13 จำนวนโครงการบริการวิชาการหรือการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการ
เป็นผู้ประกอบการ (TSU08)
7.1ก-14 จำนวนสินค้าและบริการในพื้นที่ที่ได้รับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากบริการวิชาการ (SIU11)
7.1ก-15 จำนวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ที่ได้รับ
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการ (SIU12)
7.1ก- 16 จำนวนรางวัลด้านบริการวิชาการแก่สังคม ที
หน่วยงานได้รับในระดับชาติ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ
2563
2561
2562
ร้อยละ 44.77 ร้อยละ
ร้อยละ 2.94 ปี 62 มี
36.36
(1 ผลงาน)
อาจารย์
(12 ผลงาน)
จำนวน 33
คน
ปี 63 มี
อาจารย์
จำนวน 34
คน
-สถานการณ์
COVID-19
และมีการ
เปลี่ยนแปลง
เกณฑ์การ
สนับสนุน
การเผยแพร่
ผลงานระดับ
นานาชาติ
ร้อยละ 11.94 ร้อยละ
ร้อยละ 20
18.18
ร้อยละ 11.94 ร้อยละ
ร้อยละ 20
18.18
ร้อยละ 0
0
ร้อยละ 0
ร้อยละ 29.85 ร้อยละ ร้อยละ 53.33
48.48
N/A

N/A

ร้อยละ 10

N/A

N/A

3 รายการ

N/A

N/A

1 ชุมชน

0

0

1
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ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการจัดการศึกษา
7.1ข-1 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม
หรือการเป็นผู้ประกอบการ (TSU01)
7.1ข-2 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

7.1ข-3 ระยะเวลาเฉลี่ยการสำเร็จการศึกษาของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
2561
2562

ค่าเป้าหมาย
2563

N/A

N/A

ร้อยละ 16.67

ร้อยละ 82.69

ร้อยละ
87.38

ร้อยละ 87.38

3 ปี

2 ปี

3 ปี

(1) ระดับปริญญาโท
3 ปี
2 ปี
3ปี
7.1ข-4 อัตราการคงอยู่ของนิสิต ระดับปริญญาตรี (ไม่รวม ร้อยละ 64.71 ร้อยละ ร้อยละ 83.73
นิสิตชั้นปีที่ 1)
83.73
7.1ข-5 อัตราการคงอยู่ของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
ร้อยละ 85.71 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการวิจัย
7.1ข-6 จำนวนโครงการวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุน
N/A
N/A
2 โครงการ
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านบริการวิชาการ
7.1ข-7 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการ
N/A
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ปีงบประมาณ)
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
7.1ค-1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใน
N/A
N/A
ร้อยละ 3
ระดับนานาชาติที่มีกิจกรรม ความร่วมมือ (SIU04)
7.1ค-2 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและ
N/A
N/A
ร้อยละ 10
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของ
คณะฯ (SIU09)

หมายเหตุ

เงื่อนไขการ
ทำ
วิทยานิพนธ์
จะต้องผ่าน
การรับรอง
จริยธรรมใน
มนุษย์
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ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
2561
2562

ค่าเป้าหมาย
2563

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น
7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของ
คณะฯ
(1) ระดับปริญญาตรี
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าเฉลี่ย 4.14
ค่าเฉลี่ย 5.00

ค่าเฉลี่ย
4.09
ค่าเฉลี่ย
4.48

7.2ก-2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ
ของคณะฯ
(1) ระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 0.20 ร้อยละ 0.15
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา
N/A
0.00
7.2ก-3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปี
สุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
(1) ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเฉลี่ย
4.26
(2) ความไม่พึงพอใจ
N/A
ค่าเฉลี่ย
0.09
7.2ก-4 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของ
ค่าเฉลี่ย 4.34 ค่าเฉลี่ย
อาจารย์
4.56
N/A
ค่าเฉลี่ย
(1) ระดับปริญญาตรี
4.28
N/A
ค่าเฉลี่ย
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา
4.84
ค่าเฉลี่ย 4.90 ค่าเฉลี่ย
7.2ก-5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ
4.64
(1) ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 4.90 ค่าเฉลี่ย
4.64
(2) ความไม่พึงพอใจ
N/A
ค่าเฉลี่ย
0.00
(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
7.2ก-.6.อัตราการลาออกของนิสิต ระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 2.32 ร้อยละ 0.74
7.2ก-7.อัตราการลาออกของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
ร้อยละ 14.29 ร้อยละ 0

ค่าเฉลี่ย 4.09
ค่าเฉลี่ย 4.48

ร้อยละ 0.15
0.00

ค่าเฉลี่ย 4.26
ค่าเฉลี่ย 0.09
ค่าเฉลี่ย 4.56
ค่าเฉลี่ย 4.28
ค่าเฉลี่ย 4.84
ค่าเฉลี่ย 4.64
ค่าเฉลี่ย 4.64
ค่าเฉลี่ย 0.00

ร้อยละ 0.74
ร้อยละ 0

หมายเหตุ
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7.2ก-8 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายเดิมที่มีข้อเสนอให้จัด
โครงการบริการวิชาการ
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
(1) ผลลัพธ์ด้านอัตรากำลังและขีดความสามารถ
7.3ก-1 บุคลากรของคณะฯ แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม (SIU07)
7.3ก-2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล (SIU13)

(1) ระดับชาติ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย
2563
2561
2562
ร้อยละ 100
ร้อยละ ร้อยละ 33.33
33.33

N/A

N/A

ร้อยละ 5.88

ร้อยละ 11.94

ร้อยละ
12.12

ร้อยละ 14.70

ร้อยละ 11.94

ร้อยละ
12.12
0

ร้อยละ 14.70

ค่าเฉลี่ย
3.48
ค่าเฉลี่ย
3.42
ค่าเฉลี่ย
3.63

ค่าเฉลี่ย 3.48

ค่าเฉลี่ย 3.72

64.30

ค่าเฉลี่ย
3.72
ค่าเฉลี่ย
3.62
ค่าเฉลี่ย
3.95
73.08

63.90

72.71

72.71

(2) ระดับนานาชาติ
(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทำงาน
7.3ก-3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศ
การทำงาน
(1) สายวิชาการ

ค่าเฉลี่ย 2.94

(2) สายสนับสนุน

ค่าเฉลี่ย 3.08

(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน
7.3ก-4 ระดับความผูกพันของบุคลากร

ค่าเฉลี่ย 3.62

(1) สายวิชาการ

ค่าเฉลี่ย 3.59

(2) สายสนับสนุน

ค่าเฉลี่ย 3.72

7.3ก-5 ความสุขของบุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย
(1) สายวิชาการ

0

ค่าเฉลี่ย 2.90

0

ค่าเฉลี่ย 3.42
ค่าเฉลี่ย 3.63

ค่าเฉลี่ย 3.62
ค่าเฉลี่ย 3.95
73.08

หมายเหตุ

ปี 62 มี
อาจารย์
จำนวน 33
คน
ปี 63 มี
อาจารย์
จำนวน 34
คน
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(2) สายสนับสนุน
(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ
7.3ก-6 ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่
ได้รับการพัฒนา
7.3ก-7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความ
จำเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(1) สายวิชาการ
(2) สายสนับสนุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
2561
2562
65.50
73.97

ค่าเป้าหมาย
2563
73.97

ร้อยละ 100 ร้อยละ
ร้อยละ 100
100
ร้อยละ 84.44 ร้อยละ
ร้อยละ 100
97.73
ร้อยละ 88.23 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ร้อยละ 72.73 ร้อยละ
ร้อยละ 100
90.91

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล
ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร การกำกับดูแล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
(1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร

ค่าเฉลี่ย 3.28

(1) สายวิชาการ

ค่าเฉลี่ย 3.25

(2) สายสนับสนุน

ค่าเฉลี่ย 3.37

7.4ก-2 ผลการประเมินผู้นำระดับสูง

ค่าเฉลี่ย 3.25

ค่าเฉลี่ย
3.60
ค่าเฉลี่ย
3.60
ค่าเฉลี่ย
3.61
ค่าเฉลี่ย
3.55

ค่าเฉลี่ย 3.60
ค่าเฉลี่ย 3.60
ค่าเฉลี่ย 3.61
ค่าเฉลี่ย 3.55

(2) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการกำกับดูแล
7.4ก-3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 85.54 คะแนน 87.26
90
ของมหาวิทยาลัย (TSU09)
คะแนน
คะแนน
7.4ก-4 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
ค่าเฉลี่ย 4.82 ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 4.50
คณะกรรมการประจำคณะฯ
4.50
(3) ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรอง
มาตรฐาน
7.4ก-5 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐาน
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
(5) ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
สนับสนุนชุมชน
7.4ก-6จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เป็นทีปรึกษาให้กับ
N/A
N/A
3 คน
สังคม ชุมชน

หมายเหตุ
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ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
2561
2562
N/A
N/A

7.4ก-7 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่คณะฯ เข้าไปมีส่วน
ร่วมกับชุมชน
ข. ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
(1) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผน
ร้อยละ 90.00 ร้อยละ
กลยุทธ์คณะฯ (ปีงบประมาณ)
100.00
7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตาม
ร้อยละ
ร้อยละ
แผนปฏิบัติการประจำปีคณะฯ (ปีงบประมาณ)
90.00
100.00
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
(1) ผลลัพธ์ของการดำเนินงานด้านงบประมาณและ
การเงิน
7.5ก-1 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อ
N/A
N/A
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของคณะฯ (SIU08)
(2) ผลลัพธ์ของการดำเนินการด้านตลาด
7.5ก-2 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
4,964,100 5,495,880
(SIU05)
7.5ก-3 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการ
N/A
N/A
สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment
Funding) (SIU06)
7.5ก-4 จำนวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจาก
8,800
308,000
แหล่งภายนอก (SIU10)
7.5ก-5 จำนวนสังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับการบริการ
N/A
1
วิชาการ

ค่าเป้าหมาย
2563
10 โครงการ

ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 0.50

6,045,460
ร้อยละ 1

400,000
5 ชุมชน

หมายเหตุ

