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คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

(ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2563) 



ค ำน ำ 

 แผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2564 – 2568 จัดท าขึ้นเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของ
คณะฯให้มีความพร้อมเพ่ือพัฒนาไปสู่การ “เป็นคณะชั้นน ำระดับชำติที่มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนเศรษฐศำสตร์ 
บริหำรธุรกิจ กำรบัญชี และสร้ำงนวัตกรรมสังคม”และต่อยอดศักยภาพของคณะฯ ในการพัฒนาผลงานวิจัย  
การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งก่อให้เกิดรายได้กับคณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2563 –  2567 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
ตลอดจนให้ความส าคัญกับการพัฒนานิสิตและบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

 การด าเนินงานจัดท าแผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2564 – 2568 เกิดจากการมี
ส่ ว น ร่ ว มของบุ คล ากรภาย ในคณะฯ  ผ่ านกระบวนการประชุ มสั มมนา เ พ่ื อรั บ ฟั ง คว ามคิ ด เ ห็ น  
ของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และชุมชนในท้องถิ่น ท าให้แผนกล
ยุทธ์ส า เร็จลุล่วงไปด้วยดี  จึ งขอขอบคุณทุกท่านที่ ให้ความร่วมมือในการก าหนดทิศทางการ พัฒนา  
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์อันจะน าไปสู่ การเป็นคณะชั้นน าในภาคใต้ ที่มีความ 
เป็นเลิศด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี 

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ค ำน ำ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

  

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2564 – 2568 เพ่ือวางแผน น าแผนไปสู่
การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลแผนขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการก าหนดกลยุทธ์ 
เป้าหมาย มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ และตัวชี้วัด ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 เพ่ือให้มีการด าเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกระดับ และเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของคณะฯ อันจะน าไปสู่ วิสัยทัศน์  คือ “เป็นคณะชั้นน าระดับชาติที่ มีความเป็นเลิศ ด้าน
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้างนวัตกรรมสังคม” 

แผนกลยุทธ์ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมให้คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  3. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
  4. เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุพันธกิจของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  5. เพ่ือสร้างชื่อเสียงของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจให้ เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ 
 6. เพ่ือให้บุคลากรในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ท างานอย่างมีความสุข 
 7. เพ่ือให้คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยทักษิณ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

ปรัชญา 
 จัดการดี มีจริยธรรม น าการพัฒนาเศรษฐกิจ 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นคณะชั้นน าระดับชาติที่มีความเป็นเลิศ ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้างนวัตกรรม
สังคม 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่มีคุณภาพ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการ

พัฒนานวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ  
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
3. บริการวิชาการ ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี เพ่ือถ่ายทอดนวัตกรรมสังคม 
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ค่านิยม ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ (BEST)   
B (Balanced work life)  สร้างสมดุลในชีวิตการท างาน 
E (Expertise)    พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสังคม  
S (Social responsibility)  รับผิดชอบต่อสังคม 
T (Teamwork)   ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาอย่างมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก 
 มีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และบัญชี 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ  
มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีจริยธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Ethics) สร้างนวัตกรรม

สังคม (Creative)  มีไหวพริบ ปฏิภาณ และก้าวทันโลก (Bright) และมีทัศนคติที่ถูกต้อง (Attitude) 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่สอดคล้องกับการ

ท างานในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะด้านการพัฒนานวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
2. การวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
3. บริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อ

สังคม 
4. การสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่ง

พัฒนาผู้ประกอบการ 
5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ที่ก่อให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน 
6. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมดุลในชีวิตการท างานและมีสมรรถนะด้านการสร้างนวัตกรรมสังคม  

ตัวช้ีวัดหลักระดับคณะ (สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย)  

ตัวช้ีวัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 
TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรม
สังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

TSU02  นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่
มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

TSU03  รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและ
บัณฑิต  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 
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ตัวช้ีวัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 
TSU04  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 

ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

TSU05  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกัน
คุณภาพ 

TSU06  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีอ้างอิงใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกัน
คุณภาพ 

TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกัน
คุณภาพ 

TSU08  จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 
หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกัน
คุณภาพ 

TSU09  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของคณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต 

*TSU = Thaksin University 
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย) 

ตัวช้ีวัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 
SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ใน
ชุมชน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 

ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

SIU02 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 
เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 

ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

SIU03 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 
เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 

ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

SIU04 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับนานาชาติที่มีกิจกรรมความร่วมมือ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 

ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

SIU05 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  

และประกันคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 
SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุน
การสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-
Investment Funding)  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
และประกันคุณภาพ 

SIU07  บุคลากรของคณะฯ แลกเปลี่ยนความรู้สู่
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  
(Talent/ Academic Mobility Consultation)  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต 

SIU08 งบประมาณการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการของคณะฯ 
(Technological/Innovative Development 
Funding)  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
และประกันคุณภาพ 

SIU09 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/
อุตสาหกรรมของคณะฯ  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
และประกันคุณภาพ 

SIU10 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการท่ีได้รับ
จากแหล่งภายนอก 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
และประกันคุณภาพ 

SIU11 จ านวนสินค้าและบริการในพื้นท่ีที่ได้รับการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
และประกันคุณภาพ 

SIU12 จ านวนชุมชน/พื้นท่ี/หน่วยงาน ทีไ่ด้รับ
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและบริการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
และประกันคุณภาพ 

SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต 

* SIU = Social Innovation University 

การวัดผลองค์กร 
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้มีวัดผลองค์กรใน 4 มิติ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ และ  
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะฯ ได้แก่ 

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

 
ความเป็นมาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้  ได้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  เป็นแห่งแรกใน
ภาคใต้ในปี พ.ศ. 2533 ส าหรับภาควิชาบริหารธุรกิจนั้น ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการ
บัญชีและสาขาการตลาด  ซึ่งเป็นหลักสูตรเทียบ 4  ปี  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาบริหารธุรกิจ  สังกัดคณะสังคมศาสตร์  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ 
ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ และคณะพลศึกษา ระยะแรกท่ีเปิดสอนมีอาจารย์
ประจ าสาขาเศรษฐศาสตร์ 3 คน และสาขาบริหารธุรกิจ 2 คน ได้รับการสนับสนุนอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รวมทั้งวิทยากรจากหน่วยงานราชการและเอกชน   
 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ  
และได้รวมภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน  โดยจัดตั้งเป็น ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ต่อมา สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2546 วันที่ 
20 กันยายน 2546 ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ชื่อ “คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ” 

หลักสูตร 
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ดังนี้ 

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

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
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จ านวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 
 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตใหม่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี มีจ านวน 708
คน ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลสถิตินิสิตใหม่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2559 – 2563) เพ่ือเปรียบเทียบ
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา ดังตารางที่ 1.1 และภาพท่ี 1.1 

ตารางที่ 1.1   สถิตินิสิตใหม่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

  

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ระดับปริญญาตรี 

1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

         ก. หลักสูตร 4 ป ี 97 119 126 110 97 

         ข. หลักสูตรเทียบ 4 ป ี 178 274 221 197 164 

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 

         ก. หลักสูตร 4 ปี 111 98 120 138 113 

         ข. หลักสูตรเทียบ 4 ปี 9 123 140 101 105 

3) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 100 98 112 107 94 

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด 104 140 147 70 64 

5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการประกอบการ
และการจัดการ 

131 

 

122 

 

178 104 

 

71 

รวมระดับปริญญาตรี 730 974 1,044 827 708 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (การจัดการธรุกิจ) 16 - 13 6 5 

รวมระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 746 974 1,057 833 713 
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ภาพที่ 1.1 จ านวนนิสิตใหม่ ระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 – 2563 

 จ านวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  
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รวมจ านวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรเทียบ 4 ปี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมยัใหม่ (หลักสูตร ๔ ปี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมยัใหม่ (หลักสูตรเทียบ ๔ 
ปี)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต
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จ านวนนิสิตใหม่  ปีการศึกษา 2559 - 2563 (แยกเป็นหลักสูตร) 

 
ภาพที่ 1.3  จ านวนนิสิตใหม่ หลกัสูตรบญัชีบัณฑติ ปีการศึกษา 2559 - 2563 

 จ านวนนิสิตใหม่หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้ง 2 หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) มีจ านวนนิสิตใหม่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 11.82 และ หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรเทียบ 4 ปี) มีจ านวนนิสิตใหม่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 16.75   

 
ภาพที่ 1.4 จ านวนนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2559 – 2563 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตร ๔ ปี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรเทียบ ๔ ปี)
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 ปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(หลักสูตร ๔ ปี) มีแนวโน้มลดลงจากปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 18.12 แต่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรเทียบ ๔ ปี) มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ 3.96 

 

ภาพที ่1.2 จ านวนนิสิตใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปีการศกึษา 2559 – 2563 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ านวนนิสิตใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตใหม่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 12.15  

 

 

ภาพที่ 1.5 จ านวนนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2559 – 2563 
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

0

50

100

150

200

250

300

2559 2560 2561 2562 2563

104
140 147

70 64

จ า
นว

นน
ิสิต

ให
ม่ 

(ค
น)

ปีการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด
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 ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ านวนนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตใหม่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 8.57 

 
ภาพที่ 1.6 จ านวนนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ  

ปีการศึกษา 2559 – 2563 

 ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ านวนนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการ
จัดการ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตใหม่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อย
ละ 31.73  

 

ภาพที่ 1.7 จ านวนนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกจิ) ปีการศึกษา 2559 – 2563 
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ปีการศึกษา 2559 – 2563 จ านวนนิสิตใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2563 จ านวนนิสิตใหม่ลดลงจากปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อย 16.67  และในปี
การศึกษา 2560 ไม่มีการรับนิสิตใหม่ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางที่ 1.2   จ านวนนิสิตระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 536 569 574 582 581 

หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 377 372 373 381 379 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิ
การค้าสมัยใหม ่

317 376 410 506 514 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 

322 330 345 302 285 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการประกอบการและ
การจัดการ 

345 303 371 351 326 

รวมจ านวนนสิิต 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

1,897 1,950 2,073 2,122 2,085 

 
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก ได้ท าการ

ปิดหลักสูตร และปิดการรับสมัครนิสิตใหม่ เนื่องจากมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ส่งผลให้มีจ านวนนิสิตจากหลักสูตรเดิมจ านวน 206 คน ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2560  
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ตารางที่ 1.3   จ านวนนิสิตระดบัปริญญาตรี ภาคสมทบ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 251 298 338 284 212 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิ
การค้าสมัยใหม ่

9 
 

81 
 

126 129 140 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

29 33 19 1 
ไม่มีการเปิดรับ

นิสิต 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการประกอบการและ
การจัดการ 

61 62 41 18 10 

รวมจ านวนนสิิต 
ระดับปริญญาตรี  ภาคสมทบ 

350 474 524 432 362 

 
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก ได้ท าการ

ปิดหลักสูตร และปิดการรับสมัครนิสิตใหม่ เนื่องจากมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ส่งผลให้มีจ านวนนิสิตจากหลักสูตรเดิมจ านวน 9 คน ซึ่งจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2560  
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ตารางที่ 1.4   จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

หลักสตูรบริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต (การจดัการธรุกิจ) 
ภาคปกต ิ

5 3 6 5 3 

หลักสตูรบริหารธรุกิจ
มหาบัณฑิต (การจดัการธรุกิจ) 
ภาคพิเศษ 

36 26 34 25 15 

รวมจ านวนนสิิต 
ระดับปริญญาโท 

41 29 40 30 18 

 จ านวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาโทมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2560 ลดลงอย่าง
เห็นชัด เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรใหม่  
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ตารางที่ 1.5 จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ปีการศึกษา 
จ านวนเงิน (บาท) 

ปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาตรี ภาคสมทบ บัณฑิตศึกษา รวมท้ังสิ้น 

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 

2562 15,304,166.64 3,210,966.68 425,833.36 18,940,966.68 

2563 15,939,466.68 2,949,600.04 541,500.04 19,430,566.76 
หมายเหตุ งบประมาณคดิเป็นปีการศึกษา โดยคิดเฉลี่ยตามจ านวนเดือนจากปีงบประมาณ 
 

 

ภาพที่ 1.9 จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 จากภาพจะเห็นได้ว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น - ลดลง สลับกันไปในแต่ละปี
การศึกษา เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล 

0.10

4.10

8.10

12.10

16.10

2559 2560 2561 2562 2563

15.65
14.41 14.73

15.30
15.94

3.70 3.86 3.98
3.21 2.95

0.61 0.86 0.54 0.43 0.54

งบ
ปร

ะม
าณ

 (ล
้าน

บา
ท)

ปีการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาตรี ภาคสมทบ บัณฑิตศึกษา
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ตารางที่ 1.6 จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อจ านวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ปีการศึกษา  งบประมาณ จ านวนนิสิต สัดส่วนงบประมาณ:จ านวนนสิิต 

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 2,073 7,103.68 

2562 15,304,166.64 2,122 7,212.14 

2563       15,939,466.68 2,085 7,644.83 

 
 

 

ภาพที่ 1.10 จ านวนงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรต่อจ านวนนิสติ ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ 

 ปีการศึกษา 2559 – 2561 สัดส่วนงบประมาณต่อจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลลดลง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 - 
2563 
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ตารางที่ 1.7 จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อจ านวนนสิิต ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ 

ปีการศึกษา งบประมาณ จ านวนนิสิต สัดส่วนงบประมาณ:จ านวนนสิิต 

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 

2562 3,210,966.69 432 7,432.79 

2563 2,949,600.04 362 8,148.07 

 

 

ภาพที่ 1.11 จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อจ านวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ 

 ปีการศึกษา 2559 – 2562 สัดส่วนงบประมาณต่อจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในปีการศึกษา 2563 
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ตารางที่ 1.8 จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อจ านวนนสิิต ระดับบัณฑิตศึกษา 

ปีการศึกษา  งบประมาณ จ านวนนิสิต สัดส่วนงบประมาณ:จ านวนนสิิต 

2559       610,033.33  41                         14,878.86  

2560       860,100.00  29                         29,658.62  

2561       535,750.00 40 13,393.75 

2562       425,833.36 30 14,194.45 

2563       541,500.04  18                         30,083.34  

หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รบัจดัสรรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 เทียบกับแผนรับนสิิต จ านวน 100 
คน อาจจะมีการเรียกเงินคืนในปีการศึกษา 2561 
 

 
 

ภาพที่ 1.12 จ านวนงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรต่อจ านวนนิสติ ระดบัปริญญาโท 

 ปีการศึกษา 2560 สัดส่วนงบประมาณต่อจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีสัดส่วนค่อนข้างสูง เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณตามแผนรับนิสิต แต่มีการเรียกเงินคืนในภายหลังตามจ านวนนิสิตที่รับเข้าจริง และในปี
การศึกษา 2563 สัดส่วนงบประมาณต่อจ านวนนิสิตระดับปริญญาโท มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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บทที่  2 
โครงร่างองค์กร 

 
2.1  ลักษณะองค์กร  

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546 และจัดการเรียน
การสอนโดยอาศัยหลักปรัชญา “จัดการดี มีคุณธรรม น าการพัฒนาเศรษฐกิจ” โดยมีที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา  เลขท่ี 140 ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  

ก.  สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 (1) มีภารกิจหลักของคณะฯ มีทัง้การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2563 
มีการจัดการศึกษาจ านวน 7 หลักสูตร และบริการที่ส าคัญตามตารางที ่2.1 และ ตารางที ่2.2 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 2.1 การจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
หลักสูตร จ านวน แนวทางการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี จ านวน 5 หลักสูตร (จ านวนนิสิต 2,447 คน) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่  

1 - จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ใน ชั้ น เ รี ย น  
(ก า รบ รรย าย ป ฏิ บั ติ  ก า รม อบ ห ม าย
งานค้นคว้ารายบุคคล) 

- จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  
- จั ด ก า ร เรี ย น ก า รส อ น น อ ก ชั้ น เรี ย น  

(การค้นคว้ารายบุคคล/การค้นคว้าอิสระ 
ปัญหาพิเศษ โครงงานวิจัย การฝึกปฏิบัติใน
สถานประกอบ สหกิจศึกษา ศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 1 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
และการจัดการ 

1 

หลักสูตรบัญชบีัณฑิต  1 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 

ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร (จ านวนนิสิต 18 คน) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ
ธุรกิจ 

1 - จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ใน ชั้ น เ รี ย น  
(ก า รบ รรย าย ป ฏิ บั ติ  ก า รม อบ ห ม าย
งานค้นคว้ารายบุคคล) 

- จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  
- จัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน (การท า

วิทยานิพนธ์ ศึกษาดูงานต่างประเทศ) 
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ตารางท่ี 2.2  บริการส าคัญอ่ืน ๆ      

ด้าน แนวทางการให้บริการ 
การวิจัย 1. ด าเนินการวิจัยตามเงื่อนไขของแหล่งทุนที่สนับสนุน ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
2. ด าเนินการวิจัยตามเงื่อนไขของแหล่งทุนภายนอก 
3. การตีพิมพ์ในวารสาร การน าเสนอในที่ประชุม 

การบริการวิชาการ 1. การจัดอบรมทั้งในและนอกห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และบูรณาการกับการเรียนการสอน 

           (2)  คณะฯ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลัก ของคณะฯ มดีังนี้ 

วิสัยทัศน์ เป็นคณะชัน้น าระดบัชาติที่มีความเป็นเลิศ ดา้นเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้างนวัตกรรม
สังคม 

พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตดา้นเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่มคีุณภาพ โดยเนน้การสร้างสมรรถนะ  
การพัฒนานวัตกรรมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยดา้นเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิง่แวดล้อม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

3. บริการวิชาการ ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมสังคม  
ค่านิยม BEST: B (Balanced work life) สร้างสมดุลในชีวิตการท างาน, E (Expertise) พัฒนาความเชี่ยวชาญ

ด้านนวัตกรรมสังคม, S (Social responsibility) รับผิดชอบต่อสังคม, T (Teamwork) ร่วมแรงร่วมใจใน
การพัฒนาอย่างมืออาชีพ  

สมรรถนะหลัก มีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเชงิปฏบิัติด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และบญัชี 

 (3)  บุคลากรของคณะฯ มีจ านวน 45 คน  แบ่งเป็นสายวิชาการจ านวน 34 คน และสายสนับสนุนจ านวน 11 
คน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2.3 และมีปัจจัยหลักท่ีท าให้บุคลากรมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะฯ ตามตารางที ่2.4  

ตารางท่ี 2.3  ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา  

วุฒิการศึกษา สายวิชาการ สายสนับสนุน ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

ปริญญาตร ี  7 ต าแหน่งทางวิชาการสายผู้สอน: (คน) 
ศ./รศ./ผศ./อ. = 0/ 2/ 8/ 24 
คิดเป็นร้อยละ = 0/ 5.88/ 23.53/ 70.59 
ต าแหน่งความก้าวหน้าของสายสนับสนุน (คน) 
ช านาญการพิเศษ = 1  
คิดเป็นร้อยละ = 9.09 

ปริญญาโท 15 4 
ปริญญาเอก 19  

รวม 34 11 
อายุเฉลี่ย 44.91 39.64 
อายุงานเฉลี่ย 14.33 11.45 
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ตารางท่ี 2.4  ปัจจัยหลักท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งม่ันต่อภารกิจของคณะฯ 

ปัจจัยหลัก สายวิชาการ 
สาย

สนับสนุน 
1. ความสุขในการท างาน /  

2. ภาระงานมีความสมดลุกับชีวติการท างานและครอบครัว /  

3. การร่วมแรงร่วมใจในการท างาน / / 

4. การได้รับการยอมรับในความสามารถ /  

5. ค่าตอบแทนที่เหมาะสม /  

6. ความมั่นคงในอาชพี / / 

7. สวัสดิการที่จูงใจในการปฏิบตัิงาน / / 

   (4)  อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคัญของคณะฯ ตามตารางที ่2.5 

ตารางท่ี 2.5  อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ส าคัญ 

อาคารสถานที่ มีอาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1 อาคาร ซึ่งประกอบไปด้วยห้องเรียน ห้องเรียนออนไลน์ 
ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ และอาคารสถานที่รวมที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ อาคารเรียนรวม 2 อาคาร มีหอประชุม สนามกีฬาที่ทันสมัย มีส านักคอมพิวเตอร์ 
หอสมุดกลาง ห้องละหมาด และโรงอาหาร 2 แห่ง 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 มีโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี โปรแกรมวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
ระบบติดตามงานวิจัย และมหาวิทยาลัยมีระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลสารสนเทศ เช่น ระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ Webex TSUMOOC LMS  Google Hangout  Meet Classroom  ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ระบบทะเบียนนิสิต ระบบฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการ ระบบสารสนเทศการเรียน
การสอน ระบบ VPN ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ระบบต่าง ๆ ผ่านทางเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย (Wireless  Technology) 

อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 

ภายในห้องเรียนมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบถ้วน มีหนังสือและวารสารทางวิชาการเฉพาะทาง
บริหารธุรกิจ บัญชี และเศรษฐศาสตร์ เช่น Harvard Business Review, Journal of Marketing 
วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น ในห้องปฏิบัติการวิจัยมีต ารา
ภาษาอังกฤษ และ ผลงานวิจัยของนิสิตสาขาเศรษฐศาสตร์ 
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(5) ผู้น าระดับสูงและบุคลากรของคณะฯด าเนินภารกิจภายใต้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ส าคัญตามตารางที ่2.6 

ตารางท่ี 2.6  กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ส าคัญ 

ด้าน กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ 

การจัดการศึกษา 1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
2) มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
3)  เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN QA 
4)  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

การวิจัย 1)  ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเก่ียวกับการอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2562 
2)  ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2559 
3)  ระเบียบ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินว่าด้วยการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายนอก พ.ศ. 2557 
การบริหารจัดการ 1)   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษณิ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพยส์ิน พ.ศ. 2561 

2)   ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ข.  ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
 (1)  โครงสร้างองค์กรและการบริหารของคณะฯ  มีคณบดีเป็นผู้น าสูงสุด ซึ่งติดตามก ากับการด าเนินงานของ
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าส านักงานคณะฯ คณบดีรายงานผลการด าเนินงานต่ออธิการบดี 
และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ ดังแผนภาพที่ 2.1  มีหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ มีคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งมีหน้าที่ในการก ากับและติดตามการด าเนินงานในภาพรวมโดยก าหนดวาระ
การประชุมทุกเดือน ทั้งนี้คณบดีรับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละครั้งโดยคณะกรรมการประเมินของมหาวิทยาลัย  
รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี ถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินระดับคณะฯ ปีละครั้ง ส าหรับคณะกรรมการประจ า
คณะฯ มีประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง  

 
แผนภาพที ่2.1  โครงสร้างองค์กรและการบรหิารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
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 (2) คณะฯ ได้จ าแนกผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาด รวมทั้งความต้องการ/ความ
คาดหวังของแต่ละกลุ่มตามตารางที่ 2.7  

ตารางที ่2.7  ประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการ/ความคาดหวัง 

ลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้เรียน 
ระดับปริญญาตรี  1. มีกระบวนการเรียนการสอนที่หล่อหลอมให้นิสิตเป็นคนดี 

2. การจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ก้าวทันโลก มีความรู้ทันสมัยและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างสม่ าเสมอ 

3. คณาจารย์มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้จากสิ่งที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่าย 
4. คณาจารย์มีจรรยาบรรณของความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี 

ระดับบัณฑิตศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 
ลูกค้ากลุ่มอื่น 
ผู้ให้ทุนวิจัย  น าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรผู้ให้ทุนวิจัย 
ผู้รับบริการวิชาการ ความรู้/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ปกครอง  1. ระบบการเรียนการสอนที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

2. มีกฎระเบียบที่เหมาะสมส าหรับการดูแลนิสิต 
3. อาจารย์คอยดูแล ให้ค าปรึกษา และไม่เพิกเฉยต่อปัญหาของนิสิตจนส าเร็จการศึกษา 
4. อาจารย์เป็นผู้มีจรรยาบรรณของความเป็นครู และเป็นแบบอย่างที่ดี 
5. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. หลังส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายได้หรือการประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจ

ส่วนตัว 
7. หลังส าเร็จการศึกษาเปน็ที่ยอมรับของสังคม เช่น ครอบครัว ทีท่ างาน และเพื่อน 

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

ผู้ใช้บัณฑิต  1. บัณฑิตมีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี 
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ศึกษา 
3. บัณฑิตมีภาวะผูน้ า  กลา้คิด กลา้แสดงออก  
4. บัณฑิตมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บัณฑิตมีความเชื่อมั่นในตนเองและการตั้งใจท างาน 
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(3) มีคู่ความร่วมมือที่ส าคัญของคณะฯ รวมทั้งบทบาทและข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

ตารางท่ี 2.8  คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 

กลุ่ม/ประเภท 
ประเภทความร่วมมือ บทบาทที่เกี่ยวข้อง 

ข้อก าหนดในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่องทางการ
สื่อสาร 

เป็น
ทางการ 

ไม่เป็น
ทางการ 

กระบวนการ 
การส่งเสริมขีด
ความสามารถ 

สรรพากรพื้นที่
จังหวัดสงขลา 

  กระบวนการ
จัดการศึกษา 

-ก า รฝึ ก อบ รม
ภาษีอากร  
- การฝึกอบรม

มาตรฐานบัญช ี

-นิสิตเข้ารับการ
ฝึกอบรมตาม
ระยะเวลาที่
หน่วยงาน
ก าหนด 

โทรศัพท์ โทรสาร 
จดหมาย อีเมล์ 
การประชุม/
สัมมนา 
หนังสือราชการ 

สถาน
ประกอบการ 

  กระบวนการ
จัดการศึกษา 

- การฝึก
ประสบการณ์
ด้านวชิาชีพ/สห
กิจศึกษา /WBL 
ให้กับนิสิต 

 นิสิตเข้ารับการ
ฝึก
ประสบการณ์/       
สหกิจศึกษา/
WBL ในสถาน
ประกอบการ 

2.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
      ก.  สภาพด้านการแข่งขัน 

 (1)  จากการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ตารางที่P2-1 กับ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาและ คณะวิทยาการจัดการ โดยใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากผลการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จากระบบ CHE QA Online ประจ าปีการศึกษา 
2561 (ข้อมูล ณ พฤษภาคม  2563) สรุปไดด้ังตารางที่ 2.9 

ตารางท่ี 2.9  ข้อมูลเปรียบเทียบ 

ตัวชี้วัด 
คณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ 
 ม.ทักษิณ 

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
ม.บูรพา 

คณะวิทยาการจัดการ 
ม.สงขลานครินทร์ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.10 - 4.06 

ร้อยละของผลงานวิจัยทีไ่ด้รับ
การเผยแพร่ ต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 197 ร้อยละ 1,730 ร้อยละ 242 

จ านวนเงินทนุวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกต่ออาจารย์ประจ า 

108,065 บาทต่อคน - 126,285 บาทต่อคน  
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 (2) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันของคณะฯ ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรโดย ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนลดลง  ในขณะที่มีสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยเพ่ิมจ านวนการรับมากขึ้น 
(2) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ในคณะฯ ผ่านระบบออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น  (3) การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมซึ่ง
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นฟันเฟืองส าคัญส าหรับการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรม
เพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของประเทศผ่านการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบและการบริหารจัดการ   มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ในการให้นิสิตได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับ
ประสบการณ์ในสภาพจริงขององค์กร  

     ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ สรุปได้ ตามตารางที่ 2.10 

ตารางท่ี 2.10  ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

ด้านพันธกิจ 
SC1 ความเป็นเลิศดา้นการผลิตบัณฑิตที่มทีักษะเชิงปฏิบัติ 
SC2 ความเข้มแข็งด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่เสริมสรา้งคุณค่า 
ร่วมสู่สังคม  
SC3 นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศเฉพาะทางมากข้ึน 

SA1  คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ด้านการสอน วิจัย บริการวชิาการ 
SA2 มีการใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการ
วิชาการ 
SA3 มีคู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

ด้านปฏิบัติการ 
SC4 การบริหารจัดการเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  
SC5 ความมั่นคงทางการเงิน 

 

ด้านบุคลากร 
SC6 การพัฒนาระบบบริหารทรพัยากรมนุษย์ที่มปีระสทิธิภาพ 
บุคลากรมีความสุขและความปลอดภัยในการท างาน 

 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
SC7 การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเป้าหมาย 
SC8 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนิสิตที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนเป้าหมาย 
SC9 การวิจัยเพื่อช่วยแก้ปัญหา/พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 
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     ค.  ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 มีการปรับปรุงผลการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) และเกณฑ์การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือ เช่น  
SWOT Analysis, OKRs, BSC, LEAN และ KM รวมทั้งมีการใช้ข้อมูลป้อนกลับที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ ทั้งภายใน/ภายนอก ตามรอบเวลาที่ก าหนด ส าหรับขับเคลื่อนคณะฯ ให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานในทุก
กระบวนการที่ส าคัญอย่างก้าวกระโดด และสร้างนวัตกรรมทางการจัดการธุรกิจ  
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บทที่ 3 
แผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2564 – 2568 

 การขับเคลื่อนคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจใน 5 ปีข้างหน้า ได้ก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
9 ด้าน เพ่ือน าพาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจไปสู่การ เป็นคณะชั้นน าระดับชาติที่มีความเป็นเลิศ 
ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้างนวัตกรรมสังคม เพ่ือผลิตบัณฑิตของคณะที่  
มีความสามารถทักษะเชิงปฏิบัติด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และบัญชี 

ปรัชญา 
 จัดการดี มีจริยธรรม น าการพัฒนาเศรษฐกิจ 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นคณะชั้นน าระดับชาติที่มีความเป็นเลิศ ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสร้าง
นวัตกรรมสังคม  

- นวัตกรรมสังคม หมายถึง นวัตกรรมทางการจัดการธุรกิจหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่มีคุณภาพ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะ

การพัฒนานวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ  
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่ตอบโจทย์การพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
3. บริการวิชาการ ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี เพ่ือถ่ายทอดนวัตกรรมสังคม 

ค่านิยม ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ (BEST)   
B (Balanced work life)  สร้างสมดุลในชีวิตการท างาน 
E (Expertise)    พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสังคม  
S (Social responsibility)  รับผิดชอบต่อสังคม 
T (Teamwork)   ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาอย่างมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก 
 มีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และบัญชี 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ  
มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีจริยธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Ethics) สร้าง

นวัตกรรมสังคม (Creative)  มีไหวพริบ ปฏิภาณ และก้าวทันโลก (Bright) และมีทัศนคติที่ถูกต้อง (Attitude) 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่สอดคล้องกับการ

ท างานในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะด้านการพัฒนานวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
2. การวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
3. บริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม และความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
4. การสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 
5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ที่ก่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน 
6. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมดุลในชีวิตการท างานและมีสมรรถนะด้านการสร้างนวัตกรรมสังคม  

เป้าหมาย 
O1  ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี และหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคม 
O2  ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันของผู้ประกอบการ  
O3  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดนวัตกรรมสังคม  
O4  พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัดหลักระดับคณะ (สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย)  

ตัวช้ีวัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 
TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรม
สังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

TSU02  นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่
มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

TSU03  รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและ
บัณฑิต  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

TSU04  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

TSU05  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกัน
คุณภาพ 

TSU06  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีอ้างอิงใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกัน
คุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 
TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกัน
คุณภาพ 

TSU08  จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 
หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกัน
คุณภาพ 

TSU09  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของคณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต 

*TSU = Thaksin University 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย) 

ตัวช้ีวัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 
SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ใน
ชุมชน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

SIU02 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 
เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

SIU03 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 
เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

SIU04 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับนานาชาติที่มีกิจกรรมความร่วมมือ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

SIU05 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
และประกันคุณภาพ 

SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุน
การสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-
Investment Funding)  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
และประกันคุณภาพ 

SIU07  บุคลากรของคณะฯ แลกเปลี่ยนความรู้สู่
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  
(Talent/ Academic Mobility Consultation)  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต 

SIU08 งบประมาณการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการของคณะฯ 
(Technological/Innovative Development 
Funding)  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
และประกันคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 
SIU09 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/
อุตสาหกรรมของคณะฯ  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
และประกันคุณภาพ 

SIU10 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการท่ีได้รับ
จากแหล่งภายนอก 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
และประกันคุณภาพ 

SIU11 จ านวนสินค้าและบริการในพื้นท่ีที่ได้รับการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
และประกันคุณภาพ 

SIU12 จ านวนชุมชน/พื้นท่ี/หน่วยงาน ทีไ่ด้รับ
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและบริการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  
และประกันคุณภาพ 

SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต 

* SIU = Social Innovation University 

การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลจะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็นรายไตรมาส คือ  
รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ส าหรับการด าเนินงานจะมีการน าข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกลยุทธ์ของคณะฯ เข้าสู่ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าในการด าเนินงานตามกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง  
โดยผู้บริหารของคณะจะมีการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน ตามโครงการ และการบรรลุค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการด า เนินงานตามกลยุทธ์ รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูล 
ส าหรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยยังคง  
มีเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์เป็นหลัก พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ก ากับการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การวัดผลองค์กร 
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้มีวัดผลองค์กรใน 4 มิติ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ และ  
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะฯ ได้แก่ 

1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 
2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) 
4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) 
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การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
ค่าเป้าหมาย/ปงีบประมาณที่ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมาย O1.  ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี และหลกัสูตรระยะสัน้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคม 

 TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม
หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 
16 

ร้อยละ 
16 

ร้อยละ 
26 

ร้อยละ  
26 

ร้อยละ 
26 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์/ประธานสาขา/ประธาน
หลักสตูร 

 TSU02  นิสิตและบณัฑติที่เป็นผูป้ระกอบการหรือที่มี
ผลงานด้านนวตักรรมสังคม  

ร้อยละ 
6.69 

ร้อยละ 
7.00 

ร้อยละ 
7.50 

ร้อยละ  
8.00 

ร้อยละ 
8.50 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์/ประธานสาขา/ประธาน
หลักสตูร 

 TSU03  รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) 
หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสติและบณัฑิต  

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ  
4 

ร้อยละ 
5 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์/ประธานสาขา/ประธาน
หลักสตูร 

 TSU04  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.45 
คะแนน 

4.45 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์/ประธานสาขา/ประธาน
หลักสตูร 

 SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน  ร้อยละ 
83.33 

ร้อยละ 
83.33 

ร้อยละ 
83.33 

ร้อยละ 
83.33 

ร้อยละ 
83.33 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์/ประธานสาขา/ประธาน
หลักสตูร 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
ค่าเป้าหมาย/ปงีบประมาณที่ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

 SIU02 จ านวนหลักสตูรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อ
พัฒนาทักษะการสรา้งนวัตกรรมสงัคม 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์/ประธานสาขา/ประธาน
หลักสตูร 

 SIU03 จ านวนหลักสตูรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อ
พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์/ประธานสาขา/ประธาน
หลักสตูร 

 SIU04 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติที่มีกิจกรรมความร่วมมือ 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
9 

ร้อยละ 
11 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์/ประธานสาขา/ประธาน
หลักสตูร 

 ECBA01 จ านวนผลงานวิจัยของนิสิตหรือบัณฑติที่ไดร้ับ
การเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

10 
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์/ประธานสาขา/ประธาน
หลักสตูร 

 ECBA02 จ านวนโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมทางธุรกิจให้กับนสิิต 
 

10 
ผลงาน 

20 
ผลงาน 

20 
ผลงาน 

20 
ผลงาน 

20 
ผลงาน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์/ประธานสาขา/ประธาน
หลักสตูร 

ค าอธิบายประกอบค่าเป้าหมาย  
TSU01  ร้อยละของจ านวนหลักสตูรปรญิญาที่มรีายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ 1 ชุดวิชา (Module) ที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น 
           ผู้ประกอบการต่อจ านวนหลักสตูรทั้งหมด 
TSU02  ร้อยละของจ านวนนิสิตหรือบัณฑติที่เป็นผู้ประกอบการหรอืมีผลงาน ด้านนวตักรรมสังคม (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับชั้น 
           ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
TSU03  จ านวนรางวัลผู้ประกอบการที่เป็นนิสิตหรือบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนนิสิตทั้งหมด 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
ค่าเป้าหมาย/ปงีบประมาณที่ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

TSU04  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต วัดจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ประกอบด้วย 
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
- อัตลักษณม์หาวิทยาลัยทักษิณ 

SIU01  หลักสูตรต้องมีรายวิชาที่เรียนรู้ในชุมชน/สังคม จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และรายวชิาดังกล่าวต้องมีระยะเวลาในการ 
          เรียนรู้หรือปฏิบตัิในชุมชน/สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะเวลาทั้งหมดของรายวิชา 
SIU04  ร้อยละของ MOU ที่มีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการต่อจ านวน MOU ของมหาวิทยาลัยกบัหน่วยงานในระดับนานาชาติทั้งหมดในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

ความท้ายทายเชิงกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 
ระยะเวลาด าเนินการ  

(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. ความเป็นเลศิด้านการผลิต
บัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ 
บริหารธรุกิจ และการบัญชี ที่
สอดคล้องกับการท างานใน
ศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะ
ด้านการพัฒนานวัตกรรมสังคม
หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

โครงการปรับปรุงหลักสตูร 
1) ปี 2564 มีการปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตร  
    - หลักสูตรบัญชีบณัฑิต 
    - หลักสูตร บธ.บ.สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ
การค้าสมัยใหม ่
2) ปี 2565 มีการปรับปรุงหลักสูตร 3 หลักสูตร  
    - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑติ 
    - หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด 
    - หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการประกอบการ
และการจัดการ 
3) ปี 2566 มีการปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตร 
     - หลักสูตร บธ.ม.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
     - หลักสูตร บธ.ด.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ    

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์ 

 โครงการพัฒนาหลักสตูรใหม ่      รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์ 

 โครงการความร่วมมือการจดัการศกึษาตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์ 

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
(Non-degree/Pre- degree) 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์ 
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ความท้ายทายเชิงกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 
ระยะเวลาด าเนินการ  

(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 
 กิจกรรมทางวิชาการ/การแข่งขัน เพื่อสร้าง

นวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
     รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ

สัมพันธ์ 

 กิจกรรมที่เน้นการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการจากแหล่ง
เรียนรูห้รือประสบการณ์ตรงในชุมชน โดยการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์ 

 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ
งานวิจัย 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 โครงการส่งเสริม กระตุ้น สร้างความเข้าใจให้
อาจารย์และนิสติใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรยีนการสอน 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์ 

 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาส าหรับอาจารย ์      รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา
นิสิต 

 กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเป็น
รายบุคคล 

     รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา
นิสิต 

 กิจกรรมสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
และนิสติภายใต้ MOU 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์ 



 
 

แผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2564 - 2568 31 

 

ความท้ายทายเชิงกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 
ระยะเวลาด าเนินการ  

(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 
 กิจกรรมสนับสนุนการสร้างความรว่มมือทาง

วิชาการ พัฒนานิสิตและการพัฒนาบุคลากร 
(MOU) 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์ 

 โครงการพัฒนาบุคลากรสายคณาจารย์เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม 

     รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา
นิสิต 

 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา
นิสิต 

 กิจกรรมสนับสนุนการจดักิจกรรมนิสิตระหว่าง
ประเทศเพื่อพัฒนาคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ด้าน
ต่าง ๆ ของนิสิต (ภาวะผู้น า จิตบรกิาร จิต
สาธารณะ) 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์ 

 กิจกรรมสนับสนุนการฝึกสหกิจศึกษาและการ
ฝึกงานในต่างประเทศ 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและวเิทศ
สัมพันธ์ 
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การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมาย O2.  ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

 TSU05 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

ร้อยละ 
200 

ร้อยละ 
200 

ร้อยละ 
200 

ร้อยละ 
200 

ร้อยละ 
200 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ และ
ประกันคณุภาพ 

 TSU06 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีอ้างอิงใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
22 

ร้อยละ 
24 

ร้อยละ 
26 

ร้อยละ 
28 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ และ
ประกันคณุภาพ 

 TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
51 

ร้อยละ 
52 

ร้อยละ 
53 

ร้อยละ 
54 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ และ
ประกันคณุภาพ 

 SIU05 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  5,495,880 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,600,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ และ
ประกันคณุภาพ 

 ECBA03 จ านวนโครงการวิจัยที่ไดร้ับการสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

6 
โครงการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ และ
ประกันคณุภาพ 

ค าอธิบายประกอบค่าเป้าหมาย  
TSU07  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากรที่ท าใหเ้กิดนวัตกรรมสังคม ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์และมี Impact ต่อสังคม 



 
 

แผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2564 - 2568 33 

 

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 

2. การวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิง
พื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ 

โครงการปรับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ของ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 โครงการพัฒนางานวารสารของคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เขา้สู่ฐาน TCI 
กลุ่ม 1 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ ์

 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(International Conference) 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 โครงการวิจัยทีส่อดรับกับความต้องการของ
ชุมชน 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการ
สร้างผลงานวิจัย 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการวิจัย เช่น  
เรื่องการขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านวจิัยโดยการ
จัดท าแผนพัฒนาตนเองด้านวิจัย 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 กิจกรรมสนับสนุนเพื่อพัฒนานักวิจัย “แม่ไก”่ 
เพื่อเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักวิจัยภายในคณะฯ 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 

 การส่งเสริมการขอทุนสนับสนุนวิจัยจาก
ภายนอกโดยการเชิญแหล่งทุนมาช้ีแจงและให้
ข้อเสนอแนะกับบุคลากร 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 โครงการจดัตั้งหน่วยวิจัยด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

     รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พัฒนานิสิต 
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การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมาย O3.  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดนวัตกรรมสังคม 

 TSU08 จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
14 

ร้อยละ 
16 

ร้อยละ 
18 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ (Startup Co-Investment 
Funding 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 SIU07  บุคลากรของคณะฯ แลกเปลี่ยนความรู้สูภ่าคธุรกจิ/
อุตสาหกรรม (Talent/Academic Mobility 
Consultation)  

ร้อยละ 
5.88 

ร้อยละ 
7.00 

ร้อยละ 
7.00 

ร้อยละ 
9.00 

ร้อยละ 
9.00 

รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พัฒนานิสิต 

 SIU08 งบประมาณการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการของคณะฯ 
(Technological/Innovative Development Funding)  

ร้อยละ 
0.5 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2.5 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 SIU09 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของคณะฯ  

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 SIU10 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่ง
ภายนอก 

400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

 SIU11 จ านวนสินค้าและบริการในพ้ืนท่ีที่ได้รับการสรา้ง
มูลค่าเพิม่จากการบริการวิชาการ 

3 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 SIU12 จ านวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ที่ได้รับประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการ 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 ECBA04 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายเดิมทีม่ีข้อเสนอให้จดั
โครงการบริการวิชาการ 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

 ECBA05 จ านวนสังคมและชุมชนใหม่ที่ไดร้ับการบริการ
วิชาการ 

1 
ชุมชน 

2 
ชุมชน 

2 
ชุมชน 

3 
ชุมชน 

3 
ชุมชน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

ค าอธิบายประกอบค่าเป้าหมาย  
TSU08  นับจ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
SIU06   สั ดส่ วนงบประมาณจากแหล่ งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้ า งผู้ ประกอบการ/ธุ รกิ จ ใหม่  อาทิ  ศิษย์ เ ก่ า  ภาคธุ รกิ จ /อุตสาหกรรม หรื อบุคคลภายนอกต่ อ 
           งบประมาณด าเนินงานท้ังหมดของสถาบันอุดมศึกษา 
SIU07   สัดส่วนบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/  
           อุตสาหกรรมต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมดต่อปี 
SIU11   - การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หมายถึง การปรับปรุงหรือการพัฒนาเพื่อให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
           - การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการ  หมายถึง การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ท าให้ เกิดการบริการรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองตามความต้องการ  
             ของกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 
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การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 

3. บริการวิชาการเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
4. การสร้างเครือข่ายกับองค์กร
ภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรม ดา้นเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

โครงการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการบริการวิชาการคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม ร ะ ย ะ สั้ น เ กี่ ย ว กั บ บั ญ ชี  
เศรษฐศาสตร์  และบริหารธุรกิจ 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 
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การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมาย O4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 TSU09  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

87.26 
คะแนน 

88.00 
คะแนน 

89.00 
คะแนน 

90.00 
คะแนน 

90.00 
คะแนน 

รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พัฒนานิสิต 

 SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 

 

ร้อยละ 
14.70 

ร้อยละ 
14.70 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พัฒนานิสิต 

 ECBA06 จ านวนเงินรายได้สะสม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พัฒนานิสิต 

 ECBA07 ความสุขของบุคลากรในทุกระดบั
ของคณะฯ 

ร้อยละ
73.08 

ร้อยละ 
74 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
76 

ร้อยละ 
77 

รองคณบดฝี่ายบริหารและ
พัฒนานิสิต 

ค าอธิบายประกอบค่าเป้าหมาย 
TSU09  - ระดับมหาวิทยาลัย : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช. 
           - ระดับส่วนงานวิชาการ : ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงาน โดย มหาวิทยาลัย 
SIU13   -  รางวั ลระดับชาติ  หมายถึ ง  รางวั ลที่ ไ ด้ รั บจากการแข่ งขัน  การประกวด การยกย่ อง เ ชิด ชู เกี ยรติ จากหน่ วยงานราชการระดับกรมหรื อ เที ยบ เท่ าขึ้ น ไป  
              หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
           - รางวัลระดับนานาชาติ หมายถึง รางวัลที่ได้รับจากการแขง่ขัน การประกวด การยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ 
             รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 

5. การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ท่ีก่อให้เกิดความ
มั่นคงทางการเงิน 
6. การพัฒนาบุคลากรใหม้ีสมดุล
ในชีวิตการท างานและมสีมรรถนะ
ด้านการสร้างนวัตกรรมสังคม 

กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

กิจกรรมการน าระบบประกันคุณภาพ EdPEx 
มาใช้ในการบริหารจัดการ 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และประกันคณุภาพ 

กิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ (Knowledge Management) 

     รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา
นิสิต 

กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดท า
แผนฉุกเฉิน 

     รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา
นิสิต 

โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace) 

     รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา
นิสิต 

กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรม 
ประชุม สัมมนา รายบุคคล 

     รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา
นิสิต 

กิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
และคุณวุฒิที่สูงข้ึน 

     รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา
นิสิต 

กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรท างานเต็มศักยภาพ
และท างานเป็นทีม 

     รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา
นิสิต 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 

 กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ/
ทักษะสากล 

     รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา
นิสิต 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา
นิสิต 

 สร้างระบบ/กระบวนการสื่อสารองค์กรเพื่อ
เสริมภาพลักษณ์ของคณะฯ 

     รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา
นิสิต 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการสร้างเครือข่ายและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อร่วมเผยแพร่ผลงานของคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจให้เป็นท่ีรู้จักและ
รับรู้ในวงกว้าง 

     รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา
นิสิต 

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร      รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา
นิสิต 
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บทที่ 4 
การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

 
การน าแผนกลุยทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2564 – 2568 เป็นแผนที่ใช้เพ่ือผลักดัน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของคณะฯ และเพ่ิมผลผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
การบัญชี และมีความพร้อมสู่สากล โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามชื่อย่อของคณะ คือ  
ECBA (Economics and Business Administration) 

E: - Ethics (มีจริยธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม) 
C: - Creative (สร้างนวัตกรรมสังคม) 
B: - Bright (มีไหวพริบ ปฏิภาณ และก้าวทันโลก) 
A: - Attitude (มีทัศนคติที่ถูกต้อง) 

 นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ รับใช้สังคม สามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และมีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีการบริการวิชาการ
หรือให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ รวมทั้งก่อให้เกิดรายได้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคม 
โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ โดยการพัฒนาให้มีบุคลากรที่มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ และท างานอย่างมืออาชีพ ในบรรยากาศแห่งความสุข ได้มีการก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 6 ด้าน 
ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยสร้างการ
รับรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในคณะฯ และเพ่ือให้การขับเคลื่อนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบริหารจัดการแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติของคณะ มีแนวทางดังนี้ 

การบริหารองค์กร 
1. มุ่งเน้นการบริหารคณะ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วม 

โดยจัดตั้งทีมบริหาร ประกอบด้วย คณบดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนานิสิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพ รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และคณะกรรมการประกันคุณภาพ  

2. จัดท าแผนพัฒนาคณะฯ และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ  
และมหาวิทยาลัย 

3. บริหารจัดการด้วยระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (EdPEx)  
รวมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

4. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกกลุ่ม เสริมสร้างการท างานเป็นทีมและการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มี
ทักษะสากล รวมทั้งพัฒนาและสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยการมอบอ านาจและกระจายอ านาจ 

5. รับฟังเสียงจากชุมชน/สังคม/ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาคณะฯ อย่างยั่งยืน 
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การสื่อสารและการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่ประชาคมคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มุ่งเน้นการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์/แจ้งให้ทราบถึงผลการตัดสินใจที่ส าคัญ/สร้าง

แรงจูงใจบุคลากรให้มีส่วนร่วมในโครงการ/ให้รางวัล/ยกย่องชมเชย ฯลฯ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่สามารถ 
เข้าถึงได้โดยตรง การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/email/สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)/จุลสาร/
จดหมายข่าวของคณะ รวมทั้งจัดการประชุมบุคลากร/สาขาวิชา 

การเชื่อมโยงจากกลยุทธ์สู่การจัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการ 
ในการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดท ารายละเอียดของโครงการ

พร้อมงบประมาณ และบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ซ่ึงงบประมาณ 
ในการด าเนินมาจากงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งได้รับการจัดสรรให้คณะฯ/สาขาวิชา/หลักสูตร นอกจากนี้ 
ได้น ากลยุทธ์มาจัดท าเป็น มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ โดยได้ถ่ายทอด มอบหมาย และก าหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชา หลักสูตร ส านักงานคณะฯ รวมทั้ง สโมสรนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับคณะสู่ระดับสาขาวิชา/หลักสูตร 
เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน  

จึงจะได้มีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามกลยุทธ์ของคณะฯ สู่สาขาวิชา หลักสูตร 
ส านักงานคณะฯ และสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ และมีการ
ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่ส าคัญ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะฯ อีกทั้งยังเป็นกลไก 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะฯ 
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การวัดผลองค์กร 
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้มีวัดผลองค์กรใน 4 มิติ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ และ  
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะฯ ได้แก่ 

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

 

ภาพที่ 4.1 การวัดผล 4 มิติ  

ด้านการเงิน
- เงินรายได้คณะฯ

- เงินงบประมาณแผ่นดิน

- เงินสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งเงินภายนอก

- รายได้ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ

ด้านลูกค้า
- ชุมชน/สังคม

- บุคคล/หน่วยงานภายนอก

ด้านกระบวนการภายใน
- บุคลากร

- นโยบายการบริหาร

- คณะกรรมการชุดต่างๆ

- ระบบสารสนเทศ

ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต
- ความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ความสุขของบุคลากร

เป็นคณะชั้นน าระดับชาติที่มีความเป็นเลิศ

ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี 

และสร้างนวัตกรรมสังคม
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ตารางที่ 4.1 วิเคราะห์การวัดผลองค์กรใน 4 มิติ 

ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมโครงการ 
2564 2565 2566 2567 2568 

การเงิน สร้ า งความมั่ นคงด้ าน
ฐานะทางการเงิน ด้วย
การบริหารการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ 

TSU08 จ านวนโครงการ
บริการวิชาการหรือการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือ
การเป็น 
ผู้ประกอบ 

ร้อยละ10 ร้อยละ 12 ร้อยละ14 ร้อยละ16 ร้อยละ18 - โครงการบริการวิชาการเพื่อเพ่ิม
มูลค่าและส่งเสริมการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และความรับผดิชอบต่อสังคม 

- กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
บริการวิชาการคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

- โครงการประชาสมัพันธ์และ
พัฒนาระบบกลไกการรับนิสติเชิง
รุกเพื่อให้ได้จ านวนนิสิตตามแผน 

- โครงการประชาสมัพันธ์คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ : 
แนะแนวการศึกษาต่อ 

- โครงการประชาสมัพันธ์คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

  SIU06 งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิ
ใหม่ (Startup Co-
Investment Funding 

ร้อยละ  
1 

ร้อยละ  
1 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

  SIU08 งบประมาณการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ความเป็นผูป้ระกอบการของ
คณะฯ (Technological/ 
Innovation Development 
Funding) 

ร้อยละ 
0.5 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2.5 
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ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมโครงการ 
2564 2565 2566 2567 2568 

  SIU10 จ านวนเงินจากการ
บริการวิชาการทีไ่ด้รบัจาก
แหล่งภายนอก 

400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 - กิจกรรมรับสมัครนสิิตนอก
สถานท่ี 

- โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตร 
- กิจกรรมสนับสนุนการประหยดั

ทรัพยากรและพลังงาน 
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการ

เสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนและศูนย์ความเป็นเลิศ 

- กิจกรรมอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับ
บัญชี เศรษฐศาสตร์  และ
บริหารธรุกิจ 
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ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมโครงการ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ลูกค้า ผลิตบัณฑิตด้ าน เศรษฐ 
ศาสตร์ บริหารธุรกิจ และ
การบัญชี ที่มีอัตลักษณ์ที่
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม ด้วยกระบวน 
การ เรี ยนรู้ จ ากประสบ 
การณ์ตรงในชุมชน  

TSU02  นิสิตและบณัฑติที่
เป็นผู้ประกอบการหรือที่มี
ผลงานด้านนวตักรรม
สังคม  

ร้อยละ 
6.69 

ร้อยละ 
7.00 

ร้อยละ 
7.50 

ร้อยละ  
8.00 

ร้อยละ 
8.50 

- กิจกรรมทางวิชาการ/การ
แข่งขัน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

- กิจกรรมที่เน้นการเรียนรูเ้ชิง
บูรณาการจากแหล่งเรยีนรู้
หรือประสบการณ์ตรงใน
ชุมชน โดยการมสี่วนร่วมของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

- โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย ์

- โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศของนิสิต 

- โครงการประกวด/แข่งขัน 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ บัญชี 
และบรหิารธุรกจิ 

- โครงการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

- โครงการพัฒนานสิิตทาง
วิชาการ 

- โครงการเข้าร่วมประชุม/
สัมมนาทางวิชาการของนิสติ 

 TSU03  รางวัลด้าน
ผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) หรือด้าน
นวัตกรรมสังคมของนิสติ
และบณัฑิต  

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ  
4 

ร้อยละ 
5 

  TSU04  ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

4.45 
คะแนน 

4.45 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

4.50 
คะแนน 

  SIU01 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มรีายวิชาเรยีนรู้
ในชุมชน  

ร้อยละ 
83.33 

ร้อยละ 
83.33 

ร้อยละ 
83.33 

ร้อยละ 
83.33 

ร้อยละ 
83.33 

  SIU04 ร้อยละของ
เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ
ที่มีกิจกรรมความร่วมมือ 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
7 

ร้อยละ 
9 

ร้อยละ 
11 

  ECBA01 จ านวน
ผลงานวิจัยของนิสติหรือ
บัณฑิตทีไ่ด้รบัการเผยแพร่
หรือน าไปใช้ประโยชน ์
 

10 
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 

15 
ผลงาน 



 
 

แผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2564 - 2568 47 

 

ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมโครงการ 
2564 2565 2566 2567 2568 

  ECBA02 จ านวนโครงการ
ที่เสริมสรา้งคุณธรรม 
จริยธรรมทางธุรกิจให้กับ
นิสิต 

10 
ผลงาน 

20 
ผลงาน 

20 
ผลงาน 

20 
ผลงาน 

20 
ผลงาน 

- โครงการพัฒนาเสรมิสร้าง
ประสบการณ์ของนิสิตเพื่อ
สังคม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้SPSS ในงานวิจยั 

- โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการ พัฒนานิสิต และการ
พัฒนาบุคลากร (MOU) 

- โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
และนิสติภายใน MOU 

- การส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- การส ารวจความพึงพอใจนิสิต
ต่อการให้บริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

- โครงการ "Modern Trade : 
MT น้องพี่สัมพันธ์" 

- กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
ความร่วมมือการจัดการศึกษา
ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

 

  SIU09 ความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม
กับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมของคณะฯ  

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

  SIU11 จ านวนสินค้าและ
บริการในพื้นที่ท่ีไดร้ับการ
สร้างมลูค่าเพิ่มจากการ
บริการวิชาการ 

3 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

  SIU12 จ านวนชุมชน/
พื้นที่/หน่วยงาน ที่ได้รับ
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับสินค้าและ
บริการ 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

  ECBA04 ร้อยละของ
ชุมชนเป้าหมายเดิมที่มี
ข้อเสนอให้จัดโครงการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 



 
 

แผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2564 - 2568 48 

 

ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมโครงการ 
2564 2565 2566 2567 2568 

  ECBA05 จ านวนสังคมและ
ชุมชนใหม่ท่ีได้รับการ
บริการวิชาการ 

1 
ชุมชน 

2 
ชุมชน 

2 
ชุมชน 

3 
ชุมชน 

3 
ชุมชน 

 
 

 ผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณ ภาพ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม 
หรือเชิงพาณิชย ์

TSU05 ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ 
200 

ร้อยละ 
200 

ร้อยละ 
200 

ร้อยละ 
200 

ร้อยละ 
200 

- โครงการพัฒนางานวารสาร
ของคณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ เข้าสู่ฐาน TCI 
กลุ่ม 1 

- โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (International 
Conference) 

- การวิจัยที่สอดรับกับความ
ต้องการของชุมชม 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการวิจัย เช่น  เรื่องการ
ขอรับทุนสนับสนุนจาก
ภายนอก 

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิจัยโดยการจัดท า
แผนพัฒนาตนเองด้านวิจยั 

  TSU06 ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่อ้างอิงใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
22 

ร้อยละ 
24 

ร้อยละ 
26 

ร้อยละ 
28 

  TSU07 ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
51 

ร้อยละ 
52 

ร้อยละ 
53 

ร้อยละ 
54 

  SIU05 จ านวนเงินทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก  

5,495,880 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,600,000 



 
 

แผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2564 - 2568 49 

 

ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมโครงการ 
2564 2565 2566 2567 2568 

  ECBA03 จ านวน
โครงการวิจัยทีไ่ดร้ับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก 

2 
โครงการ 

3 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

6 
โครงการ 

- กิจกรรมสนับสนุนเพื่อพัฒนา
นักวิจัย “แม่ไก”่ เพื่อเป็นพ่ี
เลี้ยงให้กับนักวิจัยภายใน
คณะฯ 

- โครงการส่งเสริมการขอทุน
สนับสนุนวิจัยจากภายนอก
โดยการเชิญเจา้ของแหล่งทุน
มาให้ความรู้กับบคุลากร 

- โครงการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
เงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์
และบรหิารธุรกจิ 

- โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิง
พื้นที ่

- โครงการจดัตั้งหน่วยวิจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

  

 

 

 

 

 



 
 

แผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2564 - 2568 50 

 

ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมโครงการ 
2564 2565 2566 2567 2568 

กระบวนการ
ภายใน 

1 .  ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า น
เ ศ รษฐศาสตร์  บ ริ ห าร 
ธุรกิจ และการบัญชี ที่มีอัต
ลักษณ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ด้วย
กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงในชุมชน  

TSU01 หลักสูตรที่เน้น
ทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือ
การเป็นผูป้ระกอบการ 

ร้อยละ 
16 

ร้อยละ 
16 

ร้อยละ 
26 

ร้อยละ  
26 

ร้อยละ 
26 

- โครงการปรับปรุงหลักสตูร 
- โครงการพัฒนาหลักสตูรใหม ่
- โครงการความร่วมมือการจดัการศกึษา

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร

ระยะสั้น (Non-degree/Pre-degree) 
 SIU02 จ านวนหลักสตูร

ระยะสั้น (Non-
Degree) เพื่อพัฒนา
ทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคม 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

 SIU03 จ านวนหลักสตูร
ระยะสั้น (Non-
Degree) เพื่อพัฒนา
ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

1 
หลักสตูร 

 2.  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  แ ล ะ มี   
ธรรมาภิบาล 
 
 

SIU07  บุคลากรของ
คณะฯ แลกเปลี่ยน
ความรูสู้่ภาคธรุกิจ/
อุตสาหกรรม 
(Talent/Academic 
Mobility 
Consultation)  

ร้อยละ 
5.88 

ร้อยละ 
7.00 

ร้อยละ 
7.00 

ร้อยละ 
9.00 

ร้อยละ 
9.00 

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 

      1) ระบบตรวจสอบงบประมาณ 
      2) ระบบ ECBA ownCloud 
      3) ระบบติดตามงานวิจัย 
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ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมโครงการ 
2564 2565 2566 2567 2568 

 TSU09  ระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

87.26 
คะแนน 

88.00 
คะแนน 

89.00 
คะแนน 

90.00 
คะแนน 

90.00 
คะแนน 

- สนับสนุนให้บุคลากรใช้ระบบ
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

     1) ระบบจองห้อง 
     2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
     3) ระบบสารสนเทศผู้บริหาร (EIS) 
     4) สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) 
     5) ระบบลาออนไลน์ (e-Leave) 
     6) ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส ์
         (e-Meeting ) 
- กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงาน

ประกันคณุภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูร (AUN-QA) 

- กิจกรรมการน าระบบประกันคุณภาพ 
EdPEx มาใช้ในการบริหารจัดการ 

- กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ (Knowledge 
Management) 

- โครงการการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย
ระบบการตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน 

- กิจกรรมการบรหิารจดัการความเสี่ยง
และจัดท าแผนฉุกเฉิน 

 SIU13 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับรางวัล 

ร้อยละ 
14.70 

ร้อยละ 
14.70 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
15 
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ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมโครงการ 
2564 2565 2566 2567 2568 

 3.สร้ างความมั่นคงด้าน
ฐานะทางการเงิน ด้วยการ
บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 
 

SIU10 จ านวนเงินจาก
การบริการวิชาการที่
ได้รับจากแหล่ง
ภายนอก 

400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 - โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม 
- โครงการอบรมความรู้ทางบัญช ี
- โครงการให้ความรู้ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
- โครงการฝึกอบรม หลักสตูรการจดัซื้อ

จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- โครงการอบรม ฝึกปฏิบัติ และตดิตาม
ผลการเขียนคูม่ือปฏิบัติงาน เพื่อใช้ต่อ
สัญญาจ้างและใช้ขอก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

- โครงการการลงทุนและความเสี่ยงทาง
การเงิน 

- โครงการกลยุทธ์การตลาดสื่อสังคม
ออนไลน์  

- โครงการหลักการบญัชีและการ
วางแผนภาษีส าหรับธุรกจิ 

- โครงการเขยีนแผนธรุกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย
สถาบัน 
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ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมโครงการ 
2564 2565 2566 2567 2568 

- โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวจิัย
โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป 

- โครงการเทคนิคการจดัการเรียนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ  
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ด้าน วัตถุประสงค ์ ตัววัดผล 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมโครงการ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ด้านการเรียนรู้
และการ

เจริญเติบโต 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ มีพลังร่วมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาท่ัวท้ัง
องค์กรอย่างมีความสุข 
 

ECBA07 ความสุขของ
บุคลากรในทุกระดับของ
คณะฯ 

ร้อยละ
73.08 

ร้อยละ 
74 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
76 

ร้อยละ 
77 

- สร้างระบบ/กระบวนการสื่อสารองค์กร
เพื่อเสรมิภาพลักษณ์ของคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

- โครงการเสรมิสร้างองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Workplace) 

- กิจกรรมสนับสนุนโครงการสร้าง
เครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก เพือ่
ร่วมเผยแพรผ่ลงานของคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจให้เป็น
ที่รู้จักและรับรู้ในวงกว้าง 

- กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วม
อบรม ประชุม สัมมนา รายบุคคล 

- กิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการและคณุวุฒิที่สูงข้ึน 

- กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรท างานเต็ม
ศักยภาพและท างานเป็นทีม 
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 คณะฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคณะฯ ทุกด้าน โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน และยังได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยและการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการอีกด้วย 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ (IT) 
  ผู้บริหารคณะฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการโดยการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์กรให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะฯ เพ่ือพัฒนาให้เป็นคณะฯ ที่ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับการเป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต (i-faculty) ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ มีทั้งที่คณะฯ พัฒนาระบบเอง และสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาโดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
1) ระบบติดตามงานวิจัย เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพ่ือติดตาม

ผลการด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะฯ ซึ่งบุคลากรแต่ละท่านสามารถล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพ่ือติตตาม
งานวิจัยของตนเองได้ โดยมีผู้ดูแลระบบคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือ 

2) ระบบตรวจสอบงบประมาณ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานด้านงบประมาณของคณะฯ ซึ่งบุคลากรแต่ละท่านสามารถล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพ่ือ
ติดตามการใช้งบประมาณของตนเอง และประธานหลักสูตรสามารถตรวจสอบงบประมาณของหลักสูตรได้ 
นอกจากนี้ คณบดีสามารถติดตามผลการใช้งบประมาณของทั้งคณะฯ ได้ด้วย โดยมีผู้ดูแลระบบคอยดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือ 

3) ระบบบริการข้อมูลประมวลรายวิชาออนไลน์ส าหรับนิสิต เป็นระบบที่ใช้ส าหรับให้บริการข้อมูล
ประมวลรายวิชาให้กับนิสิต ซึ่งนิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา 

4) ระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ เป็นระบบที่จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่โครงการบริการ
วิชาการ และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะฯ น ามาใช้เพื่อการบริหาร
จัดการ 

1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) เป็นระบบที่ พัฒนาขึ้นโดยส านักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะฯ ได้น าระบบมาใช้ในการบริหารจัดการเอกสารอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือลด
ปริมาณการใช้กระดาษ และเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

2) ระบบลาออนไลน์ (e-Leave) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
และคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯ น าระบบลาออนไลน์มาใช้อย่างเต็มศักยภาพ  

3) ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯ น าระบบมาใช้อย่างทั่วถึง 
เช่น ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประชุมคณะกรรมด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

4) ระบบจองห้องเรียน เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
คณะฯ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯน าระบบมาใช้อย่างทั่วถึง  
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5) ระบบห้องประชุม เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะฯ 
ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯน าระบบมาใช้ในการจองห้องประชุมต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย  

6) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ และคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯน าระบบมาใช้อย่างทั่วถึง 

7) ระบบบัญชี 3 มิติ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะฯ 
ได้น าระบบมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 

8) ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยส านักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะฯ ได้น าระบบมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

9) ระบบงานทะเบียนนิสิต เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
คณะฯ ได้น าระบบมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลนิสิต ตารางเรียนนิสิต ตารางสอนอาจารย์ ปฏิทินการศึกษา  เป็น
ต้น 

10) ระบบประเมินการเรียนการสอน เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ และคณะฯ ได้น าระบบมาใช้เพ่ือให้นิสิตเข้าท าการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
เป็นรายบุคคล และผู้บริหารได้น าผลการประเมินดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาประเมินผลการด าเนินงาน
ของบุคลากรประจ าปีต่อไป 

11) ระบบ TSU learning เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
คณะฯ ได้น าระบบมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน 

12) ระบบยานพาหนะ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
คณะฯ ได้น ามาใช้ในการขอใช้บริการยานพาหนะตามภารกิจต่าง ๆของบุคลากรและคณะฯ 

  นอกจากนี้คณะฯ ได้มีการวางแผนที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 
เพ่ือความรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 

 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 คณะฯ ได้ให้ความส าคัญในการผลิตผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติ น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสังคม/เชิงพาณิชย์ โดยได้มีส่งเสริม สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

1) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
2) โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ 

และการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
3) โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการสร้างผลงานวิจัย 
5) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เช่น  เรื่องการขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก 
6) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยโดยการจัดท าแผนพัฒนาตนเองด้านวิจัย 
7) กิจกรรมสนับสนุนเพื่อพัฒนานักวิจัย “แม่ไก”่ เพ่ือเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยภายในคณะฯ 
8) การส่งเสริมการขอทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอกโดยการเชิญแหล่งทุนมาให้ความรู้กับบุคลากร 
9) กิจกรรมการสนับสนุนเครือข่ายการวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยใน

เครือข่าย เพ่ือส่งเสริมการขอทุนวิจัยจากภายนอก 
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การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลจะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็นรายไตรมาส คือ  
รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ส าหรับการด าเนินงานจะมีการน าข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกลยุทธ์ของคณะฯ เข้าสู่ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าในการด าเนินงานตามกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง  
โดยผู้บริหารของคณะจะมีการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน ตามโครงการ และการบรรลุค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูล 
ส าหรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยยังคง 
มีเปา้ประสงค์ของแผนกลยุทธ์เป็นหลัก พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ก ากับการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2564 – 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2564 – 2568 

ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ 

ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ 

ผู้บริหารสรุปรวบรวมความคิดเห็น
เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ 

ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ 

แผนกลยุทธ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

พ.ศ.2564 – 2568 
 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการนโยบายมหาวิทยาลัยทักษิณ 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร 

การติดตาม และประเมินผล 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ทบทวน/ปรบัแผน 

ถ่ายโอนตวัชีว้ดั 

จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

ประเมินผลการด าเนินงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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 สาระส าคัญของแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 - 
2579 

3. ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
เท่าเทียมและท่ัวถึง 
    3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 
    3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
    3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล ้า 
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
    4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
    4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื อต่อการด้ารงชีวิต 
ในสังคมผู้สูงวัย 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
   5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
   5.2 วางระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทั ง 25 ลุ่มน ้า เน้นการ
ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 
   5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

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

“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งเสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี
ส้าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้   
มีความรู้ ทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทัศนคติที่ดี รับผิดชอบ 
ต่อสังคม มีจิรยธรรม และคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้
ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
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 สาระส าคัญของแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 

 
การพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 
คนทุกช่วงวัย : มีสุขภาวะที่ดี เรียนรู้ตลอดชีวิต 
คุณภาพการศึกษา : เด็กมีความรู้สอดรับกับทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 
วัยสูงอาย ุ: มีความสุข มีรายได้พอเพียงในการด้ารงชีวิต 
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างาน  
และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 
ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข็มแข็ง 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ลดความ
เหลื่อมล  าทางสังคม 
- การเข้าถึงการศึกษา 
- จัดบริการด้านสุขภาพ 
- สร้างคนและพัฒนาผู้น้าชุมชน 
- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการและจัดสรรทรัพยากร 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 

การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
การจัดการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ 
เป้าหมาย 
- การเข้าถึงการศึกษา 
- ความเท่าเทียม 
- คุณภาพ 
- ประสิทธิภาพ 
- ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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 สาระส าคัญของแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 
2564) 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาก้าลังคน รวมทั งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

การสนับสนุนอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 

1. โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
- ทุนชายแดนใต้ 
- ทุนเฉลิมราชกุมารี 
- ทุนส้าหรับนักศึกษาพิการ 

2. บูรณาการกับการศึกษาระดับอ่ืน 
- ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
- สถาบันอุดมศึกษาพ่ีเลี ยง 
- หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับ

ระดับอุดมศึกษา 
3. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
- การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท้างาน : WiL 
- การปรับปรุงยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

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

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

ความหมาย 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้เป็นรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการ 
ได้ปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริงของชุมชน 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท้างานได้ทุกภาคส่วนในสังคม 
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 สาระส าคัญของแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
2) เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการหยั่งรู้ในโลกของความเป็นจริงมากยิ่งขึ น 

เข้าใจการปฏิบัติของบุคคลที่มีต่อสังคมและการเมืองมากขึ น 
3) เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ น 
4) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ 
5) เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมที่มีความ

ซับซ้อน เรียนรู้วัฒนธรรมส้าหรับการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงาน
ได้ 

6) เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางสังคม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้กับนักศึกษา 
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