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คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้ก าหนดแผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
พ.ศ.2564 – 2568 ขึ้น เพ่ือเป็นแผนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเรียน
การสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ 
เกิดจากการมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นของบุคลากรภายในคณะ ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง 
ๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาและมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

 
 วิสัยทัศน์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ “พัฒนบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมชั้นน า

ระดับชาติ ภายในปี 2567” 
 
ในการด าเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น คณะฯ ได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ขึ้นเพ่ือน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมและเชื่อมโยงในทุกภารกิจ โดยการก าหนด
กิจกรรม/โครงการ ที่จะด าเนินการมุ่งเน้น พัฒนา พร้อมก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ โดยสามารถตอบสนอง
ความต้องการของคณะฯ เน้นการพัฒนางานให้ก้าวหน้าสามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณท่ีสอดคล้องกัน เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของคณะฯ ให้ลุล่วง อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ คณะฯ จะมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของคณะ
ต่อไป  
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แผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2564 – 2568 

 การขับเคลื่อนคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจใน 5 ปีข้างหน้า ได้ก าหนดเป้าหมาย 4 ด้าน  
เพ่ือน าพาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจไปสู่การ “พัฒนาบริหารจัดการเพ่ือสร้างนวัตกรรมสังคมชั้นน า
ของภาคใต้ ภายในปี 2567”  โดยการบูรณาการ ประยุกต์ศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์ การบัญชี และ
บริหารธุรกิจ เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมสังคม ให้เกิดผลลัพธ์ในการด าเนินงานโดดเด่นและเฉพาะตัวที่
มหาวิทยาลัยทักษิณก าหนดไว้ใน กลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and 
Innovation) 

ปรัชญา 

 จัดการดี มีจริยธรรม น าการพัฒนาเศรษฐกิจ 

วิสัยทัศน์ 

 “พัฒนบริหารจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมชั้นน าระดับชาติ ภายในปี 2567” 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะ

การพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 

2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานความหลากหลายเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. บริการวิชาการ และถ่ายทอดความรู้ การจัดการ และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

ค่านิยม ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ (BEST)   

B (Balanced work life)  สร้างสมดุลในชีวิตการท างาน 

E (Expertise)    พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสังคม  

S (Social responsibility)  รับผิดชอบต่อสังคม 

T (Teamwork)   ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาอย่างมืออาชีพ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ  
มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีจริยธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (Ethics) สร้าง

นวัตกรรมสังคม (Creative)  มีไหวพริบ ปฏิภาณ และก้าวทันโลก (Bright) และมีทัศนคติที่ถูกต้อง (Attitude) 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

 1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย และบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมเป้าหมาย 

 2. ระบบงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัย และ

นวัตกรรม จะลงทุนและอุดหนุนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา  และพัฒนาก าลังคน

ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 

 3.  การว ิจ ัยที ่ตอบโจทย์การพัฒนาเช ิงพื ้นที ่และเ พิ ่มข ีดความ สามารถในการแข่งข ันของ

ผู้ประกอบการ 

 4. การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 5. ความมั่นคงทางการเงิน 

 6. การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศด้วยระบบ EdPEx 

เป้าหมาย 

O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคน

ในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 

O2  พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใน

ชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

O3  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ การจัดการ และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคใต้  

O4  พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัดหลักระดับคณะ (สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย)  

ตัวช้ีวัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 
TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม
หรือการเป็นผู้ประกอบการ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

TSU02  นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่มี
ผลงานด้านนวัตกรรมสังคม (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

TSU03  รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและ
บัณฑิต (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 
 

TSU04  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

TSU05  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
นวัตกรรม 

TSU06  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีอ้างอิงใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
นวัตกรรม 

TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
นวัตกรรม 

TSU08  จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม หรือ
การเป็นผู้ประกอบการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
นวัตกรรม/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
คุณลักษณะนิสิต 

TSU09  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของคณะฯ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณลักษณะนิสิต 
 
 

*TSU = Thaksin University 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย) 

ตัวช้ีวัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 
SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

องค์กร/ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 
SIU02 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือ
พัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
องค์กร/ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

SIU03 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือ
พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
องค์กร/ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

SIU04 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติที่มีกิจกรรมความร่วมมือ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร/ 
ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 

SIU05 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
นวัตกรรม 

SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-
Investment Funding) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
นวัตกรรม 

SIU07  บุคลากรของคณะฯ แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/Academic Mobility 
Consolation (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณลักษณะ
นิสิต 

SIU08 งบประมาณการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการของคณะฯ (Management/ 
Innovative Development Funding) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
นวัตกรรม 

SIU09 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของ
คณะฯ (Faculty – Industry Linkage) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2)  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
นวัตกรรม 

SIU10 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการท่ีได้รับจาก
แหล่งภายนอก 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
นวัตกรรม 

SIU11 จ านวนสินค้าและบริการในพื้นท่ีที่ได้รับการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
นวัตกรรม 

SIU12 จ านวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ทีไ่ด้รับประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
นวัตกรรม 
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ตัวช้ีวัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 
SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล  
  (1) ระดับชาติ  
  (2) ระดับนานาชาติ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณลักษณะ
นิสิต 

SIU14 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน 
(1) อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
นวัตกรรม 

* SIU = Social Innovation University 

การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลจะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็นราย ๖ เดือน และ 

๑๒ เดือน ส าหรับการด าเนินงานจะมีการน าข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกลยุทธ์ของ

คณะฯ เข้าสู่ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตาม

ข้อมูลความคืบหน้าในการด าเนินงานตามกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารของคณะจะมีการติดตามความ

คืบหน้าของการด าเนินงาน ตามโครงการ และการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูล ในการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยยังคงมีเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์เป็นหลัก พร้อมทั้งสร้าง

ตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การวัดผลองค์กร   

  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้มีวัดผลองค์กรใน 4 มิติ จากค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแต่ละปี  

เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ และ กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ในภาพรวมของคณะฯ 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/ปีงบประมาณที่ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

เป้าหมาย O1.  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสัน้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 

 TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรม
สังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
 

42% 
(3 หลักสูตร) 

57% 
(4 หลักสูตร) 

71% 
(5 หลักสูตร) 

85% 
(6 หลักสูตร) 

100% 
(7 หลักสูตร) 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร/ประธาน
สาขา/ประธานหลักสตูร 

 TSU02 นิสิตและบัณฑติที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่
มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

18% 
(110 คน) 

20% 
(122 คน) 

22% 
(135 คน) 

24% 
(147 คน) 

26% 
(159 คน) 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร/ประธาน
สาขา/ประธานหลักสตูร 

 TSU03 รางวัลด้านผูป้ระกอบการ (Startup 
Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและ
บัณฑิต (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

3% 3.50% 4% 4.50% 5% รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร/ประธาน
สาขา/ประธานหลักสตูร 

 TSU04 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ค่าเฉลี่ย 4.35  ค่าเฉลี่ย 4.40  ค่าเฉลี่ย 4.45  ค่าเฉลี่ย 4.50  ค่าเฉลี่ย 4.55 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร/ประธาน
สาขา/ประธานหลักสตูร 

 SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ใน
ชุมชน  

100% 
(5 หลักสูตร) 

100% 
(5 หลักสูตร) 

100% 
(5 หลักสูตร) 

100% 
(5 หลักสูตร) 

100% 
(5 หลักสูตร) 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร/ประธาน
สาขา/ประธานหลักสตูร 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
ค่าเป้าหมาย/ปีงบประมาณที่ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

 SIU02 จ านวนหลักสตูรระยะสั้น (Non-Degree) 
เพื่อพัฒนาทักษะการสรา้งนวัตกรรมสังคม 
(ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

1 
หลักสตูร 

2 
หลักสตูร 

3 
หลักสตูร 

4 
หลักสตูร 

5 
หลักสตูร 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร/ประธาน
สาขา/ประธานหลักสตูร 

 SIU03 จ านวนหลักสตูรระยะสั้น (Non-Degree) 
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
(ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

1 
หลักสตูร 

2 
หลักสตูร 

3 
หลักสตูร 

4 
หลักสตูร 

5 
หลักสตูร 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร/ประธาน
สาขา/ประธานหลักสตูร 

 SIU04 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
  - ภายในประเทศ 
  - ต่างประเทศฟรือหน่วยงานระดับนานาชาต ิ

42% 
(3 หลักสูตร) 

57% 
(4 หลักสูตร) 

71% 
(5 หลักสูตร) 

85% 
(6 หลักสูตร) 

100% 
(7 หลักสูตร) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์
และสื่อสารองค์กร/ประธาน
สาขา/ประธานหลักสตูร 

 ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร (AUN-
QA)  

3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร/ประธาน
สาขา/ประธานหลักสตูร 
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การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 
ระยะเวลาด าเนินการ  

(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

1.1 พัฒนาหลักสูตรทีเ่น้นการ
สร้างบณัฑิตที่มีความรู้ 
คุณลักษณะและทักษะในการ
สร้างนวัตกรรมสังคมหรือการ
เป็นผู้ประกอบการ 
 

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    

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร/ประธานสาขา/
ประธานหลักสตูร 

 โครงการพัฒนาหลักสตูรใหม่:  
ระดับปริญญาตร ี
1) พัฒนาหลักสูตรร่วมกับตา่งคณะฯ ต่างส่วนงาน
เพื่อสร้างผู้ประกอบการ 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร/ประธานสาขา/
ประธานหลักสตูร 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 
ระยะเวลาด าเนินการ  

(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

2) หลักสูตรสองปริญญา (นิติเศรษฐศาสตร์, 
เฉพาะทาง+ผู้ประกอบการ) 
ระดับบณัฑติศึกษา 
1) หลักสูตร 5 ปี (ปริญญาตรี-ปรญิญาโท) 
2) หลักสูตร 4 ปี (ปริญญาโท-ปรญิญาเอก) 
3) โครงการต้นกลา้ (TA, TR) 

1.2 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการ ชุมชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเน้นให้
นิสิตมีทักษะในการสร้าง
นวัตกรรมหรือเป็น
ผู้ประกอบการ 

พัฒนา Module ทักษะด้านการจดัการธุรกิจ/
ผู้ประกอบการทุกหลักสูตร/ทักษะการสร้าง
นวัตกรรม 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร/ประธานสาขา/
ประธานหลักสตูร 

พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ/นสิิตมรีายได้
ระหว่างเรยีน 
  1) Design Your Life (ทุกสาขาวิชา ทุกช้ันปี) 
  2) ธุรกิจพี่สอนน้อง (ศิษย์เก่า แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ ร่วมสร้างผูป้ระกอบการ) 

      

1.3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
(Non-degree/Pre-degree) 
ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยท่ีเน้นให้
เกิดสมรรถนะในการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือเป็น
ผู้ประกอบการ 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
(Non-degree/Pre-degree) 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร/ประธานสาขา/
ประธานหลักสตูร 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ผู้ประกอบการพันธุ์ใหม ่

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร/ประธานสาขา/
ประธานหลักสตูร 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 
ระยะเวลาด าเนินการ  

(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ผู้ประกอบการนวัตกรรมสังคม 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร/ประธานสาขา/
ประธานหลักสตูร 

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
ผู้ประกอบการและเครือข่ายความร่วมมือท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดบัทักษะของ
บัณฑิตและแรงงานในชุมชน (Upskill/Reskill) 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร/ประธานสาขา/
ประธานหลักสตูร 

1.4 พัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและมีทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมสนับสนุนการสร้างความรว่มมือทาง
วิชาการ พัฒนานิสิตและการพัฒนาบุคลากร 
(MOU) 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 

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

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 

 โครงการส่งเสริม กระตุ้น สร้างความเข้าใจให้
อาจารย์และนิสติใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรยีนการสอน 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร/ประธานสาขา/
ประธานหลักสตูร 

 กิจกรรมสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
และนิสติภายใต้ MOU 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 
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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.  พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
 

 

TSU05 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

260% 
(91 ผลงาน) 

270% 
(95 ผลงาน) 

280% 
(98 ผลงาน) 

290% 
(102 ผลงาน) 

300% 
(105 ผลงาน) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 TSU06 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

45% 
(16 ผลงาน) 

50% 
(18 ผลงาน) 

55% 
(20 ผลงาน) 

60% 
(21 ผลงาน) 

65% 
(23 ผลงาน) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 

75% 
(27 ผลงาน) 

80% 
(28 ผลงาน) 

85% 
(30 ผลงาน) 

90% 
(32 ผลงาน) 

95% 
(34 ผลงาน) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 SIU05 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก  

7.5  
ล้านบาท 

8.0 
ล้านบาท 

8.5  
ล้านบาท 

9.0 
ล้านบาท 

9.5  
ล้านบาท 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจ
ใหม่ (Startup Co-Investment 
Funding) (ตัวชี้วัดกลุม่ 2) 

4% 
( 480,000 บาท) 

4.50% 
(540,000 บาท) 

5% 
(600,000 บาท) 

5.50% 
(660,000 บาท) 

6% 
 (720,000 บาท) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 
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การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 

2.1 พัฒนาแผนงาน/ชุดโครงการวจิัยที่
ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจา
แหล่งทุนภายนอกเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตในชุมชนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

โครงการปรับแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย ของ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

โครงการพัฒนางานวารสารของคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และเพิ่ม
จ านวน Volumes 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 

โครงการ Research Bank เพื่อรองรับทุนวิจัย
ภายนอก 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

โครงการจดัสรร SEED Fund รองรับทุนวิจัย
ขนาดใหญ่ทั้งใน และต่างประเทศ 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ผลิตผลงานวิจัย น าเสนองานวิจัย และ
ตีพิมพ์ในวารสารทั้งระดบัชาติและ
นานาชาติ สามารถน าไปใช้ประโยชน์
เชิงสังคมและ/หรือเชิงพาณิชย์ 

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(International Conference) 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการ
สร้างผลงานวิจัย 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการวิจัย เช่น  
เรื่องการขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 

 กิจกรรมสนับสนุนเพื่อพัฒนานักวิจัย “แม่ไก”่ 
เพื่อเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักวิจัยภายในคณะฯ 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 การส่งเสริมการขอทุนสนับสนุนวิจัยจาก
ภายนอกโดยการเชิญแหล่งทุนมาช้ีแจงและให้
ข้อเสนอแนะกับบุคลากร 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

2.3 สนับสนุนให้บุคลากรท าวิจัยเป็น
ทีมร่วมกับหน่วยงานท่ีคณะสร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจัยทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์เชิงสังคมและ/หรือเชิง
พาณิชย ์

โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่      รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกจิชุมชนเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขัน 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 โครงการสนับสนุนการพัฒนาสินคา้และการ
บริการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม New S-
Curves 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

2.4 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย 

โครงการจดัตั้งศูนย์วิจยัเฉพาะทาง “ศูนย์วิจัย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสังคม” 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ
งานวิจัย 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 
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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.  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ การจัดการ และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ 

 TSU08 จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อนใหเ้กิดนวัตกรรม
สังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

55% 
 

60% 
 

65% 
 

70% 
 

75% 
 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม/ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาคุณลักษณะนสิิต 

 SIU07  บุคลากรของคณะฯ แลกเปลี่ยนความรู้
สู่ภาคธรุกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/Academic 
Mobility Consultation) (ตัวชี้วดักลุ่ม 2) 

25% 
(12 คน) 

30% 
(15 คน) 

35% 
(17 คน) 

40% 
(19 คน) 

45% 
(22 คน) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาคุณลักษณะนสิิต 

 SIU08 งบประมาณการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของคณะฯ 
Technological/Innovative Development 
Funding) (ตัวชี้วัดกลุม่ 2) 

2.50% 
(300,000 บาท) 

3% 
(360,000 บาท) 

3.50% 
(450,000 บาท) 

4% 
(500,000 บาท) 

4.50% 
(550,000 บาท) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 SIU09 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
และส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรมกบัภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมของคณะฯ (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

33% 
(3 หน่วยงาน) 

37.50% 
(4 หน่วยงาน) 

37.50% 
(4 หน่วยงาน) 

45% 
(5 หน่วยงาน) 

45% 
(5 หน่วยงาน) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 SIU10 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่
ได้รับจากแหล่งภายนอก 

4.5 
ล้านบาท 

5.0 
ล้านบาท 

5.5 
ล้านบาท 

6.0 
ล้านบาท 

6.5 
ล้านบาท 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

 SIU11 จ านวนสินค้าและบริการในพ้ืนท่ีที่ได้รับ
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการวิชาการ 

20 
รายการ 

25 
รายการ 

30 
รายการ 

35 
รายการ 

40 
รายการ 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 SIU12 จ านวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ที่ได้รับ
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับสินค้าและบริการ 

15 
พื้นที ่

20 
พื้นที ่

25 
พื้นที ่

30 
พื้นที ่

35 
พื้นที ่

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 
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การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 

3.1 ส่งเสริมใหม้ีหลักสูตรต่อเนื่อง
และการบริการวิชาการเพื่อชุมชน
และการหารายได ้

โครงการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 กิจกรรมสนับสนุนโครงการบริการวิชาการคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 เงินสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ/หลักสูตร
ต่อเนื่อง 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

3.2 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ
องค์กรภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรม 

การลงนามความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ
กั บ อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ  เ อ ก ชน  ธุ ร กิ จ  ห รื อ
อุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรเป็นที่ปรึกษาด้าน
การบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภายนอก 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

3. 3 บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร เ พื่ อ ส ร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการใน
พื้นที ่

กิจกรรมบริการวิชาการและให้ค าปรึกษาแก่
ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
SMEs เพิ่มมูลค่าและยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน 

     รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 
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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 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยนื 
 TSU09  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
90% 91% 92% 93% 95% ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ

พัฒนาคุณลักษณะนสิิต 

 SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 
         (1) ระดับชาติ 
         (2) ระดับนานาชาติ 

15% 
(6 คน) 

20% 
(7 คน) 

25% 
(9 คน) 

30% 
(11 คน) 

35% 
(13 คน) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาคุณลักษณะนสิิต 

 SIU14 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน 
         (1) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้          

1% 
(60,840,000) 

1.20% 
(73,008,000) 

1.30% 
(79,092,000) 

1.40% 
(85,176,000) 

1.50% 
(91,260,000) 

รองคณบดีฝ่ายวิจยั บริการ
วิชาการ และพัฒนา
นวัตกรรม 

 ECBA02* ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

A A+B A+B+C A+B+C+D A+B+C+D รองคณบดีฝ่ายวิจยั บริการ
วิชาการ และพัฒนา
นวัตกรรม 

 ECBA03 EdPEx200+ Screening 
EdPEx200 

ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน
Screening 
EdPEx200 

EdPEx200 Screening 
EdPEx300 

ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน
Screening 
EdPEx300 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 

 ECBA04 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

10% 
(8 โครงการ) 

12.5% 
(10 โครงการ) 

15% 
(12 โครงการ) 

17.50% 
(14 โครงการ) 

20% 
(16 โครงการ) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาคุณลักษณะนสิิต 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับคณะฯ/มหาวิทยาลัย 
ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

 ECBA05 KM and Innovation 5% 
(2 โครงการ) 

7.50% 
(3 โครงการ) 

10% 
(4 โครงการ) 

12.50% 
(5 โครงการ) 

15% 
(6 โครงการ) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

หมายเหตุ: 
ECBA02*      A – มีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 
                  B – มีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อเร่งพัฒนาผูป้ระกอบการ 
                  C – มีโครงการ/กจิกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผูป้ระกอบการ 
                  D – มีรายวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 
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การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 

4.1 พัฒนาการบริหารคณุภาพสู่
ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ  

โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 

กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณองค์กร 

กิจกรรมการน าระบบประกันคุณภาพ EdPEx 
มาใช้ในการบริหารจัดการ 

     รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณองค์กร 

กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์
และสื่อสารองค์กร 

4.2 พัฒนา ระบบบริ หารและ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
สู่องค์กรแห่งความสุข องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และมีวัฒนธรรมองค์กร
ที่เข้มแข็ง  

โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace) 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์
และสื่อสารองค์กร 

กิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ (Knowledge Management) 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์
และสื่อสารองค์กร 

กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรม 
ประชุม สัมมนา รายบุคคล 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาคุณลักษณะนสิิต 

 โครงการพัฒนาบุคลากรสายคณาจารย์เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาคุณลักษณะนสิิต 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรมส าคัญ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 

 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์
และสื่อสารองค์กร 

4.3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้
ทั่วถึงและสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีขององค์กร 

 สร้างระบบ/กระบวนการสื่อสารองค์กรเพื่อ
เสริมภาพลักษณ์ของคณะฯ 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์
และสื่อสารองค์กร 

กิจกรรมสนับสนุนโครงการสร้างเครือข่ายและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อร่วมเผยแพร่ผลงานของคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจให้เป็นท่ีรู้จักและ
รับรู้ในวงกว้าง 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์
และสื่อสารองค์กร 

 โครงการประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์
และสื่อสารองค์กร 

4.4 พัฒนาการด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาคุณลักษณะนสิิต 

กิจกรรมการพัฒนาองค์กรทั้งทางด้านกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาคุณลักษณะนสิิต 

4.5 สร้างความมั่นคงทางการเงิน การบริหารงบประมาณตามพันธกจิหลักของ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาคุณลักษณะนสิิต 
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 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้มีการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ พ.ศ. 2564 – 2568 สู่แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ได้มีการก าหนดตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ฯ และมีการก าหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายกิจกรรม/โครงการเพ่ิมเติม

ด้วย ซึ่งในการเชื่อมโยงแผนฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกฝ่าย โดยมีการประชุมหารือร่วมกัน 

เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

 

  

การเชื่อมโยงแผนกลยุทธก์ารพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2564 – 2568   
สู่แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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การด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปรญิญาและ
หลักสตูรระยะสั้นเพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะก าลังคนใน
การพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 

TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม
หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

42% 
(3 หลักสูตร) 

 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 

 

TSU02 นิสิตและบัณฑติที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่มี
ผลงานด้านนวตักรรมสังคม (ตัวชีว้ัดกลุ่ม 2) 

20% 
(122 คน) 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 

 

TSU03 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) 
หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสติและบณัฑิต  
(ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

3% - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 

 

TSU04 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ค่าเฉลี่ย 4.35 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 

 

SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน 100% 
(5 หลักสูตร) 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 SIU02 จ านวนหลักสตูรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อ
พัฒนาทักษะการสรา้งนวัตกรรมสงัคม 
(ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

2 หลักสูตร - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 

 

SIU03 จ านวนหลักสตูรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อ
พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
(ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

2 หลักสูตร - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 

 

SIU04 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานภายนอก 
   - ภายในประเทศ 
   - ต่างประเทศหรือหน่วยงานระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 31.43 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 

 

ECBA01 คะแนนประเมินเฉลีย่ทกุหลักสตูร (AUN-QA) 3.20 คะแนน - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 

 

ค าอธิบาย 
TSU01  หลักสูตรที่เน้นทักษะการสรา้งนวัตกรรมสังคมหรือการเปน็ผู้ประกอบการ 
นิยามตัวชี้วัด : ร้อยละของจ านวนหลักสตูรปริญญาที่มีรายวิชาไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ 1 ชุดวิชา (Module) ที่เน้นทักษะการสรา้งนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการต่อจ านวนหลักสตูรทั้งหมด 
 
TSU02 นิสิตและบณัฑติที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่มีผลงานด้านนวตักรรมสังคม (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 
นิยามตัวชี้วัด : ร้อยละของจ านวนนิสิตหรือบัณฑติที่เป็นผูป้ระกอบการหรือมผีลงาน ดา้นนวัตกรรมสงัคม (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดบัช้ันในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 



แผนปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2565 24 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

TSU03  รางวัลด้านนวัตกรรมหรอืผู้ประกอบการของนิสิตและบณัฑิต 
นิยามตัวชี้วัด : จ านวนรางวัลผู้ประกอบการใหมห่รือรางวัลด้านนวตักรรมสังคมที่เป็นนสิิตหรือบัณฑติที่ไดร้ับการยอมรับในระดับชาตหิรือนานาชาติต่อจ านวนนสิิตทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน : ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัล หมายถึง ผลรวมของรางวัล คณูกับระดบัค่าน้ าหนักในรางวัลที่ได้รับในแตล่ะระดับ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
สูตร   :      ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนกัของจ านวนรางวัล X 100 
            จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในรอบปีการศึกษา 
ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.25  = รางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.50  = รางวัลระดับชาต ิ
ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.75  = รางวัลระดับนานาชาต ิ
ค่าถ่วงน้ าหนัก  1.00  = รางวัลระดับภูมภิาค/โลก 
 
TSU04  - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต วัดจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  ประกอบด้วย   
                 -  กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)    
                 -  อัตลักษณ์บัณฑติมหาวิทยาลยัทักษิณ 
 
SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้หรือปฎิบัติงานร่วมกับชุมชน ภาครัฐ หรือภาคผู้ประกอบการ 
นิยามตัวชี้วัด : หลักสูตรต้องมีรายวิชาที่เรียนรู้ในชุมชน/สังคม จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร และรายวิชาดังกล่าวต้องมรีะยะเวลาในการเรียนรู้หรือปฏิบัติในชุมชน/สังคม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะเวลาทั้งหมดของรายวิชา 
 
SIU04 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

- ภายในประเทศ 

- ต่างประเทศหรือหน่วยงานระดับนานาชาติ 
นิยามตัวชี้วัด : ร้อยละของหลักสตูรที่มีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ (MOU หรือ MOA) กับหน่วยงานภายนอกต่อหลักสตูรทั้งหมด 
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การด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปรญิญาและหลักสตูรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรทีเ่น้นการสร้างบัณฑิต
ที่มีความรู้ คณุลักษณะและทักษะในการ
สร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

เงินสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร ต.ค.64 – ก.ย.65 90,000 ผู้บริหารและบุคลากร  
โครงการสานสัมพันธ์และการรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ก.พ.65 24,550 อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร  

โครงการพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรบริหารธุรกจิ
บัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ 

ก.ค. – ก.ย. 65 12,000 อ.ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร  

 โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ การคิดและ
พัฒนานวัตกรรม 

ก.พ.65 3,600 อ.อัตถพงศ์ เขียวแกร  

 โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
Entrepreneur mindset 

พ.ย.64 3,600 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
สโมสรนิสิตคณะฯ 

 

 โ คร งการ  Modern trade นั กผลิ ตคิ ดสร้ า งส รรค์
นวัตกรรมสังคม (ไตรมาสที่ 1) 

ต.ค. – ธ.ค. 64 5,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ. 
ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โ คร งการ  Modern trade นั กผลิ ตคิ ดสร้ า งส รรค์
นวัตกรรมสังคม (ไตรมาสที่ 2) 

ม.ค. – มี.ค. 65 5,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ. 
ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โ คร งการ  Modern trade นั กผลิ ตคิ ดสร้ า งส รรค์
นวัตกรรมสังคม (ไตรมาสที่ 3) 

เม.ย.-มิ.ย.65 5,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ. 
ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 โ คร งการ  Modern trade นั กผลิ ตคิ ดสร้ า งส รรค์
นวัตกรรมสังคม (ไตรมาสที่ 4) 

ก.ค.-ก.ย.65 5,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ. 
ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 
นิสิตปีท่ี 2 

ม.ค.- มี.ค.65 12,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ. 
ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โครงการ Stakeholders สัมพันธ์ ก้าวสู่ปีที่ 4 เม.ย.-มิ.ย.65 20,000 อ.หรรษมน เพ็งหมาน  
 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 

นิสิตปีท่ี 3 
ก.ค.-ก.ย.65 10,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ. 

ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 

 

1.2 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบ 
การ ชุมชนหรือหน่วย งานภาครัฐ เพื่อเน้น
ให้นิสิตมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมหรือ
เป็นผู้ประกอบการ 

เงินสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ต.ค.64 - ก.ย.65 72,000 ผู้บริหารและบุคลากร  
โครงการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ของนิสิต (มี
โครงการย่อยเกี่ยวกับการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การ
ท ากิจกรรมกับชุมชน) 

ต.ค. 64 – ก.ย. 
65 

30,000 คณาจารย์ประจ าหลักสตูร
เศรษฐศาสตรบณัฑติ 

 

 โครงการนอกแผน-ตามนโยบายเร่งด่วน ม.ค.-มี.ค. 65 8,000 คณาจารย์ประจ าหลักสตูร บธ.บ. 
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โครงการศึกษาดูงานในประเทศ เม.ย.-มิ.ย.65 50,000 อ.หรรษมน เพ็งหมาน  
 โครงการเสริมสร้างจริยธรรม (โครงการโรงเรียน ตชด.) ก.ค. – ก.ย. 65 20,000 อ.วีณา ลลีาประเสริฐศิลป ์  
 โครงการวิสาหกิจชุมชน ก.ค. – ก.ย. 65 20,000 อ.วีณา ลลีาประเสริฐศิลป ์  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-
degree /Pre-degree) ส าหรับผู้เรียนทุก
ช่วงวัยท่ีเน้นให้เกิดสมรรถนะในการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือเป็นผู้ประกอบการ 

เงินสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
(Non-degree) เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรม
สังคม 

ต.ค.64 – ก.ย.65 30,000 ผู้บริหารและบุคลากร  

เงินสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
(Non-degree) เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

ต.ค.64 – ก.ย.65 30,000 ผู้บริหารและบุคลากร  

1. 4 พั ฒน า นิ สิ ต ต า มอั ต ลั ก ษณ์ ขอ ง
มหาวิทยาลัยและมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

เงินสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้ MOU ต.ค.64 – ก.ย.65 109,000 ผู้บริหารและบุคลากร  
เงินสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนานิสิตและ
การพัฒนาบุคลากร (MOU) 

ต.ค.64 – ก.ย.65 115,500 ผู้บริหารและบุคลากร  

 โครงการพัฒนาทักษะสากลของนิสิต (มีโครงการย่อย
เกี่ยวกับ การสอนเสริมภาษาต่างประเทศ การเข้าร่วมดู
งาน/ประชุม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ การเชิญวิทยากร
ชาวต่างประประเทศมาบรรยายพิเศษ ฯลฯ) 

ต.ค.64 – ก.ย.65 35,000 ค ณ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

 โครงการน าเสนอวิจัยหลักสูตร 4 ปี พ.ย. 64 5,000 ผศ.ดร.ศิรดา  นวลประดิษฐ์  
 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานหลักสูตร 4 ปี ธ.ค.64 3,000 อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธ์ิ  
 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนหาสถานที่ฝึกงาน

หลักสูตรเทียบ 4 ปี 
ธ.ค.64 3,000 อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธ์ิ  

 โครงการอบรมความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย หลักสูตร
เทียบ 4ป ี

ธ.ค.64 5,000 ผศ.ดร.ศิรดา  นวลประดิษฐ์  

 โครงการอบรม Microsoft excel เบื้องต้น ธ.ค.64 5,000 อ.ศรัณยา อิสรรักษ์  
 โครงการฝึกปฏิบัติ Excel for accounting ธ.ค.64 5,000 อ.ศรัณยา อิสรรักษ์  
 โครงการฝึกทักษะ เ ชิ งปฏิบั ติทางด้ านบัญ ชีและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ธ.ค.64 10,000 อ.ฉันทิชา บัวศรี  
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 โครงการเพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางบัญชีเพื่อการท างาน ครั้งท่ี 1 

ธ.ค.64 8,000 อ.ฉันทิชา บัวศรี  

 โครงการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ต.ค.-พ.ย.64 15,000 อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  
 โครงการเตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจ (ปี 3) ต.ค.64 - ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธ์ิ  
 โครงการเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโลก พ.ย.64 5,000 อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธ์ิ  
 โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา (ปี 4) ต.ค. – พ.ย. 64 3,000 ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธ์ิ  
 โครงการส ารวจความต้องการของนิสิตและติดตามการ

เรียนออนไลน์ 
ต.ค. – พ.ย. 64 10,000 ค ณ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 

 โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ต.ค.-ธ.ค.64 - อ.ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ  
 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ประกวดแข่งขัน

ของนิสิต  
ต.ค.-ธ.ค.64 30,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.

สาขาวิชาประกอบการและการจัดการ 
 

 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตปี 1-4 ครั้งท่ี 1 ต.ค.-ธ.ค.64 - อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  
 โครงการน าเสนอผลงานวิจัย ต.ค.-ธ.ค.64 4,000 ผศ.ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล  
 โครงการเก่งเรียน เก่งงานไปกับเทคโนโลยี ต.ค.-ธ.ค.64 2,000 อ.ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์  
 โครงการ Read to Lead ต.ค.-ธ.ค.64 1,000 อ.สมพงค์ พรมสะอาด  
 โ ค ร ง ก า ร น า เ ส น อ แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้

กระบวนการวิจัยทางการตลาดส าหรับนักการตลาดมือ
อาชีพ (น าเสนอ 5 บท) 

พ.ย.64 5,000 อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร  

 โครงการปฐมนิ เทศ เตรียมความพร้อมก่อนการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด ประจ าปีการศึกษา 2564 

พ.ย.64 5,000 อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา 
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 โครงการประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พ.ย.64 1,000 อ.จารุมาศ เสน่หา  

 โครงสนับสนุนส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ผ่านการ
ประกวดแข่งขันของนิสิตสาขาวิชาการตลาด 

พ.ย.64 5,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.
สาขาวิชาการตลาด 

 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต-ความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธ.ค.64 2,500 อ.จิราพร คงรอด  

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต-การคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา 

ธ.ค.64 3,600 อ.อัตถพงศ์ เขียวแกร  

 โ คร งการส่ ง เ ส ริ มการ เ รี ยนรู้ ตลอด ชีวิ ต -ทั กษะ
ภาษาต่างประเทศ 

ธ.ค.64 3,600 อ.จิราพร คงรอด  

 โครงการทบทวนผลการด า เนินงานและก าหนด
แผนปฏิบัติ ตามแนวทาง PDCA 

ต.ค.-ธ.ค.64 20,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.
ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โครงการปฐมนิเทศก่อนฝึก WBL และสหกิจศึกษา ต.ค.-ธ.ค.64 10,000 อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์  
 โครงการถอดบทเรียนเพื่อประเมิน ELOs หลังฝึก WBL 

และสหกิจศึกษา 
ต.ค.-ธ.ค.64 10,000 อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์  

 โครงการ Modern trade สัญจร ก้าวสู่ปีที่ 6 ต.ค.-ธ.ค.64 20,000 ผศ.ดร.อนุวัต สงสม  
 โครงการ Modern trade ร่วมสมัยน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ (ไตรมาสที่ 1) 
ต.ค.-ธ.ค.64 15,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.

ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 
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ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 โ คร งการ  Modern trade นั กผลิ ตคิ ดสร้ า งส รรค์
นวัตกรรมสังคม (ไตรมาสที่ 1) 

ต.ค.-ธ.ค.64 5,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.
ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ 

พ.ย.64 3,600 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- สโมสรนิสิตคณะฯ 

 

 โครงการเสริมสร้างความคิดเชิงออกแบบ Design 
Thinking 

ธ.ค.64 3,600 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
 - สโมสรนิสิตคณะฯ 

 

 โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่น้องบัญชี ม.ค. 65 40,000 อ.โชติญาณ์ หิตะพงศ์  
 โครงการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge ม.ค. 65 50,000 อ.ศรัณยา อิสรรักษ์  
 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

SPSS/ระเบียบวิธีวิจัย หลักสูตรเทียบ 4 ปี 
ม.ค.65 24,000 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์  

 โครงการเพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางบัญชีเพื่อการท างาน  2 

ก.พ.65 8,000 อ.ฉันทิชา บัวศรี  

 โครงการน าเสนองานวิจัยหลักสูตรเทียบ 4 ปี มี.ค.65 22,400 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์  
 โครงการสัมมนาหลังฝึกงานหลักสูตร 4 ปี มี.ค.65 36,000 อ.โชติญาณ์ หิตะพงศ์  
 โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานหลักสูตรเทียบ 4 ปี มี.ค.65 60,000 อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธ์ิ  
 โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน (ปี 3) ก.พ.-มี.ค.65 5,000 ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธ์ิ  
 โครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชน ก.พ.-มี.ค.65 30,000 ผศ.สุธรรม ขนาบศักดิ์  
 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 

2563 
1 มี.ค. 65 5,000 อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  

 โครงการจัดอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการสมัคร
งาน 

มี.ค.65 10,000 อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  
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 โครงการปัจฉิมนิเทศและการน าเสนองานสหกิจศึกษา ปี
การศึกษา 2563 

มี.ค. – เม.ย.65 6,100 ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธ์ิ  

 โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ม.ค. – มี.ค. 65 53,500 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ. 
สาขาวิชาการประกอบการและการ
จัดการ 

 

 โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต ม.ค. – มี.ค. 65 50,000 อ.สมพงค์ พรมสะอาด  
 โครงการวางแผนธุรกิจด้วย Business analytic ม.ค. – มี.ค. 65 - อ.สมพงค์ พรมสะอาด  
 โครงการเทคนิคการน าเสนอผลงาน ม.ค. – มี.ค. 65 4,000 อ.ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์  
 โครงการศึกษาดูงานธุรกิจร้านอาหาร ม.ค. – มี.ค. 65 3,000 อ.ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร  
 โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าทางธุรกิจ ม.ค. – มี.ค. 65 6,500 อ.ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล  
 โครงการสัมมนาหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษาและปัจฉิม

นิเทศ 
ม.ค. – มี.ค. 65 14,000 อ.ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ  

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต -เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ม.ค.65 5,000 อ.จิราพร คงรอด  

 โครงการส่งเสริมทักษะเพื่อบูรณาการในรายวิชาทางด้าน
การตลาด 

ก.พ.65 10,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.
สาขาวิชาการตลาด 

 

 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

ก.พ.65 10,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.
สาขาวิชาการตลาด 

 

 โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ การคิดและ
พัฒนานวัตกรรม 
 

ก.พ.65 3,600 อ.อัตถพงศ์ เขียวแกร  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 โ ค ร ง ก า ร น า เ ส น อ แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
กระบวนการวิจัยทางการตลาดส าหรับนักการตลาดมือ
อาชีพ (น าเสนอโครงร่าง 3 บท) 

ก.พ.65 5,000 อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร  

 โครงสนับสนุนส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ผ่านการ
ประกวดแข่งขันของนิสิตสาขาวิชาการตลาด 

ก.พ.65 10,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.
สาขาวิชาการตลาด 

 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต-ทักษะการสื่อสาร มี.ค.65 3,600 อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย  
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต-ทักษะการร่วมมือ 

การท างานเป็นทีม 
มี.ค.65 3,600 อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย  

 โครงการประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เม.ย.65 1,000 อ.จารุมาศ เสน่หา  

 โครงการปฐมนิเทศก่อนฝึก WBL และสหกิจศึกษา ม.ค.-มี.ค.65 10,000 อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์  
 โครงการถอดบทเรียนเพื่อประเมิน ELOs หลังฝึก WBL 

และสหกิจศึกษา 
ม.ค.-มี.ค.65 10,000 อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์  

 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 
นิสิตปี 2 

ม.ค.-มี.ค.65 12,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.
ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โครงการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน นิสิตปี 1 ม.ค.-มี.ค.65 12,000 ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  
 โครงการ Modern trade ร่วมสมัยน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ (ไตรมาสที่ 2) 
ม.ค.-มี.ค.65 15,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.

ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 โ คร งการ  Modern trade นั กผลิ ตคิ ดสร้ า งส รรค์
นวัตกรรมสังคม (ไตรมาสที่ 2) 

ม.ค.-มี.ค.65 5,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.
ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โครงการนอกแผน-ตามนโยบายเร่งด่วน ม.ค.-มี.ค.65 8,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.
ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โครงการคณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธุรกิจสง่เสรมิการ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้: วันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2565 

ม.ค.65 20,000 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- นางสาวชนาภัทร คงสี 

 

 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการท า RESUME และ
การเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

ม.ค.65 3,600 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- สโมสรนิสิตคณะฯ 

 

 โครงการอบรมการใช้สื่อออนไลน์และการรู้เท่าทันการใช้
สื่ออย่างสร้างสรรค์ 

ก.พ.65 4,800 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- สโมสรนิสิตคณะฯ 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลด้วย
โปรแกรม SPSS 

มี.ค.65 3,600 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- สโมสรนิสิตคณะฯ 

 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม พ.ค.65 10,000 อ.ยงยุทธ รัตนสุวรรณ  
 โครงการ audit Junior มิ.ย.65 100,000 อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธ์ิ  
 โครงการอบรมความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย หลักสตูร 

4ป ี
มิ.ย.65 6,000 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์  

 โครงการสัมมนาหลังฝึกงานหลักสูตรเทียบ 4 ปี มิ.ย.65 45,000 อ.โชติญาณ์ หิตะพงศ์  
 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

SPSS/ระเบียบวิธีวิจัย หลักสูตร 4 ปี 
มิ.ย.65 19,000 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 โครงการเศรษฐศาสตร์ปัจฉิม เม.ย.65 5,000 อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธ์ิ  
 โครงการอบรมเพื่อการเตรียมสอบ ก.พ. (นิสิตปี 3-4) เม.ย.65 5,000 อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธ์ิ  
 โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน มิ.ย.65 5,000 ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธ์ิ  
 โครงการเตรียมพร้อมนิสิตใหม่ เม.ย. – มิ.ย.65 5,000 อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  
 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนปี 1 เม.ย. – มิ.ย.65 6,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.

สาขาวิชาการประกอบการและการ
จัดการ 

 

 โครงการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (EXIT EXAM) 

เม.ย.64 12,000 อ.จารุมาศ เสน่หา  

 โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาสหกิจศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ประจ าปีการศึกษา 
2564 

เม.ย.64 20,000 อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร  

 โครงการปฐมนิเทศก่อนฝึก WBL และสหกิจศึกษา เม.ย. – มิ.ย.65 10,000 อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์  
 โครงการถอดบทเรียนเพื่อประเมิน ELOs หลังฝึก WBL 

และสหกิจศึกษา 
เม.ย. – มิ.ย.65 10,000 อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์  

 โครงการศึกษาดูงานในประเทศ เม.ย. – มิ.ย.65 50,000 อ.หรรษมน เพ็งหมาน  
 โครงการ Modern trade ร่วมสมัยน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ (ไตรมาสที่ 3) 
เม.ย. – มิ.ย.65 15,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.

ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โ คร งการ  Modern trade นั กผลิ ตคิ ดสร้ า งส รรค์
นวัตกรรมสังคม (ไตรมาสที่ 3) 

เม.ย. – มิ.ย.65 5,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.
ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มิ.ย.2565 140,000 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- นางสาวชนาภัทร คงสี 

 

 โครงการ ECBA Together-รับฟังเสียงสะท้อนจากนิสิต
ภายในคณะฯ 

พ.ค.65 - - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- สโมสรนิสิตคณะฯ 

 

 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนหาสถานที่ฝึกงาน
หลักสูตร 4 ปี (ของนิสิตปี 64) 

ก.ค.65 5,000 อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธ์ิ  

 โครงการเพิ่มทักษะการน าเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยี ส.ค.65 8,000 อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธ์ิ  
 โครงการ update ภาษีอากร ส.ค.65 4,000 อ.โชติญาณ์ หิตะพงศ์  
 โครงการเสริมทักษะพัฒนานิสิต ส.ค.65 10,000 อ.ศรัณยา อิสรรักษ์  
 โครงการ young smart accounting ส.ค.65 115,500 อ.ยงยุทธ รัตนสุวรรณ  
 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ก.ย.65 10,000 อ.ฉันทิชา บัวศรี  
 โครงการศึกษาเรียนรู้เมืองสงขลา ก.ย.65 10,000 อ.ยงยุทธ รัตนสุวรรณ  
 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตปี 1-4 ครั้งท่ี 2 ก.ค.-ก.ย.65 12,000 อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  
 โครงการสัมมนาการประกอบการและการจัดการ ครั้งที่ 

1 
ก.ค.-ก.ย.65 6,500 รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย  

 โครงการสัมมนาการประกอบการและการจัดการ ครั้งที่ 
2 

ก.ค.-ก.ย.65 6,500 รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย  

 โครงการเสวนากับผู้ประกอบการภายใต้แนวคิดแปลง
ความรักเป็นธุรกิจ 

ก.ค.-ก.ย.65 1,800 อ.สมพงค์ พรมสะอาด  

 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย ก.ค.-ก.ย.65 1,800 อ.ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์  
 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 ก.ค.65 6,000 อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้นิสิต
ใหม่ ปีการศึกษา 2565 

ก.ค.65 11,000 อ.จารุมาศ เสน่หา  

 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ส.ค.65 10,000 อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร  

 โครงการส่งเสริมทักษะเพื่อบูรณาการในรายวิชาทางด้าน
การตลาด 

ส.ค.65 15,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.
สาขาวิชาการตลาด 

 

 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 
นิสิตปี 3 

ก.ค. – ก.ย.65 10,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.
ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โครงการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน นิสิตปี 4 ก.ค. – ก.ย.65 10,000 ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  
 โครงการ SAR Lesson Learn ก.ค. – ก.ย.65 15,000 อ.หรรษมน เพ็งหมาน  
 โครงการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ครั้งท่ี 2 ก.ค. – ก.ย.65 10,000 ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  
 โครงการ Modern trade ร่วมสมัยน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ (ไตรมาสที่ 4) 
ก.ค. – ก.ย.65 15,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.

ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โ คร งการ  Modern trade นั กผลิ ตคิ ดสร้ า งส รรค์
นวัตกรรมสังคม (ไตรมาสที่ 4) 

ก.ค. – ก.ย.65 5,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.
ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โครงการนอกแผน-ตามนโยบายเร่งด่วน ก.ค. – ก.ย.65 8,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร บธ.บ.
ส า ข า วิ ช า ก า ร ค้ า ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
นวัตกรรมบริการ 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ก.ย.65 150,000 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- นางสาวชนาภัทร คงสี 
- นายจีราวัฒน์ ไชยศรี 

 

 โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการของนิสิต (มีโครงการ
ย่อยเกี่ยวกับการสอนเสริม การเชิญวิทยากรมาบรรยาย
พิเศษ ฯลฯ) 

ต.ค.64 – ก.ย.65 35,000 ค ณ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

 โครงการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์เชิงวิชาการของ
นิสิต (การแข่งขัน น าเสนอบทความ) 

ต.ค.64 – ก.ย.65 35,000 ค ณ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
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การด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดบัมหาวิทยาลยั ค่าเป้าหมาย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

O2  พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่เพ่ือยกระดับคณุภาพชีวิตใน
ชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยเน้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

TSU05 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

270% 
(95 ผลงาน) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 

TSU06 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีอ้างอิงใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

50% 
(18 ผลงาน) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 

TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม 

80% 
(28 ผลงาน) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 

SIU05 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 8.0  
ล้านบาท 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 

SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิใหม่ (Startup Co-
Investment Funding) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

4.50% 
(540,000) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 

ค าอธิบาย 
TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 
นิยามตัวชี้วัด : จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากรที่ท าให้เกิดนวัตกรรมสังคม ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์และมี impact ต่อสังคม 
 
SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding) (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 
นิยามตัวชี้วัด : สัดส่วนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ อาทิ ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หรือบุคคลภายนอกต่องบประมาณด าเนินงานท้ังหมดของ
สถาบันอุดมศึกษา 
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การด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เป้าหมาย O2  พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

   โดยเน้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.1 พัฒนาแผนงาน/ชุดโครงการวจิัยที่ไดร้ับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแผนงาน/ชุด
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก 

ต.ค.64 – ก.ย.65 - ผู้บริหารและบุคลากร  

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอก 

ต.ค.64 – ก.ย.65 - ผู้บริหารและบุคลากร  

โครงการ Research Bank เพื่อรองรับทุนวิจัยภายนอก ต.ค.64 – ก.ย.65 - ผู้บริหารและบุคลากร  
โครงการจัดสรร SEED Fund รองรับทุนวิจัยขนาดใหญ่ทั้งใน 
และต่างประเทศ 

ต.ค.64 – ก.ย.65 - ผู้บริหารและบุคลากร  

2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผลิตผลงานวิจัย 
น าเสนองานวิจัย และตีพิมพ์ในวารสารทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์เชิงสังคมและ/หรือเชิงพาณิชย ์
 

เงินสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ต.ค.64 – ก.ย.65 109,000 ผู้บริหารและบุคลากร  
เงินสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 290,000 ผู้บริหารและบุคลากร  

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ต.ค.64-ก.ย.65 500,000 ผู้บริหารและบุคลากร  

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ผ่านการประกวด
แข่งขันของนิสิตสาขาวิชาการตลาด 

พ.ย.64 5,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ประกวดแข่งขันของนิสิต 
ต.ค.-ธ.ค.64 

ต.ค.-ธ.ค.64 30,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บ ธ . บ . ส า ข า วิ ช า ก า ร
ประกอบการและการจัดการ 

 

 โครงการ Modern trade ร่วมสมัยน า เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ (ไตรมาสที่ 1) 

ต.ค.-ธ.ค.64 15,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ก.พ.65 10,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด 

 

 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ผ่านการประกวด
แข่งขันของนิสิตสาขาวิชาการตลาด 

ก.พ.65 10,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บธ.บ.สาขาวิชาการตลาด 

 

 โครงการ Modern trade ร่วมสมัยน า เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ (ไตรมาสที่ 2) 

ม.ค.-มี.ค.65 15,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โครงการ Modern trade ร่วมสมัยน า เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ (ไตรมาสที่ 3) 

เม.ย.-มิ.ย. 65 15,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และ
นวัตกรรมบริการ 

 

 โครงการ Modern trade ร่วมสมัยน า เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ (ไตรมาสที่ 4) 

ก.ค.-ก.ย.65 15,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และ
นวัตกรรมบริการ 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2.3 สนับสนุนให้บุคลากรท าวิจัยเป็นทีมร่วมกับ
หน่วยงานท่ีคณะสร้างความร่วมมอืด้านการวิจัยทั้ง
ภายใน ประเทศและต่าง ประเทศ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและ/หรือเชิงพาณิชย์ 
 

โครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชน ก.พ.-มี.ค.65 30,000 ผศ.สุธรรม ขนาบศักดิ์  
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาโจทยว์จิยั
เชิงพื้นที ่

ต.ค.64 – ก.ย.65 - ผู้บริหารและบุคลากร  

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 

ต.ค.64 – ก.ย.65 - ผู้บริหารและบุคลากร  

โครงการสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและการบริการเพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม New S-Curves 

ต.ค.64 – ก.ย.65 - ผู้บริหารและบุคลากร  

2.4 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
การวิจัย 

โครงการจัดท าวารสารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ต.ค.64 – ก.ย.65 145,000 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
- นายอนุกูล ศรีวรรณ 

 

 การพัฒนาระบบติดตามงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ 

ต.ค.64 – ก.ย.65 - ผู้บริหารและบุคลากร  

 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง “ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมสังคม” คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

ต.ค.64 – ก.ย.65 30,000 ผู้บริหารและบุคลากร  

 โครงการน าเสนอวิจัยหลักสูตร 4 ปี พ.ย.64 5,000 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์  
 โครงการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัย

ทางการตลาดส าหรับนักการตลาดมืออาชีพ (น าเสนอ 5 บท) 
พ.ย.64 5,000 อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร  

 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย หลักสูตรเทียบ 
4 ป ี

ธ.ค.64 5,000 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์  

 โครงการน าเสนอผลงานวิจัย ต.ค.-ธ.ค.64 4,000 ผศ.ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล  
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS/
ระเบียบวิธีวิจัย หลักสูตรเทียบ 4 ปี 

ม.ค.65 24,000 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์  

 โครงการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัย
ทางการตลาดส าหรับนักการตลาดมืออาชีพ (น าเสนอโครงร่าง 
3 บท) 

ก.พ.65 5,000 อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร  

 โครงการน าเสนอวิจัย หลักสูตรเทียบ 4 ปี มี.ค.65 22,400 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์  
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม 

SPSS 
มี.ค.65 3,600 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 

- สโมสรนิสิตคณะฯ 
 

 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการวิจัย หลักสูตร 4 ปี มิ.ย.65 6,000 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์  
 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS/

ระเบียบวิธีวิจัย หลักสูตร 4 ปี 
มิ.ย.65 19,000 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์  

 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

ส.ค.65 10,000 อ.ดร.นิจกานต์หนูอุไร  

 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย ก.ค.-ก.ย.65 1,800 อ.ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์  
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การด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

O3  บริการวิชาการโดยการถา่ยทอดความรู้ การจัดการ 
และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีภาคใต ้

TSU08 จ านวนโครงการบริการวชิาการหรือการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการ
เป็นผู้ประกอบการ 

60% 
 

 - รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม  
-  ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบรหิารและ
พัฒนาคุณลักษณะนสิิต 

 

 SIU07 บุคลากรของคณะฯ แลกเปลี่ยนความรู้สูภ่าค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/Academic Mobility 
Consultation) (ตัวชี้วัดกลุม่ 2) 

30% 
(15 คน) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาคุณลักษณะนสิิต 

 

 SIU08 งบประมาณการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ความเป็นผูป้ระกอบการของคณะฯ 
Technological/Innovative Development 
Funding) (ตัวชี้วัดกลุม่ 2) 

3% 
(360,000) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 

 SIU09 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผูป้ระกอบการและ
ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ของคณะฯ (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

37.50% 
(4 หน่วยงาน) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 

 SIU10 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจาก
แหล่งภายนอก 

5.0 ล้านบาท รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 

 SIU11 จ านวนสินค้าและบริการในพ้ืนท่ีที่ได้รับการสรา้ง
มูลค่าเพิม่จากการบริการวิชาการ 

25 รายการ รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 SIU12 จ านวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ที่ได้รับประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการ 

20 พ้ืนท่ี รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 

ค าอธิบาย 
TSU08 จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
นิยามตัวชี้วัด : นับจ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

SIU07  บุคลากรของมหาวิทยาลยัแลกเปลี่ยนความรู้สูภ่าคธุรกจิ/อตุสาหกรรม (Talent/Academic Mobility Consultation) (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2)  
นิยามตัวชี้วัด : สัดส่วนบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/แลกเปลีย่นความรูเ้พื่อพัฒนาสินค้าและบรกิารแก่สถานประกอบการในภาคธรุกิจ/อุตสาหกรรม  
ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมดต่อปี 

SIU08 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา Technological/Innovative Development Funding) (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 
นิยามตัวชี้วัด : สัดส่วนบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งอาจารย์และนักศึกษาไปถ่ายทอด/แลกเปลีย่นความรูเ้พื่อพัฒนาสินค้าและบรกิารแก่สถานประกอบการในภาคธรุกิจ/อุตสาหกรรมต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด
ต่อป ี

SIU09 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - IndustryLinkage) (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 
นิยามตัวชี้วัด : จ านวนความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและสง่เสริมการสร้างนวัตกรรมระหว่างภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่อจ านวนความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังหมดของ
สถาบันอุดมศึกษา 

SIU11 จ านวนสินค้าและบริการในพ้ืนท่ีที่ได้รับการสรา้งมูลค่าเพิ่มจากการบริการวิชาการ 
นิยามตัวชี้วัด : - การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หมายถึง การปรับปรุงหรือการพัฒนาเพื่อให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
                   - การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการ หมายถึง การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ท าให้เกดิการบริการรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า 
                     เพิ่มมากข้ึน 
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เป้าหมาย O3  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ การจัดการ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ 

 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ ช่วงเวลา 
ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3.1 ส่งเสริมใหม้ีหลักสูตรต่อเนื่องและการ
บริการวิชาการเพื่อชุมชนและการหารายได ้
 
 

เงินสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ/หลักสูตรต่อเนื่อง ต.ค.64 – ก.ย.65 109,000 - รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
- นางธรรญชนก ขนอม 

 

3.2 สร้างเครือข่ายความสมัพันธ์กับองค์กร
ภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม 
 

กิจกรรมการลงนามความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการกับ
องค์กรภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่
ภาคใต้ 

ต.ค.64 – ก.ย.65 - ผู้บริหารและบุคลากร  

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเป็นที่ปรึกษาด้าน
การบริการวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายสัมพันธ์กับองค์กรทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม 

ต.ค.64 – ก.ย.65 - ผู้บริหารและบุคลากร  

3.3 บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการในพ้ืนท่ี 

กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรเป็นที่ปรึกษาด้านการบริการ
วิชาการให้แก่หน่วยงานภายนอก/ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ต.ค.64 – ก.ย.65 - ผู้บริหารและบุคลากร  
 

 
 โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งชุมชน SMEs เพิ่มมูลคา่

และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
ต.ค.64 – ก.ย.65 - ผู้บริหารและบุคลากร  
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การด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

O4  พัฒนาระบบบริหารจัดการสูค่วามเป็นเลิศและ
ยั่งยืน 
 

TSU09 ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

91% ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาคุณลักษณะนสิิต 

 

SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับรางวัล 
  (1) ระดับชาติ 
  (2) ระดับนานาชาติ 

20% 
(7 คน) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาคุณลักษณะนสิิต 

 

SIU14 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน 
(1) อัตราการเพิ่มของรายได ้

1.20% 
(73,008,000) 

รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 

ECBA02 ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา 
(ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

A+B รองคณบดฝี่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 

ECBA03  EdPEx200+ 
 

ปรับปรุงการด าเนินงาน
Screening EdPEx200 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร 

 

ECBA04 ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 12.50% 
(10 โครงการ) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและ
พัฒนาคุณลักษณะนสิิต 

 

ECBA05  KM and Innovation 7.50% 
(3 โครงการ) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 

 

ค าอธิบาย 
TSU09  - ระดับมหาวิทยาลัย : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช.  
           - ระดับส่วนงานวิชาการ : ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงาน โดย มหาวิทยาลัย  
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล (7.3ก-3)  (1) ระดับชาติ   (2) ระดับนานาชาติ 
นิยามตัวชี้วัด : 
- รางวัลระดับชาติ หมายถึง รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน การประกวด การยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
- รางวัลระดบันานาชาติ หมายถึง รางวัลที่ไดร้ับจากการแข่งขัน การประกวด การยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานราชการระดับกรมหรอืเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดบันานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
SIU14 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน  
นิยามตัวชี้วัด : 
(1) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้       
(2) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ (ROA) อ้างอิงข้อมูลจากการวิเคราะห์งบการเงินประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
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เป้าหมาย O4  พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน 
 

กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ 
ช่วงเวลา 

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4.1 พัฒนาการบริหารคณุภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

เ งินสนับสนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา/
โครงการเกณฑ์ EdPEx 

ต.ค.64 – ก.ย.65 218,000 ผู้บริหารและบุคลากร  

เงินสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ต.ค.64 – ก.ย.65 87,000 ผู้บริหารและบุคลากร  
 เงินสนับสนุนการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการ

ภายในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
ต.ค.64 – ก.ย.65 365,000 ผู้บริหารและบุคลากร  

4.2 พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่งความสขุ องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เขม้แข็ง 

เงินสนับสนุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสาร
ค าสอน คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ และต ารา 

ต.ค.64 – ก.ย.65 145,000 ผู้บริหารและบุคลากร  

เงินสนับสนุนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ต.ค.64 – ก.ย.65 36,000 ผู้บริหารและบุคลากร  
 กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประชุม 

สัมมนา รายบุคคล 
ต.ค.64 – ก.ย.65 1,380,000 ผู้บริหารและบุคลากร  

 เ งิ น ส นั บ ส นุ น โ ค ร ง ก า ร คว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม 

ต.ค.64 – ก.ย.65 6,000 ผู้บริหารและบุคลากร  

 โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม : 
ประเพณีวันว่าง 

เม.ย65 10,000 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- นางสาวเสาวรส สุดตะนก 

 

 โครงการท าบุญคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มิ.ย.65 25,000 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- นางสาวเสาวรส สุดตะนก 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ 
ช่วงเวลา 

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 โครงการเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์ ก.ค.65 30,000 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- น.ส.ชนาภัทร คงสี 
- น.ส.ปัญญาพร สันตะโร 

 

 เงินสนับสนุนโครงการจัดการความรู้ การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ต.ค.64 – ก.ย.65 14,500 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศฯ 
- นางธรรญชนก ขนอม 

 

โ ค ร ง ก า ร ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Management) 

ก.ค.65 6,500 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- นางสาวชนาภัทร คงสี 

 

โครงการนอกแผน-ตามนโยบายเร่งด่วน ก.ค.-ก.ย.65 8,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
บธ . บ . ส าข า วิ ช าก า รค้ า
สมั ย ใหม่ และนวั ตกรรม
บริการ 

 

4.3 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ท่ัวถึงและสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีขององค์กร 

โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลในการบริหาร ต.ค.64 – ก.ย.65 - ผู้บริหารและบุคลากร  
กิจกรรมตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

ต.ค.64 – ก.ย.65 - ผู้บริหารและบุคลากร  

โครงการศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ:์ 
คืนสู่เหย้า ECBA ประจ าปีการศึกษา 2563 

ต.ค.-ธ.ค.64 145,000 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- นางสาวชนาภัทร คงสี 

 

4.4 พัฒนาการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ 

พ.ย.64 3,600 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- นางสาวชนาภัทร คงสี 

 

โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
Entrepreneur mindset 
 

พ.ย.64 3,600 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- นางสาวชนาภัทร คงสี 
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กลยุทธ ์ กิจกรรม/โครงการ 
ช่วงเวลา 

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 โครงการสร้างความคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ธ.ค.64 3,600 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- นางสาวชนาภัทร คงสี 

 

 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส.ค.65 24,700 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- นางสาวชนาภัทร คงสี 

 

 กิจกรรมสนับสนุนการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ต.ค.64-ก.ย.65 - ผู้บริหารและบุคลากร  
 โครงการ ECBA Together – ปันสุขสู่สังคม ต.ค.64 15,000 ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ม.ค.65 15,000 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 

- นางสาวชนาภัทร คงสี 
 

 โครงการชายหาดเพื่อชีวิต ครั้งท่ี4 เม.ย.65 35,000 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- นางสาวชนาภัทร คงสี 

 

 โครงการพัฒนาสายน้ า สร้างฝายชะลอน้ า มิ.ย.65 65,000 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- นางสาวชนาภัทร คงสี 

 

 โครงการสานสัมพันธ์สานพลังเพื่อสังคม มิ.ย.65 70,000 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ 
- นางสาวชนาภัทร คงสี 

 

4.5 สร้างความมั่นคงทางการเงิน โครงการประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

ต.ค.64-ธ.ค.65 327,000 ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ฝ่ า ย วิ เ ท ศ
สัมพันธ์ฯ 
นางนานีญา โต๊ะเส็น 

 

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ต.ค.-พ.ย.64 20,000 คณาจารย์ประจ าหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

 



 

ภาคผนวก 

  



 

 

 

 

แผนปฏบิัติการกจิกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หลักสตูรบัญชบีัณฑิต 
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แผนกิจกรรมปฏิบัติการกิจกรรม/ โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 
ก าหนดการ
จัดโครงการ 

 งบประมาณ
ตามแผน  

 ผู้รับผิดชอบ  
 การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตาม

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ   

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

1 โครงการน าเสนอวิจัยหลักสูตร 4 ปี พ.ย.64           5,000  ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

2 โครงการปฐมนิเทศนิสติก่อนฝึกงานหลักสตูร 4 ปี ธ.ค.64 3,000 อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธ์ิ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

3 โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนหาสถานท่ีฝึกงานหลักสูตรเทียบ 4 ปี ธ.ค.64 3,000 อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธ์ิ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

4 โครงการอบรมความรู้เบี้องต้นเกีย่วกับการวิจัย หลักสูตรเทียบ 4ปี ธ.ค.64 5,000 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

5 โครงการอบรม Microsoft excel เบื้องต้น ธ.ค.64 5,000 อ.ศรัณยา อิสรรักษ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

6 โครงการฝึกปฏิบตั ิExcel for accounting ธ.ค.64 5,000 อ.ศรัณยา อิสรรักษ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

7 โครงการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติทางดา้นบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ ธ.ค.64 10,000 อ.ฉันทิชา บัวศรี ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

8 โครงการเพิม่ทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีเพื่อการท างาน  
ครั้งท่ี 1 

ธ.ค.64 8,000 อ.ฉันทิชา บัวศรี ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

รวมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)        44,000      
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ก าหนดการ
จัดโครงการ 

 งบประมาณ
ตามแผน  

 ผู้รับผิดชอบ  
 การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตาม

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ   

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565 

9 โครงการเติมใจให้กันสานสมัพันธ์พี่น้องบัญชี ม.ค.65 40,000 อ.โชติญาณ์ หิตะพงศ ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

10 โครงการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge ม.ค.65         50,000  อ.ศรัณยา อิสรรักษ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

11 โครงการอบรมการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS/ระเบียบวธิีวิจัย 
หลักสตูรเทียบ 4 ปี 

ม.ค.65 24,000 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ ์ TSU05  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่เผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

12 โครงการเพิม่ทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีเพื่อการท างาน  
ครั้งท่ี 2 

ก.พ.65 8,000 อ.ฉันทิชา บัวศรี ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

13 โครงการน าเสนองานวิจัยหลักสตูรเทียบ 4 ปี มี.ค.65 22,400 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

14 โครงการสัมมนาหลังฝึกงานหลักสตูร 4 ปี มี.ค.65 36,000 อ.โชติญาณ์ หิตะพงศ ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

15 โครงการปฐมนิเทศนิสติก่อนฝึกงานหลักสตูรเทียบ 4 ปี มี.ค.65 60,000 อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธ์ิ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

 รวมไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565)      240,400      

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) 

16 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม พ.ค.65         10,000  อ.ยงยุทธ รัตนสุวรรณ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

17 โครงการ audit Junior มิ.ย.65 100,000 อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธ์ิ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ก าหนดการ
จัดโครงการ 

 งบประมาณ
ตามแผน  

 ผู้รับผิดชอบ  
 การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตาม

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ   
18 โครงการอบรมความรู้เบี้องต้นเกีย่วกับการวิจัย หลักสูตร 4ปี  มิ.ย.65 6,000 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก

หลักสตูร (AUN-QA)  
19 โครงการสัมมนาหลังฝึกงานหลักสตูรเทียบ 4 ปี มิ.ย.65 45,000 อ.โชติญาณ์ หิตะพงศ์   ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก

หลักสตูร (AUN-QA)  
20 โครงการอบรมการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS/ระเบียบวธิีวิจัย 

หลักสตูร 4 ปี 
มิ.ย.65 19,000 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ ์ TSU05  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ที่เผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
รวมไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)      170,000     

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน  2565) 

21 โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนหาสถานท่ีฝึกงานหลักสูตร 4 ปี (ของนิสิตป6ี4) ก.ค.65 5,000 อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธ์ิ  ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

22 โครงการเพิม่ทักษะการน าเสนอโดยใช้สื่อเทคโนโลยี ส.ค.65           8,000  อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธ์ิ  ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

24 โครงการ update ภาษีอากร ส.ค.65           4,000  อ.โชติญาณ์ หิตะพงศ ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

25 โครงการเสรมิทักษะพัฒนานิสติ ส.ค.65         10,000  อ.ศรัณยา อิสรรักษ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

26 โครงการ young smart accounting ส.ค.65       115,500  อ.ยงยุทธ รัตนสุวรรณ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

23 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ ก.ย.65         10,000  อ.ฉันทิชา บัวศรี ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  

27 โครงการศึกษาเรียนรู้เมืองสงขลา ก.ย.65         10,000  อ.ยงยุทธ รัตนสุวรรณ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA)  
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ก าหนดการ
จัดโครงการ 

 งบประมาณ
ตามแผน  

 ผู้รับผิดชอบ  
 การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตาม

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ   
รวมไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)      162,500      

รวมเป็นเงินทั้งหมด (บาท)      626,900      

 



 

 

 

 

แผนปฏบิัติการกจิกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
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แผนกิจกรรมปฏิบัติการกิจกรรม/ โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 
ที ่ ชื่อโครงการ ก าหนดการจัด

โครงการ 
งบประมาณ
ตามแผน 

 ผู้รับผิดชอบ  การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ 

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)  

1 โครงการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ต.ค. - พ.ย. 64 15,000 อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  ECBA04 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

2 เตรียมความพร้อมฝึกงานและสหกิจ (ปี 3) 2 ต.ค. 64 - ผศ.บุษกร  ถาวรประสิทธ์ิ  ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทกุ
หลักสตูร (AUN-QA) 

3 โครงการเศรษฐศาสตร์การท่องเทีย่วและเศรษฐกิจโลก พ.ย. 64 5,000 อ.ดร.ธนวิทย์  บุญสิทธ์ิ  ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทกุ
หลักสตูร (AUN-QA) 

4 โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา (ปี 4) ต.ค. - พ.ย. 64 3,000 ผศ.บุษกร  ถาวรประสิทธ์ิ  ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทกุ
หลักสตูร (AUN-QA) 

5 โครงการส ารวจความต้องการของนิสิตและตดิตามการเรียนออนไลน์ ต.ค. - พ.ย. 64 10,000 คณาจารย์ประจ าหลักสตูร  ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทกุ
หลักสตูร (AUN-QA) 

6 โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตร  ต.ค. - พ.ย. 64 20,000 คณาจารย์ประจ าหลักสตูร  ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทกุ
หลักสตูร (AUN-QA) 

รวมไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 65)    53,000     
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ที ่ ชื่อโครงการ ก าหนดการจัด
โครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

 ผู้รับผิดชอบ  การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ 

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65) 

7 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563  1 มี.ค. 65 5,000 อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  TSU08 จ านวนโครงการบริการวชิาการ
หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ก่อให้เกิดกนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

8 โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน (ปี 3) ก.พ.-มี.ค. 65 5,000 ผศ.บุษกร  ถาวรประสิทธ์ิ  ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทกุ
หลักสตูร (AUN-QA) 

9 โครงการปัจฉมินิเทศและการน าเสนองานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563  มี.ค.-เม.ย. 65 6,100 ผศ.บุษกร  ถาวรประสิทธ์ิ  ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทกุ
หลักสตูร (AUN-QA) 

10 โครงการจดัอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการสมัครงาน มี.ค. 65 10,000 อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  TSU02 นิสิตและบณัฑติที่เป็น
ผู้ประกอบการหรือที่มผีลงานด้าน
นวัตกรรมสังคม 

11 โครงการวิจัยเพื่อสรา้งนวัตกรรมชุมชน ก.พ.-มี.ค. 65 30,000 ผศ.สุธรรม ขนาบศักดิ ์  TSU07 ผลวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 

รวมไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 65)   56,100     

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65) 

12 โครงการเศรษฐศาสตร์ปัจฉิม เม.ย. 65 5,000 อ.ธนวิทย์  บุญสิทธ์ิ  ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทกุ
หลักสตูร (AUN-QA) 

13 โครงการอบรมเพื่อการเตรยีมสอบ ก.พ. (นิสิตปี 3-4) เม.ย. 65 5,000 อ.ธนวิทย์  บุญสิทธ์ิ  ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทกุ
หลักสตูร (AUN-QA) 

14 โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน  มิ.ย. 65 5,000 ผศ.บุษกร  ถาวรประสิทธ์ิ  ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทกุ
หลักสตูร (AUN-QA) 
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ที ่ ชื่อโครงการ ก าหนดการจัด
โครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

 ผู้รับผิดชอบ  การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ 

15 โครงการเตรยีมพร้อมนสิิตใหม ่ เม.ย.-มิ.ย. 65 5,000 อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทกุ
หลักสตูร (AUN-QA) 

รวมไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)   20,000     

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65) 

16 โครงการเสรมิสร้างจริยธรรม (โครงการโรงเรยีน ตชด.) ก.ค.-ก.ย.65 20,000 อ.วีณา ลลีาประเสริฐศิลป ์  TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

17 โครงการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ก.ค.-ก.ย.65 20,000 อ.วีณา ลลีาประเสริฐศิลป ์  TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

รวมไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)   40,000     

  กิจกรรมที่มีโครงการย่อย ท าตลอดปีการศึกษา (135,000 บาท)         

18 โครงการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการของนิสิต (มีโครงการย่อยเกี่ยวกับการสอน
เสรมิ การเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ ฯลฯ)  

ตลอดป ี 35,000 คณาจารย์ประจ าหลักสตูร  ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทกุ
หลักสตูร (AUN-QA) 

19 โครงการพัฒนาทักษะสากลของนสิิต (มีโครงการย่อยเกี่ยวกับ การสอนเสริม
ภาษาต่างประเทศ การเข้าร่วมดูงาน/ประชุม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ การ
เชิญวิทยากรชาวต่างประประเทศมาบรรยายพิเศษ ฯลฯ) 

ตลอดป ี 35,000 คณาจารย์ประจ าหลักสตูร  SIU04 ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติที่
มีกิจกรรมความร่วมมือ 

20 โครงการพัฒนาเสรมิสร้างประสบการณ์เชิงวิชาการของนิสิต (การแข่งขัน 
น าเสนอบทความ) 

ตลอดป ี 35,000 คณาจารย์ประจ าหลักสตูร  TSU05 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่เผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ



 

แผนปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2565 58 

 

ที ่ ชื่อโครงการ ก าหนดการจัด
โครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

 ผู้รับผิดชอบ  การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ 

21 โครงการพัฒนาเสรมิสร้างประสบการณ์ของนิสติ (มีโครงการย่อยเกีย่วกับ 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การท ากิจกรรมกับชุมชน) 

ตลอดป ี 30,000 คณาจารย์ประจ าหลักสตูร  TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

รวมกิจกรรมที่มีโครงการย่อย ท าตลอดปีการศึกษา 135,000     

รวมเป็นเงินทั้งหมด 304,100     

 



 

 

 

 

แผนปฏบิัติการกจิกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ 
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แผนกิจกรรมปฏิบัติการกิจกรรม/ โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ 

 
ที ่ ชื่อโครงการ ก าหนดการ

จัดโครงการ 
งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ  การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตามแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาคณะฯ   

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

1 โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ต.ค.-ธ.ค.64                -    อ.ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรต ิ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

2 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ประกวดแข่งขันของนิสิต ตค-ธค 64 ต.ค.-ธ.ค.64         30,000  คณาจารย์ประจ าหลักสตูร TSU05 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

3 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนสิิตปี 1-4 ครั้งท่ี 1 ต.ค.-ธ.ค.64                -    อ.ดร.สุธี โง้วศริ ิ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

4 โครงการน าเสนอผลงานวิจัย ต.ค.-ธ.ค.64           4,000  ผศ.ดร.สญัชัย ลั้งแท้กุล ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

5 โครงการเก่งเรียน เก่งงานไปกับเทคโนโลย ี ต.ค.-ธ.ค.64           2,000  อ.ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

6 โครงการ Read to Lead ต.ค.-ธ.ค.64           1,000  อ.สมพงค์ พรมสะอาด ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

รวมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)       37,000      

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 

7 โครงการสัมมนาหลังการปฏิบัตสิหกิจศึกษาและปจัฉิมนิเทศ ม.ค.-มี.ค.65        14,000  อ.ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรต ิ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 
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ที ่ ชื่อโครงการ ก าหนดการ
จัดโครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ  การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตามแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาคณะฯ   

8 โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ม.ค.-มี.ค.65         53,500  อ.ดร.สุธี โง้วศริิ  
และคณาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

9 โครงการแสดงความยินดีบณัฑิต ม.ค.-มี.ค.65         50,000  อ.สมพงค์ พรมสะอาด ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

10 โครงการวางแผนธรุกิจด้วย Business analytic ม.ค.-มี.ค.65                -    อ.สมพงค์ พรมสะอาด ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

11 โครงการเทคนิคการน าเสนอผลงาน ม.ค.-มี.ค.65           4,000  อ.ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

12 โครงการศึกษาดูงานธุรกิจรา้นอาหาร ม.ค.-มี.ค.65           3,000  อ.ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

13 โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าทางธุรกิจ ม.ค.-มี.ค.65           6,500  ผศ.ดร.สญัชัย ลั้งแท้กุล ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

รวมไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)      117,000      

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) 

14 โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้เรียนปี 1 เม.ย.-มิ.ย.65           6,000  คณาจารย์ประจ าหลักสตูร ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

รวมไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)          6,000      
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ที ่ ชื่อโครงการ ก าหนดการ
จัดโครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ  การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตามแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาคณะฯ   

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 

15 โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนสิิตปี 1-4 ครั้งท่ี 2 ก.ค.-ก.ย.65         12,000  อ.ดร.สุธี โง้วศริ ิ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

16 โครงการสัมมนาการประกอบการและการจัดการ ครั้งที่ 1 ก.ค.-ก.ย.65           6,500  รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

17 โครงการสัมมนาการประกอบการและการจัดการ ครั้งที่ 2 ก.ค.-ก.ย.65           6,500  รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

18 โครงการเสวนากับผู้ประกอบการภายใต้แนวคิดแปลงความรักเป็นธุรกิจ  ก.ค.-ก.ย.65           1,800  อ.สมพงค์ พรมสะอาด ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

19 โครงการพบผู้มีส่วนไดเ้สียหลักของหลักสูตร ก.ค.-ก.ย.65         12,000  อ.ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

20 โครงการอบรมการวเิคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย ก.ค.-ก.ย.65           1,800  อ.ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA) 

รวมไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)        40,600      

รวมเป็นเงินทั้งหมด (บาท)      200,600      

 



 

 

 

 

แผนปฏบิัติการกจิกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด 
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แผนกิจกรรมปฏิบัติการกิจกรรม/ โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 
ก าหนดการ
จัดโครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

 ผู้รับผิดชอบ 
 การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตาม

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ  

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

1 โครงการน าเสนอและแลกเปลีย่นเรียนรู้กระบวนการวิจยัทางการตลาดส าหรับนักการ
ตลาดมืออาชีพ (น าเสนอ 5 บท) 

พ.ย. 64           5,000  อ.ดร.นิจกานต์  TSU05  ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

2 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต-ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ธ.ค. 64          2,500  อ.จิราพร TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

3 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต-การคิดวิเคราะห์และการแกป้ัญหา ธ.ค. 64          3,600  อ.อัตถพงศ์ TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

4 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต-ทักษะภาษาต่างประเทศ ธ.ค. 64          3,600  อ.จิราพร TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

5 โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษาหลักสตูร
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ประจ าปีการศึกษา 2564 

พ.ย. 64          5,000  อ.ดร.นิจกานต ์ TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ก าหนดการ
จัดโครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

 ผู้รับผิดชอบ 
 การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตาม

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ  
6 โครงการประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต พ.ย. 64          1,000  อ.จารุมาศ TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง

นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

7 โครงสนับสนุนส่งเสรมิการคดิสร้างสรรคผ์่านการประกวดแข่งขันของนิสิตสาขาวิชา
การตลาด 

พ.ย. 64          5,000  คณาจารย ์ TSU05  ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

รวมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)       25,700      

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 

1 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต-เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ค.65          5,000  อ.จิราพร TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

2 โครงการส่งเสริมทักษะเพื่อบรูณาการในรายวิชาทางด้านการตลาด ก.พ. 65        10,000  คณาจารย ์ TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

3 โครงการสานสมัพันธ์และการรับฟังข้อมูลจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ก.พ. 65        24,550  อ.ดร.นิจกานต ์ TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

4 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ก.พ. 65        10,000  คณาจารย ์ TSU05  ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ก าหนดการ
จัดโครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

 ผู้รับผิดชอบ 
 การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตาม

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ  
5 โครงการส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการ การคิดและพัฒนานวตักรรม ก.พ.65           3,600  อ.อัตถพงศ์ TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง

นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

6 โครงการน าเสนอและแลกเปลีย่นเรียนรู้กระบวนการวิจยัทางการตลาดส าหรับนักการ
ตลาดมืออาชีพ (น าเสนอโครงร่าง 3 บท) 

ก.พ. 65          5,000  อ.ดร.นิจกานต ์ TSU05  ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

7 โครงสนับสนุนส่งเสรมิการคดิสร้างสรรคผ์่านการประกวดแข่งขันของนิสิตสาขาวิชา
การตลาด 

ก.พ. 65        10,000  คณาจารย ์ TSU05  ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

8 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต-ทักษะการสื่อสาร มี.ค. 65          3,600  อ.อรศิร ิ TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

9 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต-ทักษะการร่วมมือ การท างานเป็นทีม มี.ค. 65          3,600  อ.อรศิร ิ TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

10 โครงการประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต เม.ย. 65          1,000  อ.จารุมาศ TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

รวมไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)       76,350      
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ก าหนดการ
จัดโครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

 ผู้รับผิดชอบ 
 การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตาม

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ  

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) 

1 โครงการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (EXIT EXAM) เม.ย. 64 12,000  อ.จารุมาศ TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

2 โครงการปัจฉมินิเทศและสมัมนาสหกิจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาด ประจ าปีการศึกษา 2564 

เม.ย. 64 20,000  อ.ดร.นิจกานต ์ TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

รวมไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)    32,000      

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 

1 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่ปีการศึกษา 2565 ก.ค. 65 6,000  อ.ดร.นิจกานต ์ TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

2 โครงการเตรยีมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้นสิิตใหม่ ปีการศึกษา 2565  ก.ค. 65 11,000  อ.จารุมาศ TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  

3 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส.ค. 65 10,000  อ.ดร.นิจกานต ์ TSU05  ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

4 โครงการส่งเสริมทักษะเพื่อบรูณาการในรายวิชาทางด้านการตลาด ส.ค. 65 15,000  คณาจารย ์ TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ  
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ก าหนดการ
จัดโครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

 ผู้รับผิดชอบ 
 การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตาม

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ  

รวมไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)       36,000      

รวมเป็นเงินทั้งหมด (บาท)     170,050      

 



แผนปฏบิัติการกจิกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการคาสมัยใหมและนวัตกรรมบริการ 
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แผนกิจกรรมปฏิบัติการกิจกรรม/ โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 
ก าหนดการ
จัดโครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

 ผู้รับผิดชอบ  
 การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตามแผน

กลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ 

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

1 โครงการทบทวนผลการด าเนินงานและก าหนดแผนปฏิบัติ ตามแนวทาง PDCA ต.ค.-ธ.ค.64   20,000  คณาจารย์ประจ าหลักสตูร ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA)  

2 โครงการปฐมนิเทศก่อนฝึก WBL และสหกิจศึกษา ต.ค.-ธ.ค.64 10,000  อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA)  

3 โครงการถอดบทเรียนเพื่อประเมิน ELOs หลังฝึก WBL และสหกิจศกึษา ต.ค.-ธ.ค.64 10,000  อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA)  

4 โครงการ Modern trade สัญจร ก้าวสู่ปีที่ 6 ต.ค.-ธ.ค.64 20,000  ผศ.ดร.อนุวัต  สงสม ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA)  

5 โครงการ Modern trade ร่วมสมยัน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
(ไตรมาสที่ 1) 

ต.ค.-ธ.ค.64 15,000  คณาจารย์ประจ าหลักสตูร TSU05  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

6 โครงการ Modern trade นักผลติคิดสร้างสรรค์นวตักรรมสังคม  
(ไตรมาสที่ 1) 

ต.ค.-ธ.ค.64 5,000  คณาจารย์ประจ าหลักสตูร TSU03  รางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรม
สังคมของนิสิตและบณัฑิต 

รวมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 80,000      
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ก าหนดการ
จัดโครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

 ผู้รับผิดชอบ  
 การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตามแผน

กลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ 

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 

7 โครงการปฐมนิเทศก่อนฝึก WBL และสหกิจศึกษา ม.ค.-มี.ค.65      10,000  อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA)  

8 โครงการถอดบทเรียนเพื่อประเมิน ELOs หลังฝึก WBL และสหกิจศกึษา ม.ค.-มี.ค.65  10,000  อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA)  

9 โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรยีน นิสิตปี 2 ม.ค.-มี.ค.65 12,000  คณาจารย์ประจ าหลักสตูร TSU04  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

10 โครงการติดตามความก้าวหนา้ของผู้เรียน นิสิตปี 1 ม.ค.-มี.ค.65 12,000  ผศ.ดร.วิลาวลัย์  จันทร์ศร ี ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA)  

11 โครงการ Modern trade ร่วมสมยัน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ไตรมาสที่ 
2) 

ม.ค.-มี.ค.65 15,000  คณาจารย์ประจ าหลักสตูร TSU05  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

12 โครงการ Modern trade นักผลติคิดสร้างสรรค์นวตักรรมสังคม (ไตรมาสที่ 2) ม.ค.-มี.ค.65    5,000  คณาจารย์ประจ าหลักสตูร TSU03  รางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรม
สังคมของนิสิตและบณัฑิต 

13 โครงการนอกแผน-ตามนโยบายเรง่ด่วน ม.ค.-มี.ค.65   8,000  คณาจารย์ประจ าหลักสตูร SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชา
เรียนรู้ในชุมชน 

รวมไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)     72,000      

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) 

14 โครงการปฐมนิเทศก่อนฝึก WBL และสหกิจศึกษา เม.ย.-มิ.ย.65 10,000  อ.ดร.โกมลมณี  เกตตะพันธ ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA)  

15 โครงการถอดบทเรียนเพื่อประเมิน ELOs หลังฝึก WBL และสหกิจศกึษา เม.ย.-มิ.ย.65 10,000  อ.ดร.โกมลมณี  เกตตะพันธ ์ ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA)  
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ก าหนดการ
จัดโครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

 ผู้รับผิดชอบ  
 การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตามแผน

กลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ 
16 โครงการ Stakeholders สัมพันธ์ ก้าวสู่ปีที่ 4 เม.ย.-ม.ิย.65  20,000  อ.หรรษมน  เพ็งหมาน TSU04  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

17 โครงการศึกษาดูงานในประเทศ เม.ย.-มิ.ย.65 50,000  อ.หรรษมน  เพ็งหมาน SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชา
เรียนรู้ในชุมชน 

18 โครงการ Modern trade ร่วมสมยัน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ไตรมาสที่ 
3) 

เม.ย.-มิ.ย.65 15,000  คณาจารย์ประจ าหลักสตูร TSU05  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

19 โครงการ Modern trade นักผลติคิดสร้างสรรค์นวตักรรมสังคม (ไตรมาสที่ 3) เม.ย.-มิ.ย.65 5,000  คณาจารย์ประจ าหลักสตูร TSU03  รางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรม
สังคมของนิสิตและบณัฑิต 

รวมไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) 110,000      

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 

20 โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรยีน นิสิตปี 3 ก.ค.-ก.ย.65 10,000  คณาจารย์ประจ าหลักสตูร TSU04  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

21 โครงการติดตามความก้าวหนา้ของผู้เรียน นิสิตปี 4 ก.ค.-ก.ย.65 10,000  ผศ.ดร.วิลาวลัย์  จันทร์ศร ี ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA)  

22 โครงการ SAR Lesson Learn ก.ค.-ก.ย.65 15,000  อ.หรรษมน  เพ็งหมาน ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA)  

23 โครงการติดตามความก้าวหนา้ของผู้เรียน ครั้งท่ี 2 ก.ค.-ก.ย.65  10,000  ผศ.ดร.วิลาวลัย์  จันทร์ศร ี ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสตูร 
(AUN-QA)  

24 โครงการ Modern trade ร่วมสมยัน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ไตรมาสที่ 
4) 

ก.ค.-ก.ย.65 15,000  คณาจารย์ประจ าหลักสตูร TSU05  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ก าหนดการ
จัดโครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

 ผู้รับผิดชอบ  
 การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตามแผน

กลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ 
25 โครงการ Modern trade นักผลติคิดสร้างสรรค์นวตักรรมสังคม (ไตรมาสที่ 4) ก.ค.-ก.ย.65   5,000  คณาจารย์ประจ าหลักสตูร TSU03  รางวัลด้านผู้ประกอบการ 

(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรม
สังคมของนิสิตและบณัฑิต 

26 โครงการนอกแผน-ตามนโยบายเรง่ด่วน ก.ค.-ก.ย.65 8,000  คณาจารย์ประจ าหลักสตูร ECBA05 KM and Innovation 

รวมไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 73,000      

รวมเป็นเงินทั้งหมด (บาท) 335,000      

 

 



 

 

 

แผนปฏบิัติการกจิกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
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แผนกิจกรรมปฏิบัติการกิจกรรม/ โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 
ที ่ ชื่อโครงการ ก าหนดการจัด

โครงการ 
งบประมาณ
ตามแผน  

 ผู้รับผิดชอบ  การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา

คณะฯ 

 หมายเหตุ  

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) 

1 โครงการศิษยเ์ก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์:  
คืนสู่เหยา้ ECBA ประจ าปีการศึกษา 2563 

ต.ค.-ธ.ค.64     145,000  น.ส.ชนาภัทร คงส ี TSU02 นิสิตและบัณฑติที่เป็น
ผู้ประกอบการหรือที่มผีลงานด้าน
นวัตกรรมสังคม (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

 

รวมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)   145,000       

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565) 

1 โครงการคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกิจส่งเสรมิการ
เรียนรูศ้ิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้: วันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2565 

ม.ค.65 20,000  น.ส.ชนาภัทร คงส ี TSU08 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการหรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

งปม.สนับสนุนโครงการ
ความร่วมมือทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

รวมไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565) 20,000       
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ที ่ ชื่อโครงการ ก าหนดการจัด
โครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน  

 ผู้รับผิดชอบ  การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา

คณะฯ 

 หมายเหตุ  

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565) 

1 โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม: ประเพณีวัน
ว่าง 

เม.ย. 65 10,000  น.ส.เสาวรส สุดตะนก TSU08 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการหรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

งปม.สนับสนุนโครงการ
ความร่วมมือทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

2 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม ่ มิ.ย. 65 140,000  น.ส.ชนาภัทร คงส ี ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA) 

 

3 โครงการท าบญุคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ  มิ.ย. 65 25,000  น.ส.เสาวรส สุดตะนก TSU08 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการหรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 

รวมไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565) 175,000       

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2565) 

1 โครงการเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์  ก.ค. 64 30,000  น.ส.ชนาภัทร คงส ี
น.ส.ปัญญาพร สันตะโร 

SIU09 ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสรมิการ
สร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรมของคณะฯ (ตัวช้ีวัด
กลุ่ม 2) 

เงินสนับสนุนโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ พัฒนา
นิสิตและการพัฒนาบุคลากร 
(MOU) 
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ที ่ ชื่อโครงการ ก าหนดการจัด
โครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน  

 ผู้รับผิดชอบ  การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา

คณะฯ 

 หมายเหตุ  

2 โครงการแสดงความยินดีกับบณัฑติใหม ่ ก.ย.65 150,000  นายจีราวัฒน์ ไชยศร ี ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสตูร (AUN-QA) 

 

รวมไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2565) 180,000       

โครงการที่จัดตลอดปีงบประมาณ 

1 โครงการจดัท าวารสารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ต.ค.64-ก.ย.65 170,000  นายอนุกูล  ศรีวรรณ TSU05 ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

 

2 โครงการประชาสมัพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ต.ค.64-ก.ย.65 327,000  นางนานีญา  โต๊ะเส็น  SIU14 ประสิทธิภาพในการ
บริหารการเงิน 

 

3 เงินสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ/หลักสตูรต่อเนื่อง ต.ค.64-ก.ย.65 109,000  นางธรรญชนก  ขนอม TSU08 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการหรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 

4 เงินสนับสนุนโครงการความร่วมมอืทางวิชาการ พัฒนานิสิต
และการพัฒนาบคุลากร (MOU) 

ต.ค.64-ก.ย.65 115,000  ผู้บริหารและบุคลากร SIU09 ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสรมิการ
สร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ 
อุตสาหกรรมของคณะฯ (ตัวช้ีวัด
กลุ่ม 2) 

งปม.ทั้งก้อน 145,000 
-โครงการเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจสมัพันธ์ ครั้งท่ี 
11 30,000.-บาท 

5 เงินสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้ MOU ต.ค.64-ก.ย.65 109,000  ผู้บริหารและบุคลากร SIU04 ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับ
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ที ่ ชื่อโครงการ ก าหนดการจัด
โครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน  

 ผู้รับผิดชอบ  การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา

คณะฯ 

 หมายเหตุ  

นานาชาติที่มีกิจกรรมความ
ร่วมมือ 

6 เงินสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพมิพ์ผลงานทางวิชาการ ต.ค.64-ก.ย.65 109,000  ผู้บริหารและบุคลากร TSU05 ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

 

7 เงินสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ต.ค.64-ก.ย.65 72,000  ผู้บริหารและบุคลากร SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
รายวิชาเรยีนรู้ในชุมชน 

 

8 เงินสนับสนุนการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 363,500  ผู้บริหารและบุคลากร TSU09 ระดับคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

 

9 เงินสนับสนุนโครงการความร่วมมอืทางด้านศิลปวัฒนธรรม ต.ค.64-ก.ย.65 6,000  ผู้บริหารและบุคลากร TSU08 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการหรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

งปม.ทั้งก้อน 36,000 
 - คก.วันเด็ก 20,000.-บาท 
 - คก.วันว่าง 10,000.-บาท 

10 เงินสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร ต.ค.64-ก.ย.65  90,000  ผู้บริหารและบุคลากร TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการ
สร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 

11 เงินสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ต.ค.64-ก.ย.65 87,000  ผู้บริหารและบุคลากร TSU09 ระดับคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 
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ที ่ ชื่อโครงการ ก าหนดการจัด
โครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน  

 ผู้รับผิดชอบ  การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา

คณะฯ 

 หมายเหตุ  

12 เงินสนับสนุนโครงการประกันคณุภาพการศึกษา/โครงการ
เกณฑ์ EdPEx 

ต.ค.64-ก.ย.65 218,000  น.ส.ศิริพร  เพ็ชรมณ/ี 
นางศิริจันทร์ ภักด ี

ECBA03 EdPEx200+  

13 เงินสนับสนุนโครงการจดัการความรู้ การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

ต.ค.64-ก.ย.65 14,500  นางธรรญชนก  ขนอม ECBA Km and Innovation  

14 เงินสนับสนุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสาร ค า
สอน คู่มือการปฏิบัติงาน หนังสือ และต ารา 

ต.ค.64-ก.ย.65 145,000  ผู้บริหารและบุคลากร SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับ
รางวัล 

 

15 เงินสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ 

ต.ค.64-ก.ย.65 290,000  ผู้บริหารและบุคลากร TSU05 ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

 

16 เงินสนับสนุนการฝึกอบรมภาษาองักฤษ ต.ค.64-ก.ย.65 36,000  ผู้บริหารและบุคลากร SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับ
รางวัล 

 

รวมโครงการที่จัดตลอดปีงบประมาณ 2,261,000       

รวมท้ังสิ้น 2,781,000       

 

 



 

 

 

 

แผนปฏบิัติการกจิกรรม/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สโมสรนสิิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
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แผนกิจกรรมปฏิบัติการกิจกรรม/ โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 
ที ่ ชื่อโครงการ ก าหนดการจัด

โครงการ 
งบประมาณ
ตามแผน 

 นิสิตผู้รับผิดชอบ    การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตามแผน
กลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ   

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

1 โครงการ ECBA Togerther - ปันสุขสูส่ังคม ต.ค.-64         15,000  น.ส.เสาวลักษณ์ สุรวาสน ์   ความรับผดิชอบต่อสังคม  

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ย.-64            3,600  น.ส.อัยริน แวกือจ ิ   สร้างนวัตกรรมสังคม (Creative)  

3 โครงการเสรมิสร้างการเป็นผู้ประกอบการ entrepreneur 
mindset 

พ.ย.-64            3,600  น.ส.ฟิตรยีา มรรคาเขต   สร้างนวัตกรรมสังคม (Creative)  

4 โครงการเสรมิสร้างความคดิเชิงออกแบบ  Design 
Thinking  

ธ.ค.-64            3,600  นายอภินันท์ ภัยเนียม   สร้างนวัตกรรมสังคม (Creative)  

รวมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)         25,800      

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ ม.ค.-65         15,000  นายสุขุม แซ่แต ้   ความรับผดิชอบต่อสังคม  

2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการท า RESUME และ
การเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

ม.ค.-65      3,600  น.ส.อาภสัรา จีนโอ   มีทัศนคติที่ถูกต้อง (Attitude)  

3 โครงการอบรมการใช้สื่อออนไลนแ์ละการรู้เท่าทันการใช้
สื่ออย่างสร้างสรรค ์

ก.พ.-65    4,800  น.ส.นริศรา เบญ็หัด  มีไหวพริบ ปฏิภาณ และกา้วทันโลก 
(Bright) 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัการข้อมลูด้วย
โปรแกรม SPSS 

มี.ค.-65             3,600  น.ส.พรไพลิน ปิ่นทองพันธุ ์   มีไหวพริบ ปฏภิาณ และก้าวทันโลก 
(Bright)  

รวมไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)         27,000     
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ที ่ ชื่อโครงการ ก าหนดการจัด
โครงการ 

งบประมาณ
ตามแผน 

 นิสิตผู้รับผิดชอบ    การตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายตามแผน
กลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ   

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565)  

1 โครงการชายหาดเพื่อชีวิตครั้งที่ 4 เม.ย.-65     35,000  นายธรรมราช สเคราะห ์  ความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม  

2 โครงการ ECBA Together-รับฟังเสียงสะท้อนจากนิสติ
ภายในคณะฯ  

พ.ค.-65          -    น.ส.ฟิตรยีา มรรคาเขต  มุ่งพัฒนาบัณฑิตใหม้ีจริยธรรม คณุธรรม 
ซื่อสัตย์ รบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(Ethics)    

3 โครงการพัฒนาสายน้ า สร้างฝายชะลอน้ า มิ.ย.-65    65,000  นายกมล เหล็มนุย้  ความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม  

4 โครงการสานสมัพันธ์สานพลังเพื่อสังคม 
(สัมมนาส่งมอบงาน+กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปลูกป่าชายเลน) 

มิ.ย.-65  70,000  นายกมล เหล็มนุย้  ความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม  

รวมไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) 170,000      

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 

1 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ก.ค.-65            6,500  น.ส.อาภสัรา  จีนโอ  มีไหวพริบ ปฏิภาณ และกา้วทันโลก 
(Bright)  

2 โครงการเสรมิสร้างนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ส.ค.-65          24,700  น.ส.อาภสัรา  จีนโอ  ความรับผิดชอบต่อสังคม  

รวมไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)         31,200      

รวมเป็นเงินทั้งหมด (บาท)        254,000      
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