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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผูบ้ริหาร 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ/ แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2564 เพ่ือจะ
ได้นําผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และเป็นแนวทางในการดําเนินงานของคณะฯ 
ต่อไป 

เป้าหมาย O1 ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี และหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะกําลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคม   

 ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  คณะฯ ได้จัดกิจกรรม/
โครงการเพ่ือตอบสนองเป้าหมาย O1 ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี และหลักสูตร
ระยะสั้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะกําลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคม จํานวน 126 โครงการจาก จํานวน
โครงการทั้งสิ้น 197 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.96 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 1,578,827 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ส่งผลให้การดําเนินงานตามแผนความท้าทายฯ ตอบตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี จากทั้งหมด 8 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย O2 ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
  ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  คณะฯ ได้จัดกิจกรรม/
โครงการเพ่ือตอบสนองเป้าหมาย O2 ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ จํานวน 41  โครงการ จากจํานวนทั้งสิ้น 47 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 87.23 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 1,247,848 บาท (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ) ส่งผลให้การดําเนินงานตามแผนความท้าทายฯ ตอบตัวช้ีวัดและเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี จาก
ทั้งหมด 4 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย 
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เป้าหมาย O3 บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดนวัตกรรมสังคม 
 ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  คณะฯ ได้จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือ
ตอบสนองเป้าหมาย O3 บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดนวัตกรรมสังคม จํานวน 3 โครงการ จากจํานวน
ทั้งสิ้น 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 150  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 68,140 บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) ส่งผลให้การดําเนินงานตามแผนความท้าทายฯ ตอบตัวช้ีวัดและเป้าหมาย จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี 
จากทั้งหมด 8 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย O4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลศิ  
ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  คณะฯ ได้จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือ

ตอบสนองเป้าหมาย O4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ จํานวน 11 โครงการ จากจํานวนโครงการ
ทั้งสิ้น 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.33 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 1,467,146 บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) ส่งผลให้การดําเนินงานตามแผนความท้าทายฯ ตอบตัวช้ีวัดและเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
จากทั้งหมด 2 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 50 

ผลการดําเนินงานวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ  
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. เพ่ือเป็นแนวทางให้
สาขาวิชา/หน่วยงาน 
ของคณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 
สามารถกําหนด
แผนการจัดกิจกรรม/
โครงการ และ
ดําเนินการเพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะฯ พ.ศ.
2564 - 2568 ทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านการผลิต
บัณฑิตและจัดการ 
ศึกษาต่อเน่ือง ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการ

- ร้อยละสาขาวิชา/
หน่วยงานที่จัดทําแผน
กิจกรรม/โครงการ 

- ร้อยละกิจกรรม/
โครงการของสาขาวิชา/
หน่วยงานตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะฯ ทุกด้าน 
 
 
 
 
 
 
 

 

- สาขา/หน่วยงานจัดทํา
แผนกิจกรรม/โครงการ 
ร้อยละ 100 

- กิจกรรม/โครงการของ
สาขาวิชา/หน่วยงาน
ตอบสนองยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะฯ ทุก
ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- สาขาวิชา/หน่วยงาน มี
การจัดทําแผนกิจกรรม/
โครงการร้อยละ 100 

- กิจกรรม/โครงการ ของ
สาขาวิชา/หน่วยงาน
ตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะฯ ทุกด้าน 
ร้อยละ 69.35 ทั้งน้ี
เน่ืองจากต้ังแต่เดือน
ธันวาคม 2563 เกิด
สถานการณ์การระบาด
ของโรค COVID-19 
ระลอกใหม ่(รอบ 2) จึง
จําเป็นต้องมีการปรับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์  
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
วิชาการ และด้านการ
บริหารจัดการ   

2. เพ่ือใช้ในการ
มอบหมายงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น เพราะทุกคน
จะทราบว่าใครจะต้อง
ทําอะไร เมื่อไหร่ 
อย่างไร 

- ร้อยละของการกําหนด
ผู้รับผิดชอบงาน
กิจกรรม/โครงการ 

- กิจกรรม/โครงการ มี
การกําหนดผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละ 100 

- กิจกรรม/โครงการ มีการ
กําหนดผู้รับผดิชอบ ร้อย
ละ 100 

3. เพ่ือใช้ในการกําหนด
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ประจําปี 

- ร้อยละของสาขาวิชา/
หน่วยงานกําหนด
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณของ
สาขาวิชาหน่วยงาน 

- สาขาวิชา/หน่วยงาน มี
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ร้อยละ 
100 

- สาขาวิชา/หน่วยงาน มี
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณร้อยละ 100 

 

4. เพ่ือกํากับ/ติดตาม 
การดําเนินงานและการ
ใช้งบประมาณของ
หน่วยงานภายในคณะ
เศรษฐศาสตรแ์ละ
บริหารธุรกิจ ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- มีการติดตามตามผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี รายไตรมาส 
และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารคณะฯ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

- ร้อยละการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

- ติดตามผลการดําเนิน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ทุกรายไตร
มาส และรายงานผล
การดําเนินงานต่อ
ผู้บริหารคณะฯ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

- การเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน
ของสาขาวิชา/
หน่วยงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจําปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

- ติดตามผลการดําเนินตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 
ทุกรายไตรมาส และ
รายงานผลการดําเนินงาน
ต่อผู้บริหารคณะฯ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

- การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนของสาขาวิชา/
หน่วยงาน ร้อยละ 50.68 

- ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปี 
ร้อยละ 69.35 
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 –  
30 กันยายน 2564) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 4 เป้าหมาย 6 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์   
22 ตัวช้ีวัด  261 โครงการ ดังน้ี 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ จํานวน
ตัวชี้วัด 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ จํานวนงบประมาณ 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

O1 1 8 197 126 63.96 4,023,650 1,578,827 39.24 
O2 1 4 47  41 87.23 1,190,000 1,247,848 104.86 
O3 2 8 2   3 150.00 170,000 68,140 40.08 
O4 2 2 15  11 73.33 3,223,400 1,467,146 45.52 
รวม 6 22 261 181 69.35 8,607,050 4,361,961 50.68 

 
หมายเหตุ  งบประมาณเฉพาะที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ไม่นับรวมงบประมาณสนับสนุนการ
บริหารจัดการอ่ืนๆ  
 
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 เน่ืองจากต้ังแต่เดือนธันวาคม 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) 
ระลอกใหม่ (รอบ 2) ประกอบกับมหาวิทยาลัยประกาศให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทําให้สาขาวิชา/
หน่วยงานไม่สามารถจัดโครงการได้ จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบในการจัดโครงการเป็นรูปแบบออนไลน์ ส่งผล
ให้บางโครงการที่ต้องมีการลงพ้ืนที่ชุมชน หรือเรียนรู้เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เป็นต้น ไม่สามารถที่จะจัด
ได้ ทําให้การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้มีการใช้งบประมาณในการจัด
โครงการน้อยกว่าแผนที่วางไว้ตามไปด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 สาขาวิชา/หน่วยงาน ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้สอดคล้อง และ
สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นที่ผ่านมาได้ 
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ส่วนที่ 2 

รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการ  
ประจําปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปีงบประมาณ 2564 อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สาขาวิชา/หน่วยงาน ดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
และเป้าหมาย 4 ด้าน ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ พ.ศ. 2564 – 2568 ที่กําหนดไว้ และเพ่ือทราบผลการ
ดําเนินงานของโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ  2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) จะได้นําผลการ
ดําเนินงานไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และเป็นแนวทางในการดําเนินงานของคณะฯ ต่อไป  
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เป้าหมาย O1 ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี และหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกําลังคนในการพัฒนานวัตกรรม
สังคม  

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
1.1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตด้าน
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี 
ที่สอดคล้องกับการทํางานในศตวรรษที่ 21 
และสมรรถนะด้านการพัฒนานวัตกรรม
สังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
 

- TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
(ร้อยละ 16) 
- TSU02  นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบ 
การหรือที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม 
(ร้อยละ 6.69) 
- TSU03  รางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรม
สังคมของนิสิตและบัณฑิต (ร้อยละ 1) 
- TSU04  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(ค่าเฉลี่ย 4.45) 
- SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชา
เรียนรู้ในชมุชน (ร้อยละ 83.33) 
- SIU02 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-
Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคม (1 หลักสูตร) 
- SIU03 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-
Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (1 หลักสูตร) 

TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ (ร้อยละ 28.57) 
          คณะฯ มีหลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือ
การเป็นผู้ประกอบการ จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ และหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต 
TSU02  นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่มีผลงานด้าน
นวัตกรรมสังคม (ร้อยละ 17.95) 
          คณะฯ มีนิสิตและบัณฑิตที่ มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม 
จํานวน 64 ผลงาน โดยมีนิสิตเข้าร่วม จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.95 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562     
TSU03  รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้าน
นวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต (ร้อยละ 3.56) 
          นิสิตได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมสังคม จํานวน 48 รางวัล โดย
แบ่งออกเป็น รางวัลระดับชาติ จํานวน 9 รางวัล และรางวัลระดับ
หน่วยงานภายนอก จํานวน 39 รางวัล 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
- SIU04 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกิจกรรม
ความร่วมมือ (ร้อยละ 3) 

TSU04 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ค่าเฉลี่ย 4.33) 
          คณะฯ ใช้ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ 4.33 
SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน (ร้อยละ 
100) 
       คณะฯ มีหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชนจํานวน 5 หลักสูตร 
ดังนี้  1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
       2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
       3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและ
การจัดการ 
       4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 
       5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
SIU02 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะ
การสร้างนวัตกรรมสังคม  
          คณะฯ ไม่มีหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนา
ทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
SIU03 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ  
          คณะฯ ไม่มีหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
SIU04 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับ
นานาชาติที่มีกิจกรรมความร่วมมือ (ร้อยละ 13.33) 
          คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ
ทั้งหมด 4 ความร่วมมือ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการทํา
กิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย ดังนี้ 
        1. ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. – 30 ต.ค. 2563 มีการจัดประชุมเชิง
วิชาการ ร่วม กับ  Universtdade Federal Da Rrande Dourados 
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประชุมวางแผนความร่วมมือทางด้านการวิจัย
ระหว่างไทย-บราซิล โครงการวิจัยเรื่อง การบริโภค การนําเข้า และ
การส่งออกเนื้อของประเทศไทย ซึ่งจะนําไปใช้ในการวิจัยร่วมกับ
งานวิจัยของ  UFGD ต่อไป  โดยมี ผู้ร่วมวิ จัย จํานวน  3 คน  คือ  
1) Profa.Dr.Erlaine Binotto 2) Prof.Dr.Eduardo LuisCasarotto  
3) Dr.Thanawit Bunsit 
        2. ระหว่างวันที่ 19 ส.ค. – 9 ธ.ค. 2563 มีการจัดประชุมเชิง
วิชาการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ IMT-GT UNINET, University 
Malaysia Perlis (UniMAP) และ Syiah Kuala Univerity (UNSYIAH) 
ผ่านระบบออนไลน์  ภายใต้โครงการ  IMT-GT UNINET virtual 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
Mobility Programmer:  Teen- Talk Project Series:  Enhancing 
Student Digital Entrepreneurship during COVID-19 Pandemic: 
Opportunities and Challenges         
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เป้าหมาย O2.  ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
2.1 การวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิง
พื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ 

- TSU05 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ (ร้อยละ 
200) 
- TSU06 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ (ร้อยละ 
20) 
- TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม (ร้อยละ 50) 
- SIU05 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก (6,045,470 บาท) 
 
 

TSU05 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (ร้อยละ 255.88) 
          คณะฯ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ 
จํานวน 84 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 247.06 และ ระดับนานาชาติ 
จํานวน 3 ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 8.82 รวมผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติทั้งสิ้นจํานวน 87 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 
255.88 
TSU06 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่อ้างอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (ร้อยละ 44.12) 
          คณะฯ มีผลงานวิจัยที่หรืองานสร้างสรรค์ที่อ้างอิงในระดับชาติ 
จํานวน 14 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 41.18 และ ระดับนานาชาติ 
จํานวน 1 ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 2.94 รวมผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติทั้งสิ้นจํานวน 15 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 
44.12 
TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 
(ร้อยละ 70.59) 
          คณะฯ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม
สังคม จํานวนทั้งสิ้น 24 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 70.59 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
SIU05 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (7,298,400 บาท) 
          คณะฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก จํานวน 11 
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,298,400 บาท 
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เป้าหมาย O3.  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดนวัตกรรมสังคม 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
3.1 บริการวิชาการเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ส่ง เส ริมการ พัฒนา สังคม  เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
3.2 การสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ 
เอกชน ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

- TSU08 จํานวนโครงการบริการวิชาการ
หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ (ร้อยละ 10) 
- SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 
(Startup Co-Investment Funding) (ร้อย
ละ 1) 
- SIU07  บุคลากรของคณะฯ แลกเปลี่ยน
ความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
(Talent/Academic Mobility 
Consultation) (ร้อยละ 5.88) 
- SIU08 งบประมาณการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ
คณะฯ (Technological/Innovative 
Development Funding) (ร้อยละ 0.5) 
- SIU09 ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง

TSU08 จํานวนโครงการบริการวิชาการหรือการทํานุ บํา รุง
ศิลป วัฒนธรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดน วัตกรรม สั งคมห รือการ เ ป็น
ผู้ประกอบการ (ร้อยละ 100) 
          คณะฯ มีจํานวนโครงการบริการวิชาการหรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
จํานวน 11 โครงการ จากทั้งหมด จํานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100 
SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding) 
(ร้อยละ 24.87) 
             คณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล (มหาวิทยาลัยสู่ตําบลสร้างราก
แก้วให้ประเทศ) เป็นจํานวนเงิน 3,865,310 บาท คิดเป็นร้อยละ 
24.87 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของ
คณะฯ (ร้อยละ 10) 
- SIU10 จํานวนเงินจากการบริการวิชาการ
ที่ได้รับจากแหล่งภายนอก (400,000 บาท) 
- SIU11 จํานวนสินค้าและบริการในพื้นที่ที่
ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการ
วิชาการ (3 รายการ) 
- SIU12 จํานวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ที่
ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ  
(1 พื้นที่) 

SIU07  บุคลากรของคณะฯ แลกเปลี่ยนความรู้ สู่ภาคธุรกิจ/
อุ ตส าหกร รม  ( Talent/Academic Mobility Consultation) 
(ร้อยละ 20.59) 
          คณะฯ มีบุคลากร (สายวิชาการ) แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม จํานวน 7 คน จากบุคลากรทั้งหมด 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.59 ได้แก่ 
     1) ผศ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร 
     2) ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจํานงค์ 
     3) อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 
     4) อ.ดร.โกมลมณี เกตะพันธ์ 
     5) อ.จิราพร คงรอด 
     6) อ.จารุมาศ เสน่หา 
     7) อ.หรรษมน เพ็งหมาน 
SIU08 งบประมาณการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง คณ ะ ฯ  ( Technological/ Innovative 
Development Funding) (ร้อยละ 2.24) 
          คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของคณะฯ จํานวน 19 
โครงการ คิดเป็นจํานวนเงิน 342,670 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของ
งบประมาณทั้งหมด 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
SIU09 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของคณะฯ (ร้อยละ 31.25) 
          คณะฯ มีความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของคณะฯ จํานวน 4 
ความร่วมมือ ดังนี้ 
   1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เมเจอร์ซินี
เพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  
   2) บันทึกความร่วมมืองานบริการทางวิชาการ กับ เทศบาลเมืองเขา
รูปช้าง 
   3) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ เทศบาลเมืองสะเดา 
   4) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสถานศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ และวิทยาการจัดการ (5 สถาบัน) 
SIU10 จํานวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก 
(3,875,309 บาท)  
          คณะฯ ได้รับจํานวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจาก
แหล่งภายนอก จํานวน 11 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,875,309 
บาท     
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
SIU11 จํานวนสินค้าและบริการในพื้นที่ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการบริการวิชาการ (8 รายการ) 
          คณะฯ มีจํานวนสินค้าและบริการในพื้นที่ที่ได้รับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการบริการวิชาการ จํานวน 8 รายการ โดยแบ่งออกเป็น
สินค้า จํานวน 5 รายการ และบริการ 3 รายการ 
SIU12 จํานวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ที่ได้รับประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ  
(5 พื้นที่) 
          คณะฯ มีจํานวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงานที่ได้รับประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ จํานวน 
5 พื้นที่ 
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เป้าหมาย O4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

4.1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ที่
ก่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน 
4.2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมดุลในชีวิต
การทํางานและมีสมรรถนะด้านการสร้าง
นวัตกรรมสังคม 

- TSU09  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (87.26 
คะแนน) 
- SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 
(ร้อยละ 14.70) 

 

TSU09  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย (74.18 คะแนน) 
        คณะฯ  มีกําหนดนโยบายการบริหารงานโดยมุ่งเน้นเสริมสร้าง
คุณธรรม ความโปร่งใส่ และความสุจริตในการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล (ร้อยละ 17.65) 
          คณะฯ มีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ จํานวน 6 คน จาก
จํานวนอาจารย์ทั้งหมด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 ได้แก่ 
    1) ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 
    2) ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี 
    3) อ.ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ  
    4) อ.อัตถพงศ์ เขียวแกร 
    5) อ.สมพงค์ พรมสะอาด    
    6) อ.จารุมาศ เสน่หา 
 

 



17 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจําปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ประจําปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
เป้าหมาย O1  ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธรุกิจ และการบัญชี และหลกัสูตรระยะสัน้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกําลงัคนในการพฒันานวัตกรรมสังคม   

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
แผน ผล 

TSU01 หลักสตูรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรม
สังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 16 ร้อยละ 28.57 บรรล ุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/
ประธานสาขา/ประธานหลักสูตร 

 

TSU02  นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ
หรือที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม  

ร้อยละ 6.69 ร้อยละ 17.95 บรรล ุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/
ประธานสาขา/ประธานหลักสูตร 

 

TSU03  รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและ
บัณฑิต  

ร้อยละ 1 ร้อยละ 3.56 บรรล ุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/
ประธานสาขา/ประธานหลักสูตร 

 

TSU04  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ค่าเฉลี่ย 4.45  ค่าเฉลี่ย 4.33  ไม่บรรล ุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/
ประธานสาขา/ประธานหลักสูตร 

 

SIU01 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีรายวิชาเรียนรู้ใน
ชุมชน  

ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 100 บรรล ุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/
ประธานสาขา/ประธานหลักสูตร 

 

SIU02 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 
เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม 

1 หลักสูตร - ไม่บรรล ุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/
ประธานสาขา/ประธานหลักสูตร 
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ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
แผน ผล 

SIU03 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

1 หลักสูตร - ไม่บรรล ุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/
ประธานสาขา/ประธานหลักสูตร 

 
 

SIU04 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการในระดับนานาชาติที่มีกิจกรรมความ
ร่วมมือ 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 13.33 บรรล ุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/
ประธานสาขา/ประธานหลักสูตร 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจําปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ประจําปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
เป้าหมาย O1  ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธรุกิจ และการบัญชี และหลกัสูตรระยะสัน้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะกําลงัคนในการพฒันานวัตกรรมสังคม 

ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
1.1 ความเป็นเลิศด้าน
การผลิตบัณฑิตด้าน
เศรษฐศาสตร ์
บริหารธุรกิจ และการ
บัญชี ที่สอดคล้องกับ
การทํางานในศตวรรษที่ 
21 และสมรรถนะด้าน
การพัฒนานวัตกรรม
สังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

120,000 
 

29,284 โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและ
การจัดการ 

- รองคณบดีฝา่ยวิชาการฯ 
- ประธานหลักสูตร บธ.บ.
สาขาวิชาการประกอบการ
และการจัดการ 

23,397 โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด - รองคณบดีฝา่ยวิชาการฯ 
- ประธานหลักสูตร บธ.บ.
สาขาวิชาการตลาด 

7,800 7,800 โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาประจําปีการศึกษา 2563 นิสิตสาขาวิชาการ
ประกอบการและการจัดการ 

อ.ดร.สุธี โง้วศิริ 

- - โครงการพัฒนาเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางดาน ปี 2563 อ.ดร.สุธี  โง้วศิริ 

51,550 51,550 โครงการนิสิตเข้าร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจําปี พ.ศ.2563 รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 4,900 4,900 โครงการรวมพลคนประกอบการนําเสนอไอเดียสร้างสรรค์เพื่อสร้างธุรกิจใหม ่ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ 

 
9,840 9,840 โครงการค้นหาความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการและการจัดการ) 
อ.ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร 

 
3,050 3,050 โครงการ Digital transformation in action: กรณีศึกษาการสร้างสตาร์ทอัพ

ภายในองค์กรภายใต้โปรแกรม ZERO TO ONE by SCG 
อ.สมพงค์  พรมสะอาด 

 
1,800 1,800 โครงการเทคนิคการควบคุมในธุรกิจค้าปลีก: กรณีศึกษาบริษัท กลุ่ม เตือนใจ

กรุ๊ป 
อ.สมพงค์ พรมสะอาด 

 
1,250 1,250 โครงการวางแผนธุรกิจด้วย Business analytic: การสร้าง Inventory 

dashboard ด้วย Microsoft Power BI 
อ.สมพงค์ พรมสะอาด 

 
21,600 21,600 โครงการสัมมนาสหากิจศึกษา สอบประมวลความรู้ และปัจฉิมนิเทศนิสติ

สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2563 
อ.ดร.สุธี โง้วศิริ 

 6,090 6,090 โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานวิชาการและภาวะผู้นํา ผศ.ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล 

 
100,260 93,960 โครงการถอดบทเรียนการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเยี่ยมชมกิจการ ปี

การศึกษา 2563 
อ.ดร.สุธี โง้วศิริ 

 
- - โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม ่สาขาวิชาการประกอบการและการ

จัดการ ประจําปีการศึกษา 2564 
อ.ดร.สุธี โง้วศิริ 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

 
3,000 3,000 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการและการรับมือกับ

สภาวการณ์ปัจจุบัน: ธุรกิจเฟรสไซส์ 
อ.ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์ 

 
3,000 3,000 โครงการเรียนรู้การสร้างธุรกิจด้วยแรงบันดาลใจและประสบการณ์ของ

ผู้ประกอบการ 
อ.ดร.สุธี โง้วศิริ 

 
1,800 1,800 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณนาสําหรับการวิจัย 
อ.ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์ 

 3,000 3,000 โครงการการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ดร.สุธี โง้วศิริ 

 1,800 1,800 โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย อ.ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์ 

 
96,600 96,600 โครงการการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของนิสิตหลักสูตรการประกอบการ

และการจัดการ: It’s your turn 64 
อ.ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ 

 
1,800 1,800 โครงการ Digital marketing for B2B business: กรณีศึกษา บริษัท พิดีไลต์ 

แบมโก จํากัด 
อ.สมพงค์ พรมสะอาด 

 3,000 3,000 โครงการ Gen Z and New Business are being in The digital World อ.ดร.สุธี โง้วศิริ 

 
6,000 6,000 โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านการประกอบการและการสร้างแนวคิดการเริ่มต้น

ธุรกิจร้านอาหาร 
อ.ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 2,400 2,400 โครงการการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมและการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม อ.ดร.สุธี โง้วศิริ 

 
2,100 2,100 โครงการนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางการตลาดสําหรับ

นักการตลาดมืออาชีพ 
อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 45,420 45,420 โครงการ GHB Creative Innovation Contest อ.จารุมาศ เสน่หา 

 
2,650 2,650 โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ประจําปีการศึกษา 2563 
อ.อัตถพงศ์ เขียวแกร 

 
- - โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามผลการเรียนรู้หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
อ.จารุมาศ เสน่หา 

 
8,000 8,000 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต-การออกแบบชีวิตด้วยวิธีคิด และการ

สร้างแรงบันดาลใจ 
อ.จารุมาศ เสน่หา 

 
5,000 5,000 โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที1่1 
อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย 

 
5,000 5,000 โครงการนําเสนอโครงร่างงานวิจัยทางการตลาดสําหรับนักการตลาดมืออาชีพ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 2,300 2,300 โครงการ Event Marketing สําหรับนักการตลาด อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

 
10,800 10,800 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต-เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักการ

ตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
อ.จิราพร คงรอด 

 
9,800 9,800 โครงการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (EXIT 

EXAM) 
อ.จารุมาศ เสน่หา 

 
19,800 19,800 โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาสหกิจศึกษาหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด ประจําปีการศึกษา 2563 
อ.อัตถพงศ์ เขียวแกร 

 2,000 2,000 โครงการการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย 

 
20,712 

 
20,712 โครงการศึกษาดูงานธุรกิจเพื่อสังคมฟาร์มนมแพะมาจูเพื่อจัดทําแผนการตลาด

ดิจิทัลสําหรับการประกวดแข่งขัน 
อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 
13,500 12,345 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม ่หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาด ปีการศึกษา 2564 
อ.จารุมาศ เสน่หา 

 
2,400 2,400 โครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสําหรับการวิจัยทางการตลาด : 

การจัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ครั้งที่ 1 
อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 
4,800 4,800 โครงการอบรมสื่อเพื่อการนําเสนอ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาด 
อ.จารุมาศ เสน่หา 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

 
2,400 2,400 โครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสําหรับการวิจัยทางการตลาด : 

การจัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ครั้งที่ 2 
อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 
2,400 2,400 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์วีดีโอในสื่อสังคมออนไลน์อย่าง

นักการตลาดดิจิทัลมืออาชีพ 
อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 
2,400 2,400 โครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสําหรับการวิจัยทางการตลาด : 

การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ครั้งที่ 1 
อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 
2,400 2,400 โครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสําหรับการวิจัยทางการตลาด : 

การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ครั้งที่ 2 
อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 
3,600 3,600 โครงการการบูรณาการรายวิชาสัมมนาการตลาด-การทํา Content 

Marketing และ การผลิตสือ่โฆษณาอย่างไรให้ปัง 
อ.จิราพร คงรอด 

 
4,800 4,800 โครงการพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal 

Data Protection Art) และการวางกลยุทธ์ด้าน Big Data ( ฺBig Data 
Strategy) 

อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 
7,200 7,200 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต-English for Job 

Application 
อ.จิราพร คงรอด 

 1,800 1,800 โครงการบูรณาการรายวิชาสัมมนาการตลาด "เปิดมุมมองธุรกิจสินค้ามือสอง" อ.อัตถพงศ์ เขียวแกร 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 55,636.79 55,636.79 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวการตลาด อ.อัตถพงศ์ เขียวแกร 

 
18,000 18,000 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการนําเสนอผลงานวิชาการงานวิจัยระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
อ.จารุมาศ เสน่หา 

 
20,000 20,000 โครงการการประเมินการบรรลุ ELOs ของผูเ้รียนผ่านกิจกรรมการนําเสนอ

บทความวิจัยอย่างมืออาชีพ 
ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

 
28,690 28,690 โครงการนําเสนองานวิจัยออนไลน์ ในการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย

บัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 
อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 
 

 38,700 38,700 โครงการนําเสนองานวิจัยระดับชาติวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 
7,200 7,200 โครงการการประเมินการบรรลุ ELOS ของผูเ้รียนผ่านกิจกรรมสัมมนาทางการ

จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่
อ.หรรษมน เพ็งหมาน 
 

 
15,360 15,360 โครงการการประเมินการบรรลุ ELOs ของผูเ้รียน จากการถอดบทเรียนและ

เสนอผลการฝกึปฏิบัติ WBL 
ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

 
18,420 18,420 โครงการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ -

สกลนคร 
ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

 
4,640 4,640 โครงการสัมมนาทางการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ตามแนวทาง 

Outcome-Based Education (OBE) 
อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 



26 
 

ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

 
1,200 1,200 โครงการ Smart SPSS for Speedy Analysis พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตของผู้เรียน 
อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 
2,400 2,400 โครงการโอกาสและความสําเร็จของผู้ประกอบการ e-commerce ในยุคโควิด 

-19 
อ.หรรษมน เพ็งหมาน 
 

 
36,240 22,428 โครงการนําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ครั้งที่ 8 
ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศร ี

 
3,000 3,000 โครงการ MT อ้อมกอดแห่งรัก: อาจารย์และรุ่นพี่พบนิสิตใหม่ เพื่อการสือ่สาร

ปรัชญาการจัดการศึกษา รายละเอียดของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

 
10,000 10,000 โครงการการเตรียมความพร้อม และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

(ออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

 
9,120 9,120 โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติสําหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 

และเพื่อสื่อสารข้อกําหนดของรายวิชา กิจกรรมระหว่างฝึก และเกณฑ์การวัด/
ประเมินผลผู้เรยีน 

ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

 
6,880 6,880 โครงการสัมมนาทางการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ตามแนวทาง 

Outcome-Based Education (OBE) 
อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

 
3,060 3,060 โครงการเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพสู่ทักษะการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

นิสิต 
อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 

 
17,360 17,360 โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแทนการฝึกภาคปฏิบัติ: Job Shadowing for 

Acquiring Learning Outcome 
อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 3,900 3,900 โครงการปัจฉิมนิเทศสหกจิศกึษาสําหรับนิสติ MT รุ่นที่2 อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ 

 
2,500 2,500 โครงการนําเสนองานวิจัยออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยทกัษิณ ปี 2564 
อ.หรรษมน เพ็งหมาน 
 

 
2,400 2,400 โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตชั้นปีที่4 หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2564 
ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศร ี

 
3,600 3,600 โครงการ The Best Social Media Platforms to Market Your Business 

in 2021 
ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศร ี

 2,400 2,400 โครงการมองตน มองงาน : สูว่ิชาชีพทางการตลาดยุคดิจิทัล อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ 

 
1,000 1,000 โครงการนําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ครั้งที่3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศร ี

 
2,400 2,400 โครงการเทคนิคการสร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูลวิจัยอย่างเหนือชั้นด้วย  

Google Form 
อ.หรรษมน เพ็งหมาน 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

 
9,000 9,000 โครงการ The voices from stakeholders เสวนาการประกันคุณภาพ

หลักสูตรฯ การสื่อสารผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ ป้อนข้อมูลย้อนกลบั 
อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 
2,400 2,400 โครงการ Pre-course Experience :การค้าสมัยใหมก่ับการสร้างแรงบันดาล

ใจในสภาวะวิกฤติ 
อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 14,400 14,400 โครงการปั้นฝันนักวิจัย จากรุ่นสู่รุ่น อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 

 
2,400 2,400 โครงการนําเสนองานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศร ี

 
8,000 6,000 โครงการนําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรม

ทางการจัดการระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 8 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศร ี

 
3,600 3,600 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนด้านการสร้าง 

Contents การสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ    
ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศร ี

 
2,400 2,400 โครงการทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคณุค่าในเชิงนวัตกรรม : Thinking 

Skill for Innovation 
อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

 
3,600 3,600 โครงการ Exploring a working life in the UK for enhancing lifelong 

learning skills 
อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 
3,600 3,600 โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแทนการฝึกภาคปฏิบัติ : บริหารการขาย

ออนไลน์ยังไงให้ปังในช่วงโควิด 
ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศร ี

 2,400 2,400 โครงการเตรียมพร้อมสู่โลกกว้างอย่างมืออาชีพ อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 

 
7,200 7,200 โครงการ SAR Lesson Learned สมัมนาเพื่อทบทวนการดําเนินงาน และการ

ป้อนข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรยีนและศิษย์เก่า 
อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 
3,540 3,540 โครงการนําเสนองานวิจัยออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคล

สุรินทร์ ครั้งที่ 12 
อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 
10,800 10,800 โครงการ Stakeholders สัมพันธ์ออนไลน์ การสํารวจข้อมูลป้อนกลับและ

ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต 
อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 
- - โครงการศึกษาเรียนรู้การจัดการและพัฒนาชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาลของ

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ประจําปีการศึกษา 2563 
ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจํานงค์ 

 
- - โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทํางานวิจัยของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ "ภาวะผู้นําในองค์การภาครัฐและเอกชน" 
ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจํานงค์ 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

 
- - โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้หลักธรรมาภิบาลลากรแสดง

ความรับผิดชอบสังคมในการบริหารธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนสู่ความสําเร็จ 
ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจํานงค์ 

 19,500 19,500 โครงการนําเสนอผลงานวิจัยทางด้านบัญชีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 30,000 30,000 โครงการเติมใจให้กันสานสมัพันธ์พี่น้องบัญชี: Meeting Acc.2020 อ.โชติญาณ์ หิตะพงศ์ 

 6,480 6,480 โครงการปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน (หลักสูตร 4 ปี) อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ 

 8,800 8,800 โครงการความรู้เบื้องต้นการทําวิจัย รุ่นที่ 6 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 7,200 7,200 โครงการอบรม Excel เบื้องต้น อ.ศรัณยา อิสรรักษ์ 

 12,400 12,400 โครงการฝึกปฏิบัติเรียนรู้จริงจากเอกสารการบัญชี อ.ฉันทิชา บัวศรี 

 1,500 1,500 โครงการอบรมระเบียนวิธีวิจัย รุ่นที่ 6 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 - - โครงการเตรียมความพร้อมก่อนหาสถานที่ฝึกงาน (หลักสตูรเทียบ 4 ปี) อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ 

 5,080 5,080 โครงการนําเสนอระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ 

 32,624 32,624 โครงการปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน (หลักสูตร 4 ปี) อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ 

 28,500 28,500 โครงการนําเสนอผลงานวิจัยทางด้านบัญชีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 2,400 2,400 โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน (หลักสูตร 4 ปี) อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ 

 1,200 1,200 โครงการความรู้เบื้องต้นการทําวิจัย รุ่นที่ 7 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 - - โครงการเตรียมความพร้อมก่อนหาสถานที่ฝึกงาน อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ 

 1,500 1,500 โครงการอบรมระเบียนวิธีวิจัย รุ่นที่ 7 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 
2,400 2,400 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วิชาชีพและการประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการทํางาน 
อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ 

 1,800 1,800 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: ความรู้เกี่ยวกับการโรงแรม อ.ฉันทิชา บัวศรี 

 6,500 6,500 โครงการเตรียมความพร้อมฝกึงานและสหกิจ (นิสิตปี 3) ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ 

 7,100 7,100 โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน (นิสิตปี 4) ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ 

 
1,890 1,890 โครงการปฐมนิเทศและการนําเสนอเค้าโครงงานสหกิจศึกษา ประจําปี

การศึกษา 2563 
อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา 

 2,100 2,100 โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 อ.วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ 

 
78,120 78,120 โครงการเพิ่มประสบการณ์การนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า 
อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 3,000 3,000 โครงการอบรมความรู้ด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล อ.วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ 

 11,200 11,200 โครงการเข้าร่วมนําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ SCT ครั้งที่ 11 ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ 

 - - โครงการการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา อ.วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ 

 14,000 14,000 โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน สําหรับภาคเรียนที่ 3/2563 ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ 

 
4,480 4,480 โครงการปัจฉิมนิเทศและการนําเสนองานสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2563 
อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา 

 
6,100 6,100 โครงการเข้าร่วมนําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง ครั้งที่ 10 

ประจําปี 2564 
ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ 

 5,200 5,200 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางเศรษฐศาสตร ์ ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ 

 4,400 4,400 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมัมนาทางเศรษฐศาสตร ์ อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา 

 
5,600 5,000 โครงการเข้าร่วมนําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษณิ 

ครั้งที่ 31 ประจําปี 2564 
อ.วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ 

 
7,000 6,500 โครงการเข้าร่วมนําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
อ.วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ 

 99,900 94,230 โครงการ Econ-TSU Meeting 2021 อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

 
187,000 121,000 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมแ่ละประชุมผู้ปกครองประจําปีการศึกษา 2564 น.ส.ศิริพร เพ็ชรมณี 

น.ส.ณิชา ตันติรักษ์ธรรม 

 
90,000 84,100 โครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติสําหรับนิสิต

นักศึกษาปริญญาตรี ประจําปี 2564 
ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

 
10,000 3,100 โครงการอบรมพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel นายคเชนทร์ บุญแก้วคง 

น.ส.อาภัสรา จีนโอ 

 
30,740 30,740 โครงการชายหาดเพื่อชีวิต ครั้งที่3 น.ส.สุนิตา บุญเพิ่ม 

น.ส.บุญสิตา จริงจิตร 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจําปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ประจําปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
เป้าหมาย O2.  ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันของผูป้ระกอบการ 

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
แผน ผล 

TSU05 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 200 ร้อยละ 255.88 บรรล ุ
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และประกันคณุภาพ 

 

TSU06 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่อ้างอิงใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 44.12 บรรล ุ
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และประกันคณุภาพ 

 

TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 70.59 บรรล ุ
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และประกันคณุภาพ 

 

SIU05 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  6,045,470 บาท 7,298,400 บาท บรรล ุ
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และประกันคณุภาพ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจําปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ประจําปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
เป้าหมาย O2.  ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันของผูป้ระกอบการ 

ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
2.1 การวิจัยทีต่อบโจทย์
การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ 

200,000  110,600 โครงการจัดทําวารสารเศรษฐศาสตร์และบรหิารธุรกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 
นายอนุกูล ศรวีรรณ 

400,000 200,000 เงินสนับสนุนทนุวิจัยจากเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ ผู้บริหารและบุคลากร 

150,000 100,500 เงินสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากร 

 51,550 51,550 โครงการนิสิตเข้าร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจําปี พ.ศ.2563 รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 

 1,800 1,800 โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย อ.ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์ 

 2,100 2,100 โครงการนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางการตลาดสําหรับ
นักการตลาดมืออาชีพ 

อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 5,000 5,000 โครงการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที1่1 

อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 5,000 5,000 โครงการนําเสนอโครงร่างงานวิจัยทางการตลาดสําหรับนักการตลาดมืออาชีพ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 20,712 17,790 โครงการศึกษาดูงานธุรกิจเพื่อสังคมฟาร์มนมแพะมาจูเพื่อจัดทําแผนการตลาด
ดิจิทัลสําหรับประกวดแข่งขัน 

อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 2,400 2,400 โครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสําหรับการวิจัยทางการตลาด : 
การจัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ครั้งที่ 1 

อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 2,400 2,400 โครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสําหรับการวิจัยทางการตลาด : 
การจัดเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ครั้งที่ 2 

อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 2,400 2,400 โครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสําหรับการวิจัยทางการตลาด : 
การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ครั้งที่ 1 

อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 2,400 2,400 โครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสําหรับการวิจัยทางการตลาด : 
การวิเคราะห์เชิงอนุมาน ครั้งที่ 2 

อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 18,000 18,000 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการนําเสนอผลงานวิชาการงานวิจัยระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

อ.จารุมาศ เสน่หา 

 20,000 20,000 โครงการการประเมินการบรรลุ ELOs ของผูเ้รียนผ่านกิจกรรมการนําเสนอ
บทความวิจัยอย่างมืออาชีพ 

ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 28,690 28,690 โครงการนําเสนองานวิจัยออนไลน์ ในการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย

บัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 
อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 
 

 38,700 38,700 โครงการนําเสนองานวิจัยระดับชาติวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 18,420 18,420 โครงการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ -
สกลนคร 

ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

 36,240 22,428 โครงการนําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ครั้งที่8 

อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศร ี
 

 10,000 10,000 โครงการการเตรียมความพร้อม และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
(ออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

 1,200 1,200 โครงการ Smart SPSS for Speedy Analysis พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้เรียน 

อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 2,500 2,500 โครงการนําเสนองานวิจัยออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปี 2564 

อ.หรรษมน เพ็งหมาน 
 

 1,000 1,000 โครงการนําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศร ี
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 2,400 2,400 โครงการเทคนิคการสร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูลวิจัยอย่างเหนือชั้นด้วย  

Google Form 
อ.หรรษมน เพ็งหมาน 
 

 14,400 14,400 โครงการปั้นฝันนักวิจัย จากรุ่นสู่รุ่น อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 

 2,400 2,400 โครงการนําเสนองานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศร ี

 8,000 6,000 โครงการนําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการ
จัดการระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศร ี

 3,540 3,540 โครงการนําเสนองานวิจัยออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคล
สุรินทร์ ครั้งที่ 12 

อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 19,500 19,500 โครงการนําเสนอผลงานวิจัยทางด้านบัญชีระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 8,800 8,800 โครงการความรู้เบื้องต้นการทําวิจัย รุ่นที่ 6 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 1,500 1,500 โครงการอบรมระเบียนวิธีวิจัย รุ่นที่ 6 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 1,200 1,200 โครงการความรู้เบื้องต้นการทําวิจัย รุ่นที่ 7 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 1,500 1,500 โครงการอบรมระเบียนวิธีวิจัย รุ่นที่ 7 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 78,120 78,120 โครงการเพิ่มประสบการณ์การนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า 
อ.ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ 

 11,200 11,200 โครงการเข้าร่วมนําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ SCT ครั้งที่ 11 ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ 

 6,100 6,100 โครงการเข้าร่วมนําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง ครั้งที่ 10 
ประจําปี 2564 

ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ 

 5,600 5,000 โครงการเข้าร่วมนําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษณิ ครั้ง
ที่ 31 ประจําปี 2564 

อ.วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ 

 7,000 6,500 โครงการเข้าร่วมนําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 

อ.วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ 

 90,000 84,100 โครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติสําหรับนิสิตนักศึกษา
ปริญญาตรี ประจําปี 2564 

ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

 550,000 330,710 โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม ่(ลูกไก่) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
นางธรรญชนก ขนอม 

 - - โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทํางานวิจัยของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ "ภาวะผู้นําในองค์การภาครัฐและเอกชน" 

ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจํานงค์ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจําปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ประจําปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
เป้าหมาย O3.  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดนวัตกรรมสังคม 

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
แผน ผล 

TSU08 จํานวนโครงการบริการวิชาการหรือการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือ
การเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 100 บรรล ุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และประกันคณุภาพ 

 

SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุน
การสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-
Investment Funding 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 24.87 บรรล ุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และประกันคณุภาพ 

 

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

ร้อยละ 5.88 ร้อยละ 20.59 บรรล ุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต  

SIU08 งบประมาณการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการของคณะฯ 
(Technological/Innovative Development 
Funding)  

ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 2.24 บรรล ุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และประกันคณุภาพ 
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ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
แผน ผล 

SIU09 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมของคณะฯ  

ร้อยละ 10 ร้อยละ 31.25 บรรล ุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และประกันคณุภาพ 

 

SIU10 จํานวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับ
จากแหล่งภายนอก 

400,000 บาท 3,875,309 บาท บรรล ุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และประกันคณุภาพ 

 
 

SIU11 จํานวนสินค้าและบริการในพื้นที่ที่ได้รับการ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการวิชาการ 

3 รายการ 8 รายการ บรรล ุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และประกันคณุภาพ 

 

SIU12 จํานวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ที่ได้รับ
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการ 

1 พื้นที ่ 5 พื้นที ่ บรรล ุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และประกันคณุภาพ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจําปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ประจําปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
เป้าหมาย O3.  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดนวัตกรรมสังคม 

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ 
งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

3.1 บริการวิชาการเพื่อเพิ่ม
มู ลค่ า และส่ ง เ ส ริ มการ
พัฒนาสั งคม  เศรษฐกิจ 
สิ่ ง แวดล้ อม  และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

20,000 16,960 โครงการจัดการความรู้คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย
โครงการย่อย จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ 
     - การสอนออนไลน์อย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ 
     - ระบบการบริหารผลงานด้วยแนวคิด OKRs 
     - การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เน้นการปฏิบัติ เช่น การตัดต่อ VDO  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ 
นางธรรญชนก ขนอม 

3.2 การสร้างเครือข่ายกับ
อ งค์ ก รภาค รั ฐ  เ อกชน 
ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม 
ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

140,000 51,180 โครงการอบรมหลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคม (SE101) ประกอบด้วยโครงการย่อย 
จํานวน 10 โครงการ ได้แก่ 
     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม (Introduction of Social 
Entrepreneurship) 
     - การวิจัยด้านการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด (Market Research 
and Marketing Strategies) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
นางธรรญชนก ขนอม 
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โครงการ/กิจกรรมสําคัญ 
งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

     - กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม (Basic Law for Social 
Enterprise) 
     - โมเดลทางธุรกิจสําหรับธุรกิจเพื่อสังคม (SE Business Model 
Canvas) 
     - โมเดลทางการเงินสําหรับธุรกิจเพื่อสังคม (SE Financial Modeling) 
     - กลยุทธ์การขยายธุรกิจ (Business Scaling Strategies) 
     - ผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) 
     - ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment) 
     - การวางแผนกลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยง (Strategic Planning 
and Risk Management) 
     - อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) 

 
550,000 330,710 

 
โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม ่(ลูกไก่) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ใช้งบประมาณของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
นางธรรญชนก ขนอม 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจําปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ประจําปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
เป้าหมาย O4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
แผน ผล 

TSU09  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

87.26 คะแนน 74.18 คะแนน ไม่บรรล ุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ  

SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 

 

ร้อยละ 14.70 ร้อยละ 17.65 บรรล ุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ  
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แบบรายงานผลการดําเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจําปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ประจําปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
เป้าหมาย O4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
4.1. การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ที่ก่อให้เกิด
ความมั่นคงทางการเงิน 
4.2 การพัฒนาบุคลากรให้มี
สมดุลในชีวิตการทํางานและ
มีสมรรถนะด้านการสร้าง
นวัตกรรมสังคม 

450,000 450,000 โครงการประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ 
นางนานีญา โต๊ะเส็น 

300,000 220,550 เงินสนับสนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา/โครงการเกณฑ์ EdPEx นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี 
7,000 7,000 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชาว ECBA นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี 

200,000 60,000 เงินสนับสนุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสาร คาํสอน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน หนังสือ และตํารา 

ผู้บริหารและบุคลากร 

1,350,000 569,252 กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรเขา้ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา รายบุคคล ผู้บริหารและบุคลากร 
50,000 12,500 เงินสนับสนุนการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ผู้บริหารและบุคลากร 

500,000 76,422 เงินสนับสนุนการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการภายในคณะฯ ผู้บริหารและบุคลากร 
15,000 8,892 โครงการสานสัมพันธ์บริหารจัดการภายในคณะฯ นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี 

110,000 62,530 โครงการ ECBA Together นางสาววาสนา มรรคคงคา 
- - โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร ผู้บริหารและบุคลากร 
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ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ ์

งบประมาณ ผลการดําเนนิงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผน  ผล 
(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการในช่วง 

วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
 - - กิจกรรมสนับสนุนการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ผู้บริหารและบุคลากร 

 


