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คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
แผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2564 – 2568 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) เพ่ือทราบผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 
ซึ่งจะน าผลที่ได้จากการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลฯ ไปประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 
และเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจต่อไป 

  
 
 
       คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
               ผู้จัดท า 
 

                                                                                         

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

  

สำรบัญ 
 

                    หน้ำ 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร            1 
ส่วนที่ 2 รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ      5 
  ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  
 
แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี    
 เป้ำหมำย O1 พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้น   16  
 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและ 
 การเป็นผู้ประกอบการ  
 เป้ำหมำย O2 พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่   30 
                            เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
 ประเทศโดยเน้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 เป้ำหมำย O3 บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ การจัดการ และนวัตกรรม    36 
 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคใต้  
 เป้ำหมำย O4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน      40 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้มีการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการมาตลอดระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) เพ่ือจะได้น าผลการ

ด าเนินงานที่ผ่านมา ไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะฯ ต่อไป 

เป้าหมาย O1 พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

ก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ   

ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม  2565)  คณะฯ ได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อตอบสนอง

เป้าหมาย O1 พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

ก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ  จ านวน 80  โครงการจาก จ านวนโครงการ

ทั้งสิ้น 141 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.55 โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 435,103.86 บาท (รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ) ส่งผลให้การด าเนินงานตามแผนความท้าทายฯ ตอบตัวชี้วัดและเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 

คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตในชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเน้นเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

 ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  คณะฯ ได้จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือตอบสนอง

เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชี วิ ต ในชุ มชนและ เ พ่ิมขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของประ เทศโดย เน้ น เศรษฐกิ จ  สั งคม  

และสิ่งแวดล้อม จ านวน 21  โครงการ จากจ านวนทั้งสิ้น 34 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 61.76 โดยใช้

งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 239,370.40 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ส่งผลให้การด าเนินงานตามแผน

ความท้าทายฯ ตอบตัวชี้วัดและเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 20 ของค่าเป้าหมาย 
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เป้าหมาย O3 บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ การจัดการ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ 

 ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  คณะฯ ได้จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือตอบสนอง

เป้าหมาย O3 บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ การจัดการ และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา สังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคใต้ จ านวน 5 โครงการ จากจ านวนทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

100  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 104,732 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ส่งผลให้การด าเนินงาน

ตามแผนความท้าทายฯ ตอบตัวชี้วัดและเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย O4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน  

ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  คณะฯ ได้จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือตอบสนอง

เป้าหมาย O4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน จ านวน 13 โครงการ จากจ านวนโครงการ

ทั้งสิ้น 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.43 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 245,791.52 บาท (รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ) ส่งผลให้การด าเนินงานตามแผนความท้าทายฯ ตอบตัวชี้วัดและเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  

คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงานวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ  
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. เพ่ือเป็นแนวทางให้
สาขาวิชา/หน่วยงาน 
ของคณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 
สามารถก าหนด
แผนการจัดกิจกรรม/
โครงการ และ
ด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะฯ พ.ศ.
2564 - 2568 ทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัด
การศึกษา ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการ 

- ร้อยละสาขาวิชา/
หน่วยงานที่จัดท าแผน
กิจกรรม/โครงการ 

- ร้อยละกิจกรรม/
โครงการของสาขาวิชา/
หน่วยงานตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะฯ ทุกด้าน 
 
 
 
 
 
 
 

- หน่วยงานที่จัดท าแผน
กิจกรรม/โครงการ ร้อย
ละ 100 

- กิจกรรม/โครงการ ของ
สาขาวิชา/หน่วยงาน
ตอบสนองยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะฯ ทุก
ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

- สาขาวิชา/หน่วยงาน มี
การจัดท าแผนกิจกรรม/
โครงการร้อยละ 100 

- กิจกรรม/โครงการ ของ
สาขาวิชา/หน่วยงาน
ตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะฯ ทุกด้าน 
ร้อยละ 32.14 ทั้งนี้
เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-
19 เพ่ิมขึ้น และ
ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่  
จึงจ าเป็นต้องมีการปรับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์  
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
และด้านการบริหาร
จัดการ   

 

2. เพ่ือใช้ในการ
มอบหมายงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคน
จะทราบว่าใครจะต้อง
ท าอะไร เมื่อไหร่ 
อย่างไร 

- ร้อยละของการก าหนด
ผู้รับผิดชอบงาน
กิจกรรม/โครงการ 

- กิจกรรม/โครงการ มี
การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ร้อยละ 100 

- กิจกรรม/โครงการ มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ ร้อย
ละ 100 

3. เพ่ือใช้ในการก าหนด
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ประจ าปี 

- ร้อยละของสาขาวิชา/
หน่วยงานก าหนด
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณของ
สาขาวิชาหน่วยงาน 

- สาขาวิชา/หน่วยงาน มี
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ร้อยละ 
100 

- สาขาวิชา/หน่วยงาน มี
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณร้อยละ 100 

 

4. เพ่ือก ากับ/ติดตาม 
การด าเนินงานและการ
ใช้งบประมาณของ
หน่วยงานภายในคณะ
เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ ให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- มีการติดตามตามผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี รายไตรมาส 
และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารคณะฯ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 

- ร้อยละการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

- ติดตามผลการด าเนิน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ทุกรายไตร
มาส และรายงานผล
การด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารคณะฯ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

- การเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน
ของสาขาวิชา/
หน่วยงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

- ติดตามผลการด าเนินตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ทุกรายไตรมาส และ
รายงานผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บริหารคณะฯ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

- การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนของสาขาวิชา 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ
เบิกจ่าย) 
 

- ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
(อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานโครงการ) 
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 –  

31 มีนาคม 2565) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 4 เป้าหมาย 16 กลยุทธ์ 28 ตัวชี้วัด 

208 โครงการ ดังนี้ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ จ านวน
ตัวช้ีวัด 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ จ านวนงบประมาณ 
แผน ผล ร้อยละ แผน ผล ร้อยละ 

O1 4 9 141 80 56.74 2,519,550 435,103.86 17.27 
O2 4 5 34 21 61.76 1,329,800 239,370.40 18.00 
O3 3 7 5 5 100.00 109,000 104,732 96.08 
O4 5 7 28 13 46.43 3,058,500 245,791.52 8.04 
รวม 16 28 208 119 57.21 7,016,850 1,024,997.78 14.61 

 

หมายเหตุ  งบประมาณเฉพาะที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ไม่นับรวมงบประมาณสนับสนุนการ

บริหารจัดการอื่นๆ เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งตัวเลขการใช้จ่ายเงินงบประมาณยัง

ไม่แล้วเสร็จ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19 (Covid-19) เพ่ิมขึ้น และครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ ประกอบกับมหาวิทยาลัยประกาศให้มีการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ ท าให้สาขาวิชา/หน่วยงานไม่สามารถจัดโครงการได้ จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบในการ

จัดโครงการเป็นรูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้บางโครงการที่ต้องมีการลงพ้ืนที่ชุมชน หรือเรียนรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจ

ชุมชนต่างๆ เป็นต้น ไม่สามารถท่ีจะจัดได้ ท าให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 สาขาวิชา/หน่วยงาน ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้สอดคล้อง และ

สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นที่ผ่านมาได้ 
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ส่วนที่ 2 

รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม  2565) 

 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สาขาวิชา/หน่วยงาน ด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
และเป้าหมาย 4 ด้าน ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ พ.ศ. 2564 – 2568 ที่ก าหนดไว้ และเพ่ือทราบผลการ
ด าเนินงานของโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ  2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) จะได้น าผล
การด าเนินงาน ไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะฯ ต่อไป  
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เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการ

เป็นผู้ประกอบการ  

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการสร้างบัณฑิต
ที่มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะในการ
ส ร้ า งน วั ต ก ร รมสั ง คมหรื อ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 
1.2 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบ 
การ ชุมชนหรือหน่วย งานภาครัฐ เพ่ือเน้น
ให้นิสิตมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมหรือ
เป็นผู้ประกอบการ 
1.3 พัฒนาหลั กสู ต ร ระยะสั้ น  ( Non-
degree /Pre-degree) ส าหรับผู้เรียนทุก
ช่วงวัยที่เน้นให้เกิดสมรรถนะในการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือเป็นผู้ประกอบการ 
1. 4 พั ฒ น า นิ สิ ต ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยและมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

TSU01 หลักสูตรที่ เน้นทักษะการสร้ าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
(42%) 
TSU02  นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบ 
การหรือที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม 
(20%) 
TSU03  รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิต
และบัณฑิต (3%) 
TSU04  ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต 
(ค่าเฉลี่ย 4.35) 
SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชา
เรียนรู้ในชุมชน (100%) 
SIU02 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-
Degree)  เ พ่ื อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรมสังคม (2 หลักสูตร) 
SIU03 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-
Degree)  เ พ่ื อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ (2 หลักสูตร) 

TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็น
ผู้ประกอบการ (42.86%) 
          คณะฯ มีหลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือ
การเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 3 หลักสูตร คือ  
           1) หลักสูตรบัญชีบณัฑิต 
           2) หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่
และนวัตกรรมบริการ  
           3) หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด 
TSU02  นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่มีผลงานด้าน
นวัตกรรมสังคม (23.94%) 
          คณะฯ มีนิสิตและบัณฑิตที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม 
จ านวน 57 ผลงาน โดยมีนิสิตเข้าร่วม จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.94 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 (จ านวน 
610 คน) 
TSU03  รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้าน
นวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต (1.07%) 
          นิสิตได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมสังคม จ านวน 14 รางวัล โดย
แบ่งออกเป็น รางวัลระดับชาติ จ านวน 12 รางวัล และรางวัลระดับ
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
SIU04 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือ
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
   - ภายในประเทศ 
   -  ต่ า งประเทศหรือหน่ วยงานระดับ
นานาชาติ (31.43%) 
ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสูตร 
(AUN-QA) (3.20 คะแนน) 

หน่วยงานภายนอก จ านวน 2 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 1.07 ของจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 (จ านวน 610 คน) 
TSU04 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
          คณะฯ ใช้ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยในปีการศึกษา 2564 อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล
ระดับมหาวิทยาลัย  
SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน (100%) 
       คณะฯ มีหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชนจ านวน 5 หลักสูตร 
ดังนี้  1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
       2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
       3. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและ
การจัดการ 
       4. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และ
นวัตกรรมบริการ 
       5. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
SIU02 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะ
การสร้างนวัตกรรมสังคม (1 หลักสูตร) 
          คณะฯ มีหลักสูตรระยะสั้น(Non-Degree) เพ่ือพัฒนาทักษะ
การสร้างนวัตกรรมสังคม จ านวน 1 หลักสูตร คือ โครงการวิทยาการ
ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการตัดสินใจและพัฒนาธุรกิจ รายวิชา พื้นฐาน
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
วิทยาการข้อมูลทางธุรกิจ (Foundation of data Science 
Business)          
SIU03 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ (1 หลักสูตร) 
          คณะฯ มีหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือพัฒนาทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 1 หลักสูตร คือ การพัฒนาทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม รายวิชา 
N0706444 การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ 
(Content Marketing and Social Media) 
SIU04 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 
           คณะฯ ยังไม่มีหลักสูตรใดที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 
ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสูตร (AUN-QA)  
          คณะฯ ใช้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ด้วย 
AUN-QA ซึ่งขณะฯ นี้อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ 
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เป้าหมาย O2  พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศโดยเน้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
2.1 พัฒนาแผนงาน/ชุดโครงการวิจัยที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอกเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผลิต
ผลงานวิจัย น าเสนองานวิจัย และตีพิมพ์
ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและ/
หรือเชิงพาณิชย์ 
2.3 สนับสนุนให้บุคลากรท าวิจัยเป็นทีม
ร่วมกับหน่วยงานที่คณะสร้างความร่วมมือ
ด้านการวิจัยทั้งภายใน ประเทศและต่าง 
ประเทศ สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง
สังคมและ/หรือเชิงพาณิชย์ 
2.4 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย 

TSU05 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ (270%) 
TSU06 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ (50%) 
TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม (80%) 
SIU05 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก (8,000,000 บาท) 
SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 
( Startup Co- Investment Funding) 
(ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) (4.50%) 
 
 
 

TSU05 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (167.65%) 
          คณะฯ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ เผยแพร่ ใน
ระดับชาติ จ านวน 54 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 158.82 และ ระดับ
นานาชาติ จ านวน 3 ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 8.82 รวมผลงานที่ได้รับ
การเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติทั้งสิ้นจ านวน 57 ผลงาน คิดเป็น
ร้อยละ 167.65 
TSU06 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่อ้างอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (14.71%) 
          คณะฯ มีผลงานวิจัยที่หรืองานสร้างสรรค์ท่ีอ้างอิงในระดับชาติ 
จ านวน 4 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 11.76 และ ระดับนานาชาติ จ านวน 
1 ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 2.94 รวมผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ระดบัชาติและนานาชาติทั้งสิ้นจ านวน 5 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 14.71 
TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 
(55.88%) 
          คณะฯ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม
สังคม จ านวนทั้งสิ้น 19 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 55.88 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
SIU05 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (4,115,000 บาท) 
          คณะฯ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก จ านวน 3 
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,115,000 บาท 
SIU06  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง
ผู้ ประกอบการ/ธุ รกิจ ใหม่  (Startup Co- Investment Funding) 
(ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) (4.50%) 
           คณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล (มหาวิทยาลัยสู่ต าบลสร้างราก
แก้วให้ประเทศ) เป็นจ านวนเงิน 6,764,290 บาท คิดเป็นร้อยละ 
43.10 
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เป้าหมาย O3.  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ การจัดการ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
3.1 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรต่อเนื่องและการ
บริการวิชาการเพ่ือชุมชนและการหา
รายได้ 
3.2 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กร
ภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม 
3.3 บริการวิชาการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและบริการในพ้ืนที่ 

TSU08 จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
(60%) 
SIU07 บุคลากรของคณะฯ แลกเปลี่ยน
ความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
(Talent/Academic Mobility 
Consultation) (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) (30%) 
SIU08 งบประมาณการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ
คณะฯ Technological/Innovative 
Development Funding) (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 
2) (3%) 
SIU09 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของ
คณะฯ (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) (37.50%) 
SIU10 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่
ได้รับจากแหล่งภายนอก (5,000,000 บาท) 

TSU08 จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุ ง
ศิ ลป วัฒนธรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดน วัตกรรมสั งคมหรื อการ เป็น
ผู้ประกอบการ (33.33%) 
          คณะฯ มีจ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
จ านวน 1 โครงการ จากทั้งหมด จ านวน 3  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
33.33 

SIU07 บุคลากรของคณะฯ แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม (Talent/Academic Mobility Consultation) 
(ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) (30%) 
          คณะฯ มีบุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
จ านวน 11 คน จากบุคลากรทั้งหมด 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 
SIU08 งบประมาณการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของคณะฯ Technological/Innovative 
Development Funding) (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) (3.10%) 
          คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบกาของคณะฯ จ านวน 487,864 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 3.10 ของงบประมาณท้ังหมด 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
SIU11 จ านวนสินค้าและบริการในพ้ืนที่ที่
ได้รับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริการ
วิชาการ (25 รายการ) 
SIU12 จ านวนชุมชน/พ้ืนที่/หน่วยงาน ที่
ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ (11 
พ้ืนที่) 

SIU09 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของคณะฯ (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 
(37.50%) 
          คณะฯ มีความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของคณะฯ จ านวน 4 
ความร่วมมือ ดังนี้ 
   1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เมเจอร์ซินี
เพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
   2) บันทึกความร่วมมืองานบริการทางวิชาการ กับ เทศบาลเมืองเขา
รูปช้าง 
   3) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ เทศบาลเมืองสะเดา 
   4) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสถานศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์ และวิทยาการจัดการ (5 สถาบัน) 
SIU10 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก 
(6,764,290 บาท)  
          คณะฯ ได้รับจ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจาก
แหล่งภายนอก จ านวน 1 โครงการ คือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบล (มหาวิทยาลัยสู่ต าบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็น
จ านวนเงิน 6,764,290 บาท 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
SIU11 จ านวนสินค้าและบริการในพื้นที่ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการบริการวิชาการ (9 รายการ) 
          คณะฯ มีจ านวนสินค้าและบริการในพ้ืนที่ที่ได้รับการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการบริการวิชาการ จ านวน 9 รายการ โดยแบ่งออกเป็น
สินค้า จ านวน 5 รายการ และบริการ 4 รายการ 
SIU12 จ านวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ที่ได้รับประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ  
(9 พื้นที่) 
          คณะฯ มีจ านวนชุมชน/พ้ืนที่/หน่วยงานที่ได้รับประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ จ านวน 
9 พ้ืนที ่
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เป้าหมาย O4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
4.1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ที่
ก่อให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน 
4.2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมดุลในชีวิต
การท างานและมีสมรรถนะด้านการสร้าง
นวัตกรรมสังคม 

TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (91%) 
SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 
(20%) 
  (1) ระดับชาติ 
  (2) ระดับนานาชาติ  
SIU14 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน 
(1) อัตราการเพ่ิมของรายได้ (1.20%) 
ECBA02 ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) (A+B) 
ECBA03  EdPEx200+ (ปรับปรุงการ
ด าเนินงานScreening EdPEx200) 
ECBA04 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (12.50%) 
ECBA05  KM and Innovation (7.50%) 
 

TSU09  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  
        คณะฯ  มีก าหนดนโยบายการบริหารงานโดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส่ และความสุจริตในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต  คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
SIU13 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับรางวัล 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะฯ ยังไม่มีคณาจารย์ที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
SIU14 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน 
(1) อัตราการเพิ่มของรายได้ (1.20%) 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะฯ อยู่ระหว่างการจัด
โครงการบริการวิชาการต่างๆ และส่งเสริมบุคลากรในการยื่นข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะฯ มีรายได้จากทุนวิจัย ภายนอก 
จ านวน 138,489 บาท และรายได้จากการบริการวิชาการ จ านวน 
22,274 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,763 บาท 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ECBA02 ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษา (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) (A+B) 
          คณะฯ มีการส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่ง
พัฒนาผู้ประกอบ 
ECBA03  EdPEx200+ (ปรับปรุงการด าเนินงานScreening 
EdPEx200) 
           คณะฯ ผ่านการคัดเลือก Screening EdPEx200 รุ่นที่ 9 
จากส านักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และด าเนินการปรับปรุงผลการด าเนินงาน Screening EdPEx200 
เพ่ือเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9 
ECBA04 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (6.25%) 
            คณะฯ มีจ านวนโครงการที่ส่งเสริมบุคลากรให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 โครงการ จากทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 6.25% 

ECBA05  KM and Innovation (2.50%) 
            คณะฯ มีการจัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) จ านวน 1 
โครงการ คือ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน การ
ท าข้อสอบ การคุมสอบออนไลน์  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้    

          ประกอบการ  

ตัวช้ีวัดระดับแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
แผน ผล 

TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

42% 
(3 หลักสูตร) 

42.86% 
(3 หลักสูตร) 

บรรลุ  - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 

 

TSU02 นิสิตและบัณฑิตที่เป็น
ผู้ประกอบการหรือที่มีผลงานด้าน
นวัตกรรมสังคม (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

20% 
(122 คน) 

23.94% 
(146 คน) 

บรรลุ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 

 

TSU03 รางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรม
สังคมของนิสิตและบัณฑิต  
(ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

3% 1.07% ไม่บรรลุ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 
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ตัวช้ีวัดระดับแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
แผน ผล 

TSU04 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ระหว่างรอ
ผลการประเมิน

จากทาง
มหาวิทยาลัย 

ไม่บรรลุ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 

 

SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชา
เรียนรู้ในชุมชน 

100% 
(5 หลักสูตร) 

100% 
(5 หลักสูตร) 

บรรลุ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 

 

SIU02 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-
Degree) เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคม 
(ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

2 หลักสูตร 1 หลักสูตร ไม่บรรลุ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 

 

SIU03 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-
Degree) เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ  
(ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

2 หลักสูตร 1 หลักสูตร ไม่บรรลุ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 
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ตัวช้ีวัดระดับแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
แผน ผล 

SIU04 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
   - ภายในประเทศ 
   - ต่างประเทศหรือหน่วยงานระดับ
นานาชาติ 

31.43%  ไม่บรรลุ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 

 

ECBA01 คะแนนประเมินเฉลี่ยทุก
หลักสูตร (AUN-QA) 

3.20 คะแนน รอผลการ
ประเมิน 

ไม่บรรลุ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร 
 - ประธานสาขา 
 - ประธานหลักสูตร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้    

          ประกอบการ  

กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

1.1 พัฒนาหลักสูตรที่เน้น

การสร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้ 

คุณลักษณะและทักษะใน

การสร้างนวัตกรรมสังคม

หรือการเป็นผู้ประกอบการ 

90,000 

 

30,000 โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

- ประธานหลักสูตร บธ.ม.

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

30,000 โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

- ประธานหลักสูตร บธ.ด.

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

22,250 3,400 โครงการแลกเปลี่ยนการด าเนินงานหลักสูตร นางศิริจันทร์ ภักดี 

1,000 1,000 โครงการประเมินผลการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

 

อ.จารุมาศ เสน่หา 
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กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

 - - โครงการจัดท ามาตรฐานกระบวนการขอแก้ไขคะแนนค่าระดับขั้น (Standard 

Operation Procedure : SOP) และการก ากับติดตามเพ่ือปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปี

การศึกษา 2564 

อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 - - โครงการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (EXIT 

EXAM) หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ประจ าปีการศึกษา 

2564 

อ.จารุมาศ เสน่หา 

 20,000 5,850 โครงการ Stakeholders สัมพันธ์: ศิษย์ปัจจุบันพบครูแนะแนวและผู้เรียน

เป้าหมายหลักสูตรเทียบ 

อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 - - โครงการการประเมินการบรรลุ ELOs ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมสัมมนาทางการ

จัดการธุรกิจ การค้าสมัยใหม่ 

อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

1.2 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบ การ ชุมชน
หรือหน่วย งานภาครัฐ เพ่ือ
เน้นให้นิสิตมีทักษะในการ
สร้างนวัตกรรมหรือเป็น
ผู้ประกอบการ 

- - โครงการปฐมนิสิตก่อนฝึกงาน อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ 

- - โครงการเตรียมความพร้อมก่อนหาสถานที่ฝึกงาน อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ 

- - โครงการสัมมนาหลังฝึกงานหลักสูตร 4 ปี อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ 

1,600 1,600 โครงการเตรียมความพร้อมปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

สาขาวิชาการประกอบการ 

อ.ดร.สุธี โง้วศิร ิ
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กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

 1,800 1,800 โครงการแนวคิดและประสบการณ์ในการระบุโอกาสและคิดโมเดลธุรกิจ: 

กรณีศึกษาสตาร์ทอัพ Grouts 

อ.สมพงค์ พรมสะอาด 

 1,800 1,800 โครงการTravelers Souvenir AR: โมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเล่าเรื่อง 

(Storytelling) และเทคโนโลยีดิจิทัล 

อ.สมพงค์ พรมสะอาด 

 
 

2,320 2,320 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปี

การศึกษา 2564 

อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 4,600 4,600 โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 - - โครงการปฐมนิเทศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

แบบ New normal 

อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 3,000 3,000 โครงการจับมือร่วมวิเคราะห์ธุรกิจโลจิสติกส์หลังโควิด-19 อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 

 3,600 3,600 โครงการ MT Talk & Share on how service industries survive their 

businesses 

อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 - - โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาธุรกิจการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 

ประจ าปีการศึกษา 2/2564 

อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 
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กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

 3,600 3,600 โครงการสร้างแบรนด์อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภคออนไลน์ ผศ.ดร.วิลาวัลย ์จันทร์ศรี 

 8,692 7,996 โครงการ ECBA ปันอ่ิมปันสุข สู้ช่วง Covid-19 อ.จิราพร คงรอด 

สโมสรนิสิตคณะฯ 

 14,405 13,005 โครงการ ECBA สานฝันปันรักวันเด็ก อ.โชติญาณ์ หิตะพงศ์ 

สโมสรนิสิตคณะฯ 

 10,000 6,458.43 โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะและนิสิต ECBA ไม่ทิ้งกัน อ.จิราพร คงรอด 

สโมสรนิสิตคณะฯ 

 300 300 โครงการช่วยด้วยใจ ให้ด้วยรัก ECBA เรารักกัน อ.จิราพร คงรอด 

สโมสรนิสิตคณะฯ 

 - - โครงการลงชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการ

จัดการขยะชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

- ชุมชนเขารูปช้าง 

- ชุมชนเขาแก้ว 

- ชุมชนสวนตูล 

ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจ านงค์ 
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กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

1.3 พัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้น (Non-degree /Pre-
degree) ส าหรับผู้เรียนทุก
ช่วงวัยที่เน้นให้เกิด
สมรรถนะในการสร้าง
นวัตกรรมสังคมหรือเป็น
ผู้ประกอบการ 

30,000 30,000 โครงการวิทยาการข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจและพัฒนาธุรกิจ อ.สมพงค์ พรมสะอาด 

30,000 30,000 โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

สังคม 

ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

1.4 พัฒนานิสิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ
มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

1,200 1,200 โครงการความรู้เบื้องต้นการท าวิจัยรุ่นที่ 8 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

3,600 3,600 โครงการอบรม Microsoft Excel for Accounting อ.ศรัณยา อิสรักษ์ 

1,800 1,800 โครงการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติด้านบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ อ.ฉันทิชา บัวศรี 

 
1,800 1,800 โครงการเพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชีเพ่ือการท างาน  

1 

อ.ฉันทิชา บัวศรี 

 - - โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ 

 1,800 1,800 โครงการอบรมระเบียบวิธีวิจัยรุ่นที่ 8 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 - - โครงการเตรียมความพร้อมก่อนหาสถานที่ฝึกงาน อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ 
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กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

 - - โครงการน าเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชี รุ่นที่ 8 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 - - โครงการสัมมนาหลังฝึกหลังฝึกงานหลักสูตร 4 ปี อ.เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ 

 
6,000 6,000 โครงการนิสิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 

 
1,600 1,600 โครงการเตรียมความพร้อมปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

สาขาวิชาการประกอบการ 

อ.ดร.สุธี โง้วศิร ิ

 2,500 2,000 โครงการน าเสนอวิจัยออนไลน์ งานประชุมวิชาการพะเยาครั้งที่ 11 อ.ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ 

 
37,625 37,625 โครงการนิสิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ 

ครั้งที่ 4: วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 

รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 

 
1,800 1,800 โครงการแนวคิดและประสบการณ์ในการระบุโอกาสและคิดโมเดลธุรกิจ: 

กรณีศึกษาสตาร์ทอัพ Grouts 

อ.สมพงค์ พรมสะอาด 

 
1,800 1,800 โครงการTravelers Souvenir AR: โมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเล่าเรื่อง 

(Storytelling) และเทคโนโลยีดิจิทัล 

อ.สมพงค์ พรมสะอาด 

 
3,000 3,000 โครงการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางการตลาดส าหรับ

นักการตลาดมืออาชีพ ปีการศึกษา 2564 

อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 
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กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

 
1,200 1,200 โครงการส่งเสริมทักษะเพ่ือบูรณาการในรายวิชาทางด้านการตลาด กลยุทธ์

การตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรม 

อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย 

 
2,320 2,320 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปี

การศึกษา 2564 

อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 
1,000 1,000 โครงการประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตภาคการศึกษาที่ 1/2564 

อ.จารุมาศ เสน่หา 

 
2,400 2,400 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต-การออกแบบชีวิตด้วยวิธีคิด และการ

สร้างแรงบันดาลใจ 

อ.จารุมาศ เสน่หา 

 

- - โครงการจัดท ามาตรฐานกระบวนการขอแก้ไขคะแนนค่าระดับขั้น (Standard 

Operation Procedure : SOP) และการก ากับติดตามเพ่ือปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปี

การศึกษา 2564 

อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 
4,000 4,000 โครงการการพัฒนาทักษะนิสิต สาขาวิชาการตลาดทางด้านการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ 

อ.จิราพร คงรอด 

 
12,000 9,600 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต-เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักการ

ตลาด เพ่ือเตรียมความรพ้อมในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 

อ.จิราพร คงรอด 



 

26 
 

กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

 
22,440 22,440 โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือบูรณาการในรายวิชาด้านการตลาด (ระบบ

สารสนเทศทางการตลาด) 

อ.จารุมาศ เสน่หา 

 4,600 4,600 โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564 อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 
4,080 4,080 โครงการน าเสนอโครงร่างงานวิจัยทางการตลาดส าหรับนักการตลาดมืออาชีพ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 
1,890 1,890 โครงการการน าเสนอแผนการตลาดอย่างมืออาชีพเพ่ือส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิชาการตลาด 

อ.จิราพร คงรอด 

 
5,760 5,760 โครงการส่งเสริมทักษะเพ่ือบูรณาการในรายวิชาทางด้านการตลาด (เสวนา

ปัจจัยและผลความส าเร็จของการปฏิบัติสหกิจ) 

อ.จารุมาศ เสน่หา 

 

- - โครงการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (EXIT 

EXAM) หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ประจ าปีการศึกษา 

2564 

อ.จารุมาศ เสน่หา 

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

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

 
36,920 36,920 โครงการน าเสนองานวิจัยออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 9 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 
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กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

 
11,800 10,000 โครงการน าเสนองานวิจัยออนไลน์ในการประชุมวิชากรระดับชาติและ

นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 

 
8,000 8,000 โครงการการเตรียมความพร้อม และการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

(ออนไลน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 

ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

 
5,000 3,000 โครงการการเตรียมความพร้อม และการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

(ออนไลน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

 5,060 5,060 โครงการ MT Virtual Tour : พี่พาน้องทัวร์สู่รั้ว MT อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 
5,850 5,850 โครงการ Stakeholders สัมพันธ์: ศิษย์ปัจจุบันพบครูแนะแนวและผู้เรียน

เป้าหมายหลักสูตรเทียบ 

อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 3,600 3,600 โครงการสร้างแบรนด์อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภคออนไลน์ ผศ.ดร.วิลาวัลย ์จันทร์ศรี 

 - - โครงการอบรมเทคนิคการเขียนผังงานปฏิบัติงาน (Flow Chart) ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม 

 3,600 3,600 โครงการจับมือร่วมวิเคราะห์ธุรกิจโลจิสติกส์หลังโควิด-19 อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 

 
- - โครงการปฐมนิเทศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

แบบ New normal 

อ.หรรษมน เพ็งหมาน 
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กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

 
- - โครงการ MT Talk & Share on how service industries survive their 

businesses 

อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 
11,200 11,200 โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาธุรกิจการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 

ประจ าปีการศึกษา 2/2564 

อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 

 
3,600 3,600 โครงการการประเมินการบรรลุ ELOs ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมสัมมนาทางการ

จัดการธุรกิจ การค้าสมัยใหม่ 

อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

 
8,692 7,996 โครงการ ECBA ปันอ่ิมปันสุข สู้ช่วง Covid-19 อ.จิราพร คงรอด 

สโมรสรนิสิตคณะฯ 

 
1,200 1,200 โครงการเรียนรู้ เท่าทัน ตลาดหลักทรัพย์ ผศ.สุธรรม ขนาบศักดิ์ 

สโมรสรนิสิตคณะฯ 

 
4,100 3,840 โครงการการสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ 

สโมรสรนิสิตคณะฯ 

 
14,405 13,005 โครงการ ECBA สานฝันปันรักวันเด็ก อ.โชติญาณ์ หิตะพงศ์ 

สโมรสรนิสิตคณะฯ 

 
2,750 2,680 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการท า RESUME และการเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ 

อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย 

สโมรสรนิสิตคณะฯ 
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กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

 
350 350 เขียนเรซูเม่ให้ปัง จนใหม่ยังไงก็ได้งาน อ.จิราพร คงรอด 

สโมรสรนิสิตคณะฯ 

 
10,000 6,458.43 โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างคณะและนิสิต ECBA ไม่ทิ้งกัน อ.จิราพร คงรอด 

สโมรสรนิสิตคณะฯ 

 
300 300 โครงการช่วยด้วยใจ ให้ด้วยรัก ECBA เรารักกัน อ.จิราพร คงรอด 

สโมรสรนิสิตคณะฯ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

เป้าหมาย O2  พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ   

    ประเทศโดยเน้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

ตัวช้ีวัดระดับแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
แผน ผล 

TSU05 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

270% 
(95 ผลงาน) 

167.65% 
(57 ผลงาน) 

ไม่บรรลุ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 

TSU06 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่อ้างอิงใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

50% 
(18 ผลงาน) 

14.71% 
(5 ผลงาน) 

ไม่บรรลุ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 

TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคม 

80% 
(28 ผลงาน) 

55.88% 
(19 ผลงาน) 

ไม่บรรลุ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 

SIU05 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  8.0  
ล้านบาท 

4,115,000 บาท ไม่บรรลุ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 

 

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

4.50% 
(540,000 บาท) 

43.10% 
(6,764,290 บาท) 

บรรลุ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

เป้าหมาย O2  พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ   

    ประเทศโดยเน้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

2.1 พัฒนาแผนงาน/ชุด

โครงการวิจัยที่ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจาก

แหล่งทุนภายนอกเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตใน

ชุมชนและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

 

- - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาแผนงาน/ชุดโครงการวิจัยที่

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

ผู้บริหารและบุคลากร 



33 
 

กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

2.2 พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรผลิตผลงานวิจัย 

น าเสนองานวิจัย และ

ตีพิมพ์ในวารสารทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์

เชิงสังคมและ/หรือเชิง

พาณิชย์ 

109,000 500 เงินสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากร 

290,000 20,000 เงินสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ผู้บริหารและบุคลากร 

6,000 6,000 โครงการนิสิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 

2,500 2,000 โครงการน าเสนอวิจัยออนไลน์ งานประชุมวิชาการพะเยาครั้งที่ 11 อ.ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ 

37,625 37,625 โครงการนิสิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ 

ครั้งที่ 4: วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 

รศ.ดร.เจษฎา นกน้อย 

36,920 36,920 โครงการน าเสนองานวิจัยออนไลน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งที่ 9 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 

 11,800 10,000 โครงการน าเสนองานวิจัยออนไลน์ในการประชุมวิชากรระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 

 8,000 8,000 โครงการการเตรียมความพร้อม และการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

(ออนไลน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 

ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 

 5,000 3,000 โครงการการเตรียมความพร้อม และการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

(ออนไลน์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ผศ.ดร.อนุวัต สงสม 
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กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

 4,000 4,000 โครงการการพัฒนาทักษะนิสิต สาขาวิชาการตลาดทางด้านการน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ 

อ.จิราพร คงรอด 

2.3 สนับสนุนให้บุคลากร

ท าวิจัยเป็นทีมร่วมกับ

หน่วยงานที่คณะสร้างความ

ร่วมมือด้านการวิจัยทั้ง

ภายใน ประเทศและต่าง 

ประเทศ สามารถน าไปใช้

ประโยชน์เชิงสังคมและ/

หรือเชิงพาณิชย์ 

- - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ ผู้บริหารและบุคลากร 

2.4 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนการ

วิจัย 

145,000 9,9355.40 โครงการจัดท าวารสารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 

- นายอนุกูล ศรีวรรณ 

- - การพัฒนาระบบติดตามงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณ

เงินรายได้คณะฯ 

ผู้บริหารและบุคลากร 

 30,000 - โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง “ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรมสังคม” คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

ผู้บริหารและบุคลากร 
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กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

 1,200 1,200 โครงการความรู้เบื้องต้นการท าวิจัยรุ่นที่ 8 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 1,800 1,800 โครงการอบรมระเบียบวิธีวิจัยรุ่นที่ 8 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 - - โครงการน าเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชี รุ่นที่ 8 ผศ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 3,000 3,000 โครงการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางการตลาดส าหรับ

นักการตลาดมืออาชีพ ปีการศึกษา 2564 

อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 4,080 4,080 โครงการน าเสนอโครงร่างงานวิจัยทางการตลาดส าหรับนักการตลาดมืออาชีพ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

 1,890 1,890 โครงการการน าเสนอแผนการตลาดอย่างมืออาชีพเพ่ือส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิชาการตลาด 

อ.จิราพร คงรอด 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

เป้าหมาย O3.  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ การจัดการ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ 

ตัวช้ีวัดระดับแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
แผน ผล 

TSU08 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรหรือกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือกำร
เป็นผู้ประกอบกำร 

60% 
 

33.33% ไม่บรรลุ  - รองคณบดีฝ่ำยวิจัย บริกำร
วิชำกำร และพัฒนำนวัตกรรม  
-  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริหำรและ
พัฒนำคุณลักษณะนิสิต 

 

SIU07 บุคลำกรของคณะฯ แลกเปลี่ยนควำมรู้สู่ภำค
ธุรกิจ/อุตสำหกรรม (Talent/Academic Mobility 
Consultation) (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

30% 
(15 คน) 

23.40% 
(11คน) 

ไม่บรรลุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริหำรและพัฒนำ
คุณลักษณะนิสิต 

 

SIU08 งบประมำณกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำควำม
เป็นผู้ประกอบกำรของคณะฯ 
Technological/Innovative Development Funding) 
(ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

3% 
(360,000) 

3.10% 
(4,87864) 

บรรลุ รองคณบดีฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำร 
และพัฒนำนวัตกรรม 

 

SIU09 ควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำรและ
ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมกับภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรม
ของคณะฯ (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

37.50% 
(4 หน่วยงำน) 

37.50% 
(4 หน่วยงำน) 

บรรลุ รองคณบดีฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำร 
และพัฒนำนวัตกรรม 
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ตัวช้ีวัดระดับแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
แผน ผล 

SIU10 จ ำนวนเงินจำกกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจำก
แหล่งภำยนอก 

5.0 ล้ำนบำท 6,764,290 บำท บรรลุ รองคณบดีฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำร 
และพัฒนำนวัตกรรม 

 

SIU11 จ ำนวนสินค้ำและบริกำรในพื้นท่ีที่ได้รับกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมจำกกำรบริกำรวิชำกำร 

25 รำยกำร 9 รำยกำร ไม่บรรลุ รองคณบดีฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำร 
และพัฒนำนวัตกรรม 

 

SIU12 จ ำนวนชุมชน/พื้นท่ี/หน่วยงำน ที่ได้รับประโยชน์
จำกกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำ
และบริกำร 

11 พื้นที่ 9 พ้ืนที่ ไม่บรรลุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัย บริกำร
วิชำกำร และประกันคุณภำพ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

เป้าหมาย O3.  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ การจัดการ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ 

กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

3.1 ส่งเสริมให้มีหลักสูตร

ต่อเนื่องและกำรบริกำร

วิชำกำรเพ่ือชุมชนและกำร

หำรำยได้ 

11,250 7,920 โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรท ำข้อสอบ กำรคุม

สอบออนไลน์ 

นำงธรรญชนก ขนอม 

33,600 33,600 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจ ำนงค์ 

33,600 33,600 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ทำงด้ำนมนุษศำสตร์

และสังคมศำสตร์ส ำหรับนักวิจัย 

ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจ ำนงค์ 

3.2 สร้ำงเครือข่ำย

ควำมสัมพันธ์กับองค์กร

ภำครัฐ เอกชน ธุรกิจ หรือ

อุตสำหกรรม 

 

50,000 29,612 โครงกำรกำรบริกำรวิชำกำร : พัฒนำบุคลำกร บริษัท โฮมมำร์ทมังกรทอง 

จ ำกัด หลักสูตร "กำรบริหำรและกำรจูงใจทีมงำน" 

นำงธรรญชนก ขนอม 
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กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

3.3 บริกำรวิชำกำรเพ่ือ

สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำ

และบริกำรในพ้ืนที่ 

- - กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลำกรเป็นที่ปรึกษำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรให้แก่

หน่วยงำนภำยนอก/ชุมชน เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำร เพิ่มขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ผู้บริหำรและบุคลำกร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

เป้าหมาย O4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดระดับแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
แผน ผล 

TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

91% รอผลการประเมิน
จากทางมหาวิทยาลัย 

ไม่บรรลุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
คุณลักษณะนิสิต 

 

SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 
  (1) ระดับชาติ 
  (2) ระดับนานาชาติ 

20% 
(7 คน) 

0% 
(0 คน) 

ไม่บรรลุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
คุณลักษณะนิสิต 

 

SIU14 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน 
(1) อัตราการเพ่ิมของรายได้ 

1.20% 
(73,008,000) 

รายงานรอบ  
12 เดือน 

ไม่บรรลุ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และพัฒนานวัตกรรม 

 

ECBA02 ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใน
สถาบันอุดมศึกษา (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

A+B A+B บรรลุ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และพัฒนานวัตกรรม 

 

ECBA03  EdPEx200+ 
 

ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน
Screening 
EdPEx200 

ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน
Screening 
EdPEx200 

บรรลุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพองค์กร 
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ตัวช้ีวัดระดับแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
แผน ผล 

ECBA04 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

12.50% 
(10 โครงการ) 

6.25% 
(5 โครงการ) 

ไม่บรรลุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
คุณลักษณะนิสิต 

 

ECBA05  KM and Innovation 7.50% 
(3 โครงการ) 

2.5% 
(1 โครงการ) 

ไม่บรรลุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

เป้าหมาย O4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน 

กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

4.1 พัฒนาการบริหาร

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพ่ือการด าเนินการที่เป็น

เลิศ 

218,000 79,990 เงินสนับสนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา/โครงการเกณฑ์ EdPEx นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี 

4.2 พัฒนาระบบบริหารและ

ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ที่ มี

ประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่ง

ความสุข องค์กรแห่งการ

เ รี ยนรู้ แ ละมี วัฒนธรรม

องค์กรที่เข้มแข็ง 

1,380,000 122,722 กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา รายบุคคล ผู้บริหารและบุคลากร 

4,600 4,540 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน office 365 กับ Google 

Application 

 

11,250 7,920 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน การท าข้อสอบ การคุม

สอบออนไลน์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์ฯ 

นางธรรญชนก ขนอม 
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กลยุทธ์ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แผน  ผล 

(กรุณาระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในช่วง 
วันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) 

 - - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลงานเชิงพัฒนา เพ่ือยื่นประกอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

น.ส.วาสนา มรรคคงคา 

4 . 3  พั ฒ น า ก า ร สื่ อ ส า ร

องค์กรให้ทั่วถึงและสามารถ

สร้ างภาพลักษณ์ที่ ดี ของ

องค์กร 

145,000 - เงินสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนานิสิตและการพัฒนา

บุคลากร (MOU) 

ผู้บริหารและบุคลากร 

109,000 - เงินสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตภายใต้ MOU ผู้บริหารและบุคลากร 

5,850 5,850 โครงการ Stakeholders สัมพันธ์: ศิษย์ปัจจุบันพบครูแนะแนวและผู้เรียน

เป้าหมายหลักสูตรเทียบ 

อ.หรรษมน เพ็งหมาน 

4.4 พัฒนาการด าเนินงาน

ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล 

รับผิ ดชอบต่อสั งคมและ

สิ่งแวดล้อม 

- - กิจกรรมตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ 

ผู้บริหารและบุคลากร 

- - โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร ผู้บริหารและบุคลากร 

- - กิจกรรมสนับสนุนการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ผู้บริหารและบุคลากร 

4. 5 ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง

ทางการเงิน 

327,000 19,709.52 โครงการประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์ฯ 

นางนานีญา โต๊ะเส็น 

5,060 5,060 โครงการ MT Virtual Tour : พี่พาน้องทัวร์สู่รั้ว MT อ.หรรษมน เพ็งหมาน 
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