
 

แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2564-2568) 
จากการระดมสมองระหว่างวันท่ี 23-24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเคปราชา ศรรีาชา ต.สรุศักดิ์ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 
โดยมีการทบทวนและจัดทำเพิ่มเตมิ ระหว่างวันท่ี 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล ศรีราชา ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  



แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ระยะ 4 ปี (ปีบัญชี 2564-2568)  
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี พ.ศ.25645-2568) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้มีการพัฒนาเพ่ิม
มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ให้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) และความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ที่คาดว่าจะส่งต่อการนำไปสู่การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์และ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผล โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา 
2. การรวบรวมสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาในอนาคต

ช่วง 5 ปี (ปี พ.ศ.2564-2568) 
3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อให้เชื่อมโยงกับ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ เช ่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒน าการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และนโยบายรัฐบาล 

4. การสรุปประเด็นเพื่อนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2564-2568 ของ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

5. การกำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2564-2568 ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

6. การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.
2564-2568 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

7. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการดำเนินงานที่ผ่านมา และรวบรวมสภาพปัญหาและ
ประเด็นในการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาในอนาคต 5 ปี 

8. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลนโยบายในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2576) แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2560-2579) และแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย Thai 
Land 4.0 เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีที่ต้องดำเนินการเพื่อบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2564-
2568) ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

9. การสรุปประเด็น การคาดการณ์อนาคตและความสามารถของประเทศไทยด้านการจัดการศึกษา 
10. การกำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผน

ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2564-2568 และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 คณะเศรษฐศาสตร์ 
ศรีราชา 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
การพัฒนาคณะฯ ให้มีคุณภาพตลอดจนมีการกระจายการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมสู่หน่วยงานทุกภาคส่วนของคณะฯ
ภายใต้วิสัยทัศน ์“เป็นเลิศด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตศรีราชาเกี ่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั ้งนี ้ในการดำเนินการเพื ่อขับเคลื ่อนคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชาไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้กำหนดกรอบการพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2564-2568 ไว้ดังนี้ 



แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2564-2568)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ(บาท) 

ภายใน ภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับสู่การศึกษา
ที่มีคุณค่า 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
 
 
7 

3 400,000  500,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ
อย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
 
 
 
6 

4  1,765,000   800,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างบุคลากร
ให้มีขีด
ความสามารถสูง 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
 
 
 
5 

3  490,000   -    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารทรัพยากร
เพ่ือความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

 
 
 
2 

2  -     -    

รวมทุกภารกิจ 20 12 2,655,000 1,300,000 

 

 โดยการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ คือ การนำประเด็นยุทธศาสตร์ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติซึ่ง
เป็นกระบวนการในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ มีการดำเนินการที่สำคัญคือ การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่บุคลากรรายตำแหน่ง 

 สำหรับการกำกับติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ยึดหลักการกระจายอำนาจ
ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ท่ีตนเองรับผิดชอบ โดย
มีงานนโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปในภาพรวมของแผนเพ่ือรายงานผู้บริหารพิจารณา
ตามลำดับเพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดัน
ให้การดำเนินงานในภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลสัมฤทธิ ์เพื ่อการพัฒนาคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

 

  



แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2564-2568)  

 

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ระยะ 4 ปี (ปีบัญช ี2564-2567) 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค(SWOT) ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา โดย

พิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 จุดแข็ง(Strenghts) 
1. มีเครือข่ายในพ้ืนที่เข้มแข็ง 
2. มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน 

 
 จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. การสื่อสารภายในองค์กรไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. กระบวนงานที่ขาดประสิทธิภาพ 
3. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง และคลอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย 

 
 โอกาส(Opportunities) 

1. นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนในพื้นที่ และนโยบายกระทรวง อว. เรื่องบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นเชิงพื้นที่ 
(Area-based collaboration)  

 
 อุปสรรค(Threats) 

1. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
2. จำนวนประชากรที่ลดลง 
3. คู่แข่งทางการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 
  



แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2564-2568)  

TOWS Matrix 
Internal 

 
 
 
 
 
 
External 

จุดแข็ง(S) 
1. มีเครือข่ายในพ้ืนที่เข้มแข็ง 
2. มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน 

จุดอ่อน(W) 
1. การสื่อสารภายในองค์กรไม่เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน 
2. กระบวนงานที่ขาดประสิทธิภาพ 
3. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง และ

คลอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย 

โอกาส(O) 
1. นโยบายภาครัฐที่

สนับสนุนในพื้นที่ และ
นโยบายกระทรวง อว. 
เรื่องบูรณาการการพัฒนา
ท้องถิ่นเชิงพื้นที่ (Area-
based collaboration) 
 

 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) ที่ใช้จุดแข็งและ
โอกาสให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 
(S1, O1) พัฒนาหลักสูตรและบริการ
วิชาการให้ตรงกับความต้องการของ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
(S2, O1) พัฒนาองค์ความรู้ให้พร้อมใช้ 
(S1, O1) ยกระดับความสัมพันธ์และ
ความเชื่อมั่นทั้งภายในและภายนอก 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) ที่ใช้เพื่อลด
จุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มี
อยู่ 
(W3, O1) พัฒนาการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างเป็นระบบ 
 

อุปสรรค(T) 
1. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

อย่างรวดเร็ว 
2. จำนวนประชากรที่ลดลง 
3. คู่แข่งทางการจัด

การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) ที่ใช้จุดแข็ง
เพื่อลดอุปสรรค 
(S2, T1) พัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้น
และระยะยาวให้มีความโดดเด่น เป็นที่
สนใจ 
(S2, T2) พัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
(S1, T2) เพ่ิมขีดความสามารถ
บุคลากรให้เป็นไปความต้องการของ
องค์กร 

กลยุทธ์เชิงรับ(WT) ที่ใช้ลดจุดอ่อน
และหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
(W1, W3, T1, T3) พัฒนางานวิจัยและ
งานบริการวิชาการท่ีตอบสนองพ้ืนที่ 

 
  



แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ระยะ 4 ปี (ปีบัญชี 2564-2568)  
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

Core Competency Strategic Advantages Strategic Challenges Strategic Opportunities 

สมรรถนะหลักขององค์กร ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

CC : Integrated Knowledge  SA 1 : มีองค์ความรู้ต้นน้ำ – กลางน้ำ – 
ปลายน้ำ  

SC1 : แสวงหารายได้จากแหล่งอื่นเพ่ิมข้ึน 
SC2 : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องการองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ที่
หลากหลาย 
SC3: สร้าง Innovation จากองค์ความรู้
ของคณะ 

SO1 : เป้าหมาย SDGs 
SO2 : เป้าหมาย BCG 
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์ของวิทยาเขตศรีราชา 
 “มหาวิทยาลัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคตะวันออก” 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “องค์กรการศึกษาเศรษฐศาสตร์ชั้นนำในภาคตะวันออก” (เดิม) 
 “เป็นเลิศด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” Excellence in Applied Economics 
for Sustainable Development (ใหม่) 
 KPI 1 : ระดับวารสาร อยู่ในฐาน TCI ตลอด 5 ปี 
 KPI 2 : คะแนน EdPEx ไม่น้อยกว่า 350 ใน 3 ปี 
 

พันธกิจ (Mission) “เดิม” 
(1) ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ ให้มีความรู้ด้านวิชาการสามารถบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่น  ๆ ได้ และ

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในระดับสากล 
(2) บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและสังคมอย่าง

ยั่งยืน 
(3) การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน อย่างมีความสุข  
 

พันธกิจ (Mission) “ใหม่” 
(1) สร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงด้านเศรษฐศาสตร์ ให้มีความรู้ด้านวิชาการสามารถประยุกต์และบูรณาการกับ

ศาสตร์แขนงอื่น ๆ ได้ และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานในระดับสากล 

(2) ประยุกต์และบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน 

(3) การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน อย่างมีความสุข 

 

ค่านิยม 
 เดิม “ECON SRC” 

- E  = Ethics 
- C  = Collaboration 
- O  = Operation 
- N  = Network 
- S  = Social 
- R  = Responsibility 
- C  = Creativity 

ค่านิยม  (ใหม่ใช้ของมหาวิทยาลัย) 
 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม   
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วัฒนธรรมองค์กร 
 Ethic  มีจริยธรรม 
 Equilibrium   มีความสมดุลย์ 
 Equity  มีความยุติธรรม 
 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 เดิม 

1. คณาจารย์มีความสามารถในการให้ความรู้ และฝึกฝนนิสิตให้สามารถประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ 

2. คณาจารย์มีความเอาใจใส่นิสิตในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน 
3. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 ใหม่ 

1. คณาจารย์มีความสามารถในการบูรณาการความรู ้ และฝึกฝนนิส ิตให้สามารถประยุกต์ใช ้หลัก
เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ 

2. คณาจารย์มีความเอาใจใส่นิสิตในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน 
3. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 
เอกลักษณ์ของคณะ (Uniqueness) 

ใช้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
“มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ” 
 

อัตลักษณ์ของคณะ (Identity) 
ใช้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
“สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) (เดิม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่สากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนให้เป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) (ใหม่)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการศึกษาที่มีคุณค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรเพ่ือความยั่งยืน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคณะในระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2564-2568) 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ (เดิม) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม 
 เป้าประสงค์ที่ 1.2 คุณภาพบัณฑิตระดับสากล 
 เป้าประสงค์ที่ 1.3 หลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการท่ีใช้ประโยชน์ได้ 
 เป้าประสงค์ที ่2.1 ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
 เป้าประสงค์ที ่2.2 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ดี 
 เป้าประสงค์ที ่2.3 มีระบบสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ที ่3.1 มีระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ที ่3.2 มีระบบการบริหารงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ที ่3.3 บุคลากรมีสมรรถนะตามที่คาดหวัง 
 เป้าประสงค์ที ่3.4 องค์กรมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี 
 เป้าประสงค์ที ่3.5 มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ (ใหม่) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสู่การศึกษาที่มีคุณค่า 
 เป้าประสงค์ที่ 1.1 เพ่ิมคุณค่าบัณฑิตอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ที่ 1.2 ยกระดับการวิจัยที่สร้างคุณค่าสู่สังคม 
 เป้าประสงค์ที่ 1.3 เพ่ิมคุณค่าทางวิชาการให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ที่ 2.1 บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 เป้าประสงค์ที่ 2.2 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ 
 เป้าประสงค์ที่ 2.3 พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ 
 เป้าประสงค์ที่ 2.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง 
 เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง 
 เป้าประสงค์ที่ 3.2 พัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรนวัตกรรม 
 เป้าประสงค์ที่ 3.3 เสริมสร้างความผูกพันเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารทรัพยากรเพ่ือความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ที่ 4.1 บริหารงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ให้สำเร็จ 
 เป้าประสงค์ที่ 4.2 เพ่ิมรายได้ที่ไม่ใช่ค่าหน่วยกิต 
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แผนท่ียุทธศาสตรข์องคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2564-2568) 
 

วิสัยทัศน์ “เป็นเลิศด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
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S1 เพิ่มคุณค่าบณัฑิตอยา่ง
ยั่งยืน 

S3 เพิ่มคุณค่าทางวิชาการ 
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

I1 บูรณาการความร่วมมือ 
กับทุกภาคส่วน 

I4 พัฒนาระบบการบริหารจดัการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

I2 ขับเคลื่อนองค์กร 
ด้วยระบบสารสนเทศ 

I3 พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการ
เรียนการสอนสมัยใหม ่

L1 พัฒนาบุคลากร 
ให้มีขีดความสามารถสูง 

L2 พัฒนาองค์ความรู้ 
สู่องค์กรนวัตกรรม 

F1 บริหารงบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์ให้สำเร็จ 

S2 ยกระดับการวจิัย 
ที่สร้างคุณค่าสูส่ังคม 

L3 เสริมสร้างความผูกพัน 
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

F2  เพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ 
ค่าหน่วยกิต 
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การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ 
 ผังแสดงความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในช่วงปีบัญชี 
2564-2568 กับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีบัญชี 2564-2568 
 

 

 

 

                                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์มก. “สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 

1.การสร้างสรรค์ศาสตร์แห่ง
แผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2.การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการในระดับสากล 

3.การเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตามภารกิจ 

4.การใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 1 เพิ่มคุณค่าบัณฑิตอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่าน expected learning outcome  
ตัววัด: Soft Skill  ของบัณฑิตที่เพิ่มข้ึน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ 

กลยุทธ์ 2 เพิ่มคุณค่างานวิจัยสู่สังคม 
ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยใหม่ที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่มีงานวิจัยใหม่ที่ได้รับการ Citation 
ตัวชี้วัด : ร้อยละผลงานวิจัยที่เกิดจากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 

กลยทุธท์ี่ 4 พัฒนาการสื่อสารและประชาสมัพันธอ์งค์กร
อย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด : รอ้ยละคู่ความร่วมมือที่ Active 

กลยทุธท์ี่ 8 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง 
ตัวชี้วัด : รอ้ยละบุคลากรที่ผ่านการประเมนิขีด
ความสามารถตามทีอ่งค์กรกำหนด 

กลยทุธท์ี่ 9 พัฒนาองค์ความรู้สูอ่งคก์รนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด : รอ้ยละผลงานการจัดการความรูจ้ากบุคลากรทกุระดับ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ Best Practice ที่ได้รับการเผยแพร่ในระบบต่อองค์ความรู้ทั้งหมด 

กลยทุธ์ 7 พฒันาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนผลการประเมนิคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 
ตัวชี้วัด : รอ้ยละความสำเรจ็ตามแผนพัฒนาองค์กรตามกรอบ EdPEx 

กลยทุธท์ี่ 5 ขับเคลื่อนองคก์รดว้ยระบบสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด : รอ้ยละความสำเรจ็ของแผน ICT 
ตัวชี้วัด : รอ้ยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารทุกกลุ่ม 

กลยทุธท์ี่ 10 เสริมสร้างความผกูพนัเพื่อขับเคลื่อนองคก์รแห่งความสุข 
ตัวชี้วัด : รอ้ยละของบุคลากรที่มีความผกูพนัต่อองค์กร 
ตัวชี้วัด : รอ้ยละความสำเรจ็การขับเคลือ่นค่านิยมองคก์รได้ตามแผน 

ผูม้ี
ส่ว

นไ
ดส้่

วน
เสี
ย 

กร
ะบ

วน
กา
รภ
าย
ใน

 
คน
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รเงิ
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กลยุทธ์ 3 เพิ่มคุณค่าทางวิชาการให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่สามารถนำความรู้ไปสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมที่ถ่ายทอด 
ตัววัด: ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการที่เพิ่มข้ึน 

กลยทุธท์ี่ 6 พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนสมยัใหม่และ
หลักสูตร 
ตัวชี้วัด : รอ้ยละของรายวิชาที่มรีูปแบบการเรยีนการสอน
สมัยใหม ่

กลยทุธท์ี่ 11 บริหารงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ให้สำเรจ็ 
ตัวชี้วัด : รอ้ยละของเงินงบประมาณภาครัฐที่เบิกจ่าย 

กลยทุธท์ี่ 12 เพิม่รายได้ที่ไม่ใช่ค่าหนว่ยกิต 



แผนยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2564-2568)  

ตัวชี้วัด เป้าหมายและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมายในแต่ละปีบัญชี โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 
(ปีฐาน) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

2567 
(แผน) 

2568 
(แผน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสู่การศึกษาที่มีคุณค่า  

1.1 เพ่ิมคุณค่าบัณฑิต
อย่างยั่งยืน 

(1) ร้อยละของบัณฑิต
ที่ผ่าน expected 
learning outcome 

ร้อยละ ปีฐาน 
คู่มือ training 
outcome แล้ว
เสร็จ 

20 25 30 35 1.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพนิสิตสู่การ
เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ Econ 
turbo 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต/
หัวหน้าภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ 

 (2) Soft Skill  ของ
บัณฑิตที่เพ่ิมขึ้น 

     

1.2 เพ่ิมคุณค่างานวิจัยสู่
สังคม 

(3) จำนวนผลงานวิจัย
ใหม่ที่ได้รับการตีพิมพ์
ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน ปีฐาน 1 1 1 1 2.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพงานวิจัยสู่
สังคม Research 
กำลัง 2 
-กิจกรรม=นำเสนอ
ความรู้งานวิจัยสู่
สังคม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

 (4) ร้อยละของ
บุคลากรที่มีงานวิจัย
ใหม่ที่ได้รับการ 
Citation 

ร้อยละ ปีฐาน 10 10 10 10 

 (5) ร้อยละผลงานวิจัย
ที่เกิดจากหน่วยงาน
ภายนอกต่อจำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 
 

ร้อยละ ปีฐาน 20 25 30 35 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมายในแต่ละปีบัญชี โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 
(ปีฐาน) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

2567 
(แผน) 

2568 
(แผน) 

1.3 เพ่ิมคุณค่าทาง
วิชาการให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

(6) ร้อยละของผู้เข้ารับ
บริการที่สามารถนำ
ความรู้ไปสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจาก
นวัตกรรมที่ถ่ายทอด 

ร้อยละ ปีฐาน 10 10 10 10 3.โครงการ Econ 
non Academics 
กิจกรรม=หลักสูตร
นักประเมินโครงการ
เชิงสังคม 
กิจกรรม=หลักสูตร
เศรษฐศาสตร์เพ่ือ
สังคม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

 (7) ร้อยละของรายได้
จากการให้บริการ
วิชาการท่ีเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ปีฐาน 10 15 15 20  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน  

2.1 บูรณาการความ
ร่วมมือ 
กับทุกภาคส่วน 

(8)ร้อยละคู่ความ
ร่วมมือที่ Active 

ร้อยละ ปีฐาน 80 80 80 80 4.โครงการ Econ co-
Partner 
- กิจกรรมฐานข้อมลู
คู่ความร่วมมือ 
- โครงการ 1 คณะ 1 
ตำบล (ต.ทุ่งสุขลา) 

หัวหน้าสำนักงาน
เลขานุการ 

2.2 ขับเคลื่อนองค์กร 
ด้วยระบบสารสนเทศ 

(9) ร้อยละความสำเร็จ
ของแผน ICT 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 5.โครงการ Digital 
ECON  
- ปรับปรุงแผน ICT 
- พัฒนา HW SW 
PW 
- กิจกรรมปรับ
กระบวนการสู่ดิจิทัล 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

(10) ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ทุกกลุ่ม 

ร้อยละ 75 78 81 84 87 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมายในแต่ละปีบัญชี โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2564 
(ปีฐาน) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

2567 
(แผน) 

2568 
(แผน) 

2.3 พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนสมัยใหม่และหลักสตูร 

(11) ร้อยละของรายวิชาที่
มีรูปแบบการเรียนการ
สอนสมยัใหม ่

ร้อยละ ปีฐาน 25 25 25 25 6.โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนยุค 
New normal 
- กิจกรรมการเรียน
การสอน online 
 

หัวหน้าภาควิชา
เศรษฐศาสตร์/
หัวหน้าภาควิชา
เศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ 

2.4 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

(12)ระดับคะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์ EdPEx 
 

คะแนน ปีฐาน 200 225 250 300 7.โครงการพัฒนา
องค์กรตามกรอบ 
EdPEx 

คณะทำงาน EdPEx 
(หน.สนง.
เลขานุการ) 

(13)ร้อยละความสำเร็จ
ตามแผนพัฒนาองค์กร
ตามกรอบ EdPEx 
 

ร้อยละ แผนพัฒนาองค์กร
แล้วเสร็จ 

100 100 100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง  

3.1 พัฒนาบุคลากรให้มี
ขีดความสามารถสูง 

(14)ร้อยละบุคลากรที่
ผ่านการประเมินขีด
ความสามารถตามท่ี
องค์กรกำหนด 

ร้อยละ 10 15 20 25 10 8.โครงการ High 
human capital 
-ทำแผน HR 
-PMS รูปแบบใหม่ 
-ขีดความสามารถ 
-แผนการอบรม 

นักทรัพยากรบุคคล 
 

3.2 พัฒนาองค์ความรู้สู่
องค์กรนวัตกรรม 

(15) ร้อยละผลงาน
การจัดการความรู้จาก
บุคลากรทุกระดับ 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 9.โครงการจดัการความรู้
สู่ Best Practice 

คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
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2564 
(ปีฐาน) 

2565 
(แผน) 

2566 
(แผน) 

2567 
(แผน) 

2568 
(แผน) 

 (16) ร้อยละ Best 
Practice ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระบบต่อ
องค์ความรู้ทั้งหมด 

ร้อยละ 10 10 10 10 10   

3.3 เสริมสร้างความ
ผูกพัน 
เพ่ือขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุข 

(17) ร้อยละของ
บุคลากรที่มีความ
ผูกพันต่อองค์กร 

ร้อยละ 

 
ปีฐาน 75 75 75 75 10.โครงการยกระดับ

ความผูกพันองค์กร 
หัวหน้าสำนักงาน
เลขานุการ 

(18) ร้อยละ
ความสำเร็จการ
ขับเคลื่อนค่านิยม
องค์กรได้ตามแผน 

ร้อยละ ปีฐาน 100 100 100 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรเพ่ือความยั่งยืน  

4.1 บริหารงบประมาณ
เชิงยุทธศาสตร์ให้สำเร็จ 

(19)ร้อยละของเงิน
งบประมาณภาครัฐที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละ ปีฐาน 100 100 100 100 11.แผนติดตามและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำเดือน 

รองคณบดีฝ่าย
การเงิน 

4.2 เพ่ิมรายได้ 
ที่ไม่ใช่ค่าหน่วยกิต 

(20)อัตราส่วนรายได้
จากค่าหน่วยกิตต่อ
รายได้ที่ไม่ใช่ค่าหน่วย
กิต 

สัดส่วน ปีฐาน 90:10 85:15 80:20 75:25 12.แผนติดตามและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำเดือน 

รองคณบดีฝ่าย
การเงิน 
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ภาคผนวก 
- ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในรอบ 4 ปีผ่านมา (พ.ศ.2560-2563) 
- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
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