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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2565 

วัน พุธ  ที่ 21 ธันวาคม  2565  เวลา 13.00  น. เปน็ต้นไป 
ณ ห้องประชุม 216 และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex  

----------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ    ประธานกรรมการ 

(อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา) 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม   กรรมการ 

         (อาจารย์ ดร.สานิตย์  ศรีชูเกียรติ) 
     3.  ประธานสาขาวิชาการบัญชี     กรรมการ                      
          (อาจารย์เสาวลักษณ์  จันทร์ประสิทธิ์) 

 4.  ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
          (อาจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุญสิทธิ์) 

 5. ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ     กรรมการ      
        (รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  นกน้อย) 
    6.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   กรรมการ 
         (อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์  บริพันธ์) 
    7.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณลักษณะนิสิต  กรรมการ 
        (อาจารย์ ดร.หรรษมน  เพ็งหมาน) 
    8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา  นวลประดิษฐ์    กรรมการ 
    9. หัวหน้าสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
        (นางสาวศิริพร  เพ็ชรมณี) 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
    1.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร   ติดภารกิจอ่ืน 

(อาจารย์จิราพร  คงรอด) 
 
 
 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าว
เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธานกรรมการ 
1.1.1 การจัดการเร ียนการสอนตามตารางการใช้ห้องเร ียนระบบงาน

ทะเบียน 
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวัน

จันทร์ ที่  28 พฤศจิกายน 2565 และกำหนดวันสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางเรียน เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม 2565 เสร็จแล้วนั้น  ในการนี้จึงขอให้คณาจารย์ดำเนินการจัดการเรียนสอน ให ้ เป ็น ไปตามที่
กำหนดตามคำสั่งเปลี่ยนแปลงให้ปฏิบัติหน้าที่ผู ้สอน และหากรายวิชาใดที่ผู ้สอนได้มีการปรับเปลี ่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือเปลี่ยนแปลงห้องเรียนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ดำเนินการแจ้งมายัง
สำนักงานคณะฯ (คุณเสาวรส  สุดตะนก) เพื่อทางคณะฯ จะได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังภารกิจทะเบียน
นิสิตและบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการต่อไป 
    กรณีขออนุญาตสอนชดเชย ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ประกาศเป็นแนว
ปฏิบัติให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบเข้าชั ้นเรียนตามตารางที ่ประกาศไว้ในระบบงานทะเบียน              
โดยให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาการขออนุญาตสอนชดเชยเป็นรายกรณี  

 
1.1.1 กำหนดการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 

ด้วยสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2566  ในวันศุกร์ ที่  23 พฤศจิกายน 2565  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ 
หอประชุมปาริชาติ    

 
1.๒  เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
   1.2.1  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
  1.2.1.1  การร่วมต้อนรับบุคลากรจาก Institute Pertanian Bogor 

University (IPB) และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาจาก Universitas 
Muria Kudus (UMK) ประเทศอินโดนีเซีย 

    ตามที ่คณะฯ ได้ร ่วมทำกิจกรรมแลกเปลี ่ยนวัฒนธรรมกับ
นักศึกษาจาก Universitas Muria Kudus (UMK) ประเทศอินโดนีเซ ีย ระหว่างว ันที ่ 1 -18 
ธันวาคม  2565  และร่วมต้อนรับบุคลากรจาก Institute Pertanian Bogor University (IPB) 
เมื่อวันที่  15 ธันวาคม  2565  ทางคณะฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านในการร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว   
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  1.2.1.2  การประชาสัมพันธ์การรับนิสิต 
       การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การรับนิสิตที่จังหวัด

ตรง ขอเปลี่ยนจากเดือนธันวาคม 2565 เป็น เดือน มกราคม 2566 เนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำ
ท่วมในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง  และ ทางมหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรม Open House .ในวันที่ 
20 มกราคม 2566  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน 

  
1.2.2  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณลักษณะนิสิต 

    1.2.2.1  การจัดโครงการบริการวิชาการ 
        ด้วยคณะฯ อยู่ระหว่างเสนอข้อเสนอการจัดโครงการพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยกำหนด
จัดกิจกรรมในเดือน มิถุนายน 2566   
      1.2.4.2  การดำเนินงานด้านสโมสรนิสิต 
       คณะฯ อยู่ระหว่างการจัดตั้งชมรมพัฒนาผู้ประกอบการ โดย
กำหนดให้สโมสรนิสิตคณะฯ ดำเนินการประชุมร่วมกับตัวแทนสโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ เพื่อร่วมกันจัดตั้ง
ชมรมดังกล่าว 
 
 1.3  เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยเลขานุการ 

1.3.1  ผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ สมัยสามัญ ครั ้งที ่ 11/2565 เมื ่อวัน ศุกร์   ที ่ 25 พฤศจิกายน  2565  ได้
ดำเนินการดังนี้ 

เรื่องพิจารณา รายละเอียด มติ ผลการดำเนินงาน 
พิจารณาค่าระดับขั้นในรายวิชา
สังกัดคณะฯ ประจำภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2565 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดส่งค่า
ร ะด ั บ ข ั ้ น ภ าย ใน ว ั นท ี ่  28 
พฤศจิกายน 2565 นั้น เพื่อให้
การดำเนินการพิจารณาค่าระดับ
ข ั ้ นประจำภาคเร ี ยนท ี ่  1 ปี
การศึกษา 2565 เป ็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เสนอที่ประชุม
พิจารณา ค่าระดับขั้นรายวิชาที่
ส ังก ัดคณะเศรษฐศาสตร ์และ
บริหารธุรกิจ ดังนี้  
1. ระดับปริญญาตรี จำนวน 

133 รายวิชา 209 กลุ่ม 
2. ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 
8 รายวิชา 10 กลุ่ม 

อนุมัติ ดำเน ินการจ ัดส่ง
หนังสือไปยังฝ ่าย
วิชาการ เรียบร้อย
แล้ว 
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เรื่องพิจารณา รายละเอียด มติ ผลการดำเนินงาน 
พิจารณาการขอเทียบรายวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และ
นวัตกรรมบริการ 

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และ
นว ัตกรรมบร ิการ  ขอเท ี ยบ
รายว ิชา 0707422 การว ิจัย
ทางการจ ัดการธ ุ รก ิจการค้ า
สมัยใหม่ กับ รายวิชา0706471 
การปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ  

อนุมัติ ดำเนินการจัดส่ง
หนังสือไปยังฝ่าย
วิชาการ เรียบร้อย
แล้ว 

พ ิ จ า รณาก า ร เ ส น อแ ต ่ ง ตั้ ง
อาจารย์พิเศษ 

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิน
สัคค สุวรรณอัจฉริย ได้เสนอขอ
แต่งตั้ง อาจารย์เนเลีย อิโกชคิน่า 
เป็นอาจารย์พิเศษ ในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ประจำภาคเรียนที่ 2 
ปีการศ ึกษา 2565 เพ ื ่อสอน
ร า ย ว ิ ช า  0000127 ภ า ษ า
รัสเซียในชีวิตประจำวัน 

เห็นชอบ ดำเนินการจัดส่ง
หนังสือไปยังฝ่าย
วิชาการ เรียบร้อย
แล้ว 

พ ิจารณาการ เสนอข ้อ เสนอ
โครงการวิจัยของอาจารย์ ดร.
โกมลมณี เกตตะพันธ์ 

ด้วย อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกต
ตะพ ั น ธ ์  ไ ด ้ เ ส นอข ้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์กรธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากคณะฯ 

เห็นชอบข้อเสนอ
โครงการวิจัย
เบื้องต้น และ
แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ดำเนินการจัดส่ง
หนังสือและ
ข้อเสนอ
โครงการวิจัยไปยัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เรียบร้อยแล้ว 

พิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้
กำหนดให้คณะฯ ดำเนินการ
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยจัดส่งแบบเสนอ
ชื่อให้ประธานคณะกรรมการสรร
หากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านเลขานุการใน
ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2565 
- 19 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ 
คณะฯ ได้แจ้งให้บุคลากรเสนอ
รายชื่อ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
จำนวน 1 รายชื่อ  

เห็นชอบเสนอชื่อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ดำเนินการเสนอชื่อ
ไปยังสภา
มหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว 
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เรื่องพิจารณา รายละเอียด มติ ผลการดำเนินงาน 
พิจารณารายงานประเมินผลและ
การปรับปรุงแผนการควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

ด้วยคณะฯ ขอเสนอรายงาน
ประเมินและการปรับปรุง
แผนการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

เห็นชอบ  
 

ดำเนินการจัดส่ง
รายงานประเมินผล
และการปรับปรุงฯ 
ไปยังฝ่ายแผน
เรียบร้อยแล้ว 

 
มติที่ประชุม 
   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 

    2.1   ผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ           
สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน  2565 

              ผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ สมัย
สามัญ ครั้งที ่11/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน  2565 ปรากฏว่าไมม่ีการแก้ไขรายงานการประชุม   

    2.2    ผลการแจ้งเวียนพิจารณาเรื่อง การแก้เกรดของนิสิต I รายวิชา 0707422 
                 ผลการแจ้งเวียนพิจารณาเรื่อง พิจารณาการแก้ไขค่าระดับขั้น I ของนิสิต

รายวิชา 0707422  การวิจัยทางการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม S101 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565  มีมติอนุมัติ 
 
มติที่ประชุม 
   เห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
4.1 พิจารณา สมอ.08 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เพิ ่มอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ

หลักสูตร) 
ด้วยหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 โดยเพิ่ม อาจารย์พงศภัค 
แซ่เลี่ยว เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว  

เสนอที่ประชุมพิจารณา แบบ สมอ. 08 
มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ  

  

4.2 พิจารณาแผนบริการวิชาการปีการศึกษา 2565 

ตามที่คณะฯ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการในการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อนำ
ข้อมูลจัดทำแผนโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อย
แล้วนั้น จึงเสนอแผนบริการวิชาการฯ ต่อที่ประชุม 

เสนอที ่ประชุมพิจารณาแผนงานโครงการบริการวิชการประจำปีการศึกษา 2565/
ปีงบประมาณ 2566  

 มติที่ประชุม 

  เห็นชอบ 

  

4.3 พ ิจารณาการสน ับสน ุนค ่ าตอบแทนการอ ้ า งอ ิ งผลงานว ิชาการของ                             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม 

ตามท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม ได้ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการอ้างอิง
ผลงานวิชาการ จำนวน 2 เรือ่ง คือ  

บทความที่ขอรับการสนับสนุน 
การอ้างอิงผลงาน 

บทความที่นำไปอ้างอิง 

เรื ่องที ่ 1  ปัจจัยเชิงเหตุของความภักดีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาการซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น
ซ ี  ต ีพ ิมพ ์ ในวารสาร Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ฉบ ับมน ุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 
2565-เมษายน 2561 หน้า 2515-2529   

 บทความเรื่อง แบบจำลองสมการโครงสร้างความตั้งใจ
ซื ้อสินค้าออนไลน์ในช่วงล๊อกดาวน์ COVID-19 ใน
จังหวัดสงขลา ของ อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 
ตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร ์และบริหารธ ุรกิจ 
มหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ ป ีท ี ่  14 ฉบ ับท ี ่  3 เด ือน 
กรกฎาคม-กันยายน 2565 หน้า 125-144  
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บทความที่ขอรับการสนับสนุน 
การอ้างอิงผลงาน 

บทความที่นำไปอ้างอิง 

เร ื ่องที ่  2  หลักส ูตรการค้าสมัยใหม่และ
นวัตกรรมบริการตามความต้องการของผู ้มี
ส ่วนได ้ส ่วนเส ีย  ต ีพ ิมพ ์ ในวารสารคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปีที่ 13 ฉบับที่ 
2 เด ือนกรกฎาคม-ธ ันวาคม 2564 หน้า 
163-178 

เรื่องที่ 1  บทความเรื่อง แบบจำลองสมการโครงสร้าง
ความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วง ล๊อกดาวน์ COVID-
19 ในจังหวัดสงขลา ของ อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกต
ตะพ ันธ์  ต ีพ ิ มพ ์ ในวารสาร เศรษฐศาสตร ์ และ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 
เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565 หน้า 125-144 
เร ื ่องที ่ 2  บทความเรื ่อง Formulating Expected 
Learning Outcomes for the Bachelor of Business 
Administration Program : Linking to the 
Requirements of External Stakeholders ตีพิมพ์ใน 
วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 
2565 หน้า 173-192 

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณ เรื่องท่ี 1 จำนวน 500 บาท เรื่องท่ี 2 
จำนวน 1,000 บาท 

มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณ เรื่องที่ 1 จำนวน 500 บาท เรื่องท่ี 2 จำนวน 1,000 บาท 

  

4.4 พ ิจารณาการสน ับสน ุนค ่ าตอบแทนการต ีพ ิ มพ ์ผลงานว ิ ชาการของ                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม 

ด้วย ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  สงสม ขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 11th National Conference 2022 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้  

เรื่องที่ 1 ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการของโรงแรมที่ส่ งผลต่อ
ความภักดีของนักท่องเที่ยวชาว ไทยในการเลือกใช้บริการโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หน้า 630-
642  

เรื่องที่ 2  ส่วนประสมทางการตลาด (7P?s) และภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 หน้า 617-
629  
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เรื ่องที่ 3  ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค (4C?s) และคุณภาพการ
บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริการฟูด้เดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา หน้า 543-556  

เรื ่องที่ 4  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเพ่ือสุขภาพ ของผู้บริโภคในพื้นทีอ่ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หน้า 657-671  

เรื่องที่ 5 ภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ธนาคารออมสิน ในเขตอำเภอ เมืองสงขลา หน้า 557-570  

เรื ่องที่ 6 คุณภาพด้านบริการของที่พักและภาพลักษณ-ของแหล่งท่องเที ่ยว ที่มี
อิทธิพลต่อความภักดีของ นักท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หน้า 58-70  

เรื่องที่ 7 ความพึงพอใจและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อความภักดีในการชื้อผลิตภัณฑ์
เครือ่งสำอางผ่านแอปพลิเคชัน Tik Tok ของผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หน้า 304 - 315  

เรื่องที่ 8 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างคุณภาพระบบ ส่วนประสมทางการตลาด 
ความพึงพอใจ และความภักดีต่อ ร้านสะดวกซัก Otteri Wash and Dry ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หน้า 104-116  

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท 

มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท 

 

4.5 พิจารณาการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์จิราพร  
คงรอด 

ด้วยอาจารย์จิราพร คงรอด ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรมที่ได้ รับมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว (SHA) ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตีพิมพ์ในวารสาร
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เล่มที่ 17 ฉบับที่ 61 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 หน้า 
46- 55 ทั้งนี้วารสารดังกล่าวอยู่ในกลุ่ม 2 

 เสนอที่ประชุมพิจารณา อนุมัติงบประมาณจำนวน 2,000 บาท 

มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณจำนวน 2,000 บาท 
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4.6 พิจารณาการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยของนางสาวณิชา ตันติรักษ์ธรรม 
ด้วย นางสาวณิชา ตันติรักษ์ธรรม เสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การรับรู้สื่ อ

ประชาสัมพันธ์และปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนิสิตคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 เพ่ือขอรับ
การสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ  

เสนอที่ประชุมพิจารณา  
1. ให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น  
2. เสนอแต่งตั้งชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบและเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.7   พ ิจารณาการเสนอเอกสารว ิ เคราะห ์ของนางสาววาสนา  มรรคคงคา                            
เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 

ด้วยนางสาววาสนา มรรคคงคา ได้เสนอผลงานวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์โหลด
ภาระงานในองค์ประกอบที ่ 1 ผลสัมฤทธิ ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อใช้ในการประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีการศึกษา 2565  

เสนอที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม 

เห็นชอบโดยมีการแก้ไข คือ เพ่ิม แนวคิดทฤษฎีเรื่องการประเมินการปฏิบัติงาน  

   

4.8 พิจารณาผลการดำเนนิงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 

ตามที่คณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 
2565 ต่อ มหาวิทยาลัยแล้วนั้น คณะฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่าง
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 16 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการดำเนินการ
เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติงานฯ  

เ สนอที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม 

เห็นชอบและให้ดำเนินการเพ่ิมช่องทางการแจ้งผลการดำเนินงานให้บุคลากรทราบ  
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   4.9 พิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม 
        ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีความประสงค์ขอใช้งบประมาณเงินสะสม
ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของคณะฯ ดังนี้ 
  

มติที่ประชุม 

  อนุมัติการใช้เงินรายได้สะสม 

  
4.10 พิจารณาแผนกลยุทธ์คณะฯ 
         ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-

2570) เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณไปสู่วิสัยทัศน์ร่วมกันนั้น คณะฯ จึงดำเนินการปรับแผน
กลยุทธ์คณะฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

       เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนกลยุทธ์คณะฯ (พ.ศ. 2566-2570)  

ลำดับที่ รายการ งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท) 

1 จ้างออกแบบปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานรองรับการย้ายสำนักงานใหม่ของ
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

400,000 

2 จ้างจัดระบบสารสนเทศคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

   2.1 ฐานข้อมูลระบบบุคลากร 

   2.2 ระบบงานการเงิน 

    2.3 ระบบแสดงผลความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามคำรับรองของ
องค์กร 

    2.4 ระบบ E-Learning 

    2.5 Application ในการเชื่อมต่อการใช้งานระบบทั้งหมดสำหรับ
บุคลากรและนิสิต 

500,000 

3 งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์ชั้น 1 (ห้องพัก ผศ.ดร.วิลาวัลย ์จันทร์ศรี และ  
ห้องพัก ผศ.ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)   

25,000 

4 งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์ (235) 45,000 
5 งานปรับปรุงห้องเรียน 233 234     90,000 
6 งานปรับปรุงห้องน้ำ และเดินท่อน้ำดี 143,000 
7 จอ LED สำหรับงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เครื่อง 142,500 
8 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ที่รองรับการจัดการเรียนการสอน ห้อง 232 และ 

ห้อง 222   
65,990 

9 ห้องประชุมคณะฯ  เนื่องจาก เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ 
เสื่อมสภาพ   

60,855 

 รวมทั้งสิ้น 1,472,345   
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มติที่ประชุม 

    เห็นชอบ   

  

  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ  
                 กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำเดือน มกราคม  2566  มีดังนี ้

- กำหนดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่1 /2566 วัน พุธ  ที1่8 มกราคม  2566  
เวลา 13.00 น. เป็นต้น 

มติที่ประชุม      
  เห็นชอบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
    
 
 

  นางสาวศิริพร  เพ็ชรมณี 
                                              หวัหน้าสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ผู้จดบันทึกการประชุม 

 
 

 
 

อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา 
                คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

          ประธานกรรมการ 
               ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 


