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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 

วัน พุธ  ที่ 18 มกราคม  2566 เวลา 13.00  น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม 216  

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

ผู้เข้าประชุม 
1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ    ประธานกรรมการ 

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

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

 4.  รักษาการแทนประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   กรรมการ 
          (อาจารย์ ดร.อับดุลฮากิม  มะดีเยาะ) 

 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.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร   กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย์จิราพร  คงรอด) 
    10. หัวหน้าสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
        (นางสาวศิริพร  เพ็ชรมณี) 

 
 
 
 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าว
เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  เรื่องแจ้งจากประธานกรรมการ 

1.1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาการเคลื่อนเปลี่ยนสู่ยุทธศาสตร์
และหมุดหมายมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตามที่ฝ่ายแผนงานได้จัดกิจกรรม “TSU TALK for synergy to create 
strategy and milestone” ในวันที่ 14 มกราคม  2566 ณ ห้องประชุมสุริยา อาคารปฏิบัติการวิชาชีพ
ครู วิทยาเขตสงขลา นั้น  คณบดีได้นำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนคณะสู่ EdPEx300 และการขอรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจัดทำห้องปฏิบัติการเฉพาะสำหรับหลักสูตรที ่สังกัดคณะฯ  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทางคณะฯ จะได้รับการจัดอันดับในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นลำดับ
ที่ 1  
   1.1.2  ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2564 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้สรุปผลการสำรวจภาวะการมีงานทำ
ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564  ทั้งนี้ในส่วนของคณะฯ มีผลการสำรวจ ดังนี้ 
 

หลักสูตร จำนวน
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวน
ผู้ตอบแบบ

สำรวจ 

ร้อยละของ
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ภาพรวมคณะฯ  718 429 59.75 
บช.บ การบัญชี 268 192 71.64 
บธ.บ. การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 182 44 24.18 
บธ.บ. การตลาด 95 82 86.32 
บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ 84 50 59.52 
ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ 88 60 68.18 
บธ.ม. การจัดการธุรกิจ 1 1 100 

    
  ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต นั้นจะนำผลการสำรวจมาใช้ประกอบการ
ดำเนินงานดังนี้ 

1. แสดงถึงผลการดำเนินงานของหลักสูตร (AUN QA)   
2. การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ 

ทั้งนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจ้างนิสิตช่วยงานโทรแจ้งบัณฑิตเพ่ือตอบแบบสำรวจ และเพ่ิมช่อง
ทางการติดต่อกับบัณฑิตท่ีหลากหลายมากขึ้น 
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1.1.3  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย 
ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายขับเคลื่อนสู่ EdPEx300 ผ่านกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรม KM day โดยอาจนำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของแต่ละคณะฯ มาแลกเปลี่ยนร่วมกัน 
 

1.๒  เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
   1.2.1  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

       1.2.1.1  ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
     1) ผลการตรวจรับครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  

2565 
          คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ได้ดำเนินการตรวจรับครุภัณฑ์แล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม  2566  ปรากฎว่ามีครุภัณฑ์ที่ไม่ผ่าน
ตรวจรับจำนวน  3 รายการ  

        2) ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กำหนดตรวจรับครุภัณฑ์ในวันที่ 19 มกราคม  2566   

  1.2.1.3  ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการย้ายท่ีทำการคณะฯ ไป
ยังอาคาร 50 ปี 

     ในการดำเนินการย้ายที ่ทำการคระฯ ไปยังอาคาร 50 ปี 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับแบบ หลังจากที่ผุ ้รับจ้างมาแล้ว โดยกำหนดส่งงานงวดที่ 1 วันที่ 12 
มกราคม  2566  มีการปรับแก้แบบให้ตรงกับ TOR ที่ได้กำหนดไว้  โดยกำหนดให้เสร็จสิ้นกระบวนการ
ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2566   

  1.2.1.4  การดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ  
      คณะฯ ได้ดำเนินการจัดส่งแผนบริหารความเสี ่ยงไปยัง

มหาวิทยาลัยและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือนเรียบร้อยแล้ว  
  1.2.1.5  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566  คิดเป็นร้อยละ 

15.62 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 62.95 
ของแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  สรุปตามรายหมวด ดังนี้ 

หมวดรายจ่าย ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายเปรียบเทียบ
กับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย
เปรียบเทียบ
กับแผนการ
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1.หมวดค่าจ้างชั่วคราว  23  92.04  
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หมวดรายจ่าย ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายเปรียบเทียบ
กับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่าย
เปรียบเทียบ
กับแผนการ
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

2.หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยวัสดุด 

19.40 113.47 หมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลา  เบิกจ่ายมากกว่าแผนการเบิกจ่าย
ค ิดเป ็นร ้อยละ 416.66 เน ื ่องจาก มี
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริง จึงดำเนินการเปลี่ยนหมวดเงิน
จากรายการเง ินสน ับสน ุนย ุทธศาสตร์ฯ 
จำนวน 50,000 บาท  
หมวดค่าใช ้สอย   ประเภทค่าเด ินทาง
ปฏิบัติงานตามภารกิจ  เบิกจ่ายมากกว่าแผน 
ร้อยละ 184.67 
ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ เบิกจ่ายมากกว่า
แผน ร ้อยละ 157.16 เน ื ่องจากมีการ
ซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร  
ประเภทค่ารับรองและพิธีการ  เบิกจ่ายมา
กว่าแผน ร้อยละ 200.52  เนื่องจากมีการ
จัดประชุมหลายรายการ 
หมวดค่าวัสดุ    เบิกจ่ายมากกว่าแผน ร้อย
ละ 174.86 เนื ่องจากมีการจัดซื ้อว ัสดุ
เครื่องแต่งกายและหนังสือ  

หมวดค่าสาธารณูปโภค 72.06   
หมวดค่าครุภัณฑ์   อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายไตร

มาส 2 
หมวดเงินอุดหนุน 40.24   

 
 
1.2.2  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม 
          1.2.2.1  การดำเนินงานด้านการปรับปรุงหลักสูตร 

                           1) หลักสตูรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรจาก
สภามหาวิทยาลัยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHECO)   
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    2) การปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ขอให้ดำเนินการเสนอ 
มคอ 2 ภายใน 28 กุมภาพันธ์  2566  เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

      
 1.2.2.2  กระบวนการรับฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     ทางคณะฯ ได้อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนกลุ่มเป้าหมายในการรับ

ฟังเสียง รวมถึงประเด็นและวิธีการรับฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำผลที่ได้จากการรับฟังเสียงดังกลา่ว
มาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของคณะฯ  

 1.2.2.3  การดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมสังคม  
     คณะฯ ได้รับการอนุมัติจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม

สังคมจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญารับทุน โดยจะเริ่ม
ดำเนินกิจกรรม ในเดือน มกราคม 2566   

 1.2.2.4  การจัดสอบกลางภาค 
     ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่จัดตารางสำหรับการสอบกลางภาคใน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไปนั้น  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ที่มีความ
ประสงค์จะใช้ห้องเพื่อดำเนินการสอบวัดความรู้นิสิต คณะฯ ได้ดำเนินการจองห้องเรียนเพื่อบริการให้กับ
อาจารย์ที่แจ้งความประสงค์มายังคณะฯ   

 
   1.2.3  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

    1.2.3.1  การประชาสัมพันธ์การรับนิสิต 
        ผลการประชาสัมพันธ์การรับนิส ิต  TCAS 1  ภาพรวมมี
จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมากกว่าแผนรับนิสิต   
         กำหนดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในจังหวัดตรั ง และ 
ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยไปยังโรงเรียนต่าง ๆ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
         การจัดกิจกรรม Open House ร่วมกันระหว่างสโมสรนิสิต
คณะฯ และงานประชาสัมพันธ์คณะฯ  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานและผู้จัดงาน ในการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้  

  1.2.3.2  การพัฒนาระบบสารสนเทศคณะฯ  
               ด้วยคณะฯ ได้ดำเนินการขอใช้เงินรายได้สะสมเพ่ือพัฒนา

ระบบสารสนเทศ จำนวน  3 ระบบ 1 Application คือ 1) ฐานข้อมูลระบบบุคลากร 2)ระบบงานการเงิน  
3) ระบบแสดงผลความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามคำรับรองขององค์กร 4) Application ในการเชื่อมต่อ
การใช้งานระบบทั้งหมดสำหรับบุคลากรและนิสิต 

   1.2.3.3  การจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ประจำปีการศึกษา 
2565  

      ตามที ่คณะฯ ได้ร ับผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทาง EdPEx ทางคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะฯ ได้ดำเนินการพิจารณา
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กำหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 1 เรื่อง คือ  การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรม
สังคม โดยจะดำเนินการให้ครบตามกระบวนการการดำเนินงาน  

 1.2.4  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณลักษณะนิสิต 
    1.2.4.1  การดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ 
       ตามท่ีคณะฯ ได้รับการสนับสนุนการจัดโครงการอบรมนักวิจัย
รุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3  จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  โดยมีรูปแบบการจัดแบบ onsite  ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญารับทุน 
    1.2.4.2  ผลการคัดเลือกตัวแทนนิสิตคณะฯ เข้ารับรางวัล
พระราชทาน ประจำปี 2565 
       ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตคณะฯ ได้
ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนิสิตคณะฯ เข้ารับการพิจารณารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2565 นั้น ปรากฏว่าผู้ผ่านการพิจารณาคือ นายสาธิต  เลิศเดชะ  นิสิตชั้นปทีี่ 4 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
    1.2.4.3  การจัดกีฬาคณะฯ  
        ด้วยสโมสรนิสิตคณะฯ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน
คณะฯ ระหว่างวันที่  2-8 กุมภาพันธ์  2566  โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะ
มีกิจกรรมร่วมกับคณาจารย์  
    1.2.4.4  การดำเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะฯ  
        ด้วยคณะฯ ได้มีการประชุมร่วมกับสโมสรนิสิตคณะฯ เพ่ือ
ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการปรับกิจกรรมให้สอดรับการแผนกลยุทธ์คณะฯ และหมุดหมาย
ของมหาวิทยาลัย 
    1.2.4.5  การปรับปรุงการดำเนินงานด้านการสร้างความผูกพัน 
        จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทาง EdPEx ในประเด็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  ทางคณะฯ จะดำเนินการ
จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานปรับปรุงการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว 
 1.3  เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยเลขานุการ 

1.3.1  ผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวัน พุธ  ที่ 21 ธันวาคม  2565  ได้ดำเนินการ
ดังนี้ 

เรื่องพิจารณา รายละเอียด มติ ผลการดำเนินงาน 
พิจารณา สมอ.08 
หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(เพ่ิมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
 

ด้วยหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตได้เสนอขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 โดยเพิ่ม อาจารย์พงศ
ภัค แซ่เลี่ยว เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว  

เห็นชอบ ดำเน ินการจ ัดส่ง
หนังสือไปยังฝ ่าย
วิชาการ เรียบร้อย
แล้ว 
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เรื่องพิจารณา รายละเอียด มติ ผลการดำเนินงาน 
พิจารณาแผนบริการ
วิชาการปีการศึกษา 
2565 
 

ตามที่คณะฯ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการ
ในการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อนำข้อมูล
จัดทำแผนโครงการบริการวิชาการประจำปี
การศึกษา 2565 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เห็นชอบ ดำเนินการตาม
แผนบริการ
วิชาการ 

พ ิจารณาการ เสนอ
ข้อเสนอโครงการวิจัย
ข อ ง น า ง ส า ว ณ ิ ช า  
ตันติรักษ์ธรรม 

ด้วย นางสาวณิชา ตันติรักษ์ธรรม เสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัยเรื่อง การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
คณะฯ  
 

เห็นชอบ
และเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดำเนินการจัดส่ง
ข้อเสนอ
โครงการวิจัยไปยัง
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ส่งผลการ
พิจารณามายัง
คณะแล้ว 

พิจารณาการขอใช้เงิน
รายได้สะสม 

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีความ
ประสงค์ขอใช้งบประมาณเงินสะสมของคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพื ่อใช้ในการ
ดำเนินงานของคณะฯ 

อนุมัติการใช้
เงินรายได้
สะสม 

ดำเนินการเสนอ
การขอใช้เงิน
รายได้สะสมไปยัง
ฝ่ายแผนเรียบร้อย
แล้ว 

พิจารณาแผนกลยุทธ์
คณะฯ 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณไปสู่
วิสัยทัศน์ร่วมกันนั้น คณะฯ จึงดำเนินการปรับ
แผนกลยุทธ์คณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ  ดำเนินการส่งแผน
กลยุทธ์คณะฯ ไป
ยังฝ่ายแผน
เรียบร้อยแล้ว และ
คณบดีได้นำเสนอ
ต่อที่ประชุมแล้ว
เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2566 

 
มติที่ประชุม 
   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 

    2.1   ผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ           
สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 21 ธันวาคม  2565 

              ผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ สมัย
สามัญ ครั้งที ่12/2565 วันที่ 21 ธันวาคม  2565 ปรากฏว่าไมม่ีการแก้ไขรายงานการประชุม   
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2.2 ผลการแจ้งเวียนพิจารณาเรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 3 
เดือน (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) 

2.3   ผลการแจ้งเวียนพิจารณาเรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 3 เดือน 
(ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) 

 มีมตเิห็นชอบ 
 
มติที่ประชุม 
   เห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 พิจารณาการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ของ รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นก
น้อย 

         ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา นกน้อย เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง 
การยอมรับซีรีย์วายของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจาก
เงินรายได้คณะฯ  

   เสนอที่ประชุมพิจารณา  
1. ให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น  
2. พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคณวุฒิ 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น 
2. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  

   4.2 พิจารณาการขอรับค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของ              
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย 

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย เสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง "อิทธิพลของภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ และ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
ที ่มีต่อภาวะหมดใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที ่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ตีพิมพ์ในวารสาร
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 1 ปีที่ 15 เดือน มกราคม - มีนาคม 2566 
หน้า 167-186 ทั้งนี้วารสารดังกล่าวอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1  
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เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 3,000 บาท 

มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณ 3,000 บาท 

   4.3 พิจารณาการขอรับค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์
จารุมาศ เสน่หา 

ด้วย อาจารย์จารุมาศ เสน่หา เสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13" เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 
2565 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

 1. คุณค่าตราสินค้า ทัศนคติและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของ
ผู้บริโภคประเทศไทย หน้า D704-D714  

2. ปัจจัยคุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผุ้หญิงใน
ประเทศไทยภายหลังโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถ่ิน หน้า D715-D716  

3. คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ B2S 
ออนไลน์ในจประเทศไทย หน้า D736-D750  

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่น iQiyi ในประเทศไทย หน้า D775-D789  

5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
nocnoc.com ประเทศไทย หน้า D790-D801 

 เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 5,000 บาท 
มติที่ประชุม 
  อนุมัติงบประมาณ 5,000 บาท 

4.4 พิจารณาการขอรับค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
ดร.นิจกานต์ หนูอุไร 

ด้วย อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร ได้เสนอบทความวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่  13" เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2565 จำนวน 4 เรื่อง ดังนี ้ 

1. การส่งเสริมการขายและคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของผู้ใช้แอปพลิเคชั่น Lazada ประเทศไทย หน้าD252-D268  

2. ผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อออนไลน์และความไว้วางใจร้านค้าออนไลน์ที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้อเครื่องสำอาง 4U2 cosmetics ผ่านทางร้านค้าออนไลน์ ของกลุ่ม Generation Y ในประเทศไทย 
หน้า D477-D492  

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและวิถีการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพแพลนด์เบส (Plan-based food) ผ่านช่องออนไลน์ของ Generation Y หน้า D415-
D431  
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4. การสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สกินแคร์เซ
ราวี ผ่านการรับชมรีวิวในติ๊กต๊อก หน้าD460- D476  

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัตงิบประมาณ จำนวน 4,000 บาท  
มติที่ประชุม 

อนุมัตงิบประมาณ จำนวน 4,000 บาท  
   4.5  พิจารณาการขอรับค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
ดร.หรรษมน เพ็งหมาน 

ด้วย อาจารย์ ดร.หรรษมน เพ็งหมาน เสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยในที ่ประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั ้งที ่ 13" เมื ่อวันที่ 17-18 
พฤศจิกายน 2565 จำนวน 7 เรื่อง ดังนี ้ 

1. ปัจจัยคุณภาพการบริการและคุณภาพระบบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการเซเว่นเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หน้า D493-D502  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้งาน แอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ของผู้ใช้ในจังหวัด สงขลา หน้า D517-
D527  

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ผ่านแอปพลิเคชัน SHEIN ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา หน้า D528-D538  

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ขนส่ง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จ ากัด ในจังหวัดสงขลา หน้า D539-D549  

5. ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการ บริโภคอาหารริมทางของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หน้า D550-
D558  

6. ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 6Ps และความไว้วว้างใจที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน แอปพลิเคชัน Shopee ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา หน้า D559-D569  

7. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของร้านวัตสัน จังหวัด
สงขลา หน้า D653-D665  

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 7,000 บาท 
มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณ 7,000 บาท 
    4.6 พิจารณาการขอรับค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์
อรศิริ ลีลายุทธชัย 

ด้วย อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย เสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13" เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 
2565 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้  
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1.ปัจจัยส่วนประสมการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์คอลลา
เจนผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ หน้า D1244-1256  

2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนลไน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อการ์ตูน
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น KaKaowebtoon ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย หน้า D1257-1266  

3.ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารที่
ได้รับสัญลักษณ์บิบกูร์มองด์ในจังหวัดภูเก็ต หน้า D1276-1287 

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 3,000 บาท 
มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณ 3,000 บาท 
   4.7 พิจารณาการขอรับค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์
อัตถพงศ์ เขียวแกร 

ด้วย อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร เสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13" เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 
จำนวน 3 เรื่อง ดังนี ้ 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชั่น Shein ของผู้บริโภค
ชาวไทย หน้า D1158-D1170 

2. ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู ้ซื ้อสินค้าผ่านทางบริการ SpayLater ใน
แอปพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคชาวไทย หน้า D1171-1182 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการเข้าชมอนิเมะ
ผ่านแอปพลิเคชั่น Bilibili ของผู้บริโภคชาวไทย หน้า D1233-1243  

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 3,000 บาท 
มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณ 3,000 บาท 
4.8 พิจารณาการขอรับค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ 
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ เสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทน

การตีพิมพ์บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13" เมื่อวันที่ 17-18 
พฤศจิกายน 2565 จำนวน 4 เรื่อง ดังนี ้ 

1. ปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง Facebook Live ของผู้บริโภคใน
จังหวัดสงขลา หน้า D1222-D1232  

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชั่น Netflix หน้า D1139-
1148  

3. คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์และการยอมรับเทคโนโลยีที ่ส ่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชั่น Grab Food หน้า D1129-1138  
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4. ส่วนประสมการตลาดบริการที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที ่ยวในการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมในเขตเกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล หน้า D1120-1128  

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 4,000 บาท 
มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณ 4,000 บาท  

   4.9 พิจารณาการขอรับค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 

ด้วย อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ เสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13" เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 
2565 จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้  

1. ปัจจัยความเชื่อมั่นและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมหลังการซื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชั่น Taobao หน้า D119-133  

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ในภาคใต้
ของประเทศไทย หน้า D134-151  

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการแฟลช เอ็กซ์เพลส จำกัดในจังหวัดสงขลา หน้า D184-198  

4. คุณค่าของตราสินค้าที ่ส่งผลต่อการใช้บริการคาเฟ่อเมซอนในจังหวัดสงขลา หน้า 
D211-222  

5. ปัจจัยคุณภาพอาหารและปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการฟู้ดทรัคใน
จังหวัดสงขลา หน้า D223-237  

6. ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลและปัจจัยอิทธิพลของกลุ่ มอ้างอิงที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง Jovina ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา หน้า D238-251  

7. ทัศนคติที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อกระเป๋าแบรนด์เนมผ่านช่ องทางออนไลน์ หน้า 
D292-303  

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 7,000 บาท 
มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณ 7,000 บาท 
   4.10 พิจารณาการขอรับค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม 

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม เสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ 
ครั้งที ่2 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้  

1. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจชื้อเสื้ อผ้า
แฟชั่นผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุค๊ไลฟ์ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา หน้า 586-596  
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2. กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของ
ผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง: กรณีศึกษาร้านวัตสัน ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หน้า 
576-585  

3. อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดและความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
การใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดสงขลา หน้า 597-607  

4. คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้โมบาย
แบงก์กิ้ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หน้า 565-575  

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 4,000 บาท 
มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณ 4,000 บาท 
   4.11 พิจารณาการขอรับค่าตอบแทนสนับสนุนการอ้างอิงผลงานวิชาการของอาจารย์ 
ดร.หรรษมน เพ็งหมาน 

ด้วย อาจารย์ ดร.หรรษมน เพ็งหมาน ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการอ้างอิง
บทความวิจัย เรื ่อง Logistics service provider s capabilities and roles of government towards 
cross border logistics performance between Thailand and Malaysia ต ีพ ิมพ ์ ในวารสาร ABAC 
Journal Vol.42 No.1 (January-March, 2022 pp 202-221) บทความที่นำไปอ้างอิง คือ บทความ
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม การขัดเกลาทางสังคมและพฤติกรรมสีเขียว : พนักงาน
จากบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย ตีพิมพ์ในวารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีท ี5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม 2565) หน้า 117-137  

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ จำนวน 500 บาท 
มติที่ประชุม 

 อนุมัติงบประมาณ จำนวน 500 บาท 
   4.12 พิจารณาการขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย 

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย ขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย เรื ่อง Factors Affecting People s acceptance of cryptocurrency ในที่ประชุมวิชาการ
ร ะด ั บน าน าช า ติ  International Conference on Education, Business, Humanities and Social 
Sciences (ICEBHS) ณ เมื่อง Copenhagen ประเทศ Denmark ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึง 
17 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ จำนวน  40,000 บาท ทั้งนี้ 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  ได้กำหนดอัตราการสนับสนุนดังนี้ การ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในกลุ่มประเทศทวีปยุโรป/อเมริกา/แอฟริกา  สนับสนุนตามที่จ่ายจริงโดยไม่
เกิน 50,000 บาท แบ่งเป็น คณะฯ ไม่เกิน 10,000 บาท มหาวิทยาลัย ไม่เกิน 40,000 บาท  

เสนอที่ประชุมพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณ 
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มติที่ประชุม 
อนุมัติงบ 10,000 บาท เนื่องจาก ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

ทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
ข้อ 1.1 การนำเสนอผลงานวิจัยในทีประชุมวิชาการ กำหนดให้สนับสนุนงบประมาณตามที่จ่ายจริงโดยไม่
เกิน 50,000 บาท โดยจากแหล่งงบประมาณจาก มหาวิทยาลัย ไม่เกิน 40,000 บาท และแหล่ง
งบประมาณคณะฯ ไม่เกิน 10,000 บาท  
    4.13 พิจารณาการขอรับสนับสนุนทุนวิจัยของอาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 

ด้วย อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ ได้เสนอขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณเงิน
รายได้คณะฯ โดยดำเนินการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ของพนักงานในองค์กรธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ทั้งนี้ได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้ว  

       เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท 
มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท 
  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ  
ปฏิทินการประชุมและกำหนดวันปิดรับเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม  ประจำปี

เดือน กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2566 
ครั้งที ่ วันประชุม เวลา วันที ่ปิดรับเรื ่องเพื่อบรรจุเข้า

ระเบียบวาระการประชุม 
2/2566 15 กุมภาพันธ์  2566 13.00-16.00 น. 9 กุมภาพันธ์  2566 
3/2566 15 มีนาคม 2566 13.00-16.00 น. 9 มีนาคม  2566 
4/2566 18 เมษายน  2566 

(พิจารณาค่าระดับขั้น) 
16.00-20.00 น. 11 เมษายน 2566 

5/2566 17 พฤษภาคม 2566 13.00-16.00 น. 11 พฤษภาคม  2566 
6/2566 16 มิถุนายน  2566 

(พิจารณาค่าระดับขั้น) 
16.00-20.00 น. 13 มิถุนายน 2566 

7/2566 19 กรกฎาคม 2566 13.00-16.00 น. 13 กรกฎาคม 2566 
8/2566 16 สิงหาคม 2566 13.00-16.00 น. 10 สิงหาคม  2566 
9/2566 20 กันยายน 2566 13.00-16.00 น. 14 กันยายน 2566 
10/2566 18 ตุลาคม  2566 13.00-16.00 น. 11 ตุลาคม 2566 
11/2566 10 พฤศจิกายน 2566 

(พิจารณาค่าระดับขั้น) 
16.00-20.00 น. 13 พฤศจิกายน  2566 

12/2566 20 ธันวาคม  2566 13.00-16.00 น. 14 ธันวาคม  2566 
มติที่ประชุม      
  เห็นชอบ 
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เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
    
 
 

  นางสาวศิริพร  เพ็ชรมณี 
                                              หวัหน้าสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ผู้จดบันทึกการประชุม 

 
 

 
 

     อาจารย์จิราพร  คงรอด 
          รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณลักษณะนิสิต 

    กรรมการและเลขานุการ 
               ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

 

 
 

  อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา 
                คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

          ประธานกรรมการ 
               ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 


