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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566 

วัน พุธ  ที่ 15 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 13.00  น. เปน็ต้นไป 
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.ธนวิทย์  บุญสิทธิ์) 

 5. ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ     กรรมการ      
        (รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  นกน้อย) 
    6.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   กรรมการ 
         (อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์  บริพันธ์) 
    7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา  นวลประดิษฐ์    กรรมการ 
    8.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร   กรรมการและเลขานุการ 

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

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
  1.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณลักษณะนิสิต  ปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ 
        (อาจารย์ ดร.หรรษมน  เพ็งหมาน) 
 
 
 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าว
เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธานกรรมการ 
1.1.1 การดำเนินงานด้านการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอกของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ระหว่างการสร้างกลไกด้านนวัตกรรมสังคม

เพื่อประกอบการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกโดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลือนการขอทุนวิจัย
ภายนอก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 การขอทุนโครงการ Flagship  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้รับทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจำนวนมาก แต่อาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องการกระจายสัดส่วนของนักวิจัยที่
ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งส่วนใหญ่ทุนวิจัยจะเป็นแบบเร่งด่วน ทำให้ผู้ขอเสนอโครงการวิจัยไม่
สามารถพัฒนาข้อเสนอได้ทันเวลา หรือ การเลือกบุคคลเพื ่อร่วมทีมวิจัยซึ ่งดำเนินการโดยหัวหน้า
โครงการวิจัย ซึ่งจะติดต่อโดยดำเนินการติดต่อด้วยตนเองผ่านคณบดี หรือ ผ่านการแนะนำจากนักวิจัย 
 

1.1.2 การเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบบุคลากร 
   ตามที่คณะฯ ได้รับหนังสือจากฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง 

การปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็น 1) การปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จทันเวลาสำหรับการเปิดสอนให้กับ
นิสิตในปีการศึกษา 2567 จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ โดยทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ดำเนินการส่งแบบ
รายงานข้อมูลหลักสูตร (TSU Degree Profile) ไปยังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566  2) 
การจัดทำแผนปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เฉพาะหลักสูตรทางวิชาการ) 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2565 และ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ข้อกำหนดการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2566 โดยเสนอแผนการปรับปรุงหลักสูตรของส่วนงานวิชาการ รวมถึงแผนการจัด
การศึกษาหลักสูตรแบบกลุ่มวิชาการ (Clusters) ภายใน 28 เมษายน 2566 ตามประกาศตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเรื่อง ข้อกำหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566 (แผนปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการหรือทางวิชาชีพที่จัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะ ตั้งแต่ 2 วิชาเอกข้ึนไป (จัด
การศึกษาแบบกลุ่มหลักสูตร (Cluster)) พ.ศ. 2567  

 เพ ื ่อให ้การดำเน ินการปร ับปร ุงหล ักส ูตรเป ็นไปทางท ิศทางที่
มหาวิทยาลัยกำหนดทางคณะฯ จึงได้เรียนเชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้พบบุคลากรในวัน
อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์   2566  เวลา 13.00 น.   
 
   1.1.2  ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2564 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้สรุปผลการสำรวจภาวะการมีงานทำ
ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564  ทั้งนี้ในส่วนของคณะฯ มีผลการสำรวจ ดังนี้ 
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ที ่ ส่วนงาน/หลักสูตร 
บัณฑิต
ทั้งหมด 

บัณฑิตที่ตอบแบบ
สำรวจภาวะการมี
งานทำ เป้าหมาย 

ร้อยละ 70 

บัณฑิตมีงานทำ 
(ไม่รวมผู้มีงานทำ
ก่อนจบการศึกษา
และอยู่ในสายงาน

เดิมหลังจบ
การศึกษา) 

บัณฑิตที่มีงานทำ
ทั้งหมด (รวมผู้มี
งานทำก่อนจบ
การศึกษา อยู่ใน

สายงานเดิมหลังจบ
การศึกษา) 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

  
คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 718 623 86.77 300 53.86 364 58.43 

1 บช.บ. การบัญช ี 268 246 91.79 130 59.36 156 63.41 

2 
บธ.บ. การค้าสมัยใหม่
และนวัตกรรมบริการ 182 138 75.82 67 58.77 91 65.94 

3 บธ.บ. การตลาด 95 91 95.79 35 41.67 42 46.15 

4 

บธ.บ. การ
ประกอบการและการ
จัดการ 84 72 85.71 35 52.24 40 55.56 

5 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 88 75 85.23 32 44.44 34 45.33 

6 
บธ.ม. การจัดการ
ธุรกิจ 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 

 
1.1.3 กำหนดการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร  

         ด้วยคณะฯ กำหนดให้มีกิจกรรมผู ้บริหารพบบุคลากร เพื ่อร่วมพูดคุย 
แลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ โดยครั้งที่ 1 กำหนดจัดวันพุธ ที่ 1 มีนาคม  2566 เวลา 
13.00 น. ณ ห้องประชุม 18310  โดยมีกำหนดการดังนี้ 

เวลา กิจกรรม 
13.00-13.10 น. คณบดีกล่าวเปิดการประชุม  
13.10-13.30 น. การแลกเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินงานของคณะฯ เพ่ือให้ผลการดำเนินงานบรรลุ

ตามแผนกลยุทธ์คณะฯ และหมุดหมายของมหาวิทยาลัย 
- แผนกลยุทธ์คณะฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)   
โดย  อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา  
คณบดี 

13.30-13.45 น. - การดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร  
โดย  อาจารย์จิราพร  คงรอด 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

13.45-14.00 น. การดำเนินงานด้านวิชาการ  และวิจัย 
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เวลา กิจกรรม 
โดย อาจารย์ ดร.สานิตย์  ศรีชูเกียรติ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม 

14.15-14.30 น. การดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์  ความร่วมมือ การสื่อสารองค์กร 
โดย อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์  บริพันธ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

14.30-14.45 น. การดำเนินงานด้านพัฒนานิสิต  และบริการวิชาการ 
โดย อาจารย์ ดร.หรรษมน  เพ็งหมาน 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณลักษณะนิสิต 

14.45-15.00 น. การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานคณะฯ 
โดย  นางสาวศิริพร  เพ็ชรมณี 
หัวหน้าสำนักงาน 

15.00-15.15 น. การดำเนินงานของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
โดย  อาจารย์ ดร.ธนวิทย์  บญุสิทธิ์   
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

15.15-15.30 น. การดำเนินงานของสาขาวิชาการบัญชี 
โดย อาจารย์เสาวลักษณ์  จันทร์ประสิทธิ์ 
ประธานสาขาวิชาการบัญชี 

15.30-15.45 น. การดำเนินงานของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  นกน้อย 
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

15.45-17.00 น. บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ 
 
  1.1.4  กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 
   ด้วยคณะฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในการจัด
โครงการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  19-23 มิถุนายน  2566 ณ ห้องประชุม
สงขลาบอล  โรงแรมบีพีสมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   
 

1.๒  เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
 1.2.1  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม 
           1.2.1.1  การดำเนินงานด้านการปรับปรุงหลักสูตร 

                                     1) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ได้ผ่านการอนุมัติ
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO)   
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               2) การปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างแก้ไข Degree profile   

  1.2.1.2  ผลงานทางวิชาการและรูปแบบการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2565  

                  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2565 กำหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตระดับปริญญาตรี ต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
ของตนเอง และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 อย่างน้อย 1 เรื ่อง ในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง  และอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย นั้น  ทั้งนี้การเผยแพร่ผลงานวิจัยประเภทหนังสือ
ประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (proceeding)  ต้องมาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  5 ปี   
    1.2.1.3  กิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต 

                ด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ กำหนดจัดกิจกรรมผู ้บริหารพบ
นิสิตทุกหลักสูตรทุกชั้นปี โดย ครั้งที่ 1 กำหนดพบนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 
กุมภาพันธ์  2566  เวลา  16.10-18.00 น.  ณ ห้อง 15403  ครั้งที่ 2 กำหนดพบนิสิตหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ในวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์  2566 เวลา  16.10-18.00 น. ณ ห้อง 15402   
สำหรับหลักสูตรอ่ืน ๆ คณะฯ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   

 
1.2.2  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

    1.2.2.1  ผลการพิจารณากรอบอัตรากำล ัง ประเภทลูกจ ้าง
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

        คณะฯ ได้รับอนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน จำนวน  1 อัตรา โดยผู ้ผ ่านการคัดเล ือกจะปฏิบัต ิหน้าที ่ 1)  งานด้านวารสารคณะฯ                        
2) งานศูนย์วิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมสังคม  และงานอ่ืนทีได้รับมอบหมาย  

  1.2.2.2   การดำเนินงานระบบ LEAN 
       ตามที่ฝ่ายแผนงานได้กำหนดให้คณะฯ กรอกข้อมูลเพ่ือ

ประกอบการดำเนินงานระบบ LEAN  โดยกำหนดให้คณะฯ จัดส่งข้อมูล  3 ประเด็น คือ 1)การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา/จัดงาน   2) การมอบของที่ระลึก   3) การใช้วัสดุสำนักงาน  สำหรับประเดน็ที่ 
1 คณะฯ จะดำเนินการกรอกเฉพาะแผนในภาพรวมคณะฯ  

  1.2.2.3  การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) 

      ตามที่มหาวิทยาลัยได้ผลการประเมิน 89.06 อยู่ในระดับดี 
(A) มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ผลการประเมินรายตัวชี้วัด และได้กำหนดให้คณะฯ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.  2566  ในประเด็นดังนี้ 1) การปรับปรุงการ
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ทำงาน    2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร   3) คุณภาพการดำเนินงาน  4) การใช้งบประมาณ   5) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ     

  1.2.2.4  ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการย้ายท่ีทำการคณะฯ ไป
ยังอาคาร 50 ปี 

     ในการดำเนินการย้ายที ่ทำการคณะฯ ไปยังอาคาร 50 ปี 
ขณะนี้อยู ่ในขั ้นตอนการตรวจรับแบบ หลังจากที่ผ ุ ้ร ับจ้างมาแล้ว โดยกำหนดส่งงานงวดที่ 1 วันที่                     
12 มกราคม  2566  มีการปรับแก้แบบให้ตรงกับ TOR ที่ได้กำหนดไว้  และกำหนดส่งแบบงวดสุดท้าย 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2566   

1.2.2.5  ผลการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม  
      ตามที่คณะฯ ได้ดำเนินการเสนอขอใช้งบประมาณเงินรายได้สะสม 

เพื่อดำเนินการเตรียมการในการย้ายคณะฯ  ปรับปรุงห้องภายในอาคารคณะฯ และ การบริหารจัดการ
คณะฯ นั้น  คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่  23 มกราคม  
2566  มีมติ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 จำนวน 
1,556,300 บาท  

   1.2.3  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
    1.2.3.1  การดำเนินงานด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
       1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา    คณะผู้บริหาร  ประธาน
หลักสูตร และคณาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ได้ร่วมเจราความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2566 
        2. โรงพบาบาลหาดใหญ่  ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ กำลังอยู่ระหว่างติดต่อประสานงาน 
 

1.2.3.2  การประชาสัมพันธ์การรับนิสิต 
        ผลการประชาสัมพันธ์การรับนิส ิต  TCAS 1  ภาพรวมมี
จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมากกว่าแผนรับนิสิต กำหนดการชำระเงินเพื่อยีนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 21-26 
กุมภาพันธ์  2566  และขณะนี ้มหาวิทยาลัยอยู ่ในระหว่างการรับนิสิต TCAS2 ระหว่างวันที ่ 10 
กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม  2566  สำหรับจำนวนนิสิตที่ยืนยันสิทธิ์จากผลสอบ TCAS1 ทางคณะฯ จะแจ้ง
ให้หลักสูตรทราบอีกครั้งหนึ่ง    
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 1.3  เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยเลขานุการ 
1.3.1  ผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์

และบริหารธุรกิจ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวัน พุธ  ที่ 18 มกราคม  2566  ได้ดำเนินการดังนี้ 
เรื่องพิจารณา รายละเอียด มติ ผลการดำเนินงาน 

การเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัยของ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา 
นกน้อย 
 

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. 
เจษฎา นกน้อย เสนอ
ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง 
การยอมรับซีรีย์วายของ
ประชาชนในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณวิจัย
จากเงินรายได้คณะฯ  
 

1. เห็นชอบข้อเสนอ
โครงการวิจัย
เบื้องต้น 
2. แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

ดำเนินการจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัย
ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ส่งผล
การพิจารณากลับมายัง
คณะฯ  และ ผู้วิจัยได้
ดำเนินการปรับแก้ไข
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เรียบร้อยแล้ว 

ปฏิทินการประชุมและกำหนดวันปิดรับเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม ประจำปีเดือน 
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 
 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 
2564 กำหนดให้คณะฯ เสนอชื่อภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566  ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้
บุคลากรเสนอชื่อภายในวันที่ 10 มีนาคม  2566 
มติที่ประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 

    2.1   ผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ           
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 18 มกราคม  2565 

              ผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ สมัย
สามัญ ครั้งที ่1/2566 วันที่ 18 มกราคม  2566 ปรากฏว่าไมม่ีการแก้ไขรายงานการประชุม   

มติที่ประชุม 
   เห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 การเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา 
ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกาด ได้เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 

เรื่อง ศึกษาสภาพปัญหาในการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา เพ่ือ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ  

เสนอที่ประชุมพิจารณา  
1. ให้ความเห็นชอบเบื้องต้น 
2. พิจารณาผู้ทรงคณวุฒิ 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบข้อเสนอโครงการโดยให้ดำเนินการแก้ไขหัวข้องบประมาณของข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้

การเบิกค่าตีพิมพ์บทความวิชาการระดับชาติทางคณะฯ ไม่ได้ให้การสนับสนุน  
2. พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ 

   4.2 การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย 

      ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย ได้เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการยอมรับซีรีส์วายของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ิ โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว  

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท 
มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท  
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   4.3 การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยของ นางสาวณิชา ตันติรักษ์ธรรม 
       ด้วย นางสาวณิชา ตันติรักษ์ธรรม ได้เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยส่วน

บุคคลและการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนิสิต
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวจิัย
จากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ิ โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว  

       เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท 
มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท 
  
   4.4 การเสนอผลงานเชิงวิเคราะห์ของ นางศิริจันทร์ ภักดี เพื่อประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 

       ด้วย นางศิริจันทร์ ภักด ีได้เสนอผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่องการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของผู้ใช้บัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561-
2563 ของแต่ละหลักสูตรในคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 

       เสนอที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบโดยให้ นางศิริจันทร์ ภักดี ดำเนินการแก้ไข ดังนี้ 

1. บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญ ปรับให้เชื่อมโยง เล่าเรื่องให้เห็นภาพ เหตุผลในการทำ
บทความวิเคราะห์เรื่องนี้และเมื่อดำเนินการแล้วมีผลอย่างไรต่อคณะฯ ปรับการเขียนและตรวจสอบการ
อ้างอิงในเนื้อหา  

2. บทที ่2 เชื่อมโยงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมรายละเอียด เล่าให้เห็นภาพการใช้ประโยชน์ในผลงานนี้
อย่างไร ตรวจสอบการอ้างอิง (ไม่ควรยกเกณฑ์ AUN มาทั้งหมด) 

3. บทที่ 3 ปรับการเขียนที่มาของข้อมูลเป็นแบบทุติยภูมิ (นำผลจากการวิเคราะห์ของฝ่ายประกัน
คุณภาพมาดำเนินการต่อ)  เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการเก็บข้อมูล และปรับแก้ไข บรรณานุกรม  

 
   4.5 การขอร ับการสน ับสน ุนค ่ าตอบแทนการต ีพ ิมพ ์ผลงานว ิชาการของ                         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี 

        ด้วย ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์  จันทร์ศรี ได้เสนอขอรับการสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์จำนวน 7 เรื่องคือ  

ผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออนไลน์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 
จำนวน 1 เรื่อง คือ  
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1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบความปกติใหม่ในช่วงโควิด-19 ใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หน้า 1867-1877  

ผลงานต ี พ ิ มพ ์ ใ น ง านประช ุ ม ว ิ ช าก าร เ สนอผล งานว ิ จ ั ย ร ะด ั บ ช าติ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 4 เรื่อง คือ  

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนิยายผ่านแอปพลิเคชั่น Read A write บน
แพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก หน้า 196-209  

2. ความไว้วางใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ผ่านอินสตาแกรมของ
ผู้บริโภค GenY จังหวัดสงขลา หน้า 210-233  

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแบบเสี่ยงทายจากกล่องสุ่มสินค้าของ
ผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษากล่องสุ่มพิมรี่พาย  

4. ส่วนประสมทางการตลาดและการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รองเท้าแฟชั่นผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์ ในจังหวัดสงขลา หน้า 322-336  

ผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพรรณี ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2565 จำนวน 2 เรื่อง คือ  

1. ปัจจัยที ่ม ีต ่อการเลือกใช้บริการจัดส่งแบบเดลิเวอรี ่ของร้านสะดวกซื้อ             
7-Eleven ของผู้บริโภคใตจังหวัดสงขลา หน้า 253-261  

2. การศึกษาองค์ประกอบองแอปพลิเคชั่น TikTok ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของกลุ่มเจเนอเรชั่นซีในจังหวัดสงขลา หน้า 262-269  

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ จำนวน 7,000 บาท  
มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน 7,000 บาท  
 

4.6 การขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการอ้างอิงผลงานวิชาการของ                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร 

      ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร ได้เสนอขอรับค่าตอบแทนการ
อ้างอิงผลงานวิชาการ เรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว ตีพิมพ์ในวารสารบริการและการท่องเที่ยวไทย ฉบับที่ 2 
ปีที่ 16 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 วารสารดังกล่าวอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 บทความที่นำไปอ้างอิง
คือ บทความเรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามวิถีชนบทของบ้านถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสังคมศาสตร์
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2565) หน้า 50-62  

     เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ จำนวน 500 บาท 
มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน 500 บาท 
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4.7 พิจารณาร่างกำหนดการส่งค่าระดับข้ัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565  
      ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะฯ ดำเนินการส่งค่าระดับขั้นในรายวิชาที่สังกัด

คณะฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อให้การดำเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มติที่ประชุม 

วัน/เดือน/ปี เวลา รายละเอียด 

ภายในวันที่ 13 มีนาคม  2566 อาจารย์ผู้สอนประกาศคะแนนการทดสอบย่อย การ
สอบระหว่างภาคเรียน รายงาน และงานอื่น ๆ ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการวัดผลประเมินผลของรายวิชานั้น ให้
นิสิตทราบผ่านระบบงานทะเบียน  7 วันก่อนวันแรก
ของการสอบปลายภาค 

ภายในวันอาทิตยท์ี่  15 เมษายน 2566 อาจารย์ผู้สอนแจ้งคะแนนให้นิสิตทราบ 
วันที่ 15 – 17 เมษายน 2566 นิสิตดูคะแนนแต่ละรายวิชาจากระบบงานทะเบียน 

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ภายในเวลา 10.00 น.  อาจารย์ส่งค่าระดับขั้นถึงสำนักงานคณะฯ     
(สำเนาจำนวน ๑ ชุดและ Save ใส่ Handydrive  
หรือส่งทาง E-mail : oojoylove@hotmail.com 

๑3.๐0-15.00  น. คณะอนุกรรมกรรมการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรพิจารณา 

15.00-16.00  น. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะฯ
พิจารณา 

16.00-19.00  น. คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา 

วันพุธที่  19  เมษายน 2566 11.๐๐  น. คณะฯ ส่งค่าระดับข้ันไปยังงานทะเบียน  

   4.8 พิจารณาการเทียบรายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการและการจัดการ  

       ด้วยประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ
ขอเทียบรายวิชา0708114 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กับรายวิชา 0708115 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อให้
กระบวนการเทยีบรายวิชาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  

        เสนอที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม      
  เห็นชอบ 
 
 
 

mailto:oojoylove@hotmail.com
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ  
ตามปฏิทินการประชุมและกำหนดวันปิดรับเรื ่องเพื ่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 

ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2566  นั้น กำหนดการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566 ตรงกับ 
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม      
  เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 
 
 

  นางสาวศิริพร  เพ็ชรมณี 
                                              หวัหน้าสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ผู้จดบันทึกการประชุม 

 
 

 
 

     อาจารย์จิราพร  คงรอด 
          รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณลักษณะนิสิต 

    กรรมการและเลขานุการ 
               ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

 

 
 

อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา 
                คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

          ประธานกรรมการ 
               ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


