
1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2565 

วัน ศุกร์  ที่ 25 พฤศจิกายน  2565  เวลา 16.00  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 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ขนาบศักดิ์) 
    5.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   กรรมการ 
         (อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์  บริพันธ์) 
    6.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณลักษณะนิสิต  กรรมการ 
        (อาจารย์ ดร.หรรษมน  เพ็งหมาน) 
    7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา  นวลประดิษฐ์    กรรมการ 
    8.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร   กรรมการและเลขานุการ 

(อาจารย์จิราพร  คงรอด) 
   9. หัวหน้าสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

(นางสาวศิริพร  เพ็ชรมณี) 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ         

        (รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  นกน้อย) 
 
 
เริ่มประชุม  เวลา 16.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าว
เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
 
 



2 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากประธานกรรมการ 
1.1.1 การจัดกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการสัมมนาของสภามหาวิทยาลัย ใน
หัวข้อ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัยทักษิณ พลิกโฉมอุดมศึกษาสู่หมุดหมายและการเปลี่ยนแปลง” ในวันเสาร์ ที่ 
17 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30-21.00 น. ณ ห้อง 18510 อาคาร 18  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
และ ผ่านระบบประชุมออนไลน์  

1.1.2 การเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาให้ความรู้กับบุคลากรและนิสิต 
ทางคณะฯ ยินดีเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาให้ความรู้กับบุคลากร

และนิส ิตระดับบัณฑิตศึกษา หากทางบุคลากรมีประเด็นที ่สนใจอยากให้เร ียนเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้ 

1.1.3 การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื ่อเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงข้ึน 
ด้วยคณะฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งที่

สูงขึ้น ในระหว่างวันที่  29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2565  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยบุคลากร
สำนักงานจะเข้ารับการอบรมการจัดทำผลงานวิชาการ (คู่มือปฏิบัติงาน และเอกสารเชิงวิเคราะห์) จาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากท่ีประชุม ปขมท  

1.1.4 การเสนอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณบริหารจัดการภาคสมทบ/
ภาคพิเศษ 
คณะฯ  ได้ขอหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณภาคสมทบ เพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ 

1.1.5 การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
คณะฯ ได้จัดทำระบบการตรวจสอบงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ทั้ง

ระดับคณะฯ และระดับหลักสูตร รวมถึง การใช้จ่ายงบประมาณการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่  โดย
สามารถเข้าไปดูได้จาก website คณะฯ  

 
1.๒  เรื่องแจ้งจากกรรมการ 
 1.2.1  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม 

    1.2.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
       คณะฯ ได ้รายงานการปร ับปร ุงหล ักส ูตรบร ิหารธ ุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ เพื ่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรไปยัง สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผ่าน ระบบ CHE Curriculum Online : 
CHECO เรียบร้อยแล้ว 



3 
 

       สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจ  สภามหาวิทยาลัยให้ดำเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ซึ ่งหลักสูตรได้ดำเนินการเสนอไปยังฝ่ายวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยจะเข้าที่ประชุมฝ่ายวิชาการสภา
มหาวิทยาลัยในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 
    1.2.1.2  การปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
       หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ครบรอบการปรับรุงเพ่ือใช้ในปี
การศึกษา 2567 โดยหลักสูตรจะต้องดำเนินการตามแนวทางตามข้อกำหนดการปรับปรุงหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
    1.2.1.3  การเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา 
       คณะฯ ได้ดำเนินการเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุด
วิชา จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชาบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
ใหม ่

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ด้วย  Data 
Mining 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชาพื้นฐานทางด้านธุรกิจสำหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ 

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชาการวินิจฉัยปัญหาและพัฒนาการ
ทำงานทางธุรกิจ 

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุดวิชากลยุทธ์การจัดการธุรกิจ 
 

ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการได้ประชุมชี้แจงให้แต่ละหลักสูตรดำเนินการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยให้จัดส่งภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 
    1.2.1.4  การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป 
       ฝ่ายวิชาการมีการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั ่วไปเหลือ 24 
หน่วยกิต โดยแต่ละคณะฯ จะต้องมีรายวิชาศึกษาทั่วไปอยู่ในสังกัดอย่างน้อย 6 หน่วยกิต  และจะต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์ 5 ข้อ ให้สอดคล้องกับ PLOs   
 
    1.2.1.5  แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2565 
        คณะฯ ได้รับแจ้งจากฝ่ายวิชาการเก่ียวกับแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ ตามมติที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร
ระดับสูง ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันจันทร์ ที่  15 สิงหาคม 2565 มีมติ “มหาวิทยาลัยไม่จัด
ตารางวันสอบกลางภาคในระบบงานทะเบียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2565”  แต่เนื่องจากใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ปฏิทินการศึกษาได้กําหนดให้สัปดาห์ที่ 9 เป็นสัปดาห์การสอบกลางภาค              
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(วันที่ 24 - 30 มกราคม 66) ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน ฝ่ายวิชาการ
จึงเสนอแนวทางในการจัดเรียนการสอน ดังนี้  

1. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 9 ต่อเนื่องถึงสัปดาห์ที่ 15  
2. สัปดาห์ที่ 16 (วันที่ 13-19 มีนาคม 66) ผู้สอนหยุดให้นิสิตอ่านหนังสือก่อนสอบปลายภาค 

หรือ ผู้สอนจัดให้เป็นสัปดาห์สอนชดเชยได้ในกรณีที่จำนวนชั่วโมงเรียนไม่ครบตามหลักเกณฑ์ซึ่งอาจมี 
ผลกระทบจากวันหยุดราชการ  

3. สัปดาห์ที่ 17 - 18 สัปดาห์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
ทั้งนี ้เพื ่อให้การดําเนินงานเกี ่ยวกับการสอบเป็นไปตามมติที ่ประชุมฯ ดังกล่ าว การวัดและ 

ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน อาจารย์ผู ้สอนสามารถออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ระหว่าง ภาคเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินผลผู้เรียนในรายวิชาที่อิงกับสมรรถนะหรือผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ของรายวิชาตามแผนการเรียนใน มคอ.3 ดังนั้นปฏิทินการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 
เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจึงไม่กําหนดสัปดาห์การสอบกลางภาค 
 

 1.2.2  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
    1.2.2.1  ห้องเรียนรวมอาคารเรียน 2 
       ตามท่ีฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ได้ดำเนินการให้คณะฯ แจ้ง
ข้อมูลห้องเรียนรวมที่อยู่ในความดูแลของวิทยาเขตสงขลา โดยคณะฯ ได้แจ้งข้อมูลห้องเรียนรวมจำนวน 5 
ห้อง คือ ห้อง 232  222  233 234 และ 205  ซึ่งทางวิทยาเขตสงขลาจะดูแลให้เฉพาะครุภัณฑ์ประจำ
ห้องเรียนเท่านั้น 
    1.2.2.2 การปรับปรุงห้องพักอาจารย์ 
     ทางคณะฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตปรับปรุงห้องเรียน 235 
เป็นห้องพักสำหรับอาจารย์ เพื่อรองรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่  
 
    1.2.2.3  การปรับปรุงห้องเรียน  232 และห้อง  213-214 
       เนื่องจากห้อง 232 มีผนังห้องเรียนชำรุดซึ่งเกิดจากการ
รั่วซึมของน้ำที่อยู่บนดาดฟ้า ทางคณะฯ จึงของดใช้ห้องเรียน 232 ชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมแซมดาดฟ้า
และผนังห้อง 232  สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 213-214 ทางคณะฯ ได้เพ่ิมจอภาพเพ่ือให้นิสิต
เห็นภาพการสอนของอาจารย์ได้ชัดขึ้น 
 
    1.2.2.4  การจัดทำคำของบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี 2567 
      ทางคณะฯ ได้ดำเนินการให้ทางหลักสูตรยืนยันข้อมูลรายการ
ครุภัณฑ์เพ่ือปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทางของแต่ละหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
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    1.2.2.5 ความคืบหน้าการย้ายท่ีทำการคณะฯ ไปยังอาคาร 18 
       ความคืบหน้าเกี่ยวกับการย้ายที่ทำการคณะฯ ไปอาคาร 18 
ขณะนี้อยู่ในระหว่างกำหนดขอบเขตงานการออกแบบการย้ายสถานที่ทำการคณะฯ ซึ่งแล้วเสร็จในวันที่ 25 
พฤศจิกายน  2565  โดยจะดำเนินการเปิดซองเพ่ือหาผู้รับจ้าง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 
    1.2.2.6  การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
        คณะฯ กำหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวัน
พุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565  สำหรับเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  
 
                             1.2.3  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
     1.2.3.1  การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universitas Muria 
Kudus (UMK) ประเทศอินโดนีเซีย 
         คณะฯ รับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Universitas Muria Kudus 
(UMK) ประเทศอินโดนีเซีย มาฝึกประสบการณ์ท่ีคณะฯ ระหว่างวันที่ 1-18 ธันวาคม 2565  โดยมี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ 
ร่วมจัดกิจกรรมกับนักศึกษา 
     1.2.3.2  การถ่ายภาพบุคลากร 
         ด้วยทางคณะฯ กำหนดการถ่ายภาพบุคลากรเพ่ือใช้ในการ
สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของคณะฯ ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ 
ห้อง 222  
     1.2.3.3  การแนะแนวหลักสูตร 
        ด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้แจ้งให้คณะฯ ร่วมต้อนรับนักเรียน
จาก โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น.   ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา 
 
     1.2.3.4  การใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่ 
         ด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรได้แจ้งมายังคณะฯ โดยขอความ
ร่วมมือให้คณะฯ งดใช้ก่อนชั่วคราว โดยให้ดำเนินการเผยแพร่อีกครั้งหลังจากได้รับแจ้งจากทาง
มหาวิทยาลัยแล้ว  

  
1.2.4  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณลักษณะนิสิต 

    1.2.4.1  การจัดโครงการบริการวิชาการ 
        ด้วยคณะฯ จัด โ คร งการฝ ึ กอบรม  ส ั มมนา  เพ ื ่ อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา
งาน (Perfornance Agreement : PA) และการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู พนักงาน
ครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 รุ่น  ดังนี้ 
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รุ่นที่ 1  วันที่ 20-22 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสุภารอยัลบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
รุ่นที่ 2  วันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีฯ  จ.พระนครศรีอยุธยา 
รุ่นที่ 3  วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมน้ำทอง อ.เมือง จ.น่าน 
รุ่นที่ 4  วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเดอศิตาปริ้นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
รุ่นที่ 5  วันที่ 3-5 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์แทน อ.เชียงคาน จ.เลย 
      1.2.4.2  การดำเนินงานด้านสโมสรนิสิต 
       คณะฯ ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับสโมสรนิสิตคณะฯ เพ่ือ
ติดตาม รายงานความก้าวหน้าของการจัดโครงการพัฒนานิสิต  การจัดตั้งชมรมและกำหนดแนวทางการ
ดำเนินการโดยให้นิสิตแต่ละสาขาวิชาได้เข้ามามีส่วนร่วม  และการจัดกิจกรรมของนิสิตเกี่ยวกับการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย     
 1.3  เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยเลขานุการ 

1.3.1  ผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวัน พุธ  ที่ 26 ตุลาคม  2565  ได้ดำเนินการดังนี้ 

เรื่องพิจารณา รายละเอียด มติ ผลการดำเนินงาน 
พิจารณาการขอเทียบรายวิชา      
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี 
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และ
นวัตกรรมบริการ 

การเทียบรายวิชาดังนี้  
-0702441 ส ัมมนาการบ ัญชี
ก า ร เ ง ิ น  เ ท ี ย บก ั บ ร า ย ว ิ ช า            
01-073-302 ส ั ม ม น า เ ชิ ง
ปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี  
-0706454 พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เทียบกับรายวิชา 
30215-2205 พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
-0707222 พฤติกรรมผู้บริโภค
กับรายวิชา0706223 การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

เห็นชอบ ด ำ เ น ิ น ก า ร จ ั ด ส่ ง
ห น ั ง ส ื อ ไ ป ย ั ง ฝ ่ า ย
วิชาการ เรียบร้อยแล้ว 

พิจารณากลั่นกรองผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจำปี
การศึกษา 2564  ของบุคลากร
คณะฯ  

ตามที่คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปีการศกึษา 
2564 ได้ดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว และ
ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการ
ประ เม ิ นค ุณภาพการศ ึ กษา
ประจำปีการศึกษา 2564 มายัง
คณะฯ  เ ร ี ยบร ้ อยแล ้ ว  ตาม 
ประกาศคณะกรรมการบร ิหาร
ท ร ั พ ย า ก ร บ ุ ค ค ล ป ร ะ จ ำ
มหาวิทยาลัย เรื ่องหลักเกณฑ์

เห็นชอบ คณะฯ ดำเนินการจัด
ส่งผลการประเมินไปยัง
ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล แล้ว 
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เรื่องพิจารณา รายละเอียด มติ ผลการดำเนินงาน 
และว ิ ธ ี ก ารประ เม ิ นผลการ
ปฎิบัติงานประจำปีของพนักงาน
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย แ ล ะ ล ู ก จ ้ า ง
มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้คณะ
กรรมกาประจำคณะฯ กลั่นกรอง
ผลการประเมินการปฏฺ ิบัต ิงาน
ของบุคลากร  

พิจารณาร่างหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 

ด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย
และพัฒนานว ัตกรรม เสนอที่
ป ระช ุ มพ ิ จ ารณา  หล ั กส ู ตร
ประกาศน ียบ ัตรแบบช ุดว ิชา 
จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบ
ช ุดว ิชาบ ัญช ีและภาษีสำหรับ
ผู้ประกอบการใหม่  
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบ
ชุดวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
ด้วย Data Mining  
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบ
ชุดว ิชาพื ้นฐานทางด้านธ ุรกิจ
สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ  
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบ
ชุดวิชาการวิน ิจฉัยปัญหาและ
พัฒนากรทำงานทางธุรกิจ  
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบ
ชุดวิชากลยุทธ์การจัดการธุรกิจ  

เห็นชอบ ดำเนินการจัดส่ง
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรแบบ
ชุดวิชา จำนวน 5 
หลักสูตร ไปยังฝ่าย
วิชาการ 

พิจารณาการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาประธาน
สาขาวิชา 

ตามท่ีประธานสาขาวิชามีกำหนด
วาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้  
1. ป ร ะ ธ า น ส า ข า ว ิ ช า
เศรษฐศาสตร์  ว ันที่ 8 ธันวาคม 
2565  
2. ประธานสาขาวิชาการบัญชี  
วันที่ 8 ธันวาคม 2565  
3. ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ

เห็นชอบ ดำเนินการสรรหา
ประธานสาขาวิชาและ
ดำเนินการเสนอรายชื่อ
ประธานสาขาวิชาไปยัง
ฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคลแล้ว 
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เรื่องพิจารณา รายละเอียด มติ ผลการดำเนินงาน 
จัดระบบบริหารงานใน
มหาวิทยาลัย จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหา
ประธานสาขาวิชา 

มติที่ประชุม 
   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 

    2.1   ผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ           
สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 26 ตุลาคม  2565 

              ผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ สมัย
สามัญ ครั้งที ่10/2565 วันที่ 26 ตุลาคม  2565 ปรากฏว่าไมม่ีการแก้ไขรายงานการประชุม   

    2.2    ผลการแจ้งเวียนพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา 
                 ผลการแจ้งเวียนพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธาน

สาขาวิชา ทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการประจำคณะฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2565 จึงขอเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา โดยมีรายละเอียดการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ประธานสาขาวิชา ดังนี้  

1. คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย  
คณบดี       ประธานกรรมการ  
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร  กรรมการ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม  กรรมการ  
อาจารย์ ดร.หรรษมน เพ็งหมาน    กรรมการ  
หัวหน้าสำนักงาน     เลขานุการ  
นางสาววาสนา มรรคคงคา    ผู้ช่วยเลขานุการ  

2. คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย  
คณบดี        ประธานกรรมการ  
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร    กรรมการ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม     กรรมการ  
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์      กรรมการ  
หัวหน้าสำนักงาน       เลขานุการ  
นางสาววาสนา มรรคคงคา      ผู้ช่วยเลขานุการ  
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3. คณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย  
           คณบดี          ประธานกรรมการ  
           รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร       กรรมการ  
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม     กรรมการ  
           ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์             กรรมการ  
           หวัหน้าสำนักงาน                 เลขานุการ  
           นางสาววาสนา มรรคคงคา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีมติเห็นชอบ  

      2.3   ผลการแจ้งเวียนพิจารณาเรื่อง การขอเทียบรายวิชา  
              ผลการแจ้งเวียนพิจารณา เรื ่อง พิจารณาการขอเทียบรายวิชา 0707222 

พฤติกรรมผู้บริโภค กับ 0706223 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค มีมติอนุมัต ิ
 
มติที่ประชุม 
   เห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 พิจารณาค่าระดับข้ันในรายวิชาสังกัดคณะฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

       ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดส่งค่าระดับขั้นภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นั้น 
เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาค่าระดับขั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เสนอที่ประชุมพิจารณา ค่าระดับขั้นรายวิชาที่สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ดังนี้  

  1. ระดับปริญญาตรี จำนวน 133 รายวิชา 209 กลุ่ม แบ่งเป็น  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30 รายวิชา 58 กลุ่ม  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 24 รายวิชา 25 กลุ่ม  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 17 รายวิชา 27 กลุ่ม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ 25 รายวิชา 39 กลุ่ม  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่ 17 รายวิชา 25 กลุ่ม  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 20 รายวิชา 35 กลุ่ม  
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  2. ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 8 รายวิชา 10 กลุ่ม แบ่งเป็น  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 4 รายวิชา 4 กลุ่ม  

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 4 รายวิชา 6 กลุ่ม  

มติที่ประชุม    

อนุมัติ  

4.2 พิจารณาการขอเทียบรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้า
สมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ 
ขอเทียบรายวิชา 0707422 การวิจัยทางการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กับ รายวิชา0706471 การ
ปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ  

เสนอทีป่ระชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  

อนุมัติการเทียบรายวิชา 0707422 การวิจัยทางการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กับ รายวิชา
0706471 การปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ  

 
    4.3 พิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

        ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย ได้เสนอขอแต่งตั้ง อาจารย์เนเลีย 
อิโกชคิน่า เป็นอาจารย์พิเศษ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสอน
รายวิชา 0000127 ภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน  

      เสนอที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม   
  เห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์เนเลีย อิโกชคิน่า เป็นอาจารย์พิเศษ 

 
4.4 พิจารณาการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ 
      ด้วย อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ ได้เสนอข้อเสนอโครงการวิจ ัย เร ื ่อง 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะฯ  

     เสนอที่ประชุมพิจารณา  
1. ให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น  
2. พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  
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   4.5 พิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

        ด้วยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดให้คณะฯ ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิโดยจัดส่งแบบเสนอชื่อให้ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านเลขานุการในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2565 - 19 ธันวาคม 
2565 ทั้งนี้ คณะฯ ได้แจ้งให้บุคลากรเสนอรายชื่อ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 1 รายชื่อ 

       เสนอที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   4.6 พิจารณาร่างประกาศคณะฯ เรื่องระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียน คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

        ด้วยรองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาร่าง
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื ่อง ระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียน คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

        เสนอที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบร่างประกาศคณะฯ เรื่องระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียน คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ โดยมีปรับแก้ไข ดังนี้  
 หน้า 3  ปรับแก้ไข จาก  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ      ที่ปรึกษา  
      เป็น  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ      ประธานกรรมการ 
 หน้า 3  ปรับแก้ไข  จาก  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร  ประธานกรรมการ 
      เป็น  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร  รองประธานกรรมการ 
      หน้า 8  ปรับแก้ไข จาก  1. ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองต่อคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนคณะ 

   เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ในเวลาราชการ) 
                เป็น  1. ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองต่อหัวหน้าสำนักงานคณะ 
                                             เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ในเวลาราชการ) 

หน้า 8  ปรับแก้ไข จาก  5. เว็บไซต์การจัดการข้อร้องเรียนในเว็บไซต์ 
                                  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
     เป็น  5. เว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจในหัวข้อ ข้อร้องเรียน 
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4.7 พิจารณารายงานประเมินผลและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

         ด้วยคณะฯ ขอเสนอรายงานประเมินและการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

         เสนอที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ  

4.8 พิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
ดร.อับดุลฮากิม มะดีเยาะ 

ด้วย อาจารย ดร.อับดุลฮากิม มะดีเยาะ ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการเรื่อง 
การประเมินจัดอันดับการบริหารจัดการด้านการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ระดับจังหวัดในประเทศ
ไทยด้วยวิธี TOPSIS โดยนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 
16 กรกฎาคม 2565 

 เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 1,000 บาท 

มติที่ประชุม 

อนุมัตงิบประมาณ 1,000 บาท 

  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ  
                 กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำเดือน ธันวาคม  2565  มีดังนี ้

- กำหนดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่12 /2565 วัน พุธ  ที ่21 ธันวาคม  2565 
เวลา 13.00 น. เป็นต้น 

มติที่ประชุม      
  เห็นชอบ 
เลิกประชุมเวลา  19.00 น. 
 
 

  นางสาวศิริพร  เพ็ชรมณี 
                                              หวัหน้าสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ผู้จดบันทึกการประชุม 
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            อาจารย์จิราพร  คงรอด 

                รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
   กรรมการและเลขานุการ 

               ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา 
                คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

          ประธานกรรมการ 
               ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 


