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 สารจากคณบดี 
 
รายงานประจ าปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการ

น าเสนอผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของคณะในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่  

1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) โดยคณะได้ด าเนินการตามกรอบภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยทักษิณทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวคือ การผลิตบัณฑิต นอกจากพัฒนาให้มีทักษะในวิชาที่เรียนแล้ว

ต้องมีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางกฎหมายและทักษะสากล สามารถบูรณาการองค์

ความรูเ้พื่อรับใช้สังคม  

อีกทั้งคณะยังมีการส่งเสริมและพัฒนาให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย และงานบริการวิชาการ

แก่สังคมที่ตอบสนองความจ าเป็นของสังคมและประเทศ โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความ

เป็นเลิศและเป็นธรรม พร้อมทั้งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ตระหนักในการใช้กฎหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพและอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคมต่อไป  ทั้งนี้กระบวนการ

ด าเนินงานจึงเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งมีการ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และศิษย์เก่าที่จะเข้ามาร่วมมือกันพัฒนาคณะ

นิตศิาสตร์ใหม้ีความก้าวหน้าต่อไป 

 ในนามผู้บริหารของคณะนิติศาสตร์ ขอขอบพระคุณบุคลากรของคณะฯ ทุกคนที่ให้การ

สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผลงานให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะร่วมมือกัน

สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไปในอนาคต 

 

       รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค 

                คณบดึคณะนิติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 



   

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ปรัชญา :  นิตเิป็นเลิศ เทิดคุณธรรม น ายุติธรรมสู่สังคม 

วิสัยทัศน์ : เป็นคณะช้ันน าด้านการผลติบัณฑิตระดับชาติในปี 2568 โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ค่านยิมของคณะนิติศาสตร์ : คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ด ีมคีวามคุ้มค่า น าพาสังคม 

พันธกิจ  : 
1. ผลติบัณฑติที่ทักษะเชงิปฏิบัติ เพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ชุมชน 
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาสังคม 
3. เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้านกฎหมาย เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งดา้นกฎหมายแก่สังคม 

 

ประวัติความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 

2541 ตามแนวปรัชญาที่ว่า “นิติเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม น ายุติธรรมสู่สังคม” โดยมีประวัติความเป็นมา

โดยสังเขป ดังนี ้

พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ตามค าสั่งที่ 772/2547 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2547 ดัง

รายชื่อต่อไปนี ้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 

            (อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  โชคนุกูล)  

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์  หังสพฤกษ์  กรรมการ 

4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 

            (ผูช่้วยศาสตราจารย์ภญิโญ  ตันพทิยคุปต์)    

5. นายอภิชาต  เทพหนู     กรรมการ 

6. นายสัตยา  อรุณธารี     กรรมการ 

7. ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์  หรยางกูร   กรรมการ 

8. นายศรุต  จุย๋มณี     กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 



   

 

ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่จัดท าหลักสูตรและจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยได้จัดท า

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า โดยได้ด าเนินการเปิดรับสมัครและเปิดสอนในภาคเรียนต้น  

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ เห็นชอบให้จัดตั้ งคณะนิติศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใน  

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2547 ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 5/2547 คณะนิติศาสตร์จึงถือว่าวันที่  

25 กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  

เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ได้ใช้ห้อง 735 ช้ัน 3 อาคาร 7 (อาคารส านักงาน

อธิการบดี) จัดเป็นที่ท าการของคณะ และใช้หอ้ง 736-738 และห้อง 744 ส าหรับจัดการเรียนการสอน

ในหลักสูตรสังกัดคณะนิติศาสตร์ในคราวนัน้  

พ.ศ. 2548 ได้จัดท าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร 3 ปี) ส าหรับผู้ที่

ส าเร็จปริญญาตรีทุกสาขา (ปริญญาตรีใบที่สอง) ซึ่งมีการรับสมัครและเปิดท าการสอนในภาคเรียน

ปลาย ปีการศึกษา 2547 โดยท าการสอนนอกเวลาราชการ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. และ

วันเสาร-์อาทิตย์ ตั้งแตเ่วลา 08.00-17.00 น.   

พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554  

มีมติให้เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2554  

ที่ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 

2555 ได้มีมติให้ย้ายการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ  

มาจัดการเรยีนการสอนที่ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

พ.ศ. 2556 มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ (นอกเวลา

ราชการ) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30-20.30 น. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัยทักษิณทั้งสองวิทยาเขต กล่าวคือ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง 

สถานที่ตั้งวทิยาเขตสงขลา 140 หมูท่ี่ 4 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

สถานที่ตั้งวทิยาเขตพัทลุง 222 หมูท่ี่ 2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 



   

 

 

โครงสร้างการบรหิารคณะนิติศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบด ี

คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดีฝ่ายบรหิารและพฒันา

องค์กร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

บริการการศกึษา 

ผู้ช่วยคณบด ี ผู้ช่วยคณบด ี ผู้ช่วยคณบด ี

หัวหนา้ส านักงานคณะ 



   

   โครงสร้างส านักงานคณะนิตศิาสตร ์

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้า 

ส านักงานคณะ 

หัวหนา้กลุ่มสนับสนุน 

งานบรหิาร 

หัวหนา้กลุ่มสนับสนุน 

งานวิชาการและบริการการศกึษา 

งานการเงนิ 

งานประกันคณุภาพ

การศึกษา 

งานสารบรรณ 

งานเลขานุการ

ผู้บรหิาร 

งานพัสด ุ

งานสารสนเทศ/

โสตทัศนูปกรณ ์

งานสื่อสารองค์กร/ 

วิเทศสัมพันธ์  

และจัดหารายได ้

งานแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏบิัตงิาน

ประจ าปีและงบประมาณ 

งานความเสี่ยง/

ควบคุมภายใน และ

บุคคล 

งานวิชาการ 
งานบริการวิชาการ 

งานพัฒนานสิิต 

งานด้านการจัดการ

ความรู ้

งานอาคารสถานที ่
งานวิจัย/วารสาร 

งานบริการ

การศึกษา 

งานท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 



   

ผู้บริหารคณะนติศิาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค 

                              คณบดี                            

   อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์   

  รองคณบดี  

   อาจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล   

  รองคณบดี  

   นางชาโลมา  กองสวัสดิ์ 

   หัวหน้าส านักงานคณะ  

   อาจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์ 

   ผู้ช่วยคณบดี  

   อาจารย์จิรนันท์  ไชยบุปผา 

   ผู้ช่วยคณบดี  

   อาจารย์เจษฎา  ทองขาว 

   ผู้ช่วยคณบดี  



   

คณะกรรมการประจ าคณะนิตศิาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค 

                      ประธานกรรมการ                      

   อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์   

  กรรมการ 

อาจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล   

  กรรมการและเลขานุการ 

   อาจารย์หทัยกาญจน์  ก าเหนิดเพชร 

   ประธานสาขาวิชา  

   อาจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์ 

   ผู้ช่วยคณบดี  

   นายสัตยา  อรุณธารี 

  กรรมการ 

   นายประคอง  เตกฉัตร 

  กรรมการ 

   รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงศ์  หังสพฤกษ์ 

  กรรมการ 



   

การบริหารงานทั่วไป  

(General Administration) 

 

บุคลากร 

คณะนิติศาสตร์แบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 2 กลุ่ม คือ ส านักงานคณะนิติศาสตร์ และสาขาวิชาการ

นิติศาสตร์ โดยมีประธานสาขาวิชาเป็นผู้จัดการงานอันเกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยบุคลากรของคณะ 

(ข้อมูลวันที่  1 พฤศจิกายน 2561) มีจ านวนทั้งสิ้น 36 คน แบ่งเป็น สายวิชาการ จ านวน 24 คน  

สายสนับสนุน จ านวน 12 คน มีรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน และ

มีคณาจารย์ที่มีการศกึษาระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน 

บุคลากรสายสนับสนุน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร จ านวน 8 คน  

กลุ่มบริการการศึกษา จ านวน 4 คน โดยมีหัวหน้าส านักงานคณะเป็นผู้ก ากับและติดตามการ

ด าเนนิงาน 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 

คณาจารย์ สนับสนุน  รวม คณาจารย์ สนับสนุน รวม คณาจารย์ สนับสนุน  รวม 

    18      6   24      6      6   12     24     12    36 

 

 



   

 

 

การพัฒนาบุคลากร 

คณะนิติศาสตร์มีการก าหนดอัตราก าลังตามความต้องการของหลักสูตรโดยค านึงถึงความ

เช่ียวชาญ และสัดส่วนระหว่างอาจารย์กับนิสิตตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และองค์กรวิชาชีพ  

โดยในปีการศกึษา 2560 มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 24 คน แบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน 

18 คน และลูกจ้างจ านวน 6 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 22 คน และมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอก จ านวน 2 คน และมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 

2 คน และอาจารย์ จ านวน 21 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

นอกจากนี้คณะยังมีการเตรียมความพร้อมในการรับอาจารย์ใหม่เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ลาศึกษา

ต่อ โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครอาจารย์ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ในสาขาที่ขาดแคลนของคณะ เพื่อให้ได้บุคลากรสายวิชาการตรงตามความต้องการที่แท้จริงของคณะ 

ทั้งนี้แนวทางในการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ได้ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ความรู้ 

ประสบการณ์ และการสอบสาธิตการสอนตามรายวิชาที่คณะก าหนด โดยค านึงถึงคุณวุฒิ ความรู้

ความสามารถทั้งในด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนทัศนคติและจรรยาบรรณ

ในการประกอบวิชาชีพเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคณะมีการส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ เพื่อให้ได้

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของคณะ ตลอดจน

วางแผนการรับอาจารย์ใหม่เพื่อทดแทนอัตราก าลังที่ลาศึกษาต่อ อีกทั้งเพื่อให้การจัดการเรียนการ

สอนสามารถด าเนินการได้ตามปกติ 

ส าหรับจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ มีอาจารย์ที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จ านวน 2 คน และรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน นอกจากนี้  ยังมีอาจารย์ที่อยู่ ในระหว่าง

กระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน  คน  

 

 



   

ตารางที่ 2 สรุปการขอต าแหนง่ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีการศกึษา 2560 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายกรกฎ ทองขะโชค 

 

รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้ความเห็นชอบ และแตง่ตั้ง

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ 

2 นายธนากร  โกมลวานิช ผูช่้วยศาสตร์จารย์ - 

3 นายอานนทร์  ศรบีุญโรจน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ - 

4 นางกนกลักษณ์ จุย๋มณี ผูช่้วยศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัยมีมติใหด้ ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตัง้แตว่ันรายงานตัว

ปฏิบัติราชการ 

5 นางสาวเสาวณีย์  แก้วจุลกาญจน์ อาจารย์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้ความเห็นชอบ และแตง่ตั้ง

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ 

6  นายกฤษฎา  อภนิวถาวรกุล อาจารย์ อยู่ระหว่างการทาบทามผูท้รงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ 

7 นางจิรนันท์  ไชยบุปผา อาจารย์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้ความเห็นชอบ และแตง่ตั้ง

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ 

8 นายปพนธีร ์ ธีระพันธ์ อาจารย์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้ความเห็นชอบ และแตง่ตั้ง

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ 

9 นายธีรยุทธ  ปักษา อาจารย์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้ความเห็นชอบ และแตง่ตั้ง

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ 

10 นายเจษฎา  ทองขาว อาจารย์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้ความเห็นชอบ และแตง่ตั้ง

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ 

11 นายศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์ อาจารย์ อยู่ระหว่างฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลรับเรื่องเพื่อขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 



   

 

 

การส่งเสริมและจูงใจสมรรถะในการท างาน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรทั้ งสายวิชาการและ 

สายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีส าหรับการพัฒนาตนเองตามความ

สนใจที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

นอกจากนีย้ังมีระบบสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.  การก าหนดคา่ตอบแทนภาระงานสอนที่เกินภาระงานขั้นต่ า  

2.  การสนับสนุนงบประมาณและเวลาในการศกึษาต่อ  

3.  สนับสนุนทุนวิจัย  

4.  สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัย และได้

ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์การจา่ยค่าตอบแทนการตีพิมพ์เฉพาะในส่วนของคณะ ซึ่งเป็นการส่งเสริม

ให้บุคลากรสายวิชาการมีแรงจูงใจในปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

5. มีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจ าปีทั้งในด้านต่างๆ ทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีการเผยแพร่ให้

สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ  

6. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง  

โดยผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์และเผยแพร่นั้นเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ส าหรับในกลุ่ม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้มีการบรรจุงบประมาณในส่วนของการสนับสนุนทุนวิจัยของ

อาจารย์ไว้ในแผนงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนอุดหนุนการวิจัย คณะนิติศา สตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ส าหรับการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยนั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์การ

ประกาศสนับสนุนทุนวิจัยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ระบบ E-Doc เว็บไซต์คณะ Application Line เป็นต้น 

และได้น าเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานและสมรรถนะ

ประจ าปีของอาจารย์โดยบรรจุไว้ในข้อตกลงก่อนการปฏิบัติงาน  (TOR) ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้

อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ ซึ่งจากการด าเนินงานของคณะในด้านการสนับสนุนผลงานวิชาการ

และงานวิจัยของอาจารย์ประจ า 

 

 

 

 



   

ตารางที่ 3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ าปีการศกึษา 2560 

ชื่ออาจารย์ 

และนักวิจัย 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร 

ประเภทของ

ผลงาน 

ค่า

น้ าหนัก 

ระดับ 

ชาติ นานาชาติ 

อานนท์  ศรบีุญโรจน์ เรื่อง “ความรว่มมอืทางศาลว่าด้วยการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลดา้นกฏหมายต่างประเทศ

ในทางแพ่งและพานิชย์” 

วารสารกฏหมาย คณะ

นิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 

กันยายน ปี 2560 

บทความ

วิชาการ 

0.60 TCI 2  

อานนท์  ศรบีุญโรจน์ เรื่อง “ข้อพิจารณาบางประการตอ่หลัก

ความศักดิ์สทิธิ์แห่งการแสดงเจตนาใน

กฎหมายขัดกันของไทย” 

การประชุมวิชาการสาขา

นิตศิาสตรร์ะดับชาติ ปฏิรูป 

เปลี่ยนผา่น ปฏิสังขรณ์ 

8 มถิุนายน 2561 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บทความ

วิชาการ 

0.20   

ธีรยุทธ  ปักษา  เรื่อง “ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับ

ประกันภัยในสัญญาประกันชีวติ” 

วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1

มกราคม-มิถุนายน 2561 

บทความ

วิชาการ 

0.80 TCI 1  

ธีรยุทธ  ปักษา  เรื่อง “หลักส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัย” วารสารส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 7 

กรกฎาคม 2561 

 

 

บทความ

วิชาการ 

0.60 TCI 2  



   

ตารางที่ 3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ าปีการศกึษา 2560 (ต่อ) 

ชื่ออาจารย์ 

และนักวิจัย 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร 

ประเภทของ

ผลงาน 

ค่า

น้ าหนัก 

ระดับ 

ชาติ นานาชาติ 

ธีรยุทธ ปักษา เรื่อง “หลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญา

ประกันภัย” 

วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

บทความ

วิชาการ 

0.80 TCI 1  

กรกฎ  ทองขะโชค 

กฤษฎา อภินวถาวรกุล 

ธีรพร ทองขะโชค  

เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์

และสันติวธิีของศูนย์ยุติธรรมชุมชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้” 

วารสารนิตศิาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 11 

ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 

2561) : 137-158 

บทความ 

วิจัย 

0.80 TCI 1  

ปพนธีร์  ธีระพันธ์  เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายของการแก้ไข

ฟื้นฟูพฤติกรรมผู้กระท าผดิที่มอีายุยังไม่

เกิน 10 ปี ในประเทศไทย” 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 

TSU Conference ครั้งที่ 28 

ประจ าปี 2561 

บทความ 

วิจัย 

0.20   

ปพนธีร ์ ธีระพันธ์   เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเบี่ยงเบนคดี

ในชั้นสอบสวนที่เด็กและเยาวชนเป็น

ผูก้ระท าความผดิ” 

วารสารนิตศิาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 

47 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2561) 

บทความ 

วิจัย 

0.60 TCI 2  

ศริิชัย กุมารจันทร์  เรื่อง “ผลกระทบต่อผูพ้ักอาศัยและ

ประกอบกิจการหอพักอันเกิดจากการ

บังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 

2558” 

วารสารส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 7 

กรกฎาคม 2561 

 

บทความ

วิชาการ 

0.60 TCI 2  



   

ตารางที่ 3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ าปีการศกึษา 2560 (ต่อ) 

ชื่ออาจารย์ 

และนักวิจัย 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร 

ประเภทของ

ผลงาน 

ค่า

น้ าหนัก 

ระดับ 

ชาติ นานาชาติ 

จรินันท์ ไชยบุปผา  เรื่อง “ทรัสต์ในมุมมองซีวิลลอว์ :  

แนวทางการพัฒนากฎหมายทรัสต์ 

ในประเทศไทย” 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

คณะนติิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 

บทความ

วิชาการ 

0.20   

เอกราช สุวรรณรัตน์ 

ศริิชัย กุมารจันทร์ 

วชริาวุฒิ หัวเพชร  

จารุวรรณ  ชูสงค์ 

เรื่อง “การพัฒนาแนวคิดการมสี่วนรว่มใน

การบริหารจัดการน้ าเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวติคนลุ่มน้ าอย่างยั่งยืน และน าไปสู่การ

จัดท าธรรมนูญชุมชน กรณีศกึษาคลอง 

ท่าแนะ จังหวัดพัทลุง” 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ทางการจัดการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ 

การจัดการความท้าทายในยุค 

4.0 หนา้ 62 

บทความ 

วิจัย 

0.20   

กรกฎ ทองขะโชค 

อภวิัฒน์ สมาธิ 

ธีรพร ทองขะโชค 

ปพนธีร ์ธีระพันธ์ 

เรื่อง “ความเชื่อม่ันของประชาชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอ านวยความ

ยุติธรรม : งานบริการด้านการคุ้มครอง

สิทธิและเยียวยาของกระทรวงยุติธรรม” 

บทบัณฑติย์ เนตบิัณฑติยสภา 

เล่ม 73 ตอน 3 (กรกฎาคม- 

กันยายน 2560) : 166-199 

บทความ 

วิจัย 

0.80 TCI 1  

เจษฎา  ทองขาว  เรื่อง “พระพุทธศาสนากับศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ : ท่าทีและการปฏิบัติต่อทาส 

Buddhism toward Human Signity: 

Behavior and How to Treat Slave” 

วารสารนิตสิังคมศาสตร์ ปีที่ 

10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–

ธันวาคม 2560 หน้า 81 - 110 

บทความ

วิชาการ 

0.80 TCI 1  



   

ตารางที่ 3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ าปีการศกึษา 2560 (ต่อ) 

ชื่ออาจารย์ 

และนักวิจัย 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร 

ประเภทของ

ผลงาน 

ค่า

น้ าหนัก 

ระดับ 

ชาติ นานาชาติ 

อภวิัฒน์ สมาธิ 

ภาณุ ธรรมสุวรรณ 

กรกฎ ทองขะโชค 

กฤษกร พลีธัญญวงศ์ 

เรื่อง “ทัศนะคนไทยพลัดถิ่นในมาเลเซียต่อ

แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของไทยอย่างสันตวิิธี 

กรณีศกึษา : รัฐกลันตัน, รัฐเคดาห์และ 

รัฐเปรัค” 

วารสารกระบวนการยุติธรรม 

ปีที่ 11 เล่มที่ 1 (มกราคม-

เมษายน 2561) : 55-76. 

บทความ 

วิจัย 

0.60 TCI 2  

ศริิชัย กุมารจันทร์ 

กรกฎ ทองขะโชค 

เอกราช สุวรรณรัตน์ 

เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์

และสันติวธิีในศาลจังหวัดชายแดนใต้” 

วารสารนิตศิาสตร์  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีที่ 8 

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 

2560) : 68-88. 

บทความ 

วิจัย 

0.60 TCI 2  

กฤษฎา อภินวถาวรกุล เรื่อง “บทบาทของกฎหมายล้มละลายที่

เกี่ยวกับการประนอมหนี้พิจารณาเฉพาะ

กรณีการด าเนินธุรกิจสตาร์ทอัพภายใต้

ระบบเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0” 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ทางการจัดการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ 

การจัดการความท้าทายในยุค 

4.0 หนา้ 282 

 

 

 

 

บทความ

วิชาการ 

0.20   



   

ตารางที่ 3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจ าปีการศกึษา 2560 (ต่อ) 

ชื่ออาจารย์ 

และนักวิจัย 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร 

ประเภทของ

ผลงาน 

ค่า

น้ าหนัก 

ระดับ 

ชาติ นานาชาติ 

เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ 

วัชรชัย จริะจนิดากุล 

กฤษฎา อภินวถาวรกุล  

ศุภวีร ์เกลี้ยงจันทร์  

เรื่อง  CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY AND HUMAN RIGHTS IN 

ASEAN COUNTRIES: STUDY AND 

ANALYSIS ON THE XAYABURI DAM 

Conference of the Asian 

Forum on Business Education 

(AFBE) 15-16 January 2018 

to be jointly hosted the 

Thaksin University, in Phuket, 

Thailand. 

บทความ

วิชาการ 

0.40   

Miss 

SaovaneeKaewjullakarn 

and Mr. Watcharachai 

Jirajindakul    

เรื่อง  The Hydropower Projects in Lao 

PDR: Sustainable development or failure? 

International Conference on 

Business and Human Rights: 

Holding  Governments 

Accountable in Asia. Abstract 

On 12-13 July 2018 

บทความ

วิชาการ 

0.40   

Miss 

SaovaneeKaewjullakarn 

and Mr. Watcharachai 

Jirajindakul  

เรื่อง  The Situation of Human Rights in 

Thailand : Lesson from Philippine Anti-

Slap law 

International Conference on 

Business and Human Rights: 

Holding  Governments 

Accountable in Asia. Abstract 

On 12-13 July 2018 

บทความ

วิชาการ 

0.40   

 



   

 

การจัดการศกึษา 

Education Management 

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณมีการเปิดการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับ

ปริญญาตรี โดยจ าแนกเป็นภาคปกติ และภาคสมทบ (เฉพาะวิทยาเขตสงขลา) ทั้งนี้ ได้มีการจัดการ

เรียนการสอนที่มุ่งเน้นการบูรณาการ เช่น การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น Active Learning Peocess 

และ Problem – based Learning การเรียนการสอนร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการ ทั้งนี้ มุ่งเน้น

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านชุมชนที่เป็นชุมชนเป้าหมาย ทั้งที่เป็นคู่ความร่วมมืออย่างเป็น

ทางการ ไม่เป็นทางการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว คณะยังมี

ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านกฎหมาย เช่น งานวิจัยและบริการวิชาการ  

โดยลูกค้าของคณะ ได้แก่ ผู้ให้ทุนทั้งภาครัฐและเอกชน 

คณะนิติศาสตร์มีการวางแผนการรับนิสิต มาตรการในการรักษาการคงอยู่ รวมถึงระยะเวลา  

ในการส าเร็จการศกึษาของนสิิต ทั้งนีค้ณะได้มีการจัดประชุมเพื่อก าหนดทิศทางในการดูแลนิสติระหว่าง

การเรียน เพื่อให้นสิิตส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)  
 

การรับนสิิต  

คณะนิติศาสตร์มีแนวทางการรับนิสิต โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนิสิต ซึ่งมีหน้าที่ในการ

ก าหนดโครงการ หลักเกณฑ์และจ านวนการรับนิสิต โดยค านึงถึงคุณสมบัติของนิสิตที่สามารถ

ตอบสนองตอ่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)  

 

กจิกรรมแนะแนวการศกึษาตอ่ในหลักสูตรนิตศิาสตรบณัฑติตามโรงเรียนตา่งๆ  

ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 

 

 



   

 

 

ส าหรับในปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์มีปฏิทินการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อในระบบ

กลาง TCAS 62 ทั้งวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง โดยมีการก าหนดการรับนิสิตออกเป็น 4 รอบ 

ได้แก่  

รอบที่ 1  การรับด้วย Portfolio  

รอบที่ 2  การรับตรงด้วยวิธีโควตา 

รอบที่ 3  การรับตรงร่วมกัน  

รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ  

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการรับนิสิตได้ก าหนดและคุณสมบัติของนิสิตที่สามารถตอบสนองกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) ให้มคีวามสอดคล้องกันทั้งสองวทิยาเขต  
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

มาตรการในการรักษาอัตราการคงอยู่  

คณะมีการด าเนินการจัดประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการรักษาและเพิ่มอัตราการคงอยู่ของ

นิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยได้มีมาตรการกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้ของนิสิต  เช่น  

การก าหนดให้มีการสอบกลางภาคเพื่อช่วยกระตุ้นให้นิสิตเกิดความกระตือรือร้นในการอ่านหนังสือ  

อีกทั้งยังเป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยรักษาอัตราการคงอยู่ของนิสิต และมีการจัดอบรมการเขียนตอบ

ข้อสอบแบบวินจิฉัยให้แก่นสิิตคณะนิตศิาสตร์ ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมการเขยีนตอบข้อสอบแบบวินิจฉัยให้แกน่ิสิตคณะนิตศิาสตร์ ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ 

และการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขยีนตอบข้อสอบกฎหมายให้แก่นสิิตชั้นปทีี่ 1  

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แกน่ิสิตที่ก าลังจะสอบกลางภาคเรียน 

โดยมีอาจารย์เจษฎา ทองขาว ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต  
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

ระบบดูแลในระหว่างการเรียน  

มีการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาในเรื่องการเรียนและ

ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตเป็นประจ าอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 3 ครั้ง ผา่นโครงการต่างๆ เชน่ โครงการก้าวแรกลูกนิติศาสตร์ (ปฐมนิเทศนสิิตใหม่) และ

ยังก าหนดให้มีตารางการให้ค าปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งกระบวนการต่างๆ ดังกล่าว  

มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)  
 

 

กจิกรรมประชุมผู้ปกครองนิสติใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษณิ 

วนัที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 17401 อาคารเรียนรวม 17 มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตสงขลา  

โดยมีกิจกรรมอาจารยท์ี่ปรกึษาพบผู้ปกครอง กจิกรรมแนะน าหลักสูตรนิตศิาสตร์  

และกจิกรรมแนะน าระบบพฒันานสิิต 

 

กจิกรรมอาจารย์ที่ปรกึษาพบนิสิต  

วนัที่ 8 สิงหาคม 2561  

ณ อาคารเรียนรวม 17 มหาวทิยาลัยทักษณิ วทิยาเขตสงขลา 

 

 



   

 
 

ผลงานของผู้เรยีน 

คณะนิติศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยเปิดสอนในรายวิชา 0801413  

การวิจัยทางนิติศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้น าความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการท าวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้  

ซึ่งรายวิชาดังกล่าวได้ถูกก าหนดไว้ตามแผนการเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 4 เนื่องจากการท าผลงานทาง

วิชาการที่เกี่ยวกับการท าวิจัยทางนิติศาสตร์มีความจ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้ ตลอดจนนิติวิธีในการคิด

วิเคราะห ์ 

แตอ่ย่างไรก็ดี เนื่องจากนิสิตช้ันปีที่ 4 มีจ านวนมากท าใหไ้ม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้นิสิต

ท าวิจัยเป็นรายบุคคลได้ ดังนั้นคณะจึงได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว โดยให้นิสิตผลิต  

ผลงานทางวิชาการเป็นรายกลุ่ม โดยจัดอาจารย์ประจ าเพื่อท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา และควบคุม

การด าเนินงานวิจัยของนิสิตแต่ละกลุ่ม ซึ่งการวัดและการประเมินผลงานในเชงิคุณภาพของผลงานทาง

วิชาการของนิสิต ได้มีการจัดให้มีการน าเสนอผลงานและข้อค้นพบของงานวิจัยต่อคณะกรรมการ

ควบคุมการสอบ และน าข้อเสนอแนะของอาจารย์ไปปรับแก้รายงานการวิจัยให้มีความสมบูรณ์มาก

ยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้นสิิตได้มโีอกาสน าเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีที่เป็นที่ยอมรับ

และได้มีจัดเวทีการน าเสนอผลงานนิสิตเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิชาการ  ซึ่งคณะได้

ก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับงานวิจัยของผู้เรียน คือ มีการเผยแพร่ในระดับชาติอย่างน้อย 1 ผลงาน/ปี 

ซึ่งจากผลการด าเนินงานจะเห็นได้ว่าจ านวนผลงานทางวิชาการของนิสิตบรรลุตามเป้าหมายที่คณะ

ก าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาในลักษณะเชิงคุณภาพ พบว่า คณะยังไม่สามารถผลักดันให้นิสิต

ได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยในปี

การศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์มีผลงานทางวิชาการของนิสิตที่เผยแพร่ในระดับชาติ จ านวน 2 

ผลงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ตารางที่ 4  ข้อมูลผลงานวิชาการของนิสติระดับปริญญาตร ีคณะนติิศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

ชื่อนสิิต 

อาจารย์/ 

ผู้ท าผลงานร่วม 

 

ชื่อผลงาน 

 

แหล่งเผยแพร่/วัน/เดือน/ปี 

ระดับ 

ชาติ 

ระดับ

นานา 

ชาติ 

นายปรมนิทร์ วาโย อาจารย์หทัยกาญจน์ ก าเหนิดเพชร การให้ความคุ้มครองผูเ้สียหายที่ได้รับ

ความเสียหายจากสัตว์ 

การประชุมวิจัยระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 

ประจ าปี 2561  

วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 

 - 

นายอารฟี หัสบู อาจารย์เสาวนีย ์  แก้วจุลกาญจน ์ ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

อพยพของชาวโรฮิงญาในประเทศไทย 

การประชุมวิจัยระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 

ประจ าปี 2561  

วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 

 - 



   

 

 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 

ในปีการศกึษา 2560 มีนิสิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามแผนการ

ศกึษาที่หลักสูตรก าหนดไว้ วิทยาเขตสงขลา จ านวน 120 คน และวิทยาเขตพัทลุง จ านวน 38 คน ดังนี ้
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดับ 
จ านวนแรกเข้า 

(คน) 

จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา (คน) 

ร้อยละที่ส าเร็จ

การศึกษาตาม

หลักสูตร (%) 

วิทยาเขตสงขลา 

ปริญญาตรี (ภาคปกติ) 223 111 49.78 

ปริญญาตรี (ภาคสมทบ) 133 9 6.77 

วิทยาเขตพัทลุง 

ปริญญาตรี (ภาคปกติ) 102 38 37.25 

ปริญญาตรี (ภาคสมทบ) - - - 
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คณะนิติศาสตร์ได้ค านึงถึงผู้ส าเร็จการศึกษา และการได้งานท าของนิสิตที่จบการศึกษา ซึ่งจะมี

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมก่อนส าเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานให้แก่นิสิต 

เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและการ

เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต ได้แก่ โครงการนิสิตฝึกงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงาน

จรงิในสาขาวิชานิตศิาสตร์ และได้รับประสบการณร์่วมทั้งด้านวิชาชีพนักกฎหมายและทักษะชีวติ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0801468 ประสบการณ์วิชาชีพทางนิติศาสตร์ 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยเป็นการเตรียมความพร้อมให้

นิสติมปีระสบการณใ์นการท างานจากองค์กรวิชาชีพอย่างแท้จริง 

 

 

 
กจิกรรมสัมมนานสิิตฝกึงาน 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 744 

มหาวทิยาลัยทักษณิ วิทยาเขตสงขลา 

 

 



   

 

 

โครงการนิสิตฝกึงาน กจิกรรมสัมนานสิิตฝกึงานประจ าปีการศกึษา 2560   

วันที่ 10 สิงหาคม 2561  

ณ อาคารเรียนรวม 17 ห้อง 17401 มหาวทิยาลัยทักษิณ วทิยาเขตสงขลา 
 

แต่อย่างไรก็ดี การจบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตยังไม่สามารถประกอบวิชาชีพทนายความ 

ได้จนกว่าจะส าเร็จหลักสูตรวิชาว่าความของส านักอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ ซึ่งมีระยะเวลา

ตลอดหลักสูตรเกินกว่า 1 ปี อีกทั้งบัณฑิตที่จบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมักจะมีค่านิยมที่มุ่งศึกษาต่อ

ในระดับเนติบัณฑิตซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าสู่วิชาชีพอัยการและผู้พิพากษา ซึ่งมีระยะเวลาตลอด

หลักสูตรเกินกว่า 1 ปี ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีอัตราการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 44.53 ซึ่งถือว่าอัตราการได้งานท าดังกล่าวมีแนวโน้มที่ลดลง และ

ไม่บรรลุเป้าหมายที่คณะได้ก าหนดไว้ (ร้อยละ 50 ของผู้ส าเร็จการศึกษา) 
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ทั้งนี้คณะได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผูบ้ริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยที่ประชุมมี

การตัง้ขอ้สังเกต ดังนี้ 

1) บัณฑิตที่จบการศึกษาในคณะนิติศาสตร์บางส่วนได้เข้าศึกษาต่อที่ส านักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา และอบรมใบอนุญาตว่าความ เพื่อให้มีคุณสมบัติในการประกอบวิชาชีพ 

จงึท าให้บัณฑิตบางส่วนยังไม่ได้ประกอบอาชีพภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา 

2) การเก็บข้อมูลดังกล่าวอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมของแต่ละปีการศึกษา ซึ่งยังไม่ครบรอบ 1 ปี 

หลังจากที่นสิิตส าเร็จการศึกษา 

นอกจากนี้ยังได้มีการหารือกันเพื่อหาแนวทางในการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้อง

กับสภาพความเป็นจรงิตอ่ไป 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

การเงนิ 

Finance 
 

1. รายงานงบประมาณได้รับจัดสรร และ งบประมาณนอกแผน 

 รายการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 15,014,114 บาท แยกเป็น

รายได้จากงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลซึ่งได้รับจัดสรรตามแผน เป็นเงิน 2,532,700 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 100 นอกแผนงบประมาณ เป็นเงิน 81,514 บาท รายได้จากเงินรายได้(ภาคปกติ)  รับจัดสรร

ตามแผน เป็นเงิน 8,613,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 นอกแผนงบประมาณ(จัดการเรียนการสอน

ภาคฤดูร้อน 60 เป็นเงิน 720,000 บาท รายได้จากเงินรายได้(ภาคสมทบ) รับจัดสรรตามแผน 

3,066,100 บาท ร้อยละ 100  
 

ตารางที่ 1 การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

งบรายจา่ย เงินอุดหนุนรัฐบาล
เงินรายได้

(ภาคปกติ)

เงินรายได้

(ภาคสมทบ)
รวม

ตามแผน :

งบบุคลากร 828,000.00       2,763,000.00     -               3,591,000.00      

งบด าเนินงาน 1,704,700.00    1,995,800.00     2,646,100.00   6,346,600.00      

งบลงทุน -                185,000.00       200,000.00     385,000.00        

งบเงินอุดหนุน -                2,370,000.00     -               2,370,000.00      

งบรายจ่ายอ่ืน -                1,300,000.00     220,000.00     1,520,000.00      

รวม 2,532,700.00    8,613,800.00    3,066,100.00  14,212,600.00    

ร้อยละของรายได้ตามแผนท้ังส้ิน 100.00            100.00            100.00           100.00              

นอกแผน :

โครงการทักษิณถ่ินยุติธรรม

(บ้านพร้าวพัทลุง)

50,000.00        -                 -               50,000.00          

โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์

อาจารย์ทางกฎหมายระหว่างคณะ

นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณและ

คณะนิติศาสตร์ University of 

Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย(งบ

จากฝ่ายวิเทศฯ)

31,514.00        -                 -               31,514.00          

จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 60 -                720,000.00       -               720,000.00        

รวม 81,514.00        720,000.00      -               801,514.00        



   

 

2. รายงานผลการด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561                                

 รายการค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 10,436,969.61 บาท แยกเป็น

ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นเงิน 2,510,192.67 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 99.11 นอกแผนงบประมาณ 81,514 บาท ร้อยละ100 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

(ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นเงิน 4,877,490.98 บาท ซึ่งมีการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนคิดเป็นร้อย

ละ 56.35 ของงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ ในส่วนของงบรายจา่ยอื่น เป็นงบ

กลางซึ่งได้จัดสรรไว้เพื่อส ารองจ่าย งบประมาณนอกแผน(จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 60 เป็น

เงิน 120,000 บาท ร้อยละ 16.67 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้(ภาคสมทบ) รวมทั้งสิ้น 

2,038,333 บาท ร้อยละ 66.48 

  

ตาราง 2 ผลการด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หมายเหตุ ไม่รวมเงินกันเหล่ือมปี 60 

 

งบรายจา่ย เงินอุดหนุนรัฐบาล
เงินรายได้

(ภาคปกติ)

เงินรายได้

(ภาคสมทบ)
รวม

ตามแผน :
งบบุคลากร 828,000.00 2,246,364.00 -               3,074,364.00

งบด าเนินงาน 1,560,265.67 1,032,383.30 1,838,333.00 4,430,981.97

งบลงทุน 121,927.00       184,980.00       200,000.00     506,907.00

งบเงินอุดหนุน -                1,335,517.60 -               1,335,517.60

งบรายจ่ายอ่ืน -                78,246.08        -               78,246.08

รวม 2,510,192.67    4,877,490.98    2,038,333.00  9,426,016.65      

ร้อยละของค่าใช้จา่ยตามแผนท้ังส้ิน 99.11              56.62              66.48            66.32
นอกแผน :

โครงการทักษิณถ่ินยุติธรรม

(บ้านพร้าวพัทลุง)

50,000.00        -                 -               50,000.00          

โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์

อาจารย์ทางกฎหมายระหว่างคณะ

นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณและ

คณะนิติศาสตร์ University of 

Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย(งบ

จากฝ่ายวิเทศฯ)

31,514.00        -                 -               31,514.00          

จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 60 -                120,000.00       -               120,000.00        

รวม 81,514.00 120,000.00 0.00 201,514.00
ร้อยละของค่าใช้จา่ยท้ังส้ิน 100.00            16.67              -               25.14



   

 

2. รายงานผลการด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ) 

รูปที่ 1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 

                                                                     -ค             1                    

                  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

Education Quality Assurance 

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  

และได้มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับ  

ส่วนงาน  
 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  

ได้ใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA ซึ่งมีการด าเนินการติดตามและเก็บข้อมูลของการบริหาร

จัดการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตผ่านคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยก าหนดให้หลักสูตรต้อง

รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ ผลการ

รายงานแสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2560 มีการแต่งตั้งคณะท างานในการด าเนินงานด้านประกัน

คุณภาพหลักสูตร โดยมีประธานสาขาวิชาเป็นผู้ประสานการด าเนินงาน มีการมอบหมายตัวบ่งชี้

รายบุคคล และจัดท าข้อตกลงก่อนปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากร ผลการประเมินตนเองบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร ผ่านตามเกณฑ์ สกอ.  

และมีการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ในระดับ 3 เนื่องจากคณะ

นิติศาสตร์มีการก ากับ ติดตาม และควบคุมหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.และการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขา

นิติศาสตร์ พ.ศ. 2560 ตามเกณฑ์ระยะเวลาในการบังคับใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศกึษา (สกอ.) ที่ก าหนดไว้ให้ด าเนินการทุกๆ 5 ปี 
 

ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษา หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิาสตร์    

                จ าแนกตามองค์ประกอบ ประจ าปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี 
คะแนน 

ค่าเป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 1 ผา่น 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเกณฑ ์AUN-QA 

ระดับหลักสูตร 

11 2.73 

รวม 11 2.73 

 

 



   

 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  

วันท่ี 30 สิงหาคม 2561  

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ เลิศไพฑูรย์  
 

การประกันคุณภาพระดับส่วนงาน   

ในปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์มีการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ ์

EdPEx ของ สกอ. ปีที่ 1 โดยได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 สว่น ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใชบ้ริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (TSU09)  

(1) การวิเคราะหโ์ครงรา่งองค์กร (OP) 

(2) รายงานวิธีการน า EdPEx ไปใช้ในหนว่ยงาน 

(3) การประเมนิตนเองหมวด 1-6 และการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7  

(4) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง EdPEx 

(5) จัดส่ง Common Data Set (CDS) ตามที่ สกอ. ก าหนด 

ส่วนที่  2  ผลลัพธ์ (หมวด 7) มีแนวทางโดยใช้ตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 และตัวบ่งชี้จากการบริหารจัดการตามกระบวนการ หมวด  

1-6 

ส าหรับเกณฑ์ EdPEx สามารถสร้างพลังให้กับองค์กรให้บรรลุเป้าหมายท าใหก้ารเรียนรู้ของนิสิต

ดีขึ้น ปรับปรุงผลการด าเนินการทุกด้าน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยท าให้แผน 

กระบวนการการตัดสินใจ บุคลากร ระบบ ปฏิบัติการ และผลลัพธ์  มีความสอดคล้องกัน ซึ่งการน า

เกณฑน์ีไ้ปใช้ช่วยใหส้ามารถประเมินได้อย่างรอบด้านว่าขณะนีอ้งค์กรอยู่ในต าแหนง่ใด และต้องการมุง่ 

 



   

 

 

ไปที่ใด เกณฑ์ช่วยให้มีเครื่องมือในการตรวจสอบระบบบริหารงานทุกภาคส่วน พัฒนาปรับปรุง

กระบวนการ และผลลัพธ์ โดยค านึงถึงภาพโดยรวม  

ส าหรับการก ากับและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน จะมีการรายงานผลการ

ด าเนินงาน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทราบ เพื่อให้

ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี

และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบตามก าหนดระยะเวลาผ่านระบบ E-SAR ซึ่งภายหลังจากมีการ

ประเมินผลการประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตรและระดับส่วนงานแล้ว จะมีการน าผลการประกัน

คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการท างาน ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ

แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้ 
 

ตารางที่ 9 แสดงผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศกึษา 2552-2560 

ปีการศึกษา ค ารับรองการปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

2552 2.51 3.77 

2553 3.34 4.22 

2554 4.38 4.59 

2555 4.46 4.49 

2556 4.65 4.66 

2557 (ตัวชี้วัดใหม่) 3.87 3.88 

2558 (CUPT) 2.93 2.82 

2559 (CUPT) 3.13 2.87 

2560 (EdPEx) 3.00 2.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

การวจิัย 

Researce 
 

ในปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ  

เพื่อด าเนินการวิจัย ทั้งจากงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน และงบประมาณท

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย ทุนวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน และทุนวิจัย

งบประมาณเงินรายได้คณะนิตศิาสตร์ 
 

ตารางท่ี 10 แสดงจ านวนทุนวิจัยที่คณะนิตศิาสตร์ได้รับ ในปีการศึกษา 2560 

แหล่งทุน จ านวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

ภายในสถาบัน 

ทุนวิจัย (งบประมาณเงินแผน่ดิน) 1 80,000 4.67 

ทุนวิจัย (งบประมาณเงินรายได้คณะนิตศิาสตร์) 7 322,500 18.83 

รวม (ทุนภายในสถาบัน) 8 402,500 23.50 

ภายนอกสถาบัน 

ทุนวิจัยงบประมาณแผน่ดิน  

(กระทรวงยุติธรรม) 

1 

 

980,000 

 

57.23 

   ทุนวิจัยงบประมาณแผน่ดิน  

(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ) 

1 330,000 

 

19.27 

รวม (ทุนภายนอกสถาบัน) 2 1,310,000 76.50 

รวมทั้งหมด 10 1,712,500 100.00 



   

5%

19%

57%

19%

                    ค                   

              

             ค  
          

 

 

 

 

 



   

ตารางท่ี 11 แสดงรายชื่อทุนวิจัยที่คณะนิตศิาสตร์ได้รับ ในปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งทุนวิจัย 

แหล่งทุนวิจัยภายนอกสถาบัน  

1 รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค โครงการประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ตอ่งานอ านวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม 

980,000 กระทรวงยุติธรรม 

2 อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ โครงการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรของ

เด็กและเยาวชน 

330,000 ส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ 

แหล่งทุนวิจัยภายในสถาบัน  

3 อาจารย์ภาณุวัฒน์  ปานแก้ว มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของกลุ่มชาติ

พันธ์ุชาวเล 

80,000 งบประมาณเงินแผน่ดิน 

4 อาจารย์ศริิชัย  กุมารจันทร์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเขาปู่ จังหวัดพัทลุง 

92,500 งบประมาณเงินรายได้

คณะนติิศาสตร์ 

5 อาจารย์ปพนธีร ์ ธีระพันธ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและ

เยาวชน 

60,000 งบประมาณเงินรายได้

คณะนติิศาสตร์ 

6 อาจารย์ภาณุวัฒน์  ปานแก้ว มาตรการททางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรในเขตอุทยาน

แหง่ชาติโดยภาครัฐ และประชาชนผู้ครอบครองการท าประโยชน์

บนที่ดิน 

50,000 งบประมาณเงินรายได้

คณะนติิศาสตร์ 

7 นายธานินทร์  เงนิถาวร ปัจจัยที่มผีลตอ่การพ้นสภาพของนิสติคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศกึษา 2557-2560 

30,000 งบประมาณเงินรายได้

คณะนติิศาสตร์ 



   

ตารางท่ี 11 แสดงรายชื่อทุนวิจัยที่คณะนิตศิาสตร์ได้รับ ในปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งทุนวิจัย 

แหล่งทุนวิจัยภายในสถาบัน  

8 นายณัฐวุฒิ  คงไข่ การศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศกึษาของนิสติหลักสูตร

นิตศิาสตรบัณพิต กรณีศกึษาคณะนติิศาสตร ์มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

30,000 งบประมาณเงินรายได้

คณะนิตศิาสตร์ 

9 นางสาวเพ็ญนภา  ไพยศาล การวิเคราะหต์้นทุนการผลิตสาขาวิชานิตศิาสตร์ คณะ

นิตศิาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2560 

30,000 งบประมาณเงินรายได้

คณะนติิศาสตร์ 

10 นายวีระ  ชุมช่วย ความสนใจศกึษาต่อหลักสูตรนติิศาสตรบัณพิต คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณของนักเรียนมัธยมศกึษาปีที่ 6 ในจังหวัด

พัทลุง 

30,000 งบประมาณเงินรายได้

คณะนติิศาสตร์ 



   

ตารางท่ี 12 แสดงผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์  

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

ชื่อนักวจัิย 

เจ้าของผลงาน 

อธบิายผลที่เกดิจาก

การใช้ประโยชน ์

ประเภทการใช้ประโยชน ์

เชิงสังคม เชิงพานิชย์ 

เชิง

สาธารณะ 

เชิง

นโยบาย 

เชิง

วิชาการใน

การอ้างองิ

สากล 

ประโยชน์

ทางอ้อม

ของงาน

สร้างสรรค ์

สิ่งประดิษฐ ์ ผลิตภัณฑ ์ ทรัพย์สิน

ทาง

ปัญญา 

สัญญาจ้างท่ีปรึกษา 

โครงการประเมินความ

เชื่อม่ันของประชาชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใตท่ี้มีต่อ

การอ านวยความยุติธรรมฯ 

งบประมาณจ านวน 821,700 

บาท จากกระทรวงยุตธิรรม 

รองศาสตราจารย์กรกฎ  

ทองขะโชค 

พัฒนาข้อเสนอแนะเชงิ

นโยบายและการปฏบัิติ

อันจะน าไปสู่การ

ยกระดับความเชื่อม่ัน

ประชาชนในพื้นท่ี 

       

Consultant Agreement 

"Human Rights Researcher" 

Manushya Foundation 

อ.เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ สามารถสะท้อนให้เห็น

วา่ การขาดการมสี่วน

ร่วมของประชาขน

เจ้าของพื้นท่ี  น าไปสู่

ปัญหาความขัดแยง้ 

ส่วนหน่ึงของงานวจิัย

ดังกล่าวมสี่วนผลกัดัน 

 

       

ตารางท่ี 12 แสดงผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 



   

ชื่อผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

ชื่อนักวจัิย 

เจ้าของผลงาน 

อธบิายผลที่เกดิจาก

การใช้ประโยชน ์

ประเภทการใช้ประโยชน ์

เชิงสังคม เชิงพานิชย์ 

เชิง

สาธารณะ 

เชิง

นโยบาย 

เชิง

วิชาการใน

การอ้างองิ

สากล 

ประโยชน์

ทางอ้อม

ของงาน

สร้างสรรค ์

สิ่งประดิษฐ ์ ผลิตภัณฑ ์ ทรัพย์สิน

ทาง

ปัญญา 

  ให้รัฐบาลสั่งให้ทบทวน

การท ากระบวนการ 

EIA/EHIA โครงการ

โรงไฟฟา้เทพาจึงระงับ

ไวก้่อน และ ข้อ

เรียกรอ้งให้มกีฎหมาย

ตอ่ต้านการฟอ้งคดเีพื่อ

ประโยชนส์าธารณะ 

       

สัญญาจ้างท่ีปรึกษา 

โครงการประเมินความ

เชื่อม่ันของประชาชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใตท่ี้มีต่อ

การอ านวยความยุติธรรมฯ 

สัญญาที่ 131/2559 โดย 

งบประมาณจ านวน 821,700 

บาท จากกระทรวงยุตธิรรม 

รองศาสตราจารย์กรกฎ  

ทองขะโชค 

พัฒนาข้อเสนอแนะ 

เชงินโยบายและการ

ปฏบัิตอิันจะน าไปสู่การ

ยกระดับความเชื่อม่ัน

ประชาชนในพื้นท่ี 

       



   

 

 

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะนิตศิาสตรเ์กี่ยวกับการเผยแพร่งานวิจัย 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยทกัษณิ  

ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สมคดิ เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขตสงขลา  
 

ส าหรับในด้านปริมาณของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง

แล้วถือว่ามีมาตรฐานที่ดีขึ้น ซึ่งอาจารย์ได้มีการพัฒนาตนเองโดยน าผลงานไปน าเสนอและตีพิมพ์ลง

วารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ส่วนในด้านคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

และงานวิจัยนั้น คณะได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าน าเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

เพิ่มมากขึ้น 

 
 

อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพนัธ์ ผู้ชว่ยคณบดี น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Court of Justice Proceeding in Juvenile 

Delinquency Case: Where Thailand Goes” ใน session กฎหมายของงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

International Conference on Law and Political Science (ICLPS) ณ Tokyo Bay Ariake Washington 

Hotel กรุงโตเกยีว ประเทศญ่ีปุ่น ระหวา่งวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 



   

 

 

อาจารยป์พนธีร์ ธีระพนัธ์ น าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Rehabilitating and Empowering Delinquent 

Children under 10 in Thailand: Approach and Obstacles” ใน session Children Claiming Rights (A1) 

ของงานประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิThe Southeast Asia Human Rights Studies Network (SEAHRN) 

ครั้งที่ 5 ระหวา่งวันที่ 13-17 ตุลาคม 2561 

ณ Marco Polo Hotel Ortigas กรุงมะนิลา ประเทศฟลิิปปนิส์  

 

อาจารย์เสาวณีย์ แก้วจลุกาญจน์  เป็นตัวแทนประเทศไทยใน

ฐานะนักวิชาการด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  

โดยท างานรว่มกับองค์กรพฒันาเอกชนและชาวบ้านในพื้นที่ 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อผลักดันให้เกดิแผนปฎิบัตกิาร

ระดับชาตวิา่ดว้ยธุรกจิและสทิธิมนุษยชน  

ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561  

ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์



 

 

   

 

การบรกิารวิชาการ 

Academic Service 

 

ในปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการบริการวิชาการ  

เพื่อวางแผนการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ติดตามและประเมินผล โดยคณะกรรมการได้น าผล

การปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2559 และความต้องการจากผู้รับบริการ มา

วางแผนร่วมกับบุคลากรคณะนิติศาสตร์เพื่อก าหนดชุมชนเป้าหมายและลักษณะของกิจกรรมบริการ

วิชาการ รวมถึงผู้รับผดิชอบ  

ผู้บริหาร คณะกรรมการอ านวยการบริการวิชาการ และบุคคลกร ได้ร่วมกันก าหนดชุมชน

เป้าหมายในการบริการวิชาการ โดยพิจารณาจากพื้นที่รอบรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดกิจกรรมที่เป็นไป

อย่างต่อเนื่อง และสามารถติดตามผลการด าเนินงาน ประเมินผลกระทบ ผลลัพธ์และปรับปรุงพัฒนา

กิ จกรรม เพื่ อ ให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม ไป ในทางที่ ดี ขึ้ น  และสร้าง engaged citizens  

ให้เกิดขึ้นต่อชุมชน นิสิต บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ก าหนดพื้นที่

เป้าหมายที่ส าคัญ 3 พื้นที่ ได้แก่ 

1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

2. สถานพินจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา 

3. ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน พบว่า ชุมชนเป้าหมายมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมในระดับ 

“มาก” และต้องการให้คณะจัดโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อเทียบแนวโน้มจ านวนชุมชน

เป้าหมาย 3 ปี ย้อนหลัง พบว่า คณะมผีลการด าเนนิงาน ดังนี้  
 

ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนชุมชนเป้าหมายที่คณะนิตศิาสตร์ใหบ้ริการ  

ปีการศึกษา จ านวนชุมชน

เป้าหมาย 

พื้นที่/ชุมชน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2558 1 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา - สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิชุมชนใน

การปกปักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

- การสร้างประสบการณ์ท างานรว่มกับชุมชน

ให้แก่นสิิต 

2559 1 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา - สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิชุมชนใน

การปกปักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

- การสร้างประสบการณ์ท างานรว่มกับชุมชน 



 

 

   

 

 

 

ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนชุมชนเป้าหมายที่คณะนิตศิาสตร์ใหบ้ริการ (ต่อ) 

ปีการศึกษา จ านวนชุมชน

เป้าหมาย 

พื้นที่/ชุมชน

เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2560 3 1. ศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนในพื้นที่

จังหวัดสงขลา 

- ถ่ายทอดองค์ความรูท้างกฎหมายแก่

เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

- แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานของศูนย์

ยุติธรรมชุมชน 

 2. สถานพนิิจและ

คุ้มครองเด็กและ

เยาวชน จังหวัด

สงขลา 

- การถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและเยาวชนใน

สถานพินจิ 

- การป้องกันและลดการกระท าความผิดซ้ า

ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินจิ 

 3. ชุมชนรอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

- การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนสิิต 

บุคลากร และชุมชน 

- การถ่ายทอดความรู้ตามความตอ้งการของ

ชุมชน 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าผลการด าเนินงานดังกล่าวไปปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการ

บริการ วชิาการ โดยเน้นการมีสว่นร่วมของชุมชนและบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัด

กิจกรรมบริการวิชาการเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการเสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติและการรับใช้สังคมให้แก่

นิสติ และการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเป้าหมายอย่างแท้จริง  

ส าหรับผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการในปีการศกึษา 2560 พบว่า มีจัดโครงการบริการ

วิชาการทั้งสิ้น 23 โครงการ ประกอบด้วย 

1. โครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  เป็นการด าเนินกิจกรรมบริการ

วิชาการที่มีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรอืภาคเอกชนมาร่วมมอืสนับสนุน ทั้งในรูปแบบงบประมาณหรือ

ทรัพยากรอื่นๆ จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

 

 

 

 
 



 

 

   

ตารางท่ี 14 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน 

ที่ร่วมมือ 

ผลการด าเนินงานที่ 

ท าให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

และยั่งยืน 

1. โครงการอบรมกฎหมาย

เบือ้งตน้แก่ประชาชนทั่วไป

และสานสัมพันธ์นิติศาสตร ์

– วิชาชีพทนายความ  

สภาทนายความ 

ภาค 9 

- ความตกลงร่วมมอื (MOU) ในการ

ด าเนนิงานด้านการบริการวิชาการระหว่าง

คณะกับสภาทนายความ 

- แนวทางการพัฒนากิจกรรมบริการวชิาการ

ที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน 

2. โครงการสัมมนา

กฎหมายอาญาระหว่าง

ประเทศรว่มสมัย : วิกฤต

โรฮิงญา (เสียงของผู้ไร้สทิธิ)  

องค์กรระหว่าง

ประเทศ UN 

- บทเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กับโรฮิงญา 

3. โครงการบริการวิชาการ

คืนความรูสู้่ชุมชน 

ศูนย์ขอ้มูลชุมชน - คู่มอืความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 

4.โครงการให้ความรู้

เกี่ยวกับหลักการช้ีแนะว่า

ด้วยเรื่องสทิธิมนุษยชน 

องค์กรระหว่าง

ประเทศ UN 

- บทเรียนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

4.โครงการให้ความรู้

เกี่ยวกับหลักการช้ีแนะว่า

ด้วยเรื่องสทิธิมนุษยชน 

องค์กรระหว่าง

ประเทศ UN 

- บทเรียนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

5.โครงการเสวนาทาง

กฎหมาย เรื่อง “ถอด

บทเรียน 10 ปี คดีสะกอม 

ถึงอา่วน้อย วงการ

นิตศิาสตรไ์ทยเรียนรูอ้ะไร 

- ม.สงขลานครินทร์ 

- มูลนิธิศูนย์ข้อมูล

ชุมชน 

-ม.ราชภัฎ สงขลา 

- บทเรียนการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์

ชายฝั่ง 

6.โครงการทักษิณถิ่น

ยุติธรรมน ายุติธรรมสู่

สังคม : ร่วมใจไกล่เกลี่ย 

- ส านักงานศาล

ยุติธรรมจังหวัด

สงขลา  

- คู่มอืแนวทางการด าเนินงานด้านการไกล่

เกลี่ย 

รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ 

 

 



 

 

   

2. การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นกิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบัน

หรือ เป็ นการให้ บ ริก ารที่ จั ด ในสถาบั น  โดยมี บุ คคลภายนอก เข้ าใช้บ ริก าร  มี จ านวนทั้ งสิ้ น  

17 โครงการ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 15  จ านวนโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันหรอืเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบัน  

                 โดยมีบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ 

ท าให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

1. โครงการถอดบทเรียน

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

- เจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรม

จังหวัด 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนใน

พืน้ที่ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา 

ได้แก่ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย และ

จะนะ (ศูนย์ดั้งเดิม) 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมอื่นใน

พืน้ที่จังหวัดสงขลา 

- บทเรียนผลการด าเนินงานและ

แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานของ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

2. อบรมกฎหมาย

ปกครองส าหรับผูบ้ริหาร

ในสถานศกึษา 

- บุคลากรเขตพื้นที่การศกึษา 

- ครูและผูบ้ริหารโรงเรยีนในพืน้ที่

จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล 

- บทเรียนผลการด าเนินงานและ

คู่มอืลักษณะคดีเกี่ยวกับกฎหมาย

ปกครองส าหรับการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารสถาบันการศกึษา 

3. คลินกิกฎหมาย

บริการวิชาการแก่สังคม 

- ชาวบ้านในชุมชนตะโหมด 

อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 

- คู่มอืกฎหมายเบือ้งต้น 

4. โครงการเผยแพร่

ธุรกิจออนไลน์กับ

กฎหมายที่ควบคุม 

- ผูป้ระกอบการธุรกิจออนไลน์ - คู่มอืกฎหมายกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ 

5.เสวนากฎหมายการ

ชุมนุมสาธารณะกับการ

ปกป้องชุมชน 

- ชาวบ้านในพื้นที่อ าเภอ

จะนะ เทพา รัตภูมิ 

- ทนายความ 

          - คู่มอืเกี่ยวกับสิทธชุิมชน 

 

 

 

ตารางท่ี 15  จ านวนโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันหรอืเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบัน  



 

 

   

                 โดยมีบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ 

ท าให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

6. การบริหารความเสี่ยง

ทางการแพทย์ ท า

อย่างไรไม่ให้โดนฟ้อง 

- บุคลากรทางการแพทย์ - คู่มอืเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

ทางการแพทย์ 

7. การพัฒนาคุณภาพผู้

เลือกตั้งใหม่ 

- นักเรียน บุคลากรและ

เจ้าหน้าที่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด

สงขลา 

- คู่มอืเกี่ยวกับการหลักการเลือกตั้ง 

8. โครงการเสวนาทาง

วิชาการ เรื่อง คดีเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะและ

การฟ้องคดีเพื่อปิดปาก 

(Anti – SLAPP Laws) 

- เจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรม

จังหวัด 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ในพืน้ที่ 4 อ าเภอของจังหวัด

สงขลา ได้แก่ นาทวี เทพา สะบ้า

ย้อย และจะนะ (ศูนย์ดั้งเดิม) 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมอื่นใน

พืน้ที่จังหวัดสงขลา 

- ชาวบ้านในพื้นที่อ าเภอจะนะ 

เทพา รัตภูมิ 

- บทเรียนเกี่ยวกับการฟ้องคดีเพื่อ

ปิดปาก (Anti – SLAPP Laws) และ

แนวทางการตอ่สู้ 

9. โครงการนักกฎหมาย

อาสาเพื่อสังคม 

กลุ่มเด็กและเยาวชน - คู่มอืกฎหมายเบือ้งต้น 

10. โครงการทักษิณถิ่น

ยุติธรรมน ายุติธรรมสู่

ชุมชน (รอบรั้ว

มหาวิทยาลัย) 

- ชาวบ้านในพื้นที่หมู ่3  

และหมู่ 8 ต.บ้านพร้าว 

อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 

- แผนพัฒนาชุมชน 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

ตารางท่ี 15  จ านวนโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันหรอืเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบัน  

                 โดยมีบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ 

ท าให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

11. โครงการทักษิณถิ่น

ยุติธรรม น ายุติธรรมสู่

สังคม : หอ้งเรียนสิทธิมี

ชีวติ 

- ชาวบ้านในพื้นที่  

อ.เทพา จ.สงขลา 

- แผนพัฒนาพืน้ที่ 

- แนวทางการด าเนนิกิจกรรมระหว่าง

มหาวิทยาลัยและชุมชน 

12. โครงการทักษิณถิ่น

ยุติธรรม น ายุติธรรมสู่

สังคม : การจัดท าสื่อ

เผยแพร่ความรูท้าง

กฎหมาย 

- ชาวบ้านในพื้นที่หมู ่3 

และหมู่ 8 ต.บ้านพร้าว  

อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 

- คู่มอืกฎหมายเบือ้งต้น 

13.  โครงการ Happy 

Society 

- เด็กและเยาวชนในสถาน

พินจิ 

- คู่มอืแนะแนวส าหรับเด็กและเยาวชน

ในสถานพินจิ 

รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ 

 

ตารางท่ี 16  จ านวนโครงการให้บริการแก่สังคม ประเภทจัดหารายได้  

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ 

ท าให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

1.หลักสูตร “กฎหมาย

เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ

สหกรณ์และการตดิตาม

หนี้สนิ” 

- ผูบ้ริหารและเจา้หน้าที่

สหกรณ์ 

- คู่มอืหลักกฎหมายเกี่ยวกับการ

ด าเนินธุรกิจสหกรณ์และการตดิตาม

หนี้สนิ” 

2.หลักสูตรส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- นักศึกษากฎหมาย 

- นักกฎหมายทั่วไป 

- ประชาชนทั่วไป 

- คู่มอืในการพัฒนาทักษะในการ

ปฏิบัติงานทางกฎหมาย 

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 

 

 



 

 

   

จากผลการด าเนินงาน พบว่า คณะมีแนวโน้มในการจัดโครงการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น  

ทั้งโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณภายในและโครงการที่ได้รับการสนับสนุน/

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก แต่อย่างไรก็ดี โครงการในลักษณะของการจัดหารายได้จากการจัดเก็บ

ค่าลงทะเบียนยังมสี่วนส่วนนอ้ยเมื่อเทียบกับโครงการอื่น  
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ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้น าผลการด าเนินงานดังกล่าวไปปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการ

บริการ วิชาการ โดยก าหนดเป้าหมายว่าในปีการศึกษา 2561 จะต้องจัดให้มีโครงการบริการวิชาการใน

ลักษณะของการจัดหารายได้เพิ่มมากขึ้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

ภาพกิจกรรมการบริการวชิาการ  

ประจ าปกีารศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการ

ด าเนินการธุรกิจสหกรณ์และการติดตาม

หน้ีสินให้กับกรรมการบริหารสหกรณ์ 

ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดย

ได้รับเกียรติจากจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ

ส านักงานชี้ขาดคดอีัยการสูฃสุด วันที่ 20 

กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ 

อ.เมือง จ.สงขลา 



 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ลงพื้นที่เตรยีมความพร้อมการจัดโครงการ

ทักษิณถ่ินยุติธรรม น ายุติธรรมสู่ชุมชน  

(รอบรั้วมหาวิทยาลัย)  

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  

เพื่อจัดท าแผนที่ชุมชนบ้านพร้าว  

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ธุรกิจออนไลน์

กับกฎหมายที่ควบคุม  

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สมคิด  

เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3  

อาคารคณะนิติศาสตร์ 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารความเสี่ยง

ทางการแพทย์ : ท าอย่างไรถึงจะไม่ถูกฟ้อง 

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  

บรรยายโดย อาจารย์ณฐกันต์  ด้วงปาน  

ณ ห้องประขุม ขั้น 2 ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดบรกิารวิชาการบรรยายหัวข้อ “บริบท

และความส าคัญของกฎหมายส าหรับ

สถาบันการศึกษาและคดีทางปกครอง  

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561  

บรรยายโดย...อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์ 

อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  

วิทยาเขตพัทลุง ให้แก่สภาคณาจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมกฎหมายปกครองส าหรับ

ผู้บริหารในสถาบันการศึกษา ในวันที่ 2 

พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา

เขตสงขลา 
 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ จัดโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน : 

เสาวนากฎหมายการชุมนุมสาธารณะกับการ

ปกป้องชุมชน ในวันที่ 19 มีนาคม 2561  

ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค  

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ข้อมูลด้าน

สิทธิมนุษยชนต่อคณะท างานสหประชาชาติ 

ในวันที่ 21 มีนาคม 2561  

โดยมีนายศักระ กบิลกาญจน์  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  

เป็นประธานในที่ประชุม 
 

 



 

 

   

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

Restoration and conservation of art and culture 

 

คณะนิติศาสตร์ มีนโยบายด้านการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒรธรรม ทั้งนี้โดยมีการ 

บูรณาการกับพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของคณะและก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของภาระหน้าที่ ของ

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนนอกเหนือจากพันธกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

และสนับสนุนการเรียนการสอน โดยคณะมีการก าหนดโครงสร้างการบริหาร ซึ่งก าหนดให้มี  

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติดูแลและก ากับงานด้านการสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรมไว้โดยเฉพาะ  

ในปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศกึษา 2560 และได้มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะนิติศาสตร์ และได้มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้แก่งานด้านการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ

และวัฒนธรรม  

การด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร อาจารย์ 

บุคลากรสายสนับสนุน นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ โดยมีการ

ก าหนดทิศทาง กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานมีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุก

ภาคส่วน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมในแผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์

มุ่งเน้นการบูรณาการตามพันธกิจของคณะระหว่างการเรยีนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  

ทั้งนี้การด าเนินงานด้านส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวทางที่สอดคล้องตาม 

อัตลักษณ์ โดยมีการสง่เสริมการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นสิิตลงพื้นที่เพื่อสัมผัสกับวิถีชุมชน 

ตามเอกลักษณ์ โดยมีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนผ่านกิจกรรม

การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างเสริมให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

ตามวิสัยทัศน์ โดยส่งเสริมให้นิสิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายกับ 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อชุมชนและสังคม  

การด าเนินโครงการของคณะนิตศิาสตร์ทุกโครงการมีการประเมินผลการด าเนนิงานที่เกี่ยวกับ

การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมทุกโครงการ โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีการจัดท าเป็น

รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงโครงการ 



 

 

   

ภาพกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ประจ าปกีารศึกษา 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค  

คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 

สืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจา สรงน้ า

สามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา  

ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ สถาบันทักษิณ

คดศึีกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา  



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข 

(Happy Workplace : Happy Family)  

โดยมีกิจกรรมสรงน้ าพระพุทธรูป  

รดน้ าขอพรจากผู้ใหญ่ในคณะ รวมถึง

กิจกรรมการท าขนมบัวลอยและ 

รับประทานอาหารร่วมกัน  

ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ

คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนสิิตคณะ

นิติศาสตร์ ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

จัดกิจกรรมไหว้ครูคณะนิติศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2560  

ในวันที่ 15 พฤศจกิายน 2560  

ห้อง 17401 

ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2  



 

 

   

การพัฒนาบุคลากร 

Human Resource Development 

 

คณะนิติศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้แก่บุคลากรสายวิชาการ จ านวน20,000 

บาท/คน/ปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามความสนใจที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการ อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการด าเนินงานตาม

พันธกิจของหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังของคณะและบุคลากร

สายสนับสนุน จ านวน 15,000 บาท/คน/ปีเพื่อส่งเสริมให้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง   

โดยคณะมีการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน โดยในปีการศึกษา 2560 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา

และส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ

สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะเพื่อสร้างบัณฑิตให้มี 

ผลการเรียนรู้ตามที่ความคาดหวัง  

ทั้งนี้ คณะได้ก าหนดเป้าประสงค์ (Goal) ไว้ในโครงร่างองค์กร กล่าวคือ “มุ่งสร้างบัณฑิตที่มี

คุณธรรมและจริยธรรม มีความเป็นเลิศทางกฎหมาย และทักษะสากล สามารถบูรณาการ

องค์ความรู้เพื่อรับใช้สังคม”  โดยคณะส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน

ต่างๆ เชน่ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาดูงานและการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562  

วันท่ี 10-13 กรกฎาคม 2561 

ณ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

พัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2564  

วันท่ี 25 เมษายน 2561  

ณ โรงแรมหาดแก้วรสีอร์ท  

อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์  : 

การเขียนข้อเสนองานวิจัย  

บรรยายโดย.....  

รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค 

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ ห้องประชุม ศ.ดร. สมคดิ เลิศไพฑูรย์ 

 

 



 

 

   

วเิทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ 

Foreign Affairs 

 

ในปีการศึกษา 2560 นี้  รูปแบบและประโยชน์ของการท ากิจกรรมความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยต่างชาติด้านวิชาการเน้นการได้รับประโยชน์ของนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทักษิณเป็นส าคัญ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนนิการ ดังนี้ 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

อาจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ รองคณบดี และอาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี เข้าเจรจา 

เพื่อหาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ University Kebangsaan Malaysia (UKM)  

ณ คณะนิติศาสตร์ University Kebangsaan Malaysia ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและร่วมพูดคุยถึง

แนวทางความร่วมมือในอนาคตจาก Professor Dr. Hasani Mohd Ali รองคณบดีคณะนิติศาสตร์และ 

Dr. Saidatul Nadia Abd Aziz ผู้ช่วยคณบดี และก าหนดกิจกรรมร่วมกันในเรื่องการแลกเปลี่ยนนิสิต 

(Student exchange) และการแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากร (Staff exchange) เป็นกิจกรรม

ร่วมกันในระยะเริ่มตน้ของทั้งสองมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

อาจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ รองคณบดี และอาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี เข้าเจรจาเพื่อ

หาความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaya (UM) ณ คณะนิติศาสตร์ Universiti Malaya ทั้งนี้

ได้รับการต้อนรับและร่วมพูดคุยถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตจาก  Associate Professor 

Dr.Johan Shamsuddin  คณบดีคณะนิติศาสตร์และ Associate Professor. Norbani Mohamed Nazeri 

รองคณบดี และก าหนดกิจกรรมร่วมกันในเรื่องการแลกเปลี่ยนนิสิต (Student exchange) โดนเน้น

การใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community based learning) และการแลกเปลี่ยนอาจารย์และ

บุคลากร (Staff exchange) โดยเน้นการร่วมน าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ (Round 

table and Conferrence) เป็นกิจกรรมรว่มกันในระยะเริ่มต้นของทั้งสองมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

ด้วยเหตุนี้  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้มีก ารจัดโครงการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์อาจารย์ทางกฎหมายระหว่างคณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะนิติศาสตร์ 

University of Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย ขึ้นระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2561–16 มนีาคม 2561 โดย 

อาจารย์ ดร. Candra Irawan Inbur ผู้เช่ียวชาญด้าน Indonesian Economic law จาก Faculty of Law, 

University of Bengkulu เดินทางมาบรรยายในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ในหัวข้อ 

Alternative Dispute Resolution ให้กับนิสติช้ันปีที่ 3 ทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง  

 

นอกจากนี้ อ. ดร. Candra Irawan Inbur ยังได้ร่วมสัมมนาโต๊ะกลมเพื่อแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการ ร่วมกับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในหัวข้อ Alternative Dispute 

Resolution ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อาคารคณะนติิศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีร่วมเป็นหนึ่งในคณะผู้แทน

จากมหาวิทยาลัยทักษิณเดินทางเพื่อร่วมพูดคุยและหารือแนวทางในการท าความร่วมมือในอนาคต

กับ Utara University Malaysia (UUM) ทั้งนี้ อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ ได้เข้าพบและร่วมหารือ

เกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตกับคณบดีคณะนิติศาสตร์ Utara University Malaysia Dr. Zainal 

Amin Ayub และรองคณบดี Dr. Zuryati Mohamed Yusoff ซึ่งในระยะเริ่มต้นทางคณะนิติศาสตร์ 

UUM ยินดีที่จะรับบุคลากรสายวิชาการไปใช้ฐานข้อมูล ใช้ห้องสมุด หรือเขียนเอกสารทางวิชาการ

ตามก าหนดระยะเวลาที่ต้องการ นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะส่งอาจารย์มาแลกเปลี่ยนระยะสั้นใน

รายวิชาต่างๆ ที่คณะฯ สนใจ และทางคณะนิติศาสตร์ Utara University Malaysia (UUM) จะจัด 

Conference และจะเชิญให้บุคลากรผู้สนใจเข้าน าเสนอผลงาน ส่วนกิจกรรมระยะยาว ทาง UUM 

ยินดีที่จะรับนิสิตเราซึ่งจะไปลงทะเบียนและเก็บหนว่ยกิตตอ่ไป 

 

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะท างานด้านวิเทศสัมพันธ์จึงได้มีการสรุปผลโครงการฯ และได้

วิเคราะห์ถึงโอกาสในการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ของคณะไว้ คือ ภายใต้ความคาดหวังของการ

แลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะนิติศาสตร์ University of 

Bengkulu ที่มีร่วมกัน กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตยังไม่ปรากฏผลรูปธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากความกังวล

เรื่องการเป็นอยู่ของนิสติในเมือง Bengkulu ภาระค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบด้วยค่าเดินทางหลายเที่ยวและ

ค่าที่พัก ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะนิติศาสตร์ 

University of Bengkulu จงึก าหนดแนวทางในการหาทางออกร่วมกัน กล่าวคือ จะด าเนินการจัด Law 

Camp โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่ยาวนักเพื่อเปรียบเสมือนการทดลองการใช้ชีวิตของนิสิตในเมือง 

Bengkulu ก่อนเบื้องต้น รวมทั้งทางคณะนิติศาสตร์เองก็จะด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อให้

กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด  

 

 

 



 

 

   

รางวัลและการได้รับการยอมรับ 

Reward & Credentials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วันที่ 19 สงิหาคม 2560วันที่ 19 สงิหาคม 2560  

ตัตัวแทนจากคณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษณิ วแทนจากคณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษณิ 

ได้รับรางวลัชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศได้รับรางวลัชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศ

อันดับ 2 การแข่งขนัตอบปัญหากฎหมายทัว่อันดับ 2 การแข่งขนัตอบปัญหากฎหมายทัว่

ประเทศ รอบคดัเลือกส่วนภูมภิาคประเทศ รอบคดัเลือกส่วนภูมภิาค  และได้รับรางวลัและได้รับรางวลั

ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขนัการกลา่วสนุทรพจน์ ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขนัการกลา่วสนุทรพจน์ 

เนื่องในวันรพี ประจ าปี พ.ศ.2560 เนื่องในวันรพี ประจ าปี พ.ศ.2560  

จัดโดยส านักงานอจัดโดยส านักงานอธิบดีผู้พพิากษาภาค 9 ธิบดีผู้พพิากษาภาค 9   

ณ โรงแรมบพีสีมหีลา บชีณ โรงแรมบพีสีมหีลา บชี  สงขลาสงขลา 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

วันท่ี 17 สิงหาคม 2560 วันท่ี 17 สิงหาคม 2560   

นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   

จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

ระดับอุดมศกึษา ระดับอุดมศกึษา  

จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

วิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

 



 

 

   

รายงานประจ าปี 2560 
    คณะผู้จัดท า 

1. คณบดีคณะนิติศาสตร์ (รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค)  ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดี  (อาจารย์ศุภวีร์  เกลีย้งจันทร์)    กรรมการ 

3. ผู้ช่วยคณบดี  (อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์)    กรรมการ 

4. ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์จิรนันท์  ไชยบุปผา)    กรรมการ 

5. ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์เจษฎา  ทองขาว)    กรรมการ 

6. ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ (อาจารย์หทัยกาญจน ์ ก าเหนดิเพชร) กรรมการ 

7. รองคณบดี  (อาจารย์กฤษฎา  อภนิวถาวรกุล)   กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์      ผูช่้วยเลขานุการ 
 

ขอขอบคุณ 

 อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ช านิ) คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน

ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยทักษิณที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ตลอดจน

คณาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ให้ความ

ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของคณะด้วยดีเสมอมา 

 

 

 

 

 

 


