
มติย่อการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 
วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Cisco webex meetings 

วาระท่ี เรื่อง มติ ผู้รับผิดชอบ ประธานมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
1.1 รายงานการใช้ จ่ ายงบประมาณ คณะนิติศาสตร์  

ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

รับทราบ นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล  

1.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 
2565 จ านวน 20 ทุน 

รับทราบ นายวีระ ชุมช่วย  

1.3 รายงานผลการประเมินต าราค าอธิบายประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ลักษณะหนี้ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ท่าน 

รับทราบ ผศ. ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี  

2 รับรองรายงานการประชุม    
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่  3/2565         
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 

รับรองรายงานการประชุม 
โดยไม่มีการแก้ไข 

กรรมการและเลขานุการที่ประชุมฯ  
(ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล) 

 

3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ    
3.1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์  ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 

รับทราบ กรรมการและเลขานุการที่ประชุมฯ  
(ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล) 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่อนิสิตที่แจ้งส าเร็จ

การศึกษา คณะนิติ ศาสตร์  มหาวิทยาลั ยทักษิณ          
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

มติ เ ห็ นชอบ  ร ายชื่ อนิ สิ ตที่ แจ้ งส า เ ร็ จ
การศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
วิทยาเขตสงขลา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
จ านวน 444 คน 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
จ านวน 18   คน   
วิทยาเขตพัทลุง 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
จ านวน 61 คน 

นายธานินทร์ เงินถาวร  

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ระดับขั้น คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

มติ เห็นชอบ ระดับขั้น  คณะนิติศาสตร์  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั ก ษิ ณ  ภ า ค เ รี ย น ที่  2                 
ปีการศึกษา 2564 

นายธานินทร์ เงินถาวร มอบหมายให้  
ผศ.ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ 
ประสานอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชา ที่มีค่า I เกินจ านวน 
5 คน ให้ชี้แจงต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ
นิติศาสตร์ 

4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเทียบรายวิชา หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ด้วยในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2564 

มติเห็นชอบ การเทียบรายวิชา หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 ด้วยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 ในรายวิชา 0801112 นิติกรรมและ

นายธานินทร์ เงินถาวร  



สัญญา กับรายวิชา 0801131 กฎหมายว่า
ด้วยนิติกรรมสัญญา 

4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
ประเด็นเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มติ เห็นควร  ให้ มี อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา พรยิ่ง 
3. อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ สุขุม 
4. อาจารย์ ดร.ศาสตรา แก้วแพง 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา พรยิ่ง 
3. อาจารย์ ดร.จันทราทิพย์ สุขุม 
4. อาจารย์ ดร.ศาสตรา แก้วแพง 
5. รองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศรีบุญโรจน์ 

ผศ.ดร.จิดาภา พรยิ่ง/ 
นายธานินทร์ เงินถาวร 

 

4.5 พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ  ( ร่ า ง )  ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา (Non-degree) จ านวน 4 
ชุดวิชา 

มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตร
แบบชุดวิชา (Non-degree) จ านวน 4 ชุด
วิชา ดังนี้ 

1. (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุด
วิชา  (Non-degree) กฎหมายส าหรับการ
บริหารจัดการการค้าโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่  
2. (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุด
วิชา (Non-degree) กฎหมายเพ่ือการพัฒนา
ผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรมชุมชน 

ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล มอบหมายให้ 
อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์ 
และ อาจารย์วีณา สุวรรณโณ 
ด าเนินการปรับแก้ไขตาม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการประจ าคณะ
นิติศาสตร์ ก่อนด าเนินการ
เ สนอ เ รื่ อ ง ต่ อ ไปยั ง สภา
วิชาการเพ่ือพิจารณา 



3. (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุด
วิชา (Non-degree) กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก 
4. (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรแบบชุด
วิชา (Non-degree) นวัตกรรมการบริหาร
จัดการหนี้ 

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย         
เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขต
เมืองเก่าสงขลา” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ปักษา 

มติเห็นชอบ การเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย         
เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าสงขลา” 
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ปักษา      
จากเดิม “มาตรการทางกฎหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าสงขลา” 
เปลี่ยนเป็น มาตรการทางกฎหมายในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมือง
เก่าสงขลา” 

ผศ.ธีรยุทธ ปักษา  

4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอยกเลิกทุนวิจั ย                
เรื่อง “ความเหลื่อมล้ าของสิทธิสตรีมุสลิมในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทย” ของ อาจารย์วิรัตน์            
นาทิพเวทย์ 

มติเห็นชอบ การขอยกเลิกทุนวิจัย เรื่อง 
“ความเหลื่ อมล้ าของสิทธิสตรีมุสลิมใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย” 
ของ อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ 

อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์  

4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
เรื่อง “ความสุขและความผูกพันของบุคลากรในคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ” ของ นางชาโลมา       
กองสวัสดิ์ และการน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน
เสริมสร้างความสุขและความผูกพัน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มติเห็นชอบ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
เรื่อง “ความสุขและความผูกพันของบุคลากร
ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ” ของ 
นางชาโลมา กองสวัสดิ์  และการน าไปใช้
ประโยชน์ ในการจัดท าแผนเสริมสร้ า ง
ความสุขและความผูกพัน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นางชาโลมา กองสวัสดิ์  



4.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอก าหนดระดับต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น (ระดับช านาญการ) ของ นายธานินทร์ เงินถาวร 

คณะกรรมการประจ า คณะนิ ติ ศ าสตร์
พิจารณาแล้วเห็นว่า นายธานินทร์ เงินถาวร 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง
สอดคล้องกับกรอบต าแหน่งตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เรื่อง ก าหนดกรอบต าแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ     
สายสนับสนุนและประเภททั่ ว ไป  และ
ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
และประเภททั่วไป  

นายธานินทร์ เงินถาวร  

4.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วาระลับ   

 


