
มติย่อการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 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 าเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

รับทราบ นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล  

1.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 
2565 จ านวน 14 ทุน 

รับทราบ นายวีระ ชุมช่วย  

2 รับรองรายงานการประชุม    
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการ

แก้ไข 
กรรมการและเลขานุการที่ประชุมฯ  

(ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล) 
 

3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ    
3.1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์  ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 

รับทราบ กรรมการและเลขานุการที่ประชุมฯ  
(ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล) 

 

 
 
 
 



4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ วิทยากรบรรยายรายวิชา 

0801216 กฎหมายลักษณะยืมและการประกันหนี้ ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ 

มติเห็นชอบ ให้น.ส.สุธาทิพย์ รังสิโยภาส 
เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชา 0801216 
กฎหมายลักษณะยืมและการประกันหนี้ 
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญ
โรจน์ 

ผศ.อานนท์ ศรีบุญโรจน์  

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
วิทยากรบรรยายรายวิชา 0801327 กฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ของ อาจารย์บงกช ดารารัตน์ 

มติเห็นชอบ ให้น.ส.วิชญาดา อ าพนกิจ
วิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชา 
0801327 กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
ของ อาจารย์บงกช ดารารัตน์ 

นายกรีฑา รักเล่ง  

4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินต าราค าอธิบาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้ ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี 

มติเห็นชอบ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเ พ่ือ
ป ร ะ เ มิ น ต า ร า ค า อ ธิ บ า ยประมว ล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหนี้ 
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกลักษณ์ 
จุ๋ยมณี ดังนี้  
1. นายประคอง เตกฉัตร ต าแหน่ง อธิบดี
ผู้พิพากษาภาค 9 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล มาลยารม 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผศ.ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี  

4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนานิสิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2564 

มติ เห็นชอบ  แผนพัฒนานิสิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

ผศ.ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์/ 
นายพิธาน ดลหมาน  

 



4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เรื่องความสุขและความผูกพันของบุคลากรใน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ของ นางชาโลมา         
กองสวัสดิ์ 

มติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เรื่องความสุขและความผูกพัน
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ ของ นางชาโลมา         
กองสวัสดิ์ 

นางชาโลมา กองสวัสดิ์  

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
พิจารณาคุณภาพงานวิจัย เรื่องความสุขและความผูกพัน
ของบุคลากรในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ของ       
นางชาโลมา กองสวัสดิ์ 

มติเห็นชอบ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือ
พิจารณาคุณภาพงานวิจัย เรื่องความสุข
และความผูกพันของบุคลากรในคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ของ นาง
ชาโลมา กองสวัสดิ์ ดังนี้  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุล
ทรัพย์  
 ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย กิ จ ก า ร พิ เ ศ ษ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
2. นายทรงธรรม ธีระกุล หั ว ห น้ า
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ทักษณิ 
3. นางโสภิน วัฒนเมธาวี  นักวิ ชาการ
ศึกษา ช านาญการพิเศษ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

นางชาโลมา กองสวัสดิ์  

5 วาระอ่ืนๆ    

5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

(วาระลับ)   

 


