
 
มติย่อการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2565 

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00-12.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

วาระท่ี เรื่อง มติ ผู้รับผิดชอบ ประธานมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
1.1 รายงานการใช้ จ่ ายงบประมาณ คณะนิติศาสตร์  

ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 

รับทราบ นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล  

1.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2565 จ านวน 17 ทุน 

รับทราบ นายวีระ ชุมช่วย  

1.3 รายงานประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 5  ร อ บ  1 2  เ ดื อ น                            
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

รับทราบ ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล  

1.4 รายงานผลการรายงานประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ร า ย บุ ค ค ล  (Evaluate Indivedual Development 
plan) ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

รับทราบ ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล  

1.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 รอบ 12 เดือน             
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

รับทราบ ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล  



วาระท่ี เรื่อง มติ ผู้รับผิดชอบ ประธานมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

2 รับรองรายงานการประชุม    
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่  9/2565         
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 

รับรองรายงานการประชุม 
โดยไม่มีการแก้ไข 

กรรมการและเลขานุการที่ประชุมฯ  
(ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล) 

 

3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ    
3.1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์  ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
9/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 

รบัทราบ กรรมการและเลขานุการที่ประชุมฯ  
(ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล) 

 

4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ วิทยากรบรรยายรายวิชา 

0801433 กฎหมายปกครองท้องถิ่น ของ อาจารย์ศิริชัย 
กุมารจันทร์ 

มติ เห็นชอบ  ให้นางสาวกัญญารัตน์  
สวัสดิวงศ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาจังหวัด
นคร ศรี ธ ร ร ม ร าช  อ า เ ภ อทุ่ ง ใ ห ญ่            
เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชา 0801433 
กฎหมายปกครองท้องถิ่น ของ อาจารย์   
ศิริชัย กุมารจันทร์ 

อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์  

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์ เป็นอาจารย์พิเศษใน
ระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา 0801508 การวิจัย
นิติศาสตร์เพื่อชุมชน 

มติเห็นชอบ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์ เป็น
อาจารย์ พิ เศษในระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวิชา 0801508 การวิจัยนิติศาสตร์
เพ่ือชุมชน 

นายธานินทร์ เงินถาวร  



วาระท่ี เรื่อง มติ ผู้รับผิดชอบ ประธานมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    
4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร 

คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร
คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  

ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล ให้น าเข้าที่ประชุมใน
ครั้งถัดไป เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ า
คณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง ) แผนปฏิบัติ งาน         
ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

มติเห็นควร ให้ปรับแก้ไขแผนปฏิบัติงาน
ฝ่ ายสื่ อสารองค์กร  คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 
2565  

ผศ.ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ ให้น าเข้าที่ประชุมใน
ครั้งถัดไป เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ า
คณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามทุ จ ริ ตคณะนิ ติ ศ าสตร์  ป ระจ า   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

มติ เห็นชอบ (ร่ าง )  แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริ ตคณะ
นิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล ให้น าเข้าที่ประชุมใน
ครั้งถัดไป เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ า
คณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

4.6 พิจารณา ให้ ความ เห็ นชอบ ( ร่ า ง )  ร ายงานวิ จั ย             
ฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ       
แต่ งกายของนิสิ ต  ในมหาวิทยาลั ยทักษิณ ” ของ       
อาจารย์ริญญาภัทร์ ณ สงขลา 

มติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การแต่งกายของนิสิต ในมหาวิทยาลัย
ทั กษิณ” ของ  อาจารย์ ริญญาภัทร์            
ณ สงขลา  

อาจารย์ริญญาภัทร์ ณ สงขลา  

 
 
 



 
 
 

วาระท่ี เรื่อง มติ ผู้รับผิดชอบ ประธานมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    
4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ

ประเมินคุณภาพ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง 
“ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการแต่งกายของนิสิต ใน
มหาวิทยาลั ยทักษิณ” ของ  อาจารย์ ริญญาภัทร์              
ณ สงขลา 

มติเห็นชอบ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือ
ประเมินคุณภาพ (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เรื่อง “ปัจจัยที่มผีลต่อพฤติกรรม
การแต่งกายของนิสิต ในมหาวิทยาลัย
ทั กษิณ” ของ  อาจารย์ ริญญาภัทร์            
ณ สงขลา จ านวน 2 ท่าน 

อาจารย์ริญญาภัทร์ ณ สงขลา  

4.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานวิจัยเรื่อง          
“การมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ : กรณีศึกษา     
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล อูรักลาโว้ย บ้านสังกาอู้ อ าเภอเกาะ
ลันตา จังหวัดกระบี่” ของ อาจารย์อจิรวดี เหลาอ่อน          

มติเห็นควร ให้ปรับแก้ไข (ร่าง) รายงาน
วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของภาครัฐและ
ประชาชนในการขับเคลื่อนธรรมนูญ
สุขภาพเฉพาะพ้ืนที่: กรณีศึกษา กลุ่มชาติ
พันธุ์ชาวเล อูรักลาโว้ย บ้านสังกาอู้  

อาจารย์อจิรวดี เหลาอ่อน  

 
 
 
 
 
 



 
 

วาระท่ี เรื่อง มติ ผู้รับผิดชอบ ประธานมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

5 เรื่องอ่ืนๆ    

5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนหัวหน้าคณะวิจัย 
โครงการวิจัย เรื่อง การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าบริการสาธารณะ กรณีศึกษา: องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ของ อาจารย์เกริกเกียรติ 
ทิพย์ชัย 

มติเห็นชอบ การเปลี่ยนหัวหน้าคณะวิจัย 
โครงการวิจัย เรื่อง การก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นจั ดท าบริ ก าร
สาธารณะ กรณีศึกษา: องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ของ อาจารย์เกริก
เกียรติ ทิพย์ชัย 

อาจารย์เกริกเกียรติ ทิพย์ชัย  

5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
และเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ     

มติเห็นควร ให้ปรับแก้ไข เกณฑ์การจ่าย
ค่ าตอบแทนและเ งิ นสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
แ ล ะ น า น า ช า ติ  ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ     

นายวีระ ชุมช่วย มอบหมายให้คณบดีคณะ
นิ ติ ศ า ส ต ร์ พิ จ า ร ณ า
ตรวจสอบก่ อนออก เป็ น
ประกาศเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

 

 


