
 
 
 

มติย่อการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2565 
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.05-12.30 น. 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Cisco webex meetings 

วาระท่ี เรื่อง มติ ผู้รับผิดชอบ ประธานมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
1.1 รายงานการใช้ จ่ ายงบประมาณ คณะนิติศาสตร์  

ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 

รับทราบ นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล  

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

รับทราบ นายวีระ ชุมช่วย  

2 รับรองรายงานการประชุม    
2.1 - - -  
3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ    

3.1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์  ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 

รับทราบ ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล  

3.2 เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

รับทราบ ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล  

3.3 เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

รับทราบ ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล  

 
 
 



 
 

4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเทียบโอนรายวิชาและ

เทียบเพ่ือเรียน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับ นิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 จ านวน 32 รายวิชา 

มติเห็นชอบ การเทียบโอนรายวิชาและ
เทียบเ พ่ือเรียน หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.  2560 กับ นิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 จ านวน 31 รายวิชา 
ยกเว้นรายวิชา 0801431 ภาษีอากร 

นายยุทธชัย ด้วงสวัสดิ ์  

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2565  
 

มติ เห็นชอบ แต่ งตั้ งอาจารย์ พิ เศษ       
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ           
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
1. ศาสตราจารย์  พรชัย สุนทรพันธุ์  
รายวิชา 0801313 มรดก 
2. ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะ
กนิษฐ รายวิชา 0801141 กฎหมาย
อาญาภาคทั่วไป 
3. อาจารย์สัตยา อรุณธารี  รายวิชา 
0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 2 
4. อาจารย์ประคอง เตกฉัตร รายวิชา 
0801323 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ
ระบบตุลาการ 
5 .อาจารย์ เ อ้ื อน  ขุนแก้ ว  ร ายวิ ช า 
0801454 กฎหมายล้มละลายและฟ้ืนฟู
กิจการ 
 

นายยุทธชัย ด้วงสวัสดิ ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    
4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ วิทยากรบรรยายรายวิชา 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2565 

 

มติเห็นชอบ วิทยากรบรรยายรายวิชา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
1. นางสาววิชญาดา อ าพนกิจวิวัฒน์  
รายวิชา 0801327 กฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
2. นายภาณุ ส่องศรี รายวิชา 0801236 
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางพานิชย์
เเละธุรกิจ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี 
รายวิชา 0801348 สิทธิมนุษยชน  
4. นางสาวกัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์ รายวิชา 
0801236 กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
ทางพาณิชย์และธุรกิจ 

นายยุทธชัย ด้วงสวัสดิ ์  

4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน
ต าแหน่งที่ว่าง) 

 

มติลับ 

 

ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล  

5 เรื่องอ่ืนๆ    

5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินและการ
ปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน คณะนิติศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 

เห็นชอบ ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล  

 
 
 
 


