
 
 
 

มติย่อการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.10-13.50 น. 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

วาระท่ี เรื่อง มติ ผู้รับผิดชอบ ประธานมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
1.1 รายงานการใช้ จ่ ายงบประมาณ คณะนิติศาสตร์  

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

รับทราบ นางสาวเพ็ญนภา ไพยศาล  

1.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 
2566 จ านวน 17 ทุน 

รับทราบ นายวีระ ชุมช่วย  

1.3 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ระบบการน าองค์กร 
โดยผู้น าระดับสูงเพ่ือการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ของ นางสาวดุสิดา 
แก้วสมบูรณ์ 

รับทราบ นางสาวดุสิดา แก้วมสบูรณ์  

2 รับรองรายงานการประชุม    
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2565      
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 

รับรองโดยไม่มีการแก้ไข ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล  

3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ    
3.1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์  ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
12/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 

รับทราบ ผศ.กฤษฎา อภินวถาวรกุล  
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4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานวิจัย เรื่อง 

ความต้องการและความคาดหวังในการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกฎหมายและการบริหารการ
จัดการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ของ       
นาย กรีฑา รักเล่ง 

เห็นชอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) รายงานวิจัย เรื่อง ความต้องการ
และความคาดหวังในการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกฎหมายและ
การบริหารการจัดการ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ของ นายกรีฑา 
รักเล่ง และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายกรีฑา รักเล่ง มอบหมายผู้รักษาการแทน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
งานพัฒนานิสิต ด าเนินการ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
3 ท่าน 

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการวิจัย ฉบับ
สมบูรณ์ เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง ของ อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์ 

เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์  เรื่ อง  ปัญหาการบั งคับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่ วนต าบลเขาปู่  อ า เภอศรีบรรพต 
จั งหวั ด พัทลุ ง  ของ  อาจารย์ศิ ริ ชั ย        
กุมารจันทร์ และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายวีระ ชุมช่วย  

4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการวิจัย 
เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการส่ง เสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าสงขลา ของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ธีรยุทธ ปักษา 

เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการวิจัย 
เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขต
เมืองเก่าสงขลา ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรยุทธ ปักษา 

ผศ.ธีรยุทธ ปักษา  
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4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    
4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ

ประเมินคุณภาพ (ร่าง) รายงานผลการวิจัย เรื่อง 
มาตรการทางกฎหมาย ในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น เ ขต เ มื อ ง เ ก่ า ส ง ขล า  ขอ ง  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ธีรยุทธ ปักษา 

เห็นชอบ แต่ งตั้ งผู้ ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือ
ประ เมิ นคุณภาพ  ( ร่ า ง )  ร าย ง าน
ผลการวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมาย 
ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ในเขตเมืองเก่ าสงขลา ของ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ธีรยุทธ ปักษา จ านวน       
3 ท่าน 

ผศ.ธีรยุทธ ปักษา  

4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอขยายระยะเวลา       
ในการด าเนินการวิจัย ครั้งที่  2 ของ อาจารย์วีณา 
สุวรรณโณ จ านวน 2 เรื่อง 

เห็นชอบ การขอขยายระยะเวลาในการ
ด าเนินการวิจัย ครั้งที่ 2 ของ อาจารย์
วีณา สุวรรณโณ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
     1 .  เ รื่ อ ง  กา รติ ดตามผู้ ก ร ะท า
ความผิด เกี่ ยวกับคดียาเสพติดโดย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกลับสู่ชุมชน
แบบยั่งยืนในพ้ืนที่อ าเภอนาทวี จากเดิม 
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็น วันที่ 31 
มีนาคม 2566 
     2 .  เ รื่ อง  การก ากับดูแลองค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จั ดท าบริ ก า ร
สาธารณะ กรณีศึกษา: องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา จากเดิม 
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็น วันที่ 31 
มีนาคม 2566 

อาจารย์วีณา สุวรรณโณ  
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4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    
4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การแก้ไขระดับขั้น รายวิชา 

0801311 ต๋ัวเงินและบัญชเีดนิสะพัด ของ นายกิตตธิวชั 
อมราพิทักษ์ รหัสประจ าตัวนิสิต 631087504 

เห็นชอบ การแก้ไขระดับขั้น รายวิชา 
0801311 ต๋ัวเงินและบัญชีเดินสะพัด 
ของ นายกิตติธวัช อมราพิทักษ์ รหัส
ประจ าตัวนิสิต 631087504 จากระดับ
ขั้น F เป็น C+  

ผศ.จิรนันท์ ชูชีพ  

5  วาระอ่ืนๆ    

 


