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รายงานการแจ้งเวียนมติการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 8/2563 

วันที่  7 ตุลาคม 2563 
----------------------- 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี    ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  ทูลพานิชย์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์   ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นสิา  พักตร์วิไล  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก       กรรมการ 
5.  นางมยุรี  สิงห์ไข่มุกข์      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรตัน์  โพธิ์เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์  ยีด า  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
9.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ       
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563    
 -ไมมี่- 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที ่ครั้งที่ 7/2563    
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
  ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ รายงานผลการด าเนินการ
แก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้
ข้อเสนอแนะหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 
16 กันยายน 2563  เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  มีรายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบ           
การด าเนินการแก้ไข ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
1. หน้า 11 ให้ทบทวนการเขียน ข้อ 5. 

ผลสั มฤทธิ์ท างการศึ กษ าและการส า เร็ จ
การศึกษาของนักศึกษา ข้อ ๕.๒ มีการฝึกการ
เขียนข้อสอบในรายวิชาต่าง ๆ โดยอาจารย์
ผู้สอนและรุ่นพ่ี เพ่ือให้นักศึกษาฝึกจับใจความ
ส าคัญ ในด้านกลยุทธ์ ให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

5.2 มีการฝึกเขียนข้อสอบในรายวิชา ต่าง ๆ โดย
อาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้นักศึกษาฝึกจับใจความ
ส าคัญ ตีความและใช้ตัวบทกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษา
กฎหมายในเชิงวิชาการได้อย่างเหมาะสม 

แก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลในเล่ม
หลักสูตรแล้วใน
หน้าที่ 11 

2 . ห น้ า  2 3  ให้ ต ร ว จ ส อ บ ชื่ อ วิ ช า
ภาษาอังกฤษวิชากฎหมายลักษณะละเมิ ด 
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ให้ถูกต้อง
ตลอดเล่มหลักสูตร 

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง          
ล า ภ มิ ค ว ร ไ ด้  (Legal Act: Torts, 
Management of Affairs Without Mandate 
and Undue Enrichment) 

แก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลในเล่ม
หลักสูตรแล้วใน
หน้าที่ 23, 49และ
หน้าที่ 104 

3. หน้า 47 ให้ทบทวนการเขียนค าอธิบาย
รายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายและการว่า
ความ ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ว่าด้วยเรื่องหลักการพ้ืนฐาน
แห่งกฎหมาย ความส าคัญของกฎหมายที่ดีต่อ
สังคม คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นนัก
กฎหมายที่ดี  (เน้นทักษะด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม) 

หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย ความส าคัญของ
กฎหมายที่มีต่อสังคม หลักวิชาและศิลปะ 
ในการท ารายงานความเห็นทางกฎหมาย              
การประกอบวิชาชีพทนายความ การซักถาม
ข้อเท็จจริง การให้ค าปรึกษา การให้ความเห็น
ทางกฎหมาย การว่าความ หลักวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของการ
เป็นนักกฎหมายที่ดี กระบวนการเตรียมคดี  
และข้ันตอนการปฏิบัติงานในศาล 

แก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลในเล่ม
หลักสูตรแล้วใน
หน้าที่ 47 

4. หน้า 56 ให้แก้ ไขค าอธิบายรายวิช า
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ให้ถูกต้อง 
ค าอธิบายรายวิชาต้องเขียนเป็นภาษาไทย 

หลักทั่วไปของการค้าระหว่างประเทศ ประวัติ
ความเป็ นมาและประเพณี การค้าระหว่าง
ประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าระหว่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ อนุสัญญาซื้อ
ขายสินค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงการค้า
ระหว่างประเทศ การรับขนของทางทะเล              
การประกันภัยทางทะเล การช าระเงินระหว่าง
ประเทศ เลตเตอร์ออฟเครดิต 

แก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลในเล่ม
หลักสูตรแล้วใน
หน้าที่ 56 
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ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
5. หน้า 67-72 ให้ทบทวนการก าหนดความ

รับผิดชอบหลักในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

- เนื่องจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยู่ในความ
รับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย
และไม่ ได้ เป็ นอาจารย์ประจ าใน หลักสู ตร
นิติศาสตร์จึงไม่สามารถแก้ไขได้ - 

 

6. หน้า 113 ประวัติและคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรราย นายปกาศิต  เจิมรอด 
บทความวิจัย เรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระ
นคร-ศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ปีที่ 12 
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 ซึ่งในเล่ม
ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ของ นายพันธรัตน์  ศรี
สุวรรณ   

ห ลั ก สู ต ร ได้ ต ร ว จ ส อ บ โด ย ได้ ส อ บ ถ าม               
ผศ.ปกาศิตเจิมรอด พบว่าผลงานวิชาการทั้ ง              
2 เรื่องไม่มี ความซ้ าซ้อนเนื่องจากเรื่องที่มีการ
ตีพิมพ์ในปี 2563 เกิดจากการน าเรื่องที่ตีพิมพ์
ในปี  2562 มาวิจัยต่อเนื่อง โดยงานวิจัยทั้ ง             
2 เรื่อง มีการรับทุนงานวิจัยจากต่างหน่วยงาน
กัน และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยเป็นคนละ
รูปแบบกัน โดยงานวิจัยในปี 2562 เป็นงานวิจัย
เชิ งปริมาณ  ส่ วนงานวิจัย ในปี  2563 เป็ น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ขณะนี้ ผศ.ปกาศิต     
เจิมรอด  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ได้ท า
บันทึกชี้แจงเรื่องนี้
ต่ออธิการบดี  
ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ซึ่ งได้ตี พิมพ์ เผยแพร่ในในวารสารวิชาการ        
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
มกราคม -มิถุนายน 2562 และในส่วนของ
สารบัญในวารสาร ฉบับนี้ปรากฏชื่อบทความ
วิจัยของ นายปกาศิต  เจิมรอด เรื่องการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชน
ในชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยชื่อผลงานวิจัยทั้ง 2 ฉบับ มีชื่อ ผลงานวิจัย
ที่มีความคล้ายคลึงกัน สภาวิชาการจึงขอให้
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะได้ตรวจสอบเบื้องต้น
เกี่ยวกับเนื้อหาของบทความวิจัยทั้ง 2 ฉบับ ว่า
บทความวิจัยทั้ง 2 ฉบับมีเนื้อหาแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร 
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ประเด็นเอกสารเพิ่มเติม 
ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 

คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเห็นเรื่อง 
รายวิชาจิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม 
ควรพิจารณาให้เป็นวิชาเลือก หรือควรปรับปรุง
ให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

สาขาวิชานิติศาสตรมีมติไม่บรรจุรายวิชาแกน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ รายวิชา 
จิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม ไว้ใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แต่ยินดีที่สนับสนุน
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี 

 

คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเห็นว่า 
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
กฎหมาย และวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย การประเมินผลการเรียนในรายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย 
และ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  ให้
วัดผลเป็น “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ให้เป็น S กับ 
U โดยไม่ควรนับรวมหน่วยกิตได้  เว้นแต่มี
ข้อบังคับ หรือระเบียบของสภามหาวิทยาลัย           
ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

สาขาวิชานิติศาสตร์มีมติในการวัดผลเป็น “ผ่าน 
(S)” หรือ “ไม่ผ่าน (U)” และไม่เห็นชอบให้นับ
ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ใน ร า ย วิ ช า เต รี ย ม ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย และรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นจ านวนหน่วยกิต 
รวมของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 

 

คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเห็นว่า 
วิชาเฉพาะด้านบังคับของหลักสูตรนิติศาสตร์ 
วิชากฎหมายล้มละลาย และกฎหมายเอกเทศ
สัญญา 3  ถ้าเป็นวิชาที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
องค์กรวิชาชีพต่ าง ๆ คณะกรรมการสภา
วิชาการให้บรรจุเป็นวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

สาขาวิชานิติศาสตร์มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมรายวิชา
กฎหมายล้ มละลายและเอกเทศสัญ ญา 3 
กลับมาแทนรายวิชาจิตสาธารณะและการท างาน
เพ่ือสังคม และรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิ ช า ชี พ ท า งก ฎ ห ม าย  แ ล ะ ร า ย วิ ช า ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และให้น าเสนอ    
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 

 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที ่7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
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ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 7    เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี 7.1   ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2563  ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
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