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2. ข้อมูลพื้นฐ�นคณะนิติศ�สตร์

 2.1 คว�มเป็นม�ของคณะนิติศ�สตร์

  คณะนติศิาสตร์ ก่อตัง้ขึน้ตามแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาระยะที ่9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เพือ่ตอบสนองความต้องการ

ก�าลังคนที่มคีวามรูด้้านวิชาชีพ ในสาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์และเพื่อขยายโอกาสทางการศกึษาแก่ประชาชนในภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ในปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)  

โดยวางเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความกว้างขวาง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

และครบถ้วนทั้งทางวิทยาศาสตร ์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้คณะนิติศาสตร์ด�าเนินงานการบริหารจัดการองค์กร  ที่สามารถตอบสนองต่อ

นโยบายเรือ่ง มหาวทิยาลยัสมบรูณ์แบบ (Comprehensive University) การบรหิารงบประมาณเน้นความคล่องตวั มปีระสทิธภิาพและสามารถ

พึง่ตนเองได้ นอกจากนีย้งัต้องสร้างความเชือ่มัน่และยอมรบัจากสงัคม ทางด้านวชิาการประกอบด้วย สร้างมาตรฐานทางวชิาการตามหลกัเกณฑ์

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานของส�านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาหลักสูตรอีกทั้งได้รับการรับรองและยอมรับเป็น 

เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การวิชาชีพหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  คณะนิติศาสตร์เริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ.2547 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (นบ.) และด�าเนินการเปิดรับนักศึกษา

เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2547 โดยปีแรกรับนักศึกษาจ�านวน 103 คน           

  คณะนิติศาสตร์ ได้เริ่มต้นจัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อมีสถานะเทียบเท่ากับคณะต่าง ๆ  

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2549 เรื่องจัดตั้งคณะนิติศาสตร์  โดยความเห็นชอบของ 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยก�าหนดให้วันที่  

6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  ปัจจบุนั คณะนติศิาสตร์ ด�าเนนิงานภายใต้ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยหน่วยงานในก�ากบัของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555 

  2.2 วิสัยทัศน์ / ปณิธ�น / พันธกิจ / ปรัชญ� / คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

  (1) วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ ชั้นน�าของประเทศ 
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  (2) ปณิธ�น :

   “คณะนติศิาสตร์ เป็นศนูย์รวมทางความคดิ สตปัิญญาของสงัคม  มคีวามพร้อมในการประกอบวชิาชพีทางกฎหมาย มคีวาม

เป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดทั้ง พึงเป็นผู้ที่กอปร ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

  (3) พันธกิจ :

   1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย กอปรด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม

   2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

   3. ให้บริการทางด้านกฎหมายแก่สังคม

   4. ส่งเสริมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นตลอดจนค่านิยมอันดีงาม

  (4) ปรัชญ�

   “เป็นคณะที่มุ ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพนักกฎหมายมีจรรยาบรรณและเป็นผู้มีความรู้รอบด้าน  

บ่มเพาะให้บัณฑิตมีจิตส�านึกในการให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมีจิตวิญญาณในการรับใช้สังคม

  (5) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์*

   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คุณภาพบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักกฎหมายอย่างมีประสิทธิผล

   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ก�าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความประพฤติ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตที่มีลักษณะ

พึงประสงค์ด้านความประพฤติ ดังต่อไปนี้

   (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต

   (2) มีวินัยและเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม

   (3) มีส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

* ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ฉบับที่ 22/2558 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
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  2.3 โครงสร้�งองค์กร

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าคณะ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

เพื่อก�ากับมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

รวมถึงการบริหารความเสี่ยงและการ

พิจารณาการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมก�รชุดย่อย คณะกรรมก�รชุดย่อย

คณะกรรมการประจ�าคณะนิติศาสตร์

คณบดี

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คกก. บริหารหลักสูตร

คกก. กลั่นกรองฯ

รองคณบดี

ฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดี

สำ�นักง�นคณบดี

กลุ่มภ�รกิจด้�นวิช�ก�ร - กลุ่มภ�รกิจด้�นบริห�รง�นทั่วไป

กลุ่มง�นต่�ง ๆ

รองคณบดี

กิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการนโยบายหน่วยงานในก�ากับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการนโยบาย
54, 57/2558  

ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

คณะกรรมการนโยบาย
55, 56/2558  

ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558
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  2.4 คณะผู้บริห�ร

  (1) กรรมการประจ�าคณะ ประกอบด้วย

   1. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดี 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

   3. ดร. วิชัย ธัญญพาณิชย์    อธิบดีอัยการส�านักงานคดีปกครองขอนแก่น

   4. รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   5. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

   6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติบดี ใยพูล   คณบดีคณะนิติศาสตร์

  (2) คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

   1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล   คณบดี

   2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา  แสงสารพันธ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

   3.  อาจาร ย์ยศ  นาคะเกศ    รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ

   4.  อาจาร ย์สิริยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
 

  2.5 คณะกรรมก�รประจำ�หลักสูตร

อ�จ�รย์ประจำ�คณะ อ�จ�รย์พิเศษ

1.1 ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าคณะ
1.3 อาจารย์พิเศษ

1.2 อาจารย์ประจ�าคณะ 
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  1.1  ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าคณะ

   - อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ

   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์

   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์

  1.2 อาจารย์ประจ�าคณะ

   (1)  กลุ่มกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

    - อาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ - อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว

    - อาจารย์ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว - อาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ

    - อาจารย์จักรินทร์ คล้ายหนองสรวง - อาจารย์นรากร วรรณพงษ์ (ศึกษาต่อ)

   (2)  กลุ่มกฎหมายบริหารรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น

    - อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ - อาจาย์กชพร มุสิกบุญเลิศ

    - อาจารย์อัษฏาวุธ วสนาท - อาจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

    - อาจารย์กิตติธร สุดประเสริฐ

   (3)  กลุ่มกฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

    - อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ - อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว

    - อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ - อาจารย์ปริศนา ค�าชาย

    - อาจารย์ปาริฉัตร บุตรวงศ์ - อาจารย์ศุภกัญญา แข็งแรง (ศึกษาต่อ)

    - อาจารย์รวดี สุทธิศาสตร์

   (4)  กลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ

    - อาจารย์ยศ นาคะเกศ - อาจารย์กิตติบดี ใยพูล

    - อาจารย์สกุนา ทิพย์รัตน์ (ศึกษาต่อ) - อาจารย์ปัฐมาพร สินทรัพย์ (ศึกษาต่อ)
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  1.3 อาจารย์พิเศษ

 1. นายกมล ธีรเวชพลกุล 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตัณศิริ

 3. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล

 5. นายชัยยุทธ ศรีจ�านงค์ 6. นายโชติช่วง  ทัพวงศ์

 7. นายฐิตินนทน์ สุรดิษฐนันท์ 8. นายดุลยพิชัย มหาวีระ

 9. นายถาวร เศษมะพล 10. ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

 11. นายทองธาร เหลืองเรืองรอง 12. นางทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง

 13. นายธานิศ เกศวพิทักษ์ 14. รองศาสตราจารย์ ดร.นพนิธิ สุริยะ

 15. ดร.นภนันต์  ศุภศิริพงษ์ชัย 16. รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศร์ เกษะประกร

 17. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 18. นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ

 19. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ตันศิริ 20. นายพงษ์จรัส รวยร�่า

 21. พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ 22. นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร

 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุมาศ ชัดเงางาม 24. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง

 25. ดร.ฤทัย หงส์สิริ 26. นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ

 27. นายวสันต์ พานิช 28. รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วรัญญู

 29. นายศักดิ์ดา วัตตธรรม 30. นายสนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์

 31. นายสม กุมศาสตรา 32. นายสมชาย จุลนิติ์

 33. นายสมศักดิ์ คุณเงิน 34. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย

 35. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 36. นายสุรสีห์ โกศลนาวิน

 37. นายอนันต์ ธรรมราช 38. นายอรรณพ  ศักดิ์ศิริญดากุล

 39. พ.ต.อ.อังกูร วัฒนรุ่ง 40. นายอิทธิธรรม อารัมภวิโรจน์

 41. Mr. Manolinh Thepkhamvong

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2558

* เรียงตามพยัญชนะ
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.)

นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร

การจัดการศึกษา
ที่มุงเนนการผลิตที่

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

การจัดการศึกษา
ภาคบัณฑิต

การจัดการศึกษา
นอกเวลาราชการ
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3. หลักสูตรก�รศึกษ�

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

  (1) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์การเรยีนรู ้สามารถปฏบิตังิานในสาขาวชิานติศิาสตร์  ได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้มจีรยิธรรมแห่งวชิาชพี

กฎหมาย

  (2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชานิติศาสตร์ในการแก้ปัญหา

การท�างานได้

 (3) มีทักษะในด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย และการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่

 (4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพและมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จ�าเป็นต่อการท�างานและการ

ใช้ชีวิตในอนาคต

 (5) มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับขององค์กรวิชาชีพทางด้านกฎหมาย
  
 คณะนิติศาสตร์ก�าหนดจัดการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โดยแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น  

4 ลักษณะ ได้แก่

 1.  การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

 2.  การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ นอกเวลาราชการ

 3.  การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต

 4.  การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
 
 3.1 ระบบก�รศึกษ�

  ระบบการจดัการศกึษาเป็นแบบวภิาค ซึง่เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2555 

(หมวดที่ 1 ข้อ 6)  
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  ก. จำ�นวนนักศึกษ�

ชั้นปี จำ�นวนนักศึกษ� (คน)

ชั้นปี 1 939

ชั้นปี 2 342

ชั้นปี 3 264

ชั้นปี 4 203

ชั้นปีสูงขึ้นไป 204

รวมทุกชั้นปี 1,952

 *หมายเหตุ ข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบการบริการการศึกษา (REG) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

  ข. อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�

   คณะนติศิาสตร์ได้แต่งตัง้อาจารย์ทีป่รกึษาให้คอยดแูลรบัผดิชอบนกัศกึษาทกุคนตัง้แต่ นกัศกึษาชัน้ปีที ่1-4  แนะน�านกัศกึษา

เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับและบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ การลงทะเบียนเรียน หลักสูตร การติดตามผลการเรียน และให้

ค�าแนะน�าตกัเตอืนนกัศกึษาให้ปฏบิตัติามระเบยีบ ให้ความช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาให้นกัศกึษาจนส�าเรจ็การศกึษา โดยมรีายละเอยีดรายนามดงันี้

   ชั้นปีที่ 1 อาจารย์กัญญารัตน์  โคตรภูเขียว  อาจารย์รวดี  สุทธิศาสตร์

    อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว  อาจารย์สุชาติ  แนวประเสริฐ

    อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา

   ชั้นปีที่ 2 อาจารย์พิทักษ์  ไทยเจริญ  อาจารย์กชพร  มุสิกบุญเลิศ

    อาจารย์กิตติทร สุดประเสริฐ

   ชั้นปีที่ 3 อาจารย์อัษฎาวุธ  วสนาท  อาจารย์ปาริฉัตร บุตรวงค์

   ชั้นปีที่ 4 อาจารย์จักรินทร์ คล้ายหนองสรวง   อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ

    อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์     

   ชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป  อาจารย์ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว 

   ภาคบัณฑิต   อาจารย์ยศ นาคะเกศ
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โครงสร้างหลักสูตร

ภ�คปกติและนอกเวล�ร�ชก�ร

ชื่อหลักสูตร

 นิติศาสตรบัณฑิต  สาขานิติศาสตร์

 Bachelor of Laws Program in Laws 

ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช�

 นิติศาสตรบัณฑิต น.บ.

 Bachelor of Laws  LL.B

จำ�นวนหน่วยกิต  144 หน่วยกิต

1.  หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป  30  หน่วยกิต

2.  หมวดวิช�เฉพ�ะ  108 หน่วยกิต

  - วิชาบังคับ  96 หน่วยกิต

  - วิชาเลือก  12 หน่วยกิต

3.  หมวดวิช�เลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 หม�ยเหตุ นักศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต ที่มุ ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

(รายละเอียด หน้า 1-2) 

ระบบก�รศึกษ�แบบทวิภ�ค

ระยะเวล�ก�รศึกษ� 4 ปี

ภ�คบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

 นิติศาสตรบัณฑิต  สาขานิติศาสตร์

 Bachelor of Laws Program in Laws 

ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช�

 นิติศาสตรบัณฑิต น.บ.

 Bachelor of Laws  LL.B

จำ�นวนหน่วยกิต  114 หน่วยกิต

1.  หมวดวิช�เฉพ�ะ  108 หน่วยกิต

  - วิชาบังคับ  96 หน่วยกิต

  - วิชาเลือก  12 หน่วยกิต

2.  หมวดวิช�เลือกเสรี 6 หน่วยกิต

3. ยกเว้นก�รเรียนในหมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป 30 หน่วยกิต 

 ของหลักสูตรนิติศ�สตรบัณฑิต ส�ข�นิติศ�สตร์

 (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

ระบบก�รศึกษ�แบบไตรภ�ค

ระยะเวล�ก�รศึกษ� 2 ปีครึ่ง / 7 ภ�คก�รศึกษ�
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 3.2 โครงสร้�งหลักสูตร

  ชื่อหลักสูตร

   ภาษาไทย   นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์

   ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Laws  Program in Laws

  ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช�

   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  นิติศาสตรบัณฑิต

   ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   น.บ.

   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Laws

   ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  LL.B.

  จำ�นวนหน่วยกิตและระยะเวล�ก�รศึกษ�

   ภ�คปกติและก�รจัดก�รศึกษ�นอกเวล�ร�ชก�ร

   จำ�นวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต    

   ระยะเวล�ก�รศึกษ� เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ระบบทวิภาค ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

   ภ�คบัณฑิต

   จำ�นวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 114 หน่วยกิต (ได้รับยกเว้น 30 หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)   

   ระยะเวล�ก�รศึกษ� เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบไตรภาค 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ  

1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา การจัดการศึกษาเป็นไป

ตามปฏิทินการศึกษาเฉพาะภาคบัณฑิต

 โครงสร้�งหลักสูตร

   นักศึกษ�ภ�คปกติ 

   นักศึกษ�ภ�คปกติ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ระบบทวิภาค ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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   จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  144 หน่วยกิต

   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต

   2) หมวดวิชาเฉพาะ  108  หน่วยกิต

    2.1 วิชาบังคับ   96  หน่วยกิต

    2.2 วิชาเลือก   12  หน่วยกิต

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต

 หม�ยเหต ุ (1)  นกัศกึษาภาคบณัฑติจะต้องลงทะเบยีนทัง้สิน้ 114 หน่วยกติ (ได้รบัการยกเว้น 30 หน่วยกติ ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป

ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ส�าหรับผู้ส�าเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

    (2)  กรณีนักศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่มุ ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ต้องลงทะเบียนตามโครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 30 หน่วยกิต และหมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 108 หน่วยกิต โดยกรณี

หมวดวชิาเฉพาะ นัน้ จะต้องลงทะเบยีนวชิาบงัคบั จ�านวน 96 หน่วยกติ ดงัปรากฏตามโครงสร้างหลกัสตูร  เว้นแต่รายวชิาเลอืก จ�านวน 12 หน่วยกติ  

ทีจ่ะต้องลงทะเบยีนในรายวชิาทีป่รากฏตามโครงสร้างหลกัสตูร หรอืรายวชิาอืน่ทีค่ณะจะได้ประกาศก�าหนดเป็นการเฉพาะตามลกัษะการจดัการ

ศกึษาหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ ทีมุ่ง่เน้นการผลติบณัฑติ ทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะต่อไป (โปรดดปูระกาศคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ฉบบัที ่08/2558 เรือ่ง การจดัการศกึษาหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ ทีมุ่ง่เน้นการผลติบณัฑติ (น.บ.) ทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะ ลงวนัที ่17 มนีาคม 

พ.ศ. 2558 และค�าสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ 16/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติสาสตร์ 

ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558)

 ก. หมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป   30  หน่วยกิต

  นักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่คณะนิติศาสตร์ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง อย่างน้อย 30 

หน่วยกิต

 (1) กลุ่มวิช�ก�รสื่อส�รและก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง  9  หน่วยกิต

  000 101  ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร   3 (3-0-3)

    English for Communication
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  000 102 ภ�ษ�อังกฤษท�งวิช�ก�ร 1   3 (3-0-3)

    English for Academic Purposes I

  000 103  ภ�ษ�อังกฤษท�งวิช�ก�ร 2   3 (3-0-3)

    English for Academic Purposes II

  000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

    ส�รสนเทศขั้นพื้นฐ�น   3 (3-0-6)*

    Basic Computer and Information Technology

  ไม่มกีารเรยีนการสอนในชัน้เรยีนและไม่นบัหน่วยกติ นกัศกึษาจะต้องสอบผ่านรายวชิา 000 160 ในระบบ e-testing (ต้องสอบ

ผ่านตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก�าหนด)

 (2) กลุ่มวิช�ก�รคิดเชิงวิเคร�ะห์และเชิงวิพ�กษ์ 6 หน่วยกิต  

  000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ  3 (3-0-6)

    Information Literacy Skills

  000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  3 (3-0-6)

    Critical Thinking and Problem Solving

 (3)  กลุ่มวิช�คุณธรรม จริยธรรม คุณค่�ของชีวิตในสังคม 6 หน่วยกิต

  000 146 ความสุขของชีวิต  3 (3-0-6)                                                            

    Happiness of Life                               

     000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง  3 (3-0-6)

                        Civic Social Engagement            

 (4) กลุ่มวิช�วัฒนธรรมและภูมิปัญญ� 3 หน่วยกิต

  000 156 พหุวัฒนธรรม  3 (3-0-6)

                        Multiculturalism         
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 (5) กลุ่มวิช�คว�มรอบรู้และก�รปรับตัวในยุคโลก�ภิวัตน์ 6 หน่วยกิต                 

  000 145 ภาวะผู้น�าและการจัดการ  3 (3-0-6)

                            Leadership and Management              

                 000 157  พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์  3 (3-0-6)

    Citizenship and Globalization

  นกัศกึษากลุม่เทยีบเรยีนจะต้องลงทะเบยีนเรยีนหมวด 1.การสือ่สารและการเรยีนรูด้้วยตนเอง คอื รายวชิาภาษาองักฤษ จ�านวน 

3 รายวิชา 9 หน่วยกิต (รหัสวิชา 000 101, 000 102 และ 000 103) ส�าหรับหมวด 2-5 สามารถด�าเนินการเทียบโอนได้ โดยผ่านความ 

เห็นชอบจากส�านักวิชาศึกษาทั่วไป

 ข. หมวดวิช�เฉพ�ะ 108 หน่วยกิต

 (1) หมวดวิช�บังคับ 96 หน่วยกิต                                        

  ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้                                            

 777 102 ประวัติศาสตร์กฎหมายและภาษากฎหมายไทย 2 (2-0-4)

  Legal History and Thai Legal Language                      

  777 110 หลักกฎหมายเอกชน 3 (3-0-6)

  Principles of Private Law

 777 111 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3 (3-0-6)

                          Law on Juristic Acts and Contracts

 777 120 หลักกฎหมายมหาชน 3 (3-0-6)

                        Principles of Public Law

 777 121 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 (3-0-6)

                       Constitutional Law and Political Institution   

 777 200 นิติปรัชญา 2 (2-0-4)

                 Philosophy of Law 



 K K U • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 777 210 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ 3 (3-0-6)

                Law on Property                                      

 777 211 กฎหมายว่าด้วยหนี้ 3 (3-0-6)

              Law on Obligations                           

 777 212 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ 3 (3-0-6)

                       Law on Wrongful Acts, Management of Affairs 

                           without Mandate and Undue  Enrichment 

 777 213 เอกเทศสัญญา 1 3 (3-0-6)

                               Specific Contracts I

 777 214 เอกเทศสัญญา 2 3 (3-0-6)

                Specific Contracts II

 777 215 กฎหมายว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2 (2-0-4)

  Law on Secured Transactions

 777 216 กฎหมายว่าด้วยตัวแทน นายหน้าและประกันภัย 3 (3-0-6)

       Law on Agency  Brokerage and Insurance 

 777 217 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 2 (2-0-4)

            Law on Bills and Current A

 777 220 กฎหมายอาญา 1 3 (3-0-6)

      Criminal Law I        

 777 221 กฎหมายอาญา 2 2 (2-0-4)

  Criminal Law II

 777 310 กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท 3 (3-0-6)

                 Law on Partnerships and Company                                  
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 777 311 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว 3 (3-0-6)

        Law on Family                               

 777 312 กฎหมายว่าด้วยมรดก 3 (3-0-6)

  Law on Succession  

 777 320 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3 (3-0-6)

                   Civil Procedure Law I

      777 321 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3 (3-0-6)

                 Civil Procedure Law II 

 777 322 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 2 (2-0-4)

  Criminal Procedure Law I

 777 323 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2 (2-0-4)

      Criminal Procedure Law II

 777 324 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 3 (3-0-6)

  Law on Evidence

 777 325 กฎหมายปกครอง 1 3 (3-0-6)

  Administrative Law 

 777 327 กฎหมายอาญา 3 3 (3-0-6)

    Criminal Law III

 777 328 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 (2-0-4)

                         Law on Court Organizations

 777 330 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3 (3-0-6)                                   

  Public International Law 
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 777 340 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3 (3-0-6)

         Labor and Social Security Law    

           777 342 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3 (3-0-6)

            Intellectual Property Law

 777 400 วิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย 2 (2-0-4)

                 Research Methodology in Laws

 777 420 การว่าความและการจัดท�าเอกสารทางกฎหมาย 3 (3-0-6)

                      Advocacy and Writing Legal Document

 777 430 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3 (3-0-6)

                   Private International

 777 440 กฎหมายภาษีอากร 1 3 (3-0-6)

      Taxation Law I

 777 442 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 3 (3-0-6)

    Bankruptcy Law and Business Rehabilitation

 (2) หมวดวิช�เลือก 12 หน่วยกิต

  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่คณะฯ ก�าหนดเพิ่มเติมภายหลังไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต ดังนี้

 777 495 สหกิจศึกษาทางกฎหมาย 6 (0-32-6)

                              Cooperative Education in Law

                            หรือร�ยวิช�ต่อไปนี้

 777 402 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย 2 (2-0-4)  

                             English for Legal Profession I             

           777 431 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน 2 (2-0-4)

  International Trade and Border Trade Law 
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 777 450 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 2 (2-0-4)

  Human Rights Law

 และให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่คณะฯ ก�าหนดเพิ่มเติมภายหลังไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้

 777 201 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2 (2-0-4)

                             Legal Profession              

 777 223 อาชญากรรมธุรกิจ 2 (2-0-4)

  Law of Business Crime

 777 240 กฎหมายที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน 2 (2-0-4)

                               Land law and Land Use Planning

      777 241 กฎหมายว่าด้วยการลงทุนและการอุตสาหกรรม 2 (2-0-4)

                               Law on Investment and Industry

        777 242 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร  2 (2-0-4)

  Law on Information Technology and Information System

 777 250 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2 (2-0-4)

                               Environmental Law

 777 300 ภาษาลาวส�าหรับนักกฎหมาย 2 (2-0-4)

  Laos Language for Legal Profession 

 777 313 อนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาททางการค้า 2 (2-0-4)

                             Arbitration and Trade Dispute Settlement                                

         777 326 กฎหมายปกครอง 2 2 (2-0-4)

  Administrative Law II        

 777 331 เศรษฐกิจระหว่างประเทศและองค์การการค้าโลก 2 (2-0-4)

                              International Economy and World TradeOrganization             
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 777 332 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 2 (2-0-4)

                              International Trade Law on ASEAN

           777 341 กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ 2 (2-0-2)                         

                              Financial Institution Law and Securities Law

 777 343 กฎหมายพาณิชย์นาวี 2 (2-0-4)

                               Maritime Law                          

 777 344 กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์ 2 (2-0-4)

                         Logistics Law

 777 345 กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า 2 (2-0-4)

                              Antitrust Law 

 777 346 สัญญาทางธุรกิจ 2 (2-0-4)

                              Business Contracts

 777 350 นิติวิทยาศาสตร์ 2 (2-0-4)

                              Forensic  Science Law                     

 777 351 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 2 (2-0-4)

  Criminology and Penology

 777 352 กฎหมายกับพลวัตทางสังคม 2 (2-0-4)            

                              Law and Social Dynamic            

          777 403 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย  2 2 (2-0-4)

                             English for Legal Profession II    

 777 410 กฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดของเด็กและเยาวชน 2 (2-0-4)

                              Law on Juvenile Offences           
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 777 411 กฎหมายว่าด้วยการร่างนิติกรรมสัญญาตามกฎหมายลาว 2 (2-0-4)

                              Law on Contracts Drafting for Legal Laos         

 777 432 กฎหมายแม่น�้าระหว่างประเทศ 2 (2-0-4)

  Law on International Freshwater

 777 441 กฎหมายภาษีอากร 2 2 (2-0-4)

  Taxation Law II   

 777 443 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 2 (2-0-4)

  Consumer Protection Law

  777 451 การบริหารงานยุติธรรม 2 (2-0-4)   

  Justice Administration            

 777 490 สัมมนากฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 2 (2-0-4)

                             Seminar in Computer law                

 777 491 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (2-0-4)

                             Seminar in Civil Procedural Law

 777 492 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (2-0-4)

  Seminar in Criminal Procedural Law                 

 777 493 สัมมนากฎหมายอาญา 2 (2-0-4)

                            Seminar in Criminal Law                            

 777 494 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 2 (2-0-4)

                            Seminar in Business Law 

 ค. หมวดวิช�เลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนรายวชิาเลอืกเสรใีนระดบัปรญิญาตร ีทีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยัขอนแกน่ได ้ทัง้นีต้อ้งไมซ่�า้กบัวชิา

ที่เคยเรียนมาแล้วและห้ามลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายที่เปิดสอนส�าหรับคณะอื่น โดยมีจ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
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 3.3 คุณสมบัติของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

 1. ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง

 2.  ไม่เป็นผู้ค้างช�าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย

 3.  ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว

 4.  คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ทั้งหมด ไม่ต�่ากว่า 2.00

 5.  การให้ปริญญาเกียรตินิยม

-  มีระยะเวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา

-  ไม่เคยสอบได้  F หรือ  U ในรายวิชาใด

-  ไม่เคยเรียนซ�้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

-  ไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง

- ในกรณนีกัศกึษาทีเ่ทยีบโอนรายวชิาในหลกัสตูร จากสถาบนัการศกึษาอืน่จะต้องศกึษารายวชิาในหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั

ขอนแก่นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 6.  ระดับปริญญาเกียรตินิยม

-  ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผุ้ส�าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ ทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต�่ากว่า 3.60

-  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง GPA. ไม่ต�่ากว่า 3.60

-  เกียรตินิยมอันดับสอง GPA. ตั้งแต่ 3.25-3.59

 7.  หน่วยกิจกรรม ครบตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก�าหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 844/2554 และ 

972/2554)

 8.  เกณฑ์มาตรฐานความรูค้วามสามารถทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน ส�าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตร พ.ศ. 2552) (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 816/2552)
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 3.4 แผนก�รศึกษ�

  ปีที่  1 ภ�คก�รศึกษ�ต้น หน่วยกิต                                       

  000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3

                            English for Communication

      000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3

    Information Literacy Skills

  000 156 พหุวัฒนธรรม 3

    Multiculturalism

     000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 3  

                 Critical Thinking and Problem Solving  

          777 102 ประวัติศาสตร์กฎหมายและภาษากฎหมายไทย 2

                             Legal History and Thai Legal Language

      777 110 หลักกฎหมายเอกชน 3

    Principles of Private Law

      777 120 หลักกฎหมายมหาชน 3

                             Principles of Public Law

                          รวมจำ�นวนหน่วยกิต 20

                           รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม 20
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     ปีที่  1  ภ�คก�รศึกษ�ปล�ย หน่วยกิต                                       

 000 102  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 3

                             English for Academic Purposes I

 000 145  ภาวะผู้น�าและการจัดการ 3

    Leadership and Management

     000 155  พันธะทางสังคมของพลเมือง 3

    Civic Social Engagement

     000 157  พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์ 3

                             Citizenship and Globalization

 777 111  กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3

    Law on Juristic Acts and Contracts 

 777 121  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3

    Constitutional Law and Political Institution

    วิช�เลือกเสรี 3

                            รวมจำ�นวนหน่วยกิต 21

                            รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม 41



มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U24

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

     ปีที่  2  ภ�คก�รศึกษ�ต้น  หน่วยกิต

 000 103  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3

                             English for Academic Purposes II

     777 210  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ 3

    Law on Property

     777 211  กฎหมายว่าด้วยหนี้ 3

    Law on Obligations

 777 212  กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ 3

                             Law on Wrongful Acts, Management of Affairs

    without Mandate and Undue  Enrichment

 777 213  เอกเทศสัญญา 1 3

    Specific Contracts I

     777 214  เอกเทศสัญญา 2 3

                         Specific Contracts II

     777 220  กฎหมายอาญา 1 3

    Criminal Law I

                             รวมจำ�นวนหน่วยกิต 21

                             รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม 62
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 ปีที่ 2 ภ�คก�รศึกษ�ปล�ย                                        หน่วยกิต

 000 146  ความสุขของชีวิต 3 

                           Happiness of Life

 000 160  คอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไม่นับหน่วยกิต) -                         

    Basic Computer and Information Technology

 777 200  นิติปรัชญา 2

    Philosophy of Law

 777 215  กฎหมายว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2

                          Law on Secured Transactions

 777 216  กฎหมายว่าด้วยตัวแทน นายหน้าและประกันภัย  3

                           Law on Agency  Brokerage and Insurance

 777 217  กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด                               2

                         Law on Bills and Current Account

     777 327  กฎหมายอาญา 3                                                            3

                           Criminal Law III

                                วิช�เลือก 2

                           วิช�เลือกเสรี 3

                         รวมจำ�นวนหน่วยกิต 20

                         รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม 82
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     ปีที่  3  ภ�คก�รศึกษ�ต้น หน่วยกิต

 777 310  กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท 3

    Law on Partnerships and Company

     777 311  กฎหมายว่าด้วยครอบครัว 3

    Law on Family 

     777 320  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3

    Civil Procedure Law I

 777 322  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 2

    Criminal Procedure Law I

 777 325  กฎหมายปกครอง 1 3

    Administrative Law I

 777 211  กฎหมายอาญา 2 2

                 Criminal Law II

 777 340  กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3  

                 Labor and Social Security Law

    รวมจำ�นวนหน่วยกิต 19  

                               รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม 101
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     ปีที่  3  ภ�คก�รศึกษ�ปล�ย หน่วยกิต

 777 312  กฎหมายว่าด้วยมรดก 3

    Law on Succession

 777 321  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3

                  Civil Procedure Law II

 777 323  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2

                  Criminal Procedure Law II

     777 324  กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 3

                 Law on Evidence

 777 328  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 

                  Law on Court Organizations

     777 330  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3

    Public International Law

     777 342  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3

    Intellectual Property Law

    วิช�เลือก 2

                  รวมจำ�นวนหน่วยกิต 21 

    รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม 122
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 ปีที่  4   ภ�คก�รศึกษ�ต้น หน่วยกิต

 777 400  วิธีวิทยาวิจัยทางกฎหมาย 2

    Research Methodology in Law

     777 420  การว่าความและการจัดท�าเอกสารทางกฎหมาย 3

    Advocacy and Writing Legal Documents

 777 430  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล                3

                Private International Law

 777 440  กฎหมายภาษีอากร 1                                    3

                Taxation Law I

 777 442  กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ                         3

                Bankruptcy Law and Business Rehabilitation         

    วิช�เลือก   2

    รวมจำ�นวนหน่วยกิต                                 16

               รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม                           138
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 ปีที่  4  ภ�คก�รศึกษ�ปล�ย หน่วยกิต

 777 495  สหกิจศึกษาทางกฎหมาย                                6

    Cooperative Education in Law

    หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ รวม  6  หน่วยกิต

 777 402  ภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย 1                       2

                English for Legal Profession  I

 777 431  กฎหมายระหว่างประเทศและการค้าชายแดน 2

                International Trade and Border Trade Law 

 777 450  กฎหมายสิทธิมนุษยชน    2

    Human Rights Law

                รวมจำ�นวนหน่วยกิต  6

        รวมจำ�นวนหน่วยกิตสะสม 144

* หม�ยเหตุ คณะอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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คำ�อธิบ�ยรหัสวิช� 

 ตัวเลข 777 สามตัวแรก หมายถึง สาขาวิชานิติศาสตร์

 ตัวเลขตัวที่ 3 หมายถึง ระดับของชั้นปีในการศึกษา

 ตัวเลขตัวที่ 5  หมายถึง กลุ่มวิชาหรือกลุ่มองค์ความรู้ของรายวิชา

 เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายทั่วไป

 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายเอกชน

 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชากฎหมายทางเศรษฐกิจ

 เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาสิทธิมนุษยชนและการบริหารงานยุติธรรม       

 xx 490-494 หมายถึง วิชาสัมมนาระดับปริญญาตรี

 xxx 495 หมายถึง วิชาสหกิจศึกษา

 ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ล�าดับที่ของรายวิชา

 (Co 777 xxx)  รายวิชาเรียนร่วม

 (Con 777 xxx)  รายวิชาเรียนควบ

 000 xxx หมายถึง รายวิชาศึกษาทั่วไป
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คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

 000 101 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�ร 3(3-0-3)

          English for Communication

  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

  การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมได้ 

  Development of listening, speaking, reading and writing English Language skills communication social 

settings  

 000 102 ภ�ษ�อังกฤษท�งวิช�ก�ร 1 3(3-0-3)

                 English for Academic Purposes I

                 เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101 หรือเทียบเท่า

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั่วไปและทางวิชาการ

  Development of basic English language skill, English basic language for general and Academic English

 000 103 ภ�ษ�อังกฤษท�งวิช�ก�ร 2 3(3-0-3)

  English for Academic Purposes II

  เงื่อนไขของรายวิชา : 000 102 หรือเทียบเท่า

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง ภาษาอังกฤษขั้นสูงส�าหรับใช้ส่วนตัวและทางวิชาการ

  Development of advanced English language skills, advanced  English language for personal and 

academic English

 000 130 ทักษะก�รรู้ส�รสนเทศ 3(3-0-6)

                          Information Literacy Skills

  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี
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  แนวคดิและความส�าคญัของสารสนเทศ กระบวนการพฒันาทกัษะการเรยีนรูด้า้นสารสนเทศการสบืคน้สารสนเทศ การ

คัดเลือกแหล่งสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศการเรียบเรียงและน�าเสนอสารสนเทศใน

รูปแบบต่าง ๆ

                 Concepts and importance of information, processes  to development of information literacy skill, 

information searching, selecting sources of information, evaluation of information values, information analysis and syn-

thesis, information composition and presentation in various formats.

 000 145 ภ�วะผู้นำ�และก�รจัดก�ร 3(3-0-6)

  Leadership and Management

  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้น�า การสร้างทีมงาน และการท�างานเป็นทีม 

หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการกับความขัดแย้ง การ

จัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�าและการจัดการ

  Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of  leadership, team 

building and team working, principles and theories of management, self management, crisis management,change man-

agement, conflict management, strategic management, means to development of leadership and management skill
 
 000 146 คว�มสุขของชีวิต 3(3-0-6)

       Happiness of Life

               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี

  แนวคิดและความส�าคัญของความสุขของชีวิต มิติและระดับความสุขของชีวิต มิติและระดับความสุขของชีวิต ศิลปะ

การด�าเนินชีวิตที่มีความสุข คุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข การสร้างความสุขของชีวิต

                 Concepts and importance of happiness of life, dimensions and levels of happiness of life, the art 

of happy lifestyle, virtue and ethics for happy living, creating happiness of life
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 000 155 พันธะท�งสังคมของพลเมือง 3(3-0-6)

                 Civic Social Engagement

                 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี

  แนวคดิของการมสีว่นรว่มในสงัคม รปูแบบ บรบิทและปจัจยัเงือ่นไขของการมสีว่นรว่มในสงัคมในแตล่ะระดบับทบาท

ของตนเองและผู้อื่นในการมีส่วนร่วมในสังคม การพัฒนาตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

  Concepts of civic engagement, pattern, context and conditional factors in each  level of social 

engagement, roles of individual and others to co-operated in civic engagement, self development for happy of living in 

society
               
 000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Multiculturalism

                 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี

  วฒันธรรมและความหลากหลายทางวฒันธรรม วฒันธรรมตะวนัตกวฒันธรรมตะวนัออก วฒันธรรมไทยและวฒันธรรม

อีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีของมนุษย์

                 Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, Thai culture and Isan culture, social 

changes and globalization with culture impact, culture and human way of life  
    
 000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลก�ภิวัตน์ 3(3-0-6)

      Citizenship and Globalization

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี

                ความหมายและความเปน็มาของโลกาภวิตัน ์กระแสโลกาภวิตันแ์ละการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก ความสมัพนัธแ์ละ

ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคมโลกและมนุษย์ในด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรับ

ผิดชอบในฐานะพลเมืองโลกต่อการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์    
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                Definition and Development of globalization, globalization and global social  change, relationship 

and impacts of globalization on the world society and human, cultures, technology, economics, politics, nature and 

environments, responsibility of the global citizens on changes, impacts of globalization
     
 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส�รสนเทศขั้นพื้นฐ�น 3(3-0-6)                                           

                      Basic Computer and Information Technology

                 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 000 102 หรือเทียบเท่า

                          *รายวชิา 000 160 เปน็รายวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งเรยีนรูด้ว้ยตนเองในระบบ e-Learning ของมหาวทิยาลยั หรอืสมคัร

เขา้รบัการอบรมในหวัขอ้ตา่งๆ ทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด ไมม่กีารเรยีนการสอนในชัน้เรยีนและ ไมน่บัหนว่ยกติ  นกัศกึษาจะตอ้งสอบผา่นรายวชิา 

000 160   ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

     000 168 ก�รคิดเชิงวิพ�กษ์และก�รแก้ปัญห� 3(3-0-6)

  Critical Thinking and Problem Solving

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี

                 หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การคิดและตัดสินใจ แนวทาง

การพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ และการตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ์ หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม แนวทางการ

พัฒนาการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และสังคม

                                 Concept and processes of critical thinking, knowledge and information searching reasoning, think-

ing and decision making, means to develop critical thinking and responding to criticism with responsiveness, scientific 

and social problem solving processes

     **777 102 ประวัติศ�สตร์กฎหม�ยและภ�ษ�กฎหม�ยไทย 2(2-0-4)

  Legal History and Thai Legal Language 

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี
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      ความส�าคญัของการศกึษาประวตัศิาสตรก์ฎหมาย ประวตัศิาสตรก์ฎหมายไทยสมยัตา่งๆ ววิฒันาการและประวตัศิาสตร์

การบัญญัติกฎหมาย สกุลกฎหมายโลก และวิวัฒนาการกฎหมายไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน ภาษากฎหมายกับสังคมไทย

  Importance of legal history study, Thai legal history in different periods, evolution and history of 

legislation, legal system, Thai legal evolution from the past to present, legal language and Thai society
 
 777 110 หลักกฎหม�ยเอกชน 3(3-0-6)

                     Principles of Private Law

                    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี

                     ความหมาย ความเป็นมา และประเภทของกฎหมาย การตรากฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย การ

ตีความ ความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักทั่วไป บรรพ 1

                      Definition, sources, and categories of law, law-making process, hierarchy of law, abrogation of law, 

legal interpretation, declaration of intention according to Civil and Commercial Code (general principles) Book 1

 777 111 กฎหม�ยว่�ด้วยนิติกรรมและสัญญ� 3(3-0-6)  

  Law on Juristic Acts and Contracts

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี

  ความหมายของนติกิรรมและสญัญา หลกัทัว่ไปแหง่นติกิรรม การแสดงเจตนา โมฆะกรรมและ โมฆยีะกรรม เงือ่นไขและ

เงือ่นเวลา การกอ่ใหเ้กดิสญัญา ผลแหง่สญัญา การสิน้สดุสญัญา เบีย้ปรบัและมดัจ�า ระยะเวลาอายคุวาม และสญัญาพาณชิยท์างอเิลก็ทรอนกิส ์

                  Definition of juristic acts and contracts, general principles of juristic acts, declaration of intention, 

void and voidable acts, conditions and time clauses, formation of contracts, effects of contracts, end of contract, penalty 

and deposit, prescription of time, electronic commercial contracts
    
 777 120 หลักกฎหม�ยมห�ชน 3(3-0-6)

  Principles of Public Law

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี
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  ทีม่าและปรชัญาของกฎหมายมหาชน ลกัษณะทัว่ไปและประเภท ทฤษฎกีารจดัโครงสรา้งทางปกครองของรฐั อ�านาจ

และทฤษฎีส�าคัญเกี่ยวกับการใช้อ�านาจ การแบ่งแยกการใช้อ�านาจอธิปไตย อ�านาจดุลยพินิจและอ�านาจผูกพัน นิติกรรมทางปกครอง การใช้

อ�านาจของศาลปกครอง

   Sources and philosophy of public law, general characteristics and types of public law, theories on 

state administrative structuring, power and significant theories pertaining to the exercise of sovereign power, separation 

of power, discretionary power and mandatory power, administrative acts, exercise of power by administrative court
    
 777 121 กฎหม�ยรัฐธรรมนูญและสถ�บันก�รเมือง 3(3-0-6)

  Constitutional Law and Political Institution

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี

  ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดท�ารัฐธรรมนูญ อ�านาจอธิปไตย องค์กรต่าง ๆ ทางการเมือง 

กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ เปรียบเทียบ

รัฐธรรมนูญของไทยกับรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ สถาบันทางการเมือง ความเกี่ยวพันของสถาบันการเมืองกับรัฐธรรมนูญ

  History, definition and types of constitution, process in constitution making, sovereignty, various 

political institutions, legislative process, constitutional rights, freedom and duties of people according to Constitution, 

control of constitution conformity, comparison of Thai Constitution with those of foreign countries, political institutions, 

relationship among political institution and Constitution
               
 777 200 นิติปรัชญ� 2(2-0-4)  

  Philosophy of Law

                  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

  สังคมมนุษย์กับกฎหมาย แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความหมายของกฎหมาย ความหมาย ของกฎหมายตามส�านัก

กฎหมายต่าง ๆ ความหมายของกฎหมายตามอรรถประโยชน์ พัฒนาการของ สิทธิธรรมชาติสู่สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม ปรัชญากฎหมาย

ไทย
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  Human society and law, fundamental thoughts regarding meaning of law, meaning of law according 

to various school of thoughts, meaning of law according to utilization, development of natural rights to human rights, 

justice, Thai philosophy of law
    
 777 201 หลักวิช�ชีพนักกฎหม�ย 2(2-0-4)

  Legal Profession

  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี

                  หลกัวชิาชพีนกักฎหมาย มาตรฐานทางจรยิธรรมของนกักฎหมาย แนวทางความประพฤต ิและคณุคา่ของนกักฎหมาย

ที่มีต่อสังคม

                   Legal profession, Ethical Lawyer Standard, behavior and value of legal professional on society

 777 210 กฎหม�ยว่�ด้วยทรัพย์ 3(3-0-6)

                  Law on Property

  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

                      ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน ความหมายของสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ส่วนควบ อุปกรณ์และดอกผล

ของทรัพย์ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ครอบครองปรปักษ์ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

       Definitions of things and property, definitions of movable and immovable property, component 
parts, accessories and fruits of property, acquisition of ownership, extent and exercise of ownership, right of possession, 
contentious possession, charge on immovable property
    
 777 211 กฎหม�ยว่�ด้วยหนี้ 3(3-0-6)
                  Law on Obligations
                       เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี
                   บอ่เกดิแหง่หนี ้วตัถแุหง่หนี ้หนีเ้งนิ ผลแหง่หนี ้ผลการช�าระหนีแ้ละการไมช่�าระหนี ้สทิธแิละหนา้ทีร่ะหวา่งเจา้หนีแ้ละ
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ร่วม ลูกหนี้ร่วม เพิกถอนการฉ้อฉล สิทธิยึดหน่วง บุริมสิทธิ โอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับแห่งหนี้
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  Causes of obligation, subject of obligation, monetary debts, effects of obligation, effects of per-
formance and non-performance, rights and duties of creditors and debtors, joint creditors, joint debtors, cancellation of 
fraudulent act, rights of retention, preferential rights, transfer of claims, and termination of obligations
    
 777 212 กฎหม�ยว่�ด้วยละเมิด จัดก�รง�นนอกสั่ง ล�ภมิควรได้ 3(3-0-6)
      Law on Wrongful Acts, Management of Affairs without 
         Mandate and Undue Enrichment
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
   Legal principles on wrongful acts, management of affairs without mandate, undue enrichment
    
 777 213 เอกเทศสัญญ� 1 3(3-0-6)
                    Specific Contracts  I
  เงื่อนไขของรายวิชา :  777 111 #
  หลกักฎหมายเกีย่วกบัลกัษณะซือ้ขาย แลกเปลีย่น ให ้เชา่ทรพัย ์เชา่ซือ้ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์บรรพ 
3 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Legal principles on Sale, Purchase, Exchange, Gift, Hire of Property, Hire of purchase according to 

Civil and Commercial Code Book 3 and other related laws

 777 214 เอกเทศสัญญ�  2  3(3-0-6)

                         Specific Contracts  II

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

  หลักกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะ ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างท�าของ รับขน ประนีประนอมยอมความ และพนันขันต่อ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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                      Legal principles on Deposit, Hire of Service, Hire of Work, Carriage, Compromise, Gambling and Betting 

according to Civil and Commercial Code Book  3 and other related laws
    
 777 215 กฎหม�ยว่�ด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2(2-0-4)

                   Law on Secured Transactions

                   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

  หลักกฎหมายลักษณะค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง

  Legal principles on suretyship, mortgage and pledge according to Civil and Commercial Code Book 

3 other related laws
    
 777 216 กฎหม�ยว่�ด้วยตัวแทน น�ยหน้� ประกันภัย 3(3-0-6)

                Law on Agency Brokerage and Insurance

                 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

                 สิทธิและหน้าที่ของตัวแทน ต่อตัวการ และบุคคลภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนความของตัวแทน 

นายหน้า ทฤษฎี หลักกฎหมายและขอบเขตการประกันภัยประเภทต่าง ๆ ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ประกันวินาศภัย ในการรับขน ประ

กันภัยค�้าจุน ประกันชีวิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

            Rights and duties of agents to principals and the third party, relationship between principals and 

agents, responsibility of agents and brokers, theories, legal principles and scope of various types of  insurance, insurance 

agents and brokers, insurance against loss, specific means regarding carriage insurance, quarantee insurance ,life insurance 

and other related laws

 777 217 กฎหม�ยว่�ด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 2(2-0-4)

  Law on Bills and Current Account

                 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี



มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U40

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

  หลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง

  Legal principles on bills and current account according to Civil and Commercial Code Book 3 and 

other related laws
    
 777 220 กฎหม�ยอ�ญ� 1 3(3-0-6)

  Criminal Law  I

  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

  หลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญา การใชก้ฎหมายอาญา ทฤษฎคีวามรบัผดิทางอาญา องคป์ระกอบความรบัผดิทางอาญา 

การตีความกฎหมาย เหตุยกเว้นโทษและความผิด

                 General principles of criminal law, application of criminal law, theories of criminal liability, elements 

of criminal liability, statutory interpretation, exemption of punishment and offence
    
 777 221 กฎหม�ยอ�ญ� 2 2(2-0-4)

  Criminal Law  II

  เงื่อนไขของรายวิชา : 777 220  #

  ความผดิทางอาญาแตล่ะลกัษณะตัง้แตค่วามผดิเกีย่วกบัความมัน่คงแหง่ราชอาณาจกัร ความผดิเกีย่วกบัการปกครอง 

ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตราย

ต่อประชาขน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้าและความผิดเกี่ยวกับเพศ

  Specific offence including those concerning security of kingdom, administration, equity religion, 

public peace, public danger, forgery, trade, and sexual harassment

 777 223 อ�ชญ�กรรมธุรกิจ 2(2-0-4)

                Low of Business Crime

  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี
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  อาชญากรรมกับการพัฒนารูปแบบและความมุ่งหมาย เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชญากรรมธรรมดากับ

อาชญากรรมธุรกิจ ประเภทของความผิดต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางธุรกิจหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมทางธุรกิจ 

มาตรการทางกฎหมายที่ควรน�ามาใช้กับอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน และกฎหมายว่า

ด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

  Crime and crime pattern development and the purpose of business crime. The difference between 

normal crime and business crime. Type of offence under the business crime. Authority monitoring the compliance of 

business crime law. Problems and obstacles in relation to enforcement of business crime law. Legal measures in the 

business crime.

 777 240 กฎหม�ยที่ดินและก�รว�งแผนก�รใช้ที่ดิน 2(2-0-4)

                 Land Law and Land Use Planning

  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี

  ความหมายของที่ดิน นโยบายการใช้ที่ดิน ประเภทของที่ดิน และการควบคุมการใช้ที่ดิน การก�าหนดสิทธิในที่ดิน การ

จัดที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การท�านิติกรรมและจดทะเบียนสิทธิ นิติบุคคลอาคารชุด

  Definition of land, land use policy, type of land and land use control, determination of rights in 

land, allocation, land reform, issuing of documents of titles, making contracts and registration of rights, Condominium 

Juristic Person

 777 241 กฎหม�ยว่�ด้วยก�รลงทุนท�งอุตส�หกรรม 2(2-0-4)

                         Law on Industrial Investment

                         เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

                         นโยบายเกีย่วกบัการลงทนุทางอตุสาหกรรม หลกัการทางกฎหมายและทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาโครงการ

ลงทนุอตุสาหกรรมในประเทศ และตา่งประเทศ ประเดน็กฎหมายในการจดัโครงสรา้งการลงทนุ การจดัหาเงนิสนบัสนนุโครงการจากแหลง่เงนิกู ้

และจากประชาชน 
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                        Policy of industrial investment, principles of law and finance concerning development of domestic 

and international industrial investment projects, legal issues in investment structuring, financing projects from lending 

sources and the public 

 777 242 กฎหม�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศและข้อมูลข่�วส�ร 2(2-0-4)

                  Technology Law and Information

  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการของการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทางสังคมศาสตร์และกฎหมาย อาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร์ ทฤษฎีและความคิดเกี่ยวกับข่าวสารและเสรีภาพของประชาชน การใช้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบถึงสิทธิส่วน

บุคคล และกฎหมายควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์

  Legal problems concerning information technology, basic knowledge of information technology, 

development of information technology in social sciences and laws, information technology crime, laws on computer 

crime, theories and concepts pertaining to information and freedom, use of computer to store information which may 

affect individual rights and laws on control of computer use
    
 777 250 กฎหม�ยสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
  Environmental Law
                 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี
  แนวความคดิและทฤษฎทีางกฎหมายเกีย่วกบัการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมปัญหามลภาวะทางอากาศ น�้า พื้นดิน โรงงานอุตสาหกรรม ศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    Concepts and legal theories concerning preservation of natural resources and environment, legal 
measures to control pollution of air, water, land, industrial factory, study of other related laws
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 777 300 ภ�ษ�ล�วสำ�หรับนักกฎหม�ย 2(2-0-4)
  Laos Language for Legal Profession
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี
  ส�านวนกฎหมาย ถ้อยค�า ในภาษาลาว รวมทั้งความหมายของการใช้ศัพท์ภาษาลาวในทางกฎหมายและสัญญาต่าง ๆ
  Legal terminology in Laos language including definitions of Laos terms used in law and contracts     
          
 777 310 กฎหม�ยว่�ด้วยหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6)
                 Law on Partnership and Company
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ประเภทขององคก์รธรุกจิ องคก์รธรุกจิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยหุน้สว่นและบรษิทั ลกัษณะทัว่ไป
ของหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หน้าที่และความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนลักษณะทั่วไปของบริษัทจ�ากัด หน้าที่และ
ความรับผิดของกรรมการ การเลิกบริษัทและการช�าระบัญชี รูปแบบอื่นขององค์กรธุรกิจ ลักษณะทั่วไปของบริษัทมหาชนจ�ากัด ตามพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ.2535
  Types of business organization, business organizations pursuant to the Civil and Commer-
cial Code on Partnership and Company, general characteristics of partnership, registered ordinary partnership,  
limited partnership, duties and responsibility of partners, general characteristics of  limited company, duties and responsi-
bility of directors, dissolution and liquidation, other types of business organization,general characteristics of public limited 
company pursuant to Public Limited Companies Act, B.E. 2535

 777 311 กฎหม�ยว่�ด้วยครอบครัว 3(3-0-6)

  Law on Family 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

  ประวตักิฎหมายครอบครวั พืน้ฐานทางวฒันธรรมไทย การหมัน้ เงือ่นไขแหง่การสมรส ความสมัพนัธร์ะหวา่งสามภีรยิา 

การจัดการทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ความเป็นโมฆะของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส  ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร สิทธิ

และหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู การรับบุตรบุญธรรม
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  History of family law, basic knowledge of Thai culture, engagement, condition of marriage, relation-

ship between husband and wife, management of property by husband and wife, nullification of marriage, termination 

of marriage, relationship between parents and children, rights and duties of parents and children, alimony, adoption of 

children
    
 777 312 กฎหม�ยว่�ด้วยมรดก 3(3-0-6)
                             Law on Succession 
                             เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
                             สิทธิในมรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย ล�าดับชั้นทายาท การตัดมิให้รับมรดก การสละ
มรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก ผู้จัดการมรดกและการแบ่งมรดก ทรัพย์สินของพระภิกษุ ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม แบบพินัยกรรม 
การเพิกถอนและความเสียเปล่าของพินัยกรรม อายุความ
   Rights to succession, devolution of estate, rightful heirs, classes of statutory heirs, disinheritance, 
renunciation of inheritance, statutory right of inheritance, estate administrator and distribution of property, property of 
monks, rightful heirs of the will, types of wills, cancellationof will and nullification of will, prescription of time

 777 313 อนุญ�โตตุล�ก�รและก�รระงับข้อพิพ�ทท�งก�รค้� 2(2-0-4)
  Arbitration and Trade Dispute Settlement
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี
  ระเบียบข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ ข้อพิจารณาในการท�า
สัญญา การเลือก กฎหมายและวิธีการระงับข้อพิพาท หลักเกณฑ์และปัญหาในการฟ้องร้องคดีการขอให้รับรอง และบังคับตามค�าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการและค�าพิพากษาของศาลต่างประเทศ ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจ เหตุผล วิธีการ การระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ
  Regulations of arbitration institute, international agreement concerning arbitration, points of considera-
tion in contract execution, choice of laws, laws and dispute settlement methods, rinciples and problems in legal action, 
application for acknowledgement and enforcement of arbitration award and judgment of foreign court, characteristics 
of business disputes, reasons and methods for  arbitration dispute settlement 
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 777 320 กฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่ง 1 3(3-0-6)
  Civil Procedure Law I
                          เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
  หลักทั่วไปในการด�าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีแพ่ง วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
                General principles of civil procedures, procedure at trail court level
              
 777 321 กฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่ง 2 3(3-0-6)
                Civil Procedure Law II
  เงื่อนไขของรายวิชา : 777 320 (#)
  การอุทธรณ์ และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง
  Appeal and appeal to the Supreme Court, provisional measures before judgment, execution of 
judgments or orders
    
 777 322 กฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� 1 2(2-0-4)
  Criminal Procedure Law I
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
                หลักกฎหมายในการด�าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญา ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 
                Legal principles of criminal procedure according to Criminal Procedure Code

 777 323 กฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� 2 2(2-0-4)

  Criminal Procedure Law II

                เงื่อนไขของรายวิชา : 777 322 (#)

  หลักกฎหมายในการด�าเนินกระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  Legal principles of criminal procedures according to Criminal Procedure Code 
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 777 324 กฎหม�ยว่�ด้วยพย�นหลักฐ�น 3(3-0-6)

                Law on Evidence

                เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

   หลกัทัว่ไปเกีย่วกบักฎหมายวา่ดว้ยพยานหลกัฐาน ทัง้ทีเ่ปน็พืน้ฐานทัว่ไป และทีป่รากฏในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  Legal principles of law on evidence and provision appearing in the Civil Procedure Code and Criminal 

Procedure Code

 777 325 กฎหม�ยปกครอง 1 3(3-0-6)

                Administrative Law I

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี

  ทฤษฎีและแนวคิดทางปกครอง หลักปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิและหน้าที่ระหว่างรัฐกับเอกชนและ

เอกชนกับรัฐ การบริการสารธารณะ 

                Theories and administrative concepts, principles of government by state and state authorities, rights 

and duties between state and people and vice versa, public service

 777 326 กฎหม�ยปกครอง 2 2(2-0-4)

                Administrative Law II

                เงื่อนไขของรายวิชา :  777 325 (#)

  คดทีีอ่ยูใ่นอ�านาจของศาลปกครอง ลกัษณะทีส่�าคญัของวธิพีจิารณาคดปีกครอง ขัน้ตอนการด�าเนนิคดใีนศาลปกครอง

การพฒันาระบบศาลปกครองในประเทศไทย การพฒันาระบบการควบคมุตรวจสอบฝา่ยปกครองและการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน

  Case under the jurisdiction of administrative court, important characteristic of administrative pro-

cedure, the proceeding in administrative court, development of the administrative count in Thailand, development of 

system to monitor administration, rights and freedoms of citizen.
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 777 327 กฎหม�ยอ�ญ� 3 3(3-0-6)

                 Criminal Law  III

  เงื่อนไขของรายวิชา : 777 220 (#)

                 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ และชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จนถึงความผิดที่

เป็นลหุโทษ

  Specific offence including those concerning life and body, liberty and reputation, property and petty 

offence

 777 328 พระธรรมนูญศ�ลยุติธรรม 2(2-0-4)

                Law on Court Organizations 

  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี

  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม เขตอ�านาจศาล อ�านาจของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี ระบบ

ตุลาการ

  Law on court organizations, courts of justice, court jurisdiction, the authority of judges in the judicial 

process, judicial system

 777 330 กฎหม�ยระหว่�งประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6)

  Public International Law

     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

           หลกักฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง บอ่เกดิและหลกัทัว่ไปของกฎหมายระหวา่งประเทศ สนธสิญัญา ดลุอาณา 

เขตแดนระหว่างรัฐ สิทธิและหน้าที่ของรัฐ บทบาทของตัวแทนรัฐบาล การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ สงครามและความเป็นกลาง

  Principles of public international laws, origins and general principles of international laws, treaty, 

international borders, rights and duties of states, roles of state representatives, dispute settlement among states, war 

and neutralization
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 777 331 เศรษฐกิจระหว่�งประเทศและองค์ก�รก�รค้�โลก 2(2-0-4)

                International Economy and World Trade Organization

                เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

                ววิฒันาการ โครงสรา้ง บทบาทและหนา้ทีข่องขอ้ตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยภาษศีลุกากรและการคา้ องคก์ารการคา้โลก กองทนุ

การเงินระหว่างประเทศในการดูแลระเบียบเศรษฐกิจโลก สถาบันและข้อตกลงเกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

  Evolution, structure, roles and duties of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), World 

Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF) in governing world economy regulations, institutions and 

agreements regarding regional economic integration

 777 332 กฎหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน 2(2-0-4)

  International Trade Law on ASEAN 

                  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

  นโยบายการค้าระหว่างประเทศอาเซียน เขตการค้าเสรี การเปิดเสรีด้านการค้าการบริการ การลดภาษีและอุปสรรค

ทางการค้าที่มิใช่ภาษี โครงสร้างภาษีศุลกากรที่เอื้อต่อการค้าเสรี กลไกการระงับข้อพิพาท ทางการค้าและการบริการ

  International trade policies among the ASEAN countries, ASEAN Free Trade  Area (ASEAN Free Trade 

Area: AFTA), liberalization of trade in services, tax deduction and non-tariff trade barriers, tariff structure that is conducive 

to free trade, mechanisms for dispute settlement in trade and services

 777 340 กฎหม�ยแรงง�นและประกันสังคม 3(3-0-6)

  Labor and Social Security Law

               เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

               หลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย หลักกฎหมายแรงงานของ

ประเทศไทย ในปัจจุบันในเรื่องคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์  การจัดหางาน   การประกอบอาชีพของคนต่างด้าว ตลอดจนแนวทางในการ

พิจารณาและตีความปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแรงงานและกฎหมายประกันสังคม
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               Principles of labor law, history of labor law in Thailand, present labor law of Thailand relating to 

labor protection, labor relations, employment service, alien  workers and guidelines for consideration and interpretation 

of various problems relating to labor and social security law

 777 341 กฎหม�ยว่�ด้วยสถ�บันก�รเงินและตล�ดหลักทรัพย์ 2(2-0-4)

     Financial Institution Law and Securities Law

  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

  กฎหมายเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่น กฎหมายธนาคารไทย กฎหมาย

ธนาคารพาณิชย์ กฎหมายสถาบันการเงิน กฎหมายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา กฎหมายเงินตรา ระเบียบข้อบังคับของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย กฎหมายตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

             Laws relating to the Bank of Thailand, commercial banks and other financial institutions, Thai banking 

law, commercial banking law, financial institution law, law of the control of foreign exchange, law on money, regulations 

of Bank of Thailand, securities law, deposit protection law
    
 777 342 กฎหม�ยทรัพย์สินท�งปัญญ� 3(3-0-6)

  Intellectual Property Law

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

  แนวความคดิ หลกัทัว่ไป และความเปน็มาในการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา กฎหมายระหวา่งประเทศในการคุม้ครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา งานอันมีลิขสิทธิ์และการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์และข้อยกเว้น การได้มาซึ่ง

สิทธิบัตร การละเมิดสิทธิบัตร ข้อยกเว้น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายบริการ

  Concepts, general principles, and historical backgrounds of intellectual property protection, interna-

tional laws on intellectual property protection, types of intellectual property, copyright works and copyright protection, 

copyright infringement and exceptions, acquisition of patent, patent infringement and exceptions, trademark, collective 

mark, service mark, and other intellectual properties
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 777 343 กฎหม�ยพ�ณิชย์น�วี 2(2-0-4)
                            Maritime Law
              เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลและระหว่างประเทศ เรือเดินทะเล การจ�านองเรือและบุริมสิทธิทาง
ทะเล ความรบัผดิและการจ�ากดัความรบัผดิของเจา้ของเรอื การทา่เรอื การรบัขนของทางทะเล การชว่ยเหลอืกูภ้ยั การเฉลีย่ความเสยีหายทัว่ไป 
อุบัติเหตุทางเรือ การประกันภัยทางทะเล
  Principles of law on international carriage of goods by sea, sea liner, ship mortgage and maritime 
preferential rights , liability and limitation of liability of  shipowners, harbor authority, carriage of goods by sea, salvage, 
general average, maritime accident, marine insurance

 777 344 กฎหม�ยเกี่ยวกับโลจิสติกส์ 2(2-0-4)
  Logistic Law
             เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี
       กฎหมาย กฎระเบยีบ ระบบสญัญาการขนสง่ตอ่เนือ่งหลายรปูแบบ สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง การประกนัภยั ระบบการบรหิาร
จัดการโลจิสติกส์ แนวคิดและหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลการจัดการระบบโลจิสติกส์
  Laws regulations, contract on system on multiple modes of transport other related contracts, insur-
ance, logistic management system, concepts and legal principles relating to control and management of logistic system
    
 777 345 กฎหม�ยป้องกันก�รผูกข�ดท�งก�รค้� 2(2-0-4)
            Antitrust Law
             เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี
  การผูกขาด และผลกระทบต่อผู้บริโภค ผลทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศกฎหมาย ที่ป้องกันการผูกขาด 
การแบ่งตลาด  การรวมหัวของพ่อค้า หรือเจ้าของโรงงาน หรือสมาคมพ่อค้า การตกลงก�าหนดราคา หรือปริมาณการผลิต
  Monopoly and its effects on consumers, economic effects and national security, anti-monopoly 
laws, market sharing, concert practices of trader or factory owners or trade associations, control on price and production 
volume
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 777 346 สัญญ�ท�งธุรกิจ 2(2-0-4)
              Business  Contracts
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี
              รูปแบบและการร่างสัญญาทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ สัญญาร่วมทุน สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ สัญญาก่อสร้าง สัญญา
ให้สินเชื่อโครงการ สัญญาแฟรนไชส์
                             Pattern and drafting of various types of business contract, joint venture agreement, licensing agree-
ment, construction agreement,  project finance agreement, franchise agreement

 777 350 นิติวิทย�ศ�สตร์ 2(2-0-4)

                Forensic Science

                เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

  ประวัติของนิติวิทยาศาสตร์ บทบาทของนิติวิทยาศาสตร์ วิทยาการทางแพทย์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมายโดยเฉพาะ

การพสิจูนห์ลกัฐานส�าหรบัการด�าเนนิคดใีนทางอาญาและทางแพง่ การสบืหาการตายและเวลาตายการพสิจูนบ์คุคล นติวิทิยาศาสตรแ์ละการน�า

วิทยาศาสตร์มาใช้ทางนิติศาสตร์ การพิสูจน์ดีเอ็นเอ พิสูจน์คราบเลือด ร่องรอยอาชญากรรม การชันสูตรพลิกศพ

  History of forensic science, roles of forensic science, medical science related to application of 

law especially in verification of evidence in criminal and civil cases,  investigation of death and time of death, personal 

identification, forensic science and the application of sciences in law, verification of DNA and bloodstain, criminal trace, 

post mortem investigation
    
 777 351 อ�ชญ�วิทย�และทัณฑวิทย� 2(2-0-4)

               Criminology and Penology

               เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

  ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีอาชญาวิทยาและกฎหมายอาญา และวิธีพิจารณาความอาญา ทฤษฎีอาชญาวิทยาทั้งใน

อดตีและปจัจบุนั วธิกีารแบง่ประเภทของอาชญากรรมและอาชญากร ขอบเขตของภาคบงัคบัของกฎหมายอาญาปรชัญาสงัคมวา่ดว้ยการลงโทษ

และการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด
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  Relationship between criminological theories and criminal law, criminal  procedure, criminological 

theories from past to present, classification of crimes and criminals , scope of enforcement of criminal law, social phi-

losophy in respect of punishment and treatment of offender

     777 352 กฎหม�ยกับพลวัตท�งสังคม 2(2-0-4)
  Law and Social Dynamic
  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี
             ปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกที่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูปและพัฒนากฎหมายและระบบกฎหมายภายใน
ประเทศ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านความยุติธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสถาบันทางสังคมอื่น
  Global factors influence the development of domestic law and institutions; demonstrate an aware-
ness of the ethical and social dimensions of legal practice; discourse on theories about the nature of law and justice, 
and the relationship between law other social institutions
 
 777 400 วิธีวิทย�วิจัยท�งกฎหม�ย 2(2-0-4)

  Research Methodology in Law

  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี

             โครงงานศึกษาวิจัยทางกฎหมาย ทักษะการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

  Legal research project, research skills, research methods

 777 402 ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับนักกฎหม�ย 1 2(2-0-4)
  English for Legal Profession I
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
                         ศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยค�า และส�านวนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  Legal vocabulary, legal terminology and legal idiom in English language according to Civil and  
Commercial Code
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 777 403 ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับนักกฎหม�ย 2 2(2-0-4)

   English for Legal Profession II

   เงื่อนไขของรายวิชา : 777 402  #

   ศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยค�า และส�านวนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  Legal vocabulary, legal terminology and legal idiom in English language according to Civil and  

Commercial Code

 777 410 กฎหม�ยว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดของเด็ก

  และเย�วชน 2(2-0-4)

   Law on Juvenile Offence

  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

  กฎหมายเกี่ยวกับการกระท�าความผิดของเด็กและเยาวชนและกระบวนการยุติธรรม วิธีการพิจารณาพิพากษาคดี

เยาวชนและครอบครัว

  Laws on offence and judicial system of juvenile case and process of justice in such cases, procedure 

of making decision on juvenile and family cases

 777 411 ก�รร่�งนิติกรรมสัญญ�ต�มกฎหม�ยล�ว 2(2-0-4)

  Contract Drafting according to Laos Laws

  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

  การรา่งนติกิรรมสญัญาตามกฎหมายลาว รปูแบบของสญัญา การใหค้�าปรกึษา การกอ่ใหเ้กดิของสญัญา ผลแหง่สญัญา 

การสิ้นสุดสัญญา

  Drafting of contract according to Laos laws, form of contracts, consultation, formation of contract, 

effects of contract and expiration of contract
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 777 420 ก�รว่�คว�มและก�รจัดทำ�เอกส�รท�งกฎหม�ย 3(3-0-6)

                            Advocacy and Writing Legal Documents

                            เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี

  การให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย การเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์การว่าความ การท�าค�าฟ้อง ค�าให้การ ค�าแถลง ค�าร้อง  

ค�าบันทึก ปฏิบัติการทางกฎหมาย ศิลปะและทักษะของนักกฎหมาย มอบหมายงานคดีความ รับผิดชอบคดี ทั้งจากสถานการณ์จ�าลองและ/

หรือ จริง

  Legal consultancy, negotiation, litigating principles, drafting plaints, defenses, statements, petition, 

affidavit, legal practice, the arts and skills of legal professions, case assignment, responsibilities for cases in a simulated 

and/ or actual trial setting

  777 430 กฎหม�ยระหว่�งประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6)

  Private International Law

  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี

  ลักษณะเฉพาะของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล นิติสัมพันธ์ของบุคคลหรือเอกชนในลักษณะระหว่าง

ประเทศ สญัชาตแิละภมูลิ�าเนา ความขดักนัแหง่กฎหมาย วธิรีะงบัขอ้พพิาทระหวา่งบคุคลในทางระหวา่งประเทศ กฎหมายสญัชาต ิคนตา่งดา้ว 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

  Specific characteristics of private international law, international legal relationship between individu-

als or private sectors, nationality and domicile, conflict of laws, dispute settlement between individuals from different 

countries, law on nationality, aliens, extradition

 777 431 กฎหม�ยระหว่�งประเทศและก�รค้�ช�ยแดน 2(2-0-4)

  Law on International Trade and Border Trade

  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี
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  กฎหมาย ข้อตกลงเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการค้า ฐานะทางกฎหมายและการคุ้มครองธุรกิจภาคเอกชน กฎหมายที่

เกี่ยวกับสัญญาระหว่างประเทศ และกระบวนการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเน้นการค้าและการลงทุนกับกลุ่มประเทศ

ชายแดน

  Laws, Agreement on Tariffs and Trade, legal status and protection for private business, law on 

perspectives of international contracts and  process of in international business dispute settlement particularly on trade 

and investment law with border countries

 777 432 กฎหม�ยแม่นำ้�ระหว่�งประเทศ 2(2-0-4)

  Law on International River

  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี

                    หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการบรหิารจดัการแมน่�า้นานาชาต ิอนสุญัญาวา่ดว้ยกฎหมายเกีย่วกบัการใชล้�าน�า้ กฎหมายระหวา่ง

ประเทศทีม่ใิชเ่พือ่การเดนิเรอื ค.ศ.1997  ความรบัผดิของประเทศทีท่�าใหแ้มน่�า้นานาชาตเิกดิมลพษิ  ความเสยีหายกอ่ใหเ้กดิผลกระทบประการ
อื่น  ๆ ต่อประเทศที่ร่วมใช้ประโยชน์ และกรณีศึกษาการบริหารจัดการแม่น�้านานาชาติ
  Rules concerning management of international river, Convention on the Law regarding the Use of 
International Non-Navigable River 1997, liability of country for polluting, damaging or otherwise causing an impact on 
international river utilized internationally, and case study on management of international river.

 777 440 กฎหม�ยภ�ษีอ�กร 1 3(3-0-6)
  Taxation Law I
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
  หลกัการภาษอีากร หลกักฎหมายภาษอีากรตามประมวลรษัฎากร วา่ดว้ย ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
  Principles of taxation, legal principles of taxation pursuant the Revenue Code on Personal Income 
Tax, Corporate Income Tax, Value Added Tax, Specific Business Tax and Duty Stamp   
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 777 441 กฎหม�ยภ�ษีอ�กร 2 2(2-0-4)
  Taxation Law II
  เงื่อนไขของรายวิชา : 777 440 #
  การวางแผนภาษี ข้อตกลงเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน
  Tax Planning, double tax treaties

 777 442 กฎหม�ยล้มละล�ยและฟื้นฟูกิจก�ร 3(3-0-6)
  Bankruptcy Law and Business Rehabilitation
  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี
  วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ บทบาทของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ�านาจศาล กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ  

  Evolution, characteristics and objectives of bankruptcy law, management of debtor’s property, roles 
of official receiver, judicial power, bankruptcy procedures, business rehabilitation

 777 443 กฎหม�ยคุ้มครองผู้บริโภค 2(2-0-4)
  Consumer Protection Law
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี
  แนวคดิและหลกัเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค การคุม้ครองผูบ้รโิภคในตา่งประเทศ การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นโฆษณา 
ด้านฉลาก ด้านสัญญาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง กฎหมายความรับผิดต่อ
ความเสียหายต่อสินค้าไม่ปลอดภัย กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  Concepts and principles of consumer protection, consumer protection in foreign countries, the 
Committee of Consumer Protection, consumer protection on advertisement, label, contract, unfair terms of contract 
under consumer protection law, laws of direct sale and direct market,  laws of product liability, consumer protection 
procedural law and other related laws
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 777 450 กฎหม�ยสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
  Human Rights Law
  เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี
  แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ ความหมายของสิทธิมนุษยชน พัฒนาการแห่งสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนกับสังคมไทย พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  Concepts and theories of natural law, meaning of human rights, development of human rights, 
Universal Declaration of Human Rights, international rules pertaining to human rights, human rights and Thai society, 
Buddhism and human rights, National Committee of Human Rights

 777 451 ก�รบริห�รง�นยุติธรรม 3(3-0-6)

  Justice Administration

  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม่มี

  โครงสร้างและรูปแบบองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม งานบริหารกระบวนการยุติธรรม ศาลยุติธรรม ศาล

ปกครอง ศาลทหาร ศาลรัฐธรรมนูญ

  Structure and organization patterns with respect to justice procedure, administration of justice 

system, court of justice, administrative court, military court, and constitutional court

 777 490 สัมมน�กฎหม�ยท�งคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
  Seminar in Computer Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
  สัมมนาปัญหากฎหมายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการละเมิดหรืออาชญากรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมาย
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  Seminar in legal problems that might result in violation of right holder or other crimes related to 
computer and law on computer crime
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 777 491 สัมมน�กฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่ง 2(2-0-4)
  Seminar in Civil Procedural Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : 777 320  #
  สัมมนาในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในหัวข้อที่ส�าคัญ
  Seminar in civil procedural law on the subject of important topics

 777 492 สัมมน�กฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� 2(2-0-4)

  Seminar in Criminal Procedural Law

  เงื่อนไขของรายวิชา : 777 322  # 

  สัมมนาในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในหัวข้อที่ส�าคัญ

  Seminar in criminal procedural law on the subject of important topics

 777 493 สัมมน�กฎหม�ยอ�ญ� 2(2-0-4)

  Seminar in Criminal Law

  เงื่อนไขของรายวิชา : 777 220  #

  สัมมนาในวิชากฎหมายอาญาในหัวข้อที่ส�าคัญ

  Seminar in criminal law on the subject of important

 777 494 สัมมน�กฎหม�ยธุรกิจ 2(2-0-4)

  Seminar in Business Law

  เงื่อนไขของรายวิชา : 777 111  #

  สัมมนาในหัวข้อที่ส�าคัญในวิชากฎหมายธุรกิจ

  Seminar in Business Law on the subject of important topics
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 777 495 สหกิจศึกษ�ท�งกฎหม�ย 6(0-32-6)
                    Cooperative Education in Law
        เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี
  การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางกฎหมาย เป็นระยะเวลา 1 ภาคการ
ศึกษาในฐานะพนักงานชั่วคราว  นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการท�างาน รวม
ทั้งด�าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย          
          Actual legal profession-related internship in government organizations and private sectors for one 
semester as a temporary employee. Student is required to attain in both academic and self-behavior in workplace 
preparation program including proceeding with cooperative education procedures as required by university. Working 
performance and assessment shall be supervised by advisee and assigned supervisor 

4. ข้อมูลพื้นฐ�นด้�นวิช�ก�ร

 ก�รบริก�รด้�นวิช�ก�ร
 4.1 ก�รลงทะเบียนเรียน
  ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต�่ากว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต
  ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
  ในกรณีที่จ�าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่าก�าหนด ต้องยื่นค�าร้อง ผ่านงานบริการการศึกษา โดยผ่านความเห็น
ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมัติ

 4.2 ก�รตกออก
  การพิจารณาตกออก จะพิจารณาผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดการศึกษาภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น ๆ  และให้คิดเฉพาะวิชาที่มีค่า
คะแนน ไม่ค�านึงถึงรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้
  1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.50 เมื่อลงทะเบียนเรียนมาแล้ว และหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 30-59 หน่วยกิต
  2.  หน่วยกิตสะสมตั้งแต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึ่ง 1.75 เมื่อลงทะเบียนเรียนมาแล้ว และหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิต ขึ้นไป
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 4.3 ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�
  นักศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  (1)  ต้องสอบผ่านครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรที่ก�าหนด และต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
  (2)  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง 5 ด้านๆ ละไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิจกรรม 
รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิจกรรม
  (3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
  (4) ไม่มีหนี้สินค้างช�าระกับคณะและมหาวิทยาลัย
  (5) ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา

 4.4 ก�รให้เกียรตินิยม
  นักศึกษาที่จะได้รับเกียรตินิยม จะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  1.  มีระยะเวลาศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา
  2. ไม่เคยสอบได้ F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด
  3.  ไม่เคยเรียนซ�้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
  4. ไม่เคยได้รับการยกเว้นรายวิชา
  5.  ไม่เป็นนักศึกษาหลักสูตรภาคบัณฑิต
  6.  ส�าหรับนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 ขึ้นไป และส�าหรับเกียรตินิยมอันดับสอง  
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.59

 4.5 ก�รล� ล�ป่วย ล�กิจ

  การลา มี 3 ประเภท คือ การลาป่วย หรือ ลากิจ การลาพักการศึกษา และการลาออกซึ่งมีขั้นตอนการขอลา ดังนี้

  นักศึกษาจะลาได้ต้องมีเวลาเรียนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดการลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วย  

ในกรณีที่ลาป่วยหรือลากิจ เกิน 15 วัน ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองโดยนักศึกษาต้องยื่นใบลาผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

ต่องานบริการการศึกษา
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  ในกรณีที่มีการสอบกลางภาค หรือสอบประจ�าภาค นักศึกษาต้องยื่นค�าร้องขอเลื่อนสอบ โดยแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด หรือหลักฐานที่แสดงถึงเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าสอบได้

  และกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนครบตามระยะเวลาในหลักสูตรแล้ว หรือลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อจะส�าเร็จ

การศึกษา และเหลือหน่วยกิต ที่จะลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม

การศึกษาปกติ

 4.6 ก�รล�พักก�รศึกษ�

  นกัศกึษาขอลาพกัการศกึษาได้ในกรณต่ีอไปนี ้เจบ็ป่วยทางกายหรอืทางจติทีม่ใีบรบัรองแพทย์ ถกูเกณฑ์หรอืระดมเข้ารบัราชการ

ทหาร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร หรือเหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร

  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษแต่ไม่เกิน 1 ปี

การศึกษาและการลาพักการศึกษาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

  การยื่นค�าร้องขอลา พักการศึกษาโดยไม่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องยื่นค�าร้อง พร้อมหลักฐานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ต่อ

งานบรกิารการศกึษา ก่อนวนัสดุท้ายของการลงทะเบยีนช้าในแต่ภาคการศกึษาปกต ินกัศกึษาทีต้่องการลาพกัการศกึษาต้องช�าระค่าธรรมเนยีม

เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 4.7 ก�รล�ออก

  การลาออกจากการเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่น นกัศกึษาต้องยืน่ใบลาออกทีไ่ด้รบัความยนิยอมจากผูป้กครอง พร้อมใบ

ปลอดหนี้สิน และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ต่องานบริการการศึกษา เพื่อเสนอคณบดีอนุมัติ

 4.8 ก�รพ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ�

  นักศึกษาพ้นสภาพเป็นนักศึกษาในกรณี ตาย ลาออก ตกออก ถูกสั่งให้พ้นสภาพเรียนส�าเร็จตามหลักสูตร ไม่ลงทะเบียนเรียนให้

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นหรือต่อทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด  

และอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนด
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 4.9 ก�รย้�ยคณะเรียน

  นกัศกึษาทีเ่ข้ามาเรยีนในมหาวทิยาลยัขอนแก่นแล้ว มคีวามประสงค์จะย้ายคณะจะต้องตดิต่อคณะนติศิาสตร์ ต้นสงักดัและคณะ

ที่จะขอเข้าศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ�าคณะที่สังกัด และคณะที่จะขอเข้าศึกษา นักศึกษาจะขอย้ายได้ก็ต่อเมื่อศึกษา

ในคณะนิติศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยยื่นค�าร้อง ก่อนเริ่มภาคการศึกษาที่ขอ

ย้ายอย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่ส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ (อาคารพิมล กลกิจ)

 4.10 ก�รโอนย้�ยไปสถ�บันอื่น

  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประสงค์จะโอนย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นจะต้องไปติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะ

รับโอนก่อน เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

  ส�าหรบัการรบัโอนนกัศกึษาจากสถาบนัอืน่มาศกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่นนกัศกึษาทีจ่ะโอนมาจะต้องมสีถานภาพเป็นนกัศกึษา

และศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ (ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก) และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00  

ขึ้นไป โดยจะต้องส่งใบสมัครถึงส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของ

ภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 4.11 ก�รย้�ยทะเบียนบ้�น

  เมื่อนักศึกษาเข้าอยู่หอพักแล้วให้แจ้งย้ายทะเบียนบ้านจากภูมิล�าเนาเดิมมาอยู่ที่ทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ 

บ้านเลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ยกเว้นนักศึกษาที่มีภูมิล�าเนาอยู่ใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
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กลุ่มภ�รกิจด้�นวิช�ก�ร

กลุ่มง�นสนับสนุนก�รบริก�รวิช�ก�ร

 1. งานบริการการศึกษา

 2. งานสนับสนุนการบริการวิชาการและวิจัย

• หมายเลขโทรศัพท์ 095 6594034 และ 043 203588 ต่อ 17 ภายใน 42324  

นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา (พี่เล็ก) ต�าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

รับผิดชอบ : 

 • ประสานงานโครงการเกี่ยวกับวิชาการ

 • ประสานงานหลักสูตร

 • งานวิจัย 

 • งานประกันคุณภาพ

นางสาวสุฑาทิพย์ แก้วหาวงศ์ (พี่ยุ) ต�าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

รับผิดชอบ : 

 • ประสานงานธุรการวิชาการ การเงิน

 • ประสานงานการศึกษาภาคบัณฑิต 

 • งานการจัดการศึกษาพิเศษอื่นๆ

นางสาวกรรณิกา  บูระวงษ์  (พี่ลูกหว้า)  ต�าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

รับผิดชอบ : 

 • ประสานงานวิชาการ 

 • แผนการศึกษา

 • ตารางเรียน 

 • ส�าเร็จการศึกษา
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นางสาวจินตนา บุ้งทอง (พี่จอย) ต�าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

รับผิดชอบ : 

 • งานรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ

 • อ�านวยการสอบประจ�าภาค

 • งานประกันคุณภาพด้านวิชาการ

นายจตุพล ชื่นอุทัย (พี่หมู) ต�าแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

รับผิดชอบ : 

 • งานทะเบียนเรียน ค�าร้อง และให้ค�าปรึกษา

 • เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการ

 • การประเมินการเรียนการสอน

นางสาวพรพรรณ  จันทร์โสดา (พี่พิกุล)  ต�าแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา

รับผิดชอบ : 

 • งานทะเบียนเรียน ค�าร้อง และให้ค�าปรึกษา

 • ด้านตัวชี้วัดประกันคุณภาพ

 • ประสานงานธุรการทั่วไป
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นางสาวอรพรรณ นางแล (พี่เจ) ต�าแหน่ง : ผู้ช่วยงานคณบดี

รับผิดชอบ : 

 • งานทะเบียนเรียน ค�าร้อง และให้ค�าปรึกษา

นางสาวเกศริน  ดาวสาวะ (พี่บุ๋ม)  ต�าแหน่ง :  ผู้ช่วยเลขานุการ

รับผิดชอบ : 

 • งานธุรการด้านวิชาการ
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5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 5.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบด้วยวิทยา จริยา ปัญญา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง ด้านการ

เสริมสร้างจิตส�านึกและความภาคภูมิใจในสถาบัน ด้านการเสริมสร้างจิตสาธารณะ การธ�ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ

ประชาคมโลก ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และด้านการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น นักศึกษาต้องเข้า

ร่วมกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ  อย่างน้อยร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในโครงการ และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 

60 หน่วยกิจกรรมจึงจะส�าเร็จการศึกษา

 5.2 คณะกรรมก�รบริห�รสโมสรนักศึกษ�คณะนิติศ�สตร์

  สโมสรนกัศกึษาคณะนติศิาสตร์ เป็นองค์กรกจิกรรมสงักดัคณะนติศิาสตร์ มหีน้าทีเ่ป็นตวักลางในการประสานงานระหว่างนกัศกึษา

กบัคณะฯ รวมทัง้การด�าเนนิกจิกรรมทัง้ปวงให้สอดคล้องกบัแผนพฒันามหาวทิยาลยัขอนแก่น และแนวนโยบายของคณะฯ เพือ่เป็นการพฒันา

นักศึกษาให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้

  1) นายชัชชัย ช�านาญไพร เป็นนายกสโมสรนักศึกษา

  2) นายภาณุพงศ์ เพชรสุวรรณ  เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1

  3) นายคงทรัพย์ คงเจริญ เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2

  4) นางสาวมณฑการต์ ลุนทา เป็นเหรัญญิก

  5)  นางสาวมุกมณี มุตต๊ะ เป็นประชาสัมพันธ์

  6) นายอธิวัฒน์ ฝีปากเพราะ เป็นประธานกีฬา

  7) นายไกรสิทธิ์ พิศิษฐวานิช เป็นประธานกิจกรรมเชียร์

  8) นางสาวกฤษฤดี วรอภิธามน เป็นรองประธานกิจกรรมเชียร์และธุรการ

  9) นายกรกช เปี่ยมทรัพย์ เป็นรองประธานกิจกรรมเชียร์
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  10) นายจิรัฏฐ์ ระวาทชัย เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา

  11) นายอภิวัฒน์ รัตนวรรณี เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา

  12) นายณัฐวุฒิ แวงวรรณ เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา

  13) นายณิชาภา วงษ์ปัญญา เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา

  14) นายอนวัช นาจรูญ  เป็นเลขานุการ

 5.3 บทบ�ทหน้�ที่คณะกรรมก�รบริห�รสโมสรนักศึกษ�

  1.  บรหิารกจิการทัง้ปวงทีเ่กีย่วกบัสโมสรนกัศกึษา โดยไม่ขดัต่อระเบยีบ ข้อบงัคบั ค�าสัง่ และประกาศของคณะหรอืมหาวทิยาลยั

  2. บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ และสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา

  3. พจิารณากลัน่กรองโครงการและงบประมาณของคณะกรรมการบรหิารและชมุนมุ เพือ่ขอรบัการจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุ

ตามความเหมาะสมจากคณะหรือมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องจัดท�าแผนงาน แล้วส่งให้คณะภายในสามสิบวันนับแต่วันแถลงนโยบาย เพื่อขอความ

เห็นชอบจากคณบดี

  4. ควบคุม ดูแล และให้ความสะดวกในการด�าเนินงานของชุมชนในสังกัด

  5. เสนอผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารและชุมชุมในสังกัดต่อคณะก่อนการส่งมอบงานให้คณะกรรมการบริหาร

ชุดใหม่

  6. เสนอความคิดเห็นต่อคณะหรือมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา

  7. ประสานงานกับคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

  8. อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

 5.4 ก�รให้บริก�รด้�นทุนและสวัสดิก�รต่�ง ๆ

  ก�รบริก�รด้�นกีฬ�

  มหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้จดัสนามกฬีาไว้บรกิารนกัศกึษา มทีัง้สนามกฬีากลางแจ้งและสนามกฬีาในร่มทกุประเภท รวมทัง้อาคาร

พละศึกษา เวลาเปิดบริการตั้งแต่เวลา 8.30-20.00 น.
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  1. บริการให้ยืมอุปกรณก์ีฬา เชน่ ลูกฟตุบอล ลกูบาสเกตบอล ไมแ้บดมนิตนั ไมป้งิปอง ลูกตระกร้อ ฯลฯ ตดิต่อขอยมืไดท้ี่งาน

กีฬา เวลา 12.00-18.30 น

  2. บริการด้านบริหารร่างกาย โดยการเต้นแอโรบิค เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 น. -18.30 น. ที่อาคารศาลา

พระราชทานปริญญาเดิม

  3. บริการสระว่ายน�้า ให้บริการ วันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 08.00 น. และศุกร์ เวลา 06.00 น. - 10.00 น.  

และ 14.00 น. - 20.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 18.00 น. - 20.00 น. อัตราค่าบริการ 50 บาทต่อปี ส�าหรับสมาชิกและ 5 บาทต่อครั้ง

  4. ชมรมกีฬา หากนักศึกษาสนใจเป็นสมาชิกชมรมกีฬา แต่ละประเภทได้ที่งานกีฬา อาคารพลศึกษา หรือชมรมกีฬาต่าง ๆ 

ของคณะนิติศาสตร์

  ก�รบริก�รด้�นหอพัก

  มหาวทิยาลยัขอนแก่นมหีอพกัส�าหรบันกัศกึษา จ�านวน 26 หอพกั (ไม่รวมหอพกัใหม่ จ�านวน 9 หอพกั) แบ่งเป็นหอพกันกัศกึษา

ชาย จ�านวน 8 หอพัก ได้แก่ หอ 5,7,9,10,11,12,15 และ 16 รับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 1,786 คน หอพักนักศึกษาหญิงจ�านวน 10 หอพัก ได้แก่ 

หอ 1,2,3,4,13,14,17,18,19,20 รับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น จ�านวน 2,952 คน รวมรับนักศึกษาได้ 4,738 คน โดยมีงานหอพักนักศึกษา กองกิจการ

นกัศกึษาเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบและอ�านวยความสะดวกให้กบันกัศกึษาในแต่ละหอพกั มอีาจารย์ทีป่รกึษาหอพกัและกรรมการหอพกั จ�านวน 3 คน  

ซึง่เป็นนกัศกึษารุน่พีท่ีผ่่านการคดัเลอืกคอยให้ความช่วยเหลอืนกัศกึษาเมือ่มปัีญหาเกดิขึน้ในหอพกั หากมปัีญหาเกีย่วกบัหอพกัในช่วงเวลากลาง

คนืให้แจ้งกรรมการหอพกั หรอือาจารย์ทีป่รกึษาหอพกัทีป่ระจ�าอยูใ่นหอพกันัน้ ๆ  ได้ตลอดเวลา หากนกัศกึษาเจบ็ป่วยในเวลากลางคนืต้องการ

รถพยาบาลรับตัวไปรักษาในกรณีฉุกเฉินให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน โทร 63714 หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน ที่ 12345
 
  สิทธิก�รเข้�อยู่หอพัก

  (1)  นกัศกึษาใหม่ทกุคนมสีทิธิเ์ข้าอยูห่อพกัตามความสมคัรใจ โดยงานหอพกันกัศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น จะจดัทีพ่กัให้ตาม

ที่นักศึกษาแจ้งความจ�านงจองห้องพักไว้ทางอินเตอร์เน็ต และให้ติดต่อที่หน่วยหอพักเพื่อรับกุญแจและกรอกเอกสาร

  (2)  นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 ขึน้ไป จะมสีทิธอิยูห่อพกัต่อไปได้เมือ่ผ่านการคดัเลอืกจากคณะกรรมการคดัเลอืก หากนกัศกึษาทีม่ปัีญหา

ในการเข้าที่พัก หรืออุปกรณ์ในห้องพักช�ารุดเสียหายให้ติดต่อกับหน่วยหอพักที่นักศึกษาได้รับกุญแจเข้าอยู่หอพัก
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  5.5 ค่�ธรรมเนียมก�รเข้�พัก

  (1) ภ�คก�รศึกษ�ปกต ิ(รวมค่าห้องพัก ค่าน�้า และค่าไฟฟ้า)

 หอพักที่ 10, 11 คนละ 1,400 บาท ต่อภาคการศึกษา

 หอพักที่ 21, 23, 24, 25  คนละ 1,600 บาท ต่อภาคการศึกษา

 หอพักที่ 26, 27  คนละ 1,800 บาท ต่อภาคการศึกษา

 หอพักที่ 5, 7, 8, 14, 17, 18, 20  คนละ 2,200 บาท ต่อภาคการศึกษา

 หอพักที่ 3, 15, 19 คนละ 3,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

 หอพักที่ 1, 2, 4, 9, 12, 13, 16, 22 คนละ 3,300 บาท ต่อภาคการศึกษา

  (2) ภ�คก�รศึกษ�ฤดูร้อน

 หอพักที่ 10, 11 คนละ 700 บาท ต่อภาคการศึกษา

 หอพักที่ 21, 23, 24, 25  คนละ 800 บาท ต่อภาคการศึกษา

 หอพักที่ 26, 27  คนละ 900 บาท ต่อภาคการศึกษา

 หอพักที่ 5, 7, 8, 14, 17, 18, 20  คนละ 1,100 บาท ต่อภาคการศึกษา

 หอพักที่ 3, 15, 19  คนละ 1,500 บาท ต่อภาคการศึกษา

 หอพักที่ 1, 2, 4, 9, 12, 13, 16, 22 คนละ 1,650 บาท ต่อภาคการศึกษา

 เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก ได้แก่ ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ และที่นอน ส่วนการบริการและสวัสดิการในหอพัก มีโทรศัพท์ติดต่อภายใน 

โทรศัพท์สาธารณะ ห้องดูโทรทัศน์ห้องคอมพิวเตอร์ และจุดบริการ Wireless Lan ห้องอ่านหนังสือ ห้องน�้ารวม จุดบริการเครื่องซัก-อบ-รีด/

มินิมาร์ท และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง(หอพักหญิง) และลานจอดรถจักรยานยนต์

 ก�รให้บริก�รของหน่วยหอพัก

 บริการให้ค�าปรึกษา บริหารให้ยืมกุญแจส�ารอง บริการรับ - จ่ายไปรษณีย์และบริการเรื่องแจ้งซ่อม

 กำ�หนดก�รปิด-เปิด หอพักหญิง

 วนัอาทติย์ - วนัพฤหสับด ีปิดประตรูัว้ และประตอูาคารหอพกั เวลา 23.00 น. เปิดเวลา 05.30 น. ตามระเบยีบทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด
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 วันศุกร์ - วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดประตูรั้วและประตูอาคาร หอพักเวลา 24.00 น. เปิดเวลา 05.30 น. และยังมีหอพัก

สวัสดิการ KKU-WARA PESIDENT ที่รับนักศึกษาได้อีกประมาณ 2,000 คน มีราคาตั้งแต่ 2,400-4,800 บาท/เดือน

 5.6 ก�รบริก�รด้�นทุนก�รศึกษ�

  ทุนก�รศึกษ�ที่จัดสรรโดยมห�วิทย�ลัยขอนแก่น

  จัดให้มีทุนการศึกษา ทั้งทุนของรัฐบาล และทุนของเอกชนส�าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ทุนละ 3,000 - 30,000 

ต่อปี เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ นักศึกษาติดต่อยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่กองกิจการนักศึกษา

  เงินช่วยเหลือค่�อ�ห�รกล�งวัน

  มหาวทิยาลยัขอนแก่น มเีงนิช่วยเหลอือาหารกลางวนัส�าหรบันกัศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรพัย์และไม่ได้กูย้มืเงนิกองทนุเงนิให้กูย้มื

เพื่อการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับเงินทุนเดือนละ 400 - 800 บาท ติดต่ดขอรับทุนได้ที่กองกิจการนักศึกษา

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ� กยศ. (www.studentloan.or.th)

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรเงินให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล

  โดยนกัศกึษาทีส่ามารถกูย้มืเงนิได้ ต้องมคีณุสมบตัผ่ิานเกณฑ์ทีก่�าหนดคอื รายได้ของผูป้กครอง (บดิามารดาหรอืผูอ้ปุการะ) รวม

กันไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปีจึงจะสามารถกู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

  ในการยืน่ขอกูเ้งนิ ให้นกัศกึษาส่งข้อมลูขอกูย้มื online ให้มหาวทิยาลยัขอนแก่น ผ่านเวบ็ไซต์( http://studentloan.kku.ac.th) 

ส�าหรับการช�าระหนี้

  (1) เมื่อผู้กู้ส�าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องช�าระกู้ยืมคืนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษาตามระยะเวลาและวิธีการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ

  (2)  ผู้กู้ยืมที่ก�าลังศึกษาอยู่และไม่ได้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่แจ้งสถานภาพการเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนให้

ธนาคารทราบถือว่าเป็นผู้ครบก�าหนดช�าระหนี้
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  กองทุนเงินยืมฉุกเฉินของมห�วิทย�ลัยขอนแก่น

  มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งกองทุนเงินยืมฉุกเฉินให้นักศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาความจ�าเป็นและความเดือดร้อน

ทางการเงนิ โดยนกัศกึษาตดิต่อยมืได้ทีก่องกจิการนกัศกึษา ส�าหรบัคณุสมบตัขิองผมูสีทิธิย์มืเงนิต้องเป็น นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยั

ขอนแก่น และต้องไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา หรือถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ต�่ากว่า 2.00 ยกเว้น 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาต้นและมีความเดือดร้อนจ�าเป็นด้านการเงินจริง โดยต้องไม่อยู่ในระหว่างค้างช�าระเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษา

  เงื่อนไขก�รยืมเงินฉุกเฉินของนักศึกษ�

  1. ในกรณทีีม่คีวามเดอืดร้อนทีเ่กดิขึน้จากเรือ่งใด ๆ  ให้ยมืได้ในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 บาท (หนึง่พนับาท) โดยนกัศกึษาทีย่มืเงนิ 

ต้องช�าระเงินคืนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

  2.  ในกรณทีีม่คีวามเดอืดร้อนทางด้านการลงทะเบยีนเรยีนให้ยมืเงนิได้ในวงเงนิไม่เกนิจ�านวนเงนิทีล่งทะเบยีนเรยีน โดยนกัศกึษา

ผูย้มืต้องท�าสญัญายมืเงนิพร้อมหลกัฐานและมผีูค้�า้ประกนัสญัญาและช�าระเงนิภายใน 2 เดอืนนบัแต่วนัทีย่มื หากผูย้มืไม่ช�าระเงนิคนืผูค้�า้ประกนั

ต้องชดใช้แทน

  ในกรณีที่มีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัยวาตภัย ให้ยืมเงินได้ในวงเงิน 20,000 บาท การยืม

เงินใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับข้อ (2)

  การยืมเงินไม่ว่ากรณีใด ที่เป็นการยืมในภาคการเรียนสุดท้ายของปีการศึกษานั้นจะต้องคืนเงินก่อนการประกาศผลสอบ

  ในกรณทีีผู่ย้มืผดิสญัญาไม่มาช�าระเงนิคนืภายในก�าหนดจะถกูตดัสทิธิก์ารยมืเงนินกัศกึษาดงักล่าว 1 ปีการศกึษา และต้องรบัผดิ

ทางวินัย นักศึกษาอีกด้วย

 5.7 สวัสดิก�รด้�นสุขภ�พ

  ศนูย์สขุภาพ งานบรกิารพยาบาล ส�านกังานชัว่คราวตัง้อยูท่ีบ่รเิวณ อาคารตรงข้ามกบัศาลาพระราชทานปรญิญาบตัรอาคารเดมิ 

(ติดกับสนามเทนนิส) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. และ 12.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโดย

แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และในเวลา 12.00 - 13.30 น. ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

ส�าหรับนักศึกษาที่จ่ายค่าประกันสุขภาพ จ�านวน 200 บาท นักศึกษาได้รับสิทธิ์การตรวจรักษาในวงเงินค่ารักษาไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี ส่วน

นักศึกษาที่มีบัตรทองแล้วสามารถใช้บริการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ภายใน 12398, 12990 หรือ 0 

4320 3454
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 5.8 ก�รประกันอุบัติเหตุสำ�หรับนักศึกษ�

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ท�าสัญญาการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบหมู่ส�าหรับนักศึกษาทุกคน ซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี  

มผีลประโยชน์คุม้ครองทกุแห่งทัว่โลกตลอด 24 ชัว่โมง โดยทางมหาวทิยาลยัฯ ได้จ่ายเงนิค่าประกนัอบุตัเิหตใุห้แก่นกัศกึษาจากเงนิค่าธรรมเนยีม

การศึกษา หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาเป็นวงเงินสูงสุด 11,000 บาท กรณีนักศึกษาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  

จะจ่ายเป็นเงิน 110,000 บาท

 5.9 บริก�รอื่นๆ สำ�หรับนักศึกษ� ภ�ยในมห�วิทย�ลัยขอนแก่น

  • ศูนย์อ�ห�รและบริก�ร

   อาคารศูนย์อาหารและบริการ ตั้งอยู่ตรงข้ามส�านักวิทยบริการ ให้บริการจ�าหน่าย อาหารและเครื่องดื่มในราคาควบคุมพร้อม

ทั้งสินค้าเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้ยังมีร้านตัดผมชาย ร้านเสริมสวย ร้านขายของช�า ร้านถ่ายเอกสาร ร้านล้างอัดรูป ร้านแว่นตา ร้านกิ๊ฟช๊อป  

ร้านจ�าหน่ายตัว๋รถโดยสารปรบัอากาศ และตัว๋เครือ่งบนิ ศนูย์หนงัสอืของมหาวทิยาลยัขอนแก่น และสนิค้าอืน่ ๆ  อกีมากมาย จ�าหน่ายทีบ่รเิวณ

ชั้น 2 และชั้น 3 นอกจากนี้ยังมีโรงอาหาร 2 ตั้งอยู่ด้านข้างกองกิจการนักศึกษา และโรงอาหาร 3 ตั้งอยู่ที่ด้านหลังหอพักหญิงที่ 19

  •	 ร้�นค้�สหกรณ์มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

   ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. 

จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ส�าหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกจะสมัครเป็นสมาชิกต้องเสียค่า

ธรรมเนยีม 5 บาท และค่าหุน้ๆ ละ 20 บาท เมือ่ถงึสิน้ปีจะได้รบัเงนิปันผล ร้านค้าสหกรณ์มหาวทิยาลยัฯ ยงัมสีาขาที ่2 ตัง้อยูท่ีแ่ฟลตป่าดู ่เปิด

ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น.

  •		ธน�ค�ร

   มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีธนาคารเปิดให้บริการด้านการเงิน ดังนี้

   1.  ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) ม ี2 สาขา คอื สาขามหาวทิยาลยัขอนแก่น ตัง้อยูท่ีด้่านหน้าโรงพยาบาลศรนีครนิทร์ 

และสาขาย่อยตั้งอยู่ในศูนย์อาหารและบริการ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2

   2.  ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด สาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ และ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์อาหารและบริการ
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   3.  ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

   4.  ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ

  •		ไปรษณีย์

   ทีท่�าการไปรษณย์ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น ตัง้อยูท่ีช่ัน้ล่างของศนูย์อาหารและบรกิาร (คอมเพลก็ซ์) เปิดให้บรกิาร วนัจนัทร์-ศกุร์ 

ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002

  •		รถโดยส�รประจำ�ท�ง

   รถโดยสารประจ�าทางที่ให้บริการรับส่งนักศึกษา และบุคคลทั่วไปในการเดินทางเข้า - ออก ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เริ่มวิ่งรับผู้โดยสารระหว่างเวลา 06.00 - 20.00 น. รถโดยสารที่ให้บริการ คือ

  รถสองแถวสีฟ้า สาย 8 (สายใหม่) เริ่มต้นเส้นทางวิ่งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากประตูศรีฐาน ไปสุดเส้นทางที่หมู่บ้าน

การเคหะ ในเมืองขอนแก่น

  รถสองแถวสีฟ้า สาย 8 (สายเก่า) เริ่มต้นเส้นทางวิ่งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากประตูสีฐาน ไปสุดเส้นทางที่หมู่บ้านการ

เคหะ ในเมืองขอนแก่น

  รถสองแถวสีแดง สาย 16 (บ้านโนนทัน-มข.) เริ่มต้นเส้นทางวิ่งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปสุดเส้นทางที่บ้านโนนทัน  

ในเมืองขอนแก่น

  ** อัตร�ค่�โดยส�ร ปัจจุบันนักศึกษาขึ้นลงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นรถสองแถว สาย 8 คนละ 6 บาท (หลัง 18.00 น. 

คนละ 9 บาท) ส่วนนักศึกษาขึ้นลงภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และเข้าออกมหาวิทยาลัยฯ รถสองแถว คนละ 9 บาททุกสาย

  ระบบขนส่งมวลชน มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

  ตัง้แต่ปีการศกึษา 2553 เป็นต้นมา มหาวทิยาลยัขอนแก่น ก�าหนดเป้าหมายเพือ่สนองนโยบายรฐับาลเรือ่งประหยดัการใช้พลงังาน 

โดยจัดระบบขนส่งมวลชน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ขึ้นลงได้สะดวกปลอดภัย  

เลือกรถ Shuttle Bus ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV ที่มีราคาต�่ากว่าการใช้น�้ามัน และมีคุณสมบัติเฉพาะ คือมีความปลอดภัยสูง สะอาด  

ไม่ก่อให้เกิดควันด�าไม่ก่อให้เกิดสารอันตรายต่อสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากร และช่วยลดปัญหาสภาวะทางอากาศ แบ่งรถบริการเป็น  

2 ขนาด คือ ขนาดใหญ่และเล็ก โดยรถบริการขนาดใหญ่ขนาด 60 ที่นั่ง ให้บริการตามเส้นทางหลัก 4 สาย ส่วนรถบริการขนาดเล็ก 30 ที่นั่ง 
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ให้บริการตามเส้นทาง 2 สาย แยกไปตามคณะฯ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดบริการหมุนเวียนในการบริการทุก 10 นาทีต่อคัน  

เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษาสามารถลดการใช้จักรยานยนต์ในการย้ายห้องเรียน หรือ คณะต่าง ๆ และบุคลากรได้รับ

ความสะดวกต่อการเดนิทางประสานงานต่าง ๆ  และลดการใช้รถของหน่วยงานให้บรกิ�รโดยไม่มค่ี�ใช้จ่�ย บรกิารทกุวนัเว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

เริ่มต้น ณ ต้นสายตั้งแต่เวลา 07.00 น. และหยุดบริการ ณ ต้นสายในเวลาประมาณ 21.00 น.

 5.10 ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�

  ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ต้องช�าระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท  

ค่าธรรมเนยีมการศกึษารายภาคการศกึษาปกตเิหมาจ่าย 18,000 บาทประกอบด้วย ค่าบ�ารงุมหาวทิยาลยั ค่าหน่วยกติค่าธรรมเนยีมการศกึษา

ส�าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยที่นักศึกษาจะได้รับบริการต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

   (1)  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

   (2)  ค่าประกันอุบัติเหตุ

   (3)  ค่าบริการสุขภาพ

   (4)  ค่าบ�ารุงสโมสรนักศึกษา

   (5)  ค่าบ�ารุงกีฬา

   (6)  ค่าบ�ารุงห้องสมุด

   (7)  ค่าบ�ารุงศูนย์คอมพิวเตอร์

   (8)  ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาเมื่อแรกเข้าคนละ 1 บัตร

  ส�าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ช�าระครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ คือ 9,000 บาท

 ค่�หนังสือเรียนและเอกส�รต่�งๆ ประม�ณ 1,000 บ�ท ต่อภาคการศึกษา

 ค่าอาหาร ประมาณ 3,000 บาท ต่อเดือน

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ประมาณ 300 - 500 บาท ต่อเดือน

 สรุปว่าเมื่อแรกเข้านักศึกษาใหม่ จะต้องจ่ายเงินประมาณ 25,000 - 30,000 บาท (รวมค่าหอพัก ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลง

ทะเบียน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ) ในเดือนต่อไปนักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายลดลงเหลือเดือนละประมาณ 3,000 - 5,000 บาท
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กลุ่มง�นพัฒน�นักศึกษ�

 1. งานพัฒนานักศึกษา

 2. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย

 3. งานห้องค้นคว้าและแนะแนวการศึกษา

• หมายเลขโทรศัพท์ 095 6534035  และ 043 203588 ต่อ 17 ภายใน 42334  

นายอนุชิต  ปัสสาสุ  (พี่ตั้ม)  ต�าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 

รับผิดชอบ

1) งานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

2) งานด้านกิจกรรมขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา

3) งานด้านวินัยนักศึกษา 

4) งานด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการ

นายฉัตรชัย  ปลัดกอง  (พี่เกมส์)  ต�าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 

รับผิดชอบ 

1) งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา

2) งานสวัสดิการนักศึกษา

3) งานเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

4) งานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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นางสาวลภัสชฎา  สาสุนันท์  (พี่โหน่ง)  ต�าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 

รับผิดชอบ

1) งานด้านแนะแนวและจัดหางาน

2) งานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

3) งานด้านทะเบียนประวัตินักศึกษา

4) งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

5) งานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

นายปณัฐ  เนรมิตตกพงศ์ (พี่แบงค์)  ต�าแหน่ง : บรรณารักษ์ 

รับผิดชอบ

1) งานบริหารจัดการห้องค้นคว้าทางกฎหมาย

2) งานพัฒนาทรัพยากร

3) งานวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ

4) งานบริการภายในห้องค้นคว้าทางกฎหมาย

5) งานบ�ารุงรักษาทรัพยากร
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ภ�คผนวก

ระเบียบ ประก�ศ และข้อบังคับที่นักศึกษ�ต้องรู้ เพื่อประโยชน์ในก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ว่�ด้วย ก�รจัดก�รศึกษ�

 1.  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 

 2.  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย ว่าด้วยการสอบประจ�าภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2557

 4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 440/2542) 

  เรื่อง การใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการลาและกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา 

 5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 816/2552)

     เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ขั้นพื้นฐานส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552

 6. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1283/2549)   

  เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารในเทศขั้นพื้นฐาน

  ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)

ว่�ด้วย ง�นพัฒน�นักศึกษ�

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ว่าด้วยเรื่องเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2547

 3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1597/2551) เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
 

หม�ยเหตุ

 (1)  นักศึกษ�ส�ม�รถดูร�ยละเอียดได้ที่คู่มือนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี ของมห�วิทย�ลัยขอนแก่น

 (2) หรือ ท�งเว็บไซด์ สำ�นักบริห�รและพัฒน�วิช�ก�ร http://registrar.kku.ac.th
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 ระเบียบ ประก�ศ คำ�สั่ง ที่นักศึกษ�ต้องรู้ ในก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรนิติศ�สตรบัณฑิต ส�ข�นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1886/2552)

      เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

 2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 08/2558)

  เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

 3. ประกาศคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ 22/2558)

  เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความประพฤติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 4. ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 07/2555)

  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�าภาค
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การจัดการศึกษา
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ก�รลงทะเบียนเรียน 

 ข้อ 12 ก�รลงทะเบียนเรียน

  12.3 ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส�าหรับการ

ลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา

  12.4 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

  12.5 ในกรณีที่มีความจ�าเป็น การลงทะเบียนเรียนมากกว่า หรือน้อยกว่าที่ก�าหนดไว้ในข้อ 12.3 และ ข้อ 12.4 อาจกระท�า

ได้โดยความเห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี ทั้งนี้ไม่เกิน 25 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติส�าหรับการลงทะเบียน

แบบเต็มเวลา และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษและส�าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา

ระเบียบ ประก�ศ และข้อบังคับที่นักศึกษ�ต้องรู้ เพื่อประโยชน์ในก�รศึกษ�

ระดับปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
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(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)

ระยะเวล�ของก�รลงทะเบียนเรียน ที่ควรทร�บ ก�รลงทะเบียนเรียน ม�กกว่�/น้อยกว่� กำ�หนด

ช่วงที่ 2 -  ตรวจสอบการแจ้งความประสงค์ (Random)

 - เพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนกลุ่ม

 -  ยืนยันการลงทะเบียนเรียน

 -  ช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ก�าหนดการตามปฏิทินมหาวิทยาลัย

ช่วงที่ 1   แจ้งความประสงค์ลงทะเบียน (Random) ตามปฏิทินมหาลัย

ช่วงที่ 3   - เพิ่ม -ถอน

  -  ยืนยันการลงทะเบียน

  -  ช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับ

นักศึกษากรอกแบบฟอร์มค�าร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่า/น้อยกว่าก�าหนด

ระบ ุ  1.  เหตุผลความจ�าเป็น

         2.  รหัส-ชื่อวิชา-วัน-เวลาเรียน-เวลาสอบ ทุกวิชาที่ลงทะเบียน

(1)  ยื่นเอกสารที่งานบริการวิชาการ

(2)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น

(3)  คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(4)  ให้นักศึกษายื่นค�าร้องต่อส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ด้วยตนเอง 

เพื่อพิจารณาด�าเนินการ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)หม�ยเหตุ การยื่นเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนต่อคณะ หรือ อาจารย์ 

หรือ เจ้าหน้าที่ จะสมบูรณ ์ ต่อเมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและ

มชีือ่ปรากฏในระบบทะเบยีนของส�านกับรหิารและพฒันาวชิาการหาก

ไม่มีชื่อให้ติดต่อกลุ่มภารกิจด้านวิชาการโดยด่วน ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นวัน

สุดท้ายของการเพิ่มรายวิชา
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ก�รเพิ่มถอนร�ยวิช�

 ข้อ 15 ก�รเพิ่มถอนร�ยวิช�

  15.1  การถอนรายวชิาภายในหนึง่ในสีข่องระยะเวลาการศกึษารายวชิานัน้ในภาคการศกึษานัน้ นบัจากวนัเริม่เรยีนตามปฏทินิ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรก�าหนดรายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้ 

นักศึกษาสามารถด�าเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

  15.2  การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก�าหนดไว้ในข้อ 15.1 แต่ไม่เกินหนึ่งในสองของระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดัง

กล่าวในภาคการศกึษานัน้ นบัจากวนัเริม่เรยีนตามปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยัหรอืตามทีห่ลกัสตูรก�าหนด รายวชิาทีถ่อนนัน้จะได้ W แต่

จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ด�าเนินการที่ส�านักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ

  15.3  การถอนรายวชิาภายหลงัจากเวลาทีก่�าหนดไว้ในข้อ 15.2 รายวชิาทีถ่อนนัน้จะได้รบั F และจะปรากฏในใบแสดงผลการ

ศึกษา

(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)

ก�รตกออก

 ข้อ 28 ก�รตกออก

  28.2 นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้

   28.2.1 ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ถงึ 1.50 เมือ่ได้ลงทะเบยีนเรยีนมาแล้วและมหีน่วยกติสะสม ตัง้แต่ 30-59 หน่วยกติ

   28.2.2  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิตสะสม ตั้งแต่ 60 หน่วยกิต

ขึ้นไป

(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)
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ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�

 ข้อ 29 ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ� นักศึกษ�ที่จะสำ�เร็จก�รศึกษ�ต้องมีคุณสมบัติครบต�มเงื่อนไขต่อไปนี้

  29.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 2.00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่คณะก�าหนดไม่ต�่ากว่า 2.00 หรือ

ได้ไม่ต�่ากว่า C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร

  29.7 นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 29.2 แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่สามารถขอรับ

อนุปริญญาได้ คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ทั้งนี้การให้อนุปริญญาต้องเป็นไปตามข้อ 30.2 แห่งระเบียบนี้

(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)

ก�รอนุมัติปริญญ�หรืออนุปริญญ� 

 ข้อ 31 ก�รให้ปริญญ�เกียรตินิยม

  31.2 การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็นดังนี้

   31.2.1  เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส�าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ ทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต้องไม่ต�่ากว่า 3.60 กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณาถึงทศนิยม

ต�าแหน่งที่ 4 หากยังเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกของหลักสูตร

   31.2.2  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.60

   31.2.3  เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.59

(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)

ก�รล� ก�รพ้นสภ�พนักศึกษ� และก�รคืนสภ�พนักศึกษ�

 ข้อ 37 ก�รล�

  37.1  การลาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

   37.1.1  การลาป่วยหรือลากิจ
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   37.1.2  การลาพักการศึกษา

   37.1.3  การลาออก

  37.2 การลาป่วยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาได้ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะต้อง

ขอลาพักการศึกษา และการลาที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ให้เป็นไปตามข้อ 27 แห่งระเบียบนี้ และตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยก�าหนด  

นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี

  37.3  การลาพักการศึกษา

   37.3.1  นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

    (1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร

    (2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน

    (3) เหตุผลความจ�าเป็นอื่นที่คณะเห็นสมควร

   37.3.2  วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง ในกรณีที่นักศึกษาไม่อาจด�าเนินการด้วยตนเองได้ 

ยืน่ใบลาพร้อมหลกัฐานอืน่ๆ ทีค่ณะ ผ่านอาจารย์ทีป่รกึษา เพือ่ให้คณบดเีจ้าสงักดัเป็นผูพ้จิารณาอนมุตั ิและแจ้งส�านกับรหิารและพฒันาวชิาการ

เพือ่ปรบัสถานะ ทัง้นีน้กัศกึษาจะต้องด�าเนนิการไม่น้อยกว่า 2 สปัดาห์ก่อนวนัแรกของการสอบประจ�าภาคตามปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี

   37.3.3 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย 

อาจให้ลาพักการศึกษา ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

   37.3.4  นกัศกึษาทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษา ต้องช�าระค่าธรรมเนยีมเพือ่รกัษาสภาพนกัศกึษา ตามทีม่หาวทิยาลยั

ก�าหนด

  37.4  การลาออก นักศึกษาต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองและหลักฐานการแสดงว่าไม่มีหนี้สินค้างช�าระ  

โดยผ่านการพจิารณาของอาจารย์ทีป่รกึษาและคณบดทีีน่กัศกึษาสงักดั เพือ่ให้มหาวทิยาลยัพจิารณาอนมุตั ิกรณทีีม่เีหตผุลความจ�าเป็นอาจให้

ผู้ปกครองยื่นใบลาออกแทนนักศึกษาก็ได้

  37.5  หลักฐานที่ใช้ประกอบในใบลาต่างๆ ประกอบด้วย

   37.5.1  ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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   37.5.2  ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากป่วย) ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

   37.5.3 หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีลาป่วยหรือลากิจเกิน  

15 วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก

   37.5.4 หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา การลาทุกประเภทต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

   37.5.5  หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารการได้รับอนุมัติให้ไปฝึกปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ  

การเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร เป็นต้น

   37.5.6  หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างช�าระต่อมหาวิทยาลัย กรณีลาออก หรือลาพักการศึกษา

 (ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)

ก�รพ้นสภ�พนักศึกษ�

 ข้อ 38 ก�รพ้นสภ�พนักศึกษ� นักศึกษ�จะพ้นสภ�พนักศึกษ�ต�มหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

  38.1  ตาย

  38.2  ลาออก

  38.3  ตกออก

  38.4  ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

  38.5  ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  38.6  เรยีนส�าเรจ็ตามหลกัสตูร และได้รบัอนมุตัปิรญิญาหรอือนปุรญิญาจากสภามหาวทิยาลยัโดยให้ถอืว่าวนัทีส่ภามหาวทิยาลยั

อนมุตัปิรญิญาหรอือนปุรญิญาเป็นวนัพ้นสภาพนกัศกึษา เว้นแต่กรณเีป็นนกัศกึษาในหลกัสตูรทีข่ออนมุตัสิองปรญิญาให้ถอืวนัพ้นสภาพนกัศกึษา

ในวันที่อนุมัติปริญญาที่สอง

  38.7 ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนดในแต่ละภาคการศึกษา โดยมิได้ลาพักการศึกษาตาม

ระเบียบ

  38.8 อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนด

(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)
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ก�รคืนสภ�พนักศึกษ�

 ข้อ 39 ก�รคืนสภ�พนักศึกษ�

  39.1  นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้

   39.1.1  พ้นสภาพตามข้อ 38.2 ข้อ 38.7 ข้อ 38.8 และข้อ 38.13 หรือ

   39.1.2  พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร I และถูกประเมินให้ตกออก โดยยังไม่ได้แก้ผลการประเมินอักษร I

(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)

โทษท�งวิช�ก�ร

 ข้อ 41 โทษท�งวิช�ก�ร มี 4 สถ�น ดังนี้

  41.1  ปรับตกในรายวิชาที่เป็นกรณีที่เป็นสาเหตุของการกระท�าผิดหรือการผ่าฝืนระเบียบนี้ เช่น ทุจริตในการสอบ และกรณี

ที่เป็นไปตามข้อ 24.1.4

  41.2  ปรบัตกไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของรายวชิาทีส่อบมาแล้วส�าหรบัภาคการศกึษานัน้ โดยนบัย้อนหลงัตามล�าดบัรายวชิาทีส่อบ

  41.3 ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้วส�าหรับภาคการศึกษานั้น

  41.4  ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนส�าหรับภาคการศึกษานั้น

 ข้อ 43 นักศึกษ�ที่ถูกสั่งลงโทษต�มระเบียบนี้ หรือไม่ได้รับก�รอนุมัติปริญญ�หรืออนุปริญญ�ต�มข้อ 30 อ�จอุทธรณ์ได้ต�ม

หลักเกณฑ์ดังนี้

  43.1  ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในก�าหนด 30 วัน นับแต่วันทราบค�าสั่งการลงโทษ

   43.2  การอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษให้ท�าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์

  43.3 การอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ส�าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้

  43.4  การปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)



 K K U • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 87

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ก�รลงทะเบียนเรียนข้�มมห�วิทย�ลัย

 ข้อ 5 วิธีก�รลงทะเบียนเรียนข้�มมห�วิทย�ลัย

  5.1  นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่จะขอประสงค์ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ปฏิบัติดังนี้

   5.1.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใด ต้องยื่นความจ�านงผ่านมหาวิทยาลัย 

ที่นักศึกษานั้นสังกัดอยู่ และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อน

วันลงทะเบียนวิชาเรียนประจ�าภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก�าหนด

   5.1.2  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งการพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบก่อนก�าหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน

   5.1.3  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินค่า

ธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก�าหนด จึงจะถือว่า

การลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์

  5.2  กรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ก�าหนด

  (ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541)

ก�รสอบประจำ�ภ�ค

 ข้อ 6 นกัศกึษ�ต้องแต่งก�ยให้สภุ�พเรยีบร้อยและถกูต้องต�มข้อบงัคบัมห�วทิย�ลยัขอนแก่น ว่�ด้วยเครือ่งแบบและเครือ่งแต่ง

ก�ยนักศึกษ� พ.ศ.2547

 กรรมก�รคุมสอบอ�จไม่อนุญ�ตให้นักศึกษ�เข้�สอบห�กนักศึกษ�ไม่ปฏิบัติต�มคว�มในวรรคแรก

 ข้อ 7 ผู้มีสิทธิเข้�สอบ

  (1)  เป็นผู้ที่ไม่ถูกตัดสิทธิการสอบจากมหาวิทยาลัย

  (2)  เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประกาศฯ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยก�าหนดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยต้องแจ้ง

ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน
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 ข้อ 8 ก�รเข้�ห้องสอบ

  (1)  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ

  (2)  ห้ามน�าหนงัสอื ต�ารา เอกสาร บนัทกึข้อความ เครือ่งมอืสือ่สารทกุชนดิ และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ทีส่ามารถจดัการข้อมลู

ได้เข้าห้องสอบ เว้นแต่อุปกรณ์เครื่องใช้จ�าเป็นที่อาจารย์ผู้สอนอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

  (3)  ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห้องสอบภายหลังการสอบได้เริ่มต้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเสียก่อนจึงจะ

เข้าสอบได้ แต่ถ้าเวลาได้ล่วงเลยไปเกินกว่า 30 นาที นับตั้งแต่เวลาเริ่มต้นสอบ นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ

  (4) นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบและนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบที่คณะกรรมการสอบจัดไว้ให้

 ข้อ 9 ก�รปฏิบัติตนระหว่�งก�รสอบ

  (1)  นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามค�าสั่งของกรรมการคุมสอบ

  (2)  นกัศกึษาต้องแสดงบตัรประจ�าตวันกัศกึษา หรอืบตัรอืน่ใดทีท่างราชการออกให้ทีม่รีปูถ่ายให้กรรมการคมุสอบตรวจสอบ

ก่อนลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ

  (3)  นักศึกษาต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้จ�าเป็นของตนเอง ห้ามยืมกันในห้องสอบ

  (4)  ห้ามกระท�าการทุจริต หรือกระท�าการใดๆ อันส่อไปในทางทุจริต

  (5)  ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งใดในห้องสอบ

  (6)  หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อสอบให้ท�าไปตามที่ปรากฏในข้อสอบหรือสอบถามกรรมการคุมสอบ

  (7)  เมื่อเข้าห้องสอบแล้วห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ

  (8)  ห้ามลุกออกจากที่นั่งสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ

  (9)  เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือประกาศจากคณะกรรมการคุมสอบว่าหมดเวลาสอบให้ยุติการท�าข้อสอบโดยทันที

 ข้อ 12 ก�รกระทำ�ต่อไปนี้ถือว่�มีเจตน�ทุจริตในก�รสอบ

  (1)  พูด ถาม บอก ลอกค�าตอบ แสดงอาณัติสัญญาณหรือกระท�าใดๆ อันส่อไปในทางทุจริต

  (2)  น�าเครือ่งมอืสือ่สาร อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ทีส่ามารถจดัการข้อมลูได้ อปุกรณ์อืน่ทีไ่ม่จ�าเป็นในการสอบหรอืไม่ได้รบัอนญุาต

เข้ามาในห้องสอบ

  (3)  น�าหนังสือ ต�าราเอกสาร บันทึกข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ
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 ข้อ 21 ในกรณีที่นักศึกษ�ข�ดสอบด้วยมีเหตุผลคว�มจำ�เป็น ให้นักศึกษ�ที่ข�ดสอบทำ�เรื่องชี้แจงเป็นหนังสือถึงส�เหตุที่ข�ด

สอบยื่นต่อคณบดี เพื่อพิจ�รณ�ให้มีก�รสอบชดเชย โดยให้ยื่นคำ�ร้องต่อคณบดีผ่�นอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�และอ�จ�รย์ผู้สอน

 กรณีนักศึกษ�ข�ดสอบในร�ยวิช�อื่นนอกคณะที่นักศึกษ�สังกัดให้ยื่นคำ�ร้องต่อคณบดีผ�่นอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�และอ�จ�รย์ผู้สอน

เพื่อแจ้งให้คณะที่ร�ยวิช�นั้นสังกัดอยู่ดำ�เนินก�รสอบชดเชย

(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบประจ�าภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557)



มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U90

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ขั้นตอนก�รขอสอบชดเชย ในกรณีนักศึกษ�ข�ดสอบด้วยมีเหตุผลคว�มจำ�เป็น

นักศึกษายื่นค�าร้องชี้แจงสาเหตุพร้อมแนบหลักฐานประกอบ

งานบริการวิชาการตรวจสอบ / รวบรวมข้อมูล/ ประสานนักศึกษา

เสนอคณบดี

อาจารย์ประจ�าวิชาด�าเนินการสอบชดเชย

ประเมินผลระดับคะแนน (ก่อนส่งเกรด)

คณะกรรมการฯ รับรองผลการศึกษา

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา และประธานด�าเนินการสอบฯ

เพื่อพิจารณาลงนามให้ความเห็น

สอบชดเชยทัน

สอบชดเชย

อนุมัติ

มีเหตุจ�าเป็น

ไม่สอบชดเชย

สอบชดเชยไม่ทัน

ติดสัญลักษณ์  “I” กรณีพิเศษ 

และจะต้องแก้สัญลักษณ์ “I”

ในภาคการศึกษาถัดไป

หม�ยเหตุ :  กรณวีชิ�ต่�งคณะให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องต่อคณบดผ่ีานอาจารย์ 

ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเพื่อแจ้งให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัด

อยู่ด�าเนินการสอบชดเชย
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ก�รใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐ�นประกอบก�รล�และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับก�รศึกษ�

 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ในการใช้ใบรับรอง

แพทย์เพือ่ประกอบการพจิารณาการลาเนือ่งจากเจบ็ป่วย ประสบอบุตัเิหตไุด้รบับาดเจบ็หรอืกรณอีืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการศกึษาหรอืการสอบนกัศกึษา

ต้องแนบใบรับรองแพทย์ตามที่ก�าหนด ดังนี้

 1. ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดไว้

 2.  แพทย์ผู้ลงนามในใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่มีใบประกอบโรคศิลป์

 3.  ใบรับรองแพทย์ต้องระบุโรค อาการป่วยของนักศึกษาและความเห็นของแพทย์ให้ชัดเจนหากต้องให้หยุดพักการศึกษาเพื่อการ

บ�าบัดรักษาให้ระบุวันเริ่มต้นพักและระยะเวลาพักด้วย

  ใบรับรองแพทย์ที่น�ามาแสดงเป็นหลักฐานประกอบฯ หากไม่สมบูรณ์ตามที่ก�าหนดในข้อ 1-3 จะไม่รับพิจารณา

  ให้ยกเลกิประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่34/2535) เรือ่ง การใช้ใบรบัรองแพทย์เป็นหลกัฐานประกอบการลา และกรณี

อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2535 และให้ใช้ประกาศนี้แทน

  (ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 440/2542) เรื่อง การใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการลาและกรณีอื่นๆ  

ที่เกี่ยวกับการศึกษา)

เกณฑ์ม�ตรฐ�นคว�มรู้คว�มสม�รถท�งคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส�รสนเทศขั้นพื้นฐ�น

 เพือ่การพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยขีัน้พืน้ฐาน ส�าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัขอนแก่น บรรลุ

เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรีต้องมีความรู้ 

ความสามารถคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู ้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและการประกอบอาชีพของบัณฑิตในสังคมและสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากล

 ฉะนั้น อาสัญอ�านาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และข้อ 29.6 แห่ง
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมติที่ประชุมคณะบดีในการประชุมครั้งที่ 20/2552 เมื่อวันที่ 20 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 816/2552) เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามรถทาง

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารวนเทศขั้นพื้นฐานส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3  เกณฑ์มาตรฐานความรูค้วามสามารถทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน ส�าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก�าหนดดังนี้

  3.1 นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 

ต้องสอบผ่าน “การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความ

สามารถทางด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยขีัน้พืน้ฐาน ส�าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัขอนแก่น (หลกัสตูร พ.ศ. 2548) ” ตาม

เกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด ภายในระยะเวลาทีก่�าหนดให้ศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ๆ และให้นบัการสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้างต้นเป็นส่วนหนึง่

ขอการส�าเร็จการศึกษา 

   นักศึกษาทีเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ซึ่งจะ

ต้องได้ศึกษารายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เป็นแกนหลักเพื่อการส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอยู่แล้ว อาจได้

รบัการยกเว้นไม่ต้องสอบผ่านเกณฑ์ตามประกาศนีไ้ด้ ทัง้นีค้ณะทีร่บัผดิชอบหลกัสตูรต้องด�าเนนิการขออนมุตัจิากมหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยั

จะจัดท�าเป็นประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน 

  3.2 นกัศกึษาทีเ่ข้าศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัขอนแก่นก่อนปีการศกึษา 2552 ให้เป็นไปตาม “ประกาศ

ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่771/2548) เรือ่งการพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน ส�าหรบันกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

 ข้อ 4  ให้ส�านกันวตักรรมการเรยีนการสอน เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบการจดัสอบความรูค้วามสามารถทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศขั้นพื้นฐานตามประกาศนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการด�าเนินการจัดสอบในแต่ละปีการศึกษา ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 5  ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามประกาศนี ้กรณีทีเ่กดิปญัหาในการตคีวาม หรอืปญัหาการปฏิบตัติามประกาศนี้ ให้อธกิารบดี

เป็นผู้วินิจฉัย ข้อวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
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  (ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที ่861/2552) เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานความรูค้วามสมารถทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ฉบับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552)

ก�รพฒัน�ศกัยภ�พท�งคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสี�รสนเทศขัน้พืน้ฐ�น สำ�หรบันกัศกึษ�ระดบัปรญิญ�ตร ีมห�วทิย�ลยั

ขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)

 เพือ่การพฒันาศกัยภาพทางด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน ส�าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั

ขอนแก่น บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรี

จะต้องมีความรู้ความสารมารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสานสนเทศขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

 อาศัยอ�านาจตามความมาตรา 20 และ 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 771/2548) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ส�าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 40/2549) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติม) และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 8 นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนดในหลักสูตรมาตรฐาน จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสารถทางคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย และได้รับการบันทึกในประมวลผลการศึกษา (Transcript) ให้ได้สัญลักษณ์ 5 (Satisfac-

tory) ในรายวชิา 000 160 คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน (Basic Computer and Information Technology) 3 หน่วยกติ

 ในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด มีก�าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาที่เป็นพื้นฐานทางด้าน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมีวัตถุประสงค์และเนื้อหาเทียบได้กับที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรมาตรฐานนี้ไว้แล้ว นักศึกษาที่สอบผ่าน

เกณฑ์ตามข้อความวรรคแรก อาจสามารถขอยกเว้นการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาดงักล่าวได้ โดยให้ได้รบัสญัลกัษณ์ 5 Satisfactory) ในรายวชิา

นั้น ทั้งนี้รายวิชาใดในหลักสูตรที่จะได้รับการพิจารณาให้ยกเว้น ให้คณะเป็นผู้พิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย ในกรณีนี้จะบันทึก

ข้อมูลรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นลงในประมวลผลการศึกษาทานรายวิชา 000 160”

 (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1283/2549) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
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งานพัฒนานักศึกษา



 K K U • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 95

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

เครื่องแบบและเครื่องแต่งก�ยนักศึกษ� พ.ศ.2547

 โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแตง่กายนักศึกษา ให้เหมาะสมและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง ศักดิ์ศรี และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยและเพื่อส่งเสริมการมีระเบียบวินัยด้านการแต่งกายของนักศึกษา
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัย  
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 1/2547 วันที่ 28 กรกฎาคม 2547 จึงตราบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  บังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2547” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2543 และบรรดาข้อบังคับ 
ระเบียบ ค�าสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
 ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    “คณะ”   หมายถึง คณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    “อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  “นักศึกษา”  หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ข้อ 5 เครือ่งแบบและเครื่องแต่งกายนักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละต�า่กวา่ระดบัปรญิญาตร ีเพือ่แต่งกายในโอกาสตา่งๆ มีดงัต่อไปนี้
  5.1 เครื่องแต่งกายมาตรฐาน เพื่อแต่งในงานพิธีของมหาวิทยาลัย หรือเข้าชั้นเรียนหรือติดต่อราชการ
   5.1.1 นักศึกษาชาย
    5.1.1.1 เสื้อ
     เสือ้เชิต้แขนยาวหรอืแขนสัน้ ท�าด้วยผ้าสขีาวไม่มลีวดลาย ปกเสือ้แบบปลายแหม มกีระเป๋าตดิทางอกด้านซ้าย
    5.1.1.2 กางเกง
     กางเกงขายาวแบบสุภาพ ท�าด้วยผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย

ระเบียบ ประก�ศ และข้อบังคับที่นักศึกษ�ต้องรู้ เพื่อประโยชน์ในก�รศึกษ�

ระดับปริญญ�ตรี มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
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    5.1.1.3  เข็ดขัด
     ลายเขม็ขดัท�าด้วยหนงัสดี�า หวัเขม็ขดัท�าด้วยโลหะสเีงนิเป็นรปูสเีหลีย่มตรงกลางมรีปูตรามหาวทิยาลยั 
สายเข็ดขัดและหัวเข็มขัดมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
    5.1.1.4  เนคไท
     ท�าด้วยผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ปลายตัดเป็นรูปชายตรง มีตรามหาวิทยาลัยสีดินแดงอยู่ตรงกลาง 
มีขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
    5.1.1.5  ถุงเท้า
     ถุงเท้าสั้น สีด�า
    5.1.1.6  รองเท้า
     รองเท้าหุ้มส้น สีด�า
   5.1.2  นักศึกษาหญิง
    5.1.2.1 เสื้อ
     เสื้อเชิ้ตแขนสั้นท�าด้วยผ้าสีขาวไม่มีลวดลาย ปกเสื้อแบบปลายแหลมติดกระดุมท�าด้วยโลหะสีเงิน  
ดุนแนบรูปตรามหาวิทยาลัย 5 เม็ด หน้าอกเสื้อ ด้านขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ ท�าด้วยโลหะสีเงิน กระดุมและกระดุมและเข็มมีขนาดตามที ่
มหาวิทยาลัยก�าหนด
    5.1.2.2  กระโปรง 
     ท�าด้วยผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมหัวเข่าไม่เกิน 20 ซม. หรือเหนือหัวเข้าไม่เกิน 5 ซม.
    5.1.2.3  เข็มขัด
     ลายเขม็ขดัท�าด้วยหนงัสดี�า หวัเขม็ขดัท�าด้วยโลหะสเีงนิเป็นรปูสีเ่หลีย่มตรงกลางมรีปูตรามหาวทิยาลยั 
สายเข็มขัดและหัวเข็มขัดมีขนาดตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
     5.1.2.4  รองเท้า
     รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นแบบสุภาพสีด�า,สีน�้าตาล, สีน�้าเงิน,สีเทา หรือสีขาว
 ข้อ 11 นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามก�าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2547)
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เกณฑ์ก�รตัดคะแนนคว�มประพฤตินักศึกษ�

 เพื่อให้การด�าเนินการด้านวินัยนักศึกษา เป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551 และ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

 ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 โดยเห็นชอบ

ของทีป่ระชมุคณะกรรมการพฒันานกัศกึษา ครัง้ที ่4/2551 เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2551 มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงึก�าหนดเกณฑ์การตดัคะแนน

ความประพฤตินักศึกษา ดังนี้ 

 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1597 / 2551) เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา”

ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 2. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 308/2551) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องเกณฑ์การตัดคะแนนความ

ประพฤตินักศึกษา โดยให้ใช้ประกาศนี้แทน

 3. เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา ตามลักษณะความผิดปกติในกรณีต่างๆ ดังนี้ 

 

ลักษณะคว�มผิด เกณฑ์ตัดคะแนน

1. เกี่ยวกับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แลค�าสั่งของมหาวิทยาลัย 

1.1 โดยไม่ปฏบิตัติามกฎข้อบงัคบั ระเบยีบ ประกาศ และค�าสัง่ของมหาวทิยาลยัโดยทัว่ไป ยกเว้นประกาศเรือ่ง

หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

5 – 60 คะแนน

1.2 ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

1.2.1 บังคับน้องใหม่เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่สมัครใจ 20 – 80 คะแนน

1.2.2 จัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 20 – 80 คะแนน

1.2.3 จัดกิจกรรมในเขตที่พักอาศัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือในบริเวณที่มีลักษณะเป็นป่ารกทึบ 

หรือกีดขวางการจราจร หรือใช้เสียงบังคับรบกวนผู้อื่น 

20 – 80 คะแนน
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1.2.4 จัดกิจกรรมในสถานที่ลับตาหรือไม่เหมาะสมโดยที่นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นที่

มหาวิทยาลัยอนุญาตไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์ได้

10 – 80 คะแนน

1.2.5 นกัศกึษาผูด้�ารงกจิกรรมไม่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นคณะท�างาน (STAFF) ในการด�าเนนิกจิกรรมต้อนรบั

น้องใหม่

20 – 80 คะแนน

1.2.6 ใช้วาจาหรือกระท�าการกดดันหรือบังคับข่มขู่ ตะคอก ก้าวร้าวท�าร้ายร่างกายหรือจิตใจน้องใหม่ 

หรือบังคับส่งเสริมให้กระท�าในลักษณะที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือสื่อความหมายของการ

ล่วงละเมิดทางเพศ แลอนาจารทั้งร่างกายและวาจา หรือลงโทษน้องใหม่ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือแต่ง

กายไม่ถูกต้องเหมาะสม

10 – 80 คะแนน

1.2.7 ในระหว่างจัดกิจกรรมมีการเสพ และหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของมีนเมาทุกชนิด รวมทั้งการเสพ

ของมึนเมามาก่อน หรือระหว่างหรือหลังการท�ากิจกรรม

20 – 80 คะแนน

1.2.8 พกพาอาวุธหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในบริเวณการจัดกิจกรรม 50 – 100 คะแนน

1.2.9 เล่นการพนันทุกชนิดบริเวณการจัดกิจกรรมหรือบริเวณใกล้เคียง 40 – 60 คะแนน

 1.2.10 กระท�าการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของน้องใหม่

หรือขัดต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ประกาศคณะ หรือกฎหมาย ระเบียบ วัฒนธรรม

และประเพณีอันดีงาม รวมทั้งที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

50 – 100 คะแนน

 2. เกี่ยวกับความประพฤติด้านคุณธรรม ด้านศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีงาม ของสังคมไทย 

2.1 ประพฤติตนไม่เป็นสุภาพชน พูดก้าวร้าว พูดหยาบคาย ด่าว่า หรือกระท�าการอันเป็นที่รบกวนผู้อื่น 5 – 30 คะแนน

2.2 แสดงกริยาอาการที่ไม่เคารพอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ หรือไม่เชื่อฟังค�าสั่งหรือค�าตักเตือนของอาจารย์หรือ 

เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ

5 – 30 คะแนน
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2.3 ขัดขืน ไม่ให้ความร่วมมือ หรือปกปิดความจริงต่อผู้มีอ�านาจในการสอบหาข้อเท็จจริง หรือการสอบสวน

การกระท�าผิดวินัยนักศึกษา

5 – 30 คะแนน

2.4 แต่งกายผิดระเบียบหรือไม่สุภาพเรียบร้อย 5 – 20 คะแนน

2.5 สบูบหุรี ่หรอืแสดงกริยิาอนั ไม่สมควรในเวลาเข้าชัน้เรยีนหรอืห้องสอบหรอืตดิต่อกบัหน่วยงานราชการหรอื

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

5 – 20 คะแนน

2.6 ประพฤติในสิ่งที่จะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครองหรือมหาวิทยาลัย 5 – 40 คะแนน

2.7  มีไว้ครอบครองหรือวัสดุ ภาพ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด หรือสิ่งเขียน ที่ลามกอนาจาร 5 – 20 คะแนน

2.8 ประพฤติตนหรือท�าการใดๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียวัฒนธรรมในทางเพศหรือทางชู้สาว 10 – 60 คะแนน

2.9 เล่นการพนัน มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการพนัน 40 – 60 คะแนน

3. เกี่ยวกับการใช้รถทั้งในและนอกบริเวณมหาวิทยาลัย

3.1 ความผิดที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น การจอดรถในที่ห้ามจอด  

ขับรถส่งเสียงดังรบกวน เป็นต้น

5 – 10 คะแนน

3.2 ความผิดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินขอผู้อื่น เช่น ขับรถเร็วเกินควร ขับรถสวน

ทางในเส้นทางเดินรถทางเดียว เป็นต้น

10 – 30 คะแนน

3.3 ความผิดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อื่นในกรณีขับรถโดยประมาท 20 – 60 คะแนน

3.4 ความผดิทีก่่อให้เกดิอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัย์สนิของผูอ้ืน่ในกรณขีบัรถเมือ่มกีารดืม่สรุาเกนิกว่า

ที่กฎหมายก�าหนด

20 – 80 คะแนน

4. เกี่ยวกับสุรา ยาเสพติด และของมึนเมา

4.1 มีสุราหรือของมึนเมาในครอบครอง 10 – 30 คะแนน
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4.2 เสพสุราหรือของมึนเมา 20 – 60 คะแนน

4.3 เสพสุราหรือของมึนเมาอาละวาด 41 – 80 คะแนน

4.4 เสพหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย 41 – 80 คะแนน

4.5 เป็นผู้จ�าหน่ายสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย กรณีความผิดตามข้อ 4 การพิจารณาตัดคะแนน ห้ามลด

หย่อนโทษ ในทุกกรณี

80 – 100 คะแนน

5.  เกี่ยวกับอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมาย

5.1 พกพาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธหรือวัตถุระเบิด 40 – 100 คะแนน

5.2 พกพา ครอบครอง หรือจ�าหน่ายสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ 10 – 100 คะแนน

6. เกี่ยวกับการก่อการทะเลาะวิวาท และการท�าร้ายร่างกายผู้อื่น

6.1 ก่อการหรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทโดยไม่ใช้อาวุธ 10 – 40 คะแนน

6.2 ก่อการหรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธ 40 – 80 คะแนน

6.3 ท�าร้ายร่างกายบุคคลทั่วไปหรือนักศึกษาด้วยกัน

6.3.1 ไม่บาดเจ็บ 10 – 30 คะแนน

6.3.2 บาดเจ็บ 20 – 60 คะแนน

6.3.3 บาดเจ็บสาหัส 80 – 100 คะแนน

 6.4  ท�าร้ายร่างกายอาจารย์หรอืเจ้าหน้าทีข่องมหาวทิยาลยั หรอืบคุคลทีม่หาวทิยาลยัมอบหมายให้ปฏบิตัหิน้าที่ 

ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ

60 – 100 คะแนน
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ลักษณะคว�มผิด เกณฑ์ตัดคะแนน

7. เกี่ยวกับทรัพย์

7.1 ท�าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือของผู้อื่น 10 – 60 คะแนน

7.2 กระท�าตามความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เช่น ลักทรัพย์ ฉ้อโกง 

เป็นต้น

40 – 80 คะแนน

8. เกี่ยวกับการซื่อสัตย์สุจริต

8.1 กล่าวเท็จหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงอันควรบอกต่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ

5 – 20 คะแนน

8.2 ปลอมลายมือชื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลอื่นอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่

มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น

10 – 40 คะแนน

8.3 การใช้เอกสารหรือหลักฐานปลอม 10 – 40 คะแนน

8.4 การปลอมเอกสารทั่วไป 10 – 40 คะแนน

8.5 การปลอมเอกสารเกี่ยวกับผลการศึกษา 40 – 80 คะแนน

8.6 การปลอมเอกสารเกี่ยวกับการเงิน 40 – 80 คะแนน

8.7 การทุจริตในการสอบหรือพยายามกระท�าการทุจริตในการสอบ 40 – 60 คะแนน

8.8 การทุจริตอื่นๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น 20 – 80 คะแนน

9. เกี่ยวกับความสงบหรือเรียบร้อย ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย

9.1 เป็นตัวการก่อหรือยุยงหรือสนับสนุน หรือมีส่วนร่วมให้เกิดการแตกความสามัคคีในระหว่างนักศึกษาเป็น

ส่วนรวม

40 – 80 คะแนน
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ลักษณะคว�มผิด เกณฑ์ตัดคะแนน

9.2 เป็นตัวการก่อหรือยุยงหรือสนับสนุน หรือมีส่วนร่วมให้เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัยหรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

80 - 100 คะแนน

10. เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

10.1 จัดท�า เผยแพร่ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่งเขียน หรือกล่าวถ้อยค�าอัน

เป็นเท็จ หรือกระท�าการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น

20 - 60 คะแนน

10.2  การกระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 20 - 80 คะแนน

  (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1597/ 2551) เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา)
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ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่ง ที่นักศึกษาต้องรู้ ในการศึกษา
ตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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อัตร�ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ� ระดับปริญญ�ตรี หลักสูตรนิติศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช�นิติศ�สตร์

 โดยทีเ่หน็สมควรให้มกีารปรบัปรงุแก้ไข ประกาศฯ ว่าด้วย อตัราค่าธรรมเนยีมการศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความเหมาะสม ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  

ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  (1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับการจัดการศึกษาในภาคปกติ

   1.1 ภาคการศึกษาปกติ  18,000 บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

   1.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

  (2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�าหรับการจัดการศึกษาในภาคบัณฑิตภาคการศึกษาละ 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 ข้อ 2 ข้อความใดในประกาศฉบับที่ 222/2549 ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

 (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1886 / 2552) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์)

ก�รจัดก�รศึกษ�หลักสูตรนิติศ�สตรบัณฑิต (น.บ.) ที่มุ่งเน้นก�รผลิตบัณฑิตที่มีคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะ

 โดยที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งประสงค์ให้การผลิตบัณฑิตทางกฎหมายมีความหลากหลายและมีคุณภาพสนองตอบ

ต่อการสร้างเสริมสังคมที่พึงประสงค์ และสอดคล้องทันต่อแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของประเทศ

 ทัง้นี ้ภายใต้บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการและอนขุ้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการในโครงการเครอืข่ายวชิาการขบัเคลือ่น

การเสริมสร้างความสมานฉันท์สู่ชุนชนระหว่างคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กรเครือข่ายทางวิชาการ ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม 

ระเบียบ ประก�ศ และคำ�สั่ง ของคณะนิติศ�สตร์ นักศึกษ�ต้องรู้

ในก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรนิติศ�สตรบัณฑิต (น.บ.) และก�รจัดก�รศึกษ�ที่มุ่งเน้นก�รผลิตบัณฑิตที่มีคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะ 
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ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์

แห่งชาติและส�านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น และเป็นไปตามกรอบนโยบายแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2551 – 2565) ของส�านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และข้อ 19 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นว่าด้วย หน่วยงานในกับกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ประกอบกกับ ข้อ 21 (3) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย 

คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2554

 ประกาศ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี้

 (1) ประเภทการจัดการศึกษา

  (1.1)  การจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (Justice Administration and Human Right)

  (1.2)  การจัดการศึกษาที่เน้นกฎหมายการบริหารรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น (Law on Public Administration and 

Local Government) 

  (1.3) การจัดการศึกษาทีเน้นกฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Law 

on Greater Mekong Sup-region Resource Energy and Environmental management)

 (2) รายละเอียดของการจัดการศึกษา

  หลักการและเหตุผลในการจัดการศึกษา ปรัชญาในการศึกษา วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตอัน

พึงประสงค์ จุดเด่นของการจัดการศึกษา คุณสมบัติและจ�านวนของผู้สมัครโครงการหลักสูตรฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัด

การศึกษาฯ และเรื่องอื่นให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 (3) คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา

  คณะกรรมการบรหิารจดัการศกึษาหลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ (น.บ.) ทีเ่น้นผลติบณัฑติทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะ ให้เป็นไปตาม

ค�าสั่งคณะนิติศาสตร์ที่ 16/2558 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558 รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

    (ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 18/2558)  

เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ)
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้�นคว�มประพฤติคณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คุณภาพบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักกฎหมายอย่างมีประสิทธิผล

 คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงึได้ก�าหนดคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ด้านความประพฤต ิคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตที่มีลักษณะอันพึงประสงค์

ด้านความประพฤติ ดังต่อไปนี้

 (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 (2) มีวินัยและเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม

  (3) มีส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

(ประกาศคณะนติศิาสตร์ (ฉบบัที ่22/25558) เรือ่ง คณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ด้านความประพฤตคิณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น)

หลักเกณฑ์และแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจำ�ภ�ค

 เพื่อการด�าเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�าภาคของรายวิชาที่คณะนิติศาสตร์ ด�าเนินการสอบ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดความยุติธรรม

 ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และข้อ 21(3) แห่งระเบียบ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าด้วยคณะนติศิาสตร์ พ.ศ. 2555 และโดยความเหน็ชอบของทีป่ระชมุคณะกรรมการอ�านวยการประจ�าคณะนติศิาสตร์ 

ครั้งที 2/2555 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 จึงก�าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�าภาคไว้

ดังนี้

 ข้อ 1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนขอตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�าภาคได้รายวิชาละไม่เกิน 1 ครั้ง

 ข้อ 2 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�าภาคให้ยื่นค�าร้องที่งานบริการการศึกษาคณะนิติศาสตร์ อัตราค่า

ธรรมเนียม 100 บาท ต่อรายวิชา เสนอต่อคณบดีคณะนิติศาสตร์ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากคณะกรรมการอ�านวยการประจ�าคณะนิติศาสตร์

รับรองผลการเรียนวิชานั้นๆ
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 ข้อ 3  กรณีมีการแก้ไขระดับคะแนน ต้องเสนอให้กรรมการอ�านวยการพิจารณาและกรณีไม่มีการแก้ไขคะแนนให้รายงานผลเสนอ

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ภายใน 2 สัปดาห์

 ข้อ 4 ให้งานบรกิารการศกึษาแจ้งผลการตรวจสอบระดบัคะแนนแก่นกัศกึษาและให้ลงลายมอืชือ่รบัทราบผล โดยมเีกณฑ์ปฏบิตัดิงันี้ 

  4.1  ถ้าเกณฑ์การตรวจสอบระดับคะแนนถูกต้องโดยไม่มีการแก้ไข ให้น�าค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 2 เข้าเป็นเงินรายได้คณะ

นิติศาสตร์

  4.2  ถ้าผลการตรวจสอบระดับคะแนนมีการแก้ไขให้คืนค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 แก่นักศึกษา

 ข้อ 5  ให้ผลการตรวจสอบตามข้อ 3 ถือเป็นข้อยุติ

(ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 07 / 2555) 

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�าภาค)
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การค�านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(G.P.A)
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ตัวอย่�งก�รคำ�นวณ

 ภาคต้น       ปลายภาค ของปีที่ 1

วิช� หน่วยกิต

(CR)

เกรด

(ค่�คะแนน)

คะแนนรวม

(GP)

วิช� หน่วยกิต

(CR)

เกรด

(ค่�คะแนน)

คะแนนรวม

(GP)

213110 2 A(4) (2x4) = 8 300101 3 F(0) (3x0) = 0

216*** 1 A(3) (1x3) = 3 400100 3 B+(3.5) (3x3.5) = 10.5

400101 3 C(2) (3x2) = 6 411205 3 D(1.5) (3x2) = 4.5

411105 3 B(3) (6x3) = 9 777110 3 C(2) (3x2) = 6

412102 2 C(2) (2x2) = 4 777120 2 D(1) (3x1) = 3

414130 3 D+(1.5) (3x1.5) = 4.5 777162 3 B+(3.5) (2x3.5) = 7

419110 2 D(1) (2x1) = 8 รวม 17 31

77160 2 A(4) (2x4) = 8

รวม 18 44.5

ก�รคำ�นวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A)

คะแนนเฉลี่ยรายภาค  = GP/CR = 44.5/18 = 5.4723

G.P.A เฉลี่ยสะสม  = ผลรวมค่าคะแนนของภาคการศึกษาที่ผ่านมา

  ผลรวมจำ�นวนหน่วยกิตของภ�คก�รศึกษ�ที่ผ่�นม�

 = 44.5/18 = 2.4723 ปัดเศษ 2.47

คะแนนเฉลี่ยรายภาค  = GP/CR = 31/17 = 1.8263

G.P.A เฉลี่ยสะสม  = ผลรวมค่าคะแนนของภาคการศึกษาที่ผ่านมา

  ผลรวมจำ�นวนหน่วยกิตของภ�คก�รศึกษ�ที่ผ่�นม�

 = 44.5/31 = 2.1572 ปัดเศษ 2

  18.17
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คว�มหม�ยของตัวอักษร ระดับคะแนน 

CR = CREDIT REGISTER (หน่วยกิตที่ลงทะเบียน) A = 4

CA = GREDIT ATTEMPT (หน่วยกิตที่เกรดปรากฏ) B+ = 3.5

GP = GRADE POINT (คะแนนที่เกรดปรากฏ) B = 3

  (FOR GPA CALUCLATION) C+ = 2.5

GPA = GRADE POINT AVERAGE (=GP/CA) (คะแนนเฉลี่ยสะสม) C = 2

(T) = TRANSFER GRADE (รายวิชาเทียบโอน)* รายวิชาหรือกลุ่มวิชา D+ = 1.5

  ที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้จากต่างสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย D = 1

I = การเรียนยังไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ I ในภาคการศึกษาถัดไป F = 0

  (ไม่ได้ลงทะเบียนใหม่)

W = การถอนรายวิชา

  การศึกษาแบบเรียนร่วม (Audit) เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้

  แบบไม่นับหน่วยกิต การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบร่วมเรียน

  ให้ประเมินผลเป็น S (พอใจ) หรือ U (ไม่พอใจ) และให้ระบุค�าว่า Audit

  ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา
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บันทึกก�รลงทะเบียนและผลก�รเรียน

ภ�คก�ร

เรียนที่

รหัส

วิช�

ร�ยชื่อวิช� จำ�นวน

หน่วยกิต

เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม

คะแนนเฉลีย่__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________

คะแนนเฉลีย่__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________

บันทึกก�รลงทะเบียนและผลก�รเรียน

ภ�คก�ร

เรียนที่

รหัส

วิช�

ร�ยชื่อวิช� จำ�นวน

หน่วยกิต

เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม

คะแนนเฉลีย่__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________

คะแนนเฉลีย่__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________



มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U112
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บันทึกก�รลงทะเบียนและผลก�รเรียน

ภ�คก�ร

เรียนที่

รหัส

วิช�

ร�ยชื่อวิช� จำ�นวน

หน่วยกิต

เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม

คะแนนเฉลีย่__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________

คะแนนเฉลีย่__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________

บันทึกก�รลงทะเบียนและผลก�รเรียน

ภ�คก�ร

เรียนที่

รหัส

วิช�

ร�ยชื่อวิช� จำ�นวน

หน่วยกิต

เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม

คะแนนเฉลีย่__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________

คะแนนเฉลีย่__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________
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หม�ยเลขโทรศัพท์ของหน่วยง�นภ�ยในมห�วิทย�ลัยขอนแก่น

  ชื่อ/หน่วยง�น หม�ยเลขโทรศัพท์

1.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (043) 202-222 ถึง 41 (043) 203-333 ถึง 53

2.  งานรักษาความปลอดภัย เบอร์โทร มข.ต่อ 12345

3. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ฉุกเฉิน)  เบอร์โทร มข.ต่อ 63714, 63715

4.  ส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เบอร์โทร มข.ต่อ 12049, 12050

5.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เบอร์โทร มข.ต่อ 12391

6.  งานหอพักนักศึกษา เบอร์โทร มข.ต่อ 12078

7.  หอพักนักศึกษา มข. (27 หอพัก)  เบอร์โทร มข.ต่อ 12701

 หอพักที่ 1 จนถึง 12727 หอพักที่ 27 (หอพักอื่นใช้หมายเลข 27ตามด้วยเลขที่หอพักนักศึกษา)

8.  หอพักใหม่ 9 หลัง (หอพักนพรัตน์)  เบอร์โทร มข.ต่อ 12398 เบอร์โทร มข.ต่อ 11790

9.  หอพัก 8 หลัง (หอพักสวัสดิการ)  เบอร์โทร. 043-204304

10.  ศูนย์สุขภาพนักศึกษา  เบอร์โทร มข.ต่อ 12398

11.  เงินยืมฉุกเฉิน/ตรวจสอบหนี้สิน  เบอร์โทร มข.ต่อ 11995

12.  นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)  เบอร์โทร มข.ต่อ 12391

13.  องค์การนักศึกษา มข.  เบอร์โทร มข.ต่อ 12700

14. หอสมุดกลาง   เบอร์โทร มข.ต่อ 12105

15.  หน่วยหอพักนักศึกษา  เบอร์โทร มข.ต่อ 12078
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ที่ปรึกษ� คณบดีคณะนิติศาสตร์

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รวบรวม / เรียบเรียง และพิสูจน์อักษร นางสาวจินตนา  บุ้งทอง

 นางสาวกรรณิกา บูระวงษ์

 นายอนุชิต ปัสสาสุ

  นางสาวลภัสชฎา สาสุนันท์

 นายปณัฐ เนรมิตตกพงศ์

 นางสาวอรพรรณ นางแล

จัดทำ�เล่ม นางสาวจินตนา บุ้งทอง
 
เจ้�ของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิมพ์จำ�นวน 1,300 เล่ม

พิมพ์ที ่ หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

 232/199 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 โทร. 043-328589-91 แฟกซ์ 043-328592

 E-mail: klungpress@hotmail.com, sarikahan@yahoo.com

ออกแบบปก หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
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