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พุทธพจน์ประจ�ำคณะ

ปัญญำเป็นแสงสว่ำงในโลก

หมายถึง

 บัณฑิตทางกฎหมายต้องเป็นผู้ที่ต่ืนรู้ทางแห่งความเสื่อมและรู้ทาง
แห่งความเจริญ โดยใช้ความรอบรู้ในการประกอบสมัมาอาชีพอย่างสจุริต
และยุติธรรม

  คณะนิติศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา 
กอปรด้วยทักษะ ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ทักษะที่
จ�าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย มีนิติทัศนะตาม
แบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตยยึดม่ันในอุดมการณ์
แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย

วิสัยทัศนของคณะ :
โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มี

“นิติทัศนะรับใช้สังคม”

1. มคีวามรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏบัิติงาน
ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังมี
จริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมาย

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเร่ิมสร้างสรรค์ 
โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชานติิศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาการท�างานได้

3. มทัีกษะในด้านการส่ือสาร การวิเคราะห์วิจัย และการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สมัยใหม่

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/
วิชาชีพและมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ท่ีจ�าเป็นต่อ
การท�างานและการใช้ชีวิตในอนาคต

5. มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับขององค์กรวิชาชีพ
ทางด้านกฎหมาย
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2. ข้อมูลพื้นฐานคณะนิติศาสตร์
 2.1 ความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์
  คณะนติิศาสตร์ ก่อต้ังขึน้ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ก�าลังคนที่มคีวามรูด้้านวิชาชีพ ในสาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์และเพื่อขยายโอกาสทางการศกึษาแก่ประชาชนในภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ในปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)  
โดยวางเป้าหมายเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความกว้างขวาง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และครบถ้วนทั้งทางวิทยาศาสตร ์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้คณะนิติศาสตร์ด�าเนินงานการบริหารจัดการองค์กร  ที่สามารถตอบสนองต่อ
นโยบายเร่ือง มหาวิทยาลัยสมบรูณ์แบบ (Comprehensive University) การบริหารงบประมาณเน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและสามารถ
พ่ึงตนเองได้ นอกจากนีย้งัต้องสร้างความเช่ือมัน่และยอมรับจากสงัคม ทางด้านวิชาการประกอบด้วย สร้างมาตรฐานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานของส�านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาหลักสูตรอีกท้ังได้รับการรับรองและยอมรับเป็น 

เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การวิชาชีพหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  คณะนิติศาสตร์เริ่มจัดการเรียนการสอนคร้ังแรกในปี พ.ศ.2547 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (นบ.) และด�าเนินการเปิดรับนักศึกษา
เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2547 โดยปีแรกรับนักศึกษาจ�านวน 103 คน           
  คณะนิติศาสตร์ ได้เร่ิมต้นจัดต้ังเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพ่ือมีสถานะเทียบเท่ากับคณะต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 2/2549 เร่ืองจัดต้ังคณะนิติศาสตร์ โดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยก�าหนดให้วันที่  
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ปัจจุบนั คณะนติิศาสตร์ ด�าเนนิงานภายใต้ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหน่วยงานในก�ากับของมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555 
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  2.2 วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / พันธกิจ 
  (1) วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม 
  (2) ปรัชญา
   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา กอปรด้วยทักษะ ความรู้ทางวิชาการด้าน
กฎหมายทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย มนีติิทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตย ยดึมัน่ในอุดมการณ์แห่ง
จริยธรรมนักกฎหมาย
  (3) พันธกิจ :
   1. มีความรู้ทักษะทางวิชาการด้านกฎหมายและทักษะที่จ�าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย
   2. มีทักษะการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ส�าหรับศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ปัญหาได้ด้วยตนเอง
   3. มีนิติทัศนะ คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายและส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม
   4. มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์มีความสามารถใช้สารสนเทศใช้สื่อสารอย่างเหมาะสม 
   5. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายกับการแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงได้อย่างเหมาะสม
  (4) วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3
   Small-Smart-Social Responsibility
  (5) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 3
   เสาหลักที่ 1 โรงเรียนสอนกฎหมาย (School of Law)
   เสาหลักที่ 2 การบริหารเครือข่ายทางวิชาการ (Academic Partnerships)
   เสาหลักที่ 3 การสร้างนิติทัศนรับใช้สังคม (Social Engagement)
   เสาหลักที่ 5 การสร้างชุมชนนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม (Law Center Civil Society)
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  2.3 โครงสร้างองค์กร
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  2.4 โครงสร้างกรรมการบริหารคณะ
  (1) กรรมการประจ�าคณะ ประกอบด้วย
   1. คณบดีคณะนิติศาสตร์   ประธานกรรมการ 
   2. รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ   กรรมการ
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ
   4. นายสุรสีห์ โกศลนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
   5. นายพงศ์จรัส รวยร�่า ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
   6. นายจงสุข รัตนทายะ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
   7. นายวรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าส�านักงานคณบด ี  กรรมการและเลขานุการ
  (2) ผู้บริหารคณะ ประกอบด้วย
   1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล   คณบดี
   2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา  แสงสารพันธ์  รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ    
   3.  นางสาวกชพร  มุสิกบุญเลิศ   ผู้ช่วยคณบดี
   4.  นางสาวดารนี  ราชภูเขียว    ผู้ช่วยคณบดี
   5. นางสาวปริศนา  ค�าชาย    ผู้ช่วยคณบด ี 

  2.5 โครงสร้างอาจารย์ประจำาคณะ
  2.5.1 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจ�าคณะ
  2.5.2 อาจารย์ประจ�าคณะ
  2.5.3 อาจารย์พิเศษ
  2.5.4 อาจารย์ภาคปฏิบัติการ   
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3. หลักสูตรการศึกษา
 3.1 ปรัชญาการผลิตบัณฑิต
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
  (1) มคีวามรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏบิติังานในสาขาวิชานติิศาสตร์  ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังมจีริยธรรมแห่งวิชาชพี
กฎหมาย
  (2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชานิติศาสตร์ในการแก้ปัญหา
การท�างานได้
 (3) มีทักษะในด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย และการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่
 (4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพและมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จ�าเป็นต่อการท�างานและการ
ใช้ชีวิตในอนาคต
 (5) มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับขององค์กรวิชาชีพทางด้านกฎหมาย
  

 3.2 การจัดการศึกษา
 คณะนิติศาสตร์ก�าหนดจัดการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) โดยแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น  
3 ลักษณะ ได้แก่
 1.  การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ระบบทวิภาค
 2.  การจัดการศึกษาหลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิตโครงการพัฒนาศักยภาพบณัฑิตกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการ ระบบ
ทวิภาค
 3.  การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ระบบไตรภาค
 การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (หมวด
ที่ 1 ข้อ 6)  
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 3.3 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
  3.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษา
    คณะนิติศาสตร์ได้แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาให้คอยดูแลรับผิดชอบนักศึกษาทุกคนต้ังแต่ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1-4  และช้ันป ี

สูงข้ึนไปแนะน�านักศึกษาเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ การลงทะเบียนเรียน หลักสูตร               
การติดตามผลการเรียน และให้ค�าแนะน�า ตักเตือนนกัศึกษาให้ปฏบิติัตามระเบยีบ ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้นกัศึกษาจนส�าเร็จการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 

 1.  อาจารย์ยศ นาคะเกศ    2. อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ 
 3.  อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร บุตรวงค์  4. อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์   

ชั้นปีที่ 2
 1.  อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว     2. อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว     
 3. อาจารย์แทนคุณ คุณเงิน  
  

ชั้นปีที่ 3
 1.  อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ    2. อาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท      
 3.  อาจารย์กิตติทร สุดประเสริฐ
  

ชั้นปีที่ 4 และชั้นเกินกว่าปี 4 ขึ้นไป
 1.  อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล    2. อาจารย์ปัฐมาภรณ์ สินทรัพย์     
 3.  อาจารย์นรากร วรรณพงษ์
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ภาคบัณฑิต
 1.  อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา 2.  อาจารย์สุชาติิิ แนวประเสริฐ  
 3.  อาจารย์ปริศนา ค�าชาย   

 3.3.2 ประธานกรรมการบริหารการจัดการศึกษาชั้นปี   

 ชั้นปีที่ 1       อาจารย์ยศ นาคะเกศ
 ชั้นปีที่ 2      อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว
 ชั้นปีที่ 3      อาจารย์กชพร มุกสิกบุญเลิศ
 ชั้นปีที่ 4 และชั้นเกินกว่าปี 4 ขึ้นไป      อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ สุตมูล 
 ภาคบัณฑิต   อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา
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โครงสร้างหลักสูตร

ภาคปกติ
ชื่อหลักสูตร
 นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์
 Bachelor of Laws  Program in Law  
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 นิติศาสตรบัณฑิต   น.บ. (นิติศาสตร์)
 Bachelor of Laws   LL.B. (Law)
จำานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  101 หน่วยกิต
  - วิชาบังคับ  89 หน่วยกิต
  - วิชาเลือก  12 หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

ภาคบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
 นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์
 Bachelor of Laws  Program in Law  
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. (นิติศาสตร์)
 Bachelor of Laws LL.B. (Law)
จำานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต
1.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  101 หน่วยกิต
  - วิชาบังคับ  89 หน่วยกิต
  - วิชาเลือก  12 หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
3. ยกเว้นการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
 (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548)
ระบบการศึกษาแบบไตรภาค
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีครึ่ง / 7 ภาคการศึกษา
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  ชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย:   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
   ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Laws Program in Law 
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
   ชื่อย่อ (ภาษาไทย):   น.บ. (นิติศาสตร์)
   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Laws (Law)
   ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): LL.B. (Law) 
  จำานวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา
   ภาคปกติ
   จำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  137 หน่วยกิต    
   ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ระบบทวิภาค ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
   ภาคบัณฑิต
   จำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต (ได้รับยกเว้น 30 หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)  
   ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบไตรภาค 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ  
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามปฏิทินการศึกษาเฉพาะภาคบัณฑิต
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 3.4 โครงสร้างหลักสูตร
  นักศึกษาภาคปกติ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ระบบทวิภาค ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส�าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

   จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า         137 หน่วยกิต
   โครงสร้างหลักสูตร  
   จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1)  กลุ่มวิชาภาษา
 1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1.3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

30
12

12

6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 2.1)  กลุ่มวิชาบังคับ 
 2.2)  กลุ่มวิชาเลือก

101
89
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
       

 หมายเหต ุ (1)  นกัศึกษาภาคบณัฑิตจะต้องลงทะเบยีนท้ังส้ิน 107 หน่วยกิต (ได้รับการยกเว้น 30 หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ส�าหรับผู้ส�าเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
    (2)  กรณีนักศึกษาการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตกับองค์กรเครือข่าย 

ความร่วมมือทางวิชาการ ต้องลงทะเบียนตามโครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 30 หน่วยกิต และหมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 
101 หน่วยกติ โดยกรณีหมวดวิชาเฉพาะ น้ัน จะต้องลงทะเบยีนวิชาบงัคบั จ�านวน 89 หน่วยกติ ดงัปรากฏตามโครงสร้างหลักสูตร เว้นแต่รายวิชาเลอืก 

จ�านวน 12 หน่วยกิต ท่ีจะต้องลงทะเบยีนในรายวิชาท่ีปรากฏตามโครงสร้างหลกัสตูร หรือรายวิชาอ่ืนทีค่ณะจะได้ประกาศก�าหนดเป็นการเฉพาะ
ตามลักษณะการจัดการศึกษาหลักสูตรนติิศาสตรบณัฑิตท่ีมุง่เน้นการผลิตบณัฑิตท่ีมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะต่อไป (โปรดดูประกาศคณะนติิศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 08/2558 เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต (น.บ.) ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 และค�าสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ 16/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558)
    (3)  คณะขอสงวนลิขสิทธิ์
     หมายเหตุ คณะขอสงวนลิขสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบณัฑิตโดย
จะประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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  ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                            30 หน่วยกิต
                  นักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่คณะนิติศาสตร์
   ประกาศเพิ่มเติมภายหลังอย่างน้อย   30 หน่วยกิต
   (1)  กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

000101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
 English I
000102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
 English II
000103 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6)
 English III
000104 ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6)
 English IV

   (2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12  หน่วยกิต  
000147 ศาสตร์ของความสุข 3 (3-0-6)
 Science of Happiness
000153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3 (3-0-6)
 Local Wisdom
000156 พหุวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
 Multiculturalism
000159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย  3 (3-0-6)
 Citizenship in Democratic Society
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   (3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
000174  ทักษะการเรียนรู้  3 (3-0-6)
 Learning Skills
000175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  3 (3-0-6)
 Creative Thinking and Problem Solving
000160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน  ไม่มีหน่วยกิต
 Basic Computer and Information Technology

 *รายวิชา 000160 เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้า 
รับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด ไม่มีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 
000160 ในระบบ e-testing (บังคับต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก�าหนด)  
 นักศึกษากลุ่มเทียบเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนหมวด 1. การส่ือสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ จ�านวน  
3 รายวิชา 9 หน่วยกิต (รหัสวิชา 000101, 000102 และ 000103) ส�าหรับหมวด 2-5 สามารถด�าเนินการเทียบโอนได้ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากส�านักวิชาศึกษาทั่วไป

 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 101 หน่วยกิต
                (1)  กลุ่มวิชาบังคับ                                                                    89 หน่วยกิต                                        
                      ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้                                      
   LW011101 กฎหมายกับสังคม   3 (3-0-6)

 Law and Society  
LW011201 หลักกฎหมายเอกชน       3 (3-0-6)
 Principles of Private Law  
LW011202 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา  3 (3-0-6)
 Law on Juristic Acts and Contracts
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LW011203 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน  3 (3-0-6)
 Law on Property
LW011301 หลักกฎหมายมหาชน  3 (3-0-6)
 Principles of Public Law
LW012102 นิติปรัชญา  3 (3-0-6)
 Philosophy of Law
LW012204 กฎหมายว่าด้วยหนี้  3 (3-0-6)
 Law on Obligations
LW012205 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้  3 (3-0-6)
 Law on Wrongful Acts, Management of Affairs
 without Mandate and Undue Enrichment
LW012206 เอกเทศสัญญา 1  3 (3-0-6)
 Speciic Contracts I
LW012207 เอกเทศสัญญา 2  3 (3-0-6)
 Speciic Contracts II
LW012208 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและประกันภัย  3 (3-0-6)
 Law on Bills and Insurance
LW012302 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง   3 (3-0-6)
 Constitutional Law and Political Institutions
LW012501 กฎหมายอาญา : บทบัญญัติทั่วไป  3 (3-0-6)
 Criminal Law : General Provisions
LW012502 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด  3 (3-0-6)
 Criminal Law : Offences
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LW012601 กฎหมายสิทธิมนุษยชน   2 (2-0-4)
 Human Rights Law
LW012602 นโยบายและการบริหารงานยุติธรรม  2 (2-0-4)
 Policy and Justice Administration 
LW013209 กฎหมายว่าด้วยองค์กรทางธุรกิจ  3 (3-0-6)
 Law on Business Organizations
LW013210 กฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก  3 (3-0-6)
 Family and Succession Law
LW013211 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  3 (3-0-6)
 Civil Procedures Law I
LW013212 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  3 (3-0-6)
 Civil Procedures Law II
LW013213 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3 (3-0-6)
 Criminal Procedures Law
LW013214 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน  3 (3-0-6)
 Law on Evidence
LW013215 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  2 (2-0-4)
 Law on Court Organizations
LW013401 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  3 (3-0-6)
 Private International Law
LW013402 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  3 (3-0-6)
 Public International Law
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LW013603 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  2 (2-0-4)
 International Economic Law
LW013604 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   2 (2-0-4)
 Law on Environmental and Natural Resources
LW014103 นิติทัศนะและจริยธรรมของนักกฎหมาย  3 (3-0-6)
 Legal Profession
LW014149 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย   3 (3-0-6)
 Research Methodology in Law
LW014303 กฎหมายปกครอง  3 (3-0-6)
 Administrative Law
LW014605 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม  2 (2-0-4)
 Labor Law and Social Welfare
LW014606 กฎหมายภาษีอากร  2 (2-0-4)
 Taxation Law
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 2) กลุ่มวิชาเลือก                                                                        12   หน่วยกิต
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่คณะฯ ก�าหนดเพิ่มเติมภายหลังไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังนี้
  (1) กลุ่มวิชานิติศาสตร์ 

LW013104 วรรณกรรมคัดสรรส�าหรับนักศึกษานิติศาสตร์  2 (2-0-4)
 Selected Literary Works for law Student
LW013105 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษานิติศาสตร์ 1 : ศัพท์ทางกฎหมาย  2 (2-0-4)
 English for Law student 1 : Legal Vocabulary
LW014106 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษานิติศาสตร์ 2 :   2 (2-0-4)
 ทักษะพื้นฐานการเขียนด้านกฎหมาย
 English for Law student 2 : Basic Legal Writing Skills
LW014107 การปรับใช้กฎหมายและนิติวิธีทางกฎหมาย  2 (2-0-4)
 Applied Legal and Legal Methodology
LW014108 นิติประเพณีทางกฎหมาย  2 (2-0-4)
 Legal Culture
LW014761 สัมมนาวิชาชีพนักกฎหมาย  2 (2-0-4)
 Seminar on Legal Profession 
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  (2) กลุ่มวิชากฎหมายเอกชน
LW013216 การเจรจาต่อรองและสัญญาทางธุรกิจ  2 (2-0-4)
 Negotiation and Business Contract
LW013217 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  2 (2-0-4)
 Intellectual Property Law   
LW013218 กฎหมายการแข่งขันการค้าที่เป็นธรรม  2 (2-0-4)
 Competition Law
LW013219 กฎหมายธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)  2 (2-0-4)
 Business Law in English
LW014220 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ  2 (2-0-4)
 Bankruptcy and Business Rehabilitation Law
LW014221 กฎหมายโลจิสติกส์  2 (2-0-4)
 Logistics Law
LW014222 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  2 (2-0-4)
 Consumer Protection Law
LW014762 สัมมนากฎหมายธุรกิจ  2 (2-0-4)
 Seminar on Business Law
LW014763 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา  2 (2-0-4)
 Seminar on Civil and Criminal Procedure
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  (3) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
LW013304 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ  2 (2-0-4)
 Public Economic Law
LW013305 กฎหมายที่ดินและผังเมือง  2 (2-0-4) 
 Land and Urban Planning Law 
LW013306 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาความปกครอง  2 (2-0-4)
 Administrative Court and Administrative Procedures
LW014307 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น  2 (2-0-4)
 Local Government  Law
LW014764 สัมมนากฎหมายมหาชน  2 (2-0-4)
 Seminar on Public Law

  (4) กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
LW013403 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ  2 (2-0-4)
 International Trade Law and Arbitration
LW013404 กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนในประเทศอาเซียน  2 (2-0-4)
 Law on the Investment Promotion in ASEAN Counties
LW014405 กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนอาเซียน  2 (2-0-4)
 The ASEAN Economic and Investment Law
LW014406 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  2 (2-0-4)
 International Humanitarian Law
LW014407 กฎหมายพาณิชย์นาวี  2 (2-0-4)
 Maritime Law
LW014765 สัมมนากฎทางหมายระหว่างประเทศ  2 (2-0-4) 
 Seminar on International Law
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  (5) กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและการบริหารงานยุติธรรม
LW013503 นิติวิทยาศาสตร์  2 (2-0-4)
 Forensic Science Law 
LW013504 อาชญาวิทยา  2 (2-0-4)
 Criminology
LW013505 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  2 (2-0-4)
 Economic Crime
LW014506 การว่าความและศาลจ�าลอง    2 (2-0-4)
 Advocacy and Moot Court    
LW014507 กฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดของเด็กและเยาวชน  2 (2-0-4)
 Law on Juvenile Offences
LW014508 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต  2 (2-0-4)
 Anti-Corruption Law 
LW014766 สัมมนาทางกฎหมายอาญาและการบริหารงานยุติธรรม  2 (2-0-4)
 Seminar in Criminal Law and Justice Administration
LW014767 สัมมนาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในประเทศ  2 (2-0-4)
 Seminar on Law Enforcement in Thailand
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  (6)  กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา
LW013607 กฎหมายดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  2 (2-0-4)
 Digital Law for Socio-economic development  
LW013608 กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน  2 (2-0-4)
 Financial Institution Law 
LW013609 กฎหมายตลาดหลักทรัพย์          2 (2-0-4)                                   
 Securities Law
LW014610 กฎหมายกับพลวัตทางสังคม  2 (2-0-4)
 Law and Social Dynamic
LW014611 กฎหมายพลังงาน  2 (2-0-4)
 Energy law
LW014768 สัมมนากฎหมายเพื่อการพัฒนา  2 (2-0-4)  
 Seminar on Law for Development
LW014769 สัมมนาเรื่องคัดสรรเฉพาะกฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม  2 (2-0-4)
 Seminar on Selected Topics in Law and Social Justice

  (7)  วิชาสหกิจศึกษา
LW014785 สหกิจศึกษาทางกฎหมาย   6
 Cooperative Education in Law

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต
  นักศกึษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีในระดบัปริญญาตรี ทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ หรือตามประกาศของคณะ 

ทั้งนี้ต้องไม่ซ�้ากับวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและห้ามลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายที่เปิดสอนส�าหรับคณะอื่น โดยมีจ�านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต
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  3.5 คุณสมบัติของผู้สำาเร็จการศึกษา
  1. ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง
  2. ไม่เป็นผู้ค้างช�าระหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
  3. ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว
  4. คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ทั้งหมด ไม่ต�่ากว่า 2.00
  5. การให้ปริญญาเกียรตินิยม
   - มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิดระยะเวลาปกติที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่อนุมัติให้ลาพักการศึกษา
   - ไม่เคยสอบได้ F หรือ U ในรายวิชาใด
   - ไม่เคยเรียนซ�้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
   - ไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง
   - ในกรณีนักศึกษาท่ีเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตร จากสถาบันการศึกษาอื่นจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
 6. ระดับปริญญาเกียรตินิยม
   - ปริญญาเกียรตินยิมอันดับหนึง่และเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสงูสดุในกลุม่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ ทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต�่ากว่า 3.60
   - เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง G.P.A. ไม่ต�่ากว่า 3.60
   - เกียรตินิยมอันดับสอง G.P.A. ตั้งแต่ 3.25-3.59
 7. หน่วยกิจกรรม ครบตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก�าหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1668/2557)   
 8. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตร พ.ศ. 2552) (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 816/2552)
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   นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  3.6 แผนการเรียน
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต     
 000101 ภาษาอังกฤษ 1 3 
  English  I
 000147 ศาสตร์ของความสุข 3
  Science of Happiness
 000153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3
  Local Wisdom
 000156 พหุวัฒนธรรม         3
  Multiculturalism                                                                       
 000174 ทักษะการเรียนรู้ 3
  Learning Skills
 LW011101 กฎหมายกับสังคม  3
  Law and Society  
 LW011201 หลักกฎหมายเอกชน      3
  Principles of Private Law  
  รวมจำานวนหน่วยกิต                                                        21
         รวมจำานวนหน่วยกิตสะสม                                                  21
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 ปีที่  1  ภาคการศึกษาปลาย  หน่วยกิต
  000102 ภาษาอังกฤษ 2  3
  English II
  000159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 3
  Citizenship in Democratic Society
 LW011202 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3
  Law on Juristic Acts and Contracts
 LW011203 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 3
  Law on Property
 LW011301 หลักกฎหมายมหาชน 3
  Principles of Public Law
  วิชาเลือกเสรี 3
                      รวมจำานวนหน่วยกิต 18
                      รวมจำานวนหน่วยกิตสะสม 39  
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 ปีที่  2  ภาคการศึกษาต้น  หน่วยกิต          
 000103  ภาษาอังกฤษ 3 3
  English III
 LW012102 นิติปรัชญา 3
  Philosophy of Law
 LW012204 กฎหมายว่าด้วยหนี้ 3
  Law on Obligations
 LW012205 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ 3
  Law on Wrongful Acts, Management of Affairs  without Mandate 
  and Undue Enrichment
 LW012206 เอกเทศสัญญา 1 3   
  Speciic Contracts I
 LW012501 กฎหมายอาญา : บทบัญญัติทั่วไป 3
  Criminal Law : General Provisions
  วิชาเลือกเสรี 3
                       รวมจำานวนหน่วยกิต 21
                       รวมจำานวนหน่วยกิตสะสม 60
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 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย  หน่วยกิต
 000104  ภาษาอังกฤษ 4  3
  English IV
 000175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3
  Creative Thinking and Problem Solving
 LW012207 เอกเทศสัญญา 2 3
  Speciic Contracts II 
 LW012208 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและประกันภัย 3
  Law on Bills and Insurance
 LW012302 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  3
  Constitutional Law and Political Institutions
 LW012502 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 3
  Criminal Law : Offences
 LW012601 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  2
  Human Rights Law
                     รวมจำานวนหน่วยกิต 20
  รวมจำานวนหน่วยกิตสะสม 80
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 ปีที่  3  ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต
 LW013209 กฎหมายว่าด้วยองค์กรทางธุรกิจ 3
  Law on Business Organizations
 LW013210 กฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก 3
  Family and Succession Law
 LW013211 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3   
  Civil Procedures Law I
 LW013213 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3
  Criminal Procedures Law
 LW013401 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3
  Private International Law
 LW013402 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3
  Public International Law
                     รวมจำานวนหน่วยกิต 18  
                      รวมจำานวนหน่วยกิตสะสม 98
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 ปีที่  3  ภาคการศึกษาปลาย                                                                           หน่วยกิต
 LW013212 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3
  Civil Procedures Law II
 LW013214 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 3
  Law on Evidence
 LW013215 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2
  Law on Court Organizations
 LW012602 นโยบายและการบริหารงานยุติธรรม 2
  Policy and Justice Administration
 LW013603 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 2
  International Economic Law
 LW013604 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  2
  Law on Environmental and Natural Resources
     วิชาเลือก                                                                      4
                      รวมจำานวนหน่วยกิต 18
                      รวมจำานวนหน่วยกิตสะสม                                                 116
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 ปีที่  4  ภาคการศึกษาต้น  หน่วยกิต
 LW014303 กฎหมายปกครอง 3
  Administrative Law
 LW014605 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม 2
  Labor Law and Social Welfare
 LW014606 กฎหมายภาษีอากร 2
  Taxation Law
  วิชาเลือก                                                          4
  รวมจำานวนหน่วยกิต                                                         11 
  รวมจำานวนหน่วยกิตสะสม                                                 127
   

         ปีที่  4   ภาคการศึกษาปลาย  หน่วยกิต
 LW014103 นิติทัศนะและจริยธรรมของนักกฎหมาย 3 
  Legal Profession
      LW014149 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย  3
  Research Methodology in Law
       วิชาเลือก   4
  รวมจำานวนหน่วยกิต 10
  รวมจำานวนหน่วยกิตสะสม       137
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  3.7 คำาอธิบายระบบรหัสวิชา/คำาอธิบายรายวิชา
คำาอธิบายระบบรหัสวิชา

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก  หมายถึง  อักษรย่อชื่อคณะ 
 LW   หมายถึง  คณะนิติศาสตร์ 
ตัวเลขหลักที่ 1 และหลักที่ 2  หมายถึง  รหัสสาขาวิชาหรือหลักสูตรในคณะ
 01   หมายถึง  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ตัวเลขหลักที่ 3   หมายถึง  ระดับของวิชา 
 เลข 1   หมายถึง  ชั้นปีที่ 1
 เลข 2  หมายถึง  ชั้นปีที่ 2 
 เลข 3   หมายถึง  ชั้นปีที่ 3
 เลข 4   หมายถึง  ชั้นปีที่ 4 
ตัวเลขหลักที่ 4   หมายถึง  กลุ่มวิชา/ประเภทวิชา 
 เลข 1   หมายถึง  กลุ่มวิชานิติศาสตร์ 
 เลข 2   หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายเอกชน 
 เลข 3   หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
 เลข 4   หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
 เลข 5   หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการ ยุติธรรม
 เลข 6   หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา 
ตัวเลขหลักที่ 5 และ 6  หมายถึง  ล�าดับที่ของรายวิชา
 XXX 761-769  หมายถึง  วิชาสัมมนาระดับปริญญาตรี 
 XXX 785  หมายถึง  วิชาสหกิจศึกษา 
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คำาอธิบายรายวิชา
 000101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 
  English I
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  การพัฒนาทักษะการอ่านเขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ�าวันและในการเรียน
  Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in everyday life and learning

 000102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
  English II
  เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101
  การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ�าวันและในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นจาก
ที่เรียนในวิชา 000 101
  Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and learning  
at a higher level than the course 000 101

 000103 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6)
  English III
  เงื่อนไขของรายวิชา : 000 102
  การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น�าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ�าวันการเรียน และอาชีพ
  Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday life, 
learning, and occupation
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 000104 ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6)
  English III
  เงื่อนไขของรายวิชา : 000 103
  การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น�าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ�าวัน การเรียน และอาชีพในระดับที่สูงขึ้น
จากที่เรียนในวิชา 000 103
  Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in everyday life, 
learning, and occupation at a higher level than the course    000 103

 000147 ศาสตร์ของความสุข 3 (3-0-6)
  Science of Happiness
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  แนวคิดและความส�าคัญของความสุข มิติของความสุข ศิลปะการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข การปฏิบัติตนให้เกิด      
สุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การด�าเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ
  Concepts and importance of happiness, dimensions of happiness, the art of happy lifestyle, practice 
for physical and mental well-being, aesthetic lifestyle

 000153  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3 (3-0-6)
  Local Wisdom
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด�ารงชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนา
ชุมชน การปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
  Bodies of knowledge of culture and local wisdom, wisdom in way of life, wisdom in community 
development, cultivation of value-culture, local wisdom in innovative creation
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 000156  พหุวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
  Multiculturalism
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรม อาเซยีน วัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบ ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต
  Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, ASEAN culture, Thai culture and Isan 
culture; social changes and globalization and their impact on culture and culture in way of life

 000159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 3 (3-0-6) 
  Citizenship in Democratic Society
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  แนวคิดหลักการและองค์ความรู้เก่ียวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยสิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญ การด�ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์การพัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธี การพัฒนาจิตสาธารณะ เพื่อบ่มเพาะ
ความเป็นพลเมือง
  Concepts, principles, and bodies of knowledge on citizenship in a democratic society; the rights and 
duties of citizens according to the constitution; retain pride and worthiness of humanity; development of peaceful  
participation; development of social-mindedness to cultivate citizenship
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 000174 ทักษะการเรียนรู้ 3 (3-0-6)
  Learning Skills
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  แนวคิดและความส�าคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์การคัดสรรแหล่ง
สารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะห์ การเขียนและน�าเสนอในเชิงวิชาการจรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ
  Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy, analytical thinking, selec-
tion of information sources, information seeking, evaluation, analysis, academic writing and presentation, academic eth-
ics and integrity

 000175  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6)
  Creative Thinking and Problem Solving
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  หลกัการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมลูและความรู้ การให้เหตุผลการตัดสนิใจ เทคนคิ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับการแก้ปัญหา
  Principle, concept and process of creative thinking, information and knowledge seeking, reasoning, 
thinking and decision making, develop and techniques of creative thinking, application of mathematic scientiic and social 
thinking for problem solving

 LW011101 กฎหมายกับสังคม  3(3-0-6)
  Law and Social 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความเปลีย่นแปลงทางสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ประวัติศาสตร์กฎหมาย และ
พัฒนาการของกฎหมาย 
  Relationship between legal and social change, legal evolution, legal history and legal development
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 LW011201 หลักกฎหมายเอกชน        3 (3-0-6)
  Principles of Private Law 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  หลักพื้นฐานกฎหมายเอกชน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บททั่วไป สภาพบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และความ
สามารถของบุคคล 
  Fundamental principles of private law, general provisions in the civil and commercial law,  persons, 
natural persons, juristic persons and capacity on the civil and commercial code of Thailand

 LW011202 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา      3 (3-0-6)
  Law on Juristic Acts and Contracts
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  กฎหมายนิติกรรมและสัญญา การแสดงเจตนา โมฆกรรมและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา การก่อให้เกิดสัญญา 
ผลแห่งสัญญา การสิ้นสุดสัญญา มัดจ�าและก�าหนดเบี้ยปรับ การเลิกสัญญา ระยะเวลาอายุความ 
  Law of juristic acts and contracts, declaration of intention, void and voidable acts, conditions and 
time, formation of contract, effects of contract, end of contracts, earnest and stipulated penalty, rescission of contract, 
prescription and period of prescription
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 LW011203 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 3 (3-0-6) 
  Law on Property
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  หลักกฎหมายว่าด้วยทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ส่วนควบ อุปกรณ์ ดอกผลของทรัพย์ การได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิ 
แดนแห่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม สิทธิครอบครอง ภาระจ�ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน และภาระติดพัน
ในอสังหาริมทรัพย์
  Legal principles of property, movable, immovable property, component parts, accessories, fruits of 
property, acquisition of ownership, extent of ownership, exercise of ownership, joint ownership, possessory right, servitude, 
the right of habitation, supericies, usufruct and charge on immovable property

 LW011301 หลักกฎหมายมหาชน    3 (3-0-6)
  Principles of Public Law  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ปรัชญาและทฤษฎีของกฎหมายมหาชน และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย หลักการแบ่งแยกอ�านาจอธิปไตย 
หลักนิติรัฐ การใช้ดุลพินิจและขอบเขตการใช้อ�านาจ การควบคุมการใช้อ�านาจรัฐ และวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย 
  Philosophy and theory of public law, relationship between state and law the concept and problem 
concerning power of state, the principle of separation of state sovereignty, the principle of the rule of law, the discretionary  
power and concept relating to scope and control of the power of state and public law evolution in Thailand
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 LW012102 นิติปรัชญา 3 (3-0-6)
  Philosophy of Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  แนวคิดพื้นฐานทางกฎหมาย กฎหมายกบัมานุษยวิทยา ส�านักคิดกฎหมายที่ส�าคัญ ได้แก่ ส�านักคดิกฎหมายธรรมชาติ 
ส�านักคิดปฏิฐานนิยม ส�านักคิดสัจนิยมทางกฎหมาย และส�านักคิดประวัติศาสตร์กฎหมาย ความยุติธรรม และปรัชญากฎหมายไทย
  The fundamental concepts of law, law and anthropology, the most important theories of jurispru-
dential thought, including natural law theory, positivism, legal realism, and historicism, justice and Thai philosophy of 
law the relationship between law and morality

 LW012204 กฎหมายว่าด้วยหนี้ 3 (3-0-6)
  Law on Obligations   
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน โอนสิทธิเรียกร้อง ความระงับแห่งหนี้ 
  Causes of obligation, subject of obligation, effects of obligation, several debtors and creditors, 
transfer of claims, extensions of obligations

 LW012205 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  3 (3-0-6)
  Law on Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  กฎหมายเก่ียวกับละเมดิ จดัการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได้ และความรับผิดต่อความเสียหายทีเ่กิดข้ึนจากสินค้าทีไ่ม่ปลอดภัย
  Legal on wrongful acts, management of affairs without mandate, unjust enrichment and liabilities 
for damages arising from unsafe products
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 LW012206 เอกเทศสัญญา 1 3 (3-0-6)
  Speciic Contracts I
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 
  Legal principles of sale, exchange, gift, hire of property, hire of purchase

 LW012207 เอกเทศสัญญา 2 3 (3-0-6)
  Speciic Contracts II
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับกู้ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า และหลักประกันทางกฎหมาย ได้แก่  ค�้าประกัน จ�านอง 
จ�าน�า ตัวแทนและนายหน้า รวมถึงกฎหมายรับขน กฎหมายประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ
  Legal principles of loans, deposits, warehousing suretyship, and secured transaction such as mort-
gages, pledges, agency including law to carriage agreements, law to compromise, gambling and betting

 LW012208 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและประกันภัย 3 (3-0-6)
  Law on Bills and Insurance
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด และตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่างๆ และหลักกฎหมายเกี่ยวกับประกันภัย
  Legal principles of bills, current accounts and types of negotiable instruments, legal principles of 
insurance 
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 LW012302 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  3 (3-0-6)
  Constitutional Law and Political Institutions
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม ประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดท�ารัฐธรรมนูญ อ�านาจอธิปไตย องค์กรทางการเมือง 
กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของบุคคล การควบคุม มิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง 
  Constitutionalism, types of constitution, process in constitution making, sovereignty, political institu-
tions, legislative process, constitutional rights, freedom, duties of people, control of constitution conformity, political 
institution

 LW012501 กฎหมายอาญา: บทบัญญัติทั่วไป 3 (3-0-6)
  Criminal Law : General Provisions
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ทฤษฎีความรับผิดทางกฎหมายอาญา หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 
  Theories of criminal law, general principle of criminal law according to book 1 general provisions

 LW012502 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด     3 (3-0-6)
  Criminal Law : Offences    
  เงื่อนไขของรายวิชา :  LW 012501
  กฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ภาคความผิด และภาค 3 ความผิดลหุโทษ
  Criminal Law according to book 2 speciic offence and book 3 petty offences
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 LW012601 กฎหมายสิทธิมนุษยชน  2 (2-0-4)
  Human Rights Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  แนวคิดพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศขั้นพ้ืนฐาน 
และกลไกตรวจสอบ คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
  The conceptual foundations of Human Rights, human rights development, basic international 
human rights law and of monitoring mechanisms to safeguard human rights protection and promotion in Thailand

 LW012602 นโยบายและการบริหารงานยุติธรรม 2 (2-0-4)
  Policy and Justice Administration
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานยติุธรรม กระบวนทัศน์ทางสงัคมศาสตร์ การบริหารงานยติุธรรมและกฎหมาย นโยบาย
ระดับชาติการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรม
  The conceptual of justice administration, social science justice administration and law paradigms, 
national policy on the protection of civil right in the justice system and access to justice

 LW013104 วรรณกรรมคัดสรรสำาหรับนักศึกษานิติศาสตร์ 2 (2-0-4)
  Selected Literary Works for law Student
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  วรรณกรรมคัดสรรส�าหรับนักนิติศาสตร์ ประเภทบทกวี  บันเทิงคดี  สารคดี ภาพยนต์ ละคร ศาสตรนิพนธ์ และบท
สนทนา การตีความและการท�าความเข้าใจต่อคุณค่าของกฎหมาย
  Selected literary works for lawyers; poem, iction, non-iction, ilm, play, treatise and dialogue, 
interpretation and understanding in the value of law
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 LW013105 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักศึกษานิติศาสตร์ 1 : ศัพท์ทางกฎหมาย 2 (2-0-4)
  English for Law student 1 : Legal Vocabulary
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ศัพท์ทางกฎหมาย ถ้อยค�า ส�านวนกฎหมาย และการแปลกฎหมาย 
  Legal vocabulary, legal terminology, legal idiom and translation of law

 LW013209 กฎหมายว่าด้วยองค์กรทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
  Law on Business Organizations
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ประเภทขององค์กรทางธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บริษัทจ�ากัด การเลิกบริษัทและการช�าระบัญชี  
รูปแบบอื่นขององค์กรทางธุรกิจ และบริษัทมหาชนจ�ากัด
  Types of business organization, ordinary partnerships, limited partnership, limited company,  
dissolution and liquidation, business organizations and public company limited

 LW013210 กฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก 3 (3-0-6)   
  Family and Succession  Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  หลักกฎหมายครอบครัว การสมรส บิดามารดากับบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู หลักกฎหมายเกี่ยวกับมรดก สิทธิรับมรดก 
พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์ มรดก
  Principles of family law, marriages, parents and children, countenance,  principles of succession 
law, right of inheritance, wills, administration and distribution of an estate
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 LW013211 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  3 (3-0-6)
  Civil Procedures Law I    
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  กระบวนวิธีพิจารณาคดีแพ่ง วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  Civil procedures, procedure at trail court level

 LW013212 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3 (3-0-6)
  Civil Procedures Law II    
  เงื่อนไขของรายวิชา : LW 013211
  การอุทธรณ์ และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง
  Appeal, appeal to the Supreme Court, provisional measures before judgment, execution of  
judgments or orders

 LW013213 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  3 (3-0-6)
  Criminal Procedures Law 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  กระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญา ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 
  Criminal procedure according to Criminal Procedure Code

 LW013214 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน    3 (3-0-6)
  Law on Evidence         
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานในการด�าเนินคดีแพ่งและคดีอาญา
  Legal principles of law on evidence for proceeding civil and criminal
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 LW013215 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2 (2-0-4)   

  Law on Court Organizations
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เขตอ�านาจศาล อ�านาจของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี ระบบตุลาการ
  Law on court organizations, court jurisdiction, the authority of judges, judicial system

 LW013216 การเจรจาต่อรองและสัญญาทางธุรกิจ 2 (2-0-4)
  Negotiation and Business Contract
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ทฤษฎแีละหลักการเจรจาต่อรอง และการร่างสัญญาทางธุรกจิ รูปแบบสัญญาทางธุรกิจ สัญญาร่วมทุน สญัญาอนญุาต
ให้ใช้สิทธิสัญญาก่อสร้าง สัญญาให้สินเชื่อโครงการ สัญญา แฟรนไชส์
  Theory and Principles of negotiation, contract drafting, pattern of business contract such as joint 
venture agreement, licensing agreement, construction agreement, project inance agreement, franchise agreement

 LW013217 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2 (2-0-4)
  Intellectual Property Law   
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายระหว่างประเทศในการคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สนิ
ทางปัญญา งานอันมีลิขสิทธ์ิ การคุ้มครองลิขสิทธ์ิ การละเมิดลิขสิทธ์ิและข้อยกเว้น การได้มาซึ่งสิทธิบัตร การละเมิดสิทธิบัตร ข้อยกเว้น 
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายบริการ
  Intellectual property protection, international laws on intellectual property protection, types of 
intellectual property, copyright works, copyright protection, copyright infringement and exceptions, acquisition of patent, 
patent infringement, exceptions, trademark, collective mark, service mark
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 LW013218 กฎหมายการแข่งขันการค้าที่เป็นธรรม 2 (2-0-4)
  Competition Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  การผูกขาด ผลกระทบต่อผู้บริโภค ผลทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศกฎหมายที่ป้องกันการผูกขาด การแบ่ง
ตลาด การรวมหัวของพ่อค้าหรือเจ้าของโรงงาน หรือสมาคมพ่อค้า การตกลงก�าหนดราคา ปริมาณการผลิต
  Monopoly, its effects on consumers, economic effects, national security, anti-monopoly laws,  
market sharing, concert practices of trader or factory owners or trade associations, control on price, production volume

 LW013219 กฎหมายธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) 2 (2-0-4)
  Business Law in English
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ศึกษากฎหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ การอ่านและการแปลเอกสารและสัญญาทางธุรกิจค�าศัพท์ทางกฎหมายธุรกิจ
  Study on business Laws in English, reading comprehension and translation of business documents 
and contracts, english vocabulary in business laws  

 LW013304 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 2 (2-0-4)
  Public Economic Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : LW011301
  หลักพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
  Basic principles of public economic law
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 LW013305 กฎหมายที่ดินและผังเมือง 2 (2-0-4)
  Land and Urban Planning Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  กฎหมายที่ดิน การใช้และการหาประโยชน์ในที่ดิน การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายผังเมือง
  Land law, using and beneitting from land, real estate business and law to urban planning 

 LW013306 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาความปกครอง 2 (2-0-4)   

  Administrative Court and Administrative Procedures
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  อ�านาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง ขัน้ตอนการด�าเนนิคดีในศาลปกครอง การพัฒนาระบบศาลปกครอง 
การพัฒนาระบบการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครอง การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
  Jurisdiction of administrative court, administrative procedure, the proceeding in administrative court, 
development  of  the administrative count, development  of  system  to  monitor  administration,  rights , freedoms of 
citizen

 LW013401 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล  3 (3-0-6)
  Private International Law      
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  นิติสัมพันธ์ของบุคคลหรือเอกชนในลักษณะระหว่างประเทศ สัญชาติ ภูมิล�าเนา ความขัดกันแห่งกฎหมาย วิธีระงับ 

ข้อพิพาท กฎหมายสัญชาติ คนต่างด้าว การส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
  International legal Relationship between individuals or private sectors, nationality, domicile, conlict 
of laws, dispute settlement, law on nationality, aliens, extradition
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 LW013402 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง   3 (3-0-6)
  Public International Law      
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  สนธิสญัญา ดุลอาณา เขตแดนระหว่างรัฐ สิทธิและหน้าท่ีของรัฐ บทบาทของตัวแทนรัฐบาล การระงบัข้อพิพาทระหว่าง
รัฐ สงคราม ความเป็นกลาง
  Treaty, jurisdiction, international borders, rights, duties of states, roles  of state representatives, 
dispute settlement among states, war, neutralization

 LW013403 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ 2 (2-0-4)
  International Trade Law and Arbitration
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ภาษศุีลกากรและการค้า ฐานะทางกฎหมาย การคุ้มครองธุรกิจภาคเอกชน สญัญาระหว่างประเทศ กระบวนการระงับ
ข้อพิพาทเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ 
  Tariffs and Trade, legal status, protection for private business, international contracts, process of in 
international business dispute settlement

 LW013404 กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนในประชาคมอาเซียน 2 (2-0-4)
  Law on the Investment Promotion in ASEAN Countries
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  นโยบายการค้าระหว่างประเทศอาเซียน เขตการค้าเสรีอาเซียน การเปิดเสรีด้านการค้าการบริการ การลดภาษีและ
อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี โครงสร้างภาษีศุลกากรที่เอื้อต่อการค้าเสรี กลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าและการบริการ และกรณีศึกษา
  International trade policies among the ASEAN countries, ASEAN Free Trade  Area, liberalization of 
trade in services, tax deduction and non-tariff trade barriers, Custom tax structure supporting for trade, mechanisms for 
dispute settlement in trade and services and case studing
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 LW013503 นิติวิทยาศาสตร์ 2 (2-0-4)
  Forensic Science Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  บทบาทของนติิวิทยาศาสตร์ วิทยาการทางแพทย์ การสืบหาการตายและเวลาตาย การพิสูจน์บคุคล การพิสจูน์ดีเอ็นเอ 
พิสูจน์คราบเลือด ร่องรอยอาชญากรรม การชันสูตรพลิกศพ
  Roles of forensic science, medical science, investigation of death and time of death, personal iden-
tiication, veriication of DNA, bloodstain, criminal trace, post mortem investigation

 LW013504 อาชญาวิทยา 2 (2-0-4)
  Criminology
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  แนวความคิดเก่ียวกับอาชญาวิทยา ทฤษฎีอาชญาวิทยา ลักษณะของสังคมกับการประกอบอาชญากรรม ข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับอาชญาวิทยา 
  Concepts of criminology, criminology theory, social nature and crimes, international conventions 
and agreements in criminology

 LW013505 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 2 (2-0-4)
  Economic Crime
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ทฤษฎีว่าด้วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ศึกษาถึงทฤษฎี สาเหตุ และเหยื่อที่
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทย มาตรการทางกฎหมายป้องกันอาชญากรรมทางธุรกิจ
  Economic Crime Theory, typology of economic crime. study of theory, causation, and victimization 
relating to economic crime. white collar crime in the Thailand, legal measures in the business crime



 K K U • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 49

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

49      

 LW013603 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 2 (2-0-4)
  International  Economic Law  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  กฎเกณฑ์ว่าด้วยความสมัพันธ์ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ องค์การการค้าโลก  และความตกลงท่ัวไปว่าด้วยการค้า
และพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 
  Regulations for international economic relations, the World Trade Organization (WTO) and General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

 LW013604 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  2 (2-0-4)
  Law on Environmental and Natural Resources
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  นโยบายส่ิงแวดล้อมโลก ส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนา มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  International Environmental Policy, environment and development, legal measures on natural  
resources and environment

 LW013607 กฎหมายดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2 (2-0-4)
  Digital Law for Socio-economic development  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล กฎหมายท่ีเก่ียวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดยุคดิจิทัล และความเป็นส่วนตัวและ
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
  Digital Economy Policy, law related electronic commerce digital marketing and privacy and  
security of information
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 LW013608 กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน 2 (2-0-4)
  Financial Institution Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ธุรกิจสถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ ความหมายของธนาคารพาณิชย์ การขอใบอนุญาต ผู้บริหารสถาบันการเงิน 

การประกอบธุรกิจตามกฎหมาย ธนาคารอิเล็คทรอนิคส์ การลงทุนและข้อจ�ากัดในการลงทุน หน้าที่และอ�านาจของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
เกี่ยวกับสถาบันการเงิน การตรวจสอบสถาบันการเงิน 
  Financial Institutions Businesses and Economic,  means the business of commercial banking, license, 
the board of directors of a inancial institution, conditions of permitted activities, e-banking services,  investments and 
restrictions on investments, duties and general powers of the central bank of Thailand in relation to inancial institutions, 
examinations of bank

 LW013609 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์               2 (2-0-4)                             
  Law of Securities and Exchange law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ การก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน การออกหลักทรัพย์ของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หน้าที่และความรับผิด
ชอบของกรรมการและผู้บริหารตามหลักความรับผิดชอบ หลักความระมัดระวัง และหลักความซื่อสัตย์สุจริต
  Securities Business, securities company, supervision of securities and exchange, securities and  
exchange commission, the capital market supervisory board, issuance securities, public offering of securities, a director 
and an executive shall perform his duty with responsibility, due care and loyalty
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 LW014103 นิติทัศนะและจริยธรรมของนักกฎหมาย 3 (3-0-6)
  Legal Mind and Ethical Lawyer
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  นิติทัศนะ คุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรมของนักกฎหมาย คุณค่าของนักกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม 
  Legal Mind, morality, ethical lawyer standard, value of legal professional and social responsibility

 LW014106 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักศึกษานิติศาสตร์ 2 : ทักษะพื้นฐานการเขียนด้านกฎหมาย 2 (2-0-4)
  English for Law student 2 : Basic Legal Writing Skills
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ทักษะพื้นฐานการเขียนกฎหมาย การจดบันทึกย่อความกฎหมาย และการฝึกภาคปฏิบัติ
  The basics of legal writing skills,  legal memos and briefs and legal writing: practice

 LW014107 การปรับใช้กฎหมายและนิติวิธีทางกฎหมาย 2 (2-0-4)
  Applied Legal and Legal Methodology
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  การให้เหตุผลทางกฎหมายขั้นแนะน�า การตีความและการวิเคราะห์กฎหมายและค�าพิพากษา 
  Introduction to legal reasoning, interpreting and analyzing law and court judgment
 

 LW014108 นิติประเพณีทางกฎหมาย 2 (2-0-4)
  Legal Culture
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  กฎหมายกับวิถีชุมชนท้องถิ่น นิติประเพณีทางกฎหมาย สิทธิทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่น
  Law and local community way of life, legal culture, cultural rights and local wisdom law (indigenous 
knowledge)  
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 LW014149 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย  3 (3-0-6)
  Research Methodology in Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย ฝึกทักษะการวิจัย  โครงงานศึกษาวิจัยทางกฎหมาย
  Research Methods, research skills practice, Legal research project

 LW014220 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 2 (2-0-4)
  Bankruptcy and Business Rehabilitation Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อ�านาจศาล กระบวนการพิจารณาคดีล้ม
ละลาย การฟื้นฟูกิจการ
  Management of debtor’s property, roles of oficial receiver, judicial power, bankruptcy procedures, 
business rehabilitation

 LW014221 กฎหมายโลจิสติกส์ 2 (2-0-4)
  Logistics Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ระบบสัญญาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การประกันภัย  ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การจัดการระบบโลจิสติกส์
  Contract on system on multiple modes, insurance, logistic management system, management of 
logistic system
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 LW014222 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 2 (2-0-4)
  Consumer Protection Law 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  การคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ด้านฉลาก ด้านสัญญา 
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายต่อสินค้า
ไม่ปลอดภัย กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
  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

 LW014303 กฎหมายปกครอง  3 (3-0-6)
  Administrative Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  หลักปกครองของรัฐ วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง การกระท�าทางปกครอง ผลบังคับของค�าสั่งทางปกครอง 
การเพิกถอนค�าสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครองและการจัดบริการสาธารณะ 
  Principles of government by state, procedures performed by administrative oficials, administrative 
act, legal effect of administrative act, revocation of administrative act, administrative execution and public service
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 LW014307 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น 2 (2-0-4)
  Local Government  Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : LW014303
  แนวคิดและทฤษฎกีารปกครองส่วนท้องถิน่ กฎหมายปกครองส่วนท้องถิน่ การจัดการกิจการสาธารณะในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  Concept and theory of local government, law of local government, public services management in 
local government, democracy and people participation in local government

 LW014405 กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนอาเซียน 2 (2-0-4)   

  The ASEAN Economic and Investment Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  กฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนอาเซยีน การลงทุนทางอุตสาหกรรม โครงการลงทุนอตุสาหกรรมในประเทศและต่าง
ประเทศ การจัดโครงสร้างการลงทุน การจัดหาเงินสนับสนุนโครงการจากแหล่งเงินกู้ และจากประชาชน 
  Law for The ASEAN Economic and Investment, industrial investment, domestic and international 
industrial, investment projects, legal issues in investment structuring, inancing projects from lending sources and the 
public 

 LW014406 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 2 (2-0-4)
  International Humanitarian Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับหลักการของกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ ประเด็นศึกษารวมถงึสิทธิมนษุยชนกับการ
ก่อการร้าย การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรง
  Introduction to the principles and concepts of International Humanitarian Law, topics include hu-
man rights and counter-terrorism, massive human rights violations
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 LW014407 กฎหมายพาณิชย์นาวี 2 (2-0-4)
  Maritime Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  การขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เรือเดินทะเล การจ�านองเรือ บุริมสิทธิทางทะเล ความรับผิด 

และการจ�ากัดความรับผดิของเจ้าของเรือ การท่าเรือ การรับขนของทางทะเล การช่วยเหลอืกู้ภยั การเฉล่ียความเสียหายท่ัวไป อุบติัเหตุทางเรือ 
การประกันภัยทางทะเล
  International carriage of goods by sea, sea liner, ship mortgage, maritime preferential rights, liability 
and limitation of liability of ship owners, harbor authority, carriage of goods by sea, salvage, general average, maritime 
accident, marine insurance

 LW014506 การว่าความและศาลจำาลอง   2 (2-0-4)
  Advocacy and Moot Court    
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  การให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย การเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์การว่าความ การท�าค�าฟ้อง ค�าให้การค�าแถลง ค�าร้อง  
ค�าบันทึก ปฏิบัติการทางกฎหมาย ศิลปะและทักษะของนักกฎหมาย มอบหมายงานคดีความ รับผิดชอบคดี ท้ังจากสถานการณ์จ�าลอง           
และ/หรือ จริง
  Legal consultancy, negotiation, litigating principles, drafting plaints, defenses, statements, petition, 
afidavit, legal practice, the arts and skills of legal professions, case assignment, responsibilities for cases in a simulated 
and/ or actual trial setting 
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 LW014507 กฎหมายว่าด้วยการกระทำาความผิดของเด็กและเยาวชน 2 (2-0-4)
  Law on Juvenile Offences
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  การกระท�าความผิดของเด็กและเยาวชน กระบวนการยุติธรรม วิธีการพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว
  Laws on offence and judicial system, process of justice, procedure of making decision on juvenile 
and family cases

 LW014508 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2 (2-0-4)
  Anti-Corruption Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  นิยามของการทุจริต ประเภทของการทุจริต กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  Deinition of Corruption, type of corruption, law related to anti-corruption and prevention, good 
governance principle

 LW014605 กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม 2 (2-0-4) 
  Labor Law and Social Welfare
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  หลักกฎหมายเก่ียวกับสัญญาจ้างแรงงาน จ้างท�าของ ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างท�าของ 
แนวคิดการพัฒนาประเทศกับแรงงาน หลักกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน สวัสดิการสังคม และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  Legal principles of hire-of-service, hire-of-work, differences between hire-of-service and hire-of-work, 
and conceptual of socio-economic development and labor,  labor law principle, labor court and procedure for labor 
court, social welfare and legal related
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 LW014606 กฎหมายภาษีอากร    2 (2-0-4)   

  Taxation Law    
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  นโยบายภาษีเพื่อการพัฒนาประเทศ กฎหมายภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์
  Taxation Policy for development, taxation, personal income tax, corporate income tax, value 
added tax, speciic business tax, duty stamp 

 LW014610 กฎหมายกับพลวัตทางสังคม 2 (2-0-4)
  Law and Social Dynamic
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  กฎหมายกับโลกาภิวัตน์ การปฏิรูปและพัฒนากฎหมายและระบบกฎหมายภายในประเทศ ผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านความยุติธรรม กฎหมายกับสถาบันทางสังคมอื่น
  Law and Globalization, ethical and social dimensions of legal practice; discourse on theories about 
the nature of law and justice, the relationship between law other social institutions

 LW014611 กฎหมายพลังงาน 2 (2-0-4)
  Energy law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  ขัน้แนะน�าเก่ียวกับกฎเกณฑ์และนโยบายของกฎหมายพลังงาน สาธารณูปโภคด้านพลังงานในประเทศไทย  กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับแหล่งพลังงานน�้ามัน พลังงานแก๊สธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้า  พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน 
  Introduction to regulation and policy of energy law, energy infrastructure in Thailand, regulation of 
oil natural gas and electricity, alternative energy and renewable energy
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 LW014761 สัมมนาวิชาชีพนักกฎหมาย 2 (2-0-4)
  Seminar on Legal Profession
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  สัมมนาในหัวข้อที่ส�าคัญในหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
  Seminar in  Legal Profession on the subject of important topics

 LW014762 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 2 (2-0-4)
  Seminar on Business Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  สัมมนาในหัวข้อที่ส�าคัญเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
  Seminar in  business law on the subject of important topics

 LW014763  สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา 2 (2-0-4)
  Seminar on Civil and Criminal Procedure
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  สัมมนาในหัวข้อที่ส�าคัญเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา
  Seminar in  civil and criminal procedure on the subject of important topics

 LW014764 สัมมนากฎหมายมหาชน 2 (2-0-4)
  Seminar in Public Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : LW011301
  สัมมนาในหัวข้อที่ส�าคัญในกฎหมายมหาชน
  Seminar in  Legal Profession on the subject of important topics
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 LW014765 สัมมนาทางกฎหมายระหว่างประเทศ 2 (2-0-4)
  Seminar on International Law
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  สัมมนาในหัวข้อที่ส�าคัญเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
  Seminar on important topics international law 

 LW014766  สัมมนาทางกฎหมายอาญาและการบริหารงานยุติธรรม 2 (2-0-4)
  Seminar in Criminal Law and Justice Administration
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  สัมมนาในหัวข้อที่ส�าคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
  Seminar on  important topics criminal law and justice administration 

 LW014767 สัมมนาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย 2 (2-0-4) 
  Seminar on Law Enforcement in Thailand
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  สัมมนาในหัวข้อที่ส�าคัญเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย
  Seminar on important topics  law enforcement in Thailand 

 LW014768 สัมมนากฎหมายเพื่อการพัฒนา 2 (2-0-4)
  Seminar on Law for Development
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  สัมมนาในหัวข้อที่ส�าคัญเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการพัฒนา
  Seminar in law and development on the subject of important topics
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 LW014769 สัมมนาเรื่องคัดสรรกฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม 2 (2-0-4)
  Seminar on Selected Topics in Law and Social Justice
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  สัมมนาในหัวข้อที่คัดเฉพาะประเด็นทางกฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม
  Seminar on  selected topic in law and social justice 

 LW014785 สหกิจศึกษาทางกฎหมาย   6
  Cooperative Education in Law 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
  การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพทางกฎหมาย เป็นระยะเวลา 1 ภาค 

การศึกษาในฐานะพนักงานช่ัวคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมท้ังทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการท�างาน 
รวมทั้งด�าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
  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
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3.8 ปฏิทินหน่วยกิจกรรมนักศึกษา 

กิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เดือน กิจกรรม จำานวนหน่วย หมายเหตุ
กรกฎาคม 1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1

2. บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 1

สิงหาคม 3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / กิจกรรมวิชาการ 2 จัดกิจกรรม 3 วัน (2 x 3 = 6 หน่วยกิจกรรม)
4. กิจกรรมไหว้เจ้าพ่อมอดินแดง / กิจกรรมทางศาสนา 2

5. กิจกรรมร้องเพลงประจ�าสถาบัน (เชียร์กลาง) 2 จัดกิจกรรม 2 วัน (2 x 2 = 4 หน่วยกิจกรรม)
6. กิจกรรมแรกพบ 1

7. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 1

กันยายน 1. พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1

2. กีฬาน้องใหม่ 1 จัดกิจกรรม 6 วัน (2 x 6 = 12 หน่วยกิจกรรม)
พฤศจิกายน 1. น้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม 2

ธันวาคม 1. กจิกรรมรบั - ส่ง เสดจ็ สมเด็จพระเทพพระรตันราชสุดาฯ ใน
วันพระราชทานปริญญาบัตร 

2

เมษายน 1. กิจกรรมวันสงกรานต์ 2
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กิจกรรมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เดือน กิจกรรม จำานวนหน่วยกิจกรรม หมายเหตุ

สิงหาคม 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมส�าหรับนักศึกษากฎหมาย 1

2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตตร์ 1.5

3. กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะนิติศาสตร์ 2 จัดกิจกรรม 2 วัน (2 x 2 = 4 หน่วยกิจกรรม)

4. กิจกรรมเนื่องในวันรพี ปี 2561 2

5. พิธีไหว้ครูและผูกรับศิษย์คณะนิติศาสตร์ 1

กันยายน 1. ทักษะชีวิตเพื่อความส�าเร็จในมหาวิทยาลัย 5 จัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน 

2. กจิกรรมเน่ืองในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
-

พฤจิกายน 1.  กิจกรรมลอยกระทง 3

2.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบประจ�าภาค -

ธันวาคม โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 1

มกราคม ค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน 12

กุมภาพันธ์ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนส�าเร็จการศึกษา และการ
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย (ปัจฉิมนิเทศ)

-

มีนาคม กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบประจ�าภาค -

หมายเหตุ : 
1. หากเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะคณะท�างานการค�านวณหน่วยกิจกรรมจะค�านวณเป็น สองเท่า ของหน่วยพ้ืนฐานท่ีได้รับจากกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย และคณะ
2. ผู้ส�าเร็จการศึกษาต้องมีจ�านวนหน่วยกิจกรรมตั้งแต่ 60 หน่วย ขึ้นไป  
3. คณะขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/จ�านวนหน่วยกิจกรรม/ก�าหนดการและเงื่อนไข และค�าวินิจฉัยของคณะให้เป็นที่สุด        
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4. ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ
 การบริการด้านวิชาการ
 4.1 การลงทะเบียนเรียน
  ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต�่ากว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต
  ในภาคการศึกษาพิเศษ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
  ในกรณีที่จ�าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่าก�าหนด ต้องยื่นค�าร้อง ผ่านงานบริการการศึกษา โดยผ่านความเห็น
ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีอนุมัติ

 4.2 การตกออก
  การพิจารณาตกออก จะพิจารณาผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษของปีการศึกษานั้น ๆ และให้คิดเฉพาะ
วิชาที่มีค่าคะแนน ไม่ค�านึงถึงรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้
  1. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.50 เมื่อลงทะเบียนเรียนมาแล้ว และหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 30-59 หน่วยกิต
  2.  หน่วยกิตสะสมตั้งแต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึ่ง 1.75 เมื่อลงทะเบียนเรียนมาแล้ว และหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิต ขึ้นไป

 4.3 การสำาเร็จการศึกษา
  นักศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  (1)  ต้องสอบผ่านครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรท่ีก�าหนด และต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
  (2)  มคีะแนนเฉลีย่สะสม 2.00 ขึน้ไป นกัศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบท้ัง 5 ด้านๆ รวมท้ังสิน้ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิจกรรม
  (3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
  (4) ไม่มีหนี้สินค้างช�าระกับคณะและมหาวิทยาลัย
  (5) ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
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 4.4 การให้ปริญญาเกียรตินิยม
  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 ต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 3.60 ข้ึนไป และส�าหรับเกียรตินิยมอันดับสอง  
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.59

 4.5 การลา ลาป่วย ลากิจ
  การลา มี 3 ประเภท คือ การลาป่วย หรือ ลากิจ การลาพักการศึกษา และการลาออกซึ่งมีขั้นตอนการขอลา ดังนี้
  นักศึกษาจะลาได้ต้องมีเวลาเรียนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดการลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์แนบมาด้วย  
ในกรณีที่ลาป่วยหรือลากิจ เกิน 15 วัน ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองโดยนักศึกษาต้องยื่นใบลาผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ต่องานบริการการศึกษา
  ในกรณีท่ีมีการสอบกลางภาค หรือสอบประจ�าภาค นักศึกษาต้องย่ืนค�าร้องขอเล่ือนสอบ โดยแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ท่ี
มหาวิทยาลัยก�าหนด หรือหลักฐานที่แสดงถึงเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าสอบได้
  และกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนครบตามระยะเวลาในหลักสูตรแล้ว หรือลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อจะส�าเร็จ
การศึกษา และเหลือหน่วยกิต ที่จะลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 8 หน่วยกิต ให้จ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ

 4.6 การลาพักการศึกษา
  นกัศึกษาขอลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี ้เจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตท่ีมใีบรับรองแพทย์ ถกูเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการ
ทหาร ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร หรือเหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร
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  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษแต่ไม่เกิน 1 ปี
การศึกษาและการลาพักการศึกษาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
  การยืน่ค�าร้องขอลาพักการศึกษาโดยไม่ลงทะเบยีนเรียน นกัศึกษาจะต้องยืน่ค�าร้องพร้อมหลกัฐานผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา ต่องาน
บริการการศึกษา ก่อนวันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้าในแต่ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาท่ีต้องการลาพักการศึกษาต้องช�าระค่าธรรมเนียม 

เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 4.7 การลาออก
  การลาออกจากการเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น นกัศึกษาต้องยืน่ใบลาออกท่ีได้รับความยนิยอมจากผู้ปกครอง พร้อมใบ
ปลอดหนี้สิน และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาต่องานบริการการศึกษา เพื่อเสนอคณบดีอนุมัติ

 4.8 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
  นักศึกษาพ้นสภาพเป็นนักศึกษาในกรณี ตาย ลาออก ตกออก ถูกสั่งให้พ้นสภาพ ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษา เรียนส�าเร็จ
ตามหลักสูตร ไม่ลงทะเบยีนเรียนให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด ไม่ช�าระค่าธรรมเนยีมเพ่ือข้ึนหรือต่อทะเบยีนภายในระยะ
เวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด และอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนด

 4.9 การย้ายคณะเรียน
  นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว มีความประสงค์จะย้ายคณะจะต้องติดต่อคณะ ต้นสังกัดและคณะที่จะขอ
เข้าศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ�าคณะที่สังกัด และคณะที่จะขอเข้าศึกษา นักศึกษาจะขอย้ายได้ก็ต่อเมื่อศึกษาในคณะ
เดิมไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และมหีน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ โดยยืน่เอกสารต่างๆ ตามทีม่หาวิทยาลัยก�าหนด ต่อส�านักบรหิาร 
และพัฒนาวิชาการ ผ่านคณะที่ศึกษาอยู่ ก่อนเริ่มภาคการศึกษาที่ขอย้ายอย่างน้อย 6 สัปดาห์ที่ส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ (อาคารพิมล 
กลกิจ)
 4.10 การโอนย้ายไปสถาบันอื่น
  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประสงค์จะโอนย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นจะต้องไปติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะ
รับโอนก่อน เพื่อปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
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  ส�าหรับการรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอ่ืนมาศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่นนกัศึกษาท่ีจะโอนมาจะต้องมสีถานภาพเป็นนกัศึกษา
และศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ (ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก) และได้คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 2.00  
ขึ้นไป โดยจะต้องส่งใบสมัครถึงส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของ
ภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 4.11 การย้ายทะเบียนบ้าน
  เมื่อนักศึกษาเข้าอยู่หอพักแล้วให้แจ้งย้ายทะเบียนบ้านจากภูมิล�าเนาเดิมมาอยู่ท่ีทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ 
บ้านเลขท่ี 123/2016 หมู ่16 ถนนมติรภาพ อ�าเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น 40002 ยกเว้นนักศึกษาท่ีมภีมูลิ�าเนาอยูใ่น ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 5.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบด้วยวิทยา จริยา ปัญญา เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง ด้านการ
ธ�ารงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตส�านึกความภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ ด้านการเสริมสร้างจิตอาสาและ        
จิตสาธารณะ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น นักศึกษาต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ  อย่างน้อยร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในโครงการ และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 
60 หน่วยกิจกรรมจึงจะส�าเร็จการศึกษา

 5.2 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  1.  ก�าหนดนโยบายการด�าเนินงานประจ�าปีของสโมสรนักศึกษา
  2. จัดท�าแผนการด�าเนินกิจกรรม โครงการ และงบประมาณประจ�าปีของสโมสรนักศึกษา และชุมนุมของนักศึกษาต่าง ๆ  เพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณบดี  
  3. ด�าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนงานด�าเนินงานประจ�าปี
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  4. ควบคุมและดูแลการด�าเนินงานของชุมนุมนักศึกษา
  5. จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน การประเมินผลโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา และรายงานต่อคณบดีก่อนส่งมอบงานแก่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่
  6. ออกประกาศและวางระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและวิธีการด�าเนินงาน
  7. งานอื่น ๆ ที่คณะมอบหมาย
        (ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 07/2560)

 5.3 การให้บริการด้านทุนและสวัสดิการต่าง ๆ
  การบริการด้านกีฬา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสนามกีฬาไว้บริการนักศึกษา มีท้ังสนามกีฬากลางแจ้งและสนามกีฬาในร่มทุกประเภท รวมท้ัง   
อาคารพลศึกษา เวลาเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น.
  1. บริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ไม้แบดมินตัน ไม้ปิงปอง ลูกตระกร้อ ฯลฯ ติดต่อขอยืมได้ที่  
กองการกีฬา 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 แต่ละประเภท ติดต่อได้ที่กองการกีฬา อาคารพลศึกษา หรือชมรม
กีฬาต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์

  การบริการด้านหอพัก
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหีอพักส�าหรับนกัศึกษา จ�านวน 26 หอพัก (ไม่รวมหอพักใหม่ จ�านวน 9 หอพัก) แบ่งเป็นหอพักนกัศึกษา
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 
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หอ 1,2,3,4,13,14,17,18,19,20 รับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น จ�านวน 2,952 คน รวมรับนักศึกษาได้ 4,738 คน โดยมีกองบริการหอพักนักศึกษาเป็น
ผู ้ดูแลรับผิดชอบและอ�านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในแต่ละหอพัก มีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและกรรมการหอพัก จ�านวน 3 คน  
ซึง่เป็นนกัศึกษารุ่นพ่ีท่ีผ่านการคัดเลือกคอยให้ความช่วยเหลือนกัศึกษาเมือ่มีปัญหาเกิดขึน้ในหอพัก หากมีปัญหาเก่ียวกับหอพักในช่วงเวลากลาง
คืนให้แจ้งกรรมการหอพัก หรอือาจารย์ท่ีปรึกษาหอพักท่ีประจ�าอยูใ่นหอพักนัน้ ๆ  ได้ตลอดเวลา หากนักศึกษาเจ็บป่วยในเวลากลางคนืต้องการ
รถพยาบาลรับตัวไปรักษาในกรณีฉุกเฉินให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน โทร 63714 หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน ที่ 12345
 

 สิทธิการเข้าอยู่หอพัก
 (1)  นักศึกษาใหม่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าอยู่หอพักตามความสมัครใจ โดยกองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดที่พักให้
ตามที่นักศึกษาแจ้งความจ�านงจองห้องพักไว้ทางอินเตอร์เน็ต และให้ติดต่อที่หน่วยหอพักเพื่อรับกุญแจและกรอกเอกสาร
 (2)  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จะมีสิทธิอยู่หอพักต่อไปได้เมื่อผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก หากนักศึกษาที่มีปัญหา 

ในการเข้าที่พัก หรืออุปกรณ์ในห้องพักช�ารุดเสียหายให้ติดต่อกับหน่วยหอพักที่นักศึกษาได้รับกุญแจเข้าอยู่หอพัก

 การให้บริการของหน่วยหอพัก
 บริการให้ค�าปรึกษา บริหารให้ยืมกุญแจส�ารอง บริการรับ - จ่ายไปรษณีย์และบริการเรื่องแจ้งซ่อม

 กำาหนดการปิด-เปิด หอพักหญิง
 วันอาทิตย์ - วันพฤหสับดี ปิดประตูร้ัว และประตูอาคารหอพัก เวลา 23.00 น. เปิดเวลา 05.30 น. ตามระเบยีบท่ีมหาวิทยาลยัก�าหนด
 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

 5.4 การบริการด้านทุนการศึกษา
  ทุนการศึกษาที่จัดสรรโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  จัดให้มีทุนการศึกษา ทั้งทุนของรัฐบาล และทุนของเอกชนส�าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ทุนละ 3,000 - 30,000 
ต่อปี เป็นทุนการศึกษาท่ีให้เปล่า ไม่มข้ีอผูกพันใด ๆ  นกัศึกษาติดต่อยืน่ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษา ได้ท่ีกองพัฒนานกัศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
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  เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มเีงนิช่วยเหลอือาหารกลางวันส�าหรับนกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่ได้กู้ยมืเงนิกองทุนเงินให้กู้ยมื
เพื่อการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับเงินทุนเดือนละ 400 - 800 บาท ติดต่ดขอรับทุนได้ที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. (www.studentloan.or.th)
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรเงินให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
  โดยนักศึกษาท่ีสามารถกู้ยืมเงินได้ ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดคือ รายได้ของผู้ปกครอง (บิดามารดาหรือผู้อุปการะ)  
รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปีจึงจะสามารถกู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
  ในการยืน่ขอกู้เงนิ ให้นกัศึกษาส่งข้อมลูขอกู้ยมื online ให้มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผ่านเว็บไซต์ (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
  กองทุนเงินยืมฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยฯ ได้ต้ังกองทุนเงินยืมฉุกเฉินให้นักศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาความจ�าเป็นและความเดือดร้อน
ทางการเงิน โดยนักศึกษาติดต่อยืมได้ที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส�าหรับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ยืมเงินต้องเป็น นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และต้องไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา หรือถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่
ต�่ากว่า 2.00 ยกเว้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาต้นและมีความเดือดร้อนจ�าเป็นด้านการเงินจริง โดยต้องไม่อยู่ในระหว่างค้างช�าระเงินยืม
ฉุกเฉินนักศึกษา

  เงื่อนไขการยืมเงินฉุกเฉินของนักศึกษา
  1. ในกรณีท่ีมคีวามเดือดร้อนท่ีเกดิขึน้จากเรือ่งใด ๆ  ให้ยมืได้ในวงเงนิไม่เกิน 1,000 บาท (หนึง่พันบาท) โดยนกัศึกษาทีย่มืเงิน 
ต้องช�าระเงินคืนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
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  2.  ในกรณีท่ีมคีวามเดือดร้อนทางด้านการลงทะเบยีนเรียนให้ยมืเงินได้ในวงเงนิไม่เกินจ�านวนเงนิท่ีลงทะเบยีนเรียน โดยนักศึกษา
ผู้ยมืต้องท�าสัญญายมืเงนิพร้อมหลักฐานและมผีูค้�า้ประกันสญัญาและช�าระเงินภายใน 2 เดือนนบัแต่วันท่ียมื หากผู้ยมืไม่ช�าระเงนิคืนผูค้�า้ประกัน
ต้องชดใช้แทน
  ในกรณีที่มีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัยวาตภัย ให้ยืมเงินได้ในวงเงิน 20,000 บาท การยืม
เงินใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับข้อ (2)
  การยืมเงินไม่ว่ากรณีใด ที่เป็นการยืมในภาคการเรียนสุดท้ายของปีการศึกษานั้นจะต้องคืนเงินก่อนการประกาศผลสอบ
  ในกรณีท่ีผู้ยมืผิดสัญญาไม่มาช�าระเงนิคืนภายในก�าหนดจะถกูตัดสิทธ์ิการยมืเงนินกัศึกษาดังกล่าว 1 ปีการศึกษา และต้องรับผดิ
ทางวินัย นักศึกษาอีกด้วย

 5.5 สวัสดิการด้านสุขภาพ
  หน่วยบริการปฐมภมูนิกัศึกษา ต้ังอยูท่ี่หลงัหอพักนกัศึกษาท่ี 2 หลังศูนย์อาหารและบริการ (Complex) เปิดให้บริการต้ังแต่เวลา 
08.30 - 11.00 น. และ 12.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
และในเวลา 12.00 - 13.30 น. ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ส�าหรับนักศึกษาที่จ่ายค่าประกันสุขภาพ จ�านวน 
200 บาท นักศึกษาได้รับสิทธิ์การตรวจรักษาในวงเงินค่ารักษาไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี ส่วนนักศึกษาที่มีบัตรทองแล้วสามารถใช้บริการ โรง
พยาบาลศรีนครินทร์ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ภายใน 12398, 12990 หรือ 0 4320 3454

 5.6 บริการอื่นๆ สำาหรับนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศูนย์อาหารและบริการ
   อาคารศูนย์อาหารและบริการ ตั้งอยู่ตรงข้ามส�านักวิทยบริการ ให้บริการจ�าหน่าย อาหารและเครื่องดื่มในราคาควบคุมพร้อม
ท้ังสินค้าเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้ยังมีร้านตัดผมชาย ร้านเสริมสวย ร้านขายของช�า ร้านถ่ายเอกสาร ร้านล้างอัดรูป ร้านแว่นตา ร้านก๊ิฟช๊อป  
ร้านจ�าหน่ายต๋ัวรถโดยสารปรับอากาศ และต๋ัวเคร่ืองบนิ ศูนย์หนงัสือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสินค้าอืน่ ๆ  อกีมากมาย จ�าหน่ายท่ีบริเวณ
ชั้น 2 และชั้น 3 นอกจากนี้ยังมีโรงอาหาร 2 ตั้งอยู่ด้านข้างกองกิจการนักศึกษา และโรงอาหาร 3 ตั้งอยู่ที่ด้านหลังหอพักหญิงที่ 19
  • ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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   ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. 
จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ส�าหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ท้ังท่ีเป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกจะสมัครเป็นสมาชิกต้องเสียค่า
ธรรมเนยีม 5 บาท และค่าหุน้ๆ ละ 20 บาท เมือ่ถงึสิน้ปีจะได้รับเงนิปันผล ร้านค้าสหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ยงัมสีาขาท่ี 2 ต้ังอยูท่ี่แฟลตป่าดู่ เปิด
ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น.

  •  ธนาคาร
   มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีธนาคารเปิดให้บริการด้านการเงิน ดังนี้
   1.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ม ี2 สาขา คือ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังอยูท่ี่ด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
และสาขาย่อยตั้งอยู่ในศูนย์อาหารและบริการ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2
   2.  ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด สาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ และ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์อาหารและบริการ
   3.  ธนาคารกรุงเทพฯ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
   4.  ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ

  •  ไปรษณีย์
   ท่ีท�าการไปรษณีย์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ต้ังอยูท่ี่ช้ันล่างของศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพลก็ซ์) เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 
ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002

  •  รถโดยสารประจำาทาง
   รถโดยสารประจ�าทางท่ีให้บริการรับส่งนักศึกษา และบุคคลท่ัวไปในการเดินทางเข้า - 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
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เคหะ ในเมืองขอนแก่น
  รถสองแถวสีแดง สาย 16 (บ้านโนนทัน-มข.) เร่ิมต้นเส้นทางว่ิงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปสุดเส้นทางที่บ้านโนนทัน  
ในเมืองขอนแก่น
  ** อัตราค่าโดยสาร ปัจจุบันนักศึกษาขึ้นลงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นรถสองแถว สาย 8 คนละ 9 บาท (หลัง 18.00 น. 
คนละ 9 บาท) ส่วนนักศึกษาขึ้นลงภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และเข้าออกมหาวิทยาลัยฯ รถสองแถว คนละ 10 บาททุกสาย

  •  รถ KKU Smart Transit
   รถ KKU Smart Transit ที่ให้บริการฟรี ส�าหรับทุกคนทั้งชาว มข. และประชาชนทั่วไป สามารถตรวจสอบเส้นทางการให้
บริการผ่านแอปพลิเคชั่น KK  Transit หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://kst.kku.ac.th เพื่อวางแผนการเดินทางได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง

 5.7 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ต้องช�าระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 2,000 บาท  
ค่าธรรมเนยีมการศึกษารายภาคการศึกษาปกติเหมาจ่าย 18,000 บาทประกอบด้วย ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิตค่าธรรมเนยีมการศึกษา
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
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กลุ่มงานวิชาการและวิจัย
ติดต่องานบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 095 6594034 และ 043 203588 ต่อ 16 ภายใน 42324

นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา (พี่เล็ก) ต�าแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ 
รับผิดชอบ : 
  งานโครงการเกี่ยวกับวิชาการ
  งานหลักสูตร
  งานวิจัย 
  งานประกันคุณภาพ
  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

นางสาวกรรณิกา บูระวงษ์ (พี่ลูกหว้า) ต�าแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ : 
  ประสานงานวิชาการ 
  แผนการศึกษา
  ตารางเรียน

นางสาวจินตนา บุ้งทอง (พี่จอย) ต�าแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ : 
  งานรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ
  อ�านวยการสอบประจ�าภาค
  งานประกันคุณภาพด้านวิชาการ
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นางสาวพรพรรณ จันทร์โสดา (พี่พิกุล) ต�าแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ : 
  งานทะเบียนเรียน และให้ค�าปรึกษา
  ประมวลผลการศึกษา
  ส�าเร็จการศึกษา

นางสาวเกศริน ดาวสาวะ (พี่บุ๋ม) ต�าแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ : 
  งานทะเบียน ค�าร้อง และค�าปรึกษา
  งานธุรการด้านวิชาการ
  ประสานงานภาคบัณฑิต
  งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา และสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
  ผู้ช่วยงานเลขานุการ

นางสาวอรพรรณ นางแล (พี่เจ) ต�าแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ : 
  งานเลขานุการ
  งานค�าร้อง และให้ค�าปรึกษา
  ดูแลระบบการจองห้องเรียน
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นายอดิศักดิ์ หารสุโพธิ์ (พี่เอ) ต�าแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ : 
  เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการ
  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
  งานกายภาพ

นายอนุชิต ปัสสาสุ (พี่ตั้ม) ต�าแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ :
  งานด้านแผนพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  ก�ากับ ดูแลกิจกรรมของนักศึกษา
  งานด้านวินัยนักศึกษา 
  งานด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการ
  งานสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวสุนันทา มัครมย์ (พี่โอ๋) ต�าแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ : 
  งานสื่อสารงานวิชาการ
  งานออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารงานวิชิการ   
  จัดท�าข่าวและภาพข่าวกิจกรรมงานวิชาการ

นายจตุพล ชื่นอุทัย (พี่หมู) ต�าแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ
รับผิดชอบ : 
  งานทะเบียนเรียน ค�าร้อง และให้ค�าปรึกษา
  เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการ
  การประเมินการเรียนการสอน
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นางสาวภัทรา วรลักษณ์ (พี่ต่าย) ต�าแหน่ง : พนักงานบริหารจัดการทั่วไป 
รับผิดชอบ :
  งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

นายกานต์ชนก บุญสันเทียะ (พี่เปตอง) ต�าแหน่ง : พนักงานบริหารจัดการทั่วไป
รับผิดชอบ : 
  งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

นางสาวคะนึงนิตย์ พรมนัส (พี่หนึ่ง) ต�าแหน่ง : นักจัดการทั่วไป 
รับผิดชอบ :
   งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

นายพิเชษฐ์ อินทร์นอก (พี่อู๊ด) ต�าแหน่ง : พนักงานบริหารจัดการทั่วไป 
รับผิดชอบ :
  งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
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การจัดการศึกษา
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การลงทะเบียนเรียน 
 ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน
  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

การเพิ่มถอนรายวิชา
 ข้อ 15 การเพิ่มถอนรายวิชา
  15.1  การถอนรายวิชาภายในหนึง่ในสีข่องระยะเวลาการศึกษารายวิชานัน้ในภาคการศึกษานัน้ นบัจากวันเร่ิมเรยีนตามปฏทิิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรก�าหนดรายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้ 
นักศึกษาสามารถด�าเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
  15.2  การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก�าหนดไว้ในข้อ 15.1 แต่ไม่เกินหนึ่งในสองของระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดัง
กล่าวในภาคการศึกษานัน้ นบัจากวันเริม่เรียนตามปฏทิินการศึกษาของมหาวิทยาลยัหรือตามท่ีหลกัสตูรก�าหนด รายวิชาท่ีถอนนัน้จะได้ W แต่
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และให้ด�าเนินการท่ีส�านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
  15.3  การถอนรายวิชาภายหลงัจากเวลาทีก่�าหนดไว้ในข้อ 15.2 รายวิชาทีถ่อนนัน้จะได้รบั F และจะปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา

(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)

ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่นักศึกษาต้องรู้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การตกออก
 ข้อ 28 การตกออก
  28.2 นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้
   28.2.1 ระดับคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ถงึ 1.50 เมือ่ได้ลงทะเบยีนเรียนมาแล้วและมหีน่วยกิตสะสม ต้ังแต่ 30-59 หน่วยกิต
   28.2.2  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วยกิตสะสม ตั้งแต่ 60 หน่วยกิต
ขึ้นไป

(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)

การสำาเร็จการศึกษา
 ข้อ 29 การสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะสำาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  29.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 2.00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่คณะก�าหนดไม่ต�่ากว่า 2.00 หรือ
ได้ไม่ต�่ากว่า C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร
  29.7 นักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 29.2 แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรครบตามเกณฑ์ท่ีสามารถขอรับ
อนุปริญญาได้ คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ทั้งนี้การให้อนุปริญญาต้องเป็นไปตามข้อ 30.2 แห่งระเบียบนี้

(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)

การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 
 ข้อ 31 การให้ปริญญาเกียรตินิยม
  31.2 การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็นดังนี้
   31.2.1  เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุ่มผู้ส�าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ ท้ังนี้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ต้องไม่ต�่ากว่า 3.60 กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณาถึงทศนิยม
ต�าแหน่งที่ 4 หากยังเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกของหลักสูตร
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   31.2.2  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.60
   31.2.3  เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.59

(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)

การลา การพ้นสภาพนักศึกษา และการคืนสภาพนักศึกษา
 ข้อ 37 การลา
  37.1  การลาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
   37.1.1  การลาป่วยหรือลากิจ
   37.1.2  การลาพักการศึกษา
   37.1.3  การลาออก
  37.2 การลาป่วยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาได้ในกรณีที่มีเวลาเรียนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะต้อง
ขอลาพักการศึกษา และการลาท่ีเก่ียวข้องกับการสอบ ให้เป็นไปตามข้อ 27 แห่งระเบียบนี้ และตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยก�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 
ยืน่ใบลาพร้อมหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีคณะ ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้คณบดีเจ้าสงักัดเป็นผูพิ้จารณาอนมุติั และแจ้งส�านกับริหารและพัฒนาวิชาการ
เพ่ือปรับสถานะ ท้ังนีน้กัศึกษาจะต้องด�าเนนิการไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนวันแรกของการสอบประจ�าภาคตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
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   37.3.3 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้คร้ังละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย 
อาจให้ลาพักการศึกษา ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 
   37.3.4  นกัศึกษาท่ีได้รับอนมุติัให้ลาพักการศึกษา ต้องช�าระค่าธรรมเนยีมเพ่ือรักษาสภาพนกัศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลยั
ก�าหนด
  37.4  การลาออก นักศึกษาต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองและหลักฐานการแสดงว่าไม่มีหนี้สินค้างช�าระ  
โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณบดีทีน่กัศึกษาสงักัด เพ่ือให้มหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุติั กรณท่ีีมเีหตุผลความจ�าเป็นอาจให้
ผู้ปกครองยื่นใบลาออกแทนนักศึกษาก็ได้
  37.5  หลักฐานที่ใช้ประกอบในใบลาต่างๆ ประกอบด้วย
   37.5.1  ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
   37.5.2  ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากป่วย) ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
   37.5.3 หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา กรณีลาป่วยหรือลากิจเกิน  
15 วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก
   37.5.4 หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา การลาทุกประเภทต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
   37.5.5  หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารการได้รับอนุมัติให้ไปฝึกปฏิบัติงานท่ีต่างประเทศ  
การเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร เป็นต้น
   37.5.6  หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างช�าระต่อมหาวิทยาลัย กรณีลาออก หรือลาพักการศึกษา
 (ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)

การพ้นสภาพนักศึกษา
 ข้อ 38 การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
  38.1  ตาย
  38.2  ลาออก
  38.3  ตกออก
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  38.4  ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  38.5  ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  38.6  เรียนส�าเร็จตามหลักสูตร และได้รับอนมุติัปริญญาหรืออนปุริญญาจากสภามหาวิทยาลัยโดยให้ถอืว่าวันท่ีสภามหาวิทยาลยั
อนมุติัปริญญาหรืออนปุริญญาเป็นวันพ้นสภาพนกัศึกษา เว้นแต่กรณีเป็นนกัศึกษาในหลักสูตรท่ีขออนมุติัสองปริญญาให้ถอืวันพ้นสภาพนักศึกษา
ในวันที่อนุมัติปริญญาที่สอง
  38.7 ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จส้ินภายในเวลาทีม่หาวิทยาลัยก�าหนดในแต่ละภาคการศกึษา โดยมิได้ลาพักการศกึษาตามระเบียบ
  38.8 อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนด

(ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555)

การคืนสภาพนักศึกษา
 ข้อ 39 การคืนสภาพนักศึกษา
  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)

โทษทางวิชาการ
 ข้อ 41 โทษทางวิชาการ มี 4 สถาน ดังนี้
  41.1  ปรับตกในรายวิชาที่เป็นกรณีที่เป็นสาเหตุของการกระท�าผิดหรือการผ่าฝืนระเบียบนี้ เช่น ทุจริตในการสอบ และกรณี
ที่เป็นไปตามข้อ 24.1.4
  41.2  ปรับตกไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของรายวิชาท่ีสอบมาแล้วส�าหรับภาคการศึกษานัน้ โดยนบัย้อนหลังตามล�าดับรายวิชาท่ีสอบ
  41.3 ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข้าสอบแล้วส�าหรับภาคการศึกษานั้น
  41.4  ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนส�าหรับภาคการศึกษานั้น
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 ข้อ 43 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไม่ได้รับการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามข้อ 30 อาจอุทธรณ์ได้ตาม
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)

การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
 ข้อ 5 วิธีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
  5.1  นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่จะขอประสงค์ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ปฏิบัติดังนี้
   5.1.1 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใด ต้องยื่นความจ�านงผ่านมหาวิทยาลัย 

ที่นักศึกษานั้นสังกัดอยู่ และได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อน
วันลงทะเบียนวิชาเรียนประจ�าภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก�าหนด
   5.1.2  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งการพิจารณา ให้ผู้สมัครทราบก่อนก�าหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน
   5.1.3  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและช�าระเงินค่า
ธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก�าหนด จึงจะถือว่า
การลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์
  5.2  กรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ก�าหนด
  (ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541)
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การสอบประจำาภาค
 ข้อ 6 นกัศกึษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรยีบร้อยและถูกต้องตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่ง
กายนักศึกษา พ.ศ.2547
 กรรมการคุมสอบอาจไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบหากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามความในวรรคแรก
 ข้อ 7 ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
  (1)  เป็นผู้ที่ไม่ถูกตัดสิทธิการสอบจากมหาวิทยาลัย
  (2)  เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประกาศฯ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยก�าหนดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยต้องแจ้ง
ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน
 ข้อ 8 การเข้าห้องสอบ
  (1)  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
  (2)  ห้ามน�าหนงัสือ ต�ารา เอกสาร บนัทึกข้อความ เคร่ืองมอืสือ่สารทุกชนดิ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ท่ีสามารถจัดการข้อมลู
ได้เข้าห้องสอบ เว้นแต่อุปกรณ์เครื่องใช้จ�าเป็นที่อาจารย์ผู้สอนอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  (3)  ในกรณีท่ีนักศึกษามาถึงห้องสอบภายหลังการสอบได้เร่ิมต้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเสียก่อนจึงจะ
เข้าสอบได้ แต่ถ้าเวลาได้ล่วงเลยไปเกินกว่า 30 นาที นับตั้งแต่เวลาเริ่มต้นสอบ นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ
  (4) นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบและนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบที่คณะกรรมการสอบจัดไว้ให้
 ข้อ 9 การปฏิบัติตนระหว่างการสอบ
  (1)  นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามค�าสั่งของกรรมการคุมสอบ
  (2)  นกัศึกษาต้องแสดงบตัรประจ�าตัวนกัศึกษา หรือบตัรอ่ืนใดท่ีทางราชการออกให้ท่ีมรูีปถ่ายให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบ
ก่อนลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ
  (3)  นักศึกษาต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้จ�าเป็นของตนเอง ห้ามยืมกันในห้องสอบ
  (4)  ห้ามกระท�าการทุจริต หรือกระท�าการใดๆ อันส่อไปในทางทุจริต
  (5)  ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งใดในห้องสอบ
  (6)  หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อสอบให้ท�าไปตามที่ปรากฏในข้อสอบหรือสอบถามกรรมการคุมสอบ
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  (7)  เมื่อเข้าห้องสอบแล้วห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
  (8)  ห้ามลุกออกจากที่นั่งสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
  (9)  เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือประกาศจากคณะกรรมการคุมสอบว่าหมดเวลาสอบให้ยุติการท�าข้อสอบโดยทันที
 ข้อ 12 การกระทำาต่อไปนี้ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
  (1)  พูด ถาม บอก ลอกค�าตอบ แสดงอาณัติสัญญาณหรือกระท�าใดๆ อันส่อไปในทางทุจริต
  (2)  น�าเคร่ืองมอืสือ่สาร อุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์ท่ีสามารถจัดการข้อมลูได้ อุปกรณ์อ่ืนท่ีไม่จ�าเป็นในการสอบหรือไม่ได้รับอนญุาต
เข้ามาในห้องสอบ
  (3)  น�าหนังสือ ต�าราเอกสาร บันทึกข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ
 ข้อ 21 ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบด้วยมีเหตุผลความจำาเป็น ให้นักศึกษาที่ขาดสอบทำาเร่ืองชี้แจงเป็นหนังสือถึงสาเหตุที่ขาด
สอบยื่นต่อคณบดี เพื่อพิจารณาให้มีการสอบชดเชย โดยให้ยื่นคำาร้องต่อคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
 กรณีนักศึกษาขาดสอบในรายวิชาอ่ืนนอกคณะที่นักศึกษาสังกัดให้ย่ืนคำาร้องต่อคณบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
เพื่อแจ้งให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ดำาเนินการสอบชดเชย

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

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

หมายเหตุ :  กรณวีชิาต่างคณะให้นักศกึษายืน่ค�าร้องต่อคณบดีผ่านอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเพื่อแจ้งให้คณะท่ีรายวิชาน้ันสังกัด
อยู่ด�าเนินการสอบชดเชย
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การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
 ข้อ 6  ก�าหนดการเปิดภาคการศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยมีช่ัวโมงเรียนแต่ละรายวิชาไม่น้อย
กว่าภาคการศึกษาปกติและใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
 ข้อ 7 ในกรณีที่คณะจะขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้

“จะเปิดสอนให้แก่นักศึกษาที่เคยเรียนวิชานั้นมาก่อนและสอบไม่ผ่านหรือเป็นการลงทะเบียนเรียนซ�้า”

 ข้อ 8 จ�านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
   1.  วิชาตามข้อ 7 (1) และข้อ 7 (2) ไม่น้อยกว่า 10 คน
   2.   วิชาตามข้อ 7 (3)  ไม่น้อยกว่า 20 คน
 ข้อ 10 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิตหากประสงค์ลงทะเบียนเกินกว่านี้ให้คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่พิจารณา
อนุมัติให้ลงเพิ่มอีกแต่รวมแล้วไม่เกิน 12 หน่วยกิต
 ข้อ 11 วันเพ่ิมวิชาเรียนและถอนวิชาเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีส่วนขั้นตอน
การเพิ่มหรือการถอนรายวิชาเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการศึกษาภาคปกติ

การใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการลาและกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ในการใช้ใบรับรอง
แพทย์เพ่ือประกอบการพิจารณาการลาเนือ่งจากเจ็บป่วย ประสบอุบติัเหตุได้รับบาดเจ็บหรือกรณีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาหรือการสอบนกัศึกษา
ต้องแนบใบรับรองแพทย์ตามที่ก�าหนด ดังนี้
 1. ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดไว้
 2.  แพทย์ผู้ลงนามในใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่มีใบประกอบโรคศิลป์
 3.  ใบรับรองแพทย์ต้องระบุโรค อาการป่วยของนักศึกษาและความเห็นของแพทย์ให้ชัดเจนหากต้องให้หยุดพักการศึกษาเพ่ือการ
บ�าบัดรักษาให้ระบุวันเริ่มต้นพักและระยะเวลาพักด้วย
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  ใบรับรองแพทย์ที่น�ามาแสดงเป็นหลักฐานประกอบฯ หากไม่สมบูรณ์ตามที่ก�าหนดในข้อ 1-3 จะไม่รับพิจารณา
  ให้ยกเลกิประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 34/2535) เร่ือง การใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการลา และกรณี
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2535 และให้ใช้ประกาศนี้แทน
  (ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 440/2542) 

เรื่อง การใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการลาและกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา)

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสมารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
 เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยขีัน้พ้ืนฐาน ส�าหรับนกัศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรีต้องมีความรู้ 
ความสามารถคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู ้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและการประกอบอาชีพของบัณฑิตในสังคมและสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีมีความต้องการผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากล
 ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 20 และ 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และข้อ 29.6 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมติที่ประชุมคณะบดีในการประชุมครั้งที่ 20/2552 เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 816/2552) เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามรถทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
 ข้อ 2  ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พ้ืนฐาน ส�าหรับนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก�าหนดดังนี้
  3.1 นักศึกษาทุกคนท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
ต้องสอบผ่าน “การทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความ
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สามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยขีัน้พ้ืนฐาน ส�าหรับนกัศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตร พ.ศ. 2548) ” ตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดให้ศึกษาตามหลักสูตรนัน้ๆ และให้นบัการสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้างต้นเป็นส่วนหน่ึง
ขอการส�าเร็จการศึกษา 
   นักศึกษาทีเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ซึ่งจะ
ต้องได้ศึกษารายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เป็นแกนหลักเพื่อการส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอยู่แล้ว อาจได้
รับการยกเว้นไม่ต้องสอบผ่านเกณฑ์ตามประกาศนีไ้ด้ ท้ังนีค้ณะท่ีรับผิดชอบหลักสูตรต้องด�าเนนิการขออนมุติัจากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลยั
จะจัดท�าเป็นประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน 
  3.2 นกัศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลกัสตูรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัขอนแก่นก่อนปีการศึกษา 2552 ให้เป็นไปตาม “ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 771/2548) เร่ืองการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พ้ืนฐาน ส�าหรับนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
 ข้อ 4  ให้ส�านกันวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นหน่วยงานรับผดิชอบการจัดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นพื้นฐานตามประกาศนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการด�าเนินการจัดสอบในแต่ละปีการศึกษา ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 5  ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามประกาศนี ้กรณีทีเ่กดิปญัหาในการตคีวาม หรอืปญัหาการปฏิบตัติามประกาศนี้ ให้อธกิารบดี
เป็นผู้วินิจฉัย ข้อวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบบัท่ี 861/2552) เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสมารถทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ฉบับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552)

การพฒันาศกัยภาพทางคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน สำาหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั
ขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
 เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พ้ืนฐาน ส�าหรับนกัศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั
ขอนแก่น บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรี
จะต้องมีความรู้ความสารมารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสานสนเทศขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 



มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U90

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

90      

 อาศัยอ�านาจตามความมาตรา 20 และ 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 จึงแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 771/2548) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ส�าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 40/2549) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 
ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติม) และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 8 นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ตามท่ีก�าหนดในหลักสูตรมาตรฐาน จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสารถทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย และได้รับการบันทึกในประมวลผลการศึกษา (Transcript) ให้ได้สัญลักษณ์ 5 (Satisfac-
tory) ในรายวิชา 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้พืน้ฐาน (Basic Computer and Information Technology) 3 หน่วยกิต
 ในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด มีก�าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาท่ีเป็นพ้ืนฐานทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีวัตถุประสงค์และเนื้อหาเทียบได้กับที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรมาตรฐานนี้ไว้แล้ว นักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์ตามข้อความวรรคแรก อาจสามารถขอยกเว้นการลงทะเบยีนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ โดยให้ได้รับสัญลักษณ์ 5 Satisfactory) ในรายวิชา
นั้น ทั้งนี้รายวิชาใดในหลักสูตรที่จะได้รับการพิจารณาให้ยกเว้น ให้คณะเป็นผู้พิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย ในกรณีนี้จะบันทึก
ข้อมูลรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นลงในประมวลผลการศึกษาทานรายวิชา 000 160”

(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1283/2549) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)

การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
 ข้อ 5 นกัศึกษาผู้มสิีทธ์ิขอเทียบโอนรายวิชาต้องเป็นนกัศึกษาทีส่อบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเคยเป็นนกัศึกษา
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือของสถาบันการศึกษาอ่ืนระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรท่ีส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง
 ข้อ 6 ก�าหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
  6.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาจะต้องยื่นค�าร้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 
วันนับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษาและสามารถยื่นค�าร้องได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้นท่ีงานบริการการศึกษาของคณะท่ีนักศึกษา
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สังกัดโดยแนบใบแสดงผลการศึกษารายละเอียดของรายวิชาและเค้าโครงรายวิชาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยยกเว้นผู้ขอเทียบโอนท่ีเคยศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น
  6.2 ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 
วันนับถัดจากวันสุดท้ายของก�าหนดวันยื่นค�าร้องและเป็นผู้ส่งผลการพิจารณาที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 ข้อ 7  เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาและขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอทเทียบโอน
  7.1 เกณฑ์การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
   7.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าท่ีส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง
   7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ี 

ขอเทียบ
   7.1.3  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบรายได้ไม่ต�่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือ
เทียบเท่าและหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นก�าหนด
   7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของจ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
ที่รับโอน
   7.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้รับอนมุติัให้เทียบโอนได้จากต่างสถาบันอดุมศึกษามหาวิทยาลัยจะไม่น�ามาค�านวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
   7.1.6  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาจะต้องใช้เวลาศึกษาที่เหลืออยู่ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อย 1 ปีการศึกษา
   7.1.7 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนกัศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าช้ันปีและภาคการศึกษาท่ีได้
รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
   7.1.8 เกณฑ์อื่นที่คณะเจ้าของรายวิชาเป็นผู้ก�าหนดขึ้นและจัดท�าเป็นประกาศซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้
   7.1.9 เกณฑ์นี้ให้ใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น



มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U92

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

92      

  7.2 ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอรับโอน
   7.2.1 คณะท่ีนักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะท่ีรายวิชาท่ีขอเทียบโอนนั้นสังกัดเพ่ือพิจารณาว่ารายวิชาใดท่ี
สามารถเทียบโอนได้
   7.2.2 คณะกรรมการประจ�าคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามข้อ 7.2.1 เพื่อพิจารณาการรับเทียบโอนทั้งนี้ให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ข้อ 7.1 หากเห็นชอบให้น�าเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี
 ข้อ 8  กรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบยีนเรียนในรายวิชาท่ีได้รับอนมุติัให้เทียบโอนรายวิชาได้แล้วนัน้ให้ส�านกับริหารและพัฒนาวิชาการเพิก
ถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

แนวปฏิบัติการอนุญาตให้นักศึกษาลาหยุดเรียนโดยไม่ถือเป็นวันลา
 ข้อ 1  ให้นักศึกษายื่นโครงการปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วพร้อมกรอกรายวิชาท่ีขอหยุดเรียนต่อ
คณะต้นสังกัดหรือกองกิจการนักศึกษาก่อนจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10 วัน
 ข้อ 2  คณะต้นสังกัดหรือกองพัฒนานกัศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอขออนญุาตลาหยดุเรียนโดยไม่ถอืเป็นวันลาต่อรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการผ่านส�านักทะเบียนและประมวลผลการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 วัน
 ข้อ 3 เมื่อได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วให้ส�านักทะเบียนและประมวลผลแจ้งให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะต้นสังกัดหรือ
กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และอาจารย์ประจ�าวิชาทราบ

หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ข้อ 3  ผู้มีสิทธิ์ในการขอคืนสภาพนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  3.1  ได้พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามข้อ 38.2 38.8 
และข้อ 38.1 3 หรือพ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้อักษร I และถูกประเมินให้ตกออกโดยไม่ได้แก้ผลการประเมินอักษร I
  3.2  ก่อนพ้นสภาพนักศึกษามีคะแนนเฉล่ียสะสมและจ�านวนหน่วยกิตสะสมไม่อยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจาก 

ตกออก 



 K K U • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 93

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

93      

 ข้อ 4  การด�าเนินการเพื่อขอคืนสภาพนักศึกษาสามารถกระท�าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 ข้อ 6  การนบัระยะเวลาการศึกษาให้นบัระยะเวลาท้ังหมดคือก่อนพ้นสภาพช่วงท่ีถกูให้พ้นสภาพหลังการคืนสภาพและเข้าศึกษารวม
แล้วไม่เกินจ�านวน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร
 ข้อ 7 การนับหน่วยกิตให้นับหน่วยกิตของรายวิชาท่ีมีการประมวลผลแล้วท้ังหมดส่วนรายวิชาท่ียังไม่มีการประมวลผลจะต้องลง
ทะเบียนเรียนใหม่
 ข้อ 8  ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้คืนสภาพนักศึกษาต้องช�าระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา
และค่าธรรมเนียมที่เก็บเป็นรายภาคการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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งานพัฒนานักศึกษา
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เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.2561
 โดยท่ีเหน็เป็นการสมควร ก�าหนดให้มเีคร่ืองแบบนกัศึกษา เพ่ือแสดงถงึเอกลักษณ์ ความภาคภูมิ และความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของ
ของมหาวิทยาลัย
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 23 (2) และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  บังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2547 และบรรดาข้อบังคับ 
ระเบียบ ค�าสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
 ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    “คณะ”   ส่วนงานตามมาตรา 9 (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และหน่วยงาน
     ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
    “อธิการบดี”   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “นักศึกษา”   หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ข้อ 5 เครื่องแบบส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและต�่ากว่าปริญญาตรี มี 2 ประเภทดังต่อไปนี้
  5.2 เครื่องแบบปกติ
  5.2 เครื่องแบบพิธีการ
 ข้อ 6 เครื่องแบบปกติ ส�าหรับนักศึกษาชาย
  6.1 เสื้อเชิ้ต ปกเสื้อแบบปลายแหลม แขนยาวหรือแขนสั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าติดทางอกด้านซ้าย
  6.2 กางเกงขายาวทรงตรงสุภาพ ท�าด้วยผ้าสีด�า ไม่มันแวววาว และไม่มีลวดลาย
  6.3 เข็มขัดสีด�า หัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะสีเงิน มีรูปตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
  6.4  ถุงเท้าสีด�า ไม่มีลวดลาย
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  6.5  รองเท้าสีด�าแบบหุ้มส้น ไม่เปิดหัวรองเท้า 
 ข้อ 7  เครื่องแบบปกติ ส�าหรับนักศึกษาหญิง
  7.1  เสือ้เช้ิต ปกเสือ้แบบปลายแหลม แขนสัน้ ไม่รัดรูป สีขาว ไม่มลีวดลาย กระดุมท�าด้วยโลหะสีเงนิดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย 
จ�านวน 5 เม็ด หน้าอกเสื้อด้านขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัย
  7.2  กระโปรงท�าด้วยผ้าสีด�า ไม่มีลวดลาย รูปแบบสุภาพยาวคลุมหัวเข่าไม่เกิน 10 เซนติเมตร และเหนือหัวเข่า                          
ไม่เกิน 5 เซนติเมตร
  7.3 เข็มขัดให้ใช้แบบเดียวกับข้อ 6.3
  7.4 รองเท้าหุ้มส้นสีด�าหรือสีขาว ไม่เปิดหัวรองเท้า ในกรณีเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวให้สวมถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
 ข้อ 8  เคร่ืองแบบพิธีการ ส�าหรับนักศึกษาชาย มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 6 โดยให้ผูกเนคไทท�าด้วยผ้าสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย           
ปลายตัดเป็น รูปชายธง มีตรามหาวิทยาลัยสีดินแดงอยู่ตรงกลาง
 ข้อ 9  เครื่องแบบพิธีการ ส�าหรับนักศึกษาหญิง มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 7 ยกเว้นกระโปรงให้ใช้ทรงตรงไม่มีจีบเท่านั้น
 ข้อ 10  การแต่งกายของนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติงานของบางสาขาวิชา ให้แต่ละคณะก�าหนด เป็นการเฉพาะได้ตามความเหมาะสม 
และอาจถือเป็นเครื่องแต่งกายนักศึกษาที่สามารถเข้าชั้นเรียนในคณะนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ ให้ออกเป็นประกาศของคณะ
 ข้อ 11 มหาวิทยาลัยจะก�าหนดวิธีการใช้เคร่ืองแบบโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาแต่งกายตามเครื่องแบบ          
ที่ปรากฏในข้อบังคับนี้ในโอกาสหรือกรณีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
 ข้อ 12 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาตามข้อบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณี      
ข้อบังคับนี้มิได้ระบุไว้ ให้อธิการบดีมีอ�านาจวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือว่าค�าวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุด 

(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2561)



 K K U • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 97

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

97      

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ข้อ 7  นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบ 5 ด้าน ดังนี้
  7.1  ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง หมายถงึ กจิกรรมท่ีมุง่ส่งเสริมพัฒนาความสามารถของนกัศึกษาด้านภาวะผูน้�า บคุลกิภาพ  
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร รวมท้ังกิจกรรมท่ีเก่ียวกับสขุอนามยั 
กีฬาและนันทนาการ
  7.2 ด้านการธ�ารงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตส�านึกความภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ หมายถึง 
กิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองท่ีดี 

ของประเทศและประชาคมโลกและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย สร้างความรักความสามัคคีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยและคณะ
  7.3  ด้านการเสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตส�านึกในการช่วยเหลือ 

ผู้อื่น โอบอ้อมอารี บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะสมบัติ
  7.4  ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
  7.5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกและ 

ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมแนวทางการด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ข้อ 8 นักศึกษาจะส�าเร็จการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขข้อ 29 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษา 
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 และต้องเข้ารร่วมกิจกรรมตามข้อ 7.1 ถึงข้อ 7.5 ให้ครบทุกด้าน และต้องผ่านหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  8.3  นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี 5 ปี หรือ 6 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิจกรรม
  8.4  นักศึกษาพิการหรือทุพลภาพต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกด้านรวมท้ังส้ินไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนหน่วยกิจกรรม
ที่ก�าหนดในหลักสูตรตามข้อ 8.1 ถึงข้อ 8.3
 ข้อ 12 การเทียบโอนหน่วยกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
  ในกรณีนักศึกษาย้ายคณะหรือย้ายสาขาวิชารวมทั้งนักศึกษาใหม่ที่เคยเรียนในมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอนหน่วยกิจกรรม
ได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องยื่นแบบค�าร้องขอเทียบโอนภายใน 1 ภาคการศึกษา นับจากที่เข้าศึกษาในคณะหรือโอนย้ายสาขาวิชา โดยยื่นค�าร้องขอ
เทียบโอนหน่วยกิจกรรมท่ีกองพัฒนานกัศึกษาและศิษย์เก่าสมัพันธ์ในกรณทีีไ่ม่ยืน่ตามระยะเวลานีใ้ห้ถอืว่านกัศึกษาไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน
หน่วยกิจกรรม
  ทั้งนี้ การเทียบโอนหน่วยกิจกรรม กรณีอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในประกาศนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
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เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
 เพื่อให้การด�าเนินการด้านวินัยนักศึกษา เป็นไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559 เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 37(1) และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 โดยเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เกณฑ์การตัด
คะแนนความประพฤตินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 470 / 2560) เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1597/2551) ลงวันท่ี 17 กันยายน 2551 เรื่องเกณฑ์การตัดคะแนน 

ความประพฤตินักศึกษา โดยให้ใช้ประกาศนี้แทน
 ข้อ 4 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีผู้ท่ีได้รับมอบหมายรักษาการตามประกาศฉบับนี้ และให้มีอ�านาจออกประกาศ ค�าสั่งหรือ 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัยซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ค�าวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
 ข้อ 5 ลักษณะความผิดในกรณีต่างๆ ต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความผิดวินัยนักศึกษา และมีเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา 
ดังต่อนี้
 

ลักษณะความผิด เกณฑ์ตัดคะแนน
1. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำาสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 5 - 40 คะแนน
2. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

2.1 จัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต
2.2 บังคับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่สมัครใจ
2.3 จัดกิจกรรมที่เป็นการรบกวนความสงบเรียบร้อยส่งเสียงรบกวนผู้อื่นหรือกีดขวางการจราจร

5 - 20 คะแนน
10 - 20 คะแนน
10 - 20 คะแนน
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ลักษณะความผิด เกณฑ์ตัดคะแนน
2.4  จัดกิจกรรมโดยปกปิด ไม่ให้บุคคลอื่นสามารถเข้าสังเกตการณ์ได้
2.5  ด�าเนินกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่โดยไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท�างาน
2.6  ใช้วาจาหรือกระท�าการกดดัน บงัคับ ข่มขู ่ตะคอก ก้าวร้าว ท�าร้ายร่างกายหรือจิตใจบคุคลอ่ืน หรือมลัีกษณะ

ที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือสื่อความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ
2.7  การลงโทษ หรือกระท�าการใดๆ ท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ ทรัพย์สิน หรือขดัต่อกฎหมาย 

วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

20 - 30 คะแนน
40 - 50 คะแนน
40 - 60 คะแนน

40 - 80 คะแนน

3. เกี่ยวกับความประพฤติด้าน ศีลธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
3.1  แต่งกายผิดระเบียบหรือไม่สุภาพเรียบร้อย
3.2  แสดงกิริยาอันไม่สมควรในเวลาท่ีเข้าช้ันเรียน หรือห้องสอบ หรือติดต่อกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย
3.3 ประพฤติตนไม่เป็นสภุาพชน พูดก้าวร้าว พูดค�าหยาบ ด่าว่า แสดงกริาิอาการทีไ่ม่เคารพอาจารย์หรอืเจ้าหน้าที ่

หรือไม่เชื่อฟังค�าสั่งหรือค�า ตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ  
3.4 จัดท�า เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูล สื่อข้อความ รูปภาพ สิ่งพิมพ์ สื่อลามกอนาจารผิดศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม
3.5  การมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาท
3.6  การกระท�าผิดทางชู้สาว
3.7  การท�าลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของมหาวิทยาลัยโดยเจตนา
3.8  การเล่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนัน

5 - 10 คะแนน
5 - 20 คะแนน

10 - 30 คะแนน

20 - 40 คะแนน

20 - 40 คะแนน
20 - 40 คะแนน
30 - 40 คะแนน
30 - 40 คะแนน

4.  เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริต
4.1  ปลอมลายมือชื่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น
4.2  การปลอมเอกสารหรือการใช้เอกสารหรือหลักฐานปลอมในการด�าเนินการต่างๆ

30 - 40 คะแนน
30 - 60 คะแนน
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ลักษณะความผิด เกณฑ์ตัดคะแนน
4.3  การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง เมื่อมีการสอบสวนวินัยนักศึกษาหรือเมื่อต้องไปเป็นพยานใน

เหตุการณ์ต่างๆ  
4.4  การทุจริตในการสอบหรือพยายามกระท�าการทุจริตในการสอบเช่น การน�าอุปกรณ์ เคร่ืองมอืส่ือสาร เอกสาร 

บันทึกข้อความท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ การน�าตัวข้อสอบหรือคัดลอกข้อสอบบางส่วนหรือ
ทั้งหมดออกนอกห้องสอบ

40 - 60 คะแนน

40 - 80 คะแนน

5. เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพทางสังคมสื่อสารออนไลน์และระบบคอมพิวเตอร์
5.1  เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มิได้มีไว้ส�าหรับตน
5.2  การเผยแพร่ หรือ ส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะอันลามกหรือขัดกับศีลธรรมอันดี 
5.3  การเผยแพร่ หรือ ส่งต่อ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5.4  การเผยแพร่ หรือ ส่งต่อซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ท่ีมลิีขสทิธ์ิ หรือข้อมลูท่ีมไิด้มไีว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดย

ไม่ได้รับอนุญาต
5.5  เข้าถงึโดยมชิอบซึง่ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมลูคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนเพ่ือโจรกรรมข้อมลูคอมพิวเตอร์ หรือ

ใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นในการท�าธุรกรรมต่างๆ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล
5.6  น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ หรือ ส่งต่อ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ

มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
5.7  เจตนากระท�าการใดๆ ที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลต่อ

การเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัย ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือการบริการสาธารณะ หรือ
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

10 - 20 คะแนน
20 - 30 คะแนน
20 - 40 คะแนน
30 - 40 คะแนน

41 - 60 คะแนน

41 - 80 คะแนน

41 - 80 คะแนน

6. เกี่ยวกับการใช้รถทั้งในและนอกบริเวณมหาวิทยาลัย
6.1  ความผิดที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น จอดรถในที่ห้ามจอด ขับรถส่ง

เสียงดังรบกวน เป็นต้น
5 - 10 คะแนน
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ลักษณะความผิด เกณฑ์ตัดคะแนน
6.2  ความผดิท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สนิของผูอ่ื้น เช่น ขบัรถเร็วเกินควร ขบัรถสวน

ทางในเส้นทางเดินรถทางเดียว เป็นต้น
6.3  ความผิดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อื่นในกรณีขับรถโดยประมาท 
6.4 กรณีความผิดที่ก่อความเสียหาและเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์ผู้อื่น เมื่อมีการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดหรือเสพสิ่งมึนเมา

10 - 40 คะแนน

20 - 60 คะแนน
41 - 80 คะแนน

7. เกี่ยวกับสุรา ยาเสพติด และของมึนเมา
7.1  มีสุราหรือของมึนเมาไว้ในครอบครองหรือน�าเข้ามาในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย หรือ พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย
7.2  เสพสุราหรือของมึนเมา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย หรือพื้นที่จัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
7.3  เสพสุราหรือของมึนเมาและเมาอาละวาด
7.4  ด่ืมสุราเกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด หรือขบัขีใ่นขณะเมาสุรา จนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน

ของผู้อื่น
7.5  เป็นผู้จ�าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย

10 - 20 คะแนน

20 - 40 คะแนน
41 - 60 คะแนน
41 - 80 คะแนน

41 - 100 คะแนน
8. เกี่ยวกับอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมาย

8.1  พกพาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
8.2  จ�าหน่ายอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ  

41 - 80 คะแนน
60 - 100 คะแนน

9. เกี่ยวกับการก่อการทะเลาะวิวาท และการทำาร้ายร่างกายผู้อื่น
  ก่อนการหรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาท ท�าร้ายร่างกายบุคคลอื่นหรือนักศึกษาด้วยกันโดยใช้อาวุธ 41 - 80 คะแนน
10. เกี่ยวกับทรัพย์
  กระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 12 เกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ 

กรรโชก ชิงและปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร เป็นต้น  
41 - 80 คะแนน
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ลักษณะความผิด เกณฑ์ตัดคะแนน
11. เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ชื่อเสียง ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

11.1 เป็นผู้ก่อเหตุหรือมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนยุยงก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี ในระหว่างนักศึกษาเป็น 

ส่วนรวม
11.2 เป็นผู้ก่อเหตุหรือมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนยุยง ก่อให้เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงขึ้นท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

41 - 60 คะแนน

41 - 100 คะแนน

(ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉ.ที่ 470/2560 ลว. 10 มี.ค. 60) เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
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ระเบียบ ประกาศ ค�าสั่ง ท่ีนักศึกษาต้องรู้ ในการศึกษา
ตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 โดยท่ีเหน็สมควรให้มกีารปรับปรุงแก้ไข ประกาศฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนยีมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนติิศาสตรบณัฑติ 
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 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์)

ระเบียบ ประกาศ และคำาสั่ง ของคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาต้องรู้
ในการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความประพฤติคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คุณภาพบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักกฎหมายอย่างมีประสิทธิผล
 คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ก�าหนดคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ด้านความประพฤติ คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตที่มีลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความประพฤติ ดังต่อไปนี้
 (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 (2) มีวินัยและเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม
  (3) มีส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม
(ประกาศคณะนติิศาสตร์ (ฉบบัท่ี 22/25558) เร่ือง คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ด้านความประพฤติคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น)

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจำาภาค
 เพ่ือการด�าเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�าภาคของรายวิชาท่ีคณะนิติศาสตร์ ด�าเนินการสอบ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดความยุติธรรม
 ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และข้อ 21(3) แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะนติิศาสตร์ พ.ศ. 2554 และโดยความเหน็ชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการอ�านวยการประจ�าคณะนติิศาสตร์ 
คร้ังท่ี 2/2555 วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2555 จงึก�าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัการตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�าภาคไว้ดังน้ี
 ข้อ 1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนขอตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�าภาคได้รายวิชาละไม่เกิน 1 ครั้ง
 ข้อ 2 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�าภาคให้ยื่นค�าร้องที่งานบริการการศึกษาคณะนิติศาสตร์ อัตราค่า
ธรรมเนียม 100 บาท ต่อรายวิชา เสนอต่อคณบดีคณะนิติศาสตร์ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากคณะกรรมการอ�านวยการประจ�าคณะนิติศาสตร์
รับรองผลการเรียนวิชานั้นๆ
 ข้อ 3  กรณีมีการแก้ไขระดับคะแนน ต้องเสนอให้กรรมการอ�านวยการพิจารณาและกรณีไม่มีการแก้ไขคะแนนให้รายงานผลเสนอ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ ภายใน 2 สัปดาห์
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 ข้อ 4 ให้งานบริการการศึกษาแจ้งผลการตรวจสอบระดับคะแนนแก่นกัศึกษาและให้ลงลายมอืช่ือรับทราบผล โดยมเีกณฑ์ปฏบิติัดังนี้ 
  4.1  ถ้าเกณฑ์การตรวจสอบระดบัคะแนนถูกต้องโดยไม่มกีารแก้ไข ให้น�าค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 2 เข้าเป็นเงนิรายได้คณะนิตศิาสตร์
  4.2  ถ้าผลการตรวจสอบระดับคะแนนมีการแก้ไขให้คืนค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 แก่นักศึกษา
 ข้อ 5  ให้ผลการตรวจสอบตามข้อ 3 ถือเป็นข้อยุติ

(ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 07/2555) 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบประจ�าภาค)

การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 เพื่อปรับปรุงประกาศ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชานิติศาสตร์ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับ 766/2549 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549
 ข้อ 1 ให้น�าความในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 766/2549 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 ข้อ 2  นกัศึกษาผูม้สีทิธิสอบเทียบโอนรายวิชาต้องเป็นนกัศึกษาท่ีสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะ และเคยเป็นนกัศึกษา
ของมหาวิทยาลัย หรือของสถาบนัการศึกษาอ่ืนระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลกัสตูรท่ีส�านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ�านาจตามกฎหมายรับรอง
  ในกรณีท่ีนักศึกษาตามความในวรรคต้น เคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนให้มีสิทธิเทียบโอนรายวิชาได้เฉพาะวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป
 ข้อ 3 รายวิชาบังคับและวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ ก�าหนดให้เทียบโอนได้ต้ังแต่ระดับค่าคะแนนตัวอักษร B หรือ แต้มระดับ
คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  ในรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป ก�าหนดให้เทียบโอนได้ต้ังแต่ระดับค่าคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน  2.00 หรือเทียบ
เท่าขึ้นไป
 ข้อ 4 การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา นักศึกษาจะเทียบโอนได้ในรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษาปกติเท่านั้น

(ประกาศคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ 32/2559) 
เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์)
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การค�านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(G.P.A)



มหาวิทยาลัยขอนแก่น • K K U108

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

108      

ตัวอย่างการคำานวณ
 ภาคต้น       ปลายภาค ของปีที่ 1

วิชา หน่วยกิต
(CR)

เกรด
(ค่าคะแนน)

คะแนนรวม
(GP)

วิชา หน่วยกิต
(CR)

เกรด
(ค่าคะแนน)

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

การคำานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A)

คะแนนเฉลี่ยรายภาค  = GP/CR = 44.5/18 = 5.4723
G.P.A เฉลี่ยสะสม  = ผลรวมค่าคะแนนของภาคการศึกษาที่ผ่านมา
  ผลรวมจำานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษาที่ผ่านมา
 = 44.5/18 = 2.4723 ปัดเศษ 2.47

คะแนนเฉลี่ยรายภาค  = GP/CR = 31/17 = 1.8263
G.P.A เฉลี่ยสะสม  = ผลรวมค่าคะแนนของภาคการศึกษาที่ผ่านมา
  ผลรวมจำานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษาที่ผ่านมา
 = 44.5/31 = 2.1572 ปัดเศษ 2
  18.17
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ความหมายของตัวอักษร 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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บันทึกการลงทะเบียนและผลการเรียน

ภาคการ
เรียนที่

รหัส
วิชา

รายชื่อวิชา จำานวน
หน่วยกิต

เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม

คะแนนเฉล่ีย__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________

คะแนนเฉล่ีย__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________

บันทึกการลงทะเบียนและผลการเรียน

ภาคการ
เรียนที่

รหัส
วิชา

รายชื่อวิชา จำานวน
หน่วยกิต

เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม

คะแนนเฉล่ีย__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________

คะแนนเฉล่ีย__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________
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บันทึกการลงทะเบียนและผลการเรียน

ภาคการ
เรียนที่

รหัส
วิชา

รายชื่อวิชา จำานวน
หน่วยกิต

เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม

คะแนนเฉล่ีย__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________

คะแนนเฉล่ีย__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________

บันทึกการลงทะเบียนและผลการเรียน

ภาคการ
เรียนที่

รหัส
วิชา

รายชื่อวิชา จำานวน
หน่วยกิต

เกรด บันทึกคะแนนเฉลี่ย และสะสม

คะแนนเฉล่ีย__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________

คะแนนเฉล่ีย__________

ประจ�าภาค___________

สะสม_______________
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หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ชื่อ/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
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 42323, 084-4285994
6.  กองบริการหอพักนักศึกษา เบอร์โทร มข.ต่อ 12078, 043-202841
7.  หอพักนักศึกษา มข. (27 หอพัก)  เบอร์โทร 043-202841
8.  หอพักใหม่ 9 หลัง (หอพักนพรัตน์)  เบอร์โทร มข.ต่อ 12398 เบอร์โทร 081-5469337
9.  หอพัก 8 หลัง (หอพักสวัสดิการ)  เบอร์โทร 086-4599211
10. หอพักอินเตอร์  เบอร์โทร 086-4600173
11.  หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. เบอร์โทร 043-203455
12.  เงินยืมฉุกเฉิน/ตรวจสอบหนี้สิน  เบอร์โทร มข.ต่อ 44548
13.  นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)  เบอร์โทร มข.ต่อ 44541
14.  องค์การนักศึกษา มข.  เบอร์โทร มข.ต่อ 12700
15. หอสมุดกลาง   เบอร์โทร มข.ต่อ 12105
16.  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เบอร์โทร 043-202356
17.  คณะนิติศาสตร์ เบอร์โทร 043-202588
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คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
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อำานวยการผลิตโดย กลุ่มงานวิชาการและวิจัย
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น






